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Nyári 2+1 akció!
2 teljes árú felnőtt belépőjegy megvásárlása esetén 

a harmadik félnek ingyenes a belépés.
• Felnőtt belépő (hétfőpéntek): 1 500 Ft

• Felnőtt belépő 
(szombatvasárnap): 1 700 Ft

Órás kedvezmény 
hétfőtől péntekig!

18-21 óra (3 óra): 1 300 Ft; 
19-21 óra (2 óra): 1 000 Ft; 
20-21 óra (1 óra): 600 Ft
Órás kedvezmény 

szombaton és vasárnap!
Felnőtt 19-22 óra (3 óra): 1 300 Ft;

Nappali tagozatos diák, 
60 éven felüli belépő 

19-22 óra (3 óra): 800 Ft

Különleges akció a Szerencsi Fürdő & Wellnessházban
a VI. Országos Csokoládé Fesztivál ideje alatt!

2013. augusztus 2325.
A fesztiválra szóló karszalagot viselők, 

50% kedvezménnyel 
vehetik igénybe a Szerencsi Fürdő & Wellnessház, 

valamint a Városi Tanuszoda szolgáltatásait.*
Szeretettel várjuk a hűsölni vágyókat!

*A kedvezmény az alapárakra vonatkozik.

Szerencsi Polgármesteri Hivatal
Szerencs, Rákóczi út 89., Tel.: (47) 565-200, Fax: (47) 565-
210, E-mail: hivatal@szerencs.hu. A hivatal ügyfélfogadási
ideje: hétfő: 8-12 óráig; szerda: 8-12 és 13-16 óráig; péntek:
8-12 óráig.

Fogadóórák: Koncz Ferenc, polgármester: időpont
egyeztetéssel tart fogadóórát. Dr. Egeli Zsolt alpolgár-
mester: minden hónap harmadik hétfőjén, legközelebb au-
gusztus 26-án 14-16 óráig. Tel.: (47) 565-203. Kiss Attila al-
polgármester: minden hónap második szerdáján, legkö-
zelebb augusztus 14-én 14-17 óráig. Tel.: (47) 565-203. Dr.
Barva Attila jegyző: minden páros hét szerdáján, legkö-
zelebb augusztus 21-én 9-12 óráig. Tel.: (47) 565-202. A fo-
gadóórák telefonos bejelentkezés alapján történnek. 

Szerencsi Járási Hivatal, Okmányiroda
Szerencs, Rákóczi út 89. Ügyfélfogadás: hétfő: 8-12 óráig
és 13-16 óráig; szerda: 8-12 óráig és 13-16 óráig; péntek: 8-
13 óráig.
Szerencsi Járási Hivatal és Járási Gyámhivatal
Szerencs, Rákóczi út 63. Tel.: (47) 777-561. Ügyfélfogadási
idő: hétfő: 8-12 óráig és 13-16 óráig; szerda: 8-12 óráig 13-
16 óráig; péntek: 8-12 óráig.

Nemzeti Adó- és Vámhivatal
Szerencs, Széchenyi út 43. Tel.: 47/361-864. Hétfő és csü-
törtök 8–15 óra, péntek 8–12 óra. Miskolc, Kazinczy út 19.
Hétfő 8–18 óra, kedd és csütörtök 8–12 óra, szerda: 14–18
óra, péntek 8–11 óra.

Háziorvosi rendelők
I. számú háziorvosi rendelő: Rendel: Dr. Rohály Judit há-
ziorvos, főorvos. Cím: Szerencs, Jókai út 2. Tel.: (47) 362-590.

Rendelési idő: hétfő: 12-16 óráig; kedd: 8-12 óráig; szerda:
8-12 óráig; csütörtök: 8-12 óráig; péntek: 8-12 óráig.
II. számú háziorvosi rendelő: Rendel: Dr. Móré László há-
ziorvos. Cím: Szerencs, Rákóczi út 51. Tel.: (47) 362-225.
Rendelési idő: hétfő: 8-12 óráig; kedd: 8-12 óráig; szerda: 14-
17 óráig; Ondon: 9-12 óráig; csütörtök: 8-12 óráig; péntek:
8-12 óráig.
III. számú háziorvosi rendelő: Rendel: Dr. Sütő Szilveszter
háziorvos, főorvos, szakfelügyelő főorvos. Cím: Szerencs,
Rákóczi út 51. Tel.: (47) 362-638 (asszisztens); 47/560-016
(főorvos). Rendelési idő: hétfő: 8-12 óráig; kedd: 8-12 óráig;
szerda: 8-12 óráig; csütörtök: 12-16 óráig; péntek: 8-12 órá-
ig.
IV. számú háziorvosi rendelő: Rendel: Dr. Spak László há-
ziorvos. Cím: Szerencs, Rákóczi út 51. Tel.: (47) 361-203. Ren-
delési idő: hétfő: 8-12 óráig; kedd: 12-16 óráig; szerda: 8-12
óráig; csütörtök: 8-12 óráig; péntek: 8-12 óráig.
V. számú háziorvosi rendelő: Rendel: Dr. Gál Tamás házi-
orvos. Cím: Szerencs, Rákóczi út 102. Tel.: (47) 560-144. Ren-
delési idő: hétfő: 8-12 óráig; kedd: 8-12 óráig; szerda: 8-12
óráig; csütörtök: 8-12 óráig; péntek: 12-16 óráig.

Központi orvosi ügyelet
Szerencs, Rákóczi út 51. Tel.: (47) 364-300.  Diszpécserszol-
gálat: (47) 362-255.

Ügyeletes gyógyszertárak
Augusztus 5. – augusztus 11.: Szerencs; augusztus 12. – au-
gusztus 18.: Centrum; augusztus 19. – augusztus 25.: Orosz-
lán; augusztus 26. – szeptember 1.: Alba. 22 óra után a
gyógyszertárak telefonos egyeztetést követően, az ügye-
letes orvos kérésére, rendkívüli esetben biztosítja a gyógy-
szer kiadását.

Gyógyszertárak nyitva tartása
Alba: Szerencs, Rákóczi út 102. Tel.: 47/361-530. Nyitva tar-
tás: H–P: 8–17 óra, Szo.: 8–12 óra. Centrum: Szerencs, Rá-
kóczi 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, 560-303. Nyitva tartás: H–
Szo.: 8–20 óra, V: 8–19 óra.

Állatorvos
Szerencs Városi Állategészségügyi Centrum Kkt.
Szerencs Jókai utca 16. Tel.: (47) 363-330.

Zempléni Múzeum
Szerencs, Rákóczi-vár. Tel./Fax: (47) 362-842, (47) 560-159.
E-mail: muzeum@szerencs.hu. A kiállítások általános nyitva
tartási rendje március 1-től november 30-ig: kedd-péntek:
8-16 óráig; szombat és vasárnap: 10-16 óráig; hétfő: zárva.

Cukormúzeum
Szerencs, Gyár u. 1. Tel.: (20) 992-0843. Nyitva tartás: Tele-
fonos bejelentkezés alapján.

Szerencsi Művelődési Központ
Szerencs, Huszárvár u. 11. (Rákóczi-vár). Tel./Fax: (47) 362-
290. Igazgató: (20) 971-0861. 
E-mail: szerencsiamk@szerencs.hu

Szerencsi Művelődési Központ, könyvtár
Szerencs, Huszárvár u. 11. (Rákóczi-vár). Tel./Fax: (47) 362-
254. Igazgató: (20) 971-0861. 

A Szerencsi Hírek ügyeleti telefonszáma:
(20) 340-6089

KÖZÉRDEKŰ INFORMÁCIÓKKÖZÉRDEKŰ INFORMÁCIÓK

Szerencsi Városüzemeltető Nonprofit Kft. ajánlatai
Gyógyúszás kezdőknek és haladóknak.

Az OEP által támogatott 18 éves kor alatti csoportos gyógyúszás időpontjai:
Kezdő csoport (USZODA). Időpontok: Kedd: 1515.45 óra, 

1616.45 óra, 1717.45 óra. Szerda: 14.3015.15 óra. 
Csütörtök: 1616.45 óra, 1717.45 óra.

Középhaladó csoport (FÜRDŐ). Időpontok: Hétfő: 15.1516 óra, 
1616.45 óra. Kedd: 1515.45 óra. Szerda: 14.3015.15 óra, 

15.1516 óra, 1616.45 óra.
Haladó csoport (FÜRDŐ). Időpontok: Kedd: 1717.45 óra, 

17.4518.30 óra. Péntek 14.3015.15 óra, 15.1516 óra.
Recept nélkül a szolgáltatás 900 Ft/alkalom áron vehető igénybe.

BABAÚSZÁS minden szombaton 1011 óráig a Városi Tanuszodában.
Jelentkezés:

Szerencsi Fürdő és Wellnessház (Rákóczi u. 94., tel.: 47/560250);
Városi Tanuszoda (Ondi u. 1., tel: 47/560254).

Kiadó irodahelyiség
A Szerencsi Városüzemeltető Nonprofit Kft. (3900 Szerencs, Eperjes út 9.), mint bérbeadó pá
lyázatot hirdet Szerencs Város Önkormányzata tulajdonában lévő irodahelyiség bérbeadására.

Irodahelyiség bérbeadása:
Szerencs, Ondi út 1. (Városi Tanuszoda) alatti ingatlanban található

helyiség. Alapterület: 23 m2

Bérleti díj összege: 1 000 Ft/hó/m2+ÁFA
(külön fizetendő a helyiség rezsije).

A pályázat benyújtásának határideje: 
2013. augusztus 16. (péntek) 12 óra.

A pályázati adatlap átvehető a Szerencsi Városüzemeltető Nonprofit Kft.
(3900 Szerencs, Kossuth tér 1.), a Szerencsi Fürdő & Wellnessházban

(3900 Szerencs, Rákóczi út 94.) lévő irodájában, a Szerencsi Polgármeste
ri Hivatal (3900 Szerencs, Rákóczi út 89.) ügyfélszolgálatánál lehet, vala

mint letölthető a www.szerencs.hu honlapról.

Csokoládé Fesztivál Akció!

Erzsébet utalvány és SZÉP kártya elfogadóhely!
Szerencs, Rákóczi út 94. Telefon: 47/560-250   •   www.szerencsifurdo.hu
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Boldogsághormon
Nem titok, szeretem a csokoládét. Talán

azért, mert azt mondják, hogy a benne lévő ka
kaó és cukor hatására agyunkban megemel
kedik az úgynevezett endorfinok száma,
amely a fájdalmat hivatott csökkenteni, de le
het, hogy egyszerűen csak azért, mert finom.
Nem kell mindig tudományos magyarázatokat
keresni. 

Bizonyára senkinek sem kell magyaráznom, honnan is jutott
eszembe mindennapjaink egyik meghatározó desszertje, gyer
mekeink kedvence. Augusztus 23án elérkezünk városunk legna
gyobb eseményéhez, az idei csokoládéfesztiválhoz. 

Emlékszem, a tavalyi három napos rendezvény utáni riportban
a település polgármesterét kértem, összegezze a fesztivál tapasz
talatait, s már akkor elmondta, hogy szép volt, jó volt, és holnaptól
már szervezzük a hatodikat. A nyár derekán túl vagyunk, mind
össze néhány nap, és újra a csokoládé a főszereplő kicsiny váro
sunkban. Itt azért elgondolkodom, miért is csak e néhány nap idé
zi a város büszkeségét. Elmerengve eszembe jutott egy régirégi
gyermekkori élmény, amikor Hajdúszoboszlón nyaraltam a roko
noknál. Van annak vagy 35 éve. A játszótéren az esti foci és ping
pong közben az ottani gyerekek kérdezték: te honnan jöttél? –
Szerencsről – válaszoltam, s legalább 15 játszótársam arcán lát
tam az apró irigységet. – Szerencsről, ahol a csokigyár van? – Bi
zony – feleltem büszkén és talán akkor éreztem először, hogy mi
lyen óriási híre van ennek a településnek, s no persze az itt készülő
finomságoknak. Az egyik kedves ismerősöm nemrég azt mondta
nekem, amikor a város szépségeiről beszéltünk: bizony mi itt él
ünk mindennap ebben a gyönyörűségben és észre sem vesszük a
csodát, ami körülvesz minket. Milyen igaz!

Nem szabad azonban elfelejtenünk, hogy az emberek többségét
lekötik a mindennapi gondok. A megélhetés problémái, a számlák,
törlesztő részletek, a gyerekek iskoláztatása és még sorolhatnánk
mindazon okokat, melyek sokszor nem engednek kiszabadulni a
hétköznapi taposómalomból. Mindezek ellenére azt mondom,
olykor meg kell állni. Ha csak néhány napra is, de megpihenünk,
talán másként is láthatjuk majd mindazt, ami körülvesz minket.

Sok minden változott ebben a városban az elmúlt évtizedekben.
Volt csokoládégyár, amit privatizáltak, és azt hittük oda a sok édes
élmény. Hála az égnek, nem így történt. Ma is van szerencsi csoki,
ma is léteznek dolgok, melyekre büszkék lehetünk, bármerre is
vet minket a sors a nagyvilágban.

Én arra is büszke vagyok, hogy immár hatodik éve olyan feszti
vál helyszíne Szerencs, amely messzi földről idevonzza az ember
eket. Több tízezres közönség, akik így vagy úgy, de hírét viszik te
lepülésünknek. Talán a finom csokoládé miatt, netán a szíves ven
déglátás, vagy a kiváló programok. Lehet, hogy egyszerűen csak
tetszik nekik amit itt látnak.

Remélem, hogy az idei csokoládéfesztiválon mi szerencsiek is
nagy számban leszünk, hiszen – a lakcímkártya felmutatásával –
a szombati és vasárnapi programok rendezvényei számunkra in
gyenesek lesznek.

Én magam is várom már az augusztusi hétvégét. Talán a bol
dogsághormon, talán csak egyszerűen azért, mert szeretem.

Muhi Zoltán

Szent István király
ünnepe
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2013. augusztus 20án, 
kedden 16.30 órától 

a Rákóczivárban, 

Szent István király, 
valamint 

az újkenyér ünnepe.

16.30 óra:
Városi ünnepség az udvaros palotaszárnyban

Beszédet mond: 
Koncz Ferenc polgármester

Ökumenikus ima és kenyérszentelés 
a történelmi egyházak szerencsi lelkészeivel. 

Közreműködik: 
dr. Börzsönyi József református esperes, 
Darvas László római katolikus plébános, 

Csejoszki Szabolcs görög katolikus parókus

Az ünnepi műsorban fellép: 
Ringer István (tárogató), 

Nagy József (szavalat), 
Nagy Ágnes (ének), 

Gönczi Katalin (ének)

Az ünnepi műsor után koszorúzás 
Szent István emléktáblájánál 

a külső várudvaron.

19.30 óra:
A Szkítia zenekar koncertje a várudvaron.

Mindenkit szeretettel vár
Szerencs Város Önkormányzata 

és a Szerencsi Művelődési Központ.



Az eseményen többek között szó volt
arról is, hogy Nigériából egyre na
gyobb az érdeklődés hazánk iránt.

A Debreceni Egyetemen jelenleg 600 nigé
riai diák tanul, és bővülő kapcsolatok révén
mind gyakoribbak a diplomáciai, üzleti tár
gyalások Magyarországgal.

Kabiyesi Alaiyeluwa Oba a Szerencsi Hí
reknek elmondta, hogy érkezése egyik cél
ja, hogy tájékozódjon a Magyarországon
használt mezőgazdasági technológiákról. –
Ilido királyaként a legfontosabb feladatom,
hogy népem életének jobbításán fáradoz
zak. Nigériában a királyok megbízatása
életük végéig tart, tehát a felelősség is na
gyobb, mint például egy település polgár
mesterének, aki néhány évig vezeti az adott
várost. Az érdeklődés vezetett Magyaror
szágra, hiszen itt számos olyan dolgot meg
tapasztalunk, amely Nigéria rendkívül el
maradott vidékein élő emberek életkörül
ményeinek javítását hozhatja a jövőben –
mondta Kabiyesi Alaiyeluwa Oba.

Az uralkodót a szerencsi polgármesteri
hivatalban dr. Barva Attila jegyző fogadta.
A nigériai alkirály ezt követően rövid város
nézés során ismerkedett Szerencs neveze
tességeivel. A Rákóczivárban Csider Andor,
a Szerencsi Művelődési Központ igazgatója
kalauzolta az uralkodót, aki örömmel hall
gatta a Rákóczivárról szóló történelmi is
mertetőt. Ugyancsak nagy érdeklődéssel

látogatta végig a Zempléni Múzeum
tárlatait, örömmel értesülve arról,
hogy a világhírű képeslevelezőlap
gyűjteményben Nigériából szárma
zó emléktárgyak is találhatók. Mint
az a látogatás során elhangzott,
idén szeptemberben nagyobb nigé
riai delegáció érkezik hazánkba. Az
afrikai ország diplomatái, és üzlet
emberei kulturális és kereskedelmi
kapcsolatok további kiépítését ter
vezik Magyarországgal. Az alkirály
ígéretet tett arra is, hogy az ősszel
esedékes látogatás során szeretné
újra felkeresni Szerencset, hogy
megismertesse honfitársait váro
sunk történelmi nevezetességeivel,
a vidék páratlan természeti adottságaival. 

M. Z.
Nigéria a világ hetedik leg

nagyobb kőolajkitermelő or
szága, de jelentős a földgáz, szén

bányászata is. Jelenleg is 36 államból és
egy fővárosi körzetből áll, azonban a
közigazgatási rendszer mellett ma is
komoly hatalommal bírnak a területi
királyok, akik tradicionális felelősséget
éreznek saját népük iránt. Nigéria hiva
talos nyelve az angol, és az ország lakos
ságának mintegy fele muzulmán, közel
negyven százalék keresztény és kis
számban különböző törzsi vallásokat
gyakorolnak az emberek.
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Virágos Szerencs
Több mint 300 ezer tő egynyári vi

rágot és balkon növényt ültetett idén
a közterületekre a Szerencsi Város
gazda Nonprofit Kft. Az önkormány
zati cég telephelyén lévő fóliasátrak
ban és melegházban a társaság dol
gozói egész télen át gondozták a mag
ról nevelt növényeket, amelyek több
sége virágba borulva várta a tavaszi
kiültetést. A nyár derekán nagy gon
dot fordítanak a már kiültetett növé
nyekre is, amit hűen tükröznek a vá
ros virágágyásai.

Az AfrikaiMagyar Egyesület hét
esztendős működése alatt számos
területen bizonyította létjogosultsá
gát. Üzleti találkozókat szerveztek,
orvosi missziókat indítottak a feke
te kontinensre, élelmiszer szállít
mányokat küldtek az ott élők meg
segítésére, hogy csak néhányat em
lítsünk tevékenységeik közül. Ba
logh Sándor a civil szervezet elnöke
úgy véli, Afrika egyre fontosabbá vá
lik az európai ember számára is.

Balogh Sándor, az AfrikaiMagyar Egyesület elnöke meghívá
sára július 4én Szerencsre érkezett Kabiyesi Alaiyeluwa Oba,
a nigériai Ilodo város királya. Afrika legnagyobb kőolajkiter
melő országából érkezett vendég elsőként Balogh Sándor sze
rencsi irodájában tartott sajtótájékoztatót, ahol elhangzott,
hogy a mezőgazdaság iránt érdeklődő, mérnök végzettségű
uralkodó fontosnak tartja Nigéria és Magyarország kulturális
és kereskedelmi kapcsolatainak kiszélesítését.

ii

Szerencsen járt
egy nigériai király



A nyár sokunknak a kikapcsolódást és a pihenést jelenti, ám a
Szerencsi Városüzemeltető Nonprofit Kft. munkatársai a nyári hó
napokban az önkormányzati intézmények karbantartási munká
latait végzik. A már megvalósult és még hátralévő feladatokról a
cég ügyvezető igazgatóját kérdeztük. Takács M. István elmondta,
hogy a Szerencsi Városüzemeltető Nonprofit Kft. a település ön
kormányzatának tulajdonában lévő épületek vagyonkezelője, va
gyis elsősorban a karbantartási munkák koordinálása. A képvise

lőtestület döntése alapján az önkormányzati épületek karbantar
tója a Szerencsi Városgazda Nonprofit Kft., ennek ellenére a Sze
rencsi Városüzemeltető Nonprofit Kft. munkatársai kiveszik ré
szüket a karbantartási feladatokból.

– Megtörtént a Szerencsi Fürdő és Wellnessházban az időszakos
vízcsere és az épület nagytakarítása. Kifestettük a Rákóczi Zsig
mond Általános Iskola és a Simai Ifjúsági Tábor tálalókonyháját, a
Népház, a Jókai utcai I. számú, valamint az ondi háziorvosi rendelő
tisztasági festését is elvégeztük. A Bolyai János Katolikus Általános
Iskola épületében található városi konyha, a középiskolai kollégi
um tálalókonyhájának festése és takarítása a szeptemberi iskola
kezdés idejére szintén elkészül. A vakáció ideje alatt megújulnak
a Kulcsár Anita Sportcsarnok és a Tatay Zoltán Ifjúsági Sporttelep
öltözői. Mindkét helyszínen tisztasági festés történik. A Szerencsi
Járási Hivatal épületében, valamint az ondi óvodában végrehajtott
javításokat a városgazda kft. munkatársaival közösen végeztük –
összegezte az ügyvezető.

Az óvodák felújítása folyamatban van, ezért ezekben az épüle
tekben idén nem kell karbantartási munkákat végezni. A Kossuth
út 4. szám alatti Civilek háza a Szerencsi Többcélú Kistérségi Tár
sulás „Eséllyel a jövőbe” – Gyermekesély program a szerencsi kis
térségben című projekt keretében újul meg a jövőben. Komolyabb
beruházást igényel a Városi Tanuszoda és a Kulcsár Anita Sport
csarnok beázásának megszűntetése és a tető javítása, amelyeknél
külső vállalkozó bevonására lesz szükség.
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A szerencsi Rákóczivárban július 3án
megtartott eseményen Koncz Ferenc pol
gármester az egészségügy szakembereinek
áldozatos munkáját méltatta, hangsúlyozva,
hogy az orvostudomány óriási fejlődésen
ment keresztül az elmúlt évtizedekben, cso
dálatos technikai vívmányok segítik a be
tegségek megelőzését, a gyógyítást, azon
ban az egészségügy soha nem fog az emberi
segítség nélkül működni. – Ez az, amiért
Semmelweis Napon köszönetet kell mon
danunk mindenkinek, aki ebben a szférá
ban dolgozik – fogalmazott Koncz Ferenc.

Dr. Sütő Szilveszter
szerint az egészségügyi
alapellátásban elért
eredményeket legin
kább a betegek elége
dettsége bizonyítja. A
városi főorvos a helyi
alapellátás elmúlt idő
szakát értékelve töb

bek között kiemelte, hogy a négyes számú
háziorvosi rendelő a Rákóczi út 51. szám
alatti egészségházba költözött, az ottani fo
gászat pedig a rendelőintézetben kapott
végleges elhelyezést. Sütő Szilveszter szólt
a központi orvosi ügyeleti ellátásról, amely
Mád csatlakozásával immár 28 ezer em
bert lát el naponta.

Dr. Nyíri László, a BorsodAbaújZemplén
Megyei Gyógyszerész Kamara elnöke a be
teg, orvos és a gyógyszerész kapcsolatáról
tartott előadást. Dr. Nyíri László örömének
adott hangot, hogy a kormány döntése ér
telmében idén januártól törvényben is
megjelent, hogy a gyógyszertárak immár
egészségügyi szolgáltatást végző, egészség
ügyi intézmények. Mint elhangzott, a hazai
gyógyszerészek által végzett tevékenység
példaértékű lehet az egész világon is.

Dr. Bobkó Géza szerint a szerencsi ren
delőintézet a térség egyik meghatározó
egészségügyi központja lett az utóbbi idő
szakban. A nappali kórházi ellátással, az
egynapos sebészettel együtt jelenleg 33 fé
le szolgáltatást nyújtanak itt a betegeknek.
A páciensek legnagyobb megelégedésére
az elmúlt félévben összesen 373 műtéten
vettek részt a betegek, a kúraszerű ellátás
keretében hetente 32 kezelést végeznek, ez
utóbbinál főleg az infúziós ellátások vannak
többségben. Dr. Bobkó Géza az esztendő
egyik legfontosabb történéseként említette,
hogy a szerencsi járóbeteg ellátás nem ke
rült állami kézbe, a rendelőintézet működ
tetését Szerencs Város Önkormányzata vál
lalta.

A Rákóczivárban megrendezett ese
mény végén tizenöt egészségügyi szakem
ber vett át oklevelet és elismerést. Szerencs
Város Önkormányzatától a helyi egészség
ügyi szakszolgálatok dolgozói Semmelweis
Nap alkalmából a Szerencsi Fürdő és Well
nessházba szóló belépőjegyet kaptak aján
dékba. M. Z.

Nyári felújításokat végez a városüzemeltető kft.

A magyar egészségügy 
legnagyobb ünnepe

– Semmelweis Ignác, az anyák
megmentője. A hazai orvoslás
kiemelkedő alakjának születés
napja a magyar egészségügy leg
nagyobb ünnepe. A társadalom
ezen a napon köszöni meg az or
szág egészségügyi dolgozóinak
áldozatos munkáját – ezekkel a
szavakkal üdvözölte a városban
működő egészségügyi szolgála
tok munkatársait dr. Sütő Szil
veszter városi főorvos, a Sze
rencs Város Önkormányzata és a
szerencsi rendelőintézet közös
szervezésében megtartott Sem
melweis napi megemlékezésen.



Aszerencsi csapadékvízelvezetési
rendszer kiépítésére az Új Magyar

ország Fejlesztési Terv Északma
gyarországi Operatív Programja összesen
431 millió forint támogatást biztosít Sze
rencs Város Önkormányzatának. A nyár de
rekán mintegy 30 százalékos készültségben
van a teljes beruházás, amely keretében
meg kell említeni csapadékvizet a Szerencs
patakba szállító Diósiárokrendszert,
amelynek rekonstrukciója a nyár elején
megkezdődött. E fejlesztés keretében jelen
leg a Bástya utca és BajcsyZsilinszky utca
között húzódó nagy szelvényű burkolt árok
felújítása történik, és hamarosan befejező
dik a Jókai utcán és a Bástya közben, a Kis
vásártéren és a Piactér keleti oldalában a az
úgynevezett folyóka építése is. Augusztus
második felében megkezdődik a Bástya ut
cán a meglévő burkolt árok felújítása, vala
mint a Bors Kálmán úti csatorna építése. 

A város belterületének legnagyobb része
a régi Hidegvölgyi árok vízgyűjtő területé
hez tartozik. A Malomtanya alatti külterüle
ti, mintegy 2,6 km földmedrű szakasz ren
dezése augusztus elejére közel 60%os ké
szültségben volt, a rendszerhez tartozó
Nagyvárad és Pozsonyi úti nagyszelvényű
földárok – amely szintén felújításra kerül –
felett 19 db új átereszt is kialakítanak. Au
gusztus végén indul az Igló, valamint a Kas
sa utcai burkolt árkok építése a kapubejá
rók egységesítésével együtt. 

Az új Hidegvölgyi árok Szerencs és Be
kecs közigazgatási határán épült ki a külvi
zek biztonságos levezetésére. Nem valósult
meg azonban a külvizeket megfogó, elveze
tő övárokrendszer a szükséges hordalék
fogókkal. Ezt a problémát kezeli a Radnóti
utca Bekecsi úti csatlakozási pontjától kiin
dulva a meglévő nagyszelvényű burkolt
árok javítása valamint, ennek folytatásában
a Radnóti utcán a vasbeton mederelemek
beépítése és az egységes, kapubejárók ki
alakítása, ami szintén folyamatban van.
Megkezdte a kivitelező a Felsőkert utca fe
letti nagyszelvényű földmedrű övárok ásá
sát is, ez a munka napokon belül befejező
dik. Az árokrendszer rekonstrukciós mun
kái várhatóan 2013. szeptemberében a Ba
kó J. úton és a Késmárk út külterületi kive
zető szakaszán folytatódnak.

A Malom árok a település keleti terület
egységét érinti, a belterületi csapadékvíz el
vezető hálózat már részben kiépült, azon
ban a Fenyves utca térségének vízelvezeté
se rendezetlen. A Fenyves utcai burkolt övá
rok építése, valamint az árok Ond irányába
folytatódó zárt csatornaszakaszának építé
se augusztus második felében indul.

Az ondi vízelvezető rendszer esetében a
projekt keretében megvalósul a Monoki út
tal szemben lévő terméskő burkolatú árok
átépítése, ez jelenleg 90 %os készültségű.
Az árok Szerencs patak felé kivezető nyom
vonalán augusztus második felében indul
a földmeder rendezése, valamint a patak

depóniájának csatlakozási pontján egy új
elzáró műtárgy kerül beépítésre.

A közterületen történő, olykor forgalmi
akadályokat okozó munkák velejárója, hogy
a kivitelezés átmenetileg gondot okoz a
munkaterület környékén élők és az arra
közlekedők számára. Ilyen volt például az a
lakossági jelzés, mely szerint a kivitelező ki
vágta az építés által érintett közterületre ül
tetet növényzetet. Szerencs Város Önkor
mányzata felhívta a kivitelező figyelmét arra,
hogy például a termő fákat betakarítás után
vágják ki, a kivágott faanyagot pedig minden
esetben ajánlják fel az ingatlan tulajdonos
nak. Mindezek ellenére előfordulnak olyan,
a kivitelezéssel járó elkerülhetetlen kelle
metlenségek, ami miatt az önkormányzat
továbbra is kéri a lakosság türelmét.

M. Z.
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A május 16-ai munkaterület átadásával megkezdődött a csapa-
dékvíz-elvezetési rendszer kiépítése városunkban. Lapunk koráb-
ban is figyelemmel kísérte a projekt előrehaladását, azonban Sze-
rencs Város Önkormányzata augusztus 1-jén tájékoztatót jelente-
tett meg honlapján, melyben a lakosságot talán leginkább érintő
kérdésekre adnak válaszokat.

Az már korábban is kiderült,
hogy az uniós támogatással
megvalósul projekt nem oldja
meg teljes egészében a város csapa
dékvízelvezetési gondjait, hiszen példá
ul a fecskési városrész nem érintett a be
ruházásban, amely mindezek ellenére
komoly előrelépést jelent Szerencsen. A
város területének mintegy felén idén
megvalósul a csapadékvíz irányított el
vezetése és a főgyűjtő csatornák most
megvalósuló rekonstrukciója jó alapot
képez a későbbi folytatásra. A remények
szerint a jövőben egy újabb pályázati le
hetőséggel tovább folytatódhat Szeren
csen a program és végérvényesen meg
oldódnak Szerencsen a csapadékvízel
vezetési gondok.

ii

Épülnek az árkok,
megújulnak a vízátereszek



Talán a legnagyobb vára
kozás a szigetelőanyag
gyár témakörét érintet
te. A Szerencsi Hírek
érdeklődésére a testü
leti ülést követően
Koncz Ferenc polgár
mester a Szerencsi Hí
rek kérdésére elmondta,
hogy Magyarország Kor
mánya nemzetgazdasági
szempontból kiemelten fontos
üggyé nyilvánította az építkezést, a ban
ki tárgyalások megfeszített tempóban
folynak, az alapkőletétel ideje tulajdon
képpen attól függ, mikor írják alá a tá
mogatási szerződést a finanszírozó
pénzintézettel. Ezt a dátumot mozdítja
elő, az ügy folyamatát gyorsítja a kor
mányszintű kiemelés. Pályázati úton 2,5
milliárd forinttal máris támogatásban
részesült a projekt, ebben ismételten
szerepet játszott a kormányzati segítség.
Összegezve, az adminisztratív akadá
lyok elhárultak, a pályázati összegek
rendelkezésre állnak, a kormányzat tel
jes súllyal az építkezés mellé állt, a banki
támogatás van még hátra, ezért küzd
egyrészt az önkormányzat, másrészt a
beruházó. 

Az ülés egyik kiemelt témaköre volt a
Zempléni Hulladékkezelési Közszolgáltató
Kft. szétválásáról szóló elvi döntés. Mint az
köztudott, a Z.H.K. Kft. átalakulásának elő
készítése, a hulladéktörvényhez kapcsoló
dóan mintegy hat hónapja elkezdődött, de

csak egy áprilisi, Tokajban tar
tott közgyűlés foglalkozott a

vagyonmegosztás elveivel.
A júniusi ülésen több ön
kormányzat is módosí
tást szorgalmazott az
ügyben, érintve a va

gyonmérleget és a va
gyonleltárt. Mivel a módo

sítást támogató, az átalakulás
ellen szavazó tagok nem írták alá

az eredeti dokumentációt, meghiúsult
az átalakulás, a folyamatot elölről kellett
kezdeni. A meglehetősen bonyolult eljárás
július 26án délelőtt ugyancsak Tokajban
folytatódott, ahol a városunkat képviselő
Kiss Attila alpolgármester még ezen a na
pon, első kézből tájékoztatta a szerencsi
önkormányzatot az eseményekről. Mint ki
derült, szeptember végéig meg kell történ
nie a szétválásnak, ezt kell minden tagnak
megerősítenie, különben gondok lehetnek
a szolgáltatással. Szerencs városatyái egy
hangúlag fogadták el a kiválással kapcsola
tos, úgynevezett első elvi döntésről szóló
előterjesztést, ugyanakkor hozzájárulásu
kat adták az AbaújZempléni Szilárdhulla
dék Gazdálkodási Önkormányzati Társulás
által benyújtandó KEOPos pályázathoz is,
amelyből 7 db szemétgyűjtő gépkocsi , egy
konténeres gépjármű, 520 db műanyag ku
ka beszerzése szükséges – mondta el fel
szólalásában Kiss Attila alpolgármester.

A július végi ülés egyik tárgyát képezte a
„Szerencs 2027 – kötvényhez kapcsolódó
megbízási szerződés módosítása, valamint

a fedezet kiengedés kezdeményezése” című
előterjesztés. Erről Czakóné Szikszai Orso
lya pénzügyi osztályvezető adott tájékozta
tást és mint azt elmondta, megvalósult a vá
ros adósságának konszolidációja, kötvény
tekintetében háromoldalú tartozásátválla
lási szerződés került megkötésre június 28
i dátummal, ennek alapján okiratcserékre
van szükség, és hogy ez megvalósulhasson,
névszerinti szavazást kell tartani.

Czakóné Szikszai Orsolya többek között
elmondta, hogy Szerencs város önkor
mányzata döntött arról, hogy a Bocskai Ist
ván Gimnázium működési jogát az Egri Fő
egyház megyének adja át, és e megállapo
dás keretében arról egyeztek meg a felek,
hogy az intézményt terhelő jelzálog jogokat
töröltetik. A bank hozzájárul a fedezet ösz
szegének enyhítéséhez, így nem vonnak be
plusz ingatlanokat. A megbízási szerződés
módosítását név szerinti szavazásra bocsáj
tották, és a képviselők egyhangúlag támo
gatták a határozati javaslatot.

A tanácskozáson szó volt a Szerencsi Óvo
da és Bölcsőde alapító okiratának módosí
tásáról. A szeptember elsejétől hatályba lé
pő módosítás szerint emelkedik a bölcsödé
ben elhelyezett gyermekek maximális lét
száma. Elhangzott, hogy a jövőben az eddi
gieknél is nagyobb gondot szeretnének for
dítani a sajátos nevelési igényű gyermekek
az óvodákban, bölcsödében történő megfe
lelő ellátására. Ennek jegyében elfogadták a
Szerencsi Óvoda és Bölcsőde alapító okira
tának módosítására tett javaslatot.

Határozat született arról is, hogy a város
csatlakozik az Európai Mobilitási Hét prog
ramjaihoz, végül döntöttek a képviselők ar
ról, hogy 5000 Ft/fő hozzájárulással támo
gatják a gimnáziumi diákok Malchinba tör
ténő, nyelvtanulást elősegítő utazását.
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„…Magyar-
ország Kormá-

nya nemzetgazda-
sági szempontból kie-
melten fontos üggyé

nyilvánította az
építkezést,…”

Napirenden a szigetelőanyag-gyár 
és a hulladékgazdálkodás

Szerencs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete rendkívüli
ülést tartott július 26-án a polgármesteri hivatalban. Az esemény kie-
melt pontja volt többek között a szigetelőanyag-gyár megépítéséről
szóló tájékoztató, valamint a Zempléni Hulladékgazdálkodási Önkor-
mányzati Társulással kapcsolatos döntés meghozatala.



Azt beszélik a városban...

Kérdések Koncz Ferenc polgármesterhez

Óvodavezetői pályázat

Szerencsi Hírek: Ön nem volt jelen az
önkormányzat június 27ei rendkívüli
ülésén, ahol vita alakult ki az óvodave
zető pályázathoz kapcsolódó előter
jesztésnél. Elhangzott, hogy a város
ban azt beszélik, már előre el lett dönt
ve, ki lesz az új óvodavezető Szeren
csen. Elterjedt a hír, hogy Ön megtiltot
ta az eddigi igazgatónak, hogy beadja
a pályázatát. Igaz ez?

Koncz Ferenc: Természetesen a polgár
mester senkinek nem tiltotta meg, hogy
beadja a pályázatát. Tény, hogy a jelenlegi
óvodavezető megkeresett és elmondta:
amennyiben ő úgy látja, hogy én nem tu
dom támogatni az ő pályázatát, akkor be
sem adja. Talán ez a mondat – amely nem
tőlem származik – adhat okot félreértésre.
Azt is el kell mondanom, hogy ezt követő
en, mintegy háromhetes gondolkodás után
a jelenlegi óvodavezetőnek azt mondtam:
úgy gondolom, nem fogom tudni támogat
ni a pályázatát. Az is igaz, hogy legutóbbi
beszélgetésünkkor még nem is érkezett be
egyetlen dokumentum sem, tehát fogal
mam sem volt arról, hogy ki jelentkezik
majd az óvodavezető pozícióra. 

Úgy gondolom, hogy a város jelenlegi
polgármestereként ebben a kérdésben is a
lehető legkorrektebben, emberi módon,
talán egy kicsit egyedi támogatással álltam
a jelenlegi óvodavezető személyéhez, és az
utolsó beszélgetésünkkor a legnagyobb
békességben váltunk el egymástól.

Trafik és gépkocsihasználat

Szerencsi Hírek: Az úgynevezett tra
fiktörvény értelmében 2013. július 1
jétől már a Nemzeti Dohányboltokban
lehet árusítani a dohánytermékeket.
E közben Szerencsen elterjed a hír,
hogy Koncz Ferenc is pályázott és ha
marosan trafikot nyit a városban. Mi
ebből az igazság?

Koncz Ferenc: Egyik ismerősöm azt
mondta nekem, hogy Ondon nyitok trafi
kot, a másik pedig azzal jött, hogy tudo
mása szerint a fiam lesz dohánybolt tulaj
donos. Szeretném elmondani, hogy sem
én, sem pedig a gyermekeim nem pályáz
tunk Nemzeti Dohánybolt nyitására. 

Szerencsi Hírek: A közelmúltban az
egyik internetes portálon egy isme
retlen hozzászóló azt írta: „Úgy tűnik
megszűnt a polgármester úr saját au-
tójára kötött haszonkölcsön szerződés,
mert a Citroent a fiai használják, ő meg
a hivatali Skoda Octaviákkal furikázik.
…lemondott a hivatali járművek hasz-
nálatáról, mint a fizetéséről, amit nem
vesz fel, csak a számlájára utalják.” Mi
erről a véleménye?

Koncz Ferenc: Tulajdonképpen arról
van szó, hogy a Citroen személygépko
csimra egy bérleti szerződést kötöttem a
polgármesteri hivatallal. E szerint én
semmiféle bérleti díjat nem kérek a kocsi
használatáért, és minden javítási, fenn
tartási költség engem terhel, csupán any
nyit kértem, hogy az üzemanyag költsé

get állja a hivatal, mivel ezzel intézem a
munkámhoz kapcsolódó ügyeket és ha
nem szükséges, nem használom a város
tulajdonában lévő járműveket.

Aki tehát az említett internetes hozzá
szólást írta, nem mond igazat. Én eddig
egyetlen fillért nem vettem fel a polgár
mesteri fizetésemből és nem utaltattam
a számlámra. 

Ha pedig már az autóhasználat részle
teinél tartunk el kell mondanom, hogy a
hivatali Skodával akkor közlekedtem,
amikor az én kocsim éppen szervizben
volt. Az is igaz, hogy mivel a családunk
nak jelenleg ez az egyetlen autója, bizony
előfordul, hogy a feleségem, vagy a gyer
mekeim is használják. Mivel egy korábbi
önkormányzati ülésen az egyik képvise
lőtársam is érdeklődött az autó haszná
latról, készíttettem a hivatallal egy össze
hasonlítást, amely szerint az előző pol
gármester gépkocsi használata hatszor
annyiba került, mint az enyém.

Virágos belváros és a szervizút

Szerencsi Hírek: Sokan egyetértünk az
zal, hogy szép, rendezett Szerencs,
azonban néhányan úgy tartják, hogy a
belváros virágosítása mellett több fi
gyelmet érdemelnének a település kül
területei, a kertvárosi részek is.

Koncz Ferenc: Teljesen igazuk van azok
nak, akik így gondolják. A közterületeket,
a virágokat nézve valóban csodálatos Sze
rencs és nem csak a 37es út környéke, ha
nem a főutca és a városközpont is. Az is
igaz, hogy az itteni virágosítás miatt a kül
ső területekre kevesebb erő jut. Vélemé
nyem szerint bizonyos városrészeken más
jellegű dísznövényeket kell a jövőben tele
píteni és igyekszünk majd több energiát
fordítani a kertvárosi területekre. 

Azt is el kell mondanom, hogy példanél
küli munkát végez a város főkertésze és
munkatársai. Aki Szerencsre érkezik csak
elismeréssel szól a városunkról, a közterü
leteink gondozottságáról. Ezúton is kérek

Az elmúlt hetekben több fontos közéleti téma foglalkoztatta a szerencsieket. Ilyen
például az önkormányzat által kiírt óvodavezetői pályázat, amellyel kapcsolatban a
közelmúltban érdekes információ került napvilágra. A Nemzeti Dohányboltok meg-
nyitásával kapcsolatban az a hír járta Szerencsen, hogy a polgármester maga is a pá-
lyázók között volt. 

A közelmúltban szerkesztőségünk vendége volt Koncz Ferenc polgármester, aki te-
levíziónk kamerája előtt adott választ kérdéseinkre. Nem kerülhettük ki a beígért
munkahelyteremtő beruházások témáját sem. A televíziós beszélgetés szerkesztett
változatát az alábbiakban olvashatják.
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mindenkit, hogy igyekezzünk közösen
ügyelni a rendre, a település tisztaságára!
Sokszor előfordul, hogy amikor késő éjjel
érkezem haza, látom amint az asszonyok
kint dolgoznak, ültetik a virágokat. Min
denkinek köszönet érte, aki hozzátesz va
lamit ahhoz, hogy a város ilyen szép álla
potban legyen! A közterületfelügyelőnek,
a helyi polgárőröknek pedig azt szeretném
megköszönni, hogy ügyelnek is a rend
fenntartására.

Az ügy azért felvet egy másik kérdést is,
hiszen sokan nem tudják, mi a feladata a
városnak és mi a magánembereknek. A ha
tályos jogszabály szerint az út korona szé
léig nekünk, telektulajdonosoknak kell
rendben tartanunk az ingatlan előtti terü
letet. Az egyéb közterületek gondozása pe
dig a Szerencsi Városgazda Nonprofit Kft.
munkája. Tudom, hogy a városban sok
nyugdíjas, idős ember él, akik nem képe
sek a házuk előtt lenyírni a füvet, kitakarí
tani a vízelvezető árkot, ezért felhívtam a
munkatársaim figyelmét arra, hogy keres
sék fel ezeket az embereket, és legyenek
segítségükre ebben a munkában.

Szerencsi Hírek: Ha pedig a közterüle
tekről beszélünk, elkerülhetetlen a kér
dés: mi lesz cukorgyári lakások előtti
szervizutak sorsa? 

Koncz Ferenc: Ez így biztosan nem ma
radhat, de pályázati lehetőség nincs, amely
lehetővé tenné az utak rekonstrukcióját.
Szegény ember vízzel főz – tartja a mondás,
így azt találtuk ki, hogy ez a két út lesz elő
ször térkövezve Szerencsen, olyan burko
lóanyaggal, amit mi magunk állítunk elő. A
közmunka program keretében pályáztunk
térkő készítő eszközökre, s amint ezek
megérkeznek, a város közmunkásai mun
kához látnak a két szervizút építéséhez.

Megvalósulnak 
a helyi beruházások

Szerencsi Hírek: A helyi beruházások
körül ugyancsak sok a fesztültség. Azt
mondják, nem készülnek el időben az
óvodák, és már messze nem az eredeti
tervek szerint történik az építkezés.
Hasonló gondokról beszélnek az em
berek a csapadékvíz elvezetési projekt
és az árvízvédelmi beruházásnál is,

nem beszélve a régóta ígérgetett szige
telőanyaggyárról. 

Koncz Ferenc: Nem véletlenül mondanak
ilyeneket az emberek és az is biztos, hogy
egy beruházáshoz kapcsolódóan számos
olyan plusz munkát is el kell végezni, ami
nek szükségessége az építkezés közben de
rül ki. Annak is igaza van, aki azt mondja,
hogy bizonyos késedelem van például az
árvízvédelmi beruházásnál. Ezt a munkát
éppen akkor kezdtük el, amikor tavasszal
egy hónapos esőzés volt. Úgy látom a kivi
telező behozta a lemaradást és a munkála
tok időben be fognak fejeződni. Biztos va
gyok abban, hogy az általunk megkezdett
beruházásokat, a csapadékvíz elvezetési
rendszert, az árvízvédelmi programot, az
óvodák rekonstrukcióját be fogjuk fejezni.

Szerencsi Hírek: Mi lesz a szigetelő
anyaggyárral?

Koncz Ferenc: Be kell vallanom, hogy egy
éves késedelemben vagyunk azért, mert
nem volt finanszírozó bank és így utólag
már elmondhatom, hogy volt egy olyan pil
lanat úgy 2012 augusztusában, amikor
minden komoly bank elutasította a beru
házás hiteligényét. Akkor jött el az idő,
hogy a város polgármesterének közbe kel
lett avatkoznia, és kormányzati segítséggel
sikerült elérnünk, hogy újra tárgyalja a Ma
gyar Fejlesztési Bank (MFB) ezt az ügyet.
Jelenleg ott tartunk, hogy előrehaladott
tárgyalások vannak annak érdekében,
hogy az MFB ezt a beruházást hatmilliárd
forint körüli összeggel fogja finanszírozni. 

E mellett első lépésben Varga Mihály mi
niszter úr kiadott egy nyilatkozatot, amely
szerint a kormány számára fontos, a kor
mányzati szándékkal egybehangzó a sze
rencsi szigetelőanyaggyár megépítése. Ezt
követően éppen a napokban jelent meg a
Magyar Közlönyben, hogy ezt  a beruhá
zást Magyarország Kormánya kiemelt pro
jektek státuszába sorolja, amelyről kor
mányrendelet született. Összegezve tehát:
amit politikai szinten el lehetett érni e be
ruházáshoz kapcsolódóan, azt elértük.

Szerencsi Hírek: Ez azt jelenti, hogy
minden akadály elhárult és megépül a
szigetelőanyaggyár Szerencsen?

Koncz Ferenc: Amint említettem, a kor
mányzati támogatás teljes mértékű. Azt

pedig, hogy minden akadály elhárult, azt a
szalagátvágás pillanatában mondhatjuk ki.
Minden héten legalább két napot foglalko
zom ezzel a kérdéssel, amikor a beruházó
val, a finanszírozó bankkal folytatok tár
gyalásokat, egyeztetéseket. Remélem,
hogy az építkezés idén ősszel megkezdőd
het, akkor pedig elmondhatjuk, hogy be
gyógyítottuk a város nagyon erős, tátongó
sebét, amely a cukorgyár bezárásával ke
letkezett. Ez újra visszaadja a reményt, a
jövőbe vetett hitet Szerencs számára, hi
szen ez az üzem valamivel több embert fog
tudni alkalmazni, mint ahányan az utolsó
években a cukorgyár területén dolgoztak. 

Végezetül minden szerencsinek szép
napokat kívánok a nyár hátralévő részé-
re, és találkozzunk az augusztus 23-án
kezdődő VI. Országos Csokoládé Feszti-
válon, amelynek második és harmadik
napján minden szerencsi ingyenesen ve-
het részt. Mindenkit nagy szeretettel vá-
runk! 

Muhi Zoltán

Tarnóczi Erzsébet óvodavezető augusz
tus 1jén elektronikus levélben jutatta el
közleményét a Szerencsi Hírek szerkesztő
ségéhez, amelyben az óvodavezetői pályá
zattal kapcsolatos döntését indokolja. A
közlemény egyértelműen cáfolja mindazt,
ami a képviselőtestület június 27ei, rend
kívüli ülésén elhangzott, azaz a polgármes
ter nem tiltotta meg Tarnóczi Erzsébetnek,
hogy beadja pályázatát.

Röviden szeretném megindokolni a
döntésem, amellyel remélem elejét ve
hetem a további találgatásoknak.

Az óvodavezető közvetlen felettese a
polgármester. Ezért úgy gondoltam fon
tos tudnom, hogy a továbbiakban ezt a
munkát velem szeretnée folytatni, vagy
esetleg más elképzelése van. Kértem,
hogy egyeztessünk ebben az ügyben.
Beszélgetésünk után azt a visszajelzést
kaptam tőle, hogy más emberrel képze
li el a jövőben az óvoda irányítását. Ezt
én tudomásul vettem, és meghoztam a
saját döntésem, hogy nem adom be a
pályázatomat. Sem a polgármester, sem
más nem tiltotta meg, hogy beadjam, a
saját belátásom szerint cselekedtem.

Kérem, hogy a továbbiakban ezt min
denki tartsa tiszteletben, zárjuk le ezt a
témát intelligens emberekhez méltóan!

Tisztelettel és köszönettel: 
Tarnóczi Erzsébet (Erika)

KÖZLEMÉNY AZ ÓVODAVEZETŐI
PÁLYÁZATRÓL



VI. Országos 
Csokoládé
Fesztivál
Szerencs, 

augusztus 23-25.
Szerencs Város Önkormányzata idén is
megrendezi a térség legnagyobb gasztro-
nómiai programját, az Országos Csokolá-
dé Fesztivált. Az elmúlt évek sikerei után
idén is fantasztikus ízek, tartalmas kultu-
rális programok várják a vendégeket.
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2013. augusztus 23. péntek, 
Koncertnap 

Koncert színpad (Szerencs, Rákóczi út 89.)
18 óra: Ladánybene 27
20 óra: Kowalsky meg a Vega
21.30 óra: Freedom-Squad (közreműködik: Ikon)
22 óra: Punnany Massif
24 óra: PASO

Várszínpad (Szerencs, Rákóczi-vár)
19 óra: Balkán Fanatik
21 óra: Ismerős Arcok
23 óra: Hatás Alatt

Az Országos Csokoládé Fesztivál 
második és harmadik napjára, azaz
augusztus 24-én és augusztus 25-én 

a szerencsi lakosoknak 
lakcímkártya és személyi igazolvány 

felmutatásával 

a belépés ingyenes!

Bérlet elővételben 2500 Ft, a helyszínen 3000 Ft. 
Kapható a Rákóczi-vár Galéria Kávézójában. 

A bérlet mindhárom napra, az összes koncertre érvényes.

Napijegyek:
– pénteki koncertnap: augusztus 22-ig 2000 Ft, 

a helyszínen 2500 Ft.
– szombat és vasárnap: gyerekeknek 500 Ft/nap, 

felnőtteknek 1000 Ft/nap. 

Gyermeknek a 6-14 éves korosztály számít, 
6 éves kor alatt a belépés díjtalan.

A szervezők a műsorváltozás jogát fenntartják.
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További programok is várják az érdeklődőket, mint
például a Csokoládé Kalandpark, csokoládészobor ki-
állítás, interaktív csokoládékészítés, csokoládétallér
gyűjtő verseny, a Zempléni Múzeum és a Cukormú-
zeum kiállításai, játékmúzeum, Ringer István: régi
hangszerek bemutatója, ugráló-vár, hőlégballon, tűz-
oltó bemutató, városnéző kisvonat, cserkészbemu-
tató, fesztivál hajszobrászat, állatsimogató, kutya-
bemutató, kerékpáros bemutató, Füzéri Várvédők:
lovagi torna, bajvívás, utcazene, Gombóc Artúr.

2013. augusztus 24. szombat
9 óra: Térzene az ESZEI udvarán,

közreműködik a Marching Jazz Band
9.30 óra: Felvonulás a Hidegvölgyi úti autóbusz forduló-

tól a Rákóczi út 89-ig, a koncertszínpadig
Koncert színpad (Szerencs, Rákóczi út 89.)
10 óra: Óvodások műsora
10.10 óra: Megnyitó
10.30 óra: Sárospataki Szimfonikusok
11.15 óra: Hajnali Néptáncegyüttes
12 óra: Szabadkai Népzenei Együtte
15 óra: Keresztes Ildikó és az Indigó zenekar
16 óra: Freedom-Squad (közreműködik: Ikon)
17 óra: Örökség
19 óra: Killer Surprise 
21 óra: Magna Cum Laude
23 óra: Belga

Várszínpad (Szerencs, Rákóczi-vár)
11 óra: Marching Jazz Band
12 óra: Forrói Hernád Völgye Néptáncegyüttes
13 óra: Cigándi Csárdás Citerazenekar és Asszonykórus
14 óra: Encsi Csikuska Néptánccsoport
16 óra: Anti Fitness Club
18 óra: Children of Distance
20 óra: Hősök
22 óra: Magashegyi Underground

Kulcsár Anita Sportcsarnok
11 óra: Művészeti iskola néptánccsoportja
11.10 óra: Ringer István tárogatójátéka
11.30 óra: Fantáziamalom-meseszínház
12.20 óra: Zsindely Népzenei Együttes
13 óra: Rátkai Schwarzwald tánccsoport
13.20 óra: Pendics-Citera együttes
14 óra: Örökség gyermekműsora
17 óra: Miss Alpok Adria Nemzetközi Szépségverseny 

Borsod-Abaúj-Zemplén Megye Szépe Választás

Kávézó színpad (Szerencs, Rákóczi-vár)
11 óra: Hangulatzene
14 óra: Szabadkai Népzenei Együttes
15 óra: Fantáziamalom-meseszínház
17 óra: Bulgáros

2013. augusztus 25. vasárnap
Koncert színpad (Szerencs, Rákóczi út 89.)
10 óra: Szabadkai Néptáncegyüttes
12 óra: Szerencsi Népi Zenekar – Újvári Marika: Jó ebéd-

hez szól a nóta
13 óra: Dirty Slippers
15 óra: Szerencsi csillagok: Bliszkó Renáta, Batta Donáta,

Gönczi Katalin, Ficsor Ivett, Takács Fanni
16.30 óra: Ciráda
18 óra: Afrikai Divatbemutató
19 óra: Idiote Side
21 óra: Hooligans
23 óra: Tűzijáték

Várszínpad (Szerencs, Rákóczi-vár)
10 óra: Sportbemutató – karate, aikido
12 óra: Rokonok
13 óra: CSBK zenekar koncertje
14 óra: Sportbemutató
15 óra: Crossroad
16 óra: Sabotage
18 óra: Supernem
20 óra: Reflex

Kulcsár Anita Sportcsarnok
11 óra: Moderntánc csoportok
11.30 óra: Szivárvány Bábszínház-Nyíregyháza
12.30 óra: Modern tánccsoportok
13.30 óra: Diri-Dongó gyermekkoncert
14.30 óra: Szivárvány Bábszínház-Nyíregyháza
15.30 óra: Modern tánccsoportok
17 óra: Bábszínház

Kávézószínpad (Szerencs, Rákóczi-vár)
12 óra: Hangulatzene
14 óra: Los Andinos 
15 óra: Petruska András
16 óra: Elefánt
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Mint elhangzott, Erdőhorváti, Hejőbába,
Hejőpapi és Nemesbikk bejelentette kivá
lási szándékát a társulásból, mivel az eu
rópai uniós forrásból megvalósuló, a la

kosság egészséges ivóvízzel történő ellá
tását szolgáló projekt keretében ezeken a
településeken nem valósul meg olyan be
ruházás, amely indokolttá tenné tagságu
kat. Ugyancsak ezen a tanácskozáson sza
vaztak a tagtelepülések Bodrogolaszi csat
lakozását, amely község eddig adminiszt
ratív okok miatt kimaradt a társulásból.

A változások miatt szükségessé vált a
társulási megállapodás módosítása, amit
ugyancsak ezen a napon fogadott el a tag
ság. Napirendje volt a fórumnak egy új
pénzügyi bizottsági tag megválasztása,
mivel Tatárka József mádi polgármester
idén februárban kérte e tisztség alóli fel
mentését. Helyébe Demeterné Bártfay
Emese monoki polgármestert delegálta a
tagság a társulás pénzügyi bizottságába.

Az Európai Unió pénzügyi támogatásá
val, Szerencs Város Önkormányzatának
gesztorságával 2008ban indult útjára a
BorsodAbaújZemplén megye – a jelenle
gi változások figyelembe vételével – 78 te
lepülését érintő ivóvízminőségjavító pro
jekt, amely által lehetőség nyílik arra, hogy
az érintett területeken jelentősen javuljon
az ivóvíz minősége. 

A teljes beruházás során megtörténik a
nyersvizek arzén, mangán és ammóni
um mentesítése, mindezek mellett össze
sen 88 kilométer hosszúságban építenek
ki új ivóvíz távvezetéket, 25 kilométeres
szakaszon pedig hálózatrekonstrukciót
végeznek. A legnagyobb fejlesztés az úgy
nevezett Golop–Szerencs–Tokaj–Prügy–
Taktakenéz vízellátó rendszereket érinti,
amely a teljes beruházás összköltségének
mintegy 40 százalékát teszi ki. M. Z.

Nyári diákmunka az önkormányzatnál
Dr. Czomba Sándor foglalkoztatáspolitikáért felelős ál

lamtitkár június 13án jelentette be a „Nyári diákmunka
elősegítése” elnevezésű munkaerőpiaci program indítását.
Ennek keretében az önkormányzatok legkorábban július 1
jétől legfeljebb 2 hónap időtartamra nappali tagozatos ta
nulói jogviszonyban lévő 16 és 25 év közötti fiatalokat fog
lalkoztathatnak munkaviszony keretében teljes bérköltség
támogatással.

– Koncz Ferenc polgármester azonnal élni kívánt a lehetőség
gel és megkezdődött a diákmunka előkészítése – tájékoztatta a
Szerencsi Híreket dr. Vámosné Czili Adrienn, Szerencs Város Pol
gármesteri Hivatalának humánpolitikai osztályvezetője. Mint
megtudtuk, az önkormányzati diákmunka elindításához felmé
réseket kellett végezni, hogy mely területeken lehetne alkalmazni
a fiatalokat, miközben tartani kellett a kapcsolatot a Szerencsi
Járási Hivatal Munkaügyi Kirendeltségével, hiszen a program
egyik kritériuma, volt, hogy – a támogatás igénylésének első lé
péseként – a munkáltatónak, jelen esetben Szerencs Város Ön
kormányzatának a munkaügyi központban kellett a munkaerő
igényt benyújtani.

Koncz Ferenc polgármester szerint több szempontból szeren
csés a nyári diákmunka program, hiszen a fiatalok jövedelemet
szereznek a nyári szünidő alatt, másrészt olyan tapasztalatokra
tehetnek szert, melyek segítséget jelenthetnek számukra későbbi
életük során.

Augusztus 1jén harmincegy diák kezdte el a munkát a Szeren
csi Polgármesteri Hivatalban, a Szerencsi Művelődési Központ
ban, illetve a Zempléni Múzeumban. A fiatalok napi hat órás
munkarendben dolgoznak, leginkább irattári, és gyűjteményi
rendezést végeznek, és közreműködnek a VI. Országos Csokolá
dé Fesztivál előkészítésében.

A nyári diákmunka résztvevői egy hónapos időtartamra bruttó
73 500 forintos jövedelmet kapnak, amit 100 százalékban támo
gat Magyarország Kormánya.

A Borsod-Abaúj-Zemplén Térsé-
gi Ivóvíz-kezelési Önkormányzati

Társulás tartott ülést június 28-án a
szerencsi Rákóczi-várban. A Koncz Ferenc
elnökletével megrendezett fórumon Kiss
Attila projektvezető számolt be az ülés
összehívásának okairól.

Változások az ivóvíz-kezelési társulás
tagságában

ii



Alig nyolc hónap van hátra a 2014es parlamenti választásokig
és a napokban már meg is kezdődött a helyi választási irodák fel
készítése. A korábbi gyakorlathoz képest változás, hogy az Or
szággyűlés létszáma jelentősen csökken. A következő választási
ciklusban 106 egyéni és 93 országos listáról bekerülő, összesen
199 képviselő ül majd a parlamentben.

Az előzetes információk alapján BorsodAbaújZemplén me
gyében hét választókerület működik majd. 

Minderről dr. Barva Attila tájékoztatta a Szerencsi Híreket, mi
vel Szerencs jegyzője a közelmúltban vett részt egy tájékoztatón
Miskolcon, ahol a BorsodAbaújZemplén Megyei Területi Válasz
tási Iroda vezetője tartott felkészítést a Helyi Választási irodák
(HVI) vezetőinek, amellyel megkezdődött a felkészülés a 2014es
parlamenti választásokra.

A Nemzeti Választási Iroda tájékoztatása szerint  2013. augusz
tus 1. napjától veszi kezdetét a magyarországi állandó lakhellyel
nem rendelkező határon túli magyar választópolgárok választási
regisztrációja. 

Az Alaptörvény és az új választási eljárásról szóló törvény ren
delkezései értelmében a választási kampányidőszak a szavazás
napját megelőző 50. naptól a szavazás napján a szavazás befeje
zéséig tart.

A 2014. évi országgyűlési választás – melynek időpontját a köz
társasági elnök jelöli ki, azzal hogy a szavazás napja a kitűzést kö

vető 70. és 90. nap közé essen – egyfordulós, kétszavazatos rend
szerben történik majd.

Szerencsen, a lakosságot érintő változások között sorolandó,
hogy néhány szavazókör helyszíne megváltozott, amelyről július
31én határozatot is hozott a HVI vezetője. Dr. Barva Attila a Sze
rencsi Híreknek elmondta, hogy a választópolgárok  továbbra is
tíz szavazókörben voksolhatnak.  A kettes szavazókör a Kossuth
tér 1. szám alatti Népház épületébe kerül, a hármas és négyes sza
vazókörökben voksoló választópolgárok pedig a Rákóczivárban
találják majd a szavazófülkéket.

Felkészülés a 2014-es választásokra

A szerencsi Nyárutó Klub jó kapcsolatot ápol Taktaharkány Szép
korúak Nyugdíjas Klubjával. Eddig számos alkalommal szerveztek
és tartottak találkozókat, legutóbb július 26án invitálták a taktaközi
barátokat beszélgetésre és „csülökpörkölt partira”. A Rákóczivárban
tartott szabadidős programon Fincziczki Istvánné klubvezető üdvö
zölte a vendégeket, egyben köszönetet mondott az eseményen meg
jelent Koncz Ferenc polgármesternek azért a támogatásért, amely
nek eredményeként bebarangolhatták megyénk északi részét. Mint
azt elmondta, többek között megnézték Füzér várát, ellátogattak a
Kazinczy Ferenc emlékeit őrző Széphalomba, majd Sátoraljaújhely
re, és a város határában található kalandparkba.

A Nyárutó Klub tagjai jó hangulatot varázsoltak a várudvarra, a
csülökpörkölt mennyeire sikeredett, az ízekre a klubtagok házilag
készített édességei tették fel a koronát.

Szerencsről rajtolt el július 20án délelőtt a Central Euro
pean Tour Miskolc Nagydíjának mezőnye. A polgármesteri
hivatal előtt felállított startkapunál 23 csapat, 138 verseny
zője sorakozott fel, amikor dr. Egeli Zsolt alpolgármester ház
igazdaként üdvözölte a kerékpárosokat.

A nemzetközi mezőny pontosan 11.40kor ágyúszóra in
dult el Szerencsről, hogy teljesítse Rátka – Abaújszántó –
Abaújkér – Gibárt – Encs – Forró – Csobád – Aszaló – Szikszó
– Alsóvadász – Homrogd – Tomor – Lak – Hegymeg – Damak
– Edelény – Szendrőlád – Szendrő – Szalonna – Perkupa –
Szin – Szinpetri – Jósvafő – Aggtelek – Trizs – Ragály – Zubogy
– Felsőkelecsény – Felsőnyárád – Kurityán – Szuhakálló –
Izsófalva – Múcsony – Edelény – Borsodszirák – Boldva – Sa
jóecseg – Sajókeresztúr – Szirmabesenyőn át Miskolcig tartó,
mintegy 201 kilométeres távot.

Kerékpárosok 
a polgármesteri hivatal előttNyugdíjas randevú

a várudvaron



14

Az „Eséllyel a jövőbe” – gyermekesély program a szerencsi kistérség
ben című TÁMOP pályázat keretében a város és környéke 18 települé
séről 100 gyerek utazhatott a Balaton partján lévő Pálkövére. A Sze
rencsi Kistérség által elnyert támogatásnak köszönhetően július 15
től megvalósuló egyhetes táborban a megvalósításban résztvevő kis

térségi pedagógusok és családgondozók változatos foglalkozásokat tar
tottak a fiataloknak. A sportesemények, filmvetítések, és közös szalonnasü

tések mellett a gyerekek túrázás keretében ismerkedtek meg a környékkel, valamint élvezték a strandolást a magyar tengerben.
A szervezők köszönetet mondanak Csebi Attilának és Fésűs Attilának a táborhoz nyújtott felajánlásukért, mindazoknak, akik részt

vettek a gyerekeknek igazi nyári élményt nyújtó program megszervezésében és megvalósításában.

Harminc fiatal vett részt július 2225 között a második alkalommal
megrendezett Taktaközi Közlekedési és Közbiztonsági Táborban Sze
rencsen. Elsősorban polgárőrök gyermekei, unokái érdeklődtek a prog
ram iránt, és olyan diákok, akik a jövőben rendészeti pályára készülnek
– mondta el a Szerencsi Hírek érdeklődésére dr. Szemán Ákos, a Bor
sodAbaújZemplén Megyei Polgárőr Szövetség elnökhelyettese.

Mint megtudtuk, a táborozók megannyi szakmai és kulturális elő
adást hallgathattak meg a Szerencsi Rendőrkapitányság munkatársa
itól, megtekintették a helyi nevezetességeket, számos mozgási lehe
tőség várta őket a sportnapon, és ellátogattak a Szerencsi Fürdő és
Wellnessházba is. A tábor a Megyei Polgárőrszövetség, a Taktaharká
nyi Polgárőr Szervezet, és egyéb pályázatok útján a Magyar Állam tá
mogatásával valósult meg. Dr. Szemán Ákos felhívta a figyelmet egy
nagyszabású rendezvényre, mely szerint augusztus 17én Szerencs
lesz a házigazdája a BorsodAbaújZemplén Megyei Polgárőr Napnak.

Muzsika a zempléni hegyek között

Közlekedésbiztonsági tábort
tartottak Szerencsen

A Balatonnál nyaraltak
a kistérség gyermekei

A szerencsi Rákóczi Zsigmond Általános Iskola művé
szeti tagozatának zenei képzésben résztvevő diákjai júli
us 29én indultak egyhetes táborozásra Baskóra. Hatvan
gyermek, kísérő pedagógusok és szülők utaztak autó
busszal az idei zenetáborba, ahol számos tanulási, szóra
kozási és kikapcsolódási lehetőség várta őket. Az egy he
tes programban a zenetanulás mellett drámajátékok,
képzőművészeti foglalkozások, vetélkedők szolgálták a
gyermekek kikapcsolódását.

Kovács Péterné, a Scholtz Jenő Alapítvány elnöke,
örömmel mondta el, hogy idén is népszerű volt a zenetá
bor. Volt olyan diák, aki első alkalommal érkezett ide, de
a nagyobbak között akadt, aki már tízedszer részese en
nek a feledhetetlen vakációs programnak. Az utolsó na
pon a gyermekek szülei is ellátogattak a Baskói Táborba,
hogy részesei legyenek a fiatalok záróhangversenyének.

A búcsúzkodás, a gyermekek sugárzó arca, a hazauta
zás előtti pillanatok utolsó beszélgetései mutatták, hogy
a diákoknak fantasztikus élményeket nyújtott e néhány
nap a zempléni hegyek között.



Afelsoroltak már nem léteznek, de
hatásuk a mai napig érezhető tele
pülésünk gazdasági életében. Lás

suk honnan is indult élelmiszeripari üze
münk még álló utolsó mohikánja, a Szeren
csi Nemzeti Csokoládégyár, mely ma a
Nestlé raktárbázisa. Lehet, hogy ez a név,
keveset mond fiataljainknak, de annál töb
bet jelentett 90 évvel ezelőtt. Csupán egy
adat a folyamatos fejlődésére: az induló év
ben 50 dolgozó 10 vagon árut termelt, öt
ven év múlva 2400 dolgozó 18 ezer tonna
terméket állított elő.

Az első világháború elvesztése, illetve
Trianon utáni kilátástalan viszonyok között
új gyárat kezdtek építeni a helyiek. 1923 ta
vaszán, a cukorgyár süvegcukor részlegébe,
ahol 7 évvel korábban készült utoljára ter
mék, németül beszélő urak érkeztek.. A
szemle után három hétre kőművesek, asz
talosok, ácsok vették birtokba az épületet,
és alig négy hónap alatt kialakítottak belőle
egy csokoládéüzemet. Alapanyagként a ka
kaóbab mellett, a helyben termelt cukrot,
gőzt és a cukorgyár gazdaságában előállí
tott tejet, annak termékeit használták cso
koládé és kakaópor készítésére. A szerencsi
cukornak már ekkor jó hírneve volt, így az
egyengette a csokoládé útját is.

Kezdetben nem sok gép állt rendelkezés
re az induló üzemben, de volt kakaópörkö
lő, hántoló, valamint finomítók, formázók
és rázók. Az első termék a szerencsi 101es
csokoládét 200 kgos mennyiségben azért
gyártottak, hogy szétosszák a járókelők kö
zött. A csokoládégyár elé egy dolgozó kis
ládikó csokival kiállt, és aki arra járt, annak
adott egy tábla 101est. Hirdetésekben

ajánlatokat küldtek szét az ország minden
területére, amire érkeztek a megrendelé
sek. Az összeállított csomagokat a gyár
egyetlen takarítónője Bán Jánosné, ba
tyuba kötve a hátán vitte a postára fel
adni. A rendelések gyarapodásával egy
kétkerekű taligát vettek, amivel 200 ki
lót is szállíthattak egyszerre. Amikor
már ez sem volt elég, a cukorgyártól
kértek kölcsön szekeret a szállításra.

Pár hónap múlva, látván a piaci igé
nyeket új, korszerű édességgyárat ter
veztek. Az építkezés Dávid János építő
mester irányításával kezdődött el a lápos,
mocsaras helyen. Élére a temesvári csoko
ládégyár igazgatóját, a svájci származású
Liechti Frigyest kérték fel, aki egészen az ál
lamosításig irányította a termelést. Külföld
ről hozatott szakembereket, akik magyar
szakmunkásokat képeztek, mint Ploth Gyu
la bonbon, Nagy József drazsémester. Az
igazgató minden évben a külföldi árumin
tavásárokról új recepteket, csomagoló eljá
rásokat hozott, mely révén bővítette a vá
lasztékot. Az ő kívánsága volt az is, hogy
minden hónapban 34 új árut mutassanak
be, és amelyik megtetszett az ügynöki há
lózatnak, annak a gyártásához nekiláttak.
Kotányi Imre, a fővárosi Gerbeaudból jött
Szerencsre, még csak két géppel dolgozott,
az egyiken a barna, a másikon a finom tej
csokoládét formázták. Az országban ez volt
az első gépi formázás, hűtőalagút és a for
mákat továbbító transzport, de a csomago
lás kézzel történt. A harmincas évek végére
Kéner Imre szervezésében elkezdődött a
cukorka gyártása, amihez a cukrot és a szi
rupot házilag állították elő. A sokfajta kara

mella közül a Fincsi,
Csitri lett a legismer
tebb, Winkler József
cukrászmester pedig
a karácsonyi és húsvé
ti figurás termékeket
fejlesztette ki.

A jó minőségű kaka
óbabot Burmából és
Ceylonból szerezték
be. Többféle pörkölt
fajtából keverték a ka
kaót: Accra, Arriba,

Bahia, Trinidád,
stb., melynek
keverési arány
át az igazgató
személyesen ad
ta meg Rezsdo
vics György pör
kölő mesternek.
Nagyon vigyá
zott arra, hogy a
receptek más ke
zébe ne kerülje
nek, még a szak
emberekhez se.

Az első exportot Angliába küldték, Brunó
Goldbard részére Londonba, több vagon
karamellát, és már New Yorkban is lehetett
kapni a szerencsi 101est. Közel 12 ezer ke
reskedő rendelt a harmincas évekre a gyár
tól, és olyan különleges terméket is tudtak
előállítani, mint a kóser csoki. A beindult
kereskedelmet csak az 1935ös tűz akasz
totta meg egy időre, de a leégett gyárat két
hónap alatt felépítették.

A munkalehetőség teremtése mellett,
míg a cukorgyár a cukorrépa termelését,
addig a csokoládégyár a tejtermelést, illetve
a szarvasmarha tenyésztést lendítette fel
Szerencsen. A mindig friss tej, tejszín és vaj
garantálta a kiváló minőséget, amit a híres
szerencsi Boci csoki csomagolásán látható
grafika is megörökít. A csokoládégyárban
dolgozók, olyan árucikket termeltek évtize
deken át, amely a világpiacon ismert márka
lett, és Szerencsnek hírnevet szerzett e
földkerekségen.

O. Z. M.
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Volt idő, amikor a városban híres vásárokat tartottak, cukor-
gyár, gőzmalom kéményei füstölögtek, vágóhíd, túrógyár, sajt-
üzem, kekszgyár, nyomda és nem utolsó sorban csokoládégyár
is működött.

Hogyan lett 
a törpéből óriás?
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Augusztus 16. péntek 16 óra:
Gyermekelőadás, Petőfi Sándor: A hely

ség kalapácsa a Csavar Színház előadásában
a Rákóczivár udvarán. A belépés díjtalan.

Augusztus 16. péntek 19 óra:
A Budapest Jazz Orchestra és Tóth Vera

közös koncertje a Rákóczivár udvarán. 
Belépődíj: 1 500 Ft.

Augusztus 17. szombat 19 óra:
A Szent Efrém Férfikar koncertje a gö

rög katolikus templomban. 
Belépődíj: 1 500 Ft.

Helyesbítés
A Szerencsi Hírek 2013. június

14ei számában megjelent egy írás,
„Diákok a szerkesztőségben” cím
mel. A cikkben tévesen jelent meg
egy mondat, amely helyesen: A prü
gyi Móricz Zsigmond Emlékház si
kerrel szerepelt az „Építő közössé
gek” elnevezésű pályázaton, mely
keretében a fiatalok a filmkészítés és
a kézművesség kreatív iparágakhoz
kapcsolódó műhelymunkasoroza
tokon vehetnek részt.

A Zempléni Fesztivál szerencsi programjai

Tankönyvosztás 
a Bocskai István Gimnáziumban

A Szerencsi Művelődési Központ igyekszik egész esztendőben
tartalmas programokkal szolgálni a gyermekeknek, s felnőttek
nek, művészetkedvelőknek, szórakozni vágyóknak. A meleg év
szak napjai különösen alkalmasak a szabadtéri programok meg
rendezésére. A kellemes időben, nyári naplementében, a Rákóc
zivár falai között bárki megtalálhatja a kedvére való kikapcso
lódást. A 2013as évben a szerencsiek meglátogathattak tudo
mányos, történelmi, zenés előadásokat. A picik számára bábszín
házi mókákat rendeztek, továbbá számos koncerten vehettek
részt a látogatók. A megemlékezéseknek helyet adó színházte
rem többször megtelt egyegy ünnepség alkalmával, nem beszél
ve Szerencs Város Napjáról, a Majálisról, vagy a Kolompos Nép
zenei Fesztiválról, amelyeknek ugyancsak a Rákóczivár adott
otthont. Megfordultak itt színészek, régészek professzorok, ze
nészek, s még a nigériai alkirály is ellátogatott a történelmi épü
letbe. A szervezők nem pihennek, a vakációnak nincs vége. Még
csak most jön a java! Augusztus 9én a Tankcsapda kezd egy fer
geteges koncerttel. A rock nagyágyúi ezúttal is a magyar zenei
élet kemény dallamaival törnek majd be a szerencsi rajongók kö
zé. Augusztus 16án a Zempléni Fesztivál keretében Tóth Vera és
a Budapest Jazz Orchestra előadását hallgathatta meg a közön
ség. A zenekedvelők helyét ezután átveszik megyénk polgárőrei,
hiszen augusztus 17én megrendezésre kerül a BorsodAbaúj
Zemplén Megyei Polgárőrnap a Rákóczivárban, amikor az ön
kéntesek megpihennek és a szórakozás veszi át a főszerepet.

Az évről évre egyre nagyobb tömegeket vonzó VI. Országos
Csokoládé Fesztivál augusztus utolsó hétvégéjén nyitja meg ka
puit a közönség előtt. A szervezők idén három napon keresztül
négy színpadon megrendezett kulturális programokkal, szabad
téri standokkal, gasztronómiai különlegességekkel várják az ér
deklődőket. A gyermekeket mesefigurákkal, a nőket táplálkozási
tanácsokkal, a férfiakat hegyaljai borokkal csábítják a fesztivál
területére. Az előző években a legkülönfélébb csokoládékat kós
tolhatták meg a vendégek, és idén sem lesz ez másképp. Ez esz
tendőben is savanyú, töltött, édes, kicsi, nagy, színes, ropogós,
cukormázas csokoládék készülnek majd, de nem lesz hiány tor
tákból és süteményekből sem. T. A.

Mindenkit vár
a szerencsi nyár

Augusztus 21. szerda 814 óráig: 10. évfolyam
Augusztus 22. csütörtök 814 óráig: 8. és 11. évfolyam
Augusztus 23. péntek 814 óráig: 12. évfolyam és a 7. év

folyam nem tankönyvtámogatott tanulóinak
Augusztus 24. szombat 812 óráig: 9. évfolyam nem tan

könyvtámogatott tanulóinak 
Augusztus 28. szerda, az iskolai program után: 7. évfo

lyam tankönyvtámogatott tanulóinak és a 9. évfolyam tan
könyvtámogatott tanulóinak.

Az iskola kéri, hogy a tankönyvtámogatással nem rendelke-
ző diákok vigyék magukkal a befizetésről az igazolást. A tan-
könyvtámogatással rendelkezők pedig a jogosultság igazolá-
sát legkésőbb augusztus 15-ig juttassák el a tanintézetbe.

G-Mínusz Épületgépészeti Kft.G-Mínusz Épületgépészeti Kft.

TELJES KÖRŰ ÉPÜLETGÉPÉSZETI KIVITELEZÉS
ENERGIATAKARÉKOS MEGOLDÁSOKKAL
megújuló energiát hasznosító rendszerek tervezése és kivitelezése
faelgázosító rendszerek (ATMOS, VIESSMANN)
aprítékos és pelletadagolós rendszerek
szalmabálás szilárdtüzelésű rendszerek
napkollektorok telepítése
felületfűtés- rendszerek, padló-, fal- és mennyezetfűtés
gázvezeték és készülékszerelés
gázipari műszaki- biztonsági felülvizsgálat

Referenciáinkat megtekinthetik előzetes egyeztetéssel
Szerencs 30 km-es körzetében és weboldalunkon.

3881 Abaújszántó, Felszabadulás út 52., 3900 Szerencs, Bástya utca 40.
Tel.: 47/361-631, mobil: +36-30/423-15-48,

e-mail: gminuszkft@freemail.hu, weboldal: www.g-minuszkft.hu

Rendelje meg
a G-Mínusz Épületgépészeti Kft-től

a gázkészüléke karbantartását.
A kivágott szelvény ellenében

részesül.
Nyugdíjasoknak további

adunk.
Az áraink megtekinthetőek a

www.g-minuszkft.hu weboldalon.
Regisztrálás:

e-mail: gminuszkft@gmail.com,
tel.: +36/30-423-1548.

-20%-os kedvezményben

-10%-os engedményt

AKCIÓ!AKCIÓ!

2013. 09. 01. és 2013. 10. 31. között

"

"
Anyakönyvi hírek (2013. június-július)

Házasságot kötöttek: Barta Zsófia – Veres Krisztián, Cser
ged Beáta – Tóth Gábor, Dr. Hegedűs Ágnes – Reviczky Mihály,
Fehér Enikő – Drizner Viktor, Kendecsi Zsuzsa – Krusóczki Fe
renc, Maczkó Henrietta – Szabó Sándor, Málik Angelika – Gál
Péter, Ochtinszky Beáta – Pócsi Péter, Papp Regina – Sájer Ba
lázs, Simon Krisztina  Novák Gábor, Sohajda Edit – Boncsér
László, Szentirmai Noémi – Barátki Lóránt Ovidiu, Török Ni
kolett – Seres Gábor.

Elhaláloztak: Bán Andrásné (75 év), Bazár Jenőné (80 év),
Beregi Aladárné (82 év), Burgony Balázs (58 év), Czink Zoltán
né (64 év), Ficsor György (60 év), Filep Zoltán (81 év), Flak At
tila (38 év), Gerenyi János (73 év), Hegedűs Imréné (93 év),
Kenéz Lászlóné (71 év), Kiss Andrásné (88 év), Kiss Géza (84
év), Klemencz Mihályné (79 év), Lehoczki Istvánné (81 év), Lé
nárt János (84 év), Lukács László (33 év), Madák György (61
év), Majoros János (53 év), Mátyus János (87 év), Mérész Já
nosné (93 év), Muhita József (71 év), Orosz Pálné (89 év), Pan
kucsi Béláné (78 év), Révész Józsefné (92 év), Szokoly Jánosné
(82 év), Tamás András (54 év), Tóth Lászlóné (59 év), Vasas
István (81 év), Vig János (91 év), Zsóka Andrásné (79 év).

Születtek: Csilányi Zalán, Hajdú Zselyke, Jáni Barbara, Képes
Hunor, Müller Blanka, Osvay György Csongor, Szomolya László,
Tóth Erik, Varsányi Panna. Köszöntjük városunk ifjú polgárait!



A szerencsi Német Nemzetiségi Önkormányzat kezdeményezé
sére a térség, valamint a két megye területi német nemzetiségi ön
kormányzatai közös, regionális emlékmű létrehozását határozták
el, amit a tervek szerint Szerencsen avatnak fel 2014ben. Az erről
szóló együttműködési megállapodás június 1jén Rátkán, a VI. Re
gionális Német Nemzetiségi Fesztiválon írták alá az érintettek.

Idő közben Ekker Róbert megkezdte az emlékmű faragását. Au
gusztus 1jén hatalmas fehér táblával, egy vonalzóval és tervrajzok
kal fogadta a Szerencsi Hírek stábját. Mint megtudtuk, a feketeten
geri üledékes mészkőből készült tábla könnyen munkálható és
mintegy 270 cm magas. A 4500 kgos dombormű a tervek szerint
egy év múlva lesz kész, és 2014 novemberében avatják fel a sze
rencsi vasútállomás bejáratával szembeni területen.

A majdani alkotás a málenkij robotra elhurcolt, elsősorban német
nemzetiségű embereknek állít emléket, amely a kettős kereszt és
hármas halom motívumok mellett a svábok vagonokba történő be
szállítását is bemutatja.

Munkában a szerencsi szobrász

Készül a málenkij robot emlékmű

A projekt sikeréhez feltételként szabták
a kiírók, hogy „Gyermekesély Bizottság”
elnevezéssel alakuljon egy szervezet,
amelynek tagjai minden területen képvi
selik a pályázati anyagban célzott szemé
lyeket, azaz az ifjúságot. A bizottság alaku
ló ülésére július 24én került sor Szerencs
Város Polgármesteri Hivatalában, ahol dr.
Árvay László foglalkoztatási koordinátor
érdeklődésünkre elmondta: a bizottság
alapvető feladata lesz az elkövetkezendő
öt esztendőben, hogy kidolgozza a gyer
mekesély stratégiát, a cselekvési progra
mot, ugyanekkor cél a helyi közösségekkel
való ismerkedés és azok elfogadásának tá

mogatása, valamint a program megvaló
sulásának nyomon követése és értékelése.
Fontos feladat, hogy meg kell jeleníteni a
gyermekek mindenekfölött álló érdekeit a
kistérség, a települések, intézmények és a
lakosság felé.

Az alakuló ülésen jelen voltak a közok
tatási intézmények, a szociális intézmé
nyek, az egészségügy, a védőnői szolgálat,
a roma kisebbségi önkormányzatok, a
rendőrség delegáltjai, továbbá a Wekerle
Sándor Alapkezelő képviselője, szakterü
leti koordinátorok, a többcélú kistérségi
társulás elnöke, a pályázat projektmened
zsere, illetve a szakmai vezetője. A megje
lentek Koncz Ferenc polgármestert, a Sze
rencsi Többcélú Kistérségi Társulás elnö

két bízták meg a bizottság elnöki felada
tokkal. Az ülésen elhangzott továbbá, hogy
szeretnének minél több gyermeket be
vonni a projektbe a kistérségi települése
ken, létrehoznak három, úgynevezett Biz
tos Kezdet Házat, egy közösségi házat, há
rom tanodát, ifjúsági klub hálózatot, szer
veznek bentlakásos és napközis nyári tá
borokat. Elvégeznek orvosi és védőnői
szűrővizsgálatokat, hangsúlyt kap a pre
venció, a szülők felkészítése – a szülői sze
repre, és a munka világába történő vissza
térésre – a szak és szakmai hálózatok fej
lesztésére. A Szerencsi Többcélú Kistérsé
gi Társulás a 2015. március 15én befeje
ződő projektre 592 millió forintos támo
gatást nyert. SfL

Megalakult a Gyermekesély Bizottság
A Szerencsi Többcélú Kistérségi

Társuláson belül indult el az a
projekt, ami „Eséllyel a jövőbe –
Gyermekesély program a szeren-
csi kistérségben” címmel nyert tá-
mogatást a közelmúltban.
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45%45%kedvezménnyel
kedvezménnyel

ABLAKOK, ERKÉLYAJTÓKABLAKOK, ERKÉLYAJTÓK
EXTRA KEDVEZMÉNYEXTRA KEDVEZMÉNY
CSAK 1 HÓNAPIGCSAK 1 HÓNAPIG

mármár

74.370 Ft-tól74.370 Ft-tól
• 70 mm-es profilból • 5 ponton

záródó biztonsági ráccsal
• aluküszöbbel • 3 db ajtópánttal

Műanyag bejáratiajtókMűanyag bejáratiajtók

Az ajánlatunk 2013. szeptember 15-ig érvényes.BANKKÁRTYA ELFOGADÓHELY
Garázskapu, redőnyök, stb. -20% kedvezmény!

6 KAMRÁS PROFIL
6 KAMRÁS PROFIL

Farkas és Farkas Kft.

iroda@ffablak.hu – www.ffablak.hu

Szerencs, Rákóczi út 33.
Tel.: 47/362-580 Mobil: 20/9477-355

Encs, Petőfi út 58. F/5. Tel.: 46/306-394 Mobil: 20/9477-393
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Üzletünkben kapható termékek:
Acéláruk széles választékban
Hegesztett síkhálók, kerítésfonatok
Vas, alu és horganyzott lemezek
Zárak, vasalatok, szögek, csavarok,
zerszámok

Ereszcsatornák
Műanyag hullámlemezek

ertészeti és tófóliák

S

K

Szerencsi VasudvarSzerencsi Vasudvar

Szerencs, Bekecsi u. 2. (DIEGO Áruház udvarában)
Tel : (30) 336-1290efon

Nyitva: H-P: 8-16.30 óra, Szo.:8-12 óra

A
felhívja azon dolgozóit, illetve azok

örököseit, akiknek az ingatlanjait dolgozói
lakáskölcsön kapcsán a Mátra Cukor Zrt.,

valamint jogelődjei (hatvani, selypi,
szerencsi, szolnoki cukorgyárak) javára

bejegyzett jelzálogjog terheli,
hogy a jelzálogjog törlése ügyében

vegyék fel a kapcsolatot ügyintézőnkkel a

telefonszámon, illetve

levélben:

Mátra Cukor Zrt.

2013. szeptember 15-ig

06-37-742-225

3000 Hatvan, Radnóti tér 2.

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)

Figyelem!Figyelem!
Vállaljuk telephelyek,

zárt objektumok,
ill. mezőgazdasági
területek élőerős,

kutyás, ill. fegyveres őrzését.
Leinformálható referenciákkal

rendelkezünk.
Korrekt áron, magas

színvonalon dolgozunk.
„Mert az egészség után a

legfőbb érték a biztonság!”

Bővebb információk:
(20) 450-1900

e-mail:
web:

szandrosz68@freemail.hu
www.orzesszerencs.hu

INGATLANINGATLAN

Szerencs központjában (Csalo
gány köz 3.) háromszobás, ame
rikai konyhás, közművesített, kő
parasztház eladó. Irányár: 4,2 M
Ft. Érd.: 70/6181054, 46/754
726. (1112)
Szerencs, Bástya út 32. szám
alatt, 90 m2es, 3 szobás, össz
komfortos, gáz és vegyes tüzelé
sű kazánnal eladó. Érd.: 70/564
6442. (1112)
Szerencsen a Tesco közelében
kifogástalan állapotú, vegyes tü
zelésű, szuterénos, kertes családi
ház eladó. Irányár: 14 M Ft. Érd.:
20/2185165. (1112)
Legyesbényén kertes családi
ház, rendezett udvarral eladó
vagy elcserélhető. Minden meg
oldás érdekel. Érd.: 47/360253.
(1112)
Megyaszón, Petőfi út 45. szám
alatti, összkomfortos, két részből
álló családi ház melléképületek
kel, 2562 m2 udvarral eladó.
Irány ár: 5 M Ft. Érd.: 30/546
0713. (1112)
Szerencsen az uszoda mellett
kétszobás, összkomfortos csalá
di ház nagy nappalival, garázzsal,
melléképületekkel, gáz és vegyes

tüzelésű kazánokkal áron alul el
adó. Érd.: 47/363530. (11)
Prügyön jó környezetben lévő,
gázkonvektoros családi ház el
adó. Ár: megegyezés szerint.
Érd.: 20/3928340, 70/428
6166. (11)
Szerencsen áron alul emeletes
családi ház a Tesco, iskola, óvoda
közelében eladó. Kétgenerációs
lakásnak, nagycsaládosoknak,
vállalkozásra alkalmas. Rendezett
udvaron, melléképületekkel. Érd.:
70/6557576, 47/363282. (11)
Szerencs csendes környékén
áron alul eladó 88 m2es kétszo
bás, összkomfortos családi ház,
740 m2 telken, kerttel, gyümölcs
fákkal, melléképületekkel, külön
álló garázzsal. Érd.: 20/560
0641, 20/6190330. (11)
55 m2es társasházi lakás (vá
rosközpontban) garázzsal eladó.
Ára: 8 M Ft. Érd.: 20/5685189.
(11)

VEGYESVEGYES
Friss műszaki vizsgával Suzuki
WagonR Plusz 1,3 GLX személy
gépkocsi extrákkal eladó. Érd:
30/3488000. (1112)
Whirlpool felülfagyasztós, két
ajtós, 160/40 literes hűtőszek
rény újszerű állapotban eladó.
Érd.: 20/5600641. (11)

LakosságiLakossági

apróhirdetés

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

Várjuk kedves vásárlóinkat!

Mezőgazdasági szakboltMezőgazdasági szakbolt
Szerencs, Kisvásártér 1. (a piac mellett)

Tel./fax: 47/363-713, 70/313-3767
Szerencs, Kisvásártér 1. (a piac mellett)

Tel./fax: 47/363-713, 70/313-3767

Növényvédő szerek
kis- és nagykereskedelmi

forgalmazása.

Növényvédő szerek
kis- és nagykereskedelmi

forgalmazása.

Növényvédő szerek
kis- és nagykereskedelmi

forgalmazása.

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy Stajz Istvánné,
született Pálmai Klára folyó év július 25-én, 

életének 87. évében elhunyt.
Szeretett halottunktól folyó év augusztus hó 10. napján 

15 órakor veszünk búcsút a kismarosi temető ravatalozójában.
A gyászoló család

Táviratcím: Ulmanné Stajz Mária, Kismaros, Széchenyi út 4.
E-mail:  maria.stajz@ulmann.hu



Kínálatunkból:

Az árak visszavonásig érvényesek.
Minden nap szállított, friss áru.

SZÉP kártyát és étkezési utalványt elfogadunk!

Szerencs, Dobó Katica út 32.
Telefon: 47/361-018, 30/262-8418.

70%-os kolbászhús
Sertés oldalas EH
Sertésfej
Sertésláb
Zsírszalonna
Hasaalja szalonna
Tokaszalonna
Sertészsír 1 kg
Sertészsír 5 kg
Étkezési tepertő lédig
Étkezési tepertő fűszeres lédig

940 Ft/kg
940 Ft/kg
220 Ft/kg
350 Ft/kg
520 Ft/kg
700 Ft/kg
550 Ft/kg
560 Ft/kg
560 Ft/kg

1420 Ft/kg
1620 Ft/kg

Belovecz és TársaBelovecz és Társa
Hús- és hentesáru Nagykereskedelmi Kft.Hús- és hentesáru Nagykereskedelmi Kft.



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

Egy kis hazai...
AKCIÓS TERMÉKEINK

Zöldfűszeres karajsonka
Szerencsi Borsos mini
Nyári turista
Füstölt sertés oldalas
Füstölt kenyérszalonna
Rakott sertés fej
Sertés zsír 1/1

1479 Ft/kg
1549 Ft/kg
1219 Ft/kg
1209 Ft/kg
819 Ft/kg
809 Ft/kg

499 Ft

Szenzációs árengedmények, mindig más
húsrészekre pénteken nyitástól,

szombaton zárásig, a készlet erejéig!
Akciós hirdetésünket kövesse figyelemmel

a Szerencsi MG. Zrt. húsboltjának ablakfelületén
és a Szerencsi Képújság oldalain, illetve

megtalálhatóak vagyunk a www.szermgrt.hu
oldalon és a facebook-on is.

Szerencs, Rákóczi út 107.
Nyitva tartás: kedd–péntek 7–17 óráig,

szombat 7–12 óráig.

Az akció 2013. augusztus 9-től módosításig érvényes!

Folyamatos termék vásárláshoz kötött ajándékok!

AJÁNLATUNK
A MELEG NYÁRI NAPOKRA:

AJÁNLATUNK
A MELEG NYÁRI NAPOKRA:

LÁTOGASSON EL HOZZÁNK.
KEZDJE ITT A VÁSÁRLÁST!

15W-40 és 10W-40 motorolaj 1 000 Ft/l
E-jeles nappali menetfény lámpák

ÓZONGENERÁTORRAL,

A BERECZK AUTÓSBOLTBAN.
Most bevezető áron. Tel.: 20/926-3710

Várunk minden érdeklődőt, próbálja ki Ön is!

a tisztítás során a kellemetlen szagok
megszűnnek, az autó belső tere vírus- és baktériummentes lesz.
A pollenszűrő cseréje ajánlott, amit üzletünkben megvásárolhat,

Klímatisztítás, -fertőtlenítésKlímatisztítás, -fertőtlenítés

hűthető üléshuzat, ventilátorok, napvédők, árnyékolók
raszterfóliák, bogároldók, gumiápolók, samponok

hosszbordás szíjak raktárról, telefon- és GPS-tartók
méretpontos könyöklők tipusokra is, légterelők

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

•

zemplentourist

BULGÁRIA REPÜLŐVEL – AUGUSZTUS 17.BULGÁRIA REPÜLŐVEL – AUGUSZTUS 17.
Hotel Delfin 3*, reggelivel: -tól/fő/7 éj

Hotel Diamant Residence 4*, All inclusive: -tól/fő/7 éj

70 900 Ft
109 900 Ft

AKCIÓS nyaralások AUGUSZTUSBAN is!AKCIÓS nyaralások AUGUSZTUSBAN is!

TÖRÖKORSZÁG REPÜLŐVEL – AUGUSZTUS 27.TÖRÖKORSZÁG REPÜLŐVEL – AUGUSZTUS 27.
Alanya-Hedef Kleopatra Golden Sun 3* AI – már -tól/fő/hét

Side-Hera Park Hotel 4* AI – már -tól/fő/hét

121 900 Ft
122 900 Ft

További AKCIÓS és LAST MINUTE ajánlatainkat
keresse az irodában!

Nyaralásához kössön nálunk
UTASBIZTOSÍTÁST, és váltson VALUTÁT!
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