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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 március 17-én 14-16 óráig.
Telefon: (47) 565-203. Kiss Attila alpolgármes-
ter: minden hónap második szerdáján, legköze-
lebb március 12-én 14-17 óráig. Telefon: (47) 565-
203. Dr. Barva Attila jegyző: minden páros hét
szerdáján, legközelebb március 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 24. – március 2.: Centrum Gyógyszertár.
Március 3-9. Oroszlán Gyógyszertár. Március 10-
16.: Alba Gyógyszertár. Március 17-21.: Tesco
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
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Farsangolunk
Vízkereszt napján megkezdődött a

farsangi időszak. Ma már leginkább a
gyermekeink jelmezes mulatságaiban
lelhetők fel e régi hagyomány nyomai.
Nem véletlen, hiszen mindannyiunk –
így a nevelés és oktatás – feladata a tra
dícióink megőrzése, ápolása, melynek
legelső színtere az óvoda, később pedig
az iskola. Ha majd e néhány sor után to

vább lapoznak, láthatják, amint városunk ifjai szebbnél
szebb maskarákban, vidám arccal vettek részt az intézmé
nyi jelmezes mulatságokban.

A néphagyomány szerint a farsang hamvazószerdáig
tart. Ez a keresztény ünnep a Húsvét előtti negyven napos
böjt kezdetének napja. Addig azonban még van idő a mu
latozásra, jelmezbálokra, noha ez utóbbi leginkább csak az
idősebb korosztály emlékeiben élő esemény. Farsang. Álar
cok, jelmezek, bálok képei jutnak eszünkbe e szó hallatán.
Ez utóbbi táncos összejövetelek még ma is léteznek, igaz
más formában, mint amire ifjúkorukat idéző nagyszüleink
emlékeznek. Talán nem is kell ilyen régmúltra visszatekin
teni az időben. Egykor nagyvállalatok, helyi civil és társa
dalmi szervezetek, baráti társaságok, kisebb nagyobb kö
zösségek sorra szervezték a bálokat. Sokan emlékeznek,
hogy az egyik legtöbb vendéget vonzó, méltán híres ese
mény volt a cukorgyári kampányslussz, de báloztak csoko
ládégyári munkatársak, tűzoltók, rendőrök, mentő dolgo
zók, s emlékeimben él a vöröskeresztes bál is, hogy csak
néhányat említsünk a soksok társadalmi összejövetelből. 

A magyarországi nagyvállalatok privatizációja után a
profitorientált külföldi tulajdonosok már egyre kevésbé tá
mogatták az ilyenfajta közösségi rendezvényeket, pedig
2025 esztendővel ezelőtt a farsangi időszak minden he
tére esett egykét mulatság. Igaz, itt már szinte nyoma sem
volt az évszázados maszkabáli hangulatnak, az emberek
más formában találták meg szórakozásukat. Nagy híre volt
akkoriban a muzsikáért felelős zenekaroknak. A legnép
szerűbb bandákért szinte sorban álltak a programok szer
vezői, hónapokkal, sokszor egy évre előre meg kellett kötni
a megállapodásokat: jövő februárban ti zenéltek nálunk!
A mulatós kedvű szerencsiek szinte fel sem ocsúdtak a
szombat esti tánc mámorából, máris készülődhettek az
újabb zenés rendezvényre. Szép emlékek. A dolgos hétköz
napok után legalább volt lehetőség a kikapcsolódásra, de
valljuk be, az akkori társadalmi viszonyok között legalább
egyegy hétvégi táncos mulatság jutott a munkásember
nek. Az is az igazsághoz tartozik, hogy abban az időben
még léteztek a bizonyos „dolgos hétköznapok…”

Közel két hét van még március 5éig, a nagyböjt kezde
téig. Had szóljon hát a zene, folytatódjék a tánc, az önfeledt
mulatozás időszaka.

Ez utóbbi azonban talán mégis gyermekeinkre lehet igaz
leginkább. Ők azok, akik bármikor, bárhol tudnak önfeled
ten örülni. Leljük hát mi is meg boldogságunkat bennük,
ahogy ők élik meg ezt az időszakot: olykor gyermekies
álarcok, maskarák mögé bújva, de mindig vidáman, moso
lyogva, hiszen farsang van.

Muhi Zoltán

A Csángó Bál népies 
hagyományokat idézett
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Csángóföldön, a Magyarország történelmi határán túl fek
vő Pusztina község Szent István Alapítványa kapja a feb
ruár 7én, Szerencsen megtartott Csángó Bál bevételét.

A táncos programot a Libabőr Népművészeti Egyesület, illetve
a Szerencsi Művelődési Központ szervezte, hozzájuk csatlako
zott Vitelki László és családja, akik évek óta tartják a kapcso
latot a csángóföldi település lakosságával. A Rákóczivárban
megtartott esemény amolyan batyusbál volt, azonban a szer
vezők által felszolgált finomságok a csángó hétköznapok éte
leit tükrözték, köszönhetően a Vitelki család túrós puliszkájá
nak és a hozzá kínált fokhagymás mártásnak, hogy a mindenki
által kedvelt áfonya pálinkát már ne is említsük. Az est hangu
latát Erdély és Csángóföld sajátos népzenéje, továbbá táncház
alapozta meg. Pihenő gyanánt a szerencsi cserkészek árnyjá
tékát tekinthették meg a vendégek. A színpadon dr. Krajnyák
István és Kis Gergely Márton közreműködésével csendültek fel
dallamok, a talpalávalóhoz a „Fölszállott a páva” című televízi
ós tehetségkutató verseny tavalyi győztese, a Parapács zenekar
is hozzájárult.
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Szerencs Város Önkormányzatának első munkaterv szerinti ülé
sén a napirendi pontok között szerepelt a LEADER helyi akciócso
portok munkájában való részvétel. Erre 2007 és 2013 között nem
volt lehetőség, mert az akkori törvény kizárta a tízezer fölötti la
kossal rendelkező települések kapcsolódását a programhoz. 
Dr. Szemán Ákos, a DélZempléni Vidékfejlesztési Szövetség mun
kaszervezetének vezetője elmondta, hogy mivel a város lakosainak
száma már nem éri el a tízezer főt, ezért jogosulttá válik részt venni
az akciócsoport munkájában valamint részesülni az Európai Me
zőgazdasági Vidékfejlesztési Alap forrásaiból. A jelenlegi feladat az
illetékességi területhez történő csatlakozás. Dr. Bobkó Géza tette
fel azt a kérdést, hogy milyen előnye származhat a városnak ebből
a csatlakozásból. A munkaszervezet vezető válaszként elmondta:
többek között mikrovállalkozások fejlesztésére és indítására, vidéki
örökség megőrzésére és turisztikai célú átalakításokra, valamint
kulturális rendezvények és kisebb turisztikai beruházások megva
lósítására is jelentkezhetnek majd szerencsi pályázók.

A képviselőtestület döntött arról, hogy részt vesz az említett
programidőszakra vonatkozó feladatokban és a helyi fejlesztési
stratégia kialakításában. A nyár folyamán elkezdődik a helyi fej
lesztési stratégia megalkotása, mely a térség fejlesztési igényeit és
az erre adandó válaszokat, az ez alapján kiírandó pályázatok célját
fogja tartalmazni. Ebbe már bekapcsolódhatnak ötleteikkel és ter
veikkel a pályázni szándékozók. A pályázatok kiírása 2014 végére
és 2015 elejére várható. S. O.

Szerencs is részt vesz
a LEADER programban

Hacsak nem történik valamilyen rendkívüli helyzet, a jelenlegi
összetételű parlament már nem ül össze az áprilisi választásig,
a testület február 13án tartotta utolsó plenáris ülését, melyen
– Koncz Ferenc országgyűlési képviselőnek köszönhetően – sze
rencsi vendégek is részt vehettek. 

Szerencs polgármestere jóvoltából több alkalommal látogathatták
meg az Országházat a szerencsiek, ez a kirándulás egyedinek számí
tott, ugyanis a vendégek első alkalommal nyerhettek betekintést a
honatyák munkájába, az ülésterem karzatáról figyelhették az esemé
nyeket. Latorcai János, az ülést vezető alelnök külön köszöntötte a
szerencsieket a délutáni tanácskozás kezdetekor. Koncz Ferenc az
esemény után elmondta: jelentős döntésekhez adtam a szavazatai
mat. Úgy vélem ennek a kormányzati ciklusnak, ennek az apparátus
nak köszönhető, hogy hazánk kilábalt ez előző nyolc év alatt elszen
vedett bajokból, az ország fölfelé ívelő pályára lépett, gazdaságunk
erősödött. Egyet azonban be kell látni. Az országgyűlési munka nem
mindig engedi meg, hogy egy polgármester a nap 24 órájában foglal
kozzon a városával. Azt azonban le kell szögezni, hogy Szerencs ha
talmas eredményeket ért el, elkerültük a csődöt, a városnak nincs tar
tozása – hogy csak néhányat említsek. – Úgy vélem, ezt a sikert tovább
lehet fokozni, a jövőt illetően csakis a városért szeretnék dolgozni –
mondta a kirándulást követően Koncz Ferenc. SfL

Pócsi Jánosné a csokoládégyár alkal
mazottja volt egykor, most nyugdíjas
ként telnek a napjai. – Nekem kimon
dottan jól jött a rezsicsökkentés, en
nél jobbat ritkán talál ki egy kor

mányzat. A megtakarított összeget
félretettem, most tudtam vásárolni egy

automata mosógépet, ez eddig nem volt a
háztartásomban. Mit ne mondjak, az unokáknak is ma
radt egy kis zsebpénz, ajándékra való karácsonyra, ilyet
csak addig tudtam adni, amíg volt tizenharmadik havi já
randóság. Alacsony a nyugdíjam, nem dúskálok a pénz
ben, nagyon örülök annak, hogy további csökkentéseket
tervez az ország vezetése.

Szabó Lászlóné ugyancsak a csokolá
dégyárban dolgozott egy adagológép
mellett, amíg nyugdíjba ment. – Kinek
nem jó, ha kevesebb a kiadása? Ne
kem nagyon jól jött még akkor is, ha

nem egy nagy összegről van szó. Igaz
meg kell jegyeznem, hogy a villanyszám

lámon nem nagyon veszem észre a csökke
nést, annak ellenére sem, hogy a korábbitól nincs több
elektromos készülékem, háztartási eszközöm. Összességé
ben tudok megtakarítani. A menyemnek 36 éves munka
viszony után mondtak fel a csokoládégyárban, kénytelen
volt közmunkát vállalni, a gyermekének, magyarul az uno
kám továbbtanulásához járulok hozzá.

Béres Imréné unokáival sétál a város
ban, a gimnáziumból ment nyugdíjba
ezelőtt hat évvel, szívesen áll rendel
kezésünkre. – Nem tudom, ki és
mennyivel, de a rezsicsökkentés eddi

gi időszakát nézve, sokkal kevesebbet
fizetünk a szolgáltatók felé. Két gyerme 

kemnek és két unokámnak örülhetek, van he
lye a megtakarításnak. Nem egy lottónyeremény ez a pénz,
mégis örülök. Különösen annak, hogy ez a folyamat nem
állt meg, a kormányzatnak vannak szándékai a további
csökkentéseket illetően. Erről jut eszembe, hogy nem ér
tem azokat, akik támadják ezt az intézkedést. Lenne hoz
zájuk egykét szavam, de ezt nem mondom el, mert ha le
írná, belepirulna a nyomdafesték.

Kádas László 1994től nyugdíjas, la
katosként dolgozott a cukorgyárban. 
– A kormány lépése nagyon jól jött
nekem, látom a csekkeken a megta
karítást, van összehasonlítási alap a

korábbi évekhez képest. Kisnyugdíja
sok vagyunk a feleségemmel együtt,

nem mondhatjuk, hogy felvet minket a pénz.
Amióta nem kell annyit fizetni a szolgáltatók felé, több jut
élelemre, marad egy kicsi a gyermekeknek is, egyszóval
jobban élünk még akkor is, ha erre nem a kimagasló a leg
jobb jelző. Karácsonykor több került a fa alá, összejött a
család, ajándékoztunk. Jó ez így, de ha tényleg tovább fog
jacsökkenti a költségeket a jelenlegi kormány, az ellen
sem fogok ágálni!

Önnek csökkent 
a rezsije?

Szerencs mindenekelőtt!



Arendezvény nyitányaként Koncz Fe
renc polgármester beszélt arról, 
hogy a 2010es helyhatósági válasz

tást követően meglepődött az új városve
zetés azon, hogy mekkora az adósságállo
mánya a városnak. Megjegyezte, nem gon
dolt akkora hiányra annak ellenére sem,
hogy az előző ciklusban képviselőtestületi
tag volt, a korábbi városvezetés nem adott
konkrét számot a hiányokról. Mintegy 2,8
milliárdos adósság mellet vette át az irányí
tást, el kellett gondolkodni azon, hogy cső
döt jelentseneke, de inkább megpróbál
koztak a lehetetlennel: kivezetik a várost a

nehéz helyzetből. Magyaror
szág Kormánya is a város se
gítségére sietett, összességé
ben 1,5 milliárdos támoga
tást kapott Szerencs az el
múlt három esztendőben. Ma
már nincs tartozás, mérsé
kelték a helyi adókat, mind
ezeket úgy, hogy az önkor
mányzat a város legnagyobb
munkáltatója.

Szájer József az Európai
Parlament képviselője meg

jegyezte, hogy sok ellenzője van a rezsi
csökkentésnek, többen célozzák Brüsszelt
a panaszaikkal. Szájer József az elmúlt esz
tendőt értékelve elmondta, hogy 20 száza
lékkal csökkent a villany, a gáz, a távfűtés
lakossági ára, tíz százalékkal további hat
szolgáltatás költsége mérséklődött. A csa
ládok mintegy 240 milliárd forintot taka
ríthattak meg, ez a tendencia ebben az év
ben sem áll meg. Áprilisban 6,5 százalékos
gázár, szeptemberben 5,7 százalékos áram,
októberben 3,3 százalékos távhőár csökke
nésre lehet számítani.

Dr. Mengyi Roland, a BorsodAbaúj
Zemplén Megyei Közgyűlés elnöke kiemel
te, hogy hazánkban az elmúlt évben öt szá
zalékkal javultak az átlagkeresetek, többet
érnek a nyugdíjak, két százalékkal emelke
dett a GDP, sikerült visszafizetni az előző
kormány által felvett hitelt az IMF felé,
megszűnt a túlzott deficiteljárás az ország
gal szemben. Magyarország bebizonyította,
hogy külső segítség nélkül is erősen áll a sa
ját lábán. Dr. Mengyi Roland megjegyezte,
hogy 740 ezer munkahelyet védett meg a
kormány, adókedvezményekkel segíti a kis
gyermekes anyákat és GYED Extrával pró
bálja elősegíteni a gyermekvállalást, a csa
ládi adókedvezmények 234 milliárdos tá
mogatást jelentenek évente. Mengyi Ro
land emlékeztetett arra, hogy a kormányzat
100 milliárd forintot biztosít TokajHegyal
ja fejlesztésére 20142020 között. SfL

A fenti címmel rendeztek fóru-
mot február 8-án a szerencsi Rá-
kóczi-vár színháztermében. Az
esemény vendége volt dr. Men-
gyi Roland a Borsod-Abaúj-
Zemplén Megyei Közgyűlés elnö-
ke és Szájer József európai par-
lamenti képviselő, aki többek
között megjegyezte: azért van
szükség az ilyen rendezvények-
re, mert napjainkban sok ellen-
zője van a rezsicsökkentésnek,
többen célozzák Brüsszelt a pa-
naszaikkal.

Dr. Mengyi Roland
Hogy miért kell megvédeni, ki ellen? Tu

lajdonképpen nem csak magát a családok
terheinek a csökkentéséről szóló döntése
inkre vonatkozik ez a felvetés, nem csak azt
kell megvédenünk, hanem a teljes kor
mányzati intézkedéseinket, legyen szó akár
a minimálbér emelésről, a GYES és GYED
ről, a GYED extráról, a foglalkoztatás bőví
téséről, vagy még hosszasan sorolhatnák
azt a rengeteg pozitív intézkedést, amit a
kormányunk tett az elmúlt időszakban.
Ezeket az eredményeket meg kell véde
nünk és ennek a fókuszában van maga a re
zsicsökkentés. Ennél koncentráltabban
semmi nem fejezi ki azt a gondolkodásmó
dot, azt a politikai teljesítményt, amit mi a
magyar emberekért, családokért, hazánk 
ért teszünk.

Szájer József
Nem könnyű feladat. Nem egy gombnyo

másra történik egy ilyen intézkedés, renge
teg szabályt kell annak érdekében megvál
toztatni, hogy rákényszerítsük azokat a cé
geket, melyek esetleg maguktól nem haj
landók, vagy nem akarnak ebbe az irányba
haladni. A kormány céljai világosak, az em
bereket akarja szolgálni, és azt, hogy mi
nem ijedünk meg a támadásoktól, ugyan
akkor óriási támogatásra van ehhez szük
ség. Aki egy kicsit figyeli a híreket, az láthat
ja, hogy milyen ellenállás van a cégek részé
ről, hogyan próbálnak kibújni, újabb formá
kat kitalálni, amivel sarcolhatják az embe 
reket. Rengeteg olyan eszköz van, amellyel
ellenállnak ennek a dolognak, mert ez az ő
profitjukat, érdekeiket sérti és érdekkel
szemben csak erővel lehet küzdeni. Ehhez
az erőhöz szükség van arra, hogy a polgá
rok támogassák ezt a folyamatot. Nem lég
ből kapott gondolat a rezsicsökkentés,
mindegyik nagyon alapos számításokra
épül annak érdekében, hogy ez fenntartha
tó legyen a későbbiekben is.
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Védjük meg a rezsicsökkentést



Jó tudni: Az előterjesztésekre és a módosító 
indítványokra vonatkozó főbb szabályok

Afebruár 3án megtartott eseményen
jelen volt mások mellett De meter
Ervin kormánybiztos, megyei hiva

talvezető, Kriza Ákos Miskolc polgármeste
re, a térség országgyűlési képviselői, járási
hivatalok vezetői. Navracsics Tibor szerint,
a járási hivatal megnyitása része annak a
közigazgatási reformnak, ami nem csupán
szakmai program, hanem egyfajta küldetés,

ami az állam és a
polgárok közötti
kapcsolatrend
szer emberközeli
tartását szolgálja,
ahol nincs alá és
fölérendeltség.
Mint azt megfo
galmazta, a köz
igazgatásnak
olyan szolgálta
tásokkal kell elő
rukkolnia, ame
lyekkel elégedet

tek a polgárok, amelyek az ő érdekeiket
szolgálják. A miniszterelnökhelyettes a Sze
rencsi Híreknek mondta el, hogy a most be
indult folyamat kapcsán több kormányab
lak nyílik a járásokban, ám az ütemezés a
pénz függvényében történik, hiszen a kiala
kítások informatikai hátteret és környezet
átalakításokat is igényelnek. – Célunk az –
mondta Navracsics Tibor –, hogy a megva

lósítás végén 300 kormányablak legyen az
országban és ez természetesen érinti Bor
sodAbaújZemplén megyét is. Ahol ok
mányirodák vannak, ott majd kormányab
lakok működnek a jövőben és amennyiben
engedik az anyagi lehetőségek, bővítjük a
hálózatot, egy járáson belül akár több kor
mányablakkal, vagy olyan ügyfélszolgálati
rendszerrel, amely könnyebbé teszi az
ügyek intézését. A tapasztalat azt mutatja,
nagy az igény a kormányablakokra, hiszen
nem csak a gyors és kulturált körülmények
közötti szolgáltatás miatt lettek kedveltek,
de amiatt is, hogy az ügyfélnek nem kell
messzire utaznia az ügyintézés miatt – fo
galmazott a miniszterelnökhelyettes.

Demeter Ervin kormánybiztos arról tájé
koztatta a Szerencsi Hírek TVt, hogy a fel
avatott intézmény annyiban más a korábbi
aktól, hogy tulajdonképpen integrálja azt a
tudást, amit korábban az okmányirodák,
majd a kormányablakok tudtak, magyarul
egy új generációról van szó. – Ez a számok
nyelvén azt jelenti – magyarázta – hogy az
eddigi 150 ügykör helyett 242ben tudjuk
kiszolgálni az ügyfeleket.

M. Z.

Navracsics Tibor miniszterelnök-helyettes, közigazgatási és igazság-
ügyi miniszter avatta fel az ország első járási kormányablakát Miskol-
con, a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal épületében.

Járási kormányablak nyílt Miskolcon
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Heves János önkormányzati képviselő
február 14én keltezett levelében helyre
igazítási kérelemmel fordult a Szerencsi
Hírekhez, melyet változatlan formában
közlünk:

„Valótlanul állítottuk a XIX. évf. 2. szám,
2014. február 7. napján kiadott lapszámunk 7.
oldalán a Városházi napló rovatunkban, hogy
a Szerencs Város Önkormányzata január 30-
ai ülésén Heves János nem terjesztett elő konk-
rét javaslatot a kommunális adó differenciált
bevezetése tárgyában. Ezzel szemben a való-
ság az, hogy Heves János a testületi ülésen ha-
tározott javaslatot tett a kommunális adó jö-
vedelemhez kötött differenciált bevezetésére
az igazságosság jegyében. Heves János hatá-
rozati javaslata az volt, „hogy a 100.000,-
Ft/fő/hó nettót meghaladó jövedelemmel ren-
delkező személyek továbbra is fizessenek évi
10.000,- Ft-ot.”

Ezen határozati javaslatot a testületi ülés 3
nem szavazattal, 3 tartózkodással és 1 igen
szavazattal (2 fő nem szavazott) elutasította.
Heves János ezt követően szavazott nemmel az
eredeti előterjesztésre.”

A téma jelentős közérdeklődésre tart
számot, ezért indokoltnak tartjuk, hogy
lapunk 7. oldalán részletesen foglalkoz
zunk a kommunális adó mértékének
nulla forintban történő meghatározását
kimondó önkormányzati döntéssel.

Az önkormányzati SZMSZ szerint a képviselőtestület elé előterjesztést nyújthat
be a polgármester, a képviselők, a jegyző, a bizottságok elnökei, a nemzetiségi ön
kormányzatok, az önkormányzati intézmények és a hivatal szervezeti egységeinek
vezetői, valamint a szerencsi székhellyel rendelkező társadalmi szervezetek. A kép
viselőtestület elé kerülő előterjesztések, indítványok írásban készülnek. Szóbeli elő
terjesztésre indokolt esetben van lehetőség, azt az előterjesztőnek legkésőbb az ülés
előtt egy órával jelezni kell és csak a polgármester javaslatára kerülhet a testület elé. 

Rendeletalkotásról csak írásbeli előterjesztés alapján hozható döntés. A ren
delettervezethez előzetes hatásvizsgálatot kell készíteni, melynek tartalmaznia kell
többek között, hogy milyen adminisztratív, környezeti, gazdasági, társadalmi hatásai
lesznek az adott jogszabálytervezetnek. Emellett készíteni kell egy általános és egy
részletes indokolást is.

Az írásbeli előterjesztéseket rendes ülés esetén legalább három nappal kell meg
ismerhetővé tenni a képviselők részére. Rendelettervezetek esetén kiemelendő,
hogy a döntéshozatalt megelőzően legalább öt nappal a tervezetet társadalmi
véleményeztetésre kell bocsátani. Fő szabály szerint nem kell társadalmi vélemé
nyeztetésre bocsátani az önkormányzati támogatásokról, a költségvetésről, a költ
ségvetés végrehajtásáról, az önkormányzat vagyonáról, a helyi adóról, a képviselő
testület szervezeti és működési szabályait megállapító, valamint a közszolgálati jog
viszonyban állók munkavégzésével és juttatásaival kapcsolatos rendelettervezetet.

Az így elkészült előterjesztések véleményezése – hatáskörtől függően – a Pénzügyi
vagy a Jogi és Ügyrendi Bizottság ülésén történik meg. Az előterjesztéseket törvé
nyességi ellenőrzés céljából be kell mutatni a jegyzőnek.

Az SZMSZ 11.§ (2) bekezdésében foglaltaknak megfelelően a képviselőtestületi
tagok jelentkezésük sorrendjében kérdéseket és észrevételeket tehetnek, mó
dosító indítvánnyal élhetnek. Ha az előterjesztéshez módosító indítványt nyúj
tottak be, először annak elfogadásáról kell dönteni. A módosító indítványok elfo
gadásához olyan szavazási mód és olyan szavazati arány szükséges, amilyen az
előterjesztés elfogadásához kell. Dr. Barva Attila
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Nem kell kommunális adót fizetni a szerencsi ingatlantulajdonosoknak 2014-ben. Erről a január 30-ai ülésen
hozott döntést Szerencs Város Önkormányzata. A jelenlévő képviselők, Heves János kivételével egyhangúlag
szavazták meg a kommunális adó idei esztendőre történő eltörlését. A napirend nem várt vitát hozott a tes-
tületi tagok között.

Továbbra is napirenden a kommunális adó

A magánszemélyek kommunális adójáról
szóló rendelet volt az egyik témája a testület
január 30ai ülésének. Az előterjesztés során
Majoros Miklósné, az adóügyi osztály vezető
je beszámolójából kiderült: a kommunális
adó nulla forintban történő megállapításának,
valamint a vállalkozásokat érintő telekadó
mértéke csökkentésének alapja, hogy az ön
kormányzat állami adósságátvállalása már
tavaly elkezdődött. A hosszú távú kötelezett
ségek megszűntek, vagy csökkentek, ezért a
pénzügyi helyzet javulásával lehetőség van az
adókoncepció, lakosságot és helyi vállalkozá
sokat kedvezően érintő módosítására. Czakó
né Szikszai Orsolya pénzügyi osztályvezető
hozzászólásában az is elhangzott, hogy a költ
ségvetés a tervezett adócsökkentésből szár
mazó 50 milliós bevételkieséssel lett megter
vezve, így az nem veszélyezteti a város idei
pénzügyi tervét.

A pénzügyi bizottság nevében dr. Bobkó
Géza úgy fogalmazott, hogy a kommunális
adó eltörlése mindenkit érint Szerencsen, a
bizottság támogatja az előterjesztést.

A kommunális adóról szóló napirend
nem várt vitát váltott ki a testületben. Heves
János néhány hozzászólását szó szerint kö
zöljük.

Heves János: a kommunális adó csök
kentéssel kapcsolatban szeretném el
mondani, hogy én igazságtalannak ér
zem az egységes 10% mértékét, szerin
tem vannak közöttünk olyanok, akiknek
ez a tízezer forint aprópénz. Évi tízezer
forint, havi szintre lebontva 800 forint.
Hát egy csomag cigaretta ára. Na most
biztos vannak olyanok sokan, főképpen
a kényszerfoglalkoztatottak, akiknek ez
is nagy pénz. Én azt javaslom, hogy le
gyen differenciálás ebben, azt gondo
lom, hogy itt jelen körben is vannak
olyan emberek, akiknek ez nem okoz
gondot, tízezer forint és nem az fogja
meghatározni a család jólétét, hogy fi
zete tízezer forintot egy évben, avagy
nem. Én ezt javasolnám jövedelem ha
tárhoz kötni és ne engedjük el nullára
azoknak – és ne vegyék szerénytelen
ségnek, ez engem is érint – akiknek ez
nem jelent túlzottan nagy terhelést. Én
ezt javasolnám, hogy legyen egyfajta dif
ferenciálás a kommunális adó tekinte
tében. 

Dr. Egeli Zsolt megemlítette, hogy Szeren
csen 3958 olyan ingatlan van bejelentve,

ami után kommunális adót kellene fizetni.
Köszönet illeti a lakosságot azért, mert az
előírt 34 539 000 forintos adóból – ez a
2013as évre vonatkozik – 31 436 000 fo
rint teljesült az elmúlt évben. Mint fogalma
zott, arányaiban ez az egyik legjobb adófi
zetési hajlandóság a településen. Dr. Egeli
Zsolt szerint az előkészítés során felmerült
a differenciálás kérdése: például akinek
több ingatlana van, vagy bizonyos határ fö 
lötti a lakóház értéke, lehete valamilyen
igazságos rendszert helyi adó szintjén kiala
kítani. Az alpolgármester emlékeztetett ar
ra, hogy 2009ben a parlament elfogadott
egy, az ingatlanadó differenciált bevezeté
sére vonatkozó törvényt, amit az alkot
mánybíróság akkor hatályon kívül helye
zett, az adótechnikai kivetés visszásságai
miatt. – Ha ez nem sikerült az országgyűlés
nek, akkor én azt gondolom, hogy Szerencs
Város Önkormányzata sem lenne könnyebb
helyzetben – fogalmazott, s hozzá tette: nem
az adót töröljük el, hanem a mértékét nulla
forintban állapítjuk meg. Nem az a dolgunk,
hogy a következő képviselőtestületnek
megkössük a kezét. Mi most látjuk a város
pénzügyi helyzetéből adódóan, hogy van fe
dezet, és van mód arra, hogy 3958 adótárgy
után Szerencs városban a tulajdonosoknak
ne kelljen ezt az évi tízezer forint kommu
nális adót befizetni.

Heves János: …én arra gondoltam,
hogy jövedelmek szerint. Mert továbbra
is ezt tartom igazságosnak, lehet ellene
berzenkedni, és lehet azt mondani, hogy
ez majd micsoda felzúdulást fog jelente
ni, én magam részéről emiatt nem fo
gom megszavazni ezt a rendeletet, nem
azért mert nem akarom a vállalkozók
terheit csökkenteni, meg a kommunális
adót nem akarom, hogy ne fizessék a la
kók, hanem azért mert igazságtalannak
tartom ezt a fajta egységesítést. Ez olyas
mihez hasonlítható, mint a 1016%os
egykulcsos adórendszer, egységesen
érinti az egymilliót keresőt is, meg az 50
ezer forintot keresőt is. Ugyanannyi az
adókulcsa ennek is, meg annak is. …nem
beszélve arról, hogy ez egy javaslat a ré
szemről, talán illene ezt is megszavaztat
ni, hogyha szabad ezt kérnem, hogy én
szeretném javasolni azt, hogy bizonyos
összeghatár fölött ne érvényesüljön ez a
kommunális határ.

Kiss Attila alpolgármester ekkor azt kér
dezte: milyen összeghatár?

Heves János: mondjuk százezer forint
egy főre eső jövedelem után. 

Koncz Ferenc úgy fogalmazott, a kommu
nális adó esetén a bonyolult tulajdonviszo
nyok miatt az a tisztességes, ha fizet min
denki, vagy nem fizet senki. Tehát ne fizes
sen senki!

A napirend tárgyalásának végén a polgár
mester arra kérte Heves Jánost, hogy javas
latait terjessze be írásban (ez nem történt
meg), vagy fogalmazza meg szóban ahhoz,
hogy a módosító indítványról szavazni tud
jon a testület.

Heves János először az eddigi 10 ezer
helyett, 20 ezer forintban javasolta meg
határozni azon családok számára a
kommunális adó mértékét, ahol az egy
főre eső nettó jövedelem meghaladja a
100 ezer forintot míg ezen összeget el
nem érő egy főre eső jövedelem esetén
legyen nulla forint a kommunális adó.

Koncz Ferenc polgármester azonban
felhívta a figyelmét arra, hogy adóeme
lés nem kivitelezhető 2014ben, arról
már az elmúlt év végén döntenie kellett
volna a testületnek. A jegyző megjegyez
te, hogy Heves János az adóemelését leg
feljebb 2015től vezethetné be.

Végül dr. Barva Attila jegyző foglalta össze
Heves János módosító indítványát, ami az
elhangzottak szerint arra vonatkozik, hogy
ha a családban az egy főre jutó nettó jöve
delem nem haladja meg a 100 ezer forintot,
ebben az esetben nulla forint a kommunális
adó mértéke, ha ezt meghaladja, akkor vál
tozatlanul tízezer forintot kellene fizetni.

Dr. Egeli Zsolt így fogalmazott: a képvise
lői rögtönzéseknek vannak határai, ezért
nem volt hajlandó Heves János javaslatáról
szavazni.

Koncz Ferenc végül megszavaztatta He
ves János módosító javaslatát, amit a testü
let öt tartózkodás mellett, egy igen és három
nem vokssal elvetette. 

Az eredeti rendelettervezet szavazá
sával zárult a napirend kommunális
adóra vonatkozó része. A képviselőtes
tület név szerinti szavazással döntött a
kérdésben: nyolcan egyetértettek az
adócsökkentéssel, Heves János azonban
nem támogatta a kommunális adó nulla
forintban való megállapítását.

M. Z.



Hónapok óta kering a hír a városban,
hogy miután a római katolikus egyház
fenntartója lett a szerencsi Bolyai isko
lának, a Magyarországi Református
Egyház a Rákóczi iskola iránt kezdett
érdeklődni. Az érintett oktatási intéz
mény az elmúlt évben már átment egy
fenntartóváltáson, hiszen 2013 szep
temberétől a Klebelsberg Intézmény
fenntartó Központon (KLIK) keresztül
a magyar állam kezébe került az iskola
úgy, hogy az épület működtetését to
vábbra is vállalta Szerencs Város Ön
kormányzata. Az elmúlt időszak szóbe
szédei azonban nem bizonyultak alap
talannak, hiszen a református egyház
valóban érdeklődött és kinyilvánította
szándékát, miszerint szívesen átvenné
a szerencsi intézményt. A tavaly meg
kezdődött tárgyalások első körében –
mivel a Rákóczi iskolához tartoztak a
szerencsi nevelési intézmények – a fo
lyamatban lévő óvoda beruházás miatt
nem volt lehetséges a fenntartóváltás.
Azóta a szerencsi óvodák már nem tar
toznak a Rákóczi iskolához, a reformá
tus iskola lehetősége pedig újra napi
rendre került.

A szerencsi Rákóczi Zsigmond Általános
Iskolában február 4én és 5én rendeztek
összevont szülői értekezleteket, melyeken
az esetleges egyházi átvétellel kapcsolat
ban kaptak tájékoztatást az érdeklődők. Az
első napon a felsős, másnap pedig az alsó
tagozatos diákok szülei töltötték meg az is
kola auláját.

Ráczné Váradi Éva igazgató bevezetőjé
ben elhangzott, hogy először 2013 elején
vetődött fel a gondolat, hogy a Tiszáninne
ni Református Egyházkerület szeretné át
venni fenntartásra az intézményt. Jelenleg
a KLIK ruházhatja át e jogot a református
egyházra. Az igazgató szerint az egyházi át

vétel – amelyre már volt példa Szerencsen
a Bolyai iskola és a Bocskai gimnázium
esetében – egy megfelelő forgatókönyv
szerint történik. Ennek első lépéseként ja
nuár 8án az egyházkerület képviselői az
intézmény nevelőtestületét tájékoztatták a
tervekről, most pedig az érintett szülők
szerezhetnek információt az esetleges
fenntartóváltásról.

A fórum vendége volt Ábrám Tibor, a Ti
száninneni Református Egyházkerület
gondnoka, a miskolci Lévay József Refor
mátus Gimnázium igazgatója. – Egy tele
pülés, egy ország sok minden nélkül elkép
zelhető, de gyermekek nélkül nem – fogal
mazott Ábrám Tibor, aki szerint immár
500 éve a református egyház nem csak a
gyülekezeten belüli, hanem az intézményi
nevelést is fontosnak tartja. A protestáns
felekezetek, közöttük a református egyház
volt az, aki az 1530as évektől kezdve sokat
tett a köznevelésért, oktatásért, ugyanis
olyan iskolákat nyitottak, ahová mindenkit
szeretettel vártak. Az 1900as évek elején
a magyar református egyház még 1841 ok
tatási intézményt működtetett Magyaror
szágon. Nem idegen tehát a magyar közne
veléstől az, hogy a felekezetek aktív szere
pet vállalnak a köznevelésben. 

Miért fontos számunkra, hogy ott le
gyünk a szülők mellett ebben a nevelési fo
lyamatban? – tette fel a kérdést Ábrám Ti
bor. Mint mondta: a tradicionális, biblikus

értékeket a világ
egyre inkább
megpróbálja el
mosni. Mi pedig
azt valljuk, hogy
az embernek na
gyon fontos, hogy
legyen értékrend
je, amely szerint
neveli a gyerme
keit, mi ebben
szeretnénk segí
teni a szülőknek
és a fiataloknak.
Valljuk továbbá,
hogy fontos a csa

lád, mint alapvető közösségi sejt, fontos
egy nagyobb közösség, mint a gyülekezet
és az iskola, és számunkra nagyon fontos a
nemzet. 

Dr. Börzsönyi József, a Tiszáninneni Re
formátus Egyházkerület esperese hangsú
lyozta: azt szeretnénk, hogy az ide járó
gyermekek akár elsős koruktól kezdve
olyan bizalmi kapcsolatba kerüljenek ve
lünk és egymással, hogy az meghatározó
lehessen a számukra. Bármi történjék ve
lük a későbbiekben, mindig legyen szá
mukra egy biztos pont – akár a tanító né
ninél, akár a hitoktatónál –, ahová oda me
hetnek és elmondhatják bánatukat, gond
jukat, mert tapasztalatból tudják azt, hogy
olyan embert ismertek meg, akire rábíz
hatják az életüket. Börzsönyi József azt
kérte a szülőktől, hogy bízzanak abban,
hogy az egyház képviselői ilyen jó kapcso
latot szeretnének kiépíteni a gyermekek
kel.

Szülői kérdésre válaszolt Ábrám Tibor,
amikor azt mondta: egy kutatás szerint az
egyházi iskolába járó gyermekek körében
a média befolyása sokkal kisebb mint más
diákoknál. Ugyancsak felmérés igazolja,
hogy az egyházi intézményekben végzett
tanulók motiváltabbak a továbbtanulásra,
akár kettő, vagy több diploma megszerzé
sére. A testi és értelmi nevelés mellett az
egyházi intézményben a lelki nevelésre is
nagy hangsúlyt fektetnek.

Börzsönyi József hozzá tette: nagyon
fontos, hogy az egyházi iskolában a peda
gógus elsődleges feladata az oktatás, de
lesz mellette még egy személy, akinek el
sődleges feladata, hogy figyeljen a gyer
mekekre, segítse őket, foglalkozzon a lelki
világukkal. M. Z.
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1948-ig hazánkban az intézmények
mintegy 67%-a egyházi iskola volt.
Napjainkban Magyarországon 270 re-
formátus intézmény működik. A Ti-
száninneni Református Egyházkerü-
let 30 iskolát tart fenn, ahová min-
tegy tízezer diák jár naponta.

Lesz-e református iskola Szerencsen?
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Sokan élnek 
az Erzsébet-program 

pályázati lehetőségeivel
A Magyar Nemzeti Üdülési Alapítvány 2014-ben az Erzsébet-program kereté-

ben 62 pályázatot hirdetett meg: nagycsaládosok, nyugdíjasok, fogyatékosság-
gal élők, valamint gyerekek részére. A programra ebben az évben 3,5 milliárd
forintot biztosít az alapítvány. Az első évhez képest az immár harmadik évébe
lépett program pályázatainak száma megkétszereződött. Gyerekek részére 58
féle Erzsébet-tábort, köztük több mint 20 új tábort hirdettek – újdonság a népi
mesterségek tábora, az író-olvasó tábor, vagy a hatféle speciális sport- és a két-
féle művészeti tábor – és ugyancsak újdonság a Napközi Erzsébet-tábor, amelyet
hat leghátrányosabb kistérségben szerveznek – olvasható az Erzsébet-program
közleményében.

Nagy Anna, az Erzsébetprogram szóvivője a program újdonságairól szóló mis
kolci sajtótájékoztatón elmondta, hogy BorsodAbaújZemplén megye is érintett e
téren, mivel az Edelényi kistérség öt településén szerveznek az idei évben először
Napközi Erzsébettábort, ahol a gyerekek számára tartalmas napközbeni elfoglalt
ságot és napi ötszöri étkezést biztosítanak. Demeter Ervin, BorsodAbaújZemplén
megyei kormánymegbízott beszélt arról, hogy az Erzsébetprogramra az idén a ta
valyinál félmilliárd forinttal több; mintegy 3,5 milliárd forint áll a rendelkezésre.
Kiemelte, hogy a megyében is ismertek és rendkívül keresettek az Erzsébetprog
ram üdülési lehetőségei.

Az Erzsébetprogram szociális üdülésein a 2013. évben közel 4800 fő vett részt
megyénkből. A táborokba, őszi és tavaszi kirándulásokra több mint 2000 megyei
gyerek jelentkezett tavaly. BorsodAbaújZemplén megye vendéglátóhelyként is je
len van a programban: az Erzsébet Vendégház Bükkszentkereszt, az Erzsébet Ven
dégház Mezőkövesd és az Erzsébet Vendégház Miskolctapolca mind rendkívül ked
velt szálláshelyei a szociális üdültetésnek – mondta el Csöbör Katalin választóke
rületi elnök a sajtótájékoztatón. Az Erzsébetprogram 2014. évi pályázataira a ko
rábbi évekhez viszonyítva lényegesen gyorsabban és többen jelentkeznek. Az Ala
pítvány számára nagy örömet jelent, hogy az idei évben még több nagycsaládosnak,
nyugdíjasnak és fogyatékossággal élőnek tud üdülési, pihenési lehetőséget bizto
sítani a program keretében. A szociális üdülési pályázatok mellett az Erzsébettábor
kiírásai is rendkívül népszerűek, nyitva állnak még többek között a sportolni vágyó
diákok számára meghirdetett táborok, a hatféle speciális sporttábor, a művészetek
kedvelőit a népi mesterségek tábora várja, de van még hely többek között a Ponty
Velem horgásztáborban és a Napközi Erzsébettáborban is.

Az Erzsébetprogramban az elmúlt két évben mintegy negyedmillió ember, köz
tük 100 ezer gyerek kapott üdülési lehetőséget. Az Erzsébetprogram megvalósí
tását az Erzsébetutalvány forgalmazásának pénzügyi eredménye biztosítja, köz
ponti költségvetési források bevonása nélkül. Az Erzsébettáborokra a keret kime
rüléséig, de legkésőbb március 20ig lehet jelentkezni a www.erzsebetprogram.hu
honlapon.

Dr. Börzsönyi József 
református esperes

Lehetne történelmi
vonatkozást is említeni
a Rákóczi Zsigmond
Általános Iskola átvé
telével kapcsolatban,

hiszen Szerencsen egy
kor működött református

iskola. Az épülete még ma is megvan, de
már kicsi arra, hogy abban egy oktatási
intézmény működjön, hiszen legfeljebb
egy tantermet tudnánk benne használ
ni. Nem is annyira a történelmi vonat
kozás a fontos, hanem sokkal inkább az,
hogy tartalmilag mit jelenthet ennek az
iskolának a református egyház fenntar
tásába vétele. Nagyon sok kihívásnak
vannak kitéve a fiatalok manapság, sok
kal többnek, mint a korábbi időkben. Ez
elsősorban az internet használata és az
azon kínálkozó lehetőségek miatt van,
amelyek között nem csupán jó opciók
vannak, hanem sok olyan is, ami kárt
okozhat a gyerekek gondolkodásában,
fejlődésében. Sokszor hallunk az inter
net okozta tragédiákról is. Szerencsére
ilyen eset a mi városunkban még nem
volt tapasztalható, de ez nem jelenti azt,
hogy ennek a veszélynek nem vagyunk
kitéve. Szeretnénk a pedagógusoknak, a
szülőknek, a gyermekeknek segítséget
nyújtani. Célunk elérni azt, hogy legyen
egy biztos látásmódjuk, egy biztos ér
tékrendszerük, amire építhetnek és ami
alapján eldönthetik, hogy mi a helyes
számukra és mi az, amit el kell utasítani.
Fel kell mérniük, hogy a jövendő életük
szempontjából milyen hasznosítható és
milyen romboló hatású tényezőkkel áll
nak szemben. Bizonyos értelemben a
pedagógusok számára is nagy segítség
lehet az egyházi élet bekapcsolódása és
órarendbe iktatása, hiszen ők nap mint
nap a gyermekekkel vannak, különböző
foglalkozások keretein belül. Egy olyan
személy kapcsolódik majd be a nevelés
be, akinek különösképpen az lesz a fel
adata, hogy a gyermekek életvitelére
odafigyeljen, segítsen azoknak a kérdé
seknek a megoldásában, amelyekkel a
kicsik vívódnak, amiket valószínűleg
nem mernek elmondani, mert ott, ahol
matematikáról és földrajzról van szó,
nem lehet ehhez hasonló dolgokat meg
beszélni. Támogatás lehet ez a szülők
nek is, hiszen a családokban is lehet
meg nem értés szülő és gyermek között,
itt talán közvetíteni tudunk majd.

Mit nyújthat 
az egyházi iskola?



A farsang évszázadok óta ünnepelt, vízkereszttől hamvazószerdáig tartó, bőséges
hagyománnyal rendelkező időszak. Nem fűződik hozzá kiemelkedő vallási ünnep,
a tél búcsúztatását és a tavasz köszöntését fejezzük ki vele, gondtalan mulatozás,

vidámság, tánc és bálok kíséretében.
Hazánkban is jól ismert farsangi népszokások az asszonyfarsang, a mohácsi

busójárás, kiszebábégetés, jelmezek, köszöntők és a farsangtemetés. A régi
időkben tradicionálisan, ilyenkor tartották az esküvőket is. A farsangi gasztro-
nómia Magyarországon a húsételekkel, a kocsonyával, a káposztával és a fánk-
kal teljesedett ki. Ezeknek a szokásoknak megfelelően tartottak vigasságokat
Szerencs város általános iskoláiban és a Gyárkerti óvoda két csoportjában.

Farsangi vigadalom
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Farsang a legkisebbeknek – Csalogány- és Lepke csoport
A Gyárkerti óvoda csalogány- és lepke csoportos

csöppségei február 10-én ünnepelték a farsan-
got. Az iskolásokhoz hasonlóan ők is jelmez-

be öltöztek és vidám zene mellett egyen-
ként felvonulva mutatkoztak be és

mondták el, hogy milyen maskarát öl-
töttek a jeles eseményre. A rendkívül
izgalmas öltözékek között találkoz-
hattunk balerinával, boszorkánnyal,
tűzoltóval, csokoládéval, szaloncu-
korral, hercegnővel, katicabogárral,
medúzával, cowboy-jal, kalózzal,
Minnie egérrel és megannyi mesefi-
gurával. A gyerekek büszkén viselték

jelmezeiket, önfeledten, vidáman
szórakoztak és mutogatták magukat

egymásnak. A farsangi hangulat a szü-
lők által sütött fánkokkal és édességek-

kel fokozódott.



kicsiknek és nagyoknak

Maszkabál és táncház
A rákóczis gyerekek is megtartották február 14-én az idei jelmezes mulatságukat. Az intézményben az egész hét a farsang jegyében

zajlott, a legkisebbek álarcot és díszeket készítettek, az ünnepkörhöz kapcsolódó zenét hallgattak, táncoltak és fánkot sütöttek.
Pénteken reggel már jelmezben érkeztek iskolába a diákok, később pedig óvodások érkeztek vendégségbe a díszes maskarák meg-
tekintésére. A délutáni műsor keretében pedig a beöltözött osztályok bemutatták jelmezeiket. Hasonlóan a többi intézményhez, itt
is több színes viseletet láthatott a közönség, többek között: egeret, rendőrt, ápolónőt, pincért, Harry Pottert és dobókockát. Az
iskola udvarán elégették a kiszebábot, ezzel is jelezve, hogy mennyire várják már a tavasz beköszöntét. A műsorok után mindenki
nagy örömére táncház vette kezdetét, ahol kicsik és nagyok egyaránt megmutathatták tudásukat.

Spongyabob, Batman és sokan mások
Farsangi mulatságot tartottak a Bolyai János Katolikus Általános Isko-

lában február 7-én pénteken. Már délelőtt érezhető volt az izgalom, nem
csak a gyerekek, hanem a pedagógusok részéről is, a szülők pedig láza-
san szabták-varrták a kicsik jelmezeit. A mulatságot Lakatos Marianna
tanárnő koordinálta, azonban most először hagyományteremtő céllal
egy bálkirály és egy bálkirálynő is segített a vezetésben. A bálkirálynő
szerepét Ajtai Boglárka, a bálkirályét pedig Sashalmi Gergő bolyais diá-
kok látták el. Az érdeklődők számtalan érdekes maskarát láthattak, me-
lyekben nem csak a szülők, de a gyerekek kreativitása is megmutatko-
zott. Ötletes jelmez volt például a piramis és a kinder tojás. De láthattuk
spongyabobot, batmant, az iskola szellemét, pókembert, Kleopátrát, fo-
cistát és rajzfilmfigurákat.
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Három hétvégét felölelő
múzeumpedagógiai foglalko-
záson vett részt február 1-15
között a Rákóczi Zsigmond Ál-
talános Iskola tíz, képzőművé-
szet iránt érdeklődő diákja, a
szerencsi Zempléni Múzeum-
ban, Derda Péterné igazgató-
helyettes vezetésével.

A Magyar Tehetségsegítő Szer
vezetek Szövetsége által kiírt pá
lyázat keretében, a vizuális téren
tehetséget mutató gyerekek él
ményt és motivációt adó progra
mon, Turbucz Péter múzeumi tár
latvezető segítségével ismerked
hettek meg a képeslevelezőlapok
kal, Rákóczi Zsigmond alakjával és
korával, a 19. és 20. század társa
dalomtörténetével, valamint bete
kinthettek Szerencs város megle
hetősen tartalmas történelmi
múltjába is. Az előadásokat köve
tően totó keretében, ők maguk is
megmutathatták, hogy milyen is
meretekkel gazdagodtak. Az itt
megszerzett élmények hosszú táv
ra szólnak, hiszen a diákok azokat
a későbbiekben az iskola képző
művészeti műhelyében kamatoz
tathatják. S. O.

Tanóra a Zempléni Múzeumban

Derda Péterné
A Magyar Tehetségsegítő Szervezetek Szö
vetsége által kiírt pályázat keretében va

gyunk itt a szerencsi Zempléni Múzeum
ban. Nagyon sok olyan dologgal talál
koznak itt a gyerekek, amelyeket most
látnak, hallanak először, például nagy él

mény volt számukra Rákóczi Zsigmond
családfája, melynek hatására többen el

kezdték a saját családfájukat kutatni. A program lényege az,
hogy a múzeumpedagógiai foglalkozások utána az iskola kép
zőművészeti műhelyében ezeket az élményeket feldolgozzák,
így aztán készül agyagmunka, kőszobrászat, üvegfestmény és
korabeli ruha tervezése is. Az elmélyült alkotói folyamat tehát
az iskolában fog majd kiteljesedni, itt a múzeumban egy mo
tivációs élményszerű programban van részük. A pályázat ki
egészül egy megújulást segítő szakasszal, mely a Szerencsi
Fürdő és Wellnessházban történik, illetve ebédet is kapnak
a gyerekek. Fontos, hogy a tanulóknak ne csak az elmélyülés
ben és a nagyon mély alkotásban részesüljenek, hanem lehe
tőségük legyen arra, hogy kikapcsolódjanak, mert ez szüksé
ges ahhoz, hogy minél kreatívabban dolgozhassanak.

Turbucz Péter
Az elmúlt hetekben a Zempléni Múzeum
ba szombat délelőttönként ellátogató kis

diákok előadások és múzeumpedagógiai
foglalkozások keretében ismerkedhet
tek meg a múzeum kiállításaival, Rákó 
czi Zsigmond korával és a képeslevele

zőlapok megidéző világán keresztül a tör
téneti múlttal. A képeslevelezőlap az élő

kultúra és társadalom önkifejezésének, a művészet, a törté
nelem, továbbá az írott nyelv és az emberi gondolkodás meg
ismerésének az egyik legkifejezőbb eleméül és adalékául szol
gálhatnak múltunk megismeréséhez a gyermekek számára is.
Mindegyik előadást rövid múzeumi feladatlap kitöltése zárta,
melyet a diákok minden előzetes elvárást felülmúlva teljesí
tettek. A foglalkozásokat az Ő tudásszomjuk tette igazán szí
nessé, teljessé és határtalan érdeklődésük végigkísérte az elő
adások menetét. Úgy hiszem, a tárgyi ismereteken túl – mely
idővel megfakul vagy épp elvész –, a múzeumba ellátogató
gyerekek az elmúlt három hétben élményekkel és szép emlé
kek sokaságával távoznak tőlünk – amely reményeim szerint
– egy életre szól.

Lesó Anna
Nagyon jól éreztem magam itt a múzeumban, főleg a sok képeslap

fogta meg a tekintetemet. Az volt a legjobb, amikor a képeslapokat
megvilágítottuk és egy teljesen más képet láthattunk. Rákóczi Zsig

mond életéből összeállított totót töltöttünk ki. A műhelyben kiállított
csodaszép Rákóczi korabeli ruha nagyon tetszett, egy olyat kezdtem el

készíteni; az azt követő munkámat pedig agyagból fogom csinálni. A fürdőben eltöltött idő
alatt sokat nevettünk, úsztunk és voltunk a szunában is. Nagyon örülök annak, hogy ennek
a programnak a részese lehettem.
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Az elmúlt évben hagyományteremtő céllal rendezték meg
a végzős tanulók bálját a Bocskai István Katolikus Gim
náziumban. Az időközben római katolikus egyház fenn

tartásába került tanintézmény február 7én tartotta meg a ta
valyihoz hasonló, érettségi előtt álló diákjainak táncos estjét,
amelyen Jakab Tamás mondott köszöntőt. A pedagógus megje
gyezte, hogy mintegy négyszázan jelezték részvételi szándéku
kat az estre, ez magasan meghaladja a tavalyi érdeklődést. A
program zenés és táncos jelenetekkel indult, korosztályhoz illő
műsort adott elő a Perfect, illetve a Black Dance tánccsoport,
énekszámokkal sziporkázott Bliszkó Renáta, Oleár Viktória és
Zelenák Ádám. Az éjszakába nyúló bálhoz a Fortuna Team szol
gáltatott élő zenét.

Közösséget erősítő bál
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Második alkalommal tartott farsangi bált
Szerencsen a görög katolikus egyház
község. A középiskolai kollégiumban

február 8án megrendezett eseményen Csejosz
ki Szabolcs parókustól tudtuk meg, hogy a tava
lyi, hagyományteremtő rendezvényen mintegy
ötvenen vettek részt. Sikeres volt a táncos est,
amelyre idén körülbelül hatvanan jelezték rész
vételi szándékukat. Mindez azt mutatja, hogy a
felekezethez tartozók szükségesnek tartják az
időnkénti együttlétet az istentiszteleteken, illet
ve a templom falain kívül is. A farsangi bálon
műsort adtak a Napsugár Óvoda apróságai és a
Hegyalja Ragtime Band. Az éjszakába nyúló tán
choz Visi Ferenc szintetizátoron szolgáltatott ze
nét. Az eseményt Koncz Ferenc polgármester és
felesége is megtisztelte jelenlétével.

Végzősök buliztak a Bocskaiban
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Pandi Miklósné meghatódva fogadta vendégét és örömmel me
sélt életéről. Elmondta, hogy Egerlövőben született, de gyermek
éveit Taktaszadán töltötte, édesapja református lelkész volt. Test
vérének esküvőjén ismerkedett meg későbbi férjével, Rokonay
Józseffel, majd egy év elteltével ők is a házasság mellett döntöt
tek. A háborúban mindenük elpusztult, majd 1947ben a férj is
elhunyt. A tragédiák sorozata, amikben édesapját is elveszítette,
nagyon fájók voltak, ám nem tört meg, küzdött árván maradt csa
ládjáért, az Istenhit győzött. Megtalálta helyét Taktaszadán, a he
lyi tanácsi hivatalban helyezkedett el, mint pénzügyi előadó dol
gozott itt nyugdíjaztatásáig. A taktaszadai korszak elején helyez
tek egy Pandi Miklós nevű tanárt a településre Felvidékről, akivel
megkedvelték egymást és házasságot kötöttek. A férfi édesapa
ként szerette az első házasságból származó két gyermeket és eb
ből a frigyből is született egy fiúgyermek. A 90 éves Pandi Mik
lósné, Ilonka néni életét bearanyozzák a gyermekek, büszkén
mutatja szobájának falán a bekeretezett fotókat, közöttük a hat
unokáét, illetve az öt dédunokáét, utóbbiak közül ketten ugró
köteles világ és Európabajnokok. Megállíthatatlanul mondja sa

ját és családja történetét, közben megemlíti, hogy leányának épít
kezése kapcsán kezdtek el házat húzni Szerencsen, a két lakhely
szinte egyszerre nőtt ki a földből a nyugdíjas évek kezdetén. Ilon
ka néni nagyon jó memóriával rendelkezik, sokat olvas, bár egy
két éve nincs teljesen rendben az egyik szeme. Legkedvesebb
könyve a Biblia, ezt sokszor átolvasta, sőt magyarázó kiadvá
nyokkal is igyekezett bővíteni a tudását a világ legtöbb nyelvére
lefordított kötetben foglaltakról. Mint azt megfogalmazta, a csa
ládtól kapott szeretet és Istenhite élteti.

Astatisztika szerint 1919. február
15én összesen 595 kisbaba szüle
tett hazánk mai területén, közülük

az egyik a szerencsi Vörösmarty úton élő
Balogh Istvánné. Ha a Jóisten is úgy akar
ja, csupán öt évnek kell eltelnie ahhoz,
hogy elmondhassa: egy évszázad van mö
göttem. Vajon miért ne akarná ezt a „Ma
gasságos”, hiszen életvidám, jó egészség
nek örvendő teremtményére tekinthet
nap, mint nap.

Hermina néni Sa
jóládon látta meg a
napvilágot, öt lány
testvére közül már
csak Ő él. Húszéve
sen ment férjhez
egy golopi megöz
vegyült és két fiú
gyermeket nevelő
férfihez. Házassá
gukból két leány
született. Balogh
István sajnos csak
öt évet élhetett fele
ségével, a háború
ban hagyta itt a föl
di létet. Az asszony
huszonöt éves ko

rától özvegy, odaadóan nevelte két foga
dott és két saját gyermekét. Sajnos már
egyikük sincs közöttünk, így Hermina né
nit az unokák és a jó szomszédok éltetik.

Koncz Ferenc polgármester egy nappal
a jeles dátum előtt köszöntötte az éltes
korú hölgyet, illetve egy emléklap kísére
tében tolmácsolta Orbán Viktor minisz
terelnök jókívánságait. Közben az egyik
nyíregyházi unoka sürgölődött a vendé
gek között megjegyezve, hogy nem szorul

nagy támaszra a nagyi, hiszen még maga
ássa fel a kertjét tavasszal, ültet zöldsége
ket, egyszóval ellátja magát. Sőt, manap
ság sem hagyja ki, hogy ne utazzon el vo
nattal a Nyírség központjába, aktívan se
gít ilyenkor a krumpli ásásában. Szeren
csen nem használja a tömegközlekedési
eszközöket, ha az állomásra megy, akkor
azt gyalogosan teszi két nagy szatyorral,
a város bekecsi határától. Megacélosodott
a mezőgazdasági és a cukorgyári munká
ban. Remek a hangulata, sokat olvas, té
vézik, mindezt szemüveg nélkül. Születés
napi köszöntésekor csacsog, emlékeket
idéz fel a távolabbi és közeli múltból, mi
közben megjegyzi, mostanság már érzi a
nyakcsigolyáját, valami lehet ott. Hozzá
teszi még, hogy ha egy kicsivel többet dol
gozik, mint tette azt a korábbi években, el
szokott fáradni kissé. Hogy van ez? Nem
érti. A vendégek nehezen szakadnak el
Hermina nénitől, akinek egy kérése van a
polgármesterhez, szeretné meglátogatni
az irodájában. – Ott még nem jártam –
mondja. – Ugyan mi lehetne az akadálya
– válaszol Koncz Ferenc, aki már a kapu
ban telefonál valakihez, rövid időn belül
kellene megszervezni a találkozót.

SfL

Pandi Miklósnét köszöntötte 90. születésnapja al-
kalmából február 5-én Koncz Ferenc polgármester. A
városvezető virágcsokorral és az alkalomra készített
ajándékkal kedveskedett a szép kort megért hölgy-
nek, egyben tolmácsolta Orbán Viktor miniszterelnök
jókívánságait.

Acélból van a 95 éves Hermina néni

A szeretet és a hit
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Sélley Attila: Kisgyermekkorom óta fotózom, számomra akkor
egy Pajtás gép volt a csúcstechnika. Később, immár fiatalember
ként komoly laborral rendelkeztem, magam hívtam elő a képe
ket. Sokáig voltam az egykori úttörőház fotográfusa, szakkört is
vezettem. A fényképezés szenvedélye máig megmaradt, és ez
kapóra jött akkor, amikor szerteágazóbban kezdtem látogatni
Erdélyt, a rendszerváltást megelőző években. Persze korábban
is tettem látogatásokat Székelyföldön, hiszen távolabbi felme
nőim onnan származnak. 

Szerencsi Hírek: Drozda Aranka, a tarcali tárlat főszerve
zője elmondta érdeklődésünkre, hogy Önnek évekkel ez
előtt volt egy csoportos kiállítása Tarcalon, tulajdonképpen
az akkor bemutatott fotók és a Szerencsi Hírek TV Csángó
földön készített filmje inspirálta arra, hogy önálló, Erdélyt
bemutató kiállítással emlékezzenek a magyar kultúra nap
jára. Miként fogadta a felkérést, egyáltalán járt Csángóföl
dön utazásai során? Találkozott a városi televízió pusztinai
filmjével?

Sélley Attila: A felkérés meglepett, de örömmel álltam rendel
kezésre. Bár most nem Szerencsen élek, az internetnek köszön
hetően folyamatosan tájékozódom a város életéről, így a filmet
is láttam. Nagyon kellemes érzésekkel néztem végig, hiszen szá
mos alkalommal fordultam meg Pusztinán és környékén, ilyen
kor magam is annál a Nyisztor Tinkánál szálltam meg, ahol a
Szerencsi Hírek stábja. A kiállításomon láthatók is felvételek Gyi
mesfelsőlokról, Csángóföldről, a történelmi határokon túl élő
testvéreinkről.

Szerencsi Hírek: Kizárólag csak fotókat láthatnak az ér
deklődők?

Sélley Attila: Nem. Számos erdélyi ruhát, népviseletet, hasz
nálati tárgyat vittem magammal, ezek a kultúrához, a hagyomá
nyokhoz igazodva adnak ízelítőt az erdélyi népviseletekről és
saját kezem által készített fafaragások is fellelhetők a borfalu
ban. Kopjafatervezetekről van szó, amik egyedinek számítanak
a tárlat palettáján. Visszatérve a népviselethez, a csángókra jel
lemző ruhadarabok minden korosztályt érintenek, kezdve a kis
gyermekek ingétől az idősebbek öltözékéig.

Szerencsi Hírek: Március első napjaiban zár a kiállítás, mi
lesz a sorsa a tárlatnak?

Sélley Attila: Máris van érdeklődés Bodrogkeresztúrból, és
bízom abban, hogy Szerencsen is bemutathatom majd. Talán
sikerül közelebb vinni az anyaországban élőket Erdélyhez, a
történelmi gyökerekhez, a rendkívül kedves és vendégszerető
testvéreinkhez, hogy a csodás, mesébe illő tájakról már ne is
beszéljek. SfL

„Erdélyi tájak, csángó életképek és Csíksomlyó”
címet adta a zömmel fotókból válogatott tarcali ki-
állításának a szerencsi származású Sélley Attila.
Tárlata január 25-én nyílt meg a Hatputtonyos Bor-
faluban, a rendezvényt követően szívesen állt a
Szerencsi Hírek rendelkezésére.

Erdélyről szól a szerencsi fotós tárlata

A mezőzombori származású Zahuczky László néhány hete
lett városunk lakója. A kistérségben élők Bodrogkeresztúr-
ban kialakított Magyar Motorok Múzeuma, illetve a régi két-
kerekűeket gyűjtők országos találkozói és felvonu-
lásai kapcsán ismerhetik. Számos szerencsi progra-
mon vett részt motorjaival, fesztiválokon utaztatta
a legkisebbeket, de nem csak a szabadidős rendez-
vényeken tűnt fel. Ott volt a gáton is, amikor a Sze-
rencs-patak áradása rémisztgette a lakosságot.

Zahuczky Lászlót nem kis meglepetés érte a kö-
zelmúltban. A Budapesten székelő Vitézi Szék ja-
vaslata alapján a Vitézi Rend Nemzetvédelmi Tago-
zatába vették fel, ezzel együtt jogosan viselheti a
„nemzetes úr” titulust. A tagfelvétellel járó ünnepi
ceremóniára a főváros Nagyboldogasszony- főplé-
bániatemplomában került sor, itt mondta el a vitézi
esküt. Zahuczky László közösségért végzett mun-
kájáért került felterjesztésre, és mint azt szerkesz-
tőségünkben elmondta, nem egyszerű az a folya-
mat, amíg az ember elér eddig a címig. Évtizedeken
át tartó közösségi munka van az elismerés mögött,
az első felterjesztést Mezőzombor korábbi polgár-

mestere, Láng János tette meg, ám a gyümölcs csak most
ért be, vitéz Hunyadi László a rend főkapitánya most vélte
úgy, hogy Zahuczky László kiérdemelte a cím viselését.

Nemzetes címet kapott a múzeumtulajdonos
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Szerencs Város Önkormányzata
2013. január 1jén vette át a Cukor
múzeum működtetését, ekkor szü

letett döntés arról is, hogy a Zempléni
Múzeumhoz csatoltan, egységes szakmai
irányítás alá kerüljön az intézmény. Az
épület átvételekor megtörtént egy előze
tes állapotfelmérés, aminek eredménye
ként kiderült, hogy a meglévő körülmé
nyek annyira kritikusak, hogy veszélyez
tetik a gyűjtemény fennmaradását: min
tegy három éve nem volt fűtés, nagy a pá
ratartalom, a falak nedvesek. A szakem
berek megállapították, hogy ma már kor
szerűtlen az a kiállítás, amit 1989ben a
Szerencsi Cukorgyár fennállásának 100.
évfordulójára készítettek. Abban az idő
ben egy önkéntes csapat állt össze a gyár
dolgozóiból és szabadidejüket áldozva
gyűjtötték össze azokat a tárgyakat, ami
ből a tárlatot létrehozták. Ma már azon
ban egy teljesen más szemléletű tárlatra
van szükség, hiszen például az akkori
időkben nem kellett a gyártás folyamatát
bemutatni, mert volt egy jól működő
üzem. Az új kiállítás koncepciója nem a
veszteség hangsúlyozásán fog alapulni,
inkább azt kívánja majd bemutatni, hogy
mennyit fejlődött Szerencs, amikor még
működött a cukorgyár.

A fenntartó önkormányzat lépéseket
tesz a megfelelő állapot létrehozására, de

nagyon nagy terhet jelent a működtetés
és a dolgozók bérének kifizetése is. A ta
valyi évben, a minisztérium felé beadott
pályázatot a bizottság továbbgondolásra
érdemesnek bírálta el, ezzel elismerték
azt is, hogy a múzeumot működtetni kell.
Az intézmény az előzetes munkálatokra,
átterveztetésre már kapott ötmillió forin
tot, most azonban, egy 38,8 millió forintos
összeget igényeltek fejlesztés céljára, eh
hez a tíz százalékos önrész befizetését
vállalta az önkormányzat. A pályázat
eredménye március 23án lesz nyilvános
és, ha sikeressé válik, úgy lehetőség nyílik
a belső tereket felújítani és a gyűjteményt
újrarendezni. A 2015ös évre is vannak
már tervek, ezek között szerepel egy in
teraktív kiállítás létrehozása a gyerme 
keknek, egy kémiai labor elkészítése, ami
majd lehetőséget ad arra, hogy a legkiseb
bek is betekintsenek a különböző korsza
kok munkálataiba és a cukorgyártás vilá
gába. Fontos, hogy egy olyan intézmény
jöjjön majd létre, amit az egykori cukor
gyár dolgozói is magukénak érezhetnek.

S.O.

A január 30-ai képviselő-tes-
tületi ülésen a napirendi pontok
között szerepelt a Cukormúze-
um fejlesztésére és kiállítási
anyagának felújítására szolgáló
pályázati lehetőség. Az önkor-
mányzat ekkor úgy döntött,
hogy a pályázathoz szükséges
önrész biztosítását vállalja, ez-
zel lehetőséget biztosítva arra,
hogy megszépüljön városunk
egyik múzeális intézménye.

Az idén, a múzeu
mok állandó anyagá
nak felújítására kiírt
pályázatot február
8ai határidővel si

keresen beadtuk, ez
zel megigényeltünk

38,8 millió forintot a minisz
tériumtól. Aki járt mostanában a Cu
kormúzeumban, az láthatja, hogy az
épület kritikusan rossz állapotban van,
sajnos olyan műtárgyi környezet van,
amely már veszélyezteti az ott levő
gyűjtemény fennállását. Ennek a múze
umnak, amellett, hogy a gyár történeté
nek az emlékeit gyűjtötte, van egy na
gyon híres cukorgyűjteménye is. Sajnos
itt most már olyan állapotok vannak,
ahol a penész és a nedvesség gyakorla
tilag ennek a nagyhírű gyűjteménynek
a fennmaradását veszélyezteti. Úgy
gondolom, hogy jó reményeink vannak
az összeg elnyerésének tekintetében,
amennyiben ez sikerül, szeretnénk a
belső tereket felújítani, a falak vizessé
gét megszüntetni, illetve a Nemzetközi
Cukorminta Gyűjteményt újrarendezni.
Sajnos sok olyan probléma van – első
sorban műszaki gondok –, amit lehet,
hogy még ebből a pénzből sem tudunk
megoldani. A 2015ös évre is vannak
már terveink, ekkor a gyártörténeti ki
állítás, az udvar és a kert korszerűsíté
sét célozzuk meg. Szeretnénk majd egy
közösségi teret kialakítani a látogatók
számára, pihenőhelyet és játszóteret
létrehozni. Reményeim szerint terveink
megvalósulnak és az épületet teljesen
birtokba veheti majd Szerencs város
közössége.

Fazekasné Majoros Judit

Megújulhat a szerencsi Cukormúzeum



Február a farsangi mulatságok hó
napja, a vidám estélyek, bálok, egy
koron a lakodalmak időszaka. Világ

szerte a jelmezesmaszkos felvonulásokról
nevezetes télidő. Hazánkban azonban nem
a karneváli jellegű felvonulások voltak a
jellemzőek a századfordulón, hanem a ház
rólházra járó köszöntők, meg a kisebb
csoportokban járó jelmezesek.

A farsang a tréfás számonkérés ideje volt,
ilyenkor került sor a pártában maradottak
figyelmeztetésére és kicsúfolására. Néhol
fatuskókkal zárták le a lányos házak kijára
tát, máshol éktelen zajt csaptak ezek előtt.

Szokás volt ebben az időben, az elmúlt
esztendő összes bűnét is számon kérni. Két
összeláncolt, rabnak öltöztetett legényt ve
zettek ilyenkor végig a településen, majd a
„vesztőhelyre” vitték őket. Ott a falu lakos
sága előtt fejükre olvasták bűneiket, majd
ítéletet hirdettek felettük és „kivégezték”
őket: a fejükről leütötték a cserépfazekat.

A farsangot az egyház az ördögök ünne
pének tartotta, s ezért üldözte, kiprédikál
ta. Ennek ellenére évszázadok óta minden
társadalmi réteg kivette a részét a farsang

ünnepléséből. A parasztpolgárság batyu
bálokat rendezett. Ide a legények egyedül,
a lányok gardedámmal érkeztek. A terem
közepén a „majomszigetben” álltak a legé
nyek, innen nézték ki a leányt, akivel tán
colni szerettek volna, a lányok közben a fal
melletti székeken ülő kísérőik mellett áll
tak. Az, hogy a bálon ki kivel táncolt na
gyon fontos volt, hiszen lakodalom is lehe
tett a táncból a következő farsangon. Arra
a leányra, akit nem vittek táncba azt
mondták, hogy zöldséget, petrezselymet
árul s pletykák alapjául szolgált a nők kö
rében. Éjfélkor lefújták a táncot és vacso
raszünetet tartottak. A lány meghívta
partnerét a családja asztalához, s a ba
tyujukban – kosarukban – magukkal ho
zott vacsorával viszonozta a táncot. A le
gény pedig az általa hozott korsóból
borral kínálta meg táncpartnere család
ját. Az étkezés után ismét tánc követke
zett reggel hat óráig. Távozáskor – ha a
legény ezért külön fizetett –, a zenészek
a terem ajtajáig kisérték a bálozókat. 

A vízkereszttől húshagyóig tartó farsan
got bőgőtemetéssel fejezték be. A zenekar
az utolsó bálon a nagybőgőt felravatalozta,
tréfás gyászbeszéd után „eltemették”, mi
vel a nagyböjtben már tilos volt muzsikál
ni, bált rendezni, lakodalmat tartani.

A századforduló emberét, s érthetően a
szerencsi polgárt is szinte elvarázsolta a
farsangi bálok bűvköre, az egyébként hig
gad polgárokat is megszállta a farsang má
mora. A korabeli TokajHegyalja napilap is
arról tudósított, hogy hamvazó szer
da után eljön a kiábrándulás órája:
az eladósorban lévő lány ujjára nem
húzta föl a karikagyűrűt senki, s a ku
porgatás, a nélkülözés ideje megkez
dődött, s csak kevésbé enyhíti a csa
lódást az, hogy „jól mulattunk a far
sangon”. A cikk írója úgy gondolja, a
farsang arra való, hogy a munkában
eltöltött esztendő után víg mulatság
gal kárpótoljuk magunkat, de nem
azon az áron, hogy „a társadalmi kö
vetelmények nem reális szem előtt
tartásával bajainkat tetézzük”. 

Legyen víg és kedélyes az idei farsang
is, s mulatozzunk annyit, amennyi jól
esik, s ne tévesszük szem elől a realitás
szempontjait sem. Azzal a kívánsággal
köszöntöm az olvasókat az idei farsang
kor, amellyel már a XVIII. században is
egymást üdvözölték a levélírók:

„Friss táncot kívánok kegyelmetek
nek!”

O.Z.M.

Farsangi szokások

„Fel nyalka táncra, vigalomra,
Holnap a múló perc miénk,
Aggasztó bú, gyötrelmes bánat
Ne bántsa senkinek szívét.

Éljen a tánc, éljen a jókedv,
Szívünknek drága balzsama,
Mámorban érjen, virradjon ránk
A farsang első hajnala.”

(Ady Endre)
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Három napon belül 
bíróság elé állhat a rabló

Két órán belül elfogta és őrizetbe vette a
rendőrség azt a nőt, aki egy kislánytól erő
szakkal elvette a bevásárlásra kapott pén
zét. A BorsodAbaújZemplén Megyei
Rendőrfőkapitányság tájékoztatása sze
rint rablás bűntett elkövetésének gyanúja
miatt indított eljárást a Szerencsi Rendőr
kapitányság, mivel február 8án 12 órakor
Mád egyik utcájában a 8 éves kislányhoz
odalépett egy ismeretlen nő és pénzt kért
tőle. A gyermek megtagadta a kérést, majd
a támadó a gyermek ökölbe szorított ujjait
szétfeszítetve erőszakkal elvette tőle a ke
zében tartott 300 forintot és a helyszínről
eltávozott.

A nyomozók két órán belül azonosítot
ták, lakásáról előállították és őrizetbe vet
ték a bűncselekmény elkövetésével meg
alapozottan gyanúsítható B. Szabina 22
éves helyi lakost. Az ügyben indított nyo
mozást a Szerencsi Rendőrkapitányság
gyorsított eljárásban, bíróság elé állítással
tervezi befejezni.

Vádemelés két fiatalkorú rablóval
szemben

Rablás bűntett elkövetésének gyanúja
miatt indított eljárást a Szerencsi Rendőr
kapitányság 2013. augusztus 27én. A nyo
mozás adatai szerint a délutáni órákban Ti
szalúc külterületén két fiatalkorú fiú egy fű

ben pihenő szintén fiatal fiútól – amíg aludt
– elvették mobiltelefonját és kerékpárját,
amelyet az időközben felébredt sértettnek
nem adtak vissza, őt az értékek megtartása
érdekében tettleg bántalmazták.

Az ügyben indított nyomozást a Sze
rencsi Rendőrkapitányság 2014. január
29én befejezte és az iratokat vádemelési
javaslattal megküldte az illetékes ügyész
ség részére.

Ismerősét lopta meg a férfi
Lopás vétség elkövetésének gyanúja mi

att indított eljárást 2013. december 16án
a Szerencsi Rendőrkapitányság, L. Csaba 44
éves taktaszadai lakossal szemben.

A nyomozás adatai szerint december 16

án bejelentés érkezett a BorsodAbaúj
Zemplén Megyei Rendőrfőkapitányságra ,
miszerint a sértett taktaszadai lakásához
hazafelé tartva észlelte, hogy a házába be
törtek és az elkövető még bent tartózkodik.
A Szerencsi Rendőrkapitányság és a Ké
szenléti Rendőrség járőrei azonnal a hely
színre mentek, ahol a lakásban tetten érték
és elfogták a tolvajt, aki az általa összeké
szített ruhaneműket és háztartási eszközö
ket így már nem tudta eltulajdonítani.

Mint később kiderült, az elkövető és a sér
tett közelről ismerik egymást. Az ügyben in
dított nyomozást a Szerencsi Rendőrkapi
tányság 2014. január 28án befejezte és az
iratokat vádemelési javaslattal megküldte
az illetékes járási ügyészség részére.

RENDŐRSÉGI HÍREK

Az internet és a közösségi oldalak veszélyeiről tartottak előadást február 11-én a Rákóczi Zsigmond
Általános Iskola hetedik és nyolcadik osztályos tanulóinak. A „Biztonságosabb Internet Nap” alkal-
mából Nagy László, a Szerencsi Rendőrkapitányság bűnmegelőzési referense tájékoztatta a gyer-
mekeket arról, hogy milyen kockázatokat rejt magában az interneten való felelőtlen szörfözés.

A Biztonságosabb In
ternet Nap egy globális

kampány, amelynek célja az
online technológiák és mobil eszközök ve
szélytelen használata. A Rákóczi iskolában
megtartott rendhagyó informatika óra ke
retében a diákok megvitatták tapasztala
taikat és azt, miként lehet védekezni az in
ternet káros hatásai ellen. A Szerencsi
Rendőrkapitányság bűnmegelőzési refe
rense beszélt többek között a világhálón
történő zaklatásról, becsületsértésről.
Nagy László a gyermekek nyelvén fogal
mazta meg tanácsait, s hangsúlyozta, hogy
a probléma esetén előbb a szülők és a pe
dagógusok útmutatásait kell követni,
majd bizalommal fordulhatnak a fiatalok
a rendőrség munkatársaihoz.

A rendőrkutyák és a lovak mintegy megkétszerezik a rendőrjárőrök
hatékonyságát. A Készenléti Rendőrség Különleges Szolgálatok Kutyás és
Lovas Alosztály munkatársai szolgálati jelenlétükkel erősítik a taktaközi
települések közbiztonságát. A lovas rendőrjárőrök 2014 januárjában lát
tak el szolgálati feladatokat a Taktaköz településeinek nehezen megkö
zelíthető területein. A kutyás rendőrök 2014. február 10étől teljesítnek
ugyanitt szolgálatot. A közterületek közbiztonsági megerősítését a Tak
taharkányi Önkormányzat is támogatta.

A Készenléti Rendőrség munkatársainak fő feladata a vagyon elleni
bűncselekmények és szabálysértések megelőzése, az elkövetők tetten
érése, valamint kapcsolattartás az érintett területeken élő állampolgá
rokkal – közölte a BorsodAbaújZemplén Megyei Rendőrfőkapitányság.

Megerősített Taktaköz

Az internet veszélyei – előadás diákoknak



A szerencsi városi könyvtár ezúton mond köszönetet dr. Bob
kó Géza főorvosnak, a Szántó J. Endre Egyesített Szociális és
Egészségügyi Intézet igazgatójának a könyvtár anyagi támoga
tásáért. Dr. Bobkó Géza képviselői tiszteletdíjából 30 ezer forin

tot ajánlott fel új könyvek vásárlására. A könyvtár
örömmel fogadta az adományt, az ösz

szeget az elmúlt évben megjelent
sikerkönyvek vásárlására for
dította, szem előtt tartva az ol

vasók igényeit. A könyvek az ál
lományba vétel után kölcsönöz

hetőek. Képviselő úr anyagi
támogatását olvasóink ne
vében ezúton is köszönjük!

Szerencsi Művelődési
Központ

Álláskeresők figyelmébe
A Szerencsi Járási Hivatal Járási Munkaügyi Kirendeltsé

gének aktuális állásajánlatai: felszolgáló (Mezőzombor),
gépjárműszerelő (Szerencs), hentes (Rátka), kamionvezető,
kézi csomagoló (Szerencs), óvodapedagógus (Tiszalúc), re
cepciós (Mezőzombor), szakács (Mezőzombor), számítás
technikai programozó (Szerencs), szőlőmunkás (Tarcal,
Tállya), vasbetonszerelő (Miskolc), villanyszerelő (Buda
pest).

További lehetőségként tanfolyamok indulnak a kirendelt
ség szervezésében szerencsi oktatási székhellyel: motorfű
részkezelő, földmunka, rakodóés szállítógépkezelő, tar
goncavezető, boltvezető, raktáros, pénzügyiszámviteli ügy
intéző, ács, volfrámelektródás védőgázas ívhegesztő, házi
betegápoló, alapfokú német „komplex” nyelvvizsgára felké
szítő +ECDL, festő, mázoló, tapétázó, szociális gondozó és
ápoló. További információ a Szerencsi Járási Hivatal Mun
kaügyi Kirendeltségén, a Szerencs, Kassa u. 23. szám alatt,
illetve a 47/364909 telefonszámon kérhető. Ügyfélfogadás
hétfőn, és szerdán 812 óráig és 1315 óráig; kedden és csü
törtökön 812 óráig, illetve pénteken 811 óra között.

A Taktaharkányban élő, de szerencsi egészségügyben
dolgozó Madarasiné Száraz Ilona remek receptek ismerője.
Kiválóan főz és szívesen osztotta meg egyik leírását szer
kesztőségünkkel, sőt kóstolóval lepte meg a stáb tagjait.

Hozzávalók 46 személyre: 11 db sárgarépa és petrezse
lyem, 1 kis fej zeller, karalábé, közepes nagyságú vöröshagyma,
két gerezd fokhagyma, 2 dl étolaj, 2530 dkg lencse, 3040 dkg
füstölt kolbász, főzőtejszín, mustár, citromlé, kevés tárkony, pi
rospaprika, őrölt bors, köménymag, babérlevél.

Elkészítése: a zöldségeket és a hagymát apró kockákra vág
juk, olajon enyhén megfuttatjuk, ezt kevés pirospaprikával, őrölt
borssal elkeverjük, adunk hozzá kevés köményt és babérlevelet.
Ha úgy gondoljuk, ételízesítőt is szórhatunk hozzá. Majd  bele
tesszük a lencsét és felengedjük annyi vízzel, hogy ellepje. Fel
tesszük főni és amikor felforr, hozzáadjuk a házi füstölt kolbászt.
Hagyjuk, hogy érjenek össze az ízek, majd adjunk hozzá 2 ek
mustárt, néhány csepp citromlevet, végül dúsítsuk főzőtejszín
nel. Van, aki jobban szereti a tejfölös habarást, ám a tejszín lá
gyabbá teszi a levest, nem csomósodik össze a teteje. Nagyon
lényeges, hogy a tárkonyt nem szabad a főzés elején az alap
anyagokhoz adni, azután tegyük a levesbe, amikor az először
felrottyan. Forrón, friss házikenyérrel tálaljuk.

gazdagon
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A kommunizmus áldozatainak emléknapja
A kommunista diktatúra áldozatainak emléknapján, február

25én 16.30 órától Szerencs Város Önkormányzata a Bocskai
István Katolikus Gimnázium aulájában tart megemlékezést. A
középiskola diákjainak műsora után a Rákóczi út és a Posta utca
sarkán lévő emléktáblát koszorúzzák meg a résztvevők.

A Rákóczivár lovagtermében 17 órától könyvbemutató, ame
lyen Oroszné Stumpf Éva Jóvátették azt, amit el sem követhettek
című könyvét ismerheti meg a közönség.

Örök Mozgásban Táncest
Változatos táncokkal, színes műsorral, lenyűgöző koreográ

fiákkal várja az érdeklődőket február 22én 17 órától a VII.
Örök Mozgásban Táncest. A Kulcsár Anita Sportcsarnokban
az előző évekhez hasonlóan Kovács Annamária (Cini) tanít
ványai, vagyis a Szikra Tánciskola szerencsi és tállyai csapatai
mutatják meg tehetségüket, illetve a taktaharkányi táncosok
aprajanagyja csillogtatja meg tudását a Spry Dance Club kép
viseletében.

A közönséget a szerencsi Killer Surprise zenekar melegíti be.

Ma éjjel szabad vagyok 
Színházi előadással várja a vendégeket a Szerencsi Művelő

dési Központ március 21én a Rákóczivárban. A Ma éjjel szabad
vagyok című három felvonásos, zenés bohózatot Éless Béla ren
dezte. Főbb szerepekben Kautzky Armand, Nyertes Zsuzsa, Ma
dár Veronika, Koncz Gábor és még sokan mások. Az előadásról
további információ kérhető a Rákóczivár Galéria Kávézójában.

Programajánló

Tárkonyos lencseleves Anyakönyvi hírek 2014. február
Házasságot kötöttek: Kóra Judit Katalin – Serfőző Jó

zsef, Kerekes Bettina – Turóczi Gábor, Lakatos Ibolya Er
zsébet – Kohári János.

Elhunytak: Mitre Sándor (80. év), Gáll Béla (86. év),
Róth Gusztáv (58. év), György Jánosné (74. év), Klaba Bé
láné (81. év), Labbancz Ferencné (98. év), Pelényi Ottó Ká
roly (74. év), Varga László (76. év), Farkas Kálmán (69. év),
Fercsák Sándorné (91. év), Sárossy Béla (85. év), Pallagi
Józsefné (79. év), Lintner Imréné (81. év), Palcsó István
(65. év).

Születtek: Gyurán Bence, Türk Lia, Varga Balázs.
Köszöntjük városunk ifjú polgárait!

Köszönet a könyvekért



DEAC – Szerencs VSE: 107 – 91
Az NB II keleti csoportjában szereplő kosárlabdacsapatunk

idegenben játszotta január 30ai mérkőzését. A DEAC elleni
meccs első félidejében még csak egy ponttal vezettek a házigaz
dák, a harmadik negyedben azonban 12 ponttal növelték előnyü
ket. A szerencsiek remek támadójátéka ellenére a mérkőzés vég
eredménye 107 – 91 arányban a DEAC javára dőlt el.

Nem várt vereség hazai pályán
Rendkívül rutinos csapat érkezett vendégségbe február 7én

városunkba, amikor a Szerencs VSE felnőtt férfi kosárlabdacsa
pata a Cegléd KE együttesét fogadta a Kulcsár Anita Sportcsar
nokban. A végjáték sajnos nem a hazaiaknak kedvezett, a Pest
megyei együttes hazavitte a győzelemért járó két pontot. 

Az NB II keleti csoportjának 15. fordulójának hazai mérkő
zése jól indult a szerencsiek számára. A meccs ötödik percé
ben már 92 volt az állás, azonban a vendégek rutinos játéká
nak köszönhetően a hét pontos előny az első játékrész végére
kissé lecsökkent (1511). Endrész Tamás játékos és edző
mindössze egy percet töltött a pályán, sérülés miatt a kispad
ról igyekezett irányítani a csapatot.

A folytatásban a Szerencs VSE fiatalabb játékosai léptek pá
lyára. Egyre kiegyenlítettebbé vált a játék, a vendégek javuló
formáját mutatta, hogy a második tíz perc végére fordított a
Cegléd (3236).

A szünet után a gyenge dobóforma és a védekezésbeli hiá
nyosságok miatt elléptek a rendkívül motiváltan játszó Ceg
lédiek. Szerencs VSE  Cegléd KE: 6489. 

Szerencs VSE: Jakab L. 22/3, Birk L. 10/3, Szárnya G. 2. Lip
pai Sz. Endrész T. cserék: Marton P. 3/3. Bihari L. 16/6, Marton
B. 6, Pallai Á., Szemán B. 5

Szerencs VSE – DKA-DEAC: 87-57
A vártnál gyengébben kezdte a bajnokság soron következő

hazai találkozóját február 12én a Szerencs VSE felnőtt kosár
labdacsapata. Az ellenfél gyors játékának és pontos dobásainak
láttán a hazaiak szerencsére hamar összeszedték magukat.
Endrész Tamás edző változtatott a védekezésen és a pontosabb
támadójáték is meghozta az eredményt, így a mérkőzés máso
dik felében 30 pontos különbséggel nyertük meg a találkozót.

Szerencs VSE: Jakab L. 19/3, Birk L. 13/3, Szárnya G. 11. Lip
pai Sz. 8. Endrész T. 11. cserék: Marton P. 8/6. Bihari L. 11/3,
Marton B. 6, Pallai Á., Szemán B.

Az erdélyi Korondon versenyeztek janu
ár 25én a Szerencs VSE birkózói. A Lőrinc
Márton Emlékversenyen 300 fiatal között
városunkat Molnár Olivér és Golopi Gergő
képviselte. Olivér tizenegy fős mezőnyben,
42 kilogrammos súlycsoportban három
győzelemmel és egy vereséggel ezüstérmet
szerzett, Golopi Gergő pedig az 54 kilo 
grammosok között két győzelemmel és egy
vereséggel harmadik lett.

Pesterzsébeten február 1jén rendezték
meg a kötöttfogású diák csapatbajnoksá
got, ahol Nagy Kristóf és Molnár Olivér a
DVTK színeiben lépett szőnyegre. Nagy
Kristóf három tussal, Molnár Olivér pedig
négy tus győzelemmel járult hozzá a Diós
győr országos harmadik helyezéséhez.

Kötöttfogású Területi Diák és Serdülő
Egyéni Bajnokságot rendeztek február

9én, Miskolcon. A Magyar Bajnokság
kvalifikációs versenyén négy fiatal kép
viselte a Szeren VSE birkózó szakosz
tályát. Eredmények: Kozsik Olivér 3.
hely, Molnár Olivér 2. hely, Nagy Kristóf
1. hely, Pál Mihály 2. hely. 

A bekecsi birkózó klub eredményei:
Gyermek II. korcsoport, szabad fogás:

Papp Ádám (20 kg) 3. hely. Diák II. kor
csoport, kötött fogás: Tasi Márk (32 kg),
Oláh Gergő (50 kg) 2. hely, Édes Bálint (+
69 kg) 1 hely. Diák I. korcsoport, kötött
fogás: Nagy Bence (35 kg) 3. hely, Suhaj
Trisztán (54 kg) 2. hely. Serdülő korcso
port, kötött fogás: Édes István (58 kg) 3.
hely.
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Kosárlabda mérkőzések itthon és idegenben

Itthon játszotta soron következő bajnoki mérkőzését február 1jén a Szerencs VSE
asztalitenisz csapata. A tavaszi bajnokság harmadik fordulójában magabiztos győzel

met arattak a szerencsiek az Ózd
VSE II. gárdája felett. A mérkőzés
legjobbjai Köllő András és Mak
ranczi László voltak, akik vala
mennyi meccsüket megnyerték.

Egyéni eredmények: Köllő And
rás (4 győzelem), Makranczi Lász
ló (4 győzelem), Korály Csaba (3
győzelem/1 vereség), Csorba Ist
ván (2 győzelem/2 vereség). Pá
ros eredmények: Köllő – Mak
ranczi (győzelem), Korály – Csor
ba (vereség).

Asztalitenisz: 
Szerencs VSE – Ózd VSE II.: 14 – 4

Birkózó versenyeredmények



A Szerencsi Hírek
rendszeresen beszá

mol a város sportéleté
ről, a helyi sportegyesület

szakosztályainak mindennapjai
ról. Ezúttal a birkózók edzőtermé
ben tettünk látogatást, ahol a ha
gyományos évindító és évértékelő
házibajnokságot rendezték meg a
szakosztály versenyzői. Illésy
László immár 14 esztendeje oktat
ja a birkózás fogásaira a szerencsi
gyermekeket. Az edzőt ezúttal az
elmúlt időszak eredményeiről és a
jövő terveiről kérdeztük.

Illésy László: A szakosztályunk 2000
ben alakult meg akkor hét gyermekkel,
töretlen sikerrel haladtunk előre az évek
során. Két éve még több mint 54en küz
döttek lelkesen a kezeim alatt, de idén
sajnos 20 főre csökkent azon fiatalok
száma, akik rendszeresen látogatják az
edzéseket. A csökkenés elsődleges oka,
hogy a birkózásban is tehetséges gyer
mekek közül sokan idő közben más
sportágak edzőinek figyelmét is felkel
tették…

Míg korábban hetente két napon há
rom foglalkozást is tartottam csoport
bontásban, ez a szám most már csak he
ti kettőre csökkent. A legkisebb sporto
lónk még alig négy éves, a legidősebb
pedig betöltötte a 21et. Közöttük gyer
mek, diák, ifjúsági, felnőtt korosztály
os birkózóink is vannak. Hétfőnként pe
dig Bekecsre járunk Repka Attila olim
piai bajnok birkózó tréningjeire, pénte
ken pedig úgynevezett centrum 
edzéseken, a DVTKnál szerezhetnek na
gyobb tapasztalatot a fiataljaink.

Szerencsi Hírek: Hogyan történnek a
heti foglalkozások?

Illésy László: Edzőtársaimmal, Novák
Lászlóval és Sélley Lászlóval közösen ké
szítjük el az éves edzéstervet, amelynek
lényege a fizikai állóképesség és a tech
nikai tudás fejlesztése. Mindez elenged
hetetlen a versenyekre való felkészülés
hez. Ez sok futással és erőállóképességi
terheléssel jár. A több kilométeres futás
azért fontos, mert olyan sokoldalú álló
képességi fizikai alapot ad, amelyre már
lehet építeni a későbbiekben a terhelést.

Szerencsi Hírek: Hogyan készülnek
egyegy versenyre a Szerencs VSE bir
kózói?

Illésy László: A versenyidőszakban a

technika gyakorlása mellett egyre na
gyobb szerepet kap az edzések küzdő
jellegének fokozása. A főversenyek idő
pontjának közeledtével a küzdések in
tenzitása fokozódik, a terjedelme pedig
csökken. Ezáltal szimulálva a verseny
helyzetet. Így próbálunk egyfajta formát
időzíteni, melynek hatékonyságát az or
szágos versenyeredményeink igazolják
vissza. 

Szerencsi Hírek: Nemrégiben jelen
tős sportágfejlesztő támogatást ka
pott a szakosztály.

Illésy László: Igen. A Magyar Birkózó
Szövetség a Magyar Államtól sportágfej
lesztési támogatásként közel egymilli
árd forintot kapott, amelynek felét –
szinte egyedülálló módon – pályáztatás
útján utánpótlásfejlesztésre fordítja.
Így pályázott a Szerencs VSE birkózó
szakosztálya is, a kiírt feltéteknek meg
felelve 2013 második felében 1.084.000
forintot kaptunk. Minden pénzügyi elő
írásnak megfelelően, mindössze két he
tünk volt a pénz elköltésére. Így ebből
mezeket, melegítőt, cipőt tudtunk vásá
rolni, és 14 esztendő után végre edzői
juttatást is tudtunk finanszírozni. Erre a
támogatásra ígéretünk van 2014 első fé
lévére is. A szövetség célja a tárgyi és
személyi feltételek javítása mellett a
versenyzői létszám látványos növelése.
A támogatási időszak alatt háromezer
ről tízezerre akarják növelni a Magyar
országon birkózó fiatalok számát. A ne
künk megítélt támogatás feltétele is ha
sonló: 2014. júliusig az igazolt verseny
zői létszámot 25 fővel növelni kell. Az
anyagi támogatáson felül idén január
ban új szőnyeget is kaptunk a szövetség
től. Ugyancsak a támogatás feltétele volt
a regionális nagycent
rumok létrehozása, mi
a Diósgyőrhöz csatla
koztunk, aminek tagja
Sátoraljaújhely, Sáros
patak, Bekecs és a
DVTK birkózó klubja is.
A nagycentrumok kü
lön anyagi dotációt
kapnak a társuló szak
osztályokkal történő
közös edzések, edzőtá
borok szervezésére.

Szerencsi Hírek: Ha
pedig a versenyeket
említette, milyen ered
ményekkel zárták az

ifjak a tavalyi évet?
Illésy László: Az évértékelésből kide

rül, hogy a legtöbb alkalommal Nagy
Kristóf, Pál Mihály és Molnár Olivér lé
pett szőnyegre és a statisztika szerint
több győzelmük volt, mint vereség. To
vábbá a Szerencs VSE birkózó szakosz
tály történetében először immár van egy
magyar bajnokunk is, hiszen 2013 nya
rán Golopi Gergő a csepeli országos
döntő aranyérmese lett.

Szerencsi Hírek: Mit hozhat a jövő?
Illésy László: Ebben az évben is pályáz

tunk Erzsébettáborra, amit Zánkán ren
deznek meg, továbbá a mádi Bortó mel
lett megtartjuk hagyományos nyári ed
zőtáborunkat is. Fontos célunk, hogy
Nagy Kristóf, Molnár Olivér, Pál Mihály,
Kozsik Olivér a korosztályos bajnoksá
gokon érmet szerezzenek. Golopi Gergő
nek a kadet Európa Bajnokságra való
kvalifikálás a célja.

A gyermekek szívesen járnak az edzé
sekre, hiszen ez egy igazi élményt adó
sport, ahol a játék mellett sok olyan pozi
tív emberi tulajdonsággal gazdagodnak,
ami az élethez szükséges: rendszeresség,
felelősségvállalás, küzdeni akarás, ku
darctűrő képesség, önmaguk és egymás
megbecsülése. Szeretnénk népszerűsíteni
ezt a sportot és örülnénk, ha egyre többen
járnának el az edzéseinkre! Mondom ezt
azért, mert a birkózás olyan mozgásfor
ma, mellyel már gyermekkorban találko
zunk. Ki az aki – legyen lány, vagy fiú –, ne
birkózott volna az édesapjával? Ezt a já
tékos képességet egy kis odafigyeléssel
tovább lehet fejleszteni. A birkózás fegyel
met tanít és olyan fizikai állóképességet
ad a testnek, mellyel biztosan léphetnek
fiataljaink a felnőttkor felé.

A birkózás fegyelemre és állóképességre nevel
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INGATLANINGATLAN

Szerencsen szintes családi ház
városközpontban, műanyag nyí
lászárókkal, vegyes tüzelésű ka
zánnal, térkövezett udvaron el
adó. Érd.: 70/6817775. (34)
Szerencs belvárosában, külön
bejáratú, két lakrészes, 2+4 szo
bás, rendben tartott családi ház
egyben vagy különkülön eladó.
Kisebbet beszámítunk Szeren
csen vagy Budapesten. Érd.:
20/4464662. (345)
Gesztely csendes területén, 70
m2es családi ház, 1079 m2es
telken eladó. Fűtés: gázkonvek
tor és cserépkályha. Érd.:
20/3462864. (3)
Szerencs főutcáján (ESZEIvel
szemben) 100 m2es, felújított
családi ház akár irodának, üzlet
nek is, valamint Bekecsen 85
m2es családi ház eladó. Érd.:
30/8363302. (34)
Szerencsen áron alul emeletes
családi ház a Tesco, iskolák kö
zelében eladó. Kétgenerációs la
kásnak, nagycsaládosoknak,
akár vállalkozásra is alkalmas.
Rendezett udvaron, melléképü
letekkel. Budapesti lakáscsere is
érdekel értékkülönbözettel.
Érd.: 70/6557576, 47/363
282. (3)
Eladó 55 m2es felújított társas

házi lakás a városközpontban,
alacsony rezsivel, garázzsal.
Érd.: 20/5685189.
Szerencs legszebb helyén, az
Ondi úton kertes családi ház el
adó. A vételár megegyezés tár
gya. Érd.: 30/6244878. (34)

VEGYESVEGYES
Mobil WC, zománcozott üst +
üstház, fa sózóteknő eladó. Érd.:
20/5317676, 30/8618788. (3
4)
Tarcalalon a Péter Deák dűlő
ben 4539 m2 területű kordonos
szőlő eladó. Érd.: 47/396196
18 óra után. (3)
Jó állapotban lévő, csomagtartó
val ellátott, felnőtteknek való
tricikli eladó. Érd.: 70/277
5347. (3)
60 év körüli, egyedülálló höl
gyet keresek albérlőnek, amiért
fizetni nem kell – rossz egyedül.
2,5 szobás, összkomfortos, ker
tes lakással rendelkezek, ha
majd jól kijövünk a későbbiek
ben, a ház később meg is örököl
hető. Tel.: 47/362199. (3)
Konyhakész, hasított tűzifa in
gyenes házhozszállítással, hely
ben hiteles mérlegeléssel 1 700
Ft/q áron eladó. Érd.: 70/524
2888. (3)
Négyütemű Trabant lejárt mű
szakival, négy téli gumival, felni
vel valamint 7 tagú olajradiátor
eladó. Érd.: 47/362390. (3)
Mistral típusú elektromos kere
kesszék eladó. Érd.: 70/967
2478. (3)

Lakossági

apróhirdetés

22

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. március 7. (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.

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

KÉZMŰVES
PÁLINKAFŐZŐ

JÉ-EX Ker. Bt.

MEGNYITOTTUNK
TEL.: 06-30/298-8885TEL.: 06-30/298-8885

Cím: 3900 Szerencs, Keleti Ipartelep 1963/39 Hrsz. (volt Nestlé telep)



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

•

zemplentourist

2014. évi tavaszi-nyári ajánlataink
autóbusszal Szerencsről

2014. évi tavaszi-nyári ajánlataink
autóbusszal Szerencsről

Bővebb információ és jelentkezés irodánkban:

Húsvét előtt Bécsben
Április 12. (szombat)

Részvételi díj: 9 900 Ft/fő
Tartalmazza az autóbuszos utazást

és az idegenvezetést.
Nem tartalmazza a belépőt

és az utasbiztosítást.

Június 5-8. (4 nap/3 éj)
Részvételi díj: 39 800 Ft/fő
Az ár tartalmazza az autóbuszos

utazást, szállást félpanzióval
és az idegenvezetést.

Csíksomlyói búcsú
– Körutazás Erdélyben

Észak-Erdély
Július 24-27. (4 nap/3 éj)

Részvételi díj: 36 900 Ft/fő
Az ár tartalmazza az autóbuszos

utazást, szállást reggelivel
és az idegenvezetést.

A belépők külön fizetendők.

Körutazás a festett
kolostorok világában

Szeptember 4-7.
Részvételi díj: 74 400 Ft/fő

Tartalmazza az autóbuszos utazást,
szállást, ellátást

és az idegenvezetést.
Nem tartalmazza a belépőket

és az utasbiztosítást.

Egy csepp Toszkána

SAJTÓKÖZLEMÉNY 
 
Korszer  állatorvosi rendel t alakított ki a SZERVÁC Kkt. Szerencsen 
 
 

2013. június 20. 
 
 

A SZERVÁC Kkt. 2,25 millió forint vissza nem térítend  támogatást, 
valamint szintén 2,25 millió forint visszatérítend , támogatott hitelt nyert 
el az Új Széchenyi Terv „Mikrovállalkozások fejlesztése” címmel kiírt 
pályázatán. Az 5 millió forint összköltség  beruházás keretében egy 
korszer , a szakmai elvárásoknak megfelel  állatorvosi rendel t hoztak 
létre 2012-ben Szerencsen. 
 

A SZERVÁC Szerencs Városi Állategészségügyi Centrum Kkt. 1998. év végén alakult 
három állatorvos szakmai és anyagi összefogásával. A mikrovállalkozás f  tevékenységi 
köre állat-egészségügyi ellátás és szaktanácsadás nyújtása. Az elmúlt 15 év gazdasági-
társadalmi kihívásaiban megedz dött vállalkozásban jelenleg két állatorvos látja el a napi 
tevékenységeket. 

 
Az európai uniós forrás segítségével megvalósult beruházásnak köszönhet en lehet ség 
nyílt egy a mai kor igényeinek megfelel , az els dleges betegellátás keretein túlmutató 
(diagnosztikai és sebészeti téren elérhet ) állatorvosi rendel  és a kapcsolódó részeinek 
(váróterem, mosdó, WC, illetve kutya kozmetikai rész) kialakítására Szerencs frekventált 
helyén, a Jókai út 16. szám alatt, a már meglév  ingatlan területén. A szolgáltatási 
színvonal fenntartása, az évek során megnövekedett tulajdonosi elvárások, illetve a 
kényelmesebb, megbízhatóbb diagnosztikai és munkakörülmények szükségessé tették a 
pályázat keretében igényelt állatorvosi diagnosztikai (ultrahang) és sebészeti 
(elekrocauter és m szer sterilizáló) eszközök beszerzését. 

 
Az ingatlan átalakításának megtervezésekor fontos szempont volt az állatorvosi rendel k 
2015. évt l várható, a jelenlegihez képest változó feltételeinek érvénybe lépése, és az 
ezeknek való el zetes megfelelés, mint például a kötelez  várótermi mosdó és WC 
kialakítása, kötelez  (ajtóval elválasztott) m t , el készít  és m tét utáni ébreszt  
helyiség, csempézettség minimális magasságának megemelt szintje, jogszabályban 
rögzített egyes helyiségek minimális elvárható alapterületének való megfelelés. Az önálló 
kutyakozmetikus helyiség kialakításával a szolgáltatási kör b vítésére került sor. A 
fejlesztésnek köszönhet en több speciális kezelés megvalósítására nyílik lehet ség, amely 
árbevétel növekedést eredményez. A vállalkozás f  célkit zése a rendel be kerül  
kisállatok alapos ellátása, gyógyítása, illetve egészségük meg rzése, az állatjóléti 
feltételek betartásával. 
 
A projekt megvalósulását az Új Széchenyi Terv GOP-2.1.1-11/M pályázata 2 254 491 
forint vissza nem térítend  támogatással, valamint ugyanekkora összeg  visszatérítend  
támogatott hitellel segítette, amelyet saját er vel kiegészítve az összköltség 5 009 982 
forint volt. 

 
SZERVÁC Kkt. 
Cím: 3900 Szerencs, Jókai u. 16. 
E-mail: szervac.kkt@freemail.hu 
www.ujszechenyiterv.gov.hu 

 

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-VÁR
Belovecz és Társa Kft.

Étkezési utalványt
elfogadunk!

Étkezési utalványt
elfogadunk!

Dobó 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

Akciós ajánlatunk visszavonásig:
Kaiser lecsókolbász
Kaiser baromfi párizsi
Pecsenye csirkecomb
Sertés tarja csontos
Sertés oldalas
Apróhús (kolbászhús)
Sertésláb
Darabolt Csabai kolbász
Bogdányi lángolt kolbász
Bogdányi parasztkolbász
Sertés zsír (0,5 kg és 1 kg)

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

460 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
GPS és TABLET tartók, MENETRÖGZÍTŐ KAMERÁK

KÖNYÖKLŐK, AKCIÓS KIPUFOGÓDOBOK és VÉGEK.

OPEL és SUZUKI olajszűrők , RENAULT450 Ft 700 Ft

Akkumulátor
•
14 000 Ft-tól

900 Ft 5 000 Ft
3D fólia

Kormányvédő 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

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

Szendvics sonka
Cserkész kolbász
Szerencsi csípős kolbász
Füstölt sertés tarja
Májas hurka
Rakott sertés fej
Füstölt főtt császár szalonna
Sertészsír 1/1

Szendvics sonka
Cserkész kolbász
Szerencsi csípős kolbász
Füstölt sertés tarja
Májas hurka
Rakott sertés fej
Füstölt főtt császár szalonna
Sertészsír 1/1

1359 Ft/kg
1559 Ft/kg
1159 Ft/kg
1459 Ft/kg
759 Ft/kg
819 Ft/kg

1409 Ft/kg
499 Ft/kg

1359 Ft/kg
1559 Ft/kg
1159 Ft/kg
1459 Ft/kg
759 Ft/kg
819 Ft/kg

1409 Ft/kg
499 Ft/kg

Az akció 2014. február 21-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.


