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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
Március 10-16.: Alba Gyógyszertár. Március 17-
23.: Tesco Gyógyszertár. Március 24-30.: Cent-
rum Gyógyszertár. Március 31. – április 6.: Orosz-
lán Gyógyszertár. 22 óra után a gyógyszertá-
rak telefonos egyeztetést követően, az
ügyeletes orvos kérésére, rendkívüli eset-
ben biztosítják a gyógyszer kiadását.

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

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

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

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

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

SZERENCSI MŰVELŐDÉSI KÖZPONT,
KÖNYVTÁR

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

A Szerencsi Hírek 
ügyeleti telefonszáma:

20/340-6089

KÖZÉRDEKŰ INFORMÁCIÓKKÖZÉRDEKŰ INFORMÁCIÓK



Meghívó
Városi Nőnap

Szerencs, Rákóczi-vár, színházterem
2014. március 8. 15 óra

Program:
– Ringer István tárogató
– Koncz Ferenc polgármester köszöntője
– A szerencsi óvodások műsora
– A hölgyeket méltatja: dr. Mengyi Roland, 

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés elnöke
– Tihanyi Tóth Csaba és barátai – operett műsor
– Néptáncbemutató
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A tavasz kezdete…

Véget ért a farsang, megkez
dődött a negyven napig tartó
böjt időszaka. A hosszú boron
gós hónapok után az első tavaszi
lapszámunkban újabb közér
deklődésre számot tartó témá
kat dolgozunk fel. 

Itt van mindjárt az első, a vá
ros idei költségvetése, amely 

– mint az tovább lapozva írásunkból is kiderül –
történelmi jelentőségű Szerencs életében. Ugyan
csak a városházi beszámolóhoz kapcsolódik a ha
marosan ismét a lakosság rendelkezésére álló hul
ladékudvar kálváriáját bemutató cikk, amelyből az
Eperjes utcai létesítmény bezárásának és újra meg
nyitásának körülményei is kiderülnek. 

Nem kevésbé érdekes témát dolgozunk fel la
punk 10. oldalán, ahol a Szerencsi Városgazda Non
profit Kft. elmúlt két évében történt fejlesztéseiről
esik szó. Talán sokan nem gondolták, hogy a Start
Közmunkaprogram a rendkívül fontos foglalkozta
tás mellett nagy mértékű eszközbeszerzést is lehe
tővé tesz.

Országos hírek szólnak arról, hogy egyre nagyobb
méreteket ölt hazánkban az influenza. A szak 
emberek azt mondják, az enyhe tél kedvezett a ví
rus terjedésének. A népegészségügyi intézet közle
ményéből kiderül, hogy Szerencset eddig elkerülte
a járvány, településünk városi főorvosa pedig igyek
szik jó tanácsokkal szolgálni e témával kapcsolat
ban. 

Nem utolsó sorban ünnepeljük lányainkat, asszo
nyainkat, hiszen Nőnap van. Feleségek, gyermekek
és anyák; születés, szeretet; szépség, odaadás, öle
lés; vágy és beteljesülés, társ. Róluk szól a Nemzet
közi Nőnap, amit 1914től ünneplünk Magyaror
szágon, annak emlékére, hogy 1857. március 8án
New Yorkban mintegy negyvenezer nő, textil és
konfekcióipari munkás sztrájkolt az egyenjogúsá
gért, a béregyenlőségért és a munkaidő csökken
téséért. Mi most azonban nem a történelmi háttér
rel, inkább településünk históriájához kapcsolódó
jeles személyek életében fontos szerepet játszó
asszonyokkal foglalkozunk helyi történeteket fel
dolgozó rovatunkban.

Ajánlom tehát figyelmükbe a Szerencsi Hírek leg
frissebb számát, Isten éltesse a lányokat és az asz
szonyokat! Köszöntsük őket Szalai Pál Nőnapi kö
szöntő című versének néhány sorával: 

„Mi a nő nekünk? Az egész világ maga, a szüntelen
változás, Az anya, akinek testén át e világba léptünk,
az első és végtelen önfeláldozás. Ő őrzi első lépteink,
törli le könnyeink, testéből etet, szeretetéből nevel,
Mindig megbocsát, ha kell és soha nem enged el, ő a
fény, a meleg és minden ami jó, semmihez sem fog-
ható és semmivel sem pótolható.”

Muhi Zoltán

Szerencs Város Önkormányzata
nevében

a Nőnap alkalmából
köszöntöm városunk lányait és asszonyait.

Koncz Ferenc
polgármester

Schlosserné Báthory Piroska: Csendélet Nőnapra



Zemplén egyetlen hulladékudvara
Szerencsen, az Eperjes utcában
2006. július 1jén kezdte meg mű

ködését. Az előjelek sem voltak biztató
ak, hisz 20 millió forinttal többe került
a beruházás, mint amiről a döntéshoza
tal során a képviselőket tájékoztatták.
Az előző városvezetés 19 év, határozott
idejű működtetéssel bízta meg a szolgál
tatót, azzal, hogy a csak szerencsi lako
sok által igénybe vehető szolgáltatás dí
ját a város vállalta magára, hasonlóan a
nem fizető állampolgárok szemétdíjá
nak kiegyenlítéséhez, valamint a korhoz
kötött kedvezmények rendszere mellett.
Utóbb önkormányzatunk – megelőzve
az országos rezsicsökkentést – a 2010
es árakon befagyasztotta a lakossági dí
jakat, vállalva a szolgáltató felé az egyre
emelkedő különbözet megtérítését. No
ha a működtetési szerződés a kötele
zettségvállalás nagyságrendje miatt
előírta a képviselőtestületi jóváhagyást,
de még csak a szerződés megkötéséről
sem tájékoztatták a képviselőket, nem
hogy jóváhagyásra került volna sor. Vé
gül 2012 tavaszán a mostani testületre
hárult a döntés felelőssége, mivel egy
kockázatelemzés során derült ki, hogy

ezt az „apróságot” nem szerezte be az
előző városvezetés. (Igaz a hivatalban
sem tűnt fel a kötelezettségvállalás hi
ánya.) A testület a 2006os szerződés jó
váhagyását megtagadta annak előnyte
len volta miatt.

A nyitástól, 2011. december 31. napjá
ig 39 millió forint volt a kapunyitás költ
sége, hárommillió forint pedig a nem
háztartási hulladékok megsemmisítésé
ért fizetendő ártalmatlanítási díj, mindez
a helyi adók terhére. Mivel 40 millió fo
rintos nagyságrendűre gyülemlett fel a
város adóssága a ZHK felé a különböző
jogcímeken, ugyanakkor más jogcímeken
a városnak voltak elszámolási igényei, s
a felek nem tudtak megállapodni, így a
szolgáltató 2013. január 1jével felfüg
gesztette a hulladékudvar működtetését.

A környezetvédelem iránt elkötelezett
önkormányzat súlyos pénzügyi helyze
te, a Kormány tavaly decemberi 400 mil
lió forintos egyszeri támogatása révén
nyílt lehetőség a tárgyalások újrakezdé
sére, melyek gyorsan megegyezéshez
vezettek. Szerencs rendezte nem kevés
pénzügyi kötelezettségét, a felek megál
lapodtak abban, hogy a hulladékudvar
működtetésére új szerződést kötnek, fe
lezik a vitatott és még ki nem fizetett
üzemeltetési díjat, lemondanak kamat
igényeikről. Ennek alapján a testület a

február 20án tartott ülésén felhatal
mazta a polgármestert az ismertetett
feltételekkel az új üzemeltetési szerző
dés aláírására.

A kompromisszum révén önkormány
zatunknak sikerült a hulladékudvar üze
meltetési díját a 2006os árszínvonalon
befagyasztani oly módon, hogy a csütör
tökön és pénteken 817 óráig, szomba
ton 815 óráig tartó nyitvatartási időért
250 000 Ft +ÁFA/hó vállalkozói díjban
egyeztünk meg azzal, hogy Bekecs és
Mezőzombor Önkormányzatainak igen
lő határozatai alapján ugyanezen idő
szakokban ezen önkormányzatok lako
sai is igénybe vehetik a hulladékudvar
szolgáltatását, mely nem növeli az üze
meltetési díjat, hanem létszámarányo
san megoszlik a három önkormányzat
között a jelzett díj. Ezen felül természe
tesen az önkormányzatok viselik az ár
talmatlanítással felmerülő kezelési díja
kat. A hulladékfajták megnevezését, il
letve az ezért általunk fizetendő díjat
külön fogjuk közzétenni, beleértve a hul
ladékudvar megnyitásának időpontját
is. Egyelőre a március közepén tervezett
nyitástól számítottan 2015. június 30ig
terjedő időre szól a megállapodás, rész
ben, mert a jelenlegi jogi szabályozás
szerint ezen időpontot követően a szol
gáltató köteles a hulladékudvar működ
tetésének költségeit viselni, (ahogy ez
jelenleg is szokás a szolgáltatók többsé
génél) de egy esetleges jogszabályválto
zás esetére is gondolva, meg kívánjuk
hagyni az új képviselőtestület mozgás
terét.

Önkormányzatunk már korábban visz
szakapta a kukaedények tulajdonjogát,
így nyugvópontra került valamennyi vi
tatott kérdés.

Ezúton is köszönjük a szolgáltató tü
relmét, s reméljük, hogy a közeljövőben
Zemplénben nyíló további hulladékud
varok számára hasznos tapasztalatokkal
szolgálhatunk a zavartalan működtetés
érdekében.

dr. Egeli Zsolt
alpolgármester, mint előterjesztő

Szerencs Város Önkormányzata a február 20-án megtartott
ülésén tárgyalta dr. Egeli Zsolt alpolgármester előterjesztését,
ami a szerencsi hulladékudvar bezárásának és újra nyitásának
körülményeit taglalta. Mint kiderült, hosszú tárgyalási folyamat
után újra megnyitja kapuit az Eperjes utcában lévő hulladékud-
var. Dr. Egeli Zsolt erről készített beszámolóját az alábbiakban
olvashatják.

Megnyílik az Eperjes utcai hulladékudvar
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ASzerencsi Művelődési Központ
2013 évi beszámolóját és az idei
munkatervét hagyta jóvá első

ként a képviselőtestület a február 20
án megtartott ülésen. Ugyancsak napi
renden volt a két önkormányzati cég
2014es üzleti terve. A Szerencsi Vá
rosgazda Nonprofit Kft. parkfenntartá
si, úthíd karbantartás, vízbelvíz elve
zetés, közhasznú és köztisztasági, piac
fenntartási, állategészségügyi tevé
kenységeket, temető fenntartást és nö
vénytermesztést magába foglaló üzleti
tervét összesen 86 millió forint támo
gatási igénnyel fogadta el az önkor
mányzat. A Szerencs Városüzemeltető
Nonprofit Kft. mintegy 93 millió forin
tos támogatást igénylő üzleti tervében
a közétkeztetés, a sportlétesítmények
üzemeltetése, a Népház, a lakásgazdál
kodási feladatok, a Szerencsi Hírek, a
központi orvosi ügyelet valamint a Sze
rencsi Járási Hivatal és civilek háza
működtetési feladatainak ellátása sze
repel.

Az ülés legfontosabb napirendje volt a
2014es költségvetése amit hosszú évti
zedek után hiány nélkül, és mintegy 300
millió forintos pénzmaradvánnyal foga
dott el a képviselőtestület. Az előzetes
tervezetet korábbi ülésén már tárgyalta
a grémium, s mint azt Czakóné Szikszai
Orsolya elmondta, az eltelt időszakban
a költségvetést érintő észrevétel, javas
lat nem érkezett a képviselők részéről.
Dr. Bobkó Géza, a pénzügyi bizottság el
nöke szerint történelmi időszakot él
meg Szerencs, hiszen évtizedek óta nem
volt arra példa, hogy nullszaldós költ
ségvetést fogadjon el az önkormányzat
úgy, hogy az elmúlt évről áthozott pénz
maradvány beruházásokra és fejleszté
sekre is lehetőséget nyújt idén. A reális
nak tűnő pénzügyi terv valóban a kor
mányzati politikának köszönhető – fo
galmazott dr. Bobkó Géza.

Koncz Ferenc az ülésen megerősítette,
hogy a város pénzügyi egyensúlyának
megteremtése nem jöhetett volna létre
Magyarország Kormányának segítsége

nélkül, de minden szerencsi polgár hoz
zájárult ahhoz, hogy mindezvalóra vál
jon. A polgármester véleménye az volt,
hogy olyan távlatok nyílnak Szerencs
előtt, melyre régóta nem volt példa.

Szerencs Város Önkormányzatának
2014es költségvetését végül összesen
kétmilliárdszáznegyvenmillió 922 ezer
forint bevétellel, és ugyanilyen összegű
kiadással Heves János tartózkodása mel
lett nyolc igen szavazattal fogadták el a
képviselők.

M. Z.

Pénzügyi egyensúly: 
elfogadta az önkormányzat az idei költségvetést

A helyi intézmények működéséről, az önkormányzati cégek
üzleti tervéről tárgyalt február 20-ai ülésén Szerencs Város Ön-
kormányzata. A tanácskozás napirendjei között a legfontosabb
téma a város idei költségvetéséről szóló előterjesztés volt. Sze-
rencs Város Önkormányzatának 2014. évi, hiány nélkül elfoga-
dott pénzügyi tervét történelmi jelentőségűnek jellemezték a
képviselők.

Városházi napló
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Dr. Bobkó Géza, a pénzügyi bizottság elnöke
1990től kisebb megszakításokkal tagja vagyok a testület

nek, vagy akár intézményvezetőként is rálátok az önkormány
zat munkájára. Ez idő alatt azt tapasztaltam, hogy mindig vol
tak tartozásaink. Minden év arról szólt, hogy erre sincs, arra
sincs pénz. Ez egy állandósult állapot volt, egy ördögi kör, ha
úgy tetszik. Ehhez képest most hála Istennek tartozásunk
nincs, ma már nem az a kérdés, hogy miként fizetjük ki az ese
dékes törlesztéseket, vagy éppen honnan teremtjük elő a saját
erőt egyegy pályázathoz. Hozzá kell tenni, hogy ez egy orszá

gos jelenség és ez nyilván köszönhető a mostani kormányzati politikának. Ennek
természetesen örülünk. Sőt, úgy lehetett tervezni a költségvetést, hogy bizonyos
tartalékokat amortizációra és eszközpótlásra félre lehetett tenni. Itt éppen az
ESZEIt tudom hozni példának, mivel éppen nekünk is szükségünk van egy ult
rahang készülék felújításához 2,2 millió forintra, amit az önkormányzat a mai na
pon elkülönített erre a célra. Említhetném azonban a Szerencsi Fürdő és Well
nessházat is, ahol gyógyászati célú fejlesztésre szánunk 10 millió forintot saját
erőből. Az egyensúlynak köszönhetően ma már lehet tervezni, azt gondolom,
hogy ez egy jó alap a továbblépésre.

Czakóné Szikszai Orsolya, pénzügyi osztályvezető
A város költségvetését 2 140 000 forintos főösszeggel, azaz

ennyi bevétellel és ilyen kiadási oldallal fogadta el a testület.
Az elmúlt évek törvényi változásainak köszönhetően elértük
azt, hogy ebben a pénzügyi tervben mind a bevételi, mind
pedig a kiadási oldalon az egyensúly úgy tartható, hogy nem
kellett nagyobb értékű ingatlanértékesítést betervezni, illet
ve nem támaszkodik a költségvetés kiegészítő állami támo
gatásra.

A pénzügyi tervben megtalálható a feladatalapú finanszí
rozásra igényelt állami támogatás, illetve az előző évről áthozott, 300 millió forint
nagyságrendű pénzmaradvány, melynek nagy részét fejlesztésekre tudjuk fordí
tani. A kiadások között az intézmények működtetése, a polgármesteri hivatal és
az önkormányzat önként vállalt és kötelező feladatai lettek betervezve. 

Mivel az előző ülésen döntöttek a képviselők arról, hogy Szerencsen nullára
csökkentik a kommunális adó mértékét, a vállalkozásoknál 10 százalékos épít
mény és telekadócsökkentést vezetnek be, így ez a költségvetés már ezeket az
adatokat tartalmazza. Tehát csökkentett adóbevétellel számoltunk és még így is
biztosítható az egyensúly fenntartása.
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Történelmünk jeles napjára, 1605.
február 21ére emlékeztek Nyá
rádszeredán, a hajdani Marossze

redán, ahol Bocskai István váradi főkapi
tányt, Bihar megye főispánját Erdély fe
jedelmévé választották. A rendezvényso
rozatra meghívást kaptak az anyaországi
testvérvárosok – Aszód, Hajdúdorog,
Mór, Örkény, Simontornya és Szerencs –
küldöttségei. A delegációkat minden
esetben a testvérvárosok polgármeste
rei, vagy alpolgármesterei vezették.
Koncz Ferenc polgármesteri minőségé
ben először látogatott el Nyárádszeredá
ra, bár magánúton többször is járt már
erdélyi testvérvárosunkban.

Február 21én ünnepi ülésen szólaltak
fel erdélyi és magyarországi politikusok
Bocskai István politikai végrendeletével
kapcsolatban, majd az emlékünnepség a
főtéren, a Bocskai szobornál folytatódott.
Többen is felidézték Bocskai halálos
ágya mellett papírra vetett intelmeit: 

„…Magyarországnak és Erdélynek feje-
delme, székelyeknek ispánja mint nemze-
temnek, hazámnak igaz jóakarója, fordí-
tom elmémet a közönséges állapotnak el-
rendelésére és abból is az én tanácsomat,
tetszésemet , igazán és jó lelkiismerettel
(meghagyom) megírom, szeretettel int-
vén mind az erdélyieket és magyarországi
híveinket az egymás közt való szép egyez-
ségre, atyafiúi szeretetre. Az erdélyieket,

hogy Magyarországtól, ha más fejedelem-
ség alatt lesznek is, el ne szakadjanak. 
A magyarországiakat, hogy az erdélyieket
el ne taszítsák, tartsák ő atyafiainak és ő
véreknek, tagjoknak…”. A felszólalók kö
zött volt többek között Tóth Sándor, nyá
rádszeredai polgármester, Markó Béla és
Tánczos Barna szenátorok, dr. Kelemen
Hunor az RMDSZ elnöke, Hidvégi Balázs,
a magyar Országgyűlés Nemzeti Össze
tartozás Bizottságának elnöke. 

A délután folyamán a helyi művelődési
házban „A székely szabadság napja,
2013. március 10.” című fotókiállítást te
kinthették meg a vendégek, majd a Be
kecs Néptáncegyüttes színvonalas pro
dukcióját élvezhették. Koncz Ferenc pol
gármester egyúttal a 2014. augusztus
2224. között megrendezendő VII. Or
szágos Csokoládéfesztiválra szóló meg
hívót is átadta a Bekecs táncegyüttes ve
zetőjének. A vendéglátó polgármester
pedig kérte a magyarországi testvérvá
rosok jelenlévő vezetőit, hogy a Duna Te
levízióban most induló Fölszállott a Páva
műsorban szavazataikkal támogassák
majd a Bekecs néptánccsoportot.

Szombati napon a testvérvárosi dele
gációk „kincses” Kolozsvár nevezetessé
geit tekintették meg, így többek között
Bocskai István és Hunyadi Mátyás szülő
házát, mely két épület egymás mellet áll.
A napot a helyi Dalkör hagyományos far

sangi bálja zárta, mely hajnali öt óráig ki
tartott. Vasárnap reggel a testvérvárosi
küldöttségek hazautaztak, a Szerencset
képviselő polgármester, alpolgármester
és egyegy hozzátartozójuk is saját költ
ségen utazott a testvérvárosi látogatásra.

Kiss Attila, alpolgármester

XXI. alkalommal rendezték meg a nyárádszeredai Bocskai Napokat
2014. február 21-23. között, ahol Szerencs Város önkormányzatát Koncz
Ferenc polgármester és Kiss Attila alpolgármester képviselte.

Bocskai Napok Nyárádszeredán

Együttműködési megállapodást írt alá
dr. Bobkó Géza igazgatófőorvos a sze
rencsi Szántó J. Endre Egyesített Szociá
lis és Egészségügyi Intézet (ESZEI) ré
széről, illetve Árvay Attila a városban
működő Német Nemzetiségi Önkor
mányzat (NNÖ) elnöke.

A február 12én megtartott esemé
nyen elhangzott, hogy mindkét fél igyek
szik segíteni partnerének munkáját,
erősítik és támogatják a város kulturális
és anyagi gyarapítására, a helyi nemze
tiségek jogainak érvényesülésére és az
egészségügyi ellátás színvonalának a ja
vítására irányuló törekvéseket. Kölcsö
nösen kísérik figyelemmel a hazai és az
európai német nemzetiség, valamint az
egészségügyi és szociális területet érin
tő pályázati lehetőségeket és azokról tá
jékoztatják egymást.

Az NNÖ kifejezi a megállapodás doku
mentumában, hogy lehetőség és igény
szerint, támogató nyilatkozattal segíti az
ESZEI gyógyító és szociális ellátó tevé

kenységét segítő pályázatainak eredmé
nyességét. Az NNÖ a pénzügyi lehetősé
geinek határain belül támogatást bizto
sít az ESZEI felé, amely vállalta, hogy
amennyiben mód van rá, egészségügyi
vizsgálatok biztosításával nyújt segítsé
get az NNÖ által szervezett rendezvé
nyeken, külön egyeztetés alapján egész
ségügyi és szociális témakörökben bo
csát cikket az NNÖ rendelkezésére a ki
sebbségi önkormányzat által kiadott
lapban történő publikációra. A doku
mentum rögzíti, hogy az NNÖtől kapott
esetleges támogatás felhasználásáról
minden év december 31ig írásban tájé
koztatják az kisebbségi önkormányzat
képviselőtestületét.

Együttműködési megállapodás
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A vidék felzárkóztatása az itt élő 
emberek jövője

Két esztendővel ezelőtt például egy
olyan területfejlesztési fórumso
rozat kezdődött el vidékünkön,

amely a 2014től 2020ig tartó, európai
uniós pénzügyi és támogatási ciklusra
való felkészülés, programalapú tervezés
előkészítését hivatott segíteni. Itt fontos
szerepet kap többek között TokajHegy 
alja, a borvidék jellegzetességeinek nép
szerűsítése, az idegenforgalom bővítése
a térségben. Dr. Mengyi Roland, a Borsod
AbaújZemplén Megyei Közgyűlés elnö
keként fontosnak tartja a megye kitörési
pontjainak – gazdasági versenyképesség
javítása, a munkahelyteremtés, komplex
vidékfejlesztési programok – erősítését.
Jelenünk egyik meghatározó kérdése
mégis, hogy a 2010től napjainkig tartó
időszakban olyan kormányzati intézke
dések történtek, melyek leginkább a vi
dék, a kistelepüléseken élő emberek jö
vőjét igyekeznek megalapozni.

– Elnök úr! Mint Ön is sokszor meg
fogalmazta, fontos a vidék felzárkóz
tatása, azonban sokkal égetőbb prob
lémákat kell megoldani ahhoz, hogy
fejlesztésekről beszélhessünk. Napja
ink egyik legfontosabb témája, hogy a
kormány ígérete szerint február 28
áig megtörtént a magyarországi ön
kormányzatok teljes adósságátválla
lása. Szerencs Város Önkormányzata
hosszú évtizedek után először null
szaldós költségvetést fogadott el a kö
zelmúltban. Mi a véleménye erről?

– 2010ben amikor a kormány átvette
az ország irányítását, rendkívül komoly
problémahalmazzal találta magát szem

ben: eladósított or
szág, kilátástalan
helyzetben lévő ön
kormányzati szektor
és eladósított csalá
dok. Óriási ered
ménynek tartom,
hogy a kormányzati
ciklus végére sikerült
elérnünk, hogy min
den magyar önkor
mányzat, teljes mér
tékben tehermente
sítve lett. Több mint
1100 milliárd forint
adósságot vállalt át a
kabinet, amelynek szépsége az, hogy
nem csak a településeken élőkön segített,
hanem úgy tudta mindezt megtenni – ez
egy nagyszerű gazdasági teljesítmény –,
hogy e közben csökkent az államadósság,
és immár három éve folyamatosan há
rom százalék alatt tartottuk a költségve
tési hiányt.

Mindezekből is világosan látszik a kor
mány célja, a vidék támogatása, a vidék
fennmaradásának segítése és építése, az
itt élő emberek támogatása. Ezen belül
Szerencs is kiemelt konszolidációban ré
szesült, hiszen 2010ben az országhoz
hasonlóan itt is rendkívül eladósodott, a
létért küzdő települést örökölt meg a je
lenlegi önkormányzat. Szerencsére ma
már egészen más a helyzet. Nagyon örü
lök és büszke vagyok arra, hogy Szerencs
stabilizálni tudta a költségvetését, ami
azt is jelenti, hogy a jövőben nagy lehető
ségek elé néz a város, hiszen már felsza
badultan, csakis az itt élők érdekében, a
város fejlesztésére és a betelepülni szán
dékozó vállalkozások segítésére tud majd
koncentrálni a városvezetés. 

– Napjaink egyik legfontosabb kér
dése a munkahelyteremtés, a foglal
koztatás bővítése. Mi a helyzet e téren
megyénkben és milyen lehetőségeket
lát arra, hogy Szerencsen és környé
kén is létesüljenek olyan tartós állás
helyek a jövőben, melyek hosszú időre
meghatározhatják a vidék jövőjét?

– Megyei szinten nagyot léptünk előre.
2010ben a térségünk munkaügyi rátája
17,4% volt, ezt a számot napjainkra sike
rült 11,3%ra leszorítani, ami 6,1%os
foglalkoztatás növekedést és a munka
nélküliség ilyen mértékű csökkenését je
lenti. Óriási eredmény BorsodAbaúj

Zemplén megye tekintetében. Ez azon
ban nem azt jelenti, hogy minden munka
el van végezve, nagyon sok feladat vár
még ránk e kérdés teljes megoldásában.
Azt is fontos tudni, hogy a megyei önkor
mányzat kiemelt övezetként kezeli Tokaj
Hegyalját, az itt lévő 27 települést, a vi 
lág örökségi területet. Önálló foglalkozta
tási és gazdasági programokat is készí
tünk, éppen a közelmúltban jelentettük
be, hogy 100 milliárd forinttal támogatja
a kormányzat a borvidék településeinek
fejlesztéseit és ezen belül természetesen
Szerencset is. A szőlészetet, borászatot, a
kisvállalkozói szektort érintő fejleszté
sektől nagy eredményeket remélünk!
Természetesen azonban Szerencs jövője
nem csak ezen múlik, hiszen olyan gaz
dasági, városfejlesztési, adópolitikai in
tézkedések történtek az elmúlt egykét
évben a városban, amely nagyban meg
könnyíti az ide betelepülni szándékozó
vállalatok lehetőségeit. Már most tudo
másunk van arról, hogy van 23 komoly
cég, amely szeretne Szerencsen beruház
ni, ami több száz, akár ezres nagyságren
dű munkahelyet eredményezhet a város
ban. Sokat dolgozunk ezen Koncz Ferenc
polgármester úrral együtt, remélem,
hogy hamarosan már az eredményekről
is beszámolhatunk.

A beszélgetés végén pedig engedjék
meg nekem, hogy a nőnap alkalmából
ezúton is köszöntsem a Szerencsen
élő hölgyeket. Remélem, hogy az
anyák, nagymamák és a lányok is át
érzik annak a felelősségét, hogy a nő
nap róluk szól, ekkor kicsit megpihen
nek, magukkal és a családjukkal tö
rődnek. Isten éltesse őket!

M. Z.

Míg a korábbi időszakokban a
széleskörű intézményrendszer
fenntartása jelentette a megyei
önkormányzatok működésének
legfontosabb feladatát, ma már
e területen is jelentős változás
történt. A Borsod-Abaúj-Zemp-
lén Megyei Önkormányzat már
nem oktatási, egészségügyi és
szociális intézmények fenntartá-
sával, hanem egyfajta kapocs-
ként a kormányzat és az ember-
ek között, a térséget érintő ak-
tuális fejlesztéspolitikán, a me-
gye előrejutásán dolgozik.
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A pedagógus pálya népszerűsége az
utóbbi évek statisztikái alapján rendkí
vül alacsonynak mondható, hiszen sok
fiatal nem találja a szakmában fellelhető
előrelépési lehetőséget, ezért nem dön
tenek a pálya mellett. A megnövekedett
elvárások miatt gyarapodott a pályael
hagyók száma. Az életpályamodell be
vezetése előtt, a bért a pályán eltöltött
évek száma és az iskolai végzettség
alapján állapították meg, így azonos ka
tegórián belül mindenki ugyanolyan il
letményben részesült, a pótlékok jutta
tására pedig nem tudtak minden alka
lommal garanciát vállalni a vezetők. 
A pedagógusi munkakör és bér alapja
most a 32 órában meghatározott fel
adathoz kötött munkaidő. A foglalkozta
tottak ebben az időben kötelesek az in
tézményben tartózkodni. A pedagógus
életpályamodellben a pedagógusok
képzése, a pályakezdők támogatása és
szakmai fejlődése egy egységes rend
szert képez. A felépítést létrehozók célja
az, hogy újra vonzó legyen a pálya, ne
veszítsék el a szakmailag elismert, fej
lődni képes szakembereket, valamint ki
szűrjék az alkalmatlanokat. Mindezek
hatására megemelkedhet a felsőoktatási
intézményekben a pedagógus pályára
jelentkezők száma, illetve folyamatosan
növekszik a tanárok motivációja is.

Az életpálya öt fokozatát különböztet
jük meg. Az első fokozat a gyakornoko

kat (24 év) öleli fel, őket szakmai pálya
futásuk elején mentorok támogatják a
fejlődésben és segítik az előrelépésben.
Második szint a pedagógus I., ami a 69
év, a harmadik pedig a pedagógus II., ez
a minimum 6 éves tapasztalatot foglalja
magába. A negyedik fokozat mesterpe
dagógust jelöl, követelménye 14 éves
gyakorlat, szakvizsga és a 2. minősítés
megléte. Az ötödik fokozat a kutatóta
nár, ennek eléréséhez PhD, 8/14 év gya
korlat és 2. minősítés kell.

A minősítési eljárást minden esetben
a kormányhivatal végzi el, erre a peda
gógusnak külön kell jelentkeznie a hiva
talnál. A folyamat során minden pedagó
gusra ugyanazok a nyilvános szabályok

vonatkoznak. A kiválasztott pedagógus
teljes körű tevékenységét, a kötelezett
ségei ellátásának mértékét, portfólióvé
dését, önértékelését, az intézményveze
tő véleményét, valamint az országos pe
dagógiaiszakmai ellenőrzésen készült
jegyzőkönyvet vizsgálja az értékelő tes
tület. A vizsga és az eljárás részletes sza
bályait és a követelményeket külön ren
delet állapítja meg. Minősítő vizsgát a
gyakornokoknak kell tenni, míg a minő
sítő eljárás a pályán lévő pedagógust
érinti.

Az új rendszerben a pedagógus intéz
ményvezetői, intézményvezetőhelyet
tesi, osztályfőnöki/kollégiumi csoport
vezetői, munkaközösségvezetői, nem
zetiségi, több szakon tanító pedagógus
nak járó, gyógypedagógiai, hiányszakon
tanító pedagógusnak járó, nehéz körül
mények között végzett munkáért járó
pótlékban részesülhet.

Az előmeneteli rendszer segítségével
a pedagógus társadalom könnyebben
igazodik az unióban elvárt tanfelügyele
ti felépítéshez. Mivel folyamatos vissza
jelzést kapnak arról, hogy mit végeznek
jól, vagy rosszul, így a munka minősége
javulni fog. A jobb minőség és a több tu
dás pedig motivációt jelenthet a fiatalok
számára is. Az újonnan bevezetett struk
túra minőségi változást hozhat a hazai
oktatásban és a nevelésben.

„Félig sem olyan fontos az, amit taní-
tunk gyerekeinknek, mint az, ahogy tanít-
juk. Amit az iskolában tanultunk, annak
legnagyobb részét elfelejtjük, de a hatás,
melyet egy jó oktatási rendszer szellemi
tehetségeinkre gyakorol, megmarad.”
(Eötvös József)

S. O.

A pedagógus-életpályamodell

Molnárné Ekker Rita
Elégedett vagyok a pedagóguséletpályamodellel. Tanár

ként 35 éve dolgozom, de ilyen mértékű béremelést még nem
tapasztaltam. Az óraszám emelkedése nem érintett, mert ed
dig is nagyon sok időt töltöttem a gyerekekkel. A plusz hat
órás feladatok nem jelentenek terhet számomra, ezidő alatt
kijavítom a diákok dolgozatait, megírom a naplót, készülök
a másnapi órára, illetve szakkört tartok, de természetesen
sokat készülök otthon is. Alsó tagozatos osztályom van, két
gyerek kivételével mindenki napközis tanuló, rajtuk nem vet

tem észre különösebb válozást. A felsősök talán jobban megérzik a vátlozást, ők
valószínűleg fáradtabbak, de ennek ellenére sokan vannak, akik a négy óráig tar
tó foglalkozások után szívesen bekapcsolódnak a megnyert pályázatok felada
tainak megvalósításába azzal a tudattal, hogy még azt követően kell házi felada
tot készíteniük. Lassan mindenkinek sikerül megszokni az új helyzetet.

A 2013. szeptember 1-jével bevezetett pedagógus életpálya modell
szerkezete, nemcsak béremelést jelent az érintetteknek, hanem az
előzőnél kiszámíthatóbb szabályozást és minősítést is. Ennek köszön-
hetően, a munkaidő magasabb fokú kihasználtságához és a teljesít-
mény minőségének növekedéséhez magasabb fizetés kapcsolódik. 
A 2013-as év októberében kifizetett pedagógusi illetmény 37 milliárd
forintos többletkiadást jelent az ország költségvetésnek.



A Rákóczi Zsigmond Általános Iskola az utóbbi időszak
ban az angol nyelv oktatása mellett egyre nagyobb hang
súlyt fektet a német oktatására is. – A negyedikes gyer
mekek heti két órás délutáni foglalkozáson ismerkedhet
nek meg a nyelv sajátosságaival, német hagyományokkal,
táncokkal, múltjával.

Az intézmény tehetségműhelyének diákjait minden év
ben tankönyvajándékkal jutalmazza Szerencs Város Né
met Nemzetiségi Önkormányzata, amelynek képviselői
február 13án újabb csomagot nyújtottak át a negyedikes
nebulóknak. Árvay Attila, a Német Nemzetiségi Önkor
mányzat elnöke érdeklődésünkre elmondta, hogy a nyelv
tanulóknak szánt közel 40 ezer forint értékű csomag aján
dék tankönyveket, munkafüzeteket és hanganyagot is tar
talmaz, amely segít a szókészlet bővítésében és a nyelvtan
elsajátításában.

Fila Tímea
Mindennapjaimat átszövi a mozgás, az is

kolában és szabadidőmben is szívesen
sportolok. Aktív tagja voltam az iskolai le
ány kosárlabdacsapatnak, illetve a Spry
Dance Clubban táncolok. Továbbtanulási
szándékom is a sporthoz kötődik. A Sem
melweis Egyetem Sporttudományi Kará

nak, testnevelőedző szakára jelentkeztem. A megemelkedett
testnevelés óraszámok miatt, úgy gondolom, hogy még több
pedagógusra van szükség. Megnőtt az igény az egészséges élet
mód, a mozgás iránt, így ezen a pályán továbbra is életem része
maradhat a mozgás, melynek szeretetét reményeim szerint át
adhatom a majdani tanítványaimnak is.

Róth Katalin
Már régóta a tanári pályára készülök, mert

a családomban sokan pedagógusként dol
goztak. Tanulmányaim során is számos jól
képzett, tehetséges tanár oktatott. Örülök,
hogy a tanárképzés osztatlanná vált, mert
így egyszerűbb a rendszer. Mivel ötéves ko
rom óta tanulom az idegen nyelvet, angol ta

nárnak szeretnék továbbtanulni, amihez a földrajz tárgyat pá
rosítottam az egyetemre való jelentkezés során. Az ELTE Böl
csészettudományi Karán szeretném folytatni tanulmányaimat.

Stevlik Csilla
Az érettségi előtt pár lépéssel sokszor bele

botlik az ember a „Hová adtad be a jelentke
zésed?, Mi leszel, ha nagy leszel?” kérdésekbe.
Én a tanári pályát céloztam meg, a jelentkezé
semet a Debreceni Egyetem angolmagyar
szakára adtam be. Az általános iskola az első
igazán jelentős helyszín, ahol meghatározó él

ményeket szereztem akkori osztályfőnököm és angoltanárnőm
személyében. Tulajdonképpen ő az első, aki elindított a tanári pá
lya felé. Szerintem, a jó pedagógus erkölcsös és képes helyesen
nevelni a diákokat, hiszen a szocializálódás folyamatában még
mindig fontos mérföldkő az iskola. Meggyőződésem, hogy a jó ta
nár képes megszerettetni a tanított tárgyat a diákokkal. Remélem,
hogy a jövőben módom lesz nekem is másokat motiválni.

Batta Donáta
Óvodában minden kislány óvónéni szeretne

lenni, majd jön az iskola, ahol hirtelen minden
ki a magassarkú cipőt és kiskosztümöt viselő
tanár nénire hasonlítana inkább. Nálam is így
volt. A gimnáziumi tanulmányaim során en
gem tanító pedagógusok csak további pozitív
példát, irányt mutattak nekem és erősítettek

meg jövőképemmel kapcsolatban. Én a gyógypedagógiát részesí
tem továbbtanulásom szempontjából előnyben. Úgy érzem, hogy
az ehhez szükséges pozitív tulajdonságok nagy részét, már itt, a
gimnáziumban sikerült elsajátítanom, köszönhetően a szeretet
központú, elfogadásra és toleranciára épülő oktatásnak. A meg
szerzett tudással pedig nincs más dolgom, mint életem végéig bő
víteni és továbbadni azt, ezzel megkönnyítve a gyermekek életét.
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Németül a Rákócziban

A 2014. szeptemberében induló felsőoktatási képzések
jelentkezési határideje február 15én a jelentkezési lapok
beadásával, február 23án a hitelesítéssel fejeződött be. 
A szerencsi Bocskai István Katolikus Gimnázium több,
mint száz végzős tanulója döntött az egyetemi, vagy főis
kolai továbbtanulás mellett. A legnépszerűbbek a mérnö
ki szakok voltak. A Szerencsi Szakképző Iskolából három
diák jelentkezett felső fokú képzésre.

A jelentkezéskor legfeljebb öt hely megjelölésére volt
lehetőség. Az eljárás folyamán elektronikusan, az efelvé
teli keretében lehetett pályázni. Az a pályázó nyerhet fel
vételt alapképzésre, illetve osztatlan mesterképzésre, aki
az emelt szintű érettségiért járó többletekkel eléri a 260
jogszabályi minimumpontot, illetve a jelentkezők függvé
nyében az oktatási intézmények által megállapított határt.
A többletpontok összege maximum 100 lehet. Plusz pont
adható emelt szintű érettségi vizsgaeredményért, közép
fokú komplex államilag elismert nyelvvizsgáért, hátrányos
helyzetért, fogyatékosságért, gyermekgondozásért, tanul
mányi és művészeti versenyeredmények, szakképesítés,
illetve sporteredmény alapján. A jelentkezéshez csatolan
dó dokumentummásolatokat július 10ig lehet pótolni,
eddig a határidőig az intézmények vagy szakok sorrendje
is megváltoztatható. S. O.

Felvételiző diákok

Miért választja
a pedagógus pályát?
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Az eszközbeszerzésről Tóth István,
a Szerencsi Városgazda Nonprofit 
Kft. ügyvezetője adott tájékozta

tást a Szerencsi Híreknek, többször hang
súlyozva, hogy dolgozóik értékteremtő
munkát végeznek a városban, olyan fej
lődés, mint 2012ben és 2013ban, soha
nem történt a cég életében. – Ki tudom je
lenteni, hogy minden idők legnagyobb
fejlesztése történt meg a bő két év alatt.
Gondoljunk csak a növényházra, amit
bármely nagyobb település megirigyel
het, a traktorokra, a hozzájuk tartozó ki
egészítő eszközökre, így az ekékre, tár

csákra, permetezőre, burgonyaültetőre
és akkor még itt vannak a minden irány
ba billenthető teherautók, térburkoló be
tonlapok előállítására szolgáló berende
zések, termelőeszközök, hosszan tudnám
sorolni – mondja Tóth István. 

– Ezekkel az eszközökkel tulajdonkép
pen az önkormányzat vagyona gyarapo
dott a Start munkaprogramon belül. Ha
egymás mellé állítanánk az új eszközein
ket, lenne csodálkozás a látványtól. A jár
műparkunk és az eszközeink értéke bő
ven meghaladja a százmilliót, léptennyo
mon látható a munkánk eredménye a vá
rosban, ugyanakkor azt is le kell szögezni,
hogy munkatársaink jelentős hányadát
teszik ki a közcélú foglalkoztatottak. Ma
gyarul, mi nem rendelkezünk olyan állan
dósított dolgozókkal, akikkel ki lehetne
alakítani egy teljes körű munkarendet,
sokan tértek vissza mostanság a munka
világába. Ennek ellenére keményen dol

gozunk még ak
kor is, ha időn
ként érnek min
ket kritikák – je
lenti ki az ügyve
zető.

Vaszily Miklós a
város főkertésze
ugyancsak az el
múlt két év ered
ményeit emelte
ki, hangsúlyozva,
hogy soha olyan
nagyarányú fej

lesztésekre nem volt le
hetőség, mint az említett
időszakban. – A Mező
gazdasági Startmunka
programon belül, csak a
kertészet vonatkozásá
ban sikerült 25 millió fo
rintot elnyernünk 2012
ben, tavaly pedig 49 mil
liót. Ahhoz, hogy látvá
nyos eredményeket ér
jünk el persze nem voltak
elegendők az eszközbe
szerzések, jelentősen
hozzájárultak a munka

társaink is. Az átlagon felüli teljesítmény
alapjai a dolgozóink voltak. 2012ben
nyolcvan, 2013ban pedig hatvanhét főt
foglalkoztattunk a Mezőgazdasági Start
munkán belül. Nem mehetünk el szó nél

kül a közétkeztetés területén elért ered
ményeink mellett sem. Az önkormányzat
konyhájának zöldségellátását 90 száza
lékban fedeztük, csupán egykét olyan
növényt mellőztünk, amelynek megter
melése nagy anyagi ráfordítást igényelt
volna, ilyen például a kelkáposzta. Ebben
az önkormányzati ciklusban bővült a te
vékenységünk, hiszen csak parkfenntar
tással és egynyári növények termesztésé
vel foglalkoztunk korábban, most viszont
a nyolchektáros önkormányzati tulajdo
nú területen gazdálkodunk, ebből hét
hektáron zöldséget, egy hektáron pedig
erdészeti facsemetéket termelünk. Ez
utóbbi várakozáson felül, nagyon jól jö
vedelmez, mintegy hárommilliós nyere
séget hoz az önkormányzatnak – számolt
be az elért sikerekről Vaszily Miklós.

SfL

Jelentős eszközfejlesztést sikerült megvalósítania a Szerencsi Városgazda Nonprofit Kft.-nek az elmúlt bő
két év alatt. A Start közmunkaprogramnak köszönhetően számos új berendezés, jármű, mezőgazdasági gép,
kézi- és célszerszám segíti a többek között parkfenntartással, víz-és belvíz elvezetési rendszerek karbantartá-
sával, köztisztasági feladatok ellátásával és növénytermesztéssel foglalkozó városi cég munkáját.

Értékteremtő munka, százmilliós
eszközfejlesztés



Drizner Józsefné irodavezető
Nagyon régen ezen a munkahelyen dol

gozom, már akkor itt voltam, amikor a cég
még nem a jelenlegi nevén futott. Voltak ne
hezebb időszakok, különösen akkor, amikor
átalakulásokon kellett átesnünk. Az új for
ma, a cégalapítás mindig is többletmunkát
jelentett még akkor is, ha csupán némi vál
tozásról kell beszélni. Napjainkra nagyon

felfejlődtünk, remek kollégákkal dolgozom együtt és, ha egy
társaság jó, akkor a légkör is jó. Azok közé tartozom, akik napi
szinten ugyan nem látják a városban elvégzett munkát, viszont
a végeredményt igen, és ilyenkor büszke vagyok a cégre.

Balogh István csoportvezető
Másfél évtizede dolgozom a kftnél és

meg kell hagyni, voltak nehéz időszakok.
A mögöttünk álló két esztendő a leglátvá
nyosabb, új eszközeink rendkívüli módon
könnyítették meg a munkánkat, köszönhe
tően a Start Közmunkaprogramnak. Olyan
család a miénk, ahová mindig érkeznek új
emberek és van egy állandósult létszám is.

A frissen érkezetteket tanítani kell, a régiek már összeszokot
tan végzik feladataikat. Számomra az a jóleső érzés, amikor
visszaköszönnek a városban történt fejlesztések, és amikről
elmondhatom, hogy ezekben az én munkám is benne van.

Hegedűs György városgazda
1988tól dolgozom itt és bár a cégnév

többször is változott, a feladatok ugyanazok
voltak. Huszonöt évvel ezelőtt még nem vol
tak közmunkások, állandó személyzettel
dolgoztunk, majd jóval később jött a köz
munka. Az elmúlt negyedszázad? Kellemet
len emlékek már nincsenek, szokták mon
dani, hogy az idő mindent megszépít, és ez

szó szerint értendő. Olyan munkatársakkal dolgozom, akikkel
szívesen kezdi és zárja a napot az ember, akikre igaz a „kolléga”
megjelölés, ha úgy tetszik, jelző. Közösen próbálunk megoldani
mindent. Ha ezt a munkahelyet kellene bemutatni, akkor ide
igaz a tőmondat: második otthonunk, második családunk.

Gál Géza kertészeti csoportvezető
Mintegy három éve kerültem a nonpro

fit kfthez, én már azt az időszakot élem,
amikor a fejlődés útjára lépett a cég. Köz
munkások tartoznak az irányításom alá és
kétféle besorolásról tudok beszámolni. Az
egyik azokra a munkavállalókra vonatko
zik, akik úgymond idényszerűen dolgoz
nak, a másik körbe tartoznak, akik már jó

ideje vannak velünk. Természetes, hogy az újonnan érkezet
teket be kell tanítani, viszont a régebbi dolgozók már egyedül
is tudják a dolgukat, nem igényelnek különösebb eligazítást.
A város önellátóvá tételében nagy a feladat, de a visszajelzé
sek azt mutatják, hogy sikerrel jártunk, a mögöttünk álló két
három év kézzelfogható eredményeket produkált.

Dr. Sütő Szilveszter városi főorvos
Az influenza erősen ragályos csepp

fertőzéssel terjedő vírusos betegség,
amely szövődményei révén minden év
ben halálos áldozatokat is követel. Szö
vődményei súlyos, akár életveszélyes
betegségek is lehetnek, ezért az első tü
neteknél el kell kezdeni a kezelést és
minden esetben pihenésre van szükség.
Felnőtteknél a szövődmény általában a tüdőgyulladás, míg
gyermekeknél gyenge középfülgyulladás. Az influenza kez
deti tünetei elsősorban láz, hidegrázás, rossz közérzet, fej
fájás, izomfájdalom; csecsemőknél és kisgyermekeknél ál
mosság, hasmenés; időseknél szegycsont mögötti fájda
lom, ezeket követi a száraz köhögés, majd a hurutos tüne
tek – orrfolyás, orrdugulás, köhögés. A kezelés során fontos
a lázcsillapítás, az ágynyugalom, bő folyadékmennyiség be
vitele, lehetőleg nagy adag C vitamin, méz fogyasztása (ki
véve cukorbetegek). Fontos tudni, hogy a vírus nem feltét
lenül köhögéssel terjed, hanem nagymértékben tárgyak és
kezeink közvetítésével is, ezért fontos a rendszeres fertőt
lenítés és a kézmosás. Antibiotikumot csak szövődmények
esetén adunk. Szerencsen még nincs influenzajárvány.

Mióta dolgozik 
a városgazda kft-nél?
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Szerencs város te
rületéről 8 influen
za figyelőszolgálatra
kijelölt orvos heti
rendszerességgel
küldi Intézetünk fe
lé az influenzaszerű
megbetegedéssel
orvoshoz fordulók
adatait, mely alap
ján elmondhatjuk,
hogy jelenleg váro

sunkban influenzajárvány nincs. 
Arra vonatkozóan, hogy városunkban – a gyógyszertárak

ban térítés ellenében beszerezhető oltóanyagokkal együtt –
összességében hány ember részesült influenza elleni védőol
tásban pontos adatunk nincs, mivel a Népegészségügy kere
tében nincs ilyen adatgyűjtés.

A Népegészségügyi Intézet által térítésmentesen biztosított
influenza elleni védőoltást a rizikócsoportba tartozó lakosság
részére háziorvosaink 2013 novemberében megkapták. Je
lentéseik alapján az oltóanyagok nagy része az említett rizi
kócsoportba tartozó lakosság részére beadásra került.

Az influenza fertőzés terjedésének megakadályozása érdeké
ben fokozottan figyelni kell a személyi higiénés szabályokra!

Különösen fontos a következők betartása: gyakran mosson
kezet meleg vízzel és szappannal, ha lehetősége van rá, hasz
náljon kézfertőtlenítőt, köhögjön és tüsszentsen papírzsebken
dőbe, amit használat után azonnal dobjon zárt szemétkosárba!

Ha hirtelen magas láza lenne, fejfájás, elesettség, végtagfáj
dalmak gyötörnék, azonnal értesítse orvosát!

Népegészségügyi Intézet Szerencs

Közeleg az 
influenzajárvány?
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Nem lehet azt mondani a Szeren-
csi Idősek Otthonának lakóira és
gondozóira, hogy ne lennének kre-
atívak. A tavalyi, időszakhoz kap-
csolódó farsangi mulatságon remek
jelmezekkel és műsorokkal szóra-
koztatták saját magukat, illetve az
eseményen résztvevő közönséget,
ez az idén, február 19-én sem volt
másképp.

A rendezvény elején erre utalt Koncz
Ferenc polgármester is, aki elmondta kö
szöntőjében, hogy korábbi évek hasonló
programjait nézte át fotókon és jóleső
érzés töltötte el, hiszen nem csak a felvé
telek, de más alkalmakkor történt láto
gatása során is azt tapasztalta, hogy ki
váló légkörben töltik napjaikat az otthon
lakói, az intézmény munkatársai min
dent megtesznek azért, hogy gondozott
jaik családias hangulatot érezzenek ma
guk körül. A polgármester a beszédének
végén ajándékokkal kedveskedett az el
látottak felé, majd kinyilvánította az ön
kormányzat azon szándékát, hogy átven
nék a fenntartói jogkört az intézmény
fölött. A köszöntőt követően az idősek és
a gondozók vették át a főszerepet. A
nagyérdemű elé lépett Csinibaba a jam

pecok társaságában, élőben lehetett
megtekinteni a Rádiókabaré egyik nagy
sikert aratott, „Félrekapcsolás” című je
lenetét, illetve a TVből jól ismert „Pati
ka” elnevezésű bohózatot. A férfiak által
imitált háremhölgyek hahotát váltottak
ki a nézők között, a Neotont alakító gon
dozók zenéje vastapsot eredményezett,
mindenkit kacagásra sarkallt a „Rátóti

asszonyok fohásza,” művészies tánc szí
nesítette a „Csík zenekar” bemutatóját.
„Kamilla nővér kalandjai” ezen az éven
sem maradhattak el, „Amanda nővér” ki
rohanásai csípősre sikeredtek, végül az
ápolónők kézzelfoghatóan érzékeltették
a gyógytorna jótékony hatását, járóke
rettel érkeztek, majd a gimnasztika után
táncolva távoztak. SfL

Jelmezt öltöttek az otthonlakók

A fecskési városrészen található idősek klubjában találkoz
tak a Szerencsi Gondozási Központ égisze alatt működő ondi,
szerencsi és fecskési idősek, hogy közösen, egy kiszebáb elé
getésével űzzék el a telet. A február 24én megtartott farsangi
esemény hagyomány a három csoport életében, mint ahogy
a jelmezes bolondozás, a különböző ízesítésű fánkok kósto
lása is. Az idei rendezvényen Galgóczi Ferencné ez alkalomra
írt saját versével köszöntötte a meghívást elfogadókat, majd
a szalmabábú elhamvadása után a klubszobában tartottak
mosolyt fakasztó feladatokkal dúsított vetélkedőt.

Télűző ünnep
a Fecskésen

Farsang nyugdíjasoknak

Farsangi összejövetelt tartott február 18án a Városi
Nyugdíjas Klub. A közösség tagjai tréfás jelmezekkel, vicces
versekkel szórakoztatták egymást. A szépkorúak úttörőnek,
kisdobosnak, Ludas Matyinak, varázslónak öltöztek, de né
hányan nem voltak restek bohóc, vadász, boszorkány mas
karát ölteni. A jelmezrepertoár színessége igazi karneváli
hangulatot varázsolt a nyugdíjasok klubszobájába. A humo
ros, vagy éppen félelmetes ruhába bújt társak felvonulását
táncos szórakozás követette, melyhez Visi Ferenc húzta a
talpalávalót. T. A.
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A Kulcsár Anita Sportcsarnokban dr.
Egeli Zsolt alpolgármester köszöntötte
a február 22-én, hetedik alkalommal
megrendezett Örök Mozgásban Tánc-
est főszereplőit, illetve a programra ér-
kezett nagyérdeműt. Külön üdvözölte
Kovács Annamáriát, népszerű nevén
Cinit, a rendezvény lelkét és mozgató-
ját.

Az alpolgármester kitért beszédé
ben a város múltjának azon idősza
kaira, amikor néhány szórakozóhely,
illetve a várudvar betonból kialakí
tott néhány négyzetméteres területe
biztosított lehetőséget mindazoknak,
akik a tánc révén szerették eltölteni
szabadidejüket. Megjegyezte, hogy
maga a táncművészet érzelmek, eset
leg indulatok kifejezésének az eszkö
ze, elmélyítheti a szeretetet, a kap
csolatot és főként az összetartozást.
Ez utóbbira kiváló példa a Kovács An
namária által irányított csoportok
munkája, mert hogy tanítványai kö
zött olyan fiatalok is akadnak szép
számmal, akik évtizedes távlatban
dolgoznak együtt, szereznek hírnevet

településeiknek, Szerencsnek, Takta
harkánynak, Tállyának és Tiszalúc
nak. A későbbiekben Vajtó László rá
diós műsorvezető vette át az est irá
nyítását és konferálta fel a helyi Kil
ler Suprise zenekart, akik megadták
a rendezvény kiváló alaphangulatát.

A Spry Dance Club, a Szikra Táncisko
la és a Tenkről érkezettek ezután fer
geteges produkciókkal kápráztatták
el a zsúfolásig megtelt nézőtéren he
lyet foglalókat. Végül a mintegy szá
zötven táncos közös bemutatóval zár
ta az idei találkozót.

Örök mozgásban táncest a sportcsarnokban

Népi hagyomány szerint űzték el a telet február 25én a Napsugár
óvoda csöppségei. A farsangi időszak egyik fontos pillanatai közé
tartozik, hogy az úgynevezett kiszebábot kereplőkkel, dobokkal el
kísérik utolsó útjára, majd elégetik. A csúf bábot körbeállták a cso
portok és versekkel, énekekkel búcsúztak el tőle. Az összegyűlt
gyermekek és óvodapedagógusok gondűző cédulákat tűztek fel a
kiszebabára, amelyre ráírták, hogy ki mitől szeretne megszabadulni.
A „téltemetés” befejezéseként meggyújtották a babát, miközben
„vesszen a tél, jöjjön a tavasz” rigmusokat kiabáltak a máglya körül.

Néhány nappal később állatoknak, csodás mesehősnek, mókás és
félelmetes lényeknek öltöztek a Napsugár óvoda csöppségei. A far
sangi héten számos programon mulathattak a kicsik, akik ezúttal
tavaszváró műsorral szórakoztatták egymást.

Színes fejdíszek, hatalmas szárnyak, ékes karperecek
és mindenekelőtt tréfás, bár olykor félelmetes maskarák.
Ez jellemezte a farsangi mulatságot február 27én a Gyár
kerti óvodában. A gyermekek csoportonként másmás
műsorral kedveskedtek a megjelent szülőknek. A beöltö
zött kisfiúk, kislányok télűző, tavaszváró versekkel és
énekekkel készültek a közönségnek. A gyárkerti farsangi
forgatag aligha látott ennyi angyalt, varázslót, cicát, me
sehőst és megannyi tréfás alakot, mint ezen a pajkossá
gokban bővelkedő csütörtöki napon.

Farsangi műsor 
a gyárkertiben

„Vesszen a tél, jöjjön a tavasz”



2014. március 7.SZERENCSI HÍREK14

A pedagógusok szerepének értéke
lése és fontossága volt a témája annak
a fórumnak, amit február 19én ren
deztek meg Szerencsen. Az eseményen
a Bolyai János Katolikus Általános Is
kola és a Bocskai István Katolikus
Gimnázium tantestülete vett részt.

Darvas László, plébános a katolikus
egyház ikonjaként mutatta be meghívott
vendégét, dr. Kerényi Lajos, piarista szer
zetest, aki idős kora ellenére is könyveket
ír, templomban misézik, kórházakban tel
jesít missziós tevékenységet, mindezt
azért, hogy embertársait a helyes útra ve
zesse. Dr. Kerényi Lajos előadásában fel

hívta a pedagógusok figyelmét az érték
vesztett, örömökben szegény társada
lomra. Hangsúlyozta, hogy a hit mentén,
mint az élet fő mozgatójának útján kell
nevelni a gyermekeket, hogy életük során
fogékonyak legyenek az Úr szavára. 
– A világi értékrend és a lélek örömének
világa adja létünk teljességét – mondta az
atya, aki fontosnak tartja az egyházi taní
tások beemelését az oktatásba, így a pe
dagógusoknak is meg kell érniük a Jó ne
velésére, melyhez ott a kulcs a tanárok
kezében. – Célunk, hogy az emberek üdve
minden törvénynél előbb legyen – zárta
beszédét Lajos atya. T. A.

A kulcs a tanárok kezében van

„Ép testben ép lélek”, ez volt a témá
ja a Szerencsi Tudománybarátok Kö
re február 25ei programjának, me
lyet a Bocskai István Gimnázium au
lájában tartottak. Az esemény tárgya
volt a teológia és egyéb tudományok,
valamint a beteg lélek és a beteg test
kapcsolata volt.

A rendezvényen dr. Joó Pál, a Debreceni
Egyetem nyugalmazott professzora kö
szöntötte a vendégeket, mutatta be az
előadókat és a beszélgetés témakörét. Dr.
Börzsönyi József esperes, a Sárospataki
Református Teológiai Akadémia korábbi
rektora a teológia és egyéb tudományok
kapcsolatáról, valamint a lélek létezésé
ről beszélt. A pszichológia, a filozófia, az
építészet, a festészet, a zene, az irodalom,
a régészet és az orvostudomány mind
mind kapcsolódik a teológiához és azon
keresztül a lélekhez. Minden orvos szá
mára fontos, hogy betege akarjon gyó
gyulni, szükség van lelki erőre ahhoz,

hogy egy beteg
ség gyötrelmei
vel szembe tud
junk nézni. A ré
gészek, munká
juk során feltár
ják azt, hogy ho
gyan élték meg
őseink a lelki
életüket. Az es
peres példaként
említette a Jeru
zsálemben talál
ható Siratófalat,
melyhez sokan
mennek őszinte

vággyal imádkozni.
Dr. Börzsönyi Józsefné lelkész ép test

ről és beteg lélekről
tartott előadásából
megtudtuk, hogy a
lélek jelenti az ember
szellemi központját;
a cselekvés, az érte
lem, az érzelem és az
akarat összességét.
Tulajdonképpen a lélek a mi személyi
ségünk és érzésvilágunk. A beteg lélek
kel kapcsolatban elhangzott, hogy van
nak olyan személyek, akiknek nem jó a
közelükben lenni. Ennek az az oka, hogy
valami elfoglalta a szívüket, helyet talált
benne a harag, a düh, a keserűség, a tör
tetés, a hatalomvágy, a kiégés vagy a
bűntudat. A beteg lélek betegíti meg a
testet. S. O.

„Ép testben ép lélek”

Két évvel ezelőtt közösségi ellátás vette kezdetét a városban, a miskolci Esély
teremtő Nonprofit kft. berkein belül. Ennek keretében 92 személyt látnak el Sze
rencsen, az ellátottakkal többnyire egyéni esetvitellel, tehát lakásukon foglalkoz
nak a szakemberek, viszont minden hónapban tartanak csoportfoglalkozásokat.
Tavaly indult be az az „Életmód Csoport”, amely mindig közös tevékenységet céloz
meg, témáját tekintve maguknak a tagoknak az igénye szerint. Ha kirándulni sze
retnének, akkor kirándulnak, ha a beszélgetésre van vágyuk, akkor mentálisan
foglalkoznak velük. Február 20án a gyógynövényekről akartak bővebb informá
ciót kapni az ellátottak, ennek megfelelően keresték meg a gondozók a szerencsi
Vitelki Lászlót, aki nagy elismertségnek örvend ezen a területen. Vitelki László
előadásában mindenekelőtt azt tisztázta, hogy mit fed a gyógynövény fogalma.
Megjegyezte, hogy minden olyan növény, amelynek valamely részét a bennük lévő
hatóanyagok miatt használják az emberek gyógyászati célokra, gyógynövények
nek minősülneka a hagyományok és az irodalmi adatok alapján. Nem árt tudni,
hogy szűkebb értelemben csak azok a növények a gyógynövények, amelyeknek a
felhasználását hivatalos forrás engedélyezi. Az előadás végén gyógyteákból kap
hattak ízelítőt az eseményen megjelentek. SfL

Beszélgetés a gyógynövényekről
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– A huszadik századi kommunista terror olyan közeli törté
nelmi seb, amelyet egy megemlékezés könnyen szakít fel – fo
galmazott Koncz Ferenc február 25én a kommunizmus áldo

zatainak emléknapján tartott városi eseményen. Szerencs pol
gármestere elmondta, hogy a jelenlévők közül sokan átélték
az akkori borzalmakat. A tavaly felavatott tábla Visi Ferenc
önkormányzati képviselő jóvoltából került a Rákóczi út és a
Posta utca sarkán lévő épület falára, amely méltó emléket állít
a rémuralom vértanúinak. Az ünnepség vendége volt Majorsz
ki András, a Gulágkutató Nemzetközi Társaság elnöke, aki fel
idézte a parancsuralmi rendszerben élt magyarok hányatta
tott sorsát. – A kommunizmus nevében elkövetett bűnök vi
lágszerte közel százmillió, hazánkban mintegy egymillió ál
dozatot követeltek – mondta Majorszki András, majd hozzá
tette, hogy a bukott ideológia tetteire emlékeznie kell a követ
kező nemzedéknek, hogy okuljanak az elődök fájdalmaiból.

Szerencs Város Önkormányzata és a Szerencsi Német Nem
zetiségi Önkormányzat képviselői elhelyezték az emlékezés
koszorúit a táblánál, s a résztvevők is egyegy mécsessel tisz
telegtek az áldozatok emléke előtt.

„Jóvátették azt, amit el sem követhet
tek” címmel írt könyvet Oroszné Stumpf
Éva, a Zempléni Múzeum vezetőhelyet
tese, gyűjteménykezelője, a szerencsi
német nemzetiségi közösség aktív tagja.
A kötet február 25ei ünnepélyes bemu
tatásán Árvay Attila, a Szerencsi Német
Nemzetiségi Önkormányzat elnöke kö
szöntötte a megjelenteket, és beszédé
ben felhívta az érdeklődők figyelmét,
hogy a jeles esemény több szempontból
is különlegesnek mondható. A szerző
neve először szerepel önálló könyv bo
rítóján, illetve a nemzetiségi önkor
mányzat első kiadott kötete méltó emlé
ket állít a kommunizmus áldozatainak,
a malenkij robotra elhurcoltaknak.

Karády István gitárjátéka után Ma
jorszki András történész, a Gulágkutatók
Nemzetközi Társaságának elnöke el
mondta, hogy a második világháború
utáni szovjet megtorlás és a munkatábo
rok kiépítése a növekvő terror megerő
södését tükrözte. Magyarország német

származású lakossága a malenkij robot
tal szenvedte meg a háborús jóvátételt. –
Sajnos nem tudni pontosan, hány ártat
lan civilt kényszerítettek munkára hazá
jától távol, de a legfrissebb levéltári ku
tatások alapján ez a szám 71107 ezerre
tehető – fogalmazott Majorszki András. 

Ezután ismét Árvay Attila szólt a meg
jelentekhez és felszólalásában méltatta
a málenkij robot szerencsi vonatkozása
it bemutató kiadvány íróját, tartalmát,
aktualitását. 

– A 60 oldalas kötetből 29 oldal né
met, 31 pedig magyar nyelvű. A könyv

kronológiai sorrendben kíséri végig a
második világháború civil elhurcolása
inak történetét az összegyűjtéstől a
szerencsések hazatéréséig – mondta el
Árvay Attila. A könyv közel 40 telepü
lést említ, ahonnan az embereket – kö
zöttük 52 helyi embert – 1945 január
jában a szerencsi vasútállomáson rak
ták fel a Szovjetunióba induló marha
vagonokba.

A bemutatást követően a megjelentek
kedvezményes áron vásárolhatták meg
a könyvet, melyet a helyszínen a szerző,
Oroszné Stumpf Éva dedikált.

Koszorúzás a kommunizmus áldozatainak
emléknapján

A kommunista diktatúra áldozataira emlékez
tek február 25én a Bocskai István Katolikus
Gimnáziumban. Az intézmény diákjai és tanárai
megrázó versekkel, illetve a mártírok naplórész
leteinek felolvasásával idézték fel a 20. századi
magyar történelem vészkorszakának drámai pil
lanatait. – Az elnyomó rendszerben százezreket
internáltak, fogtak koncepciós perbe, apákat, fi
akat küldtek a halálba és hatalmas tömegek
hagyták el országunkat – mondta el beszédében
Daruka Róbert. A gimnázium pedagógusa úgy fo
galmazott, hogy a szocialista táboron belül ugyan
mi voltunk a legvidámabb barakk, de a hitelcsap

da még ma is sújt minket, s így gazdasági értelemben mi is az elmúlt rendszer ál
dozatai vagyunk. 

A magyar országgyűlés egyébként 2000ben nyilvánította ezt a napot a kom
munista diktatúra vértanúinak emléknapjává, annak mementójára, hogy Kovács
Bélát, a Független Kisgazdapárt (FKGP) főtitkárát 1947ben ezen a napon jogel
lenesen letartóztatták és a Szovjetunióba hurcolták.

Apákat, fiakat küldtek a halálba

Bemutatták az elhurcoltakról szóló könyvet
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– Vallom, hogy a múltat nem szabad el
felejteni, mert a múlt tulajdonképpen a
gyökerünk és gyökér nélkül nem élet az
élet, azt ismerni szerintem nem egy elha
nyagolható dolog – mondja Oroszné
Stumpf Éva, a Zempléni Múzeum gyűjte
ménykezelője és vezetőhelyettese, akinek
O.Z.M. monogrannal rendszeresen jelen
nek meg helytörténeti témájú írásai a Sze
rencsi Hírekben. Oroszné Stumpf Éva Jóvá
tették azt, amit el sem követhettek című
könyvét február 25én mutatták be a Rá
kóczivár lovagtermében.

– Volt már ehhez hasonló munkája ko-
rábban?

– Igen. A szerencsi görög katolikus temp
lomról készült egy kiadvány, aminek a tör
téneti részét én írtam, az ikonosztázról pe
dig egy művészettörténész szakember.
Apróbb kiadványként említeném meg a ta
karékpénztár történetének feldolgozását.
Számottevő publikáció az a helytörténeti
munka, amely már szintén megérett egy
kötet kiadására.

– Rendszeresen jelennek meg írásai a
Szerencsi Hírekben, amelyekben főként
helytörténeti kutatásait dolgozza fel. 

– A helytörténeti események feldolgozá
sa, kutatása szintén a történelem iránti ér
deklődésemből fakad, hiszen nem véletle
nül dolgozom a Zempléni Múzeumban,
ahol gyűjteménykezelő és vezetőhelyettes
vagyok. Azok a kiállítások, amiket készí
tünk nagyon szorosan kapcsolódnak a
helytörténeti munkához is. Szerencs histó
riája, a múlt eseményei, történelmi mozza
natok, mindaz, ami a lakosságot érinti,
érintette, ezek azok, melyek engem nagyon
érdekelnek és amiket kutatok. A millenium
évében, 1996ban írtam az első cikkemet
a Szerencsi Hírekbe. A várost érintő ezred

fordulós eseményeket dolgoztam fel,
mindazt, hogyan viszonyult Szerencs eh
hez a jelentős eseményhez és hogyan ün
nepelte azt egykor.

Örömmel írok ebbe az újságba, mert így
a kutatásaim eredményei fennmaradhat
nak az utókor számára, hiszen a helytörté
net máshol nem lát napvilágot.

– Mi motiválta a most megjelent könyv
elkészítésére?

– A legfőbb indíttatás a származásom,
hiszen sváb vagyok, illetve az, hogy az
anyai és az apai ágról is több hozzátartozót
elvittek malenkij robotra. A túlélő család
tagok közül hárman az utóbbi tíz évben
haltak meg. Azt sajnálom nagyon, hogy
nem kezdtem el időben foglalkozni ezzel a
témával, mert most már tudom, hogy mit
kellene kérdezni tőlük. Ugyanis vannak
olyan kérdések, melyekre sem a történe
lemkönyvek, sem az adattári dokumentu
mok nem tudnak megfelelő választ adni,
amiket csak azok tudnak, akik ezt átélték.
A másik motiváció az elhallgatás ténye volt.
A rendszerváltás óta már lehet ugyan nyíl
tan beszélni a malenkij robotról, de nyilvá
nosságot és kutathatóságot mégsem kap
olyan mértékben, mint ahogyan az elhur
coltak ezt megérdemelnék. Háborús kény
szermunkákról könyvtárnyi kötetek jelen
tek meg, de a malenkij robot tabu téma
volt, és szerintem még a mai napig is az.
Egykét elkötelezetten kívül senki nem be
szél és nem ír róla.

– Ebben a kötetben tehát az esemé-
nyek történeti áttekintéséről van szó?

– Inkább egy regionális úttörő kutatás
ról. A malenkij robotra elhurcoltak törté
netével egy gyűjtőtábor fókuszából még
nem foglalkozott senki sem. Ez tulajdon
képpen csak egy magja, egy része az egész
történetnek. Egy adott téma kutatása soha
nem ér véget egy könyv kiadásával. Ebben
az esetben is rendelkezem olyan informá
ciókkal, amelyekkel ki lehet bővíteni az
anyagot. 

– Ez azt jelenti, hogy lesz folytatás?
– Azt tudom, hogy szükség van a folyta

tásra, mert egy kutatás mindig folyamatos,
annak soha nincs vége. Mint ahogy emlí
tettem, amióta a könyvet befejeztem, több
olyan információ napvilágra került, amit
eddig mi nem tudtunk.

– Mennyi időre volt szükség a könyv el-
készítéséhez és hol végzett kutatásokat?

– Több mint két éve foglalkozom vele és
gyűjtöm az anyagokat. A BorsodAbaúj
Zemplén Megyei Levéltárban fellelhető do
kumentumok mellett, a Magyar Országos

Levéltár online is fellelhető iratanyaga, az
eddig megjelent hazai és határon túli szak
irodalom és a túlélőkkel történő találkozás
volt a forrásanyag. A levéltárban szűkösen
és pontatlanul lehet föllelni azokat a sta
tisztikai adatokat, amelyekből megtudhat
juk, hogy honnan hány főt vittek el. Emiatt
úgy gondoltuk, hogy érdemes lenne meg
célozni az erdélyi levéltárakat, múzeumo
kat, többek között Kolozsváron, illetve Má
ramarosszigeten, hiszen ez utóbbi helyen
volt az egyik nagy elosztótábor.

– Jóvátették azt, amit el sem követhet-
tek. Miért éppen ez a cím?

– A címadás Árvay Attilának köszönhető.
Ettől találóbb megnevezés nem létezik,
mert ezek az emberek olyan ártatlanok
voltak, mint azok, akik itthon maradtak és
az, hogy pont őket vitték el, ez egyszerűen
a véletlen műve volt. Valóban olyat tettek
jóvá, amit nem csak ők, hanem mások sem
követhettek el, mert civileken, nőkön és
gyermekeken számon kérni egy háború
rémtetteit és ráadásul olyan formában,
hogy kollektívan büntették az ország né
met anyanyelvű lakosságát, erre ritkán van
példa. De azt népirtásnak nevezik. Sokan
tiltakoznak ez ellen az éles megfogalmazás
ellen, minden más esetben használják a
történészek, de a málenkij robot esetében
félnek kimondani.

– Ön szerint mi a legfőbb üzenete a
könyvnek?

– Mindenképpen az emlékeztetés. Sok
olyan ember van, akiknek a hozzátartozóit
elhurcolták és nem akarnak erre emlékez
ni, nem akarnak erről beszélni. Ezekkel a
gondolatokkal én szembe megyek, mert
azzal, hogy nem emlékeztetünk és nem
tárjuk fel a valós tényeket, azzal szinte a
szőnyeg alá söpörjük a megtörtént borzal
makat. A mai fiataloknak nem tanítják az
iskolában a malenkij robotot és a II. világ
háborút sem olyan szempontból, ahogy az
kívánatos lenne. E kiadvány az ártatlanul
elhurcolt emberekről szól, akik egy ember
telen rendszer embertelen eszméjének az
áldozatai voltak. Ezért fontos, hogy tan
anyagként ismerjék meg a fiatalok, mert
lehet, hogy őseik között voltak kényszer
munkára hurcoltak, de nem tudják, hogy
ez mit jelentett számukra. Nem tudják,
hogy azt a faji megkülönböztetést alkal
mazták szeretteikkel szemben, amit a ho
lokauszt esetében az egész világ elítél.
Tisztán kell látnunk milyen hibákat követ
tünk el, hogy azok még egyszer meg ne is
métlődhessenek!

S. O.

Emlékeztetés a háborús bűnökre
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Arégi krónikák és az újabb történeti
művek szerint is a történelmet és 
a politikát alakító férfiak mellett

a nők is kivették részüket hazánk sorsá
nak formálásában. A közgondolkodás
évszázadokon át úgy vélte, hogy a nőnek
kizárólag a gyermekneveléssel és a csa
láddal kell foglalkoznia, de mindig vol
tak olyanok, akik csendes társként segí
tették, alakították a sorsfordítók életét.
Ilyen asszonyok formálták városunk tör
ténetéhez kötődő erdélyi fejedelmek
életének folyamát is.

A fejedelmi dinasztiaalapító Rákóczi
Zsigmond sorsát is átszőtte a hölgyek kö
zelsége. Első házassága Mágóchy András
özvegyével, Alaghy Bekény Judittal a
munkácsi uradalom zálogjoga, az elhunyt
férj nagybirtoka, és több vár tulajdonosá
vá tette. Judit asszony súlyos betegségét
férje Sandomierzben, a Szent Lélek kór
házban gyógyíttatta, ám válságos állapo
tán a Krakkóból hozatott orvos sem tu
dott segíteni. Második felesége Gerendi
János, erdélyi udvari ember, tordai főis
pán lánya Anna lett. Az erdélyi fiatalasz
szony 1593ban György, a következő év
ben Zsigmond nevű gyermekeiknek
adott életet, de miután megszülte harma
dik fiúkat, Pált, Anna asszony meghalt. 

A gyász szokásos ideje, hat hónap múlva
azonban újra feleséget hozott a házhoz
Szerencs ura, ahogyan fogalmazott. „– én
az asszonyembereket úgy megszerettem,
hogy nálok nélkül nem lehetek.” Harmadik
hitvese, Csapi Kristóf özvegye, Telegdy
Borbála katolikus volt, s amíg Rákóczi élt,
nem volt ennek jelentősége, de amint
meghalt, nemcsak egy kápolnát építtetett
a szerencsi várba és papot hozatott bele,
hanem mostoha fiait is megpróbálta át
téríteni. A két nagyobbik fiú esetében
nem járt sikerrel, de a még nagyon fiatal
és befolyásolható Pál, a későbbi ország
bíró esetében ez sikerült.

Rákóczi Zsigmond házasságai révén
nemcsak vagyoni helyzetét gyarapította,
hanem olyan oligarchiák körébe csöp
pent, amelyből a későbbiek során előny
re tett szert. Első házassága a középbir
tokos nemest FelsőMagyarország egyik
legtekintélyesebb birtokosává tette,
megnyílt számára az út az előrelépés
hez. Ezután kapta meg az egri főkapi
tányságot, amely poszt a többi végház
között is tisztelettel bírt, és a király a fő
rangúak közé, bárói rangra emelte. A
második házassága más szempontból
volt sikeres, ebben a kapcsolatban szü
letett meg három fiú utódja, majd a har
madik házassága ismét vagyonát, társa
dalmi pozícióját gyarapította.

Az előnyös nősülés oly erősen gyökeret
vert az évtizedek során a Rákócziak tu
datában, hogy semmilyen más indok sem
volt képes ellene hatni. Így nem volt vé

letlen, hogy két fia annak a Lorántffy
Mihálynak két lányát vette feleségül,
aki a Perényi család kihalása után Sá
rospatak ura lett. Erzsébet lánya pe
dig a nem kevésbé jelentős Homon
nay Drugeth Bálint felesége volt.
Zsigmond unokájának a házasság
kötését pedig már európai hatalmai
szempontok is motiválták, amikor
feleségül vette Pfalzi Henrietta cseh

hercegnőt. Tehát a család házassági
szokásait figyelembe véve igyekeztek

egyre előnyösebb frigyeket kötni. Az
asszonyok is azonosultak ezzel a szán
dékkal, ugyanis a református Lorántffy
Zsuzsanna sem lebeszélte fiát a katolikus
Báthory Zsófiával kötendő házasságáról,
hanem inkább áttérésre kötelezte az új
arát. Mindez természetesen nem zárja ki

a házastársak közötti érzelmi kötődést,
de az elsődleges motiváció a család szem
léletében, önfenntartó ösztönében az elő
nyös nász volt, melynek magját a „szeren
csi” Rákóczi ültette el.

Rákóczi György fejedelemmé választá
sa után is, minél többet foglalkozott az
igazsággal, a szabadsággal, az ország kor
mányzásával, annál becsesebb, drágább
kincs lett a felesége. Az a nő, aki együtt
örült vele, aki csalódásaiban osztozott és
ésszerű tanácsokkal látta el. Zsuzsanna
asszony volt az első, akinek a friss gyü
mölcsökből, a vadászat során ejtett vadak
legszebb példányaiból, bármilyen távol
ságról is eljuttatta küldeményeit. „Én is
Pálfitól szép fácánokat, narancsokat, cit-
romokat küldtem, édesem.” Rákócziné fér
je figyelmét hasonlóan viszonozta, akara
tát szinte törvényként betartotta. Amíg
ura távol volt, naponta tudósította a csa
lád dolgai felől. Ha a fejedelem látni kí
vánta, azonnal útnak indult, nem tartotta
vissza rossz idő, háború, járvány sem. Ha
dakat fogadott, ágyúkat öntetett, lovakat
vásárolt és a táborba szállíttatta, vezette
az egész gazdaságot. Levelezésük hű tük
re viszonyuk bensőségének. A „Szeren
csi” Rákóczi György nem csupán apja ha
gyatékának, hanem feleségének is kö
szönheti, hogy maga is jelentős alakjává
vált a magyar történelemnek. A fejedelmi
ág szinte minden tagja feleségeik illetve
a család nőtagjainak racionális éleslátása
révén lettek nemcsak a magyar, hanem az
európai történelem kimagasló alakjaivá.

O.Z.M.

„A szenvedésben erősebbek és nagyobbak a nők, mint a férfiak. Tűrni
megtanít bennünket a sors, de megőrizni, csak nagy nők példái taníta-
nak minket.”

Nők a fejedelmek életében

Henriette Maria Pfalzi hercegnő

Lorántffy Zsuzsanna
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RENDŐRSÉGI HÍREK
Rendőrök mentették ki 

a beszorult tolvajt

A rendőrök mentették meg azt a betö
rőt, aki egy erdőbényei ház bejárati aj
taja és annak rácsa közé szorult.

Lakossági bejelentés érkezett febru
ár 17én délután a BorsodAbaúj
Zemplén Megyei Rendőrfőkapitány
ság Tevékenységirányítási Központjá
ba, mely szerint Erdőbénye külterüle
tén egy nő segítséget kér. A Szerencsi
Rendőrkapitányság Tállyai Rendőrőr
sének járőrei a Szárhegy dűlőben azt
tapasztalták, hogy egy idősebb nő be
szorult egy ház bezárt bejárati ajtaja és
annak lelakatolt rácsa közé. A rend
őrök betakarták és megitatták a körül
mények gyötörte, kiszáradás jeleit mu
tató nőt, aki elhaló hangon, a helyszí
nen elmondta: két napja érkezett, hogy
az ingatlanba betörjön, de beszorult. 
A rendőrjárőrök időközben értesítet
ték a mentőszolgálat munkatársait,
akik kórházba vitték a már kiszabadí
tott asszonyt. 

A Szerencsi Rendőrkapitányság Tály
lyai Rendőrőrse az olaszliszkai 60 éves
K. Lászlónét a kórházi kezelését követő
en 2014. február 26án hallgatta ki gya
núsítottként lopás vétség elkövetésének
kísérlete miatt.

Garázda Taktaharkányban
Garázdaság bűntett elkövetésének

megalapozott gyanúja miatt indított el
járást a Szerencsi Rendőrkapitányság. 
A nyomozás adatai szerint 2014. febru
ár 23án 12 óra körül Taktaharkány, Rá
kóczi úton három férfi előzetes szóvál
tást követően bántalmazott egy fiatalko
rú helyi lakost. A helyszínre kiérkező
rendőrök a verekedő férfiakat azonosí
tották, elfogták, majd a 18 éves R. Lász
lót és fiatalkorú társait előállították a
Szerencsi Rendőrkapitányságra – közöl
te a BorsodAbaújZemplén Megyei
Rendőrfőkapitányság.

Elfogott betörők
A Készenléti Rendőrség járőrei elfog

tak három férfit, akik éppen az előzőleg
feltört hétvégi házból ellopott dolgokat
cipelték. Készenléti Rendőrség bevetési
egységeinek munkatársai február 26án
a Sárospataki Rendőrkapitányság illeté
kességi területén láttak el szolgálati fel
adatokat.

Az egyenruhások szolgálatellátásuk
során intézkedés alá vontak három fér
fit, akik 0 óra 30 perckor Olaszliszka
egyik utcájában mosógépet, kerékpárt

és táskát cipeltek. A férfiak az őket iga
zoltató rendőröknek bevallották, hogy a
náluk lévő értékek az egyik közeli hét
végi házból valók, amelyet az imént tör
tek fel.

Az elfogott és a Sárospataki Rendőr
kapitányságra előállított K. László 23
éves tolcsvai, H. István 19 éves olaszlisz
kai és B. Csaba 29 éves gyöngyösi lako
sok gyanúsított kihallgatásuk során
részletes beismerő vallomást tettek – tá
jékoztatott a BorsodAbaújZemplén
Megyei Rendőrfőkapitányság.

Halálos kimenetelű közleke
dési baleset történt február
25én a 37es számú főútvona
lon, az újharangodi elágazás
közelében. Helyszínen szerzett
információink alapján egy ke
rékpárját Miskolc irányába to
ló férfit elsodort egy szlovák
rendszámú kamion. A kiérke
ző mentők mintegy fél órán
keresztül próbálták az életét
megmenteni a férfi életét, si
kertelenül.

Helyszíni értesüléseink sze
rint a férfi tűzifát tolt kerékpár
ján, amikor a kamion elütötte.
A rendőrség szakértő bevoná
sával vizsgálja a halálos közle
kedési baleset körülményeit.

Halálos közúti baleset a 37-esen

Hamis mosóporokat, öblítőket és sam
ponokat foglalt le a Nemzeti Adó és
Vámhivatal (NAV) Miskolcon. A mintegy
100 ezer forint értékű hamis árura az
egyik 100 forintos üzletben bukkant rá
egy szolgálaton kívüli pénzügyőr. A pénz
ügyőrnek feltűnt, hogy több  a márkára
jellemző  azonosító hiányzik a mosópor
dobozáról, ezért értesítette kollégáit,

akik már eseti szakértővel érkeztek a helyszínre.
Összesen 37 darab, közismert márkanevekkel ellátott mosószereket, sampo

nokat, öblítőket foglaltak le a pénzügyőrök, mintegy 100 ezer forint értékben. Ki
derült, hogy a mosóporként feltüntetett áru nagy része valójában közönséges só,
az öblítőről és a samponról pedig még a szakértő sem tudta megmondani a hely
színen, hogy mit tartalmaz valójában. Az üzlet vezetőjével szemben iparjogvé
delmi jogok megsértése miatt indult szabálysértési eljárás, amely akár 150 ezer
forintos bírság kiszabásával zárulhat – tájékoztatott a NAV Északmagyarországi
Regionális VP Főigazgatósága.

A mosóporból csak a só volt igaz
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Ünnepi megemlékezés az 1848/49-es forradalom 
és szabadságharc 166. és Petőfi Sándor születésének 

191. évfordulója tiszteletére.

Március 14. péntek
8 óra: Bocskai István

Katolikus Gimnázium ün
nepi megemlékezése az
iskola aulájában, majd
koszorúzás Kossuth Lajos
szobránál a Kossuth utcán.

10 óra: Megemlékezés és
koszorúzás Széchenyi István
szobránál a Szerencsi Szak
képző Iskola diákjaival a
Késmárk utca – Széchenyi
utca kereszteződésénél.

12.30 óra: A szerencsi diá
könkormányzatok, diákszerveze
tek koszorúzása Petőfi Sándor emlék
táblájánál a Rákóczi út 79. alatt.

15 óra: Megemlékezés és koszorú
zás Ondon az emlékműnél. Közremű
ködnek az ondi óvodások és verset
mond Galgóczi Ferencné. (Rossz idő

esetén az óvoda tornatermé
ben.)

18 óra: Ciráda koncert a
Rákóczivárban.

Március 15. szombat
9 óra: Koszorúzás az

1848as emlékműnél a Kos
suth téren. Közreműködik: a
Szerencsi Férfikar, Ringer Ist
ván, Nagy József. Emlékező
gondolatok: Koncz Ferenc

polgármester
10 óra: Ünnepi műsor a Rá

kóczivár színháztermében. Ünne
pi beszéd: dr. Mengyi Roland, a Bor
sodAbaújZemplén Megyei Közgyű
lés elnöke. A Bolyai János Katolikus
Általános Iskola műsora.

Programváltozás lehetséges.

A nemzeti ünnep 
szerencsi programjai

Boltunkban vállalunk

– színes nyomtatást

– fénymásolást, spirálozást

– bélyegzőkészítést

– pólóra nyomtatást

– gravírozást serlegre, bögrére, tollra…

vállaljuk továbbá szakdolgozatok köttetését is.

:

City Marketing 2004 Kft.
Telefon: 47/362-806, 20/323-7974.
City Marketing 2004 Kft.
Telefon: 47/362-806, 20/323-7974.

Cégeknek 20 000 forint felett

ingyenes kiszállítás!Cégeknek 20 000 forint felett

ingyenes kiszállítás!

elikánelikán
apír-írószerapír-írószerPP 3900 Szerencs,

Kossuth tér 4.

Szerencs és környékén

Akkumulátorok és töltések

Vásárláskor a használt
akkumulátort beszámítjuk

a legolcsóbban!

ingyenes bevizsgálása!

1000-4000 Ft értékben.

Akkumulátorok
a világszínvonalú Ca/Ca technológiával.

AkcióAkció
egész évben!

Szerencs, Kassa út 4.

Telefon: 20/981-6065.
(37-es főút)

Tőkés Ferencné szereti
különlegességgel

meglepni csa
ládját, ha egy
egy vasárnap
alkalmával
meglátogatják

monoki ottho
nában.

Hozzávalók: két nagyobb kicsontozott csirke
mell, 15 dkg sonka, 15 dkg ementáli sajt, 20 dkg aszalt szilva,
40 dkg bacon, fekete bors, esetleg sült csirke fűszer só.

Elkészítés: a csirkemelleket megmossuk, szeletekre vág
juk, és vékonyra klopfoljuk. Mindkét oldalukat sózzuk, bor
sozzuk, használjuk a sült csirke fűszer sót is, majd néhány
szelet csirkemellet helyezzünk szorosan egymás mellé egy
folpack darabon. Erre fektessük a sonkaszeleteket és a vé
konyra szeletelt sajtot, továbbá az aszalt szilvát. A két végét
kissé hajtsuk fel, majd tekerjük fel szorosan. Ezután egy na
gyobb alufóliára fektessük rá a baconszeleteket, erre tegyük
a tekercset, a fólia segítségével tekerjük fel úgy, hogy a szélei
alaposan összezárjanak. Előmelegített sütőben süssük min
tegy fél órán át, végül az alufóliától megszabadítva pirítsuk
még tíz percen keresztül. Párolt rizzsel tálaljuk. Megjegyzés:
ezt az ételt elkészíthetjük úgy is, hogy a csirkemelleket köz
vetlenül a baconszeletekbe tekerjük fólia és folpack nélkül,
ekkor viszont ne használjunk sajtot, mert az megéghet!

bacon köntösben – Monokról
Aszalt szilvás csirkemell

Fájdalommal megtört szívvel tudatjuk 
rokonaival, barátaival, munkatársaival 

és ismerőseivel, hogy

Kovács Antalné
Vámosi Lenke

Pro Urbe Szerencs-díjas, 
Kiváló Óvodapedagógus

életének 83. évében, 
2014. február 16-án elhunyt.
Hamvasztás utáni búcsúztatása, 

a református egyház szertartása szerint
2014. március 8-án 13 órától
lesz a szerencsi ravatalozóban.

Gyászoló szerettei



A Szerencsi Horgász Egyesület (SZHE) február 23án
rendezte meg idei évnyitó közgyűlését a Rákóczi Zsig
mond Általános Iskola aulájában.

Honfi László az SZHE elnöke arról tájékoztatta a Szerencsi
Híreket, hogy az elmúlt évhez képest 346 fővel csökkent a tag
létszámuk, több mint hárommillió forinttal kevesebb a szer
vezet árbevétele. Mintegy 1,5 millió forintot takarítanak meg
azzal, hogy felmondták a Horgász Egyesületek BorsodAbaúj
Zemplén Megyei Szövetségével korábban kötött megállapo
dást, így az SZHE területi engedélyével már nem lehet hor
gászni a monoki Zápor tározón. A közgyűlésen elhangzott to
vábbá, hogy az egyesület megállapodást írt alá a Taktaközi
Horgász Egyesülettel, amelynek értelmében a szerencsi szer
vezet tagjai 2014. január 1től 2014. december 31ig horgász
hatnak a Prügy határá ban lévő Kacsástavon.

Az eseményen részt vett Koncz Ferenc polgármester, aki be
szédében hangsúlyozta, hogy a városvezetés számára fontos
a helyi horgász társadalom, igyekeznek segíteni az egyesület
munkáját. – A Homokostó esetében nem beszélhetünk nagy
vízfelületről, ez nem elégíti ki horgászaink igényét. A város
tragédiája a Szerencsi Cukorgyár bezárása, de a kihasználatlan
hűtőtavak újrahasznosítsa érdekében vannak terveink. Sze
rencs Város Önkormányzata a napokban fogadta el az idei esz
tendő költségvetését és tízmilliót különítettünk el arra, hogy
a Szerencspatak zsilipénél lévő három hűtőtavat horgászatra
alkalmassá tegyük. Ehhez persze feladatok sorát kell megol
danunk. Következő lépésként a Malomtanya után lévő, min
tegy húsz hektáron fekvő nagy tavat is horgászatra tennénk
alkalmassá – mondta Koncz Ferenc. Ebben az évben az önkor
mányzat megoldja a három kis hűtőtó összekötését, az ottani
zsilip megerősítését, illetve az ezekkel járó adminisztrációs
feladatokat. Az elképzelést az Aggteleki Nemzeti Park is tá
mogatja.

SfL

A horgászegyesület
évnyitó közgyűlése

Az „Eséllyel a jövőbe – gyerekesély” program a szerencsi kis
térségben című projekt keretében, 21 taggal színjátszó szakkör
kezdte meg működését 2013 októberében. A szakkörben min
den pénteken délután 1617 óra között tartják a foglalkozáso
kat. A gyerekek nagy lelkesedéssel fogadták a drámajátékokat,
megismerkedtek különböző bemelegítő, koncentrációs és be
szédgyakorlatokkal. Folyamatosan gyakorolják a színpadi tér
használatot és a pódiumon történő mozgást. A résztvevők be
pillanthattak a pantomim világába, szívesen mozognak zenére

és kipróbálják a rögtönzé
ses helyzetgyakorlatokat
is. Kiválasztották az első
előadásra szánt darabot
és kiosztották a szerepe
ket. A jelenlegi foglalkozá
sokon úgynevezett lejáró
és emlékező próbák tör
ténnek, illetve megszüle
tett a darabhoz kapcsoló
dó első két táncszám is.

Ugyancsak „Eséllyel a jövőbe– Gyerekesély program a sze
rencsi kistérségben” című projekt keretében a települések ál
talános iskoláinak alsó tagozatosai vesznek részt úszótanfolya
mon a szerencsi Városi Tanuszodában. A társulás sikeres pá
lyázatának köszönhetően a fiatalok hetente egy alkalommal
szervezett foglalkozás keretében sajátítják el az úszás alapjait.

Színjátszókör 
és úszótanfolyam

Akácfaoszlop
2,9 méter hosszban

kapható:
Szerencs, Magyar utca 38.

Horgászbolt udvara

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

Elektromos kerékpár
akkumulátor

Elektromos kerékpár
akkumulátor

szakszer új akkumulátor
cseréjét vállalom.

ű bevizsgálását,

Tavaszi és nyári
akkumulátor akció!

motorkerékpár
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Az országos döntőket február 28. és
március 2. között Kecskeméten rendezte
mag a Magyar Diáksport Szövetség. Az el
ső versenynapon az VVI. korcsoportosok
küzdelmében három versenyszámban
volt érdekelt Szerencs: Kiss Viktória
(1997) 100 m gyorson 8., 100 m háton 5.
helyezést ért el, a Bocskai István Katolikus
Gimnázium 4x50 méteres fiú gyorsváltója
(Kovács Bálint, Majoros Áron, Fige Balázs,
Kovács Kristóf) 8. helyezett lett. 

A második versenynapon hat verseny
számban is érdekeltek voltak a szerencsi
iskolák. A Bolyais Farmosi Zsombor
(1999) a IV. korcsoportban 100 m hátú
szásban – a tavalyihoz hasonlóan – ezüs
térmet szerzett. A szintén Bolyais Török
Balázs (2000) 100 m mellúszásban 14.
helyezett lett. A Bocskais Majoros Réka
(1999) 100 m gyorson 8., míg 100 m mel
len 5. helyezést ért el. A Bocskai István
Katolikus Gimnázium IV. korcsoportos le
ány gyorsváltója (Ádám Réka, Képes Pan
na, Majoros Réka, Farmosi Kata) 6. helye
zést ért el.

Esélyesként álltak rajtkőre a bolyais fiú 
váltó tagjai és ennek megfelelően – 2,9
másodperccel megelőzve a második he
lyezettet – fölényes győzelmet arattak. A
váltó tagjai: Laczkó Balázs, Tamás Ádám,
Török Balázs, Farmosi Zsombor. A bolyais
fiúk – igaz nem pontosan ilyen összeállí
tásban – két és három évvel ezelőtt is
nyertek már III. korcsoportos diákolimpi
át. A csapatból ebben az évben lábtöréses
balesete miatt kimaradt Szemán Gábor. A
váltó tagjai közül ketten már nyolcadiko
sok, vagyis utoljára versenyeztek Diáko
limpián a Bolyai iskola színeiben. Remél
hetőleg mindketten a helyi gimnázium
ban tanulnak majd tovább, így erősítve to
vább a helyi úszósportot.

A már négyszeres diákolimpiai bajnok
Farmosi Zsombor (2012. egyéni 100 hát,
2011., 2012.,és 2014. gyorsváltóban) la
punknak elmondta: erős volt a mezőny,
ráadásul nagyon izgultam a verseny előtt.
Megúsztam ugyan egyéni legjobbamat 50
méteres medencében, de ez most csak a
második helyre volt elegendő. Kicsit csa
lódott voltam, hogy nem nyertem, de kár
pótolt a társaimmal váltóban elért arany
érem. Az úszást tovább folytatom a továb
bi sikerek reményében.

Zsombor az uszoda megnyitásától, va
gyis 2005től úszik rendszeresen édesap

ja szakmai irányítása mellett. A 2006ban
alakult úszószakosztály egyik legeredmé
nyesebb versenyzője. Fő versenyszáma a
100 méteres hátúszás, bár néhány évvel
ezelőtt még a mellúszás ment neki a leg
jobban. A gyorsúszás az alapja az edzés
munkának, így azt természetesen szintén
szereti.

Farmosi István edző lapunk érdeklődé
sére értékelte a versenyt: Kiss Viki az
utóbbi fél évben nem edzett eleget beteg
ségek miatt, pedig az idén az ő korcso
portjában gyengébb volt a mezőny az el
múlt évekhez képest, a tavalyihoz hasonló
idővel újra érmeket szerezhetett volna. A
gimis fiú váltóban mindenki egyéni leg
jobbját megúszva teljesített, meg vagyok
velük elégedve, ők még fiatalok, kéthá
rom évig még együtt versenyezhetnek.
Majoros Réka mindkét egyéni számát is
bevállalta a váltószám előtt, 100 m gyor
son meg is úszta nagymedencés legjobb
idejét, de a rögtön ezután következő 100

m mellúszásra már kevesebb ereje ma
radt, így lecsúszott a dobogóról. Török
Balázs 100 m mellen a megyei versenyen
elért eredménye alatt teljesített, de a ké
sőbbi váltóban már jól versenyzett. A fi
am, Zsombor megúszta az elvárt időt, ami
most is a második helyhez volt elegendő.

A gimnáziumi leány gyorsváltó a me
gyei eredményéhez képest 6 másodper
cet javított, ennek köszönhetően a 6.
hely nagyon jó eredmény. A bolyais fiú
gyorsváltó aranyérme nem meglepetés
sem nekem, sem a diákolimpiai eredmé
nyekben jártas sportkedvelőknek. Négy
év alatt háromszor nyertek, mindig más
más összeállításban, legelőször még a
Rákóczisokkal közös csapatban. Soksok
edzés és a jó egyéni teljesítmények ered
ményezték a magabiztos győzelmet.
Összességében elégedett vagyok a sze
rencsi diákok diákolimpiai eredménye
ivel – mondta el a Szerencsi Híreknek
Farmosi István.

Újra aranyérem az úszó Diákolimpián
A Szerencs VSE úszószakosztályának versenyzői korábban is számos sikert értek el az országos úszó Diáko-

limpiákon. A Bolyai János Katolikus Általános Iskola IV. korcsoportos fiú gyorsváltója most újra megszerezte
a Magyarország Diákolimpia Bajnoka címet – tájékoztatta lapunkat Kiss Attila, a Szerencs VSE elnöke.

Szerencs Város Sportegyesületének súlyeme
lő szakosztálya február 22én a Tiszaújváros
ban megrendezett XIX. Ördögh István Súlyeme
lő Emlékverseny, Diákolimpiai selejtezőről 10
arany, 6 ezüst, 1 bronz érmet és egy hetedik he
lyet hozott el. Az utánpótlás korú sportolók a
március 2122. között megrendezésre kerülő
diákolimpián vesznek részt, Barna László pedig
a május 1724. között megrendezésre kerülő
Masters Európa Bajnokságra készül.

Eredmények:
Lány korcsoport: 1. hely Gáspár Bianka (36 kg) 90 pont.
Fiú korcsoport (40 kg): 1. hely Gáspár Alex 90 pont; 2. hely Takács Máté 90 pont;

7. Radványi Dominik 77 pont. 
Fiú korcsoport (69 kg): 1. hely Vida József 90 pont.
Női junior (+75 kg súlycsoport): 1. Vida Klaudia (94 kg összteljesítmény)
Serdülő korcsoport (62 kg): 1. Konecsni Róbert (124 kg összteljesítmény).
Serdülő korcsoport (69 kg): 3. Vasas Péter (140 kg összteljesítmény); serdülő kor

csoport (77 kg): 1. Nagy Tamás (102 kg összteljesítmény), serdülő (+85 kg): 2. Bá
rány Gergő (150 kg összteljesítmény).

Ifjúsági (85 kg): 1. Herman Dávid (127 kg összteljesítmény).
Junior (69 kg): 2. Takács János (150 kg összteljesítmény), junior (77 kg): 2. Gáspár

Pál Dávid (235 kg összteljesítmény), junior (+105 kg): 1. Ollóczki István (217 kg
összteljesítmény).

Felnőtt (62 kg): 2. Gáspár Gábor (122 kg összteljesítmény), felnőtt (69 kg): 2. Né
meth Richard (107 kg összteljesítmény), felnőtt (77 kg): 1. Barna László (170 kg
összteljesítmény), felnőtt (94 kg): 1. Morvai Zoltán (210 kg összteljesítmény).

Súlyemelő sikerek az év
első versenyén



INGATLANINGATLAN
Abaújszántó, Felszabadulás utca
37. szám alatti, kétszobás, összkom
fortos, külön bejáratú szoba, kony
hás családi ház melléképületekkel,
rendezett portán eladó. Érd.:
30/5866310. (4567)
Szerencsen az uszoda mellett két
szobás, összkomfortos családi ház
nagy nappalival, garázzsal, mellék
épületekkel, gáz és vegyes tüzelésű
kazánokkal áron alul eladó. Érd.:
47/363530. (45)
Szerencsen áron alul, emeletes csa
ládi ház a Tesco és az iskolák köze
lében eladó. Kétgenerációs lakás
nak, nagycsaládosoknak, akár vál
lalkozásra is alkalmas. Rendezett
udvaron, melléképületekkel. Buda
pesti lakáscsere is érdekel értékkü
lönbözettel. Érd.: 70/6557576,
47/363282. (45)
Szerencsen a Bocskai úton 42 m2
es, első emeleti, összkomfortos, ren
dezett társasházi lakás, zárt udvar
ral, kis kerttel, Kanadába költözé
sem miatt áron alul sürgősen eladó
4,1 M forintért. Érd.: 47/361822,
30/3395234 (Kalina Istvánné). (4
5)
Szerencs, Ondi út 18. szám alatt
családi ház eladó. Érd.: 47/364660
– a délutáni órákban. (45)
SzerencsOnd főutcáján kétszobás,
összkomfortos családi ház mellék
épületekkel, pincével, gazdasági
épületekkel eladó. Érd.: 70/386
9461. (45)
Szerencs központjában téglaépíté
sű társasházban, teljesen felújított,
2. emeleti, 57 m2es lakás (fa nyílá
szárók + szúnyogháló, beépített
szekrények, klíma, masszázskád)
hozzá tartozó garázzsal eladó. Érd.:
30/5254740 (45678)

Szerencsen csendes környezetben
(ESZEI közelében) egy 800 m2es
családi ház, 2 szoba, összkomfortos,
gázfűtéses, nagy kerttel (300 négy
szögöl) gyümölcsfákkal. Érd.:
30/5254740. (45678)
Szerencsen szintes családi ház vá
rosközpontban, műanyag nyílászá
rókkal, vegyes tüzelésű kazánnal,
térkövezett udvaron eladó. Érd.:
70/6817775. (4)
Szerencs belvárosában, külön bejá
ratú, két lakrészes, 2+4 szobás,
rendben tartott családi ház egyben
vagy különkülön eladó. Kisebb be
számítunk Szerencsen vagy Buda
pesten. Érd.: 20/4464662. (45)
Szerencs főutcáján (ESZEIvel
szemben) 100 m2es, felújított csa
ládi ház akár irodának, üzletnek is,
valamint Bekecsen 85 m2es családi
ház eladó. Érd.: 30/8363302. (4)

VEGYESVEGYES
Albérletet keresek bérház föld
szintjén vagy első emeleten. Érd.:
20/3173616, 47/364297. (45)
Kiadó lakást keresek Szerencsen
vagy környékén. Érd.: 70/403
6824. (45)
Tokaj környékére D kategóriás jo
gosítvánnyal rendelkező munkatár
sakat keresünk alkalmi és állandó
munkára – akár nyugdíjas is. Érd.:
30/6836602. (45)
120 darabos MiniMax keltetőgép
eladó. Érd.: 47/363891. (45)
Mobil WC, zománcozott üst + üst
ház, fa sózóteknő eladó. Érd.:
20/5317676, 30/8618788. (4)
Precíz fakivágás, favágás (kuglizás),
fűnyírás, fűkaszálás, kertrendezés
és kertiudvari feladatok vállalása
Szerencsen és környékén. Tel:
06/70 632 3010.
Sürgősen eladó egy joystick irányí
tású, négykerekű elektromos kere
kesszék. Érdeklődni: 20/2599293.

Lakossági

apróhirdetés

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)

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

OPEL és SUZUKI olajszűrők -tól450 Ft
600 Ft-tól 5 000 FtKormányvédő Üléshuzat•

Izzók +30% +50% +90% fényerővel

KEZDJE NÁLUNK A VÁSÁRLÁST!KEZDJE NÁLUNK A VÁSÁRLÁST!

a nálunk vásárolt ablaktörlőket díjmentesen felszereljük!

Ablaktörlők akciós áronAblaktörlők akciós áron

Akkumulátor -tól14 000 Ft

LED reflektorok udvarra, garázsba

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

•

zemplentourist

Szerencsről induló
körutazások

Szerencsről induló
körutazások

Bővebb információ és jelentkezés irodánkban:

Június 5-8.
Részvételi díj: 39 800 Ft/fő

Csíksomlyói búcsú
– Körutazás Erdélyben

Észak-Erdély
Július 24-27.

Részvételi díj: 36 900 Ft/fő

Körutazás a festett
kolostorok világában

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

Egy csepp Toszkána

Húsvét előtt BécsbenHúsvét előtt Bécsben

Április 12. (szombat)

Részvételi díj:
9 900 Ft/fő



Kemencés vekni 0,75 kg
(200 Ft/db)

Békebeli kifli és zsemle
(20 Ft/db)

•

•
100 Ft/db

10 Ft/db

Itt az alkalom, hogy
biztosítsa 2014. évre

családjának a minőségi,
olcsó pékárut!

Ha most vásárol akciós
termékeinkből, akkor kupont

adunk ajándékba, amit

biztosító, névre szóló
kártyára válthat be

üzletünkben.

10%-os kedvezményt

Mi adunk a véleményére.Mi adunk a véleményére.

AKCIÓ
S

ÁR!AKCIÓ
S

ÁR!

Szerencsen a Kézműves Pékáruk boltjában
Szerencs Rákóczi u. 16.

NAGY TESZT!

JÖJJÖN EL ÉS TESZTELJE TERMÉKEINKET!
2014. március 11-12-13-án 14-18 óra között

akciós áron kínáljuk új termékeinket!

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



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

Zöldfűszeres sonka
Lángolt kolbász
Erdélyi szalonna
Füstölt húsos csont
Szerencsi virsli
Füstölt kenyér szalonna

1489 Ft/kg
1140 Ft/kg
1309 Ft/kg
459 Ft/kg
859 Ft/kg

1009 Ft/kg

Az akció 2014. március 7-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...

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

szombat 7–12 óráig.


