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SZERENCSI POLGÁRMESTERI HIVATAL

Szerencs, Rákóczi út 89., Tel.: 47/565-200, Fax:
47/565-210, E-mail: hivatal@szerencs.hu. A hiva-
tal ügyfélfogadási ideje: hétfő: 8–12 óráig;
szerda: 8–12 és 13–16 óráig; péntek: 8–12 óráig.
Fogadóórák: Koncz Ferenc, polgármester:
időpont egyeztetéssel tart fogadóórát. Dr. Egeli
Zsolt alpolgármester: minden hónap harmadik
hétfőjén, legközelebb február 17-én 14-16 óráig.
Telefon: (47) 565-203. Kiss Attila alpolgármes-
ter: minden hónap második szerdáján, legköze-
lebb február 12-én 14-17 óráig. Telefon: (47) 565-
203. Dr. Barva Attila jegyző: minden páros hét
szerdáján, legközelebb február 12-én 8-12 óráig.
Telefon: (47) 565-202.
A fogadóórák telefonos bejelentkezés alapján

történnek. 

SZERENCSI JÁRÁSI HIVATAL, 
OKMÁNYIRODA

Szerencs, Rákóczi út 89. Ügyfélfogadás: hétfő:
8–12 óráig és 13–16 óráig; szerda: 8–12 óráig és
13–16 óráig; péntek: 8–13 óráig. Tel.: 47/565-240.
E-mail: okmanyiroda@szerencs.hu

SZERENCSI JÁRÁSI HIVATAL 
ÉS JÁRÁSI GYÁMHIVATAL

Szerencs, Rákóczi út 63. Tel.: 47/777-561. Ügyfél-
fogadási idő: hétfő: 8–12 óráig és 13–16 óráig;
szerda: 8–12 óráig; 13–16 óráig; péntek: 8–12
óráig.

NEMZETI ADÓ- ÉS VÁMHIVATAL
Szerencs, Széchenyi út 43. Tel.: 47/361-864. Hétfő
és csütörtök 8–15 óra, péntek 8–12 óra. Miskolc,
Kazinczy út 19. Hétfő 8–18 óra, kedd és csütör-
tök 8–12 óra, szerda: 14–18 óra, péntek 8–11 óra.

HÁZIORVOSI RENDELŐK
I. számú háziorvosi rendelő: Rendel: Dr. Rohály
Judit háziorvos, főorvos. Cím: Szerencs, Jókai út
2. Tel.: 47/362-590. Rendelési idő: hétfő: 12–16
óráig; kedd–péntek: 8–12 óráig.
II. számú háziorvosi rendelő: Rendel: Dr. Móré
László háziorvos. Cím: Szerencs, Rákóczi út 51.
Tel.: 47/362-225. Rendelési idő: hétfő–kedd: 8–
12 óráig; szerda: 14–17 óráig; Ondon: 9–12 óráig;
csütörtök–péntek: 8–12 óráig.
III. számú háziorvosi rendelő: Rendel: Dr. Sütő
Szilveszter háziorvos, városi főorvos. Cím: Sze-
rencs, Rákóczi út 51. Tel.: 47/362-638 (asszisz-
tens); 47/560-016 (főorvos). Rendelési idő: hét-
fő–szerda: 8–12 óráig; csütörtök: 12–16 óráig;
péntek: 8–12 óráig.
IV. számú háziorvosi rendelő: Rendel: Dr. Spak
László háziorvos. Cím: Szerencs, Rákóczi út 51.
Tel.: 47/361-203. Rendelési idő: hétfő: 8–12 óráig;
kedd: 12–16 óráig; szerda–péntek: 8–12 óráig.
V. számú háziorvosi rendelő: Rendel: Dr. Gál
Tamás háziorvos. Cím: Szerencs, Rákóczi út 102.
Tel.: 47/560-144. Rendelési idő: hétfő–kedd: 8–
12 óráig; szerda–péntek: 13–16 óráig.

GYERMEKORVOSI RENDELŐK
I. számú házi gyermekorvosi rendelő: Rendel:
Dr. Bodosi Csilla házi gyermekorvos. Cím: 3900
Szerencs, Rákóczi u. 51. Tel.: 47/362-612. Rende-
lési idő: hétfő: 13–16 óráig; kedd: 8–11 óráig; szer-
da: 14–17 óráig; csütörtök: 8–11 óráig; tanácsa-
dás: 11–12 óráig; péntek: 8–11 óráig.
II. számú házi gyermekorvosi rendelő: Rendel:
Dr. Bobkó Géza házi gyermekorvos, főorvos. Cím:
3900 Szerencs, Rákóczi u. 51. Tel.: 47/361-547.
Rendelési idő: hétfő: 9–12 óráig; kedd: 13–16 órá-
ig; tanácsadás: 10–12 óráig; szerda: 9–12 óráig;
csütörtök: 13–16 óráig; péntek: 9–12 óráig.

FOGORVOSI RENDELŐK
I. számú fogorvosi körzet: Rendel: Dr. Varga
Renátó. Cím: 3900 Szerencs, Bekecsi u. 10.
(ESZEI). Tel.: 47/361-758. Rendelési idő: hétfő–
szerda: 8–14 óráig; csütörtök: 13–19 óráig; pén-
tek: 8–14 óráig.
II. számú fogorvosi körzet: Rendel: Dr. Gálné
Dr. Bíró Marianna. Cím: 3900 Szerencs, Rákóczi
út 86. (bejárat a Petőfi utca felől). Bejelentkezni
személyesen, vagy a 20/564-5064-es telefonszá-
mon lehetséges. Rendelési idő: hétfő: 9–15 óráig;
kedd: 12–18 óráig; szerda–péntek: 9–15 óráig.
III. számú fogorvosi körzet: Rendel: Dr. Brugo-
viczky Zsolt Béla. Cím: 3900 Szerencs, Sallai út
11.Tel.: 30/330-1555. Rendelési idő: hétfő, szerda,
péntek: 8-14 óráig; kedd, csütörtök: 14-20 óráig.

KÖZPONTI ORVOSI ÜGYELET

Szerencs, Rákóczi út 51. Tel.: 47/364-300. Diszpé-
cserszolgálat: 47/362-255.

ÜGYELETES GYÓGYSZERTÁRAK
Február 10-16.: Alba Gyógyszertár. Február 17-23.:
Tesco Gyógyszertár. Február 24. – március 2.:
Centrum Gyógyszertár. Március 3-9. Oroszlán
Gyógyszertár. 22 óra után a gyógyszertárak
telefonos egyeztetést követően, az ügye-
letes orvos kérésére, rendkívüli esetben
biztosítják a gyógyszer kiadását.

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

ÁLLATORVOS
Szerencs Városi Állategészségügyi Centrum Kkt. 
Szerencs, Jókai utca 16. Tel.: 47/363-330.

ZEMPLÉNI MÚZEUM
Szerencs, Rákóczi-vár. Tel./Fax: (47) 777-770. E-ma-
il: muzeum@szerencs.hu. A kiállítások általános
nyitva tartási rendje: hétfő: zárva; kedd–péntek:
8–16 óráig; szombat és vasárnap: 10–16 óráig.

CUKORMÚZEUM
Szerencs, Gyár u. 1. Tel.: 47/777-772. 
Nyitva tartás: Telefonos bejelentkezés alapján.

SZERENCSI MŰVELŐDÉSI KÖZPONT
Szerencs, Huszárvár u. 11. (Rákóczi-vár). Tel./Fax:
47/362-290. Igazgató: 20/971-0861. E-mail: sze-
rencsiamk@szerencs.hu.

SZERENCSI MŰVELŐDÉSI KÖZPONT,
KÖNYVTÁR

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

A Szerencsi Hírek 
ügyeleti telefonszáma:
20/340-6089

KÖZÉRDEKŰ INFORMÁCIÓKKÖZÉRDEKŰ INFORMÁCIÓK Gondolták volna?
Bizonyára sokan felkapták a fejüket

január végén arra a bejelentésre, misze
rint az önkormányzat eltörölné Szeren
csen a kommunális adót, és csökkenteni
kívánja a helyi vállalkozások terheit. Azt
hihetnénk, az emberek örülnek, ha ke
vesebb a fizetnivaló, csökken a törlesztő
részlet, esetleg a gázszámla, azonban ki

derült: nem mindenki osztja e nézetet.
Az elmúlt években olyan fogalmak töltötték ki a város

mindennapjait, mint a megszorítás, pénzügyi nehézség,
adósságteher. Ha fenyegetett is a csődeljárás, ez a kifejezés
nem kerülhetett a köztudatba Szerencsen. Mit jelentett
volna mindez 2010 őszén? Ha egyszerűen fogalmazunk,
megállt volna az élet a településen. Fizetésképtelenség
megállapítás esetén bizonyára a bíróság kijelöl egy pénz
ügyi biztost, aki felügyeli a város további lépéseit. A köte
lező feladatok (egészségügy, oktatás) ellátásán túl semmi
lyen plusz tevékenységre nem lett volna lehetősége a vá
rosnak. Szürke, monoton hétköznapok költöztek volna
Szerencsre.

Nem így történt. Hála Istennek ez már a múlt, fellélegez
het a város. A jelen egészen másról szól: három esztendő
elteltével már nem a több száz milliós kifizetetlen rezsi
számlákról, a sok milliárdos hiteltartozásról beszélünk. Új,
eddig ismeretlen fogalom kerül a köztudatba: adócsökken
tés. Gondolták volna?

Emlékszem 2010 végére, amikor a megalakuló új önkor
mányzat az első közmeghallgatást tartotta. Sokan akkor
szembesültünk először az addig szinte hétpecsétes titok
ként kezelt igazsággal, a város rendkívül rossz helyzetével,
a mérhetetlen költekezés okozta csődközeli állapotokkal.
Mindössze három év után eltörlik a kommunális adót, a ki
tartó, eddig a túlélésért küzdő vállalkozások is némi leve
gőhöz juthatnak.

A Kánaán azonban még nem érkezett el. Tudjuk, hogy
szerencsi léptékben is soksok tartós jövedelmet nyújtó
munkahelyre lenne szükség, az emberek szeretnének jobb
körülmények között élni, látni gyermekeik, unokáik biztos
jövőjét. Van még tennivaló, de mégis, mintha elkezdődött
volna valami!

Néhány évvel ezelőtt, még a nagy világgazdasági válság
első nagy hulláma idején olvastam egy tanulmányt arról,
hogy a recesszió egyetlen jó megoldása az adócsökkentés
ben, a vállalkozói szektor támogatásában rejlik. Akkor is
voltak, ma is vannak ellenzői e nézetnek, csakúgy mint az
önkormányzat azon döntésének, amikor a minap eltörölték
a kommunális adót Szerencsen. Ugye mindenki tudja, itt is
akadtak ellenzők. Mindenkinek szíve joga eldönteni, hogy
neki mi a jó, mit tart helyesnek, de…

A város soksok évtized után végre tehermentesen, hiány
nélküli költségvetéssel kezdhet egy új esztendőt. Immár
nem a túlélésért folytatott harc viszi majd el az önkor
mányzat energiáját. A tervek, az építkezés időszaka követ
kezhet, talán nekünk, egyszerű embereknek is jobbá válhat
a jövő.

Adócsökkentés. Azt hiszem sokaknak új ez a szó.

Muhi Zoltán

Döntés 
a városi kitüntetésekről
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Szerencs Város Önkormányzata legutóbbi tanácskozása kere
tében zárt ülésen tárgyalta a 2013. december 15éig beérkezett
városi kitüntetési javaslatokat. A Szerencs Város Díszpolgára, a
Pro Urbe Szerencs, valamint a Szerencs Város Közszolgálatáért
elismerések odaítélését magába foglaló napirend részleteiről 
dr. Barva Attila jegyző tájékoztatta a Szerencsi Híreket.

A képviselőtestület idén Szerencs Város Díszpolgára címet ado
mányoz dr. Orbán Viktornak, Magyarország miniszterelnökének.
A felterjesztésben foglalt indoklás szerint Orbán Viktor első mi
niszterelnöksége idején hozzájárult a szerencsi Munkás Szent Jó
zsef római katolikus templom építésének befejezéséhez és a Sze
rencsi Tanuszoda építésének megkezdéséhez. Magyarország mi
niszterelnöke 2010től, második miniszterelnöki megbízatása so
rán is sokat tett ezért a városért, amit bizonyít az önkormányzat
számára megítélt óriási összegű kormányzati támogatás is. A kor
mánya kiemelt beruházási státuszt adott a Szerencsen építendő
üveggyapotgyárnak. 

Pro Urbe Szerencs kitüntetésben részesíti az önkormányzat Va
szily Miklóst és személyén keresztül a Szerencsi Városgazda Non
profit Kft. kertészetének dolgozóit. Vaszily Miklós és az általa ve
zetett részleg munkájának köszönhetően az elmúlt évben a Virá
gos Magyarországért bizottság Arany Rózsadíjjal tüntette ki a te
lepülést. Ugyancsak Pro Urbe Szerencs díjban részesül 2014ben
Nyiri Tibor, a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Szerencsi
Tankerületének igazgatója. Nyiri Tibor 2010től önkormányzati
képviselőként tevékenyen szolgálta a város és közössége érdekeit,
két éven keresztül közművelődési tanácsnokként, osztályvezetői
feladatokat ellátva, segítette a polgármesteri hivatal munkáját,
amelyért illetményre nem tartott igényt.

Szerencs Város Közszolgálatáért elismerésben részesül idén
Szabó Imréné dr. szakgyógyszerész, aki az egészségügy területén
végzett kiemelkedő munkájával hozzájárult Szerencs fejlődésé
hez. Szerencs Város Közszolgálatáért kitüntetést ítélt meg a tes
tület dr. Nyíri László gyógyszerésznek, aki önzetlenül segíti a te
lepülés rendezvényeit, szakmai sikerei mellett aktív résztvevője
a város közéletének. Ugyancsak ezt az elismerést kapja idén Rin
ger István, aki 2004től önzetlenül járul hozzá a helyi rendezvé
nyek színvonalának emeléséhez, tevékeny résztvevője az Orszá
gos Tárogató Találkozónak, melynek minden évben Szerencs a
házigazdája. A Szerencsi Polgárőr Egyesület tagjai pedig nagyban
hozzájárulnak a település közbiztonságához, idén ők is átvehetik
a Szerencs Város Közszolgálatáért járó kitüntetést.

Az elismeréseket Szerencs Város Napja eseménysorozat kere
tében adja át az önkormányzat.
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Fogadásra hívta a Szerencsi vállalko
zások képviselőit január 23án Koncz
Ferenc polgármester. A Rákóczivár

színháztermében megrendezett progra
mon elsőként a BorsodAbaújZemplén
Megyei Kereskedelmi és Iparkamara Sze
rencsi Kirendeltségének vezetője üdvözölte
a meghívottakat. Jolsvay János hangsúlyoz
ta, hogy a kereskedelmi és iparkamara ja
vaslatait a gazdaságpolitika figyelembe vet
te és beépítette intézkedéseibe. Az ország
kikerült a deficiteljárás alól, csökkent az ál

lamháztartás hiánya. A távoli országok gaz
dasági szereplői egyre inkább érdeklődnek
Magyarország, elsősorban Szerencs és kör
nyéke iránt. Jolsvay János felhívta a cégek

figyelmét az idei pályázati lehetőségekre is.
Koncz Ferenc polgármester beszédében

elsőként a 2010es kezdetekre emlékezett,
amikor közel hárommilliárdos adósságte
herrel vették át a város irányítását. A költ
ségcsökkentés érdekében eladtak tíz ön
kormányzati autót, létszámstopot vezettek
be, valamint mérsékelték a működési kia
dásokat. Magyarország Kormánya elismer
te a jelenlegi városvezetés erőfeszítéseit,
aminek köszönhetően hamarosan a teljes
adósságtól mentesen, a remények szerint
nullszaldós költségvetést fogadhat el idén
a képviselőtestület.

Koncz Ferenc bejelentette, hogy  azzal a
javaslattal fordul Szerencs Város Önkor
mányzatához, hogy a lakossági terhek eny
hítése érdekében 2014től töröljék el a
kommunális adót, amely mint egy tízezer fo
rint megtakarítást jelent évente minden he
lyi háztartásnak. E mellett a helyben adófi

zető cégek működésének elősegítésére, a
vállalkozásokat érintő, 10%os építmény
és telekadócsökkentést is tervez a polgár
mester. Minderről a soron következő, január

30ai ülésén dönt majd a képviselőtestület.
A polgármester hangsúlyozta: ahhoz,

hogy Szerencs is csatlakozhasson a kabinet
által meghirdetett rezsicsökkentéshez és a
kommunális adó, valamint a vállalkozáso
kat érintő telek és építményadómérsék
lésével könnyítsenek a helyben élők és az
itt dolgozó cégek helyzetén, ehhez szükség
volt a Magyarország Kormánya által vég
hezvitt adósságátvállalásra, valamint a je
lenlegi önkormányzat takarékos és ésszerű
gazdálkodására.

Mint elhangzott, a városvezetés kie
melt célja, hogy a lakosság, valamint az
értéket teremtő, alkalmazottakat foglal
koztató vállalkozások terhei ne növe
kedjenek a jövőben.

M. Z.

Koncz Ferenc polgármester azt javasolja Szerencs Város Önkor-
mányzatának, hogy a lakossági terhek mérséklése érdekében 2014-
től töröljék el a kommunális adót, amely mintegy tízezer forint meg-
takarítást jelent évente minden helyi háztartásnak. E mellett a hely-
ben adófizető cégek működésének elősegítésére, a vállalkozásokat
érintő, tíz százalékos építményadó-csökkentést is tervez a polgármes-
ter. Mindez január 23-án hangzott el a Rákóczi-várban, a Szerencsen
működő vállalkozások részére rendezett hagyományos fogadáson.

Magyarország Kormánya elismerte 
a jelenlegi városvezetés erőfeszítéseit…

Megszűnik a kommunális adó,
csökkennek a helyi vállalkozások terhei
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Czakóné Szikszai Orsolya a Szeren
csi Polgármesteri Hivatal pénzügyi
osztályvezetője az önkor mány zat

2014. évi költségvetésével kapcsolatban
elmondta: jelentős, mintegy 300 millió
forintos pénzmaradvánnyal számolunk,
ennek egy része az a százmillió forintos
kormányzati támogatás, amit még a
2013as év decemberében kapott meg a
város. A jelenleg rendelkezésre álló ada
tok szerint hiány nélküli, nullszaldós
költségvetés elfogadása előtt áll az ön
kormányzat 2014ben. Czakóné Szikszai
Orsolya szerint, a 300 millió forint va
gyongyarapítást jelent a város számára,
amelyből 55 millió forint értékben in
gatlanvásárlást, az egykori Hunyadi is
kola sportcsarnokának felújítását, utak
és járdák rendbetételét tervezi az ön
kormányzat. 216 millió forintot tervez
nek idén fejlesztésekre, felújításokra és
beruházásokra, több mint 80 millió fo
rint visszamaradt összeg áll rendelke
zésre a csapadékvízelvezetési, és árvi
zes és az óvodapályázatból. Az osztály
vezető szerint azonban jó lenne, ha egy
általános tartalékot is ki tudna alakítani
a város.

Koncz Ferenc polgármester az ülésen
jelentette be, hogy a kormánynak szán
dékában áll 2014 és 2020 között min
tegy 100 milliárd forintot TokajHegyal
ja fejlesztésére irányítani. Ebből az ösz
szegből 1,5 milliárd forintot azonnal fel
osztanak az önkormányzatok között. 
A polgármester úgy véli, Szerencs szá
mára is előnyös lehet majd ez a prog
ram. A támogatás pontos összege ugyan
még nem ismert, de annyi biztos, hogy
az elkövetkezendő egykét éven belül
beruházások megvalósítása várható a
borvidéknek szánt fejlesztési összegből.

A kormány február 28-ától
átvállalja az önkormányzat
teljes adósságállományát. A
2010-től városunkba érkezett,
összességében 1,3 milliárd fo-
rint rendkívüli támogatás le-
hetővé tette, hogy a 2014-es
esztendőt tiszta lappal, hitel
és szállítói tartozásoktól men-
tesen kezdje Szerencs Város
Önkormányzata. Mindez mi-
lyen hatással lesz az idei költ-
ségvetésre? Többek között
erről szólt a január 30-ai ülés
egyik napirendi pontja.

Holcman László

A helyi építmény és telekadó kapcsán az első perctől nem értet
tem egyet azzal, hogy nem bevételfüggő, hanem négyzetméter
hez van kötve, nincs összhangban a kettő. A gumiszerviz eléggé
nagy területen fekszik, az egykor megállapított összeg mármár
kigazdálkodhatatlanként jelentkezett annak fényében, hogy a fő

útvonalon a forgalom is csökkent az elmúlt években. Gondoljunk
csak vissza arra az időszakra, amikor még működött a Cukorgyár,

kampány időszakban egymást érték a teherautók. Ahhoz képest most?
A tíz százalékos csökkentést egyfajta örömként élem meg és, ha ez nem változik később
negatív irányban, akkor idézőjelbe tett kalapot emelek a képviselőtestület előtt, úgy
látom megpróbáltak vállalkozó fejjel is gondolkodni.

Dorgai László

A városvezetők döntése új útként fogható fel, amin végre el lehet
indulni, egyfajta kompromisszumkészséget látok a képviselőtes
tület részéről. Az utóbbi időben többször felvetettem, hogy min
denképpen át kellene vizsgálni az adókat, mert ez a jelen gazda
sági körülmények között óriási teher a vállalkozásoknak. Ha nem

ilyen mértékűek ezek az összegek, másképpen alakulhatna a fog
lalkoztatás, de ezt a pénzt esetleg a vállalkozások alkalmazottainak

bérében is realizálni lehetne. Országos tapasztalat mondatja velem, hogy
ahol a városvezetés jelentős adócsökkentést vezetett be, ott generálódtak a betelepült
vállalkozások. Tudom, hogy nem egyszerű ez a lépés, de próbálkozni kell, azt is tudom,
mit jelent a döntés a telepfejlesztési pályázatoknál. Szerencs most előnyt biztosít mind
azoknak, akik itt akarnak fejleszteni pályázatok kapcsán. A testületi döntés jó, üdvöz
lendő, de lehet, hogy megérné bevállalni egy olyan kockázattal járó lépést, ami nullás
adót osztana le az ipari park teljes területére. Nem tartom elképzelhetetlennek, hogy a
jelenlegi 27 hektárt akár százra is lehetne bővíteni, egy okos gazdálkodással.

Helyi vállalkozók a telekadó- 
és az építményadó-csökkentésről

Városházi napló

A pénzügyi egyensúly
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Budainé Juhász Katalin
Interneten olvastam
arról, hogy Koncz

Ferenc polgármes
ter javaslatot tesz
arra, hogy eltörlés
re kerüljön a kom

munális adó. Úgy
gondolom, hogy ez sok

családnak jelentene könnyebbséget,
ennek köszönhetően alacsonyabb len
ne a háztartások kiadása.

Menyhért Dávid

Az utcán sétálva
hallottam az em
berektől, hogy az
idei évben nem
kell majd kommu

nális adót fizetni.
Örülök ennek a köny

nyebbségnek, hiszen így a
kevesebb jövedelemmel rendelkezők
nek is több marad a pénztárcájába.

Rudolfné Varga Valéria

A Szerencsi Városi
Televízióban lát
tam, hogy Koncz
Ferenc bejelentet
te azt a szándékát,

hogy szeretné nulla
forintra csökkenteni a

kommunális adót. Nagyon
örülök, hogy bevezetik ezt a kedvező
adócsökkentést.

Domán Ágnes

A Szerencsi Hírek
Facebook oldalán
tájékozódtam ar
ról, hogy valószí
nűleg eltörlésre

kerül a kommunális
adó. Jó ötletnek tar

tom, mert a mai világban
sokan közmunkából élnek és ez nagy
könnyítést jelent majd számukra a min
dennapokban.

Mi a véleménye 
a kommunális adó
megszüntetéséről

Több fontos napirend mellett a janu
ár 30ai ülésen elfogadták a képvi
selők a Szerencsi Városgazda Non

profit Kft. és a Szerencsi Városüzemeltető
Nonprofit Kft. üzleti tervét. Szó volt arról
is, hogy 2009től ad helyszínt Szerencs a
Középeurópai Kerékpáros Körverseny
rajtjának. Elhangzott, hogy a képviselő
testület támogatja a szervezők azon kéré
sét, miszerint az önkormányzat idén 100
ezer forinttal, valamint étkeztetéssel és az
infrastruktúra megszervezésével segítse
a rendezvényt.

Ugyancsak ezen a tanácskozáson esett
szó Szerencs Városi Sportegyesületének
támogatásáról, mely szerint az önkor
mányzat idén adminisztratív munkával
szeretné segíteni a civil szervezetet, ezál
tal a helyi sportéletet. Mint elhangzott, a
Szerencsi Polgármesteri Hivatal jelenlegi
létszámkerete alkalmas a plusz feladatok
ellátására. Ehhez kapcsolódóan a testület
a polgármestert hatalmazta fel arra, hogy
együttműködési megállapodást kössön
Szerencs Város Sportegyesületével.

Szabó Lászlóné, a Szerencsi Polgár
mesteri Hivatal városfejlesztési osztály
vezetője arról számolt be, hogy egy helyi
vállalkozó a Lidl áruház melletti földte
rületből 40 négyzetméternyi részt sze
retne bérbe venni. A terület nem meg
osztható, így az igényelt telek értékesíté
sére nincs lehetőség. A bérbeadás össze
gét 12 ezer forintos négyzetméternyi
összegben szerették volna megállapítani
egy évre. Dr. Gál András úgy gondolta, ez
a fizetendő bérleti díj magas, ezen érde
mes lenne elgondolkodnia az önkor
mányzatnak. Heves János, aki mint
mondta nem emlékszik a tárgyalt bérleti

díj pontos összegére, azonban osztja 
dr. Gál András véleményét és azt javasol
ja, hogy olcsóbban, a meghatározott ösz
szeg feléért adják bérbe a vállalkozónak
az igényelt földterületet. 

Kiss Attila alpolgármester nem értette,
hogy miért kellene az önkormányzatnak
a közvagyonból pénzt kidobni az abla
kon akkor, amikor a vállalkozó előzőleg
már elfogadta az ajánlott bérleti díjat. 

Az ülést vezető dr. Egeli Zsolt alpolgár
mester azt javasolta, hogy e kérdésben
bízzák meg a polgármestert, folytassa le
a tárgyalásokat az érintett vállalkozóval,
de felhívta a figyelmet arra, hogy ilyenkor
mindig figyelembe kell venni azokat az
eseteket, amikor más személy, vagy cég
hasonló konstrukcióban bérel területet az
önkormányzattól, azaz nem lehet kivételt
tenni. 

A Cukormúzeum fejlesztésére és kiállí
tási anyagának felújítására ötmillió forin
tos előzetes támogatást kapott a Zempléni
Múzeum – hangzott el egy következő na
pirend tárgyalásánál. Az összeg egy továb
bi pályázat előkészítését szolgálja. Az ösz
szességében 38,8 millió forintos fejlesztési
támogatáshoz tíz százalékos önrészt kell
vállalnia az önkormányzatnak. A testület
egyhangú döntéssel felhatalmazta a pol
gármestert a nyilatkozatok aláírására, to
vábbá döntés született arról, hogy a pályá
zathoz szükséges önrész biztosítását vál
lalja az önkormányzat. 

A református egyház azzal a szándékkal
kereste meg az önkormányzatot és a Kle
belsberg Intézményfenntartó Központot,
hogy átvenné működtetésre a Rákóczi
Zsigmond Általános Iskolát. A témára la
punk következő számában visszatérünk.

Városházi napló

Sportegyesület, telekbérlet, 
múzeumi pályázat

Czinke Lászlóné

Ötvenkét éve élek
a városban és meg
kell mondjam,
nem emlékszem
hasonlóra. Özvegy

vagyok, nagy segít
ség a kommunális adó

beszüntetése, igaz nem egy hatalmas
összegről van szó. De szokták mondani,
hogy aki nem becsüli a kicsit, az nem
érdemli a nagyot. A képviselőtestület
ezen döntésével igazolja, hogy segíteni
próbál a városlakókon, ez jól eső érzés.
Ha összességében nézem, és ha ezzel a
megtakarított összeggel például a vil
lanyszámlámat, vagy a fűtési költsége
met egészítem ki, máris jól jártam, plá
ne úgy, hogy a rezsiköltségeket is csök
kentette a kormányzat. Egy képviselő
nem szavazta meg a kommunális adó
megszüntetését – mit mondjak ehhez?
Neki biztos sok a pénze.

Dr. Demjén Lászlóné

Nagyon sok em
bernek, nagy segít
séget jelent ez a
döntés mindamel
lett, hogy a kor

mány már tett jó lé
péseket a rezsicsök

kentéssel. A helyi vezetés
nek ez a határozata sok olyan városla
kónak jelent támaszt, akinek a napi
betevő beszerzése is gondot jelent, és
most teljesen mindegy, hogy nagycsa
ládosokról, özvegyekről, vagy kis
nyugdíjasokról van szó. Hálás köszö
net a képviselőtestületnek ezért, úgy
vélem, emberségből mutattak jó pél
dát. Hogy a tagok közül egy nem sza
vazta meg, erre nem tudok mit mon
dani, de megpróbálok majd a szemébe
nézni! Olyan helyen élünk, ahol nem
dúskálunk a munkahelyekben, még a
Cukorgyárunkat is elvették, itt minden
fillérnek értéke van!

Neki biztos 
sok a pénze!
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Anapirendi pontok közül az egyik
legfontosabb, az ingatlanokat ter
helő kommunális adókról, vala

mint a vállalkozások építményadójáról
szóló döntés volt. Az önkormányzat
több képviselője örömmel fogadta, hogy
minden magáningatlan tulajdonosa
mentesüljön a kommunális adó fizetése
alól, ezzel mint egy tízezer forinttal meg
könnyítve a háztartások pénztárcáját.

Heves János nem értett egyet azzal,
hogy egységesen mindenki számára el
töröljék a kommunális adót. Konkrét ja
vaslat ugyan nem hangzott el, de mint
mondta, véleménye szerint differenciál
tan kellene meghatározni a kommunális
adót.

A hosszúra nyúló vita során Koncz Fe
renc azt is megkérdezte Heves Jánostól,
hogy korábban, alpolgármesterként mi
ért nem tette meg azt a javaslatot, hogy
a kommunális adót differenciáltan kel
lene meghatározni? Adócsökkentés,
vagy eltörlés eddig nem volt ebben a vá
rosban. A polgármester úgy véli, ebben
a kérdésben az egyetlen igazságos meg
oldás az egységes eltörlés.

Többen úgy vélekedtek, hogy adó kér
désben rendkívül átgondolt döntést kell
hoznia a testületnek. Egy ilyen módosító
indítványt korábban írásban kellett vol
na benyújtani, amit az önkormányzat bi
zottságának is tárgyalnia kellett volna,
azonban ez nem történt meg.

Heves János nem szavazta meg
a kommunális adó eltörlését

A képviselőtestület végül név szerinti
szavazással döntött a kérdésben. Nyol
can örömmel fogadták és egyetértettek
a napirenddel, Heves János azonban
nem szavazta meg a kommunális adó
megszüntetését.

Ugyancsak ezen a ponton született
döntés a helyi vállalkozók adósságterhe
inek csökkentéséről, így a Szerencsen
működő cégek 230 négyzetméternél
nem nagyobb ingatlanjai után tíz száza
lékkal kevesebb adót kell fizetni. Az épít
ményadó 10 százalékos csökkentése
2014ben 340 ingatlant, a telekadó
ugyanilyen mértékű mérséklése pedig
190 telephelyet érint Szerencsen.

Szerencs Város Önkormányzata a január 30-ai ülésén döntést
hozott a kommunális adó eltörléséről, valamint a helyi vállalko-
zók terheinek csökkentéséről. Ezek szerint kommunális adót a
2014-es évben egyetlen szerencsi lakosnak sem kell fizetnie, ami
mintegy tízezer forint megtakarítást jelent a háztartásoknak. 
A helyi vállalkozók 10 százalékos építmény- és telekadó mérsék-
lésben részesülnek. A képviselő-testület név szerinti szavazással
döntött a kérdésben: nyolcan örömmel fogadták és egyetértet-
tek a napirenddel, Heves János azonban nem szavazta meg a
kommunális adó megszüntetését.

Kommunális adó = 0 forint
Városházi napló



A Szerencsi Hírek stábja a napokban arról érdeklődött a Sze
rencsi Városgazda Nonprofit Kft.nél, hogy ők hogyan készül
tek fel a megkésett téli időjárásra. Tóth István ügyvezető igaz
gató érdeklődésünkre elmondta, hogy akárcsak az elmúlt
években, a napokban lehullott több mint 10 cmes hó nem oko
zott nagy fejtörést számukra, hiszen, mint fogalmazott, volt
már dolguk ennél szélsőségesebb időjárással is a városban. 

– Az utak és a járdák takarítására és megfelelő karbantartá
sára négy gép áll rendelkezésünkre, köztük egy sószóró, egy
hókotró és két olyan kocsi, amely mindkét feladatot egyszerre
képes ellátni. Ezek együttes munkájával kevesebb mint három
óra alatt Szerencs úthálózatának egészét járhatóvá tesszük –
fogalmazott Tóth István. 

Az igazgató kiemelte, 24 órás ügyeletben álló munkatársai
leginkább az emelkedők, kanyargós utak és kereszteződések
kezelésére figyelnek oda. Az ilyen kritikusabb helyekre több
csúszásmentesítő anyagot szórnak le. A gépek után legtöbb
ször kézi munkaerőre is szükség van, az emberek főként a jár
daszigeteket, buszmegállókat, parkolókat igyekeznek megtisz

títani. Tóth István közölte, hogy a feladatokhoz szükséges só
készletet egy része már raktáron van, de ha nagyobb mennyi
ségre lesz szükség, folyamatosan tudják azt pótolni. Munkáju
kat nagyban segíti a Magyar Közútkezelő Nonprofit Zrt. Mis
kolci Igazgatósága, akik a 37es számú főút szerencsi belterü
letén is elvégzik a hóeltakarítást, a csúszásmentesítést.

A Szerencsi Városgazda Nonprofit Kft. vezetője azonban ké
ri a lakosságot, hogy a saját ingatlanok előtti területek letaka
rításával segítsék a munkát, hiszen ezáltal a cég dolgozói nem
csak a város külső területén futó úthálózat, hanem a veszélye
sebb szakaszok, városközpont karbantartására is több energi
át tudnak fordítani.
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Nem érte váratlanul a szerencsieket a napokban le-
hullott hó, hiszen az országos sajtó és a Szerencsi Hírek
folyamatosan tájékoztatta a lakosságot a várható idő-
járásról, valamint az utak állapotáról. Mindezek elle-
nére azonban a lehullott csapadék mennyisége így is
megnehezítette a mindennapi közlekedést.

A város polgármesterének vezetésével, önkormányzati
képviselők és a Szerencsi Hivatásos Tűzoltóság szakembe
rei tettek látogatást január 22én a megújult szerencsi Nap
sugár Óvodában.

A tűzoltók a felújított épület műszaki átadását követően még
csak most először járták be a helyiségeket, tájékozódtak a kiala
kításról.

Köztudott, hogy – az épület avatása után – január első hetében
költöztek be az apróságok az óvodába. Koncz Ferenc polgármes
ter a látogatás után a Szerencsi Hírek érdeklődésére elmondta,

hogy az óvónők visszajelzései, továbbá a szülőktől kapott tájé
koztatás megerősíti, hogy a gyermekek nagyon jól érzik magukat
az új környezetben. – Az anyukák és az apukák szívesen vesznek
részt az apróbb csinosításokban, hálás köszönet érte! Azokat a
kisebb hiányosságokat, amiket a tervezésnél nem vettek figye
lembe, megoldjuk saját erőből, ilyen például, hogy az épület észa
ki oldalán nincsenek előtetők. A hiány miatt az új építésű nyílá
szárók károsodhatnak egy kellemetlen, esősszeles időjárás ese
tén. Összességében a terveknek megfelelően készült el az épület,
a műszaki berendezések kiválóan működnek. Az eszközök kiegé
szítése folyamatban van abból a harmincmilliós támogatásból,
amit Balogh Zoltán miniszter úr ajánlott fel az ünnepi átadás so
rán. Úgy vélem, remek környezetben töltik mindennapjaikat a
szerencsi gyermekek – fogalmazott a polgármester.

A gyermekek jól érzik magukat 
az új óvodákban

24 órás téli ügyeletben a Szerencsi 
Városgazda Non-profit Kft. gépei

Lázár János tájékoztatása szerint a Bor
vidékTokajHegyalja Fejlesztési Progra
mon keresztül elérhető forráshoz a törté
nelmi borvidék 27 önkormányzata, vala
mint az itt élő és gazdálkodó szőlészettel
és borászattal foglalkozó szakemberek fér
hetnek hozzá, ezzel jelentős életminőség
javulás érhető el a térségben.

A programon belül mind a régióban,
mind a megyében kiemelt területként ke
zelik ezeket az érintett településeket, ame
lyek a forrásokhoz közvetlenül, pályázati
rendszer nélkül férhetnek hozzá – hangsú
lyozta a sajtótájékoztatón az államtitkár.

Hozzátette: a program első lépéseként
hazai forrásból idén 5 milliárd forintos ke
retösszeget biztosítanak a települések inf
rastrukturális viszonyainak javítására, eb
ből 1,5 milliárd forintot osztanak fel azon
nal az önkormányzatok között.

A források elosztása megállapodásos
konszenzusos rendszerben történik a mi
niszterelnökség irányításával – fogalma
zott Lázár János. Utalt arra, hogy a pénz el
ső része februárban már az érintett önkor
mányzatok rendelkezésére fog állni, a
fennmaradó összegek pedig decemberig
hívhatók le annak függvényében, hogy az
önkormányzatok a keretet mire szeretnék
felhasználni.

Az államtitkár elmondta: második lépés
ben a miniszterelnökség kiemelt turiszti
kai programot hirdet a települések számá
ra, még a 20072013as fejlesztési ciklus
ból megmaradt pénz segítségével. A 27 te
lepülésnek 2 milliárd forintot fognak biz
tosítani, ezt a Széchenyi Programirodán
keresztül a helyhatóságok, civil szerveze
tek vehetik igénybe.

Nem az a cél, hogy ebből a pénzből el
sődlegesen a vállalati szektort fejlesszék,
hiszen a kkvk számára megnyílnak majd
2014 második felében az új uniós források
– fogalmazott az államtitkár. Közlése sze
rint a turisztikai projektet szintén nem pá

lyázati rendszerben hir
detik meg, a forrás el
nyeréséért a tokajhe
gyaljai településeknek
kell saját programot
meghatározniuk.

Lázár János arról is
szólt, hogy a Tokaj Ke
reskedőház Zrt. révén a
magyar állam is szerep
lője ennek a borvidék
nek, a társaság minőségi

fejlesztésére 3 milliárd forintot költött
2013ban, legalább még 3,54 milliárdot
kell költeni erre 2014ben  tette hozzá.

– Azt szeretnénk, hogy ha TokajHegyal
ja büszke lehetne erre az integrátor állami
vállalkozásra, amelyet a kormány szeretne
– a profiltisztítás után – a minőség irányá
ba terelni – rögzítette Lázár János. Hang
súlyozta, a borvidékprogram forráskiírá
sai az év második felében várhatóak, a
nagyprojekt több tucatnyi kiemelt prog
ramja – így munkahelyfejlesztési, műem
lékvédelemi, településfejlesztési és köz
munkaprogramok – jelenleg egyeztetés
alatt állnak.

Mindent összeadva a kormánynak az

lesz a célja, hogy 2014 és 2020 között kö
rülbelül 100 milliárd forintot irányítson er
re a vidékre – emelte ki az államtitkár. Lá
zár János egyben megjegyezte, emellett
minden országos program érinteni fogja
TokajHegyalját is, ezek egyike volt például
az önkormányzatok adósságátvállalására
indított kormányzati kezdeményezés.

Demeter Ervin megyei kormánymegbí
zott elmondta, a borvidéken 2010 óta szá
mos lépés történt az itt élők aktív részvé
telével, ezek a lépések már törvényhozási
szintre jutottak. Mengyi Roland megyei
közgyűlési elnök arról beszélt, hogy a bor
vidék projektje számos ponton illeszkedik
a kormány fejlesztési programjaihoz.

A munkaerőpiaci intézkedéseket, út
hálózattal, mezőgazdasággal és munka
helyteremtéssel kapcsolatos fejlesztése
ket egy komplex, végrehajtható tervbe
integrálni példátlan dolog – húzta alá a
helyhatóság elnöke.

Hörcsik Richárd, a zempléni térség or
szággyűlési képviselője azt mondta, a kor
mányzati szándék és a program igazi áttö
rést hoz a térségnek. 

A sajtótájékoztató után Lázár János,
Mengyi Roland, Demeter Ervin és Hörcsik
Richárd társaságában szakmai egyezteté
sen vett részt a fejlesztési programban
érintett polgármesterekkel.

Forrás: MTI

100 milliárd forint Tokaj-Hegyalja fejlesztésére
– A kormánynak az a célja, hogy 2014 és 2020 között körülbelül 100 milliárd

forintot irányítson Tokaj-Hegyalja fejlesztésére, a pénzhez önkormányzatok,
valamint az ott élő és gazdálkodó emberek juthatnak hozzá – jelentette be
Lázár János miniszterelnökséget vezető államtitkár szerdán Mádon.
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Fejlesztési tervek, 
új munkahelyek a megyében
A következő uniós pályázati ciklusra való felkészülés során 2925 projektötlet ér

kezett a BorsodAbaújZemplén Megyei Önkormányzathoz, a támogatási igény meg
haladja az 1030 milliárd forintot. A tervek megvalósítása esetén 48 ezer új munka
hely létesülne a megyében – összegezte dr. Mengyi Roland, a BorsodAbaújZemplén
Megyei Közgyűlés elnöke a január 31én Miskolcon megtartott sajtótájékoztatón.

– A megyei önkormányzat feladata, hogy  komplex gazdasági tervbe integrálja a
felmerülő fejlesztési igényeket. A gazdasági programnak idén tavaszra kell elkészül
nie – fogalmazott dr. Mengyi Roland. Mint elhangzott, a megyei projektgyűjtés során
2014. január 30áig 2925 projektet regisztráltak, amelyekhez összesen 1030 milliárd
forint támogatási igény párosul. Az elnök szerint ebből is látszik, hogy rendkívül kre
atívak a térségben élő emberek, vállalkozások. Szó volt továbbá arról is, hogy a tervek
megvalósulása esetén 48 ezer új munkahely létesülne a megyében. Ehhez kapcso
lódóan dr. Mengyi Roland hangsúlyozta: a források 60 százalékát direkt gazdaság
fejlesztésre kívánják fordítani, amelyek új munkahelyeket hoznak létre.

A B.A.Z. Megyei Közgyűlés elnöke az elmúlt időszak eredményeként értékelte,
hogy míg 2010ben 17,4 %os volt a munkanélküliek aránya megyénkben, mára ez
a szám 11,3%ra csökkent. A 2010től napjainkig tartó időszakban a munkanélküliek
száma 65 ezerről 48 ezerre mérséklődött.

Fontos lépésnek nevezte az elnök a napokban bejelentett komplex fejlesztési prog
ramot, amely révén az elkövetkező években mintegy 100 milliárd forint érkezik To
kajHegy aljára. Dr. Mengyi Roland szerint a borvidék, méltó helyre kerülhet ezáltal
a világ térképén.



Bocskai István Katolikus Gimnázium
A Bocskai István Katolikus Gimnáziumban 730 tanuló kapott

félévi bizonyítványt. Az előző félévhez képest a mostani 3,9-es
átlag majdnem egy egésszel jobb tanulmányi eredményt jelent.
A hiányzások száma is nagyságrendekkel javult az előző évhez
képest. Összesen 80 fő, ebből több mint 60 pedagógus végzett
lelkiismeretes munkát a félév során.

Lezárult a félév a
Bizonyára sokan úgy gondolják, gyorsan elrepült az idő a szeptemberi iskolakezdés óta, de talán másképp

vélekednek a diákok, akiknek bőven akadt tennivalójuk az elmúlt hónapokban ahhoz, hogy a napokban meg-
kapják a félévi bizonyítványokat. Január első hetében lezárult az első félév a szerencsi oktatási intézményekben,
így a város két általános és két középiskolájában, összesen 2100 tanuló vette kézbe az elmúlt hónapok tanul-
mányi eredményét tükröző értesítőket.

Mint minden félév, ez is egy picit szigorúbban és
kicsit talán kevésbé elnézően lett lezárva. Ilyenkor
a tanulók mindig a rosszabb jegyet kapják, hogy
valamilyen formában ösztönözve legyenek a má
sodik félévben, és azok a jegyek, melyek az év végi

bizonyítványba kerülnek, jobbak legyenek. Úgy
gondolom, hogy a javuláshoz hozzájárult a katolikus

szellemiség, hiszen szeptembertől már egyházi iskolaként
működik a Bocskai. A nyelvvizsgák aránya nem nagyon változott,
a tavalyihoz hasonló vagy talán egy picit növekedett. A kitűnő és
jeles eredmények aránya nem változott, a bukások száma nem
éri el a százat, ez a korábbi arányokhoz képest javulást jelent.
Összességében tehát úgy érzem, hogy egy pici javulás van és bí
zunk abban, hogy az év végi eredmények a korábbiakhoz hason
lóan elérik, vagy meghaladják majd a 4es átlagot.

Dr. Gál András, igazgató

Szerencsi Szakképző Iskola és Kollégium
A Szerencsi Szakképző Iskolában 490 diák kapta meg félévi ér-

tesítőjét. A szakközépiskolás tanulók közül ketten jeles eredmény-
nyel zárták a félévet. A szakmunkás villanyszerelők közül pedig ket-
ten kitűnők lettek. Azoknak a villanyszerelőknek, akik jó eredmé-
nyeket érnek el, lehetőségük van az ÉMÁSZ-nál elhelyezkedni. Kie-
melten támogatott szakma a villanyszerelő és a gázhálózat rend-
szerszerelő. Ők jó tanulmányi eredményeik esetén 30 ezer forintos
állami ösztöndíjban, valamint szintén 30 ezer forintos céges támo-
gatásban részesülhetnek.

Az idei félévet sikeresen zártam, kitűnő
lett a bizonyítványom. Ennek ellenére
vannak olyan tantárgyak, melyek köny
nyebben mennek és jobban szeretem
őket, ilyenek a nyelvek, az angol, a német,

a történelem és a magyar irodalom. Na
gyon örülök annak, hogy nemrég részt vet

tem egy megyei helyesírási versenyen, ahol
harmadik helyezést értem el gimnáziumi kategóriában.

Krajnyák Enikő 
Bocskai István Katolikus Gimnázium

A 201314es tanév első félévét zártuk a napokban. Teljesen
új helyzet alakult ki a tanévkezdés során az új kerettanterv és
az új OKJ bevezetésével, a tanáraink is sokat dolgoztak ezek
előírásainak megfelelően. Többkevesebb sikerrel zárták a
gyerekek a félévet. A most kezdő szakközépiskolásoknak az

a követelmény, hogy érettségit tegyenek szakmai tárgyakból.
A kilencedik évfolyamos gyakorlatot tanműhelyben kezdték a

diákok. Egyedül az asztalos szakmában alakult ki az a speciális hely
zet, hogy vagy Felsőzsolcára vagy Miskolcra kell a tanulóinknak menni, mert
mi ilyen tanműhellyel nem rendelkezünk, ez nagyban hátráltatja a képzést,
mert a szülők nagy része nem igazán tudja a három bérletet megvásárolni.
Havonta hat napot kellene Miskolcon vagy Felsőzsolcán tölteni, sok gyerek
ezért más intézményt választott, vagy más szakmát kezdett. Ebben a tanév
ben, ami most következik, utoljára indul nálunk két éves szakképzés, tehát
gyakorlatilag mind az öt szakmát két év alatt el lehet sajátítani.

Kovács Julianna, igazgató

Nagyon jó volt ez a félév. A ma
tematika elég nehéz tantárgy,
de én ennek ellenére szeretem.
A legtöbb problémát a kémia
okozta. A legkönnyebb tantárgy

az információtechnológia és a
szoftverfejlesztés volt. Szeretem ezt

az iskolát, a tanárok jól magyaráznak, sok pozitív
dolgot tapasztaltam itt ebben a félévben.

Kállai Lukács Máté 
Szerencsi Szakközép Iskola és Kollégium
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Bolyai János Katolikus Általános Iskola
A Bolyai János Katolikus Általános Iskolában 455 diák és 33 pe-

dagógus zárta a félévet. Az oktatási intézmény tanulmányi átlaga
4-es, harminc kitűnő tanuló, illetve első és második évfolyamon
29 kiválóan megfelelt kisdiákkal büszkélkedhetnek. Példás ma-
gatartást 270 tanuló kapott, 168-an pedig példás szorgalommal
zártak.

Izgatottan kezdtük ezt a tanévet, hiszen
számos új törvényi változást vezettek be
szeptemberben, gondolok itt a pedagó
gus életpályamodellre, a pedagógusok
béremelésére, arra, hogy az általános is

koláknak 16 óráig foglalkozásokat, 17 óráig
felügyeletet kell biztosítani a diákok számára. 

Diákjaink több mint 80 délutáni foglalkozásból választhat
nak, amely felöleli a képzőművészetet, a sportot, a zenét, illet
ve az idegen nyelveket. A tanulók körében az előző évekhez
hasonlóan a testnevelés és az informatika tantárgyak a leg
népszerűbbek. Kevésbé szeretik és tanulják a fizikát, a törté
nelmet. Számos kulturális eseményünk, illetve szakmai prog
ramunk volt a félév során, városi és iskolai ünnepségeken si
keresen szerepeltek a gyerekek. Sok szép tanulmányi és
sportverseny eredménnyel büszkélkedhetünk. Ezúton szeret
ném megköszönni minden kollégámnak az áldozatos, precíz
oktatónevelő munkáját, amit a félév során nyújtottak. Öröm
mel számolhatok be arról, hogy talán ez az a tanév, amikor
nem csak erkölcsi elismerés járt a pedagógusoknak: minden
kollégám nagyon örült a pedagógus bérek emelésének, ami
több tízezer forintot jelentett.

Kocsisné Szabó Beáta, igazgató

Rákóczi Zsigmond Általános Iskola
A Rákóczi Zsigmond Általános Iskola 450 diákja 4,1 átlagot tel-

jesített. A tanulók 89%-a példás vagy jó magatartást kapott. A
diákok 70% a példás és jó szorgalmú. Az iskola létszámának kö-
rülbelül a 39%-a kitűnő és jeles eredménnyel zárta a félévet. Ta-
valy félévkor 16 tanuló bukott meg egy vagy több tárgyból, ez je-
lenleg 10 tanulóra csökkent.

Olyan félév van mögöttünk, amikor szin
te minden hónapban megtelt a naptár
valamilyen eseménnyel, de a kulturális
események mellett az iskola alapfelada
ta, az oktatás és a tanulás volt az első.

Innovatív pályázaton 75 millió forintot
nyertünk tavaly, ebből több olyan esemény

és programrész valósul meg, ami természete
sen kitétele a szakmai munkának és a szakmai rész megvaló
sításának. Erdei iskolában, sporttáborban vettek részt a gye
rekek, s rendeztünk egészségnapot is. A különböző eszközök,
szolgáltatások és képzések mind a pályázathoz tartoznak. Fel
szerelt spinning termet alakítottunk ki a pályázat jóvoltából.
Ezt a szolgáltatást megfelelő szakember irányításával külső
sök is igénybe vehetik. Laptopokat, interaktív táblákat, kame
rákat kaptunk, melyek az oktatás segítségére lesznek. 

Büszke vagyok a gyerekeinkre, mert akárhová megyünk
magatartásból mindig dicséretet kapunk. Az iskolánk tanuló
inak 89%a példás vagy jó magatartást kapott. Úgy gondolom,
hogy a munkánk eredménye nem csak számokban, hanem az
emberi magatartásokban, az emberi példákban és azokban a
pozitív megnyilvánulásokban is kimutatható, ami az iskolánk
légkörét jellemzi, remélem, hogy ez a második félévben is ha
sonlóképp fog alakulni.

Ráczné Váradi Éva, igazgató
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szerencsi iskolákban

Nyolcadikos vagyok és az első félév volt a leg
nehezebb, mert a továbbtanuláshoz kellett fel
készülnöm. Megírtuk a központi felvételi dolgo
zatokat is, ami úgy érzem jól sikerült. A legna

gyobb nehézséget a reál tantárgyak, elsősorban
a matematika jelentette. Meglett a sok tanulás

eredménye, mert mindenből ötöst kaptam félévkor.

Dovák Dorka
Rákóczi Zsigmond Általános Iskola

Azt hiszem, hogy az első félév nagyon jó
volt, nekem nagyon tetszett, hiszen kitűnő
lettem. A legjobban a matekot és a fizikát
kellett tanulnom, de ezekre sem készültem

sokkal többet, mint a többi tárgyra.

Molnár Fanni
Bolyai János Katolikus Általános Iskola



Huszadik alkalommal 
rendezték meg

ABocskai István Katolikus Gimnázium szülői munkaközössége az idén január
25én rendezte meg hagyományőrző bálját. A huszadik alkalommal megren

dezett eseményen Gál András, az intézmény igazgatója köszöntötte a ven
dégeket. Beszédében köszönetet mondott azoknak a kollégáknak és szülőknek, akik
munkájukkal és szervezésükkel lehetővé tették a színvonalas eseményt. A bál dísz
vendége volt Koncz Ferenc, Szerencs város polgármestere, dr. Mengyi Roland, a Bor

sodAbaújZemplén Megyei Köz
gyűlés elnöke, valamint Tatárka
József, Mád polgármestere. A ta
nári kar közös énekkel, illetve
egy szülői értekezlet vidám jele
netével szórakoztatta a vendége
ket. Oleár Viktória, a gimnázium tanulója, a Most múlik pontosan című dalt,
míg két végzős osztály a szalagavatóan bemutatott táncos produkcióját adta
elő. A műsor zárásaként a néptáncos diákok a bál díszvendégeit táncra in
vitálták. A jó hangulatról a DeciBand nevű zenekar gondoskodott. Gál And
rás a Szerencsi Híreknek elmondta, hogy az összejövetelen befolyt pénz
összeget informatikai és sporteszközök fejlesztésére és a gyerekek nyelv
tanulásának támogatására kívánják fordítani.

Második alkalommal szervezett jótékonysági bált feb
ruár 1jén a Bolyai János Katolikus Általános Iskola
szülők és nevelők tanszervezete. – A Bocskai gimná

zium aulájában megtartott rendezvény bevételét az iskolánk
nevéhez kötődő Szerencsi Tehetségekért Alapítvány részére
ajánljuk fel, mellyel a gyermekek utaztatását, kirándulását, ju
talmazását finanszírozzuk, valamint ebből az összegből vásá
roljuk a szükséges oktatástechnikai eszközöket is – fogalma
zott a Szerencsi Hírek érdeklődésére Kocsisné Szabó Beáta. A
Bolyai János Katolikus Általános Iskola igazgatója vendégeket
üdvözlő beszédében megköszönte a támogatók segítségét,
hozzájárulását, mellyel a gyermekek nevelését segítik, illetve
fokozzák az est jó hangulatát. Darvas László római katolikus
plébános beszédében méltatta a jóságos, bőkezű jótékonyko
dást, ezért bálnak álcázott hittanórának nevezte a mulatságot.
A katolikus iskola alsó tagozatos csöppségei farsangi, tréfás
jelenettel, a felsősök diákok pedig magyar táncokkal szóra

koztatták a csaknem 200 fős közönséget. Az est vendégsere
gének Rosental Péter és zenekara húzta a talpalávalót.

A Bolyai iskola gyermekeiért
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a gimnáziumi bált

Közel négyszáz vendég érkezett az idei Polgári Bálra, mely
nek hagyományosan idén is a Bocskai István Katolikus 
Gimnázium aulája adott otthont. Az esemény ünnepélyes

megnyitóján a jótékonyság fontosságát hangsúlyozta Zemlényi
Zoltán, a Szerencsi Polgári Együttműködés Egyesület elnöke,
majd Koncz Ferenc polgármester, mint az est fővédnöke köszön
tötte a kilencedik Polgári Bál vendégeit, s örömmel mondta el,
hogy évről évre egyre többen tisztelik meg jelenlétükkel ezt a je
lentős eseményt, amely véleménye szerint Szerencs és környéke
táncos rendezvényei között a bálok bálja.

Ugyancsak az est vendége volt dr. Mengyi Roland országgyűlési
képviselő, a BorsodAbaújZemplén Megyei Közgyűlés elnöke, aki

a polgári bál elnevezésére
utalva magyarázta, hogy a
polgár az a szabad és ön
tudatos ember, aki méltó
sággal viseli történelmi és
kulturális örökségét,
amely benne és körülötte
van, felelősséget vállal a
nemzet felemelkedéséért,
hogy végül elfoglalhassuk
megérdemelt helyünket a
világban.

Dr. Mengyi Roland reményét fejezte ki, hogy a szerencsi Polgári
Bál bevonul a családi kalendáriumokba is, hiszen „ez egy olyan
esemény, amelyhez nincs hasonlatos”.

Az est további részében Ringer István tárogatójátéka szóra
koztatta a közönséget, a Hajnali Néptáncegyüttes után a rendez
vény szervezőiből alakult táncosok léptek a publikum elé. Az első
bálozóknak járó szalagot Koncz Ferenc és dr. Mengyi Roland kö
tötték az ifjú lányok karjára. A kilencedik polgári bál sztárvendé
ge Fábri Sándor volt, a hajnalig tartó zenéről az Evergreen Dance
Band gondoskodott.

Együtt a városért!
A helyi vállalkozóknak szervezett, január

23ai fogadáson az Örökség zenekar néhány
tagjának közel egyórás műsorát tekinthet
ték meg a résztvevők. Az est zárásaként 
dr. Egeli Zsolt alpolgármester mondott po

hárköszöntőt, melyben kiemelte: – Szerencs
új kihívások előtt áll és arra emelem a poharam,

hogy a város érdekében kiki tegye félre a más irányú meg
győződését és csak egyetlen cél vezessen bennünket: mind
nyájan szeretett városunk érdekében tevékenykedjünk!

13

Amelyhez nincs hasonlatos
A címben szereplő mondattal jellemezte az eseményt január 19én dr. Mengyi Roland országgyű
lési képviselő, a BorsodAbaújZemplén Megyei Közgyűlés elnöke, a kilencedik alkalommal meg
rendezett Polgári Bál ünnepélyes megnyitóján. A Szerencsi Polgári Együttműködés Egyesület által
szervezett immár hagyományos rendezvény idén is jótékony célt szolgált, hiszen a vendégek ré
szére eladott tombola bevételéből a beteg gyermekeket kívánják támogatni a szervezők. 
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A Szerencsi Művelődési Központ és a
Szerencsi Többcélú Kistérségi Társulás
az elmúlt esztendő végén Téli álom cím
mel hirdetetett meseíró pályázatot álta
lános iskolás gyermekeknek. Szerencs
ről és a Szerencsi járás oktatási intézmé
nyeiből összesen 12 pályamű érkezett, a
zsűri értékelése után január 27én ren
dezték meg az ünnepélyes díjátadót. 
A beérkezett pályaművek megtekinthe
tők a Szerencsi Művelődési Központ
gyermekkönyvtárában.

Díjazottak: 1. Varga Levente (Taktake
néz), 2. Kovács Fanni (Taktaszada), 3. Szar

ka Edit (Szerencs, Bolyai János Katolikus
Általános Iskola). Különdíj: Mezősi Kornél
(Szerencs, Bolyai János Katolikus Általános
Iskola).

További résztvevők: Nagy Rebeka (Sze
rencs, Rákóczi Zsigmond Általános Iskola),
Reményi Edit (Szerencs, Rákóczi Zsig
mond Általános Iskola), Varga Péter (Tak
takenéz), Molnár Máté (Bekecs), Lengyel
Gréta (Legyesbénye), Kovács Attila (Le
gyesbénye), Balázsfalvi Barbara (Szerencs,
Bolyai János Katolikus Általános Iskola),
Somoskői Anna (Szerencs, Bolyai János Ka
tolikus Általános Iskola).

Hornyik Katalin
jelenleg Mező
zomboron él, ám
tősgyökeres sze
rencsinek vallja

magát, hiszen gyer
mekkorát a városban

töltötte, itt végezte alap és
középiskolai tanulmányait, és mun
kahelye is ideköti. Katalin Szeren
csen a Magyar Vöröskereszt Területi
Szervezetének új vezetője lett.

Korábban szociális munkásként dol
gozott, számos területen megfordult, jó
tapasztalatokat szerzett az idősek, to
vábbá a hajléktalanok ellátásában.

– Májusban láttam egy hirdetést a vö
röskeresztes álláslehetőséget illetően –
mondta az új vezető – a felhívás arról
szólt, hogy elődöm, Kiss Lajosné nyug
díjba vonul, a helyére keresnek valakit.
Beadtam a pályázatomat, ahogy tudom,
nagyon sokan jelentkeztek. Elmondta:
mindenkivel elbeszélgetett a megyei ve
zetés, majd értesítettek, hogy augusztus
1től betölthetem az új állást. Ebben a
hónapban még együtt dolgoztam Kiss
Lajosnéval, mindent elmagyarázott,
soksok információval látott el az admi
nisztrációt és különböző akciókat, pél
dául a véradások, versenyek megszer
vezését, lebonyolítását illetően. Mint
minden gyakorlati teendő, ez utóbbi is
összetett, ugyanis a vetélkedők témája
más az általános iskolásoknál és megint
más a középiskolásoknál, vagy a csecse
mőgondozás területén.

Hornyik Katalinhoz 24 település tar
tozik, meglehetősen nagy a terület, de
mindenütt vannak segítők, aktivisták,
akik önkéntes alapon tevékenykednek a
karitatív mozgalmon belül. Van ahol két
szer, máshol háromszor szerveznek vér
adást, és ahogy megjegyezte, a segítség
nyújtásnak ezt a részét sem könnyű ösz
szehozni, inkább az adománygyűjtés az
igazi kihívás. Sokan jelentkeznek támo
gatásért, ehhez képest nagyon kevés az
adakozó. A területi vezető Mezőzombo
ron mutatkozott be, ahol véradó ünnep
séget szervezett. Hornyik Katalin kezdi
kialakítani kapcsolatkörét nem csak a
területi munkatársakkal, de a rendőr
séggel, a katasztrófavédelemmel, a járá
si hivatallal, a civil szervezetekkel is, úgy
tűnik, jó kezekbe került a vöröskereszt
szerencsi körzete. SfL

Régészeti előadás korokról,
emberekről, hitvilágról

Új vezetője van 
a vöröskereszt helyi

szervezetének

A meseíró pályázat díjazottjai

„Kötetlenül a régészetről” címmel tar
tottak előadást a Miskolci Egyetem sze
rencsi hallgatói január 28án a Rákóczi
vár lovagtermében. A történelmi falak
között számos érdekesség hangzott el az
archeológiáról, azon belül az ásatásokról,
kutatásokról, múzeumi utómunkákról. 

Kertész Gabriella a kognitív régészet
szemszögéből adott ízelítőt a megjelen
teknek. Az egyetemi hallgató a Szerencsi
Hírek érdeklődésére úgy fogalmazott,
hogy munkájával inkább a kor ember
ének gondolkodását, hitvilágát próbálja

megfejteni a tárgyi leletek és település
szerkezet kapcsolatából, a pszichológia, a
filozófia, a kulturális antropológia, a nép
rajz és a vallástudomány segítségével.

Szegedi Kristóf a paleolitikummal és
az őstörténettel, valamint a régészet és a
nyelvészet eredményeinek összevetésé
vel, vizsgálataival foglalkozik. Bakos Gá
bor pedig a településszerkezet társadal
mi vonatkozásait vizsgálja, így kutatása
inál helyet kap az írott források előtti ko
rok hadtörténete, illetve erős a kísérleti
régészet felé tanúsított érdeklődése is.

KKulcsár Anitára, a kilenc éve elhunyt szerencsi származású világklasszis kézilabdázóra emlékez
tek január 23án a Rákóczi Zsigmond Általános Iskolában. A 2005ben halálos balesetet 

szenvedett olimpiai ezüstérmes, magyar
válogatott sportoló személyiségét, tehetségét mél
tatta Ráczné Váradi Éva. Az iskolaigazgató elmond
ta: sokan úgy tartják, hogy az idő gyógyír a szomo
rúságra, ám mégis vannak olyan sebek, amelyeket

esztendők hosszú sora sem enyhíthet. – Az emlékezés fáj, de eszünkbe kell jussanak a boldog
pillanatok, gólörömök, győztes meccsek, a magasba lendülő, sikert ünneplő karok, és az élet
vidám mosolyok – fogalmazott Ráczné Váradi Éva. – Anita ékes példája annak, hogy tehet
séggel, szorgalommal, kitartással minden álom valóra válhat – tette hozzá az igazgató.

Az esemény végén a résztvevők elhelyezték virágaikat a néhai sportoló emléktáblájánál.
Az intézmény diákjai szavalatokkal és gitárzenével emlékeztek Kulcsár Anitára, aki rövid élete
során a nemzeti válogatott címeres mezét 166 alkalommal öltötte magára.

Tavaly hagyományteremtő céllal ren-
dezte meg az Afrikai-Magyar Egyesület,
a Magyar-Ázsia Társaság, valamint a La-
tin-Amerikai-Magyar Egyesület azt az év-
nyitó fogadást, amelynek folytatásaként
január 16-án újra a Hadtörténeti Intézet
és Múzeum adott otthont, Budapesten.

Az egy évvel ezelőtti eseménynek apropó
ja volt, hogy civil szervezetként került be
jegyzésre mindhárom társaság, az idei prog
ram már elismerések átadásának is helyet
adott. A neves politikusokat, az érintett or
szágok diplomáciai testületét, közéleti em
bereket felvonultató fogadásra meghívást
kapott Szerencs Város Önkormányzata, a vá
rosvezetést Egeli Zsolt alpolgármester kép
viselte. Balogh Sándor, az AfrikaiMagyar
Egyesület elnöke, a program főszervezője el
mondta érdeklődésünkre, hogy számos, jó
hírnévnek örvendő személyiség, mások
mellett Falusi Mariann, Fábry Sándor, Vujity
Tvrtko és Frei Tamás rakta le az alapjait az
egyesületnek, akik minden tekintetben tá
mogatják a szervezet munkáját. Ennek és
hasonló segítségeknek köszönhető például
az, hogy Afrika gazdaságilag elmaradt orszá
gainak számos gyermeke örülhet az életnek,
Balogh Sándor karitatív tevékenysége kap
csán. Ezt a hozzáállást ismerte el a fogadá
son Vujity Tvrtko, aki az általa és a felesége
által alapított „Hétköznapok Hőse” elneve
zésű kitüntetést és a vele járó plakettet ado
mányozta Balogh Sándornak. Vujity Tvrtko
a Szerencsi Híreknek mondta el, hogy annak
idején egy telefonos megkeresés után fogad
ta el az egyesületi tagságra való felkérését.

– Amikor Sándor barátom bemutatkozott
a vonal másik végén, a hanghatás borzon
gást váltott ki belőlem, hiszen édesapám

ugyancsak a Balogh Sándor nevet viselte.
Ritkán lepődöm meg, de akkor ez történt.
Persze nem csak ez a momentum játszott
közre abban, hogy részt vegyek a karitatív
munkában, sokat láttam a világ történései
ből – mondta érdeklődésünkre a média ne
ves személyisége.

Balogh Sándor a fogadáson olyan orvoso
kat és egyéb területek szakembereit része
sített egyesületi elismerésben, akik a távoli
földrészeken, önkéntes alapon vettek részt
a humanitárius szolgálatban.

– Kiválóan zártuk a 2013as évet,
amit felülmúlni aligha lehet, így a
szakmai erősítésre fogunk koncent
rálni a jövőben – jelentette ki Gebri Jó
zsef karnagy január 15én a Szerencsi
Férfikar évnyitó közgyűlésén. A Rá
kóczivár lovagtermében tartott meg
beszélés már hagyomány a kórus élet
ében, amikor összegzik az elmúlt esz
tendő tapasztalatait, és megvitatják az
elkövetkező hónapok eseményeit.
Gebri József átfogóan beszélt a 90 éves
jubileumi koncertről, rozsnyói szerep
lésről és a borfesztivál vigasságairól. A
karnagy szerint az elmúlt év megany
nyi tapasztalattal gazdagította az élet
üket. – Az új dalok megismerése, kó
rusokkal való találkozás, baráti kap
csolatok megerősítése is repertoá
runk kibővítésére sarkall – mondta,
majd átadta a szót a Szerencsi Férfikar

elnökének. Szabó Tibor köszönetet
mondott Béresné Kassai Ágnesnek,
aki zongorakíséretével még színeseb
bé teszi előadásukat, majd háláját fe
jezte ki Ringer Istvánnak, aki a konc
erteken tárogatójával emeli tovább az
előadások színvonalát.

A közgyűlésre meghívást kapott
Koncz Ferenc polgármester, aki be
szédében úgy fogalmazott, hogy a
Szerencsi Férfikar a zene és a dal mű
vészi értékét minden alkalommal át
tudja adni a közönségnek. – Mindig
élmény számomra, amikor felcsendül
a kórus hangja, mert előadásukban
benne van múlt jelen, s jövő – tette
hozzá a polgármester, aki reméli,
hogy a tavalyi 90 éves jubileumi kon
cert után mindenki együtt ünnepel
heti a közösség fennállásának 100.
évfordulóját.

Újévköszöntő közgyűlést
tartott a Szerencsi Férfikar

15

A „Hétköznapok Hőse”
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A magyar kultúra napján a szerencsi
Bolyai János Katolikus Általános Iskolá
ban hetedik és nyolcadik évfolyamos di
ákjai hármas csoportokban oldották meg
a feladatokat. Az intézmény könyvtárá
ban megtartott műveltségi vetélkedőn a
magyar irodalom számos területeire kér
dezett rá a zsűri, költemények összeke
vert sorait kellett helyesen összerakni, il
letve a diákok is megpróbálkozhattak a
versfaragással, tollforgatással.

A Rákóczi Zsig
mond Általános Is
kolában a hetedik
osztályos tanulók
csillogtathatták meg
tehetségüket, ugyan
is társaik és a peda
gógusok előtt szaval
hatták el a Himnuszt.
Mindeközben a raj
zolni szerető mű
vészpalánták illuszt
rálták a verssorok
egyegy jelenetét. Az így készült rajzok ha
marosan megtekinthetők lesznek az intéz
mény aulájában.

A szerencsi Rákóczi Zsigmond Általános
Iskola is csatlakozott ahhoz a nagyszabású
kezdeményezéshez, amely révén Magyar
ország és a határon túli magyar nyelvű álta
lános iskolák diákjai január 22én 10 órától

egy internetes kapcsolat segítségével együtt
szavalták el nemzeti imánkat, a Himnuszt.

Az „Együtt szaval a nemzet” elnevezésű
kezdeményezést Jordán Tamás Kossuth
díjas színészrendező irányította. A kezde
ményezés célja a magyar nyelvű közössé
gek összekapcsolása, nemes értékeink
megőrzése szerte a világon.

A magyar kultúra napját 1989
óta ünnepeljük január 22én, an
nak emlékére, hogy Kölcsey Fe
renc 1823ban ezen a napon tisz
tázta le a Himnusz kéziratát.

Szerencsen ez alkalomból kvíz
játékot és szavalóversenyt is ren
deztek az alapfokú oktatási intéz
ményekben.

A Himnusz születésének 
évfordulóját ünnepelték Szerencsen

Takács Rita költő és Karády
István zeneszerző kötet és cd
bemutatóját, valamint Faze-
kas Péter illusztrátor kiállítás-
megnyitóját rendezték meg
január 22-én a Rákóczi-várban.

Szállj Velem! címmel jelent
meg a közelmúltban Takács Ri
ta verseskötete, amelyhez Ka
rády István komponált zenét. A
könyv és a vele egyidőben meg
jelent CD bemutatóját rendez
ték meg január 22én Szeren
csen. A magyar kultúra napja
alkalmából szervezett esemény

keretében nyílt meg a kötet illusztrátora, Fazekas Péter kiállítása is. A
tárlatot Koncz Ferenc nyitotta meg, aki örömének adott hangot, hogy a
magyar kultúra napján ilyen remek eseménynek ad otthont a szerencsi
Rákóczivár. A polgármester hangsúlyozta a pedagógusok munkájának
jelentőségét, hiszen a tanító az, aki művésszé érleli az alkotót.

Takács Rita karrierje az Accordia kiadó pályázati felhívásával kezdő
dött, amikor több mint ötszáz amatőr költő közül a legjobb 24 közé vá
lasztották. Előtte, 2002től csak a maga kedvtelésére írogatott, elsősor
ban humoros csasztuskák formájában.

Takács Rita, a Szállj velem! című kötet illusztrátoráról, Fazekas Pé
terről mondott rövid bemutatójából megtudtuk, hogy a művészt már
kisgyermek korában is érdekelte a rajzolás és már akkor is tehetséges
nek tartották. Legkedvesebb műve a kislányáról készített portré.

Karády István a költemények megzenésítője szerkesztőségünknek
elmondta, hogy egy közös ismerősük küldte el neki Takács Rita verseit,
és mintegy fél év alatt született meg a 14 megzenésített alkotás.

Többek között Batta Donáta és Oleár Viktória tolmácsolásában hall
hatott néhány művet a közönség, Karády István pedig gitáron mutatta
be a megzenésített verseket.

Kötet és cd bemutató Megjelent 
az új antológia

Határtalan címmel jelent meg a Hegyaljai Alkotók Tár-
sulásának új verseskötete, amelynek bemutatóját janu-
ár 23-án tartották a szerencsi Rákóczi-várban.

Határtalan címmel mutatta be új antológiáját a Hegyal
jai Alkotók Társulása. A Rákóczivárban január 23án meg
rendezett eseményen elhangzott, hogy Szerencs Város
Önkormányzata 2013ban pályázatot hirdetett helyi civil
szervezeteknek, az elnyert összegből a Hegyaljai Alkotók
Társulása új antológiát adott ki. A verseskötet bemutató
ján Koncz Ferenc köszöntőjében elmondta, hogy a könyv
által újabb értékes alkotással gazdagodott a magyar kul
túra. Az antológia előszavát Viczai Henrietta tolmácsolá
sában hallhatták az érdeklődők. 

A rendezvényt az 1995ben, Miskolcon megalakult
Montázs Drámapedagógiai és Közművelődési Egyesület
előadóinak zenésverses műsora zárta.

Az év első hónapjában, évszázadok
óta ezerféle maszk és tánc népesí
tette be a báltermeket világszerte.

A zempléni falvakban és községekben a
múlt században erre az időszakra szervez
ték a legtöbb mulatságot. Szerencsen, mint
polgáriasodó nagyközségben az év min
den szakában találtak alkalmat arra, hogy
bált rendezzenek, de a farsangi bállal nem
ért fel egyik sem. A táncos összejövetelek
elsődleges célja a szórakozás mellett az
adakozás, egy kitűzött cél elérésének a
megvalósítása volt, hiszen már e korszak
ban is köztudott volt, hogy szívesebben
adakoznak az emberek, ha közben jól érzik
magukat. Számtalan esemény ösztönözte
városunk lakóit szórakozások szervezésé
re, a segítőszándék kifejezésére. 

Hangversennyel egybekötött műkedvelő
színielőadást rendeztek 1894ben, a hely
beli kisdedóvó felszerelése javára a Nagy
Szálloda dísztermében. A műsor első szá
mát Liszt Ferenc II. Rapszódiáját, Vadass
Erna adta elő zongorán. „Alig hangzottak
fel az utolsó akkordok, szűnni nem akaró
taps követelte az ismétlést, és csakis több
igazi magyar érzéssel előadott népdal pót
lása bírta a művésznő elbocsátását kivívni.”
A szemtanú beszámolója alapján vacsora
után, Jónás ismert zenekara mellett feszte
len jókedvvel késő reggelig táncoltak a je
lenlévők. Ebben az évben a szerencsi Álta
lános Ipartestület által, nagy anyagi áldo
zattal fenntartott iparos tanonc iskolájá
nak tanszerekkel leendő ellátására is tánc
estélyt szerveztek. A felülfizetők – ami az
adományokat jelentette , a város tehetős,
gazdagabb polgáraiból kerültek ki.

Az ezredéves farsang sem múlt el nyom
nélkül. Az ipartestület saját tőkéjének gya
rapodására, a szálloda dísztermében, a
gazdatisztek egy héttel később ugyanott
tartottak bált. Ez utóbbit az élet és az erő,

a barátság és a sze
retet, ezen ritka
erények keltették
életre. A házigaz
dák tőről szakadt
magyar emberek
voltak, akikben a
magyar jellem ha
misítatlanul jelent
meg, akik tudták,
hogy nem szabad
belevinni a mulat
ságba az egyéni
problémákat, csu
pán a fesztelen jó
kedv az egyedüli
kelléke ennek az éjsza
kának. "Ezer esztendeje annak,
hogy a magyarok itt laknak"
rendezvény programsorozatá
ból összegyűlt maradványt, a
szerencsi felekezeti iskolák ré
szére, a mádi takarékpénztárnál
helyezte el Lintz Géza, mint az
iskolák ünnepségének pénztár
noka.

A farsang 1898ban vízke
reszttől teljes 47 napon át tar
tott. Úgy vélték épp elég idő ar
ra, hogy a táncért lelkesülő fia
talság kitáncolja magát, hogy a
bálozás költségeit viselő család
apák zsebei kiürüljenek, illetve
tömérdek dolga legyen az eske
tő papnak. A római katolikus iskola javára
szervezett táncmulatság ugyan népesnek
nem volt mondható, de sikeresnek igen.
Hasonló volt a helyzet az ipartestület bál
jával. Hiába vallották elődeink: „Ipar emeli
a hont, s nélküle teng a haza”, ha a száz ta
got számláló ipartestületből csupán tíz
család, az elöljáróságból csak hat ember je
lent meg, így ha a cukorgyári tisztviselő
urak el nem mentek volna, a bál deficites
lett volna. A gazdász és gyári bál e farsan
gon elmaradt, de megrendezésre került
városunk álarcos bálja. A rendezőbizottság
jelmezekről, illetve azok kiszállításáról is
gondoskodott. Az előző napi nagy hóesés
mintegy kecsegtette a szánkózni és mulat
ni szerető fiatalságot. Szép számmal voltak
jelen, köztük Bernáth Béla országgyűlési
képviselőnk és családja.

A századfordulón városunk közönsége
nemcsak a tánc, de a dal és zene iránt is
kellő érdeklődést tanúsított. Farsang vé
gén tartották meg a koncertet a szerencsi
népkönyvtár javára. A 215 koronás bevé
telt felefele alapon a népkönyvtár, és a
Zempléni Tanítók Háza javára fordították.

Az ipartestület saját tőkéjének gyarapítá
sára tartott bált, ami 167 koronát eredmé
nyezett. Római katolikus iskolaszék febru
árban lezajlott táncestélyének 173 koro
nás bevételéből, a templom kerítését hoz
ták rendbe. 1906ban a református egy
ház, az önkéntes tűzoltó egylet, az ipartes
tület mellett a cukorgyári iparosok tánc
mulatságának tiszta bevételét a behívott és
segélyre szoruló póttartalékosok családja
inak megsegítésére szánták.

A világháború első évének farsangján a
fáklyástársulat a toronyóra javítására, az
iparosok az építendő iparos otthon javára,
a görög katolikusok az iskolaszék javára
rendeztek táncestélyt. A második évben
már nem olyan időket éltek, amikor vigad
ni illett. Jótékony célú táncestélyt sem tar
tottak, de azért a báli költségeket a lelkes
honfiak, honleányok a sebesültek, az elha
gyottak, az árvák javára összegyűjtötték.

A segíteni akarás, a nemes szándék te
hát nagyobbra tárta a pénztárcák száját is,
és e polgári hagyomány folytatódott a helyi
újkori bálok történetében is.

O.Z.M.
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„Szép úri nép, ez itt egy más világ,
Az időből kitépett ez az óra,”Báli szezon



Az idei esztendő elején új remények
kel, és az előző évekhez képest jelentő
sen kibővült szolgáltatással áll a Nemze
ti Agrárgazdasági Kamara a gazdálkodói
számára. 

– Kormányrendelet módosítással, vala
mint a kamara irányításával működő, de ed
dig EU támogatásból finanszírozott tanácsa
dóhálózategységes gazdatámogató rend
szert alkotva a jól ismert falugazdászháló
zat néven 2014. január 1jétől a kormányhi
vataloktól a Nemzeti Agrárgazdasági Kama
rához (NAK) került – jelentette be Győrffy
Balázs budapesti sajtótájékoztatóján.

A NAK elnöke elmondta, hogy az orszá
gosan 467 főt számláló falugazdász szerve
zet, valamint a 202 fős kamarai tanácsadói
testülete a NAK munkavállalójaként egysé
ges hálózatként eljárásrend szerint műkö
dik tovább, ami lehetővé teszi az eddigiek
nél hatékonyabb, a gazdák igényeihez iga
zodó, helyi sajátosságokat is figyelembe ve
vő szolgáltatást.

Az összevonás biztosítja a jövőben a
zökkenőmentes ügyintézést, illetve a
klasszikus falugazdászi feladatok ellátása
mellett a gazdák rendszeres képzését, fó
rumok tartását. Az egyesített hálózat te
hát a NAK munkaszervezetén belül látja
el az egyes őstermelői igazolványok kia
dásával kapcsolatos hatósági és nyilván
tartási feladatokat, valamint a gazdák
elektronikus ügyintézésében a technikai
közreműködőként és szakmai tanácsadó
ként segítő feladatát. Az okmányok kivál

tásának és igénylésének menete is jelen
tős változásként említhető, hiszen a NAK
a kamarai tagok számára ingyenesen vég
zi a korábban eljárási díjhoz kötött ügyin
tézést. – Az őstermelői igazolványt 2014
ben is a falugazdásztól kell igényelni,
amely az előző évekhez képest hasonlóan
most is a kiváltástól számított három évig
lesz érvényes, továbbá az értékesítési be
tétlap is három évre igényelhető – mond
ta el a Szerencsi Hírek érdeklődésére Fo
dor László, a Nemzeti Agrárgazdasági Ka

mara B.A.Z. megyei igazgatója. Hozzátet
te, hogy jelenleg BorsodAbaújZemplén
megyében 1820 ezerre tehető az igazol
vánnyal rendelkező mezőgazdasági őster
melők száma. Fodor László hangsúlyozta,
hogy a megyében 14 településen, köztük
Szerencsen is, állandó falugazdász irodát
tart fent a kamara, de tervezik, hogy ha
marosan a települési önkormányzatokkal
egyeztetett ütemterv szerint a falugazdá
szok rendszeresen fogják látogatni a kör
nyező településeket is.
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A prügyi családok és gyermekek látogathatják azt a Biztos
Kezdet Házat, melyet január 30-án avattak fel a taktaközi te-
lepülésen. Az „Eséllyel a jövőbe”- Gyermekesély program a sze-
rencsi kistérségben projekt keretében megvalósult beruházás
célja, hogy az óvodába készülő gyermekek és szüleik számára
lehetőséget nyújtson a közösségbe való beilleszkedéshez.

A Prügyön megrendezett Biztos Kezdet Ház avatásán Erdei
Sándor, a község polgármestere köszöntötte a meghívottakat,
majd dr. Mengyi Roland, a B.A.Z. Megyei Közgyűlés elnöke
beszélt arról, hogy a gyermek, a család, a nemzet és az ország
legkisebb alkotóeleme. Az elnök hangsúlyozta, hogy 2010hez
képest megyénkben jelentősen csökkent a munkanélküliek
aránya. – Nem mindig az a probléma, hogy nincs befektető,
hanem óriási kihívást jelent a megfelelő szellemi, szakmai fel
készültségű munkaerőt biztosítani, akár a legegyszerűbb fel
adatra – fogalmazott, s hozzátette: a problémák újratermelő
désének a folyamatát kell megszakítani, ezért kiemelten fon
tos a 05 év közötti korszak a gyerekeknél. – Esélyt adunk ar
ra, hogy ők is felvegyék a versenyt a modern világ kihívásaival,
ez a nemzet hosszú távú gazdasági érdeke is – méltatta a Biz
tos Kezdet Ház munkáját dr. Mengyi Roland. 

A prügyi Mesevár Napköziotthonos Óvoda csöppségeinek mű

sora után Sándor Veronika, az intézmény vezetője ismertette a
novemberi nyitás óta szerzett tapasztalataikat. Mint elhangzott,
több mint 50 gyerek fordult meg ez idő alatt náluk, néhányan
rendszeresen visszatérnek hozzájuk. A szülőket is bevonták a
programba, akiktől pozitív visszajelzéseket kaptak.

Sántha Zsolt a projektmenedzser a Szerencsi Hírek érdeklő
désére elmondta, hogy a Gyermekesély Program keretében meg
valósult beruházások sorában a prügyi Biztos Kezdet Ház az első,
őt követi majd a monoki és megyaszói épületek átadása, amelyek
működése szintén a gyermekek felzárkóztatását szolgálja.

A Biztos Kezdet Ház gyermekeink, és a jövő alapja

Változások az agrárszektorban

A Nemzetgazdasági Minisztérium nyílt pályázatot hirdet a mikro, kis
és középvállalkozások munkahelyteremtő beruházásainak támogatásá
ra. A Nemzeti Foglalkoztatási Alapból 13 milliárd forintos keretösszeg áll
a pályázók rendelkezésére. A program segítségével mintegy 1200 mik
ro, kis és középvállalkozásnál összesen 6500 új munkahely létesíthető,
de legalább 12 ezer meglévő munkahely megőrzését is segíti a pályázat.
Minderről január 24én hallhattak tájékoztatást a résztvevők, a Borsod
AbaújZemplén Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központja és a Sze
rencsi Járási Hivatal Járási Munkaügyi Kirendeltsége által megrendezett
kistérségi munkáltatói fórumon.

Matisz István, a Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal megyei szakmai
koordinátora mutatott be egy TÁMOP pályázatot, amely révén 2014ben ismét
lehetőség nyílik a foglalkoztatás bővítését elősegítő bértámogatások iránti ké
relmek benyújtására, melynek elsődleges célja a hátrányos helyzetű és meg
változott munkaképességű álláskeresők munkaviszonyban történő foglalkoz
tatására. A projekt megvalósításával kívánják segíteni azoknak az ügyfeleknek
a munkaerőpiaci reintegrációját, akik csaknem tíz éve nem dolgoztak.  Sze
mélyre szabott fejlesztésekkel, humánszolgáltatási programmal segítenék a
munkaadót, és a munkavállalót egyaránt. A jövőben ezzel közel ezer új mun
kahelyet remélnek a megyében – hangzott el a fórumon.

Munkahelyteremtő pályázatok

Hegyalja Kapuja Kézműves Pálinkafőző elnevezés alatt
nyitotta meg lepárló kisüzemét a Szerencsi Ipari Parkban Ke
lemen János, a gyümölcslepárló tulajdonosa. A Szerencsi Hí
reket arról tájékoztatta, hogy a beruházással hét új munka
helyet teremtett, a megvalósulás egy a BorsodAbaújZemp
lén Megyei Kormányhivatal Szerencsi Járási Hivatal Munka
ügyi Kirendeltségén is megjelent pályázati kiírásnak, illetve
a pozitív elbírálásnak köszönhető. A technológiában minden
hazai gyártmány, egy halmaji vállalkozás készítette a főbe
rendezéseket, az automatizálás szerencsi és miskolci, a fű
tés és vízvezeték ugyancsak szerencsi, a gőzfejlesztő rend
szer csepeli kezek munkáját dicséri. Az üzem cefréző üstje
ötszáz literes, a finomítóé kétszázötven, alacsony nyomású
gőzt használnak az eljárásban. Az üzemben február 3tól ha
gyományos kisüstit állítanak elő, a próbafőzések azt mutat
ják, hogy kiváló minőségű magyar pálinkát kaphatnak vissza
a bérfőzetők a beszállított gyümölcscefre lepárlása után.

A rezsicsökkentés lesz a témája annak a fórumnak,
melyet február 8án 15 órától rendeznek meg a szeren
csi Rákóczivárban. Az esemény vendége lesz dr. Men
gyi Roland országgyűlési képviselő és dr. Szájer József
Európa Parlamenti képviselő.

Kiváló pálinkát készítenek Szerencsen

Szerencsi borászok randevúztak január utolsó napján a
Chateau Cloche, azaz a Harangtorony Bírtok Kft. borházá
nak tanácskozójában. Gál Mihály szőlőtermelőborász,
mint a találkozó főszervezője adott tájékoztatást arról,
hogy a társaság minden év elején összeül egy kis kötetlen
beszélgetésre, amelyen megkóstolják a tavalyi szőlőter
mésből általuk készített újborokat. – Most nem bíráltunk
– sorolta Gál Mihály – a mai nap arra volt jó, hogy dicsére
teket kapjanak a nedűk. A szigorú értelemben vett kritika
majd a IX. Bor és Pálinkamustra témája lesz, aminek elő
készületei már most szóba kerültek. Varkoly Ádám borász
társunk három hónapos újzélandi tanulmányúton vett
részt, a tapasztalatairól kivetítőn tájékoztatta a társaságot
– mondta érdeklődésünkre Gál Mihály. Az eseményre meg
hívást kapott Koncz Ferenc polgármester, aki az önkor
mányzati szőlőterületen tavaly szedett termésből készített
pálinkát mutatta be a borászoknak.

Újborokat kóstoltak Fórum 
a rezsicsökkentésről

Álláskeresők figyelmébe
A BorsodAbaújZemplén Megyei Kormányhivatal

Szerencsi Járási Hivatal Járási Munkaügyi Kirendelt
ség aktuális állásajánlatai: felszolgáló (Mezőzombor),
gépjárműszerelő (Szerencs), kamionvezető, kézi cso
magoló (Szerencs), pályázatíró adminisztrátor (Sze
rencs), recepciós (Mezőzombor), szakács (Mezőzom
bor), számítástechnikai programozó (Szerencs), sző
lőmunkás (Tarcal, Tállya), tehergépkocsi vezető (Sze
rencs), területi képviselő (Szerencs), vasbeton szere
lő (Miskolc), villanyszerelő (Budapest).

További információk a B.A.Z. Megyei Kormányhi
vatal Szerencsi Járási Hivatal Járási Munkaügyi Kiren
deltségén kérhető, a Szerencs, Kassa u. 23. szám alatt.
Telefonszám: 47/364909. Ügyfélfogadás: hétfőn, és
szerdán 812 óráig, 1315 óráig; kedden és csütörtö
kön 812 óráig; pénteken 811 óráig.

Hozzávalók: 2 bögre liszt, 2 kanál zsír, 1 egész tojás,
1/2 csomag sütőpor, fél bögre cukor, tejfel annyi, hogy a
tészta összeálljon, a töltelékek alább olvashatók.

Elkészítés: a tésztát kinyújtjuk és négy nagy téglalapot
vágunk belőle. Előkészítjük az almákat: négy nagy almá
nak kiszúrjuk a közepét egy magház eltávolító segítségé
vel, az üregbe mézes fahéjat öntünk, majd a kinyújtott
tésztába becsomagoljuk a gyümölcsöket (jól rányomkod
juk a tésztát). A tepsibe sütőpapírt teszünk, mert levet en
ged a sült alma, 180 °C fokon 2530 percig sütjük. Forrón
tálaljuk, de előtte leöntjük olvasztott csokoládéval és tej
színhabot adunk hozzá.

Megjegyzés: a tésztával köny
nyebb bánni, ha félórára hű
tőbe tesszük. Az almát ki
vájhatjuk és tehetünk
bele egyéb gyümölcsö
ket, esetleg diót, vagy
tejberizst, ez már a
fantáziára van bízva.

A receptet Kosa-
rasné Bazsó Mária
küldte be szerkesz-
tőségünknek.

pongyolában
Szerencsi alma 
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Összesen 240 ifjú sportoló vágott neki a különböző úszás
nemek távjainak január 28án a szerencsi Városi Tanuszodá
ban, ahol a harmadik és negyedik korcsoportos úszás diáko
limpia megyei döntőjét rendezte meg a Magyar Diáksport Szö
vetség, a BorsodAbaújZemplén Megyei Úszószövetség, vala
mint Szerencs Város Sportegyesülete. A megnyitón Kiss Attila,
Szerencs Város Sportegyesületének elnöke köszöntője után a
Magyar Diáksport Szövetség képviseletében Füstös József is
mertette a verseny szabályait. A 1215 éves sportolók négy
úszásnemben, vagyis mell, hát, gyors, és pillangóúszásban,
illetve gyorsváltóban is próbára tették magukat. A Szerencs
VSE színeiben 16 gyermek indult a versenyen, közülük 12 ki
emelkedő eredménnyel zárt, hiszen hat arany, és ugyanennyi
ezüstrémes büszkeségünk állhatott fel a dobogóra. 

A IV. korcsoportban első lett a Bolyai János Katolikus Álta
lános Iskola fiú gyorsváltó csapata (Farmosi Zsombor, Tamás
Ádám, Laczkó Balázs, Török Balázs) és a Bocskai István Kato
likus Gimnázium lány gyorsváltó csapata (Ádám Réka, Farmo
si Kata, Képes Panna, Majoros Réka). Ugyanezen korcsoport

egyéni versenyszámaiban első helyezést értek el: Török Ba
lázs (100 méter mellúszás), Majoros Réka (100 méter gyors
és 100 méter mellúszás), Farmosi Zsombor pedig az elmúlt
évekhez hasonlóan első lett 100 méter háton. 

Néhány nappal később, az ötödik lés hatodik korcsoport
versenyén diákolimpiai megyei bajnoki címet szerzett a Bocs
kai gimnázium gyorsváltó csapata (Kovács Kristóf, Kovács Bá
lint, Fige Balázs, Majoros Áron) és Kiss Viktória 100 méter
gyorson, valamint 100 méter hátúszásban.

További éremszerző szerencsiek: III. korcsoport: Szemán
Balázs (100 gyors), Váczi Kira (100 gyors), Ajtai Janka (50
mell), Búza Balázs (100 hát). IV. korcsoport:  Laczkó Balázs
(100 gyors), Vasvári Adél (100 hát). V.VI. korcsoport: Kovács
Bálint (100 gyors), Bocskai gimnázium leány gyorsváltó.

Az Országos Úszó Diákolimpia harmadik, negyedik
és ötödik, hatodik korcsoportos megyei fordulóit ren
dezték meg Szerencsen. Az előzetes várakozásoknak
megfelelően és az elmúlt évek sikereihez hasonlóan
számos szép szerencsi eredmény született, mind egyé
ni, mind csapatszámokban. Akik első helyezést értek
el, azok kvalifikálták magukat az országos fináléba.
Összesen nyolc egyéni és három váltó számban állnak
majd rajtkőre szerencsi diákok a Kecskeméten febru
ár 28. és március 2. között megrendezésre kerülő or
szágos döntőn.

Arany- és ezüstérmek 
a megyei döntőben

Idén is megtartotta hagyományos kispályás labdarúgó em
léktornáját az Abaújszántó VSE és az Erdőbénye Sportegye
sület. A szerencsi Kulcsár Anita Sportcsarnokban január 18
án megrendezett eseménnyel a szervezők tisztelegtek az el
hunyt sporttársak, barátok előtt.

A Kazincbarcika, Mád, Tállya, Erdőbénye, Szerencs, Bőcs és
Abaújszántó együttesei mellett a DVTK vegyes csapata is részt
vett a tornán. A diósgyőri játékosok első pályára lépésük előtt
egy perces néma csenddel emlékeztek meg Rakaczki Bencéről,
a közelmúltban, fiatalon elhunyt csapattársukról.

Soltész Zoltán az esemény főszervezője elmondta, hogy a ki
lencedik alkalommal megrendezett emléktornára idén is sokan
látogattak el, hiszen a téli időszak után ezzel indul be a megyé
ben a futballélet.

A küzdelmek után végül a döntő mérkőzést Tállya játszotta a
DVTK ellen, s nem kis meglepetésre, a diósgyőriek nyerték meg
a tornát. A legjobb kapusnak Szabó Ádám, a Kazincbarcika já
tékosai bizonyult, a gólkirályi címet pedig Kovács Zoltán
(DVTK) és Palicsák Péter (Erdőbénye) nyerte el.

A labdarúgótornát Bodnár László, a Mádi SE elnöke, szpon
zora; Juhász Tibor Szerencs Sportközpont volt igazgatója;
Lippai Lajos Bőcs volt polgármestere, a sportkör egykori el
nöke; Trombitás István Abaújszántó volt játékosa emlékének
ajánlották.

Eredmények: 1. DVTK vegyes csapata, 2. Tállya, 3. Kazincbar
cika, 4. Bőcs, 5. Mád, 6. Erdőbénye, 7. Szerencs, 8. Abaújszántó.

Kilencedik alkalommal 
rendezték meg az emléktornát
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A Szerencs VSE birkózói idén is részt vettek a Hajdúnánáson
megrendezett, Hódos Imre meghívásos nemzetközi emlékverse
nyen. A versenyre Beregszásztól Kőszegig összesen 320 sportoló
érkezett, Szerencset birkózó képviselte a rangos tornán – tájé
koztatta a Szerencsi Híreket Illésy László szakosztályvezető.

A Szerencs VSE sportolói között diák II. korosztályban a 42 kg
os Pál Mihály aranyérmes lett. Ugyancsak a dobogó legfelső fo
kára állhatott fel a diák Ies korosztályban, 32 kgban szőnyegre
lépő Nagy Kristóf. Molnár Olivér 42 kgban bronzéremmel tér

hetett haza. Az újonc Kovács Szilveszter a
serdülök között 100 kgis súlycsoport

ban ezüstérmes lett. 
A Szerencs VSE egyetlen magyar

bajnoka, Golopi Gergő idén már az ifik
között versenyzik, így a korábbi 54 kg
os súlycsoport helyett most 63 kgosok

között lépett szőnyegre és a hajdúnáná
si tornán ezüstérmet szerzett.

Az utóbbi időszakban hírt adtunk ar
ról, hogy új vezetőséget, tisztségviselő

ket választott Szerencs Város Sportegyesü
lete. Ugyancsak az elmúlt év decemberében tör

tént, hogy Gulyás László lemondott a felnőtt férfi ko
sárlabdacsapat edzői megbízatásáról. Az NB IIes csa
pat szakmai irányítását a Bocskai István Katolikus
Gimnázium testnevelő tanára, a csapat meghatározó
tagja, Endrész Tamás vette át. 

A fiatal trénert sportpályafutása kezdetéről és edzői
terveiről kérdeztük.

– Tizenegy éves ifjú voltam, amikor megkezdtem tanulmá
nyaimat a szerencsi Bocskai István Gimnáziumban. A labda
játékok felé húzott a szívem, Gulyás László tanár úr kezei alatt
sajátítottam el a kosárlabda minden csínjátbínját. Középis
kolai csapattársaimmal a 2000es és a 2001es idényben is
országos harmadik helyen végeztünk a hatodik korcsoportos
diákolimpián. Később a Nyíregyházi Főiskolán folytattam a ta
nulmányaimat és a sportot is. Friss diplomásként visszakerül
tem egykori iskolámba, a Bocskaiba, azóta testnevelő tanár
ként, a kisebb korosztály edzőjeként, és az NB IIes férfi ko
sárlabda csapat játékosaként is tevékenykedem.

– Hogyan fogadták csapattársai a hírt, hogy Endrész Ta
más a gárda új edzője?

– Mielőtt elfogadtam volna Gulyás László ajánlatát, a hirte
len „előléptetésről” természetesen megkérdeztem a csapat
társaimat is és kikértem Nagy Lajos szakosztályvezető véle
ményét is. Mindenki támogatott. Számomra több feladattal jár
a jelenlegi helyzet, és mindezek mellett új kihívásokat is je
lent, amelyeknek szívesen igyekszem megfelelni!

– Milyen tervekkel kezdi a munkát a kosárlabdacsapat
új edzőjeként?

– Jelenleg a szeptembertől májusig tartó idény kellős köze
pén járunk. Az idő rövidsége, és a csapat vegyes összetétele
miatt a korábbi edzéstervtől nem szívesen térnénk el. Legin
kább mentálisan segítjük egymást. Továbbá megtartanánk
erősségeinket, ami a fiatalok gyorsaságát, lendületességét, va
lamint az idősebb tagok rutinját jelenti. Így gyúrjuk össze az
erős akaratú, kitartó játékmodort. Ami engem illet, figyelmem
mostantól többfelé terjed, hiszen a pályán vezetőként és játé
kosként is részt kell vennem.

– Hogyan értékeli az együttest a bajnokság jelenlegi ál
lásában?

– A bajnokság alapszakaszából 12 meccsen vagyunk túl. Eb
ből tíz győzelem és két vereség a mérlegünk, amivel a tabella
második helyén állunk. Természetesen az a célunk, hogy mi
nél több mérkőzést nyerjünk meg a jövőben is, hiszen szeret
nénk egészen a a döntőig menetelni. 

– Ön szerint mennyire fontos az utánpótlásnevelés és
hol tart mindez jelenleg Szerencsen? 

– Szerencs Város Sportegyesületén belül a kosárlabda szak
osztály neveli a legtöbb utánpótlás korú játékost. Örömmel
tölt el minket, hogy öt különböző korosztályban összesen hat
van gyermek űzi ezt a sportot. Nekünk felnőtteknek az a fel
adatunk, hogy példát mutassunk a kisebbeknek, hogy lássák
maguk előtt a célt, ami több éves kitartó munkával elérhető.
Én úgy gondolom, hogy a kosárlabda látványos, ötletes, és kre
atív játék. Szerintem ez a legszebb sport a világon. Mindenki
nek szívesen ajánlom, ugyanis nemcsak remek testmozgás, de
csapatmunkára, fegyelemre, és pontosságra is tanít.

Kiválóan kezdték az évet
a szerencsi birkózók

Interjú Endrész Tamással
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Az NB III Észak-Magyarország „B” csoportjában szereplő szerencsi
asztalitenisz csapat a második fordulóban Sárospatakon vendég-
szerepelt. A tabella második helyén álló Szerencs VSE játékosai ja-
nuár 18-án fölényes győzelmet arattak a közép mezőnyhöz tartozó
hazaiak ellen. A szerencsi együttes legjobbjának Köllő András bizo-
nyult, mivel valamennyi egyéni és páros mérkőzését megnyerte. Sá-
rospatak – Szerencs VSE: 6 – 12.

Egyéni eredmények: Köllő András (4 győzelem), Makranczi László
(3 győzelem, 1 vereség), Stadler Tamás (2 győzelem, 2 vereség), Ko-
rály Csaba (1 győzelem, 3 vereség). Párosban a Köllő – Stadler és a
Makranczi – Korály kettős egyaránt győzelmet aratott.

Asztalitenisz 
győzelem idegenben

Idegenben játszotta az NB2 keleti csoportjában soron követ-
kező bajnoki mérkőzését január 30-án a Szerencs VSE férfi ko-
sárlabdacsapata. A DEAC elleni meccs első félidejében mind-
össze egy ponttal vezettek a házigazdák. A harmadik negyed-
ben azonban 12 ponttal növelte meg előnyüket, és a szerencsi-
ek remek támadójátéka ellenére a mérkőzés végeredménye 107
– 91 arányban a DEAC javára dőlt el.

DEAC – Szerencs VSE: 
107 – 91

„Ez a legszebb sport a világon”



INGATLANINGATLAN
Szerencs belvárosában, külön bejára
tú, két lakrészes, 2+4 szobás, rendben
tartott családi ház egyben vagy külön
külön eladó. Kisebb beszámítunk Sze
rencsen vagy Budapesten. Érd.:
20/4464662. (2345)
Gesztely csendes területén, 70 m2es
családi ház, 1079 m2es telken eladó.
Fűtés: gázkonvektor és cserépkályha.
Érd.: 20/3462864. (23)
Szerencs főutcáján (ESZEIvel szem
ben) 100 m2es, felújított családi ház
akár irodának, üzletnek is, valamint
Bekecsen 85 m2es családi ház eladó.
Érd.: 30/8363302. (234)
Szerencsen áron alul emeletes csalá
di ház a Tesco, iskolák közelében el
adó. Kétgenerációs lakásnak, nagycsa
ládosoknak, akár vállalkozásra is al
kalmas. Rendezett udvaron, mellék
épületekkel. Budapesti lakáscsere is
érdekel értékkülönbözettel. Érd.:
70/6557576, 47/363282. (23)
Szerencsen a Bocskai úton 42 m2es,
1 emeleti, összkomfortos, rendezett,
társasházi lakás, zárt udvarral, kis
kerttel Kanadába költözésem miatt

áron alul, 4,1 M forintért sürgősen el
adó. Érd.: 47/361822, 30/3395234.
(2)
Eladó 55 m2es felújított társasházi la
kás a városközpontban, alacsony re
zsivel, garázzsal. Érd.: 20/5685189.

VEGYESVEGYES
Tarcalalon a Péter Deák dűlőben
4539 m2 területű kordonos szőlő el
adó. Érd.: 47/396196 18 óra után.
(23)
Jó állapotban lévő, csomagtartóval
ellátott, felnőtteknek való tricikli el
adó. Érd.: 70/2775347. (23)
60 év körüli, egyedülálló hölgyet ke
resek albérlőnek, amiért fizetni nem
kell – rossz egyedül. 2,5 szobás, össz
komfortos, kertes lakással rendelke
zek, ha majd jól kijövünk a későbbi
ekben, a ház később meg is örököl
hető. Tel.: 47/362199. (23)
Konyhakész, hasított tűzifa ingye
nes házhozszállítással, helyben hite
les mérlegeléssel 1 700 Ft/q áron el
adó. Érd.: 70/5242888. (23)
Négyütemű Trabant lejárt műszaki
val, négy téli gumival, felnivel vala
mint 7 tagú olajradiátor eladó. Érd.:
47/362390. (23)
Mistral típusú elektromos kerekesz
szék eladó. Érd.: 70/9672478. (23)

LakosságiLakossági

apróhirdetés
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Kiadó iroda- és üzlethelyiség
A Szerencsi Városüzemeltető NonProfit Kft. (3900 Szerencs, Eperjes út 9.), 

mint bérbeadó pályázatot hirdet Szerencs Város Önkormányzata tulajdonában lévő 
üzleti vagy irodai tevékenység céljára szolgáló helyiségek bérbeadására.

Irodahelyiség:
Szerencs, Rákóczi út 94. (Szerencsi Fürdő és Wellnessház) 
alatti ingatlanban található helyiség. Alapterület: 13 m2.

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

Üzlethelyiség:
Szerencs, Rákóczi út 99. (hátsó bejárat a Zrínyi utca felől, 
a Halász Cukrászdával szemben) szám alatti ingatlanban 
található komfort nélküli helyiség. Alapterülete: 116 m2. 

Bérleti díj összege: 500 Ft/hó/m2+Áfa (külön fizetendő a helyiség rezsije).

A pályázat benyújtásának határideje: 
2014. február 21. (péntek) 12 óra.

A pályázati adatlap átvehető a Szerencsi Városüzemeltető NonProfit Kft. (3900 Sze
rencs, Kossuth tér 1.), a Szerencsi Fürdő és Wellnessházban (3900 Szerencs, Rákóczi

út 94.) lévő irodájában, a Szerencsi Polgármesteri Hivatal (3900 Szerencs, Rákóczi
út 89.) ügyfélszolgálatánál lehet, valamint letölthető a www.szerencs.hu honlapról.

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:1515.45 óra; 
kedd: 1515.45 óra; szerda: 1515.45 és 15.4516.30 óra.

Haladó csoport (FÜRDŐ). Időpontok: kedd: 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.

VÍZ ALATTI TORNA minden héten kedden 18.3019.15ig 
a Szerencsi Fürdő és Wellnessházban.

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

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

•

zemplentourist

A részvételi díj a szállás díját
és az autóbusz költségét tartalmazza.

Szerencsről induló nyaraló
programok autóbusszal

Szerencsről induló nyaraló
programok autóbusszal

Bővebb információ és jelentkezés irodánkban:

Sarti

Kusadasi

Tossa de Mar

Korfu

július 1-8. között

július 12-19. között

július 26. – augusztus 2. között

augusztus 9-16. között

44 900 Ft/fő

51 900 Ft/fő

70 900 Ft/fő

47 900 Ft/fő

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

Akció január 20-tól visszavonásig:
Kaiser lecsókolbász
Kaiser baromfi párizsi
Pecsenye csirkecomb
Sertés tarja csontos
Sertés oldalas
Apróhús (kolbászhús)
Sertésláb
Darabolt Csabai kolbász
Bogdányi lángolt kolbász
Bogdányi parasztkolbász

520 Ft/kg
400 Ft/kg
530 Ft/kg

1 100 Ft/ kg
1 100 Ft/ kg

990 Ft/kg
350 Ft/kg
990 Ft/kg

1 190 Ft/ kg
1 190 Ft/kg



15W-40 és 10W-40 motorolaj 1 000 Ft/l

E-jeles nappali menetfény lámpák

LÁTOGASSON EL HOZZÁNK vagy hívjon a 20/9263-710 számon.

Szerencs, Széchenyi út 18.
Tel.: 47/362-701, mobil: 20/926-3710.

BERECZK AUTÓSBOLT

80 féle különböző méretű bronzkefe raktárról
raktárról,16 féle generátor csúszógyűrű csapágyak,

önindító perselyek, behúzótekercsek, bendixek

MENETRÖGZÍTŐ KAMERA, GYÁRI ÜLÉSFŰTÉSEK,
3D fólia.

Akkumulátor
•
14 000 Ft-tól

900 Ft 5 000 FtKormányvédő Üléshuzat

Izzók +30% fényerővel, xenon hatású is

KEZDJE NÁLUNK A VÁSÁRLÁST!KEZDJE NÁLUNK A VÁSÁRLÁST!

a nálunk vásárolt ablaktörlőket díjmentesen felszereljük!

Ablaktörlők akciós áronAblaktörlők akciós áron

Harmónia Flabélos StúdióHarmónia Flabélos Stúdió
Bejelentkezés:

Tel.: 06 (20) 8060-907
3900 Szerencs, Rákóczi út 61.

Nyitva tartás:
Hétfőtől-péntekig: 08:00-18:00*

Újévi fogadalmad, hogy lefogysz?Újévi fogadalmad, hogy lefogysz?

Ennél jobb ötletünk nincsen!
Mindenki szeretne karcsú, izmos testet.

Mindenki vágyik a jó kondícióra.
Kevés időt ráfordítva.
Lehetőleg könnyedén.

Keress minket!

*A nyitvatartási idő foglalásoktól függően változhat!

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

Aszalt szilvás sonka
Szerencsi virsli
Lángolt kolbász
Füstölt tokaszalonna
Füstölt csülök csont nélkül
Sertés zsír 1/1

Aszalt szilvás sonka
Szerencsi virsli
Lángolt kolbász
Füstölt tokaszalonna
Füstölt csülök csont nélkül
Sertés zsír 1/1

1 489 Ft/kg
859 Ft/kg

1 059 Ft/kg
829 Ft/kg

1 059 Ft/kg
549 Ft

1 489 Ft/kg
859 Ft/kg

1 059 Ft/kg
829 Ft/kg

1 059 Ft/kg
549 Ft

Az akció 2014. január 24-től módosításig érvényes!

KUPONLÁZKUPONLÁZ
Vásárlásai után 200 Ft-os kupont adunk…

Részleteket keresse
a Húsboltunkban és a www.szermgrt.hu

AKCIÓS TERMÉKEINKAKCIÓS TERMÉKEINK

Egy kis hazai...Egy kis hazai...

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

szombat 7–12 óráig.




