
Ballagások
óvodákban, iskolákban

Új cserkészcsapat
alakult Szerencsen

Múzeumok
éjszakája

SzerencsiSzerencsiSzerencsi

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

INGYENES  KIADVÁNY

XXIX. évfolyam 11. szám • 2014. június 27.



Felelős szerkesztő: MUHI ZOLTÁN • Szerkesztőség címe (postacím): 3900 Szerencs, Kossuth tér 1. (Népház) • Telefon: 47/561-180, ügyeleti telefon: 20/340-6089
E-mail: szerencsihirek@szerencs.hu • Honlap: www.szerencsihirek.hu • Hirdetésfelvétel: a szerkesztőség címén.

Kiadja: SZERENCSI VÁROSÜZEMELTETŐ NONPROFIT KFT. 3900 Szerencs, Eperjes u. 9. • Felelős kiadó: TAKÁCS M. ISTVÁN ügyvezető. • Tördelés: NÉMETH PÁL • Készült: a
Gazdász-Elasztik Kft. nyomdájában • Ingyenes kiadvány, megjelenik 3600 példányban. A lapból értesüléseket átvenni, írásokat újraközölni kizárólag 

a szerkesztőség hozzájárulásával vagy a forrás megjelölésével lehet. • A lapban megjelent hirdetések tartalmáért a szerkesztőség nem vállal felelősséget. ISSN 1216-3066

SzerencsiSzerencsiSzerencsi

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

INGYENES  KIADVÁNY

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 harma-
dik hétfőjén, legközelebb július 21-én 14-16 óráig.
Telefon: (47) 565-203. Kiss Attila alpolgármes-
ter: minden hónap második szerdáján, legköze-
lebb július 9-én 14-17 óráig. Telefon: (47) 565-
203. Dr. Barva Attila jegyző: minden páros hét
szerdáján, legközelebb július 9-én 8-12 óráig. Te-
lefon: (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; kedd: 8–12 óráig; szer-
da: 8–12 óráig és 13–16 óráig; csütörtök: 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 és 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
Június 23–29.: Oroszlán Gyógyszertár. Június 30.
– július 6.: Alba Gyógyszertár. Július 7–13.: Tesco
Gyógyszertár. Július 14–20.: Centrum Gyógyszer-
tár. 22 óra után a gyógyszertárak telefonos
egyeztetést követően, az ügyeletes orvos
kérésére, rendkívüli esetben biztosítják a
gyógyszer kiadását.

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

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

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

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

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

SzerencSi művelődéSi közPont,
könyvtár

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

dél-zemPléni 
vidékFeJleSztéSi SzövetSég 
leader Helyi akciócSoPort

Iroda: 3900 Szerencs, Rákóczi út 89. 
Postacím: 3901 Szerencs, Pf.: 53. Tel.: (47) 565-
290. Fax: (47) 565-291. Mobil: (20) 573-8087.
Honlap: www.delzemplen.hu

a Szerencsi Hírek ügyeleti telefonszáma:

20/340-6089
A Szerencsi Hírek következő száma

2014. augusztus 8-án
jelenik meg.
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Kezdődhet a vakáció

A szeptemberi tanévkezdés idején
sokszor diákvárosként emlegetjük
Szerencset, hiszen az általános- és a
középiskoláinkban évről évre több
mint kétezer fiatal ül be a padokba. Ne
szaladjuk azonban előre az időben, hi-
szen a tanév még épphogy befejező-
dött és gyermekeink a jól megérde-

melt szünidőre készülnek.
Ennek ellenére a diákváros jelző nem véletlen, hiszen

ha településünk közel tízezres lakosságát tekintjük, je-
lentős az oktatási intézményekben tanuló fiatalok szá-
ma. A KSH adatai szerint a 2013/2014-es tanévben Ma-
gyarországon 1 millió 804 ezer gyermek és fiatal vett
részt óvodai nevelésben, valamint nappali rendszerű
oktatásban. A felmérés azt is bizonyítja, hogy országos
szinten mintegy tízezerrel kevesebb gyermeket írattak
be a szülők nevelési intézménybe, mint egy évvel ko-
rábban. Az általános iskolák tanulói létszáma viszont
közel ötezerrel több volt, mint az előző esztendőben és
csekély mértékben ugyan, de 7%-kal kevesebb diák
kezdte meg középiskolai tanulmányait. Mindezt figye-
lembe véve kijelenthetjük, hogy Szerencsen kedvező
helyzetben vannak a nevelési és oktatási intézmények.
Mindehhez hozzájárul a város térségi központi szerepe
is, hiszen sok szülő van a környező településeken, akik
szívesen hozzák gyermeküket a kiváló helyi óvodákba
és iskolákba.

A tanintézetek tehát nem küzdenek létszámgondokkal,
így a tanári álláshelyek csökkenésétől sem kell tartania
a pedagógusoknak. Ha pedig ilyen szép számmal járnak
a gyermekek a helyi nevelési és oktatási intézményekbe,
miről is szólhatna vakáció előtti utolsó számunk…

Az elmúlt napokban az év végi beszámolók, ballagások,
tanévzárók időszakát éltük. Az érettségiző diákok túl van-
nak a szóbeli vizsgákon és velünk együtt reméljük, hogy
mindannyian reményeiknek megfelelő eredményekkel
vették át bizonyítványaikat. Elballagtak a nyolcadikosok,
az általános iskolák tanévzáró eseményein egyaránt sike-
res és eredményes időszakról számoltak be az intéz-
ményvezetők, büszkén sorolva a kitűnő tanulmányi ered-
ményt elérő gyermekek neveit. Nem volt ez másképp a
helyi óvodákban sem, ahol szintén elköszöntek azoktól a
csemetéktől, akik szeptemberben már iskolapadba ülve
indulnak barangolásra a betűk és számok világába. 

A nyári pihenés időszaka következik. Szerkesztősé-
günk munkatársai júliusban töltik szabadságukat, így az
előre tervezett megjelenés rendje szerint olvasóink leg-
közelebb, 2014. augusztus 8-án tarthatják majd ismét ke-
zükbe a Szerencsi Híreket. Televíziónk műsorai azonban
ez idő alatt is láthatók lesznek a helyi kábeltelevíziós há-
lózaton: a Szerencsi Hírek TV híradója minden pénteken
18 órától várja a készülékek elé a nézőket, honlapunkon
pedig a hét minden napján friss információkkal szolgá-
lunk olvasóinknak. Ügyeletes munkatársaink a szerkesz-
tőség mobilszámán várják az Önök észrevételeit. 

A Szerencsi Hírek valamennyi munkatársa nevében
kellemes nyári időtöltést kívánok minden kedves olva-
sónknak!

Muhi Zoltán

A Zempléni Múzeum, valamint a Szerencsi Fürdő és
Wellnessház éjszakai nyitva tartással, gyertyafényes für-
dőzési lehetőséggel várta az érdeklődőket június 21-én
a Múzeumok Éjszakája szerencsi programjaira. A Rákó -
czi-várban táncelőadás, színjátszás, divatbemutató és
koncert is fogadta a látogatókat.

Míg a tavalyi program a reneszánsz jegyében telt, idén új
ötlettel állt elő a múzeum, kihasználva a városban levő
turisztikai létesítmények egymáshoz való közelségét.

Ebből fakadóan jött létre az együttműködés a Zempléni Múzeum
és a Szerencsi Fürdő és Wellnessház között, egymást kölcsönö-
sen erősítve nyújtottak kikapcsolódást a közönségnek. Fürdővi-
lág Magyarországon címmel nyílt kiállítás mindkét intézmény-
ben: a múzeumban vadonatúj kamaratárlatot rendeztek be,
amely a századelő fürdőéletét mutatta be az akkori szokások,
ruhák és életérzés szempontjából, míg a wellnessházban egy
több tablós tárlat kapott helyet, amely az országra jellemző
rendkívül gazdag fürdőkultúrát hivatott bemutatni. Fazekasné
Majoros Judit, múzeumigazgató érdeklődésünkre elmondta,
hogy továbbra is szeretnék fenntartani ezt a partnerséget, amely
turisztikai szempontból előnyére válhat a városnak.

Dr. Petrikovits László fogorvos és műgyűjtő 1967-ben több
ezer képeslapot, ex librist, könyveket, régészeti, néprajzi és
képzőművészeti tárgyakat ajánlott fel a településnek, ezzel lét-
rehozva a múzeumot. Az itt elhelyezett emléktáblánál az igaz-
gató idézte fel a nagy tiszteletben álló alapítót, majd Koncz Fe-
renc polgármesterrel közösen helyezték el a megemlékezés ko-
szorúit.

A várudvaron a Szikra Tánciskola növendékei mutatták meg
tehetségüket, majd őket a Rákóczi iskola drámacsoportja követte
a színpadon, de volt itt divatbemutató is a régi idők fürdőruhá-
inak szerepeltetésével. A nagyszínpadon a Budapest Ragtime
Band adott vidám hangulatú koncertet.

A múzeum egészen éjfélig tárlatvezetéssel, gyermekeknek
szervezett kézműves foglalkozásokkal és egy érdekes játékkal
szórakoztatta látogatóit: a vállalkozó kedvűek kincskeresésben
vehettek részt, amelynek végén megtalálhatták a várban elrejtett
nyereményt.

R.P.

Múzeumok éjszakája



Szabó Lászlóné, a Szerencsi Polgár-
mesteri Hivatal városfejlesztési
osztályvezetője érdeklődésünkre

elmondta, hogy mivel az uniós forrásból
igénybevett támogatást csak a gyűjtőár-
kok rekonstrukciójára, illetve építésére
lehetett felhasználni, a kapcsolódó köz-
területek érintetlenül maradtak. Ebből
fakadóan problémák adódtak, különö-
sen a Bakó József utcában, ahol hosz-
szabb szakaszon a keskeny és rossz ál-
lapotú aszfaltréteg mindkét oldalán csa-
padékvíz-elvezető gyűjtőrendszer épült
ki, valamint az azon lévő nagyobb kiter-
jedésű mélyedések miatt a víz továbbra
is megáll az úton. Ez a probléma csak
teljes felújítással kezelhető, de mivel er-
re a célra pályázati forrás jelenleg nem
vehető igénybe, így az önkormányzat
2014. évi költségvetésében 85 millió fo-
rintot különített el utak és járdák re-
konstrukciójára. Ebből a keretből a Bakó
József utcára és a Gyár utca két oldalán
lévő szervizutak aszfaltozására is sor ke-
rül idén. 

A Bakó utca esetében jogos volt az
észrevétel, miszerint a temető oldalában
lévő nyílt árok a csapadékvíz-elvezetési
program keretében nem teljes hosszban
került lefedésre és ezzel a lakóingatla-

nok előtt több parkolóhely is elveszett.
A probléma több alkalommal került

szóba Szerencs Város Önkormányzatá-
nak ülésein, Koncz Ferenc polgármester
pedig helyszíni bejárásai során, a város-
fejlesztési osztály szakembereivel közö-
sen igyekezett megoldást találni a kiala-
kult helyzetre. Így történt, hogy az ön-
kormányzat végül 3,1 millió forint saját
forrás felhasználásával elkészítette – a
pályázatban nem szereplő szakaszokon
is – az említett árok fémrácsokkal törté-
nő lefedését.

R. P.
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Az elmúlt év végén befejeződött városunkban a csapadékvíz-elvezető rendszer fejlesztésének első üteme. A be-
ruházás keretében a kivitelező Szerencs és Ond településrész öt fő vízgyűjtő rendszerén végzett rekonstrukciós
munkákat, de a nyomvonal menti közterületeket már nem érintette a felújítás, így néhány egyébként is rossz álla-
potban lévő utca esetében a közműépítés a lakók körében elégedetlenséget váltott ki.

Rendbe hozzák a város utcáit

A közelmúltban több bejelentés is
érkezett szerkesztőségünkhöz, misze-
rint a városi köztemetőben térdig ér a
gaz, a sírok körüli terület elhanyagolt
állapotban van. Utánajártunk a dolog-
nak: Tóth István, a Szerencsi Városgaz-
da Non-Profit Kft. ügyvezetője megke-
resésünkre elmondta, hogy a helyet
rendszeresen karbantartják. Amikor
szükséges, a cég munkatársai kivonul-
nak és lekaszálják a hatáskörükbe tar-
tozó részeket, amelyek elsősorban a te-
metőbe vezető utakat jelentik, de nem
terjed ki a sírokra és közvetlen környé-
kükre, hiszen azokat a hozzátartozók-
nak kell gondozniuk.

A panaszok arra vezethetők vissza,
hogy sajnos rengeteg elhagyatott nyug-
helyet látni a sírkertben. A Szerencsi
Hírek úgy tudja, a Városgazda kaszáló
brigádja folyamatosan dolgozik, heti öt
nap 10-15 fő tartja rendben Szerencs
zöldterületeit.

A Szerencsi Városgazda Non-Profit Kft. a napokban megkezdte a helyi önkor-
mányzati utak javítását. A cég munkatársai elsőként a Vörösmarty utcában végezték
el a közlekedésre veszélyes mélyedések kátyúzását. 

Megkezdődött a kátyúzás

Térdig ér a gaz?



Mint arról korábban beszámol-
tunk, Szerencs Város Önkor-
mányzata idén pályázatot nyúj-

tott be a Magyar Élelmiszerbank Egye-
sület és a Syngenta Kft. „Élelmiszerlavi-
na” elnevezésű felhívására. A sikeres el-
bírálás után a város 500 ezer forint ér-
tékben kapott vetőmagot, azzal a felté-
tellel, hogy a termést a rászorulók kö-
zött, ingyenesen kell szétosztani. Sze-
rencs Város Önkormányzata a pályázati
támogatás mellett további egymillió fo-
rinttal járult hozzá a programhoz, hogy
a megtermelt burgonyával és egyéb
zöldségekkel a hátrányos helyzetben élő
szerencsi családokat tudják segíteni.

Mint megtudtuk, az önkormányzat ül-
tetni való burgonyát-, borsó-, „korai szu-
perédes” csemegekukorica-, vöröshagy-
ma-, és fejes káposzta szaporítóanyago-
kat kapott, amelyeket a Szerencsi Város-
gazda Nonprofit Kft. dolgozói idén tavas-
szal vetették el a városi konyhakertben.
Időközben beérett a zöldborsó. A min-
tegy 100 kg termést június 18-án Koncz
Ferenc polgármester jelenlétében osztot-
ták ki a rászorulók között. Összesen 25
szerencsi család kapott, egyenként 4 kg
fosztatlan borsót, első körben azok része-
sültek az adományban, akik a közfoglal-
koztatás során részt vettek a zöldség ter-
mesztésében, valamint a nehéz anyagi
körülmények között élők, akik három,
vagy annál több gyermeket nevelnek.

A konyhakerti növények szépen fejlőd-
nek, így az év további részében újabb zöld-
ségadományokat kapnak majd a helyi csa-
ládok. M. Z.-SfL
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Összesen száz kilogramm zöld-
borsót osztott szét a rászoruló
családok között június 18-án Sze-
rencs Város Önkormányzata. Első
körben azok részesültek az ado-
mányból, akik a közfoglalkoztatás
során részt vettek a zöldég terme-
lésében, illetve azon a nehéz anya-
gi körülmények között élő csalá-
dok, akik három, vagy annál több
gyermeket nevelnek.

Friss zöldség
szerencsieknek

Jó egészséget, további
boldog éveket!

A szerencsi Nagy Istvánné a napokban ünnepelte 90. születésnapját. A jeles év-
forduló alkalmából június 20-án köszöntötte a szépkorú hölgyet Koncz Ferenc
polgármester, tolmácsolva Orbán Viktor miniszterelnök jókívánságait is.

23 év után találkoztak

Szerencs Város Napján az önkormányzat kitünte-
tést adományozott Ringer Istvánnak az évek óta tartó
közösségi szolgálatáért. A megtiszteltetés mellett az
ünnepség után hatalmas meglepetés érte a művészt,
hiszen a Szerencsi Művelődési Központ egy vadonat -
új tárogatóval lepte meg.

Pista bácsi tíz esztendeje játszik az ősi hangszeren,
az új szerzemény immár az ötödik a sorban. Elmond-
ta, hogy egyelőre ritkábban veszi elő, hiszen újszü-
löttként kell gondozni az eszközt, ami nem kevés időt
és anyagi ráfordítást igényel, de ha sikerül kellőkép-
pen „magához édesgetnie az új jövevényt", ez a zene-
szerszám is állandó szereplője lesz a fellépéseknek.
Ringer István kedvence egy több mint egy évszáza-
dos, eredeti Schunda-tárogató, amit hat évvel ezelőtt
vásárolt Tornyosnémetiben egy nénitől, akinek az
édesapja játszott rajta egykor. Mint kiderült, a fúvós
hangszer 1940 óta nem szólalt meg, de a szerencsi
tárogatós újra lelket lehelt belé.

Ringer István új tárogatója

Első alkalommal szerveztek osztálytalálkozót a volt Hunyadi János Általános
Iskola 1991-ben végzett diákjai. Az összejövetelt évek óta igyekeztek megvalósí-
tani, ami idén járt először sikerrel. A 37 ballagóból azóta sajnos ketten elhunytak.
Az eseményen részt vett Istóczky Ildikó, egykori alsó tagozatos- és Menyhért Zol-
tán felsős osztályfőnökük is.
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Minden család életében eljön a
pillanat, amikor a kicsi óvodás is-
kolába készül. Néhány hónap vá-
lasztja el az iskolakezdéstől, de ő
már boldogan újságolja minden-
kinek: iskolás leszek!

A siker üzenetét hordozza ez a
nap. A közösen végzett munka
örömét, mely siker a gyermeknek,
az óvó néninek és a szülőnek
egyaránt.

Június első hete nagy várakozás és iz-
galom időszaka volt a helyi nevelési
intézményekben: Napsugár Óvoda, 
Gyárkerti Óvoda, Ond- Csillagfény

Gyermeksziget. Díszbe öltözött az óvoda
tornaterme, folyosók, csoportszobák, a
gyermekek és felnőttek, mindannyian
éreztük, hogy itt ma valami véget ér. Fe-
lejthetetlenek ezek a pillanatok, melyek
mindennapi életünket szebbé teszik, s
amikor az óvoda útjára bocsátja nagy-
csoportosait.

Nagycsoportosaink elballagnak, éle -
tük ben véget ér egy fejezet, s szeptem-
berben elkezdődik egy új korszak, egy új
életszakasz. Elhagyják a puha, meleg
fészket, ahol féltő gonddal, szeretettel
óvtuk őket. „Szárnyakat” kapnak a repü-
léshez, kellő alapokkal, tudással, isme-
rettel léphetik át az iskola kapuit.

Kettős érzés tölti el szívünket, egy-
részt öröm, hiszen a csetlő-botló három -
éves gyermekből sokkal magabiztosabb,
öntudatosabb gyermek lett, a sírósból
nevetős, a hason fekvőből egyenesen ál-
ló, a halkból hangos, a lassúból gyors, a
félősből bátor, a „buksi nyúlból” „tudós
akadémikus”.

Másrészt, fájó szívvel gondolunk ar-
ra, hogy a puha, meleg fészket elhagyó
fiókák kirepülnek, új szárnypróbálga-
tásba kezdenek, amit 3-4 éven keresz-
tül erősen szorongattuk, nyesegettük
szárnyaikat.

Bízunk abban, hogy ezek az évek mér-
földkövei, meghatározói lesznek fejlődé-
süknek, a sok felejthetetlen kirándulás,
a hagyományápoló ünnepeink, a hétköz-
napok kedves emlékei, a tudás, amit Tő-
lünk kaptak, elkísérik őket életük során
és szeretettel emlékeznek, az itt töltött
szép időkre, felnőttekre. Az eltelt idő-
szakban megtanulták azt, hogy szüleik
mellett szükségük van barátokra, pajtá-
sokra. Megtanultak illedelmesen visel-
kedni, köszönni, gyönyörűen szavalnak,
önállóan mesélnek, papír- és gyurma-
csodákat varázsolnak, dalokat énekel-

nek, táncolnak. Minden gyermek igénye-
it figyelembe véve szerveztük az óvodai
életet. Ennek a tudatos és rendszeres
fejlesztőmunkának köszönhetően a
gyermekek megértek egy újabb szellemi
kihívásra, kinőtték az óvodát, és „edzet-
ten” indulnak az iskolába.

Valamennyien nyugodt szívvel enged-
jük útjukra a tanító nénik védő szárnyai
alá. Új életükhöz, a kihívásokhoz kívá-
nunk nagyon jó erőt, egészséget! Kíván-
juk a ballagó ovisainknak, legyenek ki-
tartóak, szorgalmasak, jó magatartású-
ak, hogy a szülők büszkék legyenek elért
eredményeikre! 

Búcsúzó óvodásaink:  
Napsugár Óvoda, Delfin csoport: Asz-

talos Virág, Árvai Lilla, Bódi Sára Berna-
dett, Demkó Gyöngyvér, Kardos Erik Ri-
chárd, Molnár Luca, Munkácsi András,
Skarupa Fruzsina. Százszorszép cso-
port: Elek Tibor, Kovács Zsófia, Krehely
Alexandra, Porkoláb Izsák, Puklus Esz-
ter, Tóth Kristóf, Vadászi Lilla. Micimac-
kó csoport: Bonna Balázs, Bölkényi Lili,
Géczi Frigyes, Hák Lukács, Kunder Bo-
tond, Kunder Léla, Matolcsi Lili, Matyi-
sák Kata, Mileff Gréta, Nagy Gergő, Sza-
bó Eszter, Szabó Tamás. Gézengúz cso-

port: Damu Dominik, Dóka Balázs, Erdé-
lyi Fülöp András, Lénárt Levente, Nagy
Kira, Oláh Tamás, Rikk Bende, Szendi
Péter, Sztankovics Lara, Tóth Péter, Zse-
lenkó Márk.

Gyárkerti Óvoda, Lepke csoport: Ka -
czur Alexa, Lakatos Bernadett Noémi, Mi-
zsó Ábel, Patai Marcell, Sami Márk. Csa-
logány csoport: Bárány Boglárka Eszter,
Mészáros Attila, Pálinkás Gergő, Somplák
Zsófia, Sorosánczki Martin, Takács Ger-
gely, Turbucz Bendegúz. Nyuszi csoport:
Bárány Boglárka, Danyikó Eszter Lilla,
Halász Henrietta, Kolosai Dominik, Krisz-
tián Lilien, Krisztián Vivien, Pankotai Pé-
ter, Tóth Tímea. Katica csoport: Ács Noel,
Árvai Dóra, Banók Bianka, Éliás Sára, Ga-
lambos Jázmin Katinka, Kalmár Levente
Tamás, Pál Zsófia, Sotkó Gergő, Telenkó
Balázs, Vágási Anna Noémi. Maci csoport:
Kapuvári Vivien, Kéri Nóra, Mészáros Mi-
ra, Szolnoki Levente. Csicsergő csoport:
Barócsi Balázs, Benszki Milán Márk, Dé-
kány Maja, Galyas Gréta, Haraszthy Áron,
Kosárkó Panna, Májer Levente, Petró
Marcell, Siska Flóra, Türk Luca.

Ond-Csillagfény Gyermeksziget: Ba-
kos Panni, Bódi Levente, Csikja Cintia,
Orosz Bettina Virág.

Angyal Györgyné intézményvezető

„Búcsúzunk Tőled, Te kedves, óvodás élet!”

A miskolci Százszorszép óvoda Cica csoportja látogatott el májusban Szerencs-
re. A gyerekek izgatottan várták a vendégeket. Az óvoda kapujában fogadtuk őket.
A Csalogány csoportban megvendégeltük a gyerekeket és közös játékkal tettük
emlékezetessé a délelőttöt. A vendégeket végig kalauzoltuk az óvodában, majd
az udvaron folytatódott a játék. Nagyon jó hangulatban, vidáman telt a délelőtt.
Ez egy új kezdet mind a két óvoda számára. A későbbiekben is keressük  a további
lehetőségeket, a tartós kapcsolat fenntartására. 

Kecskésné Nagy Edit intézményvezető helyettes

Miskolci óvodások látogatása 
a Gyárkerti Óvodában
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Az 1956-os forradalom mártírjaira
emlékeztek június 16-án Szerencsen.
Nagy Imre, Magyarország egykori mi-
niszterelnöke szobránál Gazdófné
Tóth Mária, a Bolyai János Katolikus
Általános Iskola pedagógusa idézte
az 58 évvel ezelőtti eseményeket. 

– Volt, aki az utcán vesztette életét és
volt, akit a forradalom utáni bosszú ítélt
halálra, utóbbiak közé tartozott Nagy
Imre, aki az utolsó pillanatig tagadta az
ellene felhozott vádakat – fogalmazott a
szónok, s hozzátette: két éven át tartó
miniszterelnöksége alatt született meg
és bontakozott ki a sztálinista rendszert
elutasító politikai és szellemi mozgalom,
amely az 1956-os forradalom és szabad-
ságharchoz vezetett. 1956. október 24-
étől november 12-éig, a szovjet csapatok
megszállásáig Nagy Imre ismét minisz-
terelnök lett, amely idő alatt megszűnt
az egypártrendszer Magyarországon. A

Kádár-kormány bíróság elé állította, ha-
lálra ítélte és végül kivégezték. Gazdófné
Tóth Mária történelmi visszatekintése
végén így összegezte az 1956-os forra-
dalmat: úgy kezdődött az ifjúság tünte-
tésével, mint száz évvel korábban egy
másik jelentős történelmi esemény Ma-

gyarországon. Úgy is folytatódott: a túl-
erővel vívott reménytelen harccal és
végződött, vezéreinek legyilkolásával.

A Bolyai János Katolikus Általános Is-
kola diákjainak rövid műsora után a je-
lenlévők elhelyezték a tisztelet koszorú-
it Nagy Imre szobránál. M. Z.

Volt, akit a forradalom utáni bosszú ítélt halálra

Négy önkormányzat 
együttes ülése

Borvidéki egyeztető fórumot tartottak június 11-én a Rákó -
czi-vár színháztermében. Az összejövetelen bemutatásra ke-
rült a Tokaj-hegyaljai borvidék világörökségi kezelési tervének
első változata, ismertették annak tartalmát, rendszerét, alap-
elveit és a hatékony működéshez szükséges módszereket.

A tokaji világörökségi gondnokság előadói elmondták, hogy
a kezelési terv a kiemelkedő egyetemes értékeket összegzi,
külön figyelmet fordítva ezek megőrzésére és fenntartására.
Hangsúlyozták, hogy nagyon fontos a finanszírozás, a humán-
és eszközigény kielégítése a zökkenőmentes munkavégzés-
hez, illetve a folyamatos ellenőrzés. A projekt még nem vég-
leges, a következő hónapokban folyamatosan változni fog, úgy
ahogy azt a borvidéki konszenzus, a Forster Központ, a mi-
nisztériumok, a jogszabályok, valamint az UNESCO keretrend-
szere alakítja. A további mikroegyeztetések és szakértői vé-
lemények után az év végére várható a kormányrendelet. 
A végleges változat egy újabb borvidéki, széleskörű fórumon
kerül majd bemutatásra. R.P.

A tiszta ivóvízért

Munkaterv szerinti együttes ülését tartotta meg június 
19-én Szerencs, Mezőzombor, Bekecs és Legyesbénye önkor-
mányzata. A Rákóczi-vár színháztermében Keresztesi János, a
Szerencsi Rendőrkapitányság vezetője tájékoztatta a négy
képviselő-testület tagjait a város és környéke bűnügyi helyze-
téről, a baleset-megelőzés terén végzett munkájukról. A rend-
őrkapitány megerősítette, hogy jó kapcsolatot ápolnak az ön-
kormányzatokkal. Kiemelte a polgárőrség kiváló tevékenysé-
gét, s mint fogalmazott: ahol erős polgárőrség működik, ott mi
is jobb pozícióban vagyunk!

Az együttes ülésen dr. Árvay László számolt be a Szerencsi
Többcélú Kistérségi Társulás működéséről, majd a jelenlévő
polgármesterek ismertették a településeiken megvalósított
fejlesztéseket, az elmúlt egy esztendőben elért eredményeket.

A Borsod-Abaúj-Zemplén Térségi Ivóvíz-kezelési Önkor-
mányzati Társulás „Az Észak-magyarországi régió telepü-
lésein élő lakosság egészséges ivóvízzel való ellátásának
biztosítása” című KEOP-1.3.0/09-11-2011-0046 számú
projekt keretében lefolytatta a közbeszerzési eljárást a pro-
jekt kivitelezési munkáira. 

Koncz Ferenc, az önkormányzati társulás elnöke és a
nyertes ajánlattevők képviselői június 27-én ünnepélyes ke-
retek között írják alá a kivitelezői megállapodást.

Elkészült a világörökségi
kezelési terv



Szerencs Város Önkormányzatának
június 19-én megtartott ülésén a
település környezet-egészségügyi

helyzetértékelését fogadták el a képvise-
lők. Dr. Borbély Zsuzsanna tisztifőorvos
előterjesztése után dr. Korondi Klára azt
javasolta: kötelezővé kellene tenni, hogy
a porták előtti területeket tartsák rend-
ben a szerencsiek. Elhangzott továbbá,
ha van olyan idős helyi lakos, aki ezt nem
tudja megtenni, segítsen be az önkor-
mányzat. Dr. Bobkó Géza többek között
arra volt kíváncsi: lehet-e szankcionálni
akkor, ha a téli időszakban a háztartá-
sokban elégetett anyagok szennyezik a
levegőt?

Dr. Borbély Zsuzsanna szerint a kerti
hulladékégetésnek nincs olyan köz-
egészségügyi veszélye, mint amikor té-
len költségtakarékossági szempontok
alapján mindenféle anyaggal fűtenek az
emberek. E kérdés kezelése a környezet-
védelmi hatóság hatáskörébe tartozik,
bejelentés alapján ők kimennek a hely-
színre és amennyiben tetten érik az ille-

tőt, eljárást indíthatnak vele szemben. 
Dr. Barva Attila jegyző felhívta a figyel-

met arra, hogy jelenleg is hatályban van
az önkormányzat köztisztasági rendele-
te, amely kimondja, hogy az ingatlantu-
lajdonosoknak a porták előtt, az útsze-
gélyig rendben kell tartaniuk a közterü-
letet. Amennyiben valaki nem tudja
mindezt elvégezni, a Szerencsi Város-
gazda Non-Profit Kft. számla ellenében
megteszi a tulajdonos helyett.

Heves János úgy gondolta, összefüggés
van a szemétégetés és a hulladékudvar
működése között. Tudomása szerint
nem folyamatos az átvétel a telephelyen
és limitálva van az átvehető mennyiség
is, amivel – mint mondta – nem ért egyet.

Koncz Ferenc hangsúlyozta, hogy az
önkormányzat – nagyon helyesen – le-
vette a kommunális adó terhét a helyi la-
kosságról. Az ebből befolyó összeget for-
dították korábban a közterületek rend-
ben tartására, ám ennek ellenére e téren
nem történt változás az elmúlt időszak-
ban. A polgármester szerint jó döntés

volt a kommunális adó nullára csökken-
tése és ami a porták előtti közterületek
rendben tartását illeti, a lakosság jelen-
tős része eleget tesz kötelezettségének.
A városvezető hozzátette: jelenleg is
vannak olyan közismert vállalkozások
Szerencsen, melyek hosszú évekre visz-
szamenő tartozással és elhanyagolt in-
gatlanokkal rendelkeznek. A hulladék-
udvar működésével kapcsolatban meg-
jegyezte: az átvehető mennyiség évek
óta nem változott. 

Heves János továbbra is azt mondta,
hogy nem működik minden változatla-
nul a hulladékudvarban, szerinte súly-
korlátozást vezettek be, egy bizonyos
mennyiségig ingyen veszik át, e fölött
pedig fizetni kell a leadott hulladékért.
Kiss Attila alpolgármester szerint azon-
ban a korábbi időszakban is meg volt
határozva a hulladékudvarba szállítható
anyag mennyisége és jelenleg is így van.
Emlékezete szerint a mérték ugyanany-
nyi, mint ezelőtt három esztendővel
volt.

Az ülés végén dr. Barva Attila jegyző
tájékoztatta Heves Jánost arról, hogy a
ma már gyógyszertárakban elhelyezhe-
tő eszközök, valamint a kereskedőknél
leadható autógumik kivételével minden
feltétel, tehát a mennyiség és darabszám
is megegyezik a régi szerződésben fog-
laltakkal.

Koncz Ferenc javaslatára végül egy-
hangúlag tudomásul vette az előterjesz-
tést a testület.

Ugyancsak egyhangúlag támogatták a
képviselők azt a határozati javaslatot,
amely a Szerencsi Rendőrkapitányság-
gal, a térfigyelő kamerarendszer mű-
ködtetésére vonatkozó együttműködést
újabb egy esztendőre meghosszabbítja.
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Városházi napló: napirenden a hulladékudvar



Semmelweis- 
és köztisztviselők napja 

A Szántó J. Endre Egyesített Szociális
és Egészségügyi Intézet igazgató főorvo-
sa kérte a képviselő-testületet, hogy tá-
mogassák a július 2-án megrendezésre
kerülő Semmelweis-napot 175 fő ven-
déglátási költségeinek átvállalásával, va-
lamint 215 darab Fürdő és Wellnessház
belépőjegy biztosításával. Dr. Bobkó Gé-
za kiegészítésében elmondta, hogy vá-
rosi szintű rendezvényről van szó, tehát
a helyben működő, minden egészség-
ügyi szereplő meghívást kap az ese-
ményre. Mivel a rendelőintézet 1984-
ben, a várossá nyilvánítás évében alakult
meg, várhatóan köszöntik majd azokat a
dolgozókat is, akik immár három évtize-
de, a kezdetektől munkatársai az intéz-
ménynek és meghívást kapnak a nyug-
díjas dolgozók is.

Heves János arra volt kíváncsi, milyen
összeggel terhelik ezzel a város költség-
vetését? Király Judit közművelődési refe-
rens tájékoztatta a képviselőket arról,
hogy az előzetes kalkuláció szerint sze-
mélyenként 1 500 Ft-ba kerül majd az ét-
kezés, egy ajándék fürdőbelépő költsége
pedig az utána befizetendő járulékok mi-
att 435 Ft.

Elhangzott, hogy a Semmelweis Nap
étkezési költsége be lett tervezve a város
költségvetésébe a Szerencsi Városüze-
meltető Non-Profit Kft. számára jóváha-
gyott egymillió forintos keretbe pedig
belefér a 215 ajándék fürdőjegy biztosí-
tása. Koncz Ferenc hozzátette: minden
évben bővül a Semmelweis-nap alkal-
mából köszöntött dolgozók száma, az
egészségügy munkatársai megérdemlik,
hogy évente legalább egy alkalommal
ilyen megbecsülésben részesüljenek. A
képviselő-testület végül egyhangúlag tá-
mogatta a határozati javaslatot.

Hasonlóan az előzőhöz, köztisztviselői
nap támogatására kérte az önkormány-
zatot Szerencs jegyzője. Dr. Barva Attila
elmondta, hogy 60 fő vendéglátásával és
fürdőbelépővel szeretnének kedvesked-
ni a polgármesteri hivatal, valamint a
kistérségi társulás jelenlegi és már nyug-
díjas köztisztviselőinek. Akárcsak az elő-
ző napirendnél, a támogatásra itt is egy-
hangúlag mondtak igent a városatyák. 

25 millió forint 
útépítésekre

Tóth István, a Szerencsi Városgazda
Non-Profit Kft. ügyvezetője kért 25 mil-
lió forint támogatást, a Gyár utcai szer-
vizutak megépítésére és a kátyúzások fi-
nanszírozására. Dr. Bobkó Géza, mint a
pénzügyi bizottság elnöke támogatásra
méltónak tartotta az előterjesztést, de
kérte: amennyiben belefér a költségve-

tésbe, a Városi Tanuszodával szemben
lévő közterületen egy parkolót és parko-
lási rendet kellene kialakítani, mert a
sportlétesítmény forgalma miatt az ott
lakók sokszor nem tudnak megállni sa-
ját ingatlanjaik előtt. Tóth István vála-
szában elmondta, hogy ez a szakasz ál-
lami közút, tehát minden munkavégzés
engedélyköteles és meg kell terveztetni
a kialakítandó parkolókat. Heves János
arra volt kíváncsi, ez a 25 millió forint
hogyan szerepel a költségvetésben, sze-
rinte vakon megnyomni az igen gombot,
felelőtlen dolog. Koncz Ferenc szerint is
felelőtlenség lenne vakon megnyomni a
gombot, de mint fogalmazott: beterve-
zett összegről van szó, arról hogy a költ-
ségvetésében fejlesztésre szánt pénzt
átcsoportosítják a Szerencsi Városgazda
Non-Profit Kft-nek.

Koncz Ferenc hozzátette, hogy az ön-
kormányzat elvégez számos olyan javí-
tást, ami nem a város hibájából keletke-

zett, például a 37-es főút szerencsi átke-
lési szakaszán is vannak olyan problé-
mák, melyeket a korábbi kivitelezőnek
kellett volna megoldania. 

Dr. Takács István szerint a mostani út-
építésekkel 40 éves problémát old meg
az önkormányzat. Dr. Egeli Zsolt azt kér-
dezte: ebből az összegből fel lehet-e újí-
tani a Gyár utcai járdákat? Tóth István
megnyugtatta az alpolgármestert, hogy
a Start közmunkaprogramnak köszön-
hetően térburkoló elemeket gyártanak
a cég telephelyén, melyekből az érintett
szakasz gyalogútjait is felújítják. Ez a vá-
rosnak nem jelent plusz költséget.
Koncz Ferenc hozzátette, hogy a kérdé-
ses összegből tízmillió forint általános
kátyúzásra, a további 15 milliót pedig a
két szervizút elkészítésére fordítják. 
A Bakó utca külön tételként szerepel a
költségvetésben. A polgármester felhív-
ta a figyelmet arra, hogy a munka nincs
befejezve a Bakó utcában. Kérte az ott
lakók türelmét, de ahhoz, hogy elkez-
dődhessen az aszfaltozás, meg kell vár-
ni, míg kellően megsüllyed a korábban
felbontott talaj. Ez után következik
majd, hogy végleges burkolatot kap az
úttest, amely várhatóan nyár végére, ősz
elejére el fog készülni. 

A képviselő-testület végül egyhangú-
lag jóváhagyta az útépítésre igényelt 25
milliós hozzájárulást.

Megszavazta az önkormányzat a ren-
delőintézet 2,1 millió forintos támoga-
tását, mivel a sebészeti műtő részleg hű-
tése nem megfelelően lett megtervezve,
így technikai módosításra van szükség.
A polgármester elmondta, hogy a költ-
ségvetésben elkülönített fejlesztési tá-
mogatás nyújt fedezetet az összegre.

Képviselői felajánlások
Dr. Barva Attila ismertette, hogy dr.

Bobkó Géza 2014 évi képviselői tiszte-
letdíjából két havi összeget a Beteg
Gyermekekért Alapítványnak, egy-egy
havi összeget a Nyárutó Klubnak és a
Városi Nyugdíjas Klubnak, egy havi ösz-
szeget pedig a Szerencsi Rászorultakért
Alapítvány javára ajánl fel. Heves János
a 2014. február és március tiszteletdíjá-
nak átcsoportosítását kérte Balics Fe-
renc szerencsi lakos részére, egy elekt-
romos kerekesszék beszerzéséhez, az
önrész fedezetére. Dr. Egeli Zsolt alpol-
gármester költségtérítése terhére kíván
átcsoportosítani a Szerencs-Rodostó za-
rándoklat támogatására 40 ezer forin-
tot, az Országos Csokoládéfesztivál élel-
miszeripari szekció támogatására pedig
35 ezer forintot. M. Z.

KÖZÉLET 9
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Az ünnepi eseményen Kocsisné
Szabó Beáta igazgató köszöntötte 
a végzősöket megjegyezve, hogy

a nap nem csak a búcsúzásé, de vissza-
tekintésé is. Emlékezés az együtt töltött
tanévekre, a sikerekre, az esetleges ku-
darcokra és minél több kerül ezekből a
tarisznyákba, annál szívesebben törnek
majd elő az emlékképek, lesz egy tám-
pont, amire támaszkodni lehet a tovább-
tanulás új iskolájában. A pisztráng élet-
módot kell választani a nagybetűs élet-
ben, hiszen a pisztráng remekül alkal-
mazkodik környezetéhez, mindig az ár-
ral szemben úszik, nincs akadály előtte.
Az igazgató asszony hozzátette, szavahi-
hetően, szellemiségtudattal, elkötelezet-
ten kell jelen lenni az emberek között,
követelményeket azonban önmagunk-
kal szemben kell állítani elsősorban.
Amit az ember magával visz az iskola -
falak közül – vállalni kell akkor is, ami-
kor már a világ múlását kell tapasztalni.
Nyitott szívvel és értelemmel kell élni,
és nem árt, ha kemény, következetes,
erős az ember a jelenben, ugyanakkor
szeretetteljes a múltban. Nem jó, ha egy
személy attól értékes amije éppen van,
amit éppen birtokol, inkább azáltal, ami
ő maga.

Kocsisné Szabó Beáta végül arra kérte
a búcsúzó diákokat, hogy vigyék maguk-
kal a katolikus iskola ajándékait, így a
közös imádságokat, amelyek mindenki-
ért szóltak, a közös beszélgetéseket, a
megbocsájtások, meghallgatások emlé-

két. Az igazgató diákokhoz szóló beszé-
de után a szülőkhöz intézte szavait
hangsúlyozva, hogy büszkék lehetnek
gyermekeikre, egyben köszönetet mon-
dott azért, hogy az iskola nevelőtestüle-
tére bízták a fiatalok képzését.

Az esemény díjak átadásával folytató-
dott. A tantestület javaslata alapján Mec-
zó Kristóf, a Szerencsi Hírek TV egyik
műsorvezetője vehette át a Bolyai-díjat
tanulmányi- és sporteredményei, továb-
bá közösségi munkája alapján.

Koncz Ferenc polgármester a tanin-
tézmény legsikeresebb tanulójának,
Molnár Fanninak adta át a Kiss Attila Dí-
jat, kérve a diáklányt,
hogy példaként álljon
előtte Kiss Attila, az
élők sorából fiatalon el-
távozott gimnáziumi
tanár élete, munkássá-
ga.

Az iskola szülői mun-
kaközössége két diákot,
Halász Martinát és Ba-
lázsfalvi Gergőt tüntet-
te ki példamutató ma-
gatartásuk és szorgal-
muk, diákönkormány-
zatban végzett munká-
juk kapcsán.

Kitűnő tanulmányi
eredményért kapott
könyvjutalmat Halász
Martina, Molnár Fanni
és Balázsfalvi Gergő, tanulmányi- és sportversenyeken elért eredményért ve-

hetett át ugyancsak könyvjutalmat
Krakkai Bianka, Török Balázs, Menta
Boglárka, Juhász Attila, Kelemen Krisz-
tián, Kalina Hella, Nagy Eliza, Bárány
Gergő és Bartus Ivett.

A 2014. évi diákolimpián az iskola
úszócsapata, Farmosi Zsombor, Laczkó
Balázs, Tamás Ádám, Török Balázs, első
helyezést ért el. Kitüntetésüket Koncz
Ferenc polgármester adta át Szerencs
Város Napján, majd a fiatalokat ugyan-
csak elismerésben részesítette Ternyák
Csaba egri érsek.

Az iskolavezetés javaslata alapján Ko-
vács Jánosné lett az év tanára, aki negy-
venéves pedagógusi munka után szintén
elballagott a tanintézményből.

SfL

A Bolyai János Katolikus Általános Iskola aulájában június 14-én reggel
kondult meg a folyosói séta kezdését jelző kisharang, hogy az iskolazász-
lót követve búcsút mondjanak a patinás falaknak a ballagó nyolcadikosok.
Útjuk a Kulcsár Anita Sportcsarnokba vezetett, amelynek küzdőterén he-
tedikesek sorfala várta a három ballagó nyolcadikos osztályt.

Ballagtak a Bolyai végzősei
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Miután a tanintézet aulájába vo-
nult a két végzős osztály, a ha-
gyományokhoz híven versek, az

iskolai énekkar dalai csendültek fel. 
A hetedikesek nevében Hugya Csilla, Ku-
rucz Gergő és Sztankovics Márta mondta
el búcsúzó gondolatait, a ballagók részé-
ről Golopi Klaudia köszönt el a diáktár-
saktól, tanáraiktól és az intézménytől.
Miután távozók átadták az iskola zászla-
ját és krónikáját az alsóbb évfolyamo-
soknak, Ráczné Váradi Éva köszöntőjé-
ben hangsúlyozta, hogy jelentős korszak
zárul le a végzősök életében. Az igazgató
szerint az itt töltött nyolc esztendő a
gondtalan gyermekkort jelentette, ami
lezárul a ballagók számára. – Távolinak

tűnik már a kezdet, de a végső cél talán
még ettől is távolabb van. Választanotok
kellett egy középiskolát a tanulmányai-
tok folytatásához, a döntés nem volt
könnyű, de senkit sem ért felkészületle-
nül, hiszen a Rákócziban eltöltött évek
kellően megalapozták azt – fogalmazott
az intézményvezető, aki kiemelte, hogy
a pedagógusok számtalan tanítási órán
igyekeztek gyarapítani a diákok tudását.
A közös emlékek, az első nap izgalma, az
iskolai rendezvények, a városi és nem-
zetközi fellépések, valamint a kirándulá-
sok nevelő és jellemformáló hatása a re-
mények szerint kellő önbizalommal in-
dítják útjukra a fiatalokat. Az igazgató
köszönetet mondott a szülőknek is, akik
rájuk bízták féltett kincsüket és enged-
ték, hogy velük együtt neveljék, formál-
ják gyermekeiket.

Az elismerések átadása következett:
szerteágazó, kiemelkedő munkájáért
Dovák Dorka 8.b osztályos tanuló kapta
a Rákóczi Plakettet. A Kiss Attila Alapít-
vány díját Koncz Ferenc polgármester

adta át Török Róbertnek.
A Kulcsár Anita Alapít-
vány is minden évben el-
ismerésben részesíti azt
a fiatalt, aki tanulmányai
mellett nagy hangsúlyt
fektetett a sportra: idén
Vasvári Adél érdemelte
ki a "Jó tanuló, jó sporto-
ló" címet. A Szerencsi
Mezőgazdasági Zrt. okle-
velét Jurek Ádám vette
át, a diákönkormányzat

Golopi Klaudiát jutalmazta. Ráczné Vá-
radi Éva köszöntötte továbbá a nyolc
éven át kitűnő tanulmányi eredményé-
ért Sallai Pétert. 

Harkályné Kovács Katalin a művészeti
iskola plakettjét Toronya Biankának ad-
ta át, kiváló művészeti tanulmányaiért
Dovák Dorka, Jurek Ádám, Sallai Péter,
Török Róbert, Vasvári Adél, Varga Kop-
pány Péter, Golopi Klaudia, Hudácskó
Ádám, Kolozsvári Márk, Madarász Ben-
ce, Soltész Alexandra kapott elismerést.
Ugyancsak dicséretben részesült kie-
melkedő közösségi munkájáért Halász
Máté, Kanyok Kinga, Soltész Alexandra,
Pacsuta Nikolett és Zsigmond Bianka.
Tanulmányi és művészeti tevékenységé-
ért Szabó Áron, kiváló sportteljesítmé-
nyéért Vasas Péter is jutalmat vett át. Si-
keres középfokú nyelvvizsgáért – amit a
Rákóczi Zsigmond Iskolasegítő Alapít-
vány támogatott – Török Róbert, Dovák
Dorka, Jurek Ádám, Kolozsvári Márk,
Madarász Bence, Poncsák Máté, Vasvári
Adél, Toronya Bianka, Varga Koppány
Péter, ugyancsak sikeres alapfokú nyelv-
vizsgáért pedig Kiss Martin és Nagy
Márk részesült dicséretben.

A nevelőtestület és az iskolavezetés
szavazata alapján az év tanár címet idén
Bakosné Lapis Erikának ítélték oda.

Ráczné Váradi Éva végül egy Márai
Sándor idézettel búcsúzott a ballagók-
tól: „Mindaz, amit a világ akarhat tőled,
alku és félmegoldás. Csak az számít,
amire te szerződtél önmagaddal és jel-
lemeddel. Ebben a szerződésben nincs
alku.” M. Z.

„Mindaz, amit a világ akarhat
tőled, alku és félmegoldás. Csak az
számít, amire te szerződtél önma-
gaddal és jellemeddel. Ebben a
szerződésben nincs alku.” Ezzel a
Márai Sándor idézettel köszönt el
a nyolcadikosoktól Ráczné Váradi
Éva igazgató, a Rákóczi Zsigmond
Általános Iskola június 14-ei bal-
lagási ünnepén.

Lezárult a nyolc esztendő
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Toronya Bianka szavalatát, majd
Molnár Lilla zongora- és Molnár
Alexandra fuvola muzsikáját hall-
hatták a jelenlévők a művészeti is-
kola tanévzáró eseményén. – A
művészet mindig gyógyír az em-
ber életében – utalt Fazekas István
egyik gondolatára Harkályné Ko-
vács Katalin.

A Rákóczi Zsigmond Kéttannyelvű Ál-
talános Iskola és Alapfokú Művészeti Is-
kola intézményegység-vezetője nagyra-
becsülését fejezte ki azon gyermekek
iránt, akik a szabadidejüket áldozzák,
hogy részt vegyenek a művészeti képzé-
seken, ezáltal műveltebb, értékekben
gazdagabb, kreatívabb, sikeresebb em-
berré váljanak. – Ehhez kellenek olyan
szülők is, akik felismerték ennek fontos-
ságát, akik tudják, hogy a művészet által

lesz teljes a gyermek élete – fogalmazott
Harkályné Kovács Katalin.

A 2013/2014-es oktatási évben 418
diák iratkozott be a délutáni foglalkozá-
sokra. Zenei képzésre 245-en jelentkez-
tek, 173-an pedig képzőművészet, nép-
tánc és dráma tanszakokon teljesítették
az idei követelményeket, jelenleg 18 pe-
dagógus tanít a négy művészeti ágban.
Jelentős változás volt idén, hogy a közel-
múltban birtokba vették az új, immár
modern hangszigeteléssel is ellátott ze-
neiskola épületét, ahol szeptembertől
nyolc tanteremben oktathatnak újra a
zenetanárok. 

Harkályné Kovács Katalin beszámolt
többek között arról, hogy a növendékek
rendszeres résztvevői a városi és kistér-
ségi rendezvényeknek. Az elmúlt tanév-
ben több tanulmányi versenyen értek el
kiemelkedő sikereket.

Elsimerések átadása
A Scholtz Jenő Alapítvány díját a szer-

vezet elnöke, Kovács Péterné adta át Elek
Boglárkának.

A három évvel ezelőtt alapított, „Év
Művészetis Tanulója” elismerést Toronya
Bianka kapta. Könyvjutalomban része-
sültek több éves, sikeres művészeti mun-
kájukért a nyolcadikos tanulók – Dovák
Dorka, Vasvári Adél, Jurek Ádám, Sallai
Péter, Török Róbert, Varga Koppány Pé-
ter, Kolozsvári Márk, Madarász Bence,
Golopi Klaudia, Hudácskó Ádám, Soltész
Alexandra –, akik a ballagási eseményen
vették át a jutalmukat. Harkályné Kovács
Katalin színpadra szólította és ajándék-
könyvet adott át azoknak a fiataloknak –
Molnár Alexandra, Ducsai Dalma, Rusz-
kai Adél, Laczkó Attila – akik 12 év mű-
vészeti képzés után idén befejezik tanul-
mányaikat. M. Z.

Az esemény ünnepélyes megnyitó-
ján Mizák Anna szavalata után a 
művészeti iskola néptáncos nö-

vendékei adtak színvonalas műsort,
majd Koncz Ferenc köszöntötte a részt-
vevőket. A polgármester a gyermekek fi-
gyelmét felhívta a szerencsi csokoládéra,
a felnőtteknek pedig a borvidék nemes
és kiváló nedűjét ajánlotta szeretettel.

Velner András, a TOE elnöke többek
között köszönetet mondott Szerencs vá-
rosának és Koncz Ferenc polgármester-
nek, hogy ilyen kiváló körülmények kö-
zött tudják megrendezni ezt a versenyt. 

Ezen a napon vehette át elismerését a
tállyai Nagy Szimonetta Timea, aki a

TOE felhívására korábban beküldött pá-
lyamunkájával megnyerte a Borsod-
Abaúj-Zemplén Megyei fordulót. 

Hazánk legjobbjai érkeztek az Orszá-
gos Technikaversenyre. Az első napon a
gyakorlati feladatot kellett teljesíteni: a
fiatalok vízimalmot készítettek, amely-
hez tervrajzot, a munkafolyamat részle-
tes leírását és minden szükséges esz-
közt, alkatrészt megkaptak. – Elég szo-
ros volt a verseny, amely elméleti és gya-
korlati tennivalókat egyaránt tartalma-
zott. A gyakorlat során, másfél óra alatt
egy rendkívül bonyolult vízimalmot kel-
lett készíteni a gyerekeknek. Ez után kö-
vetkezett a 18 feladatból álló elméleti
tesztlap – mondta el a Szerencsi Hírek-
nek Ráczné Váradi Éva, a Rákóczi Zsig-
mond Általános Iskola igazgatója, a TOE
titkára. A házigazda iskolát Sztankovics
Márta, Sztankovics András és Sztanko-
vics Attila képviselte.

Az elméleti feladatlapok alapján egyé-
niben az alábbi eredmények születtek:
1. Fekete Barnabás, 2. Neu Péter Pál, 3.
Mátyás Dávid, 4. Hajdú Balázs, 5. Szűcs
Lajos, 6. Kozma Balázs. A további hat
csapat tagjai is emléklapot és tárgyjutal-
mat vehettek át. A vízimalom elkészíté-
se után kialakult a csapatok közötti ver-

seny végső sorrendje: 1. Békásmegyeri
Veres Péter Gimnázium (Budapest), 2.
Tildy Zoltán Általános Iskola és Alapfo-
kú Művészeti Iskola (Szeghalom), 3.
Gyárvárosi és Szabadhegyi Magyar-Né-
met Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola
és Középiskola (Győr), 4. Fazekas Mihály
Gimnázium (Debrecen), 5. Takács Gyula
Általános Iskola (Tab), 6. Néri Szent Fü-
löp Katolikus Általános Iskola (Buda-
pest). M. Z.

A művészet mindig gyógyír…

A Technikatanárok Országos Egyesülete (TOE) 15. alkalommal rendezte meg az Országos Technikaversenyt,
amelynek idén Szerencs volt a házigazdája. A vetélkedőre hazánk 12 megyéjéből érkeztek a háromfős csapatok
és felkészítő tanáraik, hogy részesei legyenek a kétnapos megmérettetésnek.

Elkészült a vízimalom



ARákóczi iskolában 423 gyermek
fejezte be a tanévet, 111 kitűnő, 
46 jeles bizonyítvány született,

melyekhez elsőként Ráczné Váradi Éva
gratulált a fiataloknak, s hozzátette: el-
ismerésre méltó a magatartás- és a szor-
galmi átlag is az intézményben. – Diákok
és pedagógusok egyaránt sokat dolgoz-
tak az év 181 tanítási napján és azon kí-
vül is – fogalmazott az igazgató, aki
büszkeségét fejezte ki az iskola történe-
tének eddigi legjobb tanulmányi átlaga
miatt, hiszen az alsó évfolyam 4,5-ös ér-
téke mellett a felső tagozat 4-es átlaga
adta a 4,25-ös végeredményt.

Nyertes pályázatoknak köszönhetően
számos program valósult meg a Rákó -
cziban, a művészeti tanszakok növendé-
keivel együtt a diákok több mint 200
körzeti, megyei és országos versenyen
vettek részt. Az intézményvezető köszö-
netet mondott a támogatásért a fenntar-
tónak és Szerencs Város Önkormányza-
tának, akik fedezték a nevezési díjakat,
a város – többek között – autóbuszt biz-
tosított a gyermekek szállításához.

– Az érmek, serlegek és oklevelek mö-
gött bátor és okos diákok állnak. Az elért
sikereket az intézmény vezetése elis-
merte az iskolagyűléseken, Koncz Fe-
renc polgármestertől pedig Szerencs Vá-
ros Napján a jó tanuló, jó sportoló gyer-
mekek vehettek át díjakat – mondta el
az igazgató, aki a tanévnyitó további ré-
szében a kitűnő tanulóknak gratulált. 
A 111 fiatal nevét Derda Péterné igazga-
tóhelyettes olvasta fel, a diákok a könyv-
jutalmakat az osztályfőnököktől vehet-
ték át.

Ráczné Váradi Éva a színpadra szólí-
totta a Szerencs VSE U11-es kosárlab-

dacsapatának tagja-
it: Bodnár Gergely,
Czagány Zsolt, Cse-
resznye Zalán, He-
gedűs Ákos, Muhi
Máté, Nagy Ábel,
Novotnik László,
Nyakó Gergő, Pájer
Albert, Pájer Vil-
mos, Pankotai Zol-
tán, Sándor Leven-
te, Szoboszlai Dáni-
el. A rákóczis diákok
második helyen vé-
geztek a Kenguru

Kupa Észak-magyarországi regionális
bajnokságában. Az ezüstérmeket Nagy
Lajos edző adta át a fiataloknak.

A tanintézet vezetője virágcsokorral
köszöntötte az idén nyugállományba vo-
nuló Kitta Józsefnét, aki utolsó alkalom-
mal vesz részt a tanévzáró eseményen.

Kitűnő tanulmányi eredmények:
1.a osztály: Bodnár Zsófia, Cseresz-

nye Ákos, Éliás Kristóf, Fábián Léna, Ig-
nácz Hanna, Kovács Anna, Kovács Dal-
ma, Krappai Lea, Maier Cseperke, Mizák
Mihály, Molnár Panna, Nagy Lilla, Nagy
Virág, Szomráki Sebestyén, Tóth Janka.
1.b osztály: Csengeri Virág, Demkó Re-
gő, Dobor Dóra, Halász Panna, Lucskai
Márk, Majoros Dorina, Molnár Zsófia, Si-
mon Zsigmond, Szolnoki Ákos, Tóth
Marcell, Török Fruzsina. 1.c osztály: Be-
senyei Petra, Fazekas Marcell Gyula, Hu-
szár Lili, Kohári Kincső Panna, Márton

Júlia Nóra, Nácsa Bálint, Géczi Noémi Ki-
ra. 2.a osztály: Balázs Lilla, Batta Panka,
Molnár Attila, Spisák Veronika, Szabó
Péter, Szatmári Kristóf, Takács Karola,
Csikai Márton. 2.b osztály: Bodnár Jan-
ka, Daruka Balázs, Géczi Lili, Géczi Sára,
Jamriska Eszter, Juhász Antónia, Konter
Levente, Konyári Vivien, Köllő Ábel,
Nagy Blanka, Nagy Luca, Osvay-Szabó
Bernadett, Osvay-Szabó Blanka, Paksi
Dorina, Raspotnik Réka, Takács Vivien,
Zöldi Virág, Zsigmond Ákos. 3.a osztály:
Bíró Letícia, Fige Bence, Kiss Tamás,
Márton Zsófia, Poczkodi Patrik, Sápi
Bernadett. 3.b osztály: Szabó Dóra, Sza-
bó Lilla, Cseresznye Zalán, Iván Virág,
Rónavölgyi Anna, Teleki Zsófia, Osvay
Zsófia, Bodovics Valencia. 4.a osztály:
Bém Lilla, Bodnár Gergely, Pankotai Zol-
tán, Szarka Dóra. 4.b osztály: Bakos Bá-
lint, Gáspár Hanna, Kedves Eszter Virág,
Kovács Krisztina, Kurucz Virág, Nagy Re-
beka, Reményi Edit, Szoboszlai Dániel
Zsolt, Tóth Blanka Olívia, Vojcsik Krisz-
tina. 5.a osztály: Búza Balázs, Cseresz-
nye Zita, Osvay-Szabó Balázs, Rákóczi
Bettina. 5.b osztály: Bajcsy Bettina, Ba-
lázs Mátyás, Fige Lili, Lesó Anna, Mada-
rász Rebeka. 6.a osztály: Beregi Linda.
6.b osztály: Gábor Dávid, Jamriska Ré-
ka, Kiss Bettina, Mizák Anna, Vágási Do-
rina. 7.a osztály: Danyikó Dorka. 7.b
osztály: Bogoly Levente. 7.c osztály: Gál
Szabolcs, Ignácz Zsófia, Kurucz Gergő,
Nagy Marcell, Pálinkás Petra. 8.b osztály:
Dovák Dorka, Jurek Ádám.

M. Z.

OKTATÁS 13

A szerencsi Rákóczi Zsigmond Általános Iskola 423 tanulója közül 111-en kitűnő, 46-an pedig jeles bizonyít-
ványt vehettek át a június 20-án megtartott évzárón. Az eseményen elhangzott, hogy a 4,25-ös eredménnyel a tan-
intézet történetének eddigi legjobb tanulmányi átlagát érték el a diákok.

Kiváló tanulmányi eredmények 



OKTATÁS14

Miután Darvas László római ka-
tolikus plébános köszöntötte
az egybegyűlteket, a gyerme -

kekhez fordult és arra kérte őket, adja-
nak hálát az Istennek, amiért az elmúlt
esztendőben is a gondjukat viselte és
bánják meg az esetlegesen elkövetett
bűneiket Jézus Krisztus jelenlétében. Ki-
emelte, hogy köszönetet kell mondaniuk
a szülők és a pedagógusok felé is, de a
Mennyei Atya az, aki erőt nyújt nekik is
a mindennapi feladatokhoz, valamint
elegendő szeretetet és jóságot küld a
szívükbe ahhoz, hogy mindenkinek to-
vább adhassák. Hozzátette, hogy mind-
járt kezdődik a szünidő, amely során
egyedül arra kell figyelniük, hogy kipi-
henjék magukat, hiszen szeptembertől
újra vár rájuk a tanulás, amit csak vidám
lélekkel lehet végezni.

A közös énekek és imádságok után a
tisztelendő atya átadta a szót Kocsisné
Szabó Beáta igazgatónak, aki az elmúlt
tanítási időszak eseményeit, eredmé-
nyeit foglalta össze. Örömmel számolt
be az iskola tehetséggondozó program-
jának sikeréről, melyben tanár, diák és
szülő egyaránt közreműködött. Folya-
matosan éltek a pályázati lehetőségek-
kel és az így nyert közel 2 millió forint-

ból gazdagító műhelyfoglalkozásokat
szerveztek. Büszkén méltatta úszócsa-
patukat, amely a diákolimpián első he-
lyezést ért el és akik az egri bazilikában
dr. Ternyák Csaba érsektől kitüntetést
vehettek át a kiváló teljesítményükért.

Miután a kitűnő tanulmányi ered-
ménnyel záró diákok átvették oklevele-
iket és könyvjutalmukat, az intézmény-
vezető ismertette az iskola tanulmányi
átlagát, amely kereken négyes. Magatar-
tás tekintetében 278-an, szorgalom
szempontjából pedig 186-an büszkél-
kedhetnek a példás jelzővel. Sajnos 24
nebuló nem tudta teljesíteni a követel-
ményeket, ők augusztus végén javító
vizsgát tehetnek, valamint két első osz-
tályos tanuló szülői kérésre évet fog is-
mételni.

Az igazgatónő virágcsokorral köszön-
tötte Kovács Jánosné és Sike Istvánné
pedagógusokat, akik 40 dolgos év után
nyugdíjba vonulnak. Elbúcsúzott továb-
bá Demeter Bence és Szemán Artúr ta-
nároktól, akik a következő tanévet már
máshol kezdik el.

Kitűnő tanulmányi eredmények:
1.a osztály: Braun Hanna, Bukta Fan-

ni, Czakó Eszter, Csejoszki Zsombor, Csi-

ki Csaba, Gulyás Levente, Jámbor Soma,
Király Kamilla, Mezősi Ákos, Pisák Nina,
Takács Viktória, Tóth Andrea Anna,
Szarka Zsigmond. 1.b osztály: Beregi
Noémi, Demeter Hajnalka, Ducsai Gá-
bor, Fehér Bianka, Hajdú Gabriella, Kö-
römi Petra, Német Emma Emília, Szabó
Luca, Szilágyi Dorina, Tiszavári Tamás
Botond, Tóth Milán. 1.c osztály: Botos
Dalma Edina, Kiss Dorottya, Kós Anasz-
tázia, Lakits Zsófia, Szabó Norbert Ta-
más, Szeretva Anna Edit, Szőke Bence.
2.a osztály: Galambos Szilveszter, Jakab
Milán, Maczó Bence, Kovács Laura, Ta-
kács Jázmin, Skarupa Noémi, Varga
Hanna, Medzsibriczki Alíz, Lakatos Lí-
via. 2.b osztály: Béni Szilárd, Mokri
Martin, Nagy Nikoletta, Rácz Cintia,
Szendrei Botond, Végső Tamara. 3.a
osztály: Bodosi Emília, Dékány Julian-
na, Ekker Fanni, Ficsor Debóra, Homoki
Olivér, Lénárt Balázs, Sashalmi Vanda,
Tőkés Bence, Zahuczki Zsuzsanna. 3.b
osztály: Ducsai Réka, Ladinszki Laura,
Németh Nándor, Németh Nikoletta, Né-
meth Norbert, Ördög Barbara. 4.a osz-
tály: Balogh Martin, Gál Olivér, Kiss Dá-
niel, Korán Flóra, Lengyel Patrik, Pap
László, Szepesi Dorka. 4.b osztály: Ba-
lázsfalvi Barbara, Krusóczki Zsolt, Me-
zősi Kornél, Sándor Árpád, Szarka Edit.
5.a osztály: Ajtai Janka, Borbély Zoltán,
Képes Petra, Motkó Bence, Muróczki
Csenge, Pál Mihály, Takács Hanga. 5.b
osztály: Béni Roland, Buzsik Boglárka,
Géczi Borbála, Nagy Zétény, Tóth Zoltán.
6.a osztály: Király Angéla, Szabó Ádám.
6.b osztály: Gergely Péter Máté, Molnár
Gergő, Popovics Hajnalka, 7.a osztály:
Ajtai Boglárka, Karasz Flóra, Pál Eszter,
Sándor Bence, Sashalmi Gergő. 8.a osz-
tály: Halász Martina, Molnár Fanni. 8.c
osztály: Balázsfalvi Gergő.

R.P.

Véget ért a 2013/2014-es tanév a Bolyai János Katolikus Általános Isko-
lában, melynek ünnepélyes lezárására június 20-án délután került sor a
Munkás Szent József templomban. A szentmisével egybekötött ceremónia
végén 453 diák vehette át év végi bizonyítványát, közülük 98-an kitűnő
eredményt értek el.

Hálaadó szentmise a tanévzárón



Tavaly szeptemberben 541 diák
kezdte meg a tanévet a Szerencsi
Szakképző Iskolában. Az oktatási
év végére 65 tanuló jelentkezett
érettségire, 43-an szakmai ismere-
tekből tettek záróvizsgát. Az el-
múlt tanév sikereit is tekintve, az
intézmény igazgatója bizakodva
tekint a jövőbe és szeptembertől
ismét várják az általuk kínált szak-
mák iránt érdeklődő fiatalokat.

A szakmákat oktató középfokú intéz-
mények diáklétszáma csökkenő tenden-
ciát mutat napjainkban. Mindez első sor-
ban az évtizedek óta tartó demográfiai
változásoknak tudható be. Ugyancsak az
okok között említhető, hogy a szakképző
iskolákba jelentkező fiatalok közül akad-
nak olyanok, akik a 16 éves tanköteles
kor betöltése után befejezik tanulmánya-
ikat. Ennek érezhető hatásai tapasztal-
hatók a Szerencsi Szakképző Iskolában
is, ahol tavaly szeptemberben 541 tanuló
kezdte meg a tanévet, év végi bizonyít-
ványt azonban már csak 520-an kaptak.

Az intézmény igazgatója mindezek el-
lenére bizakodó a jövőt tekintve. Kovács
Julianna szerint ugyan van egy-két szak-
ma, amely iránt kisebb az érdeklődés az
utóbbi időszakban, azonban a Szerencsi
Szakképző Iskola szeptembertől újra
várja a nyolcadik osztályt elvégző, női

szabó, asztalos, vil-
lanyszerelő, központi
fűtés- és gázhálózat
rendszer-szerelő, va-
lamint az érettségit
is adó fodrászat iránt
érdeklődő fiatalokat.

Az intézményveze-
tő az elmúlt tanév egyik kiemelkedő si-
kereként említette, hogy Majoros István
a második helyet szerezte meg, Géczi
Máté pedig az ugyancsak előkelő hete-

dik helyen végzett a Szakma Kiváló Ta-
nulója országos versenyen, amit április
14-16 között rendeztek meg Budapes-
ten. – Ezúton köszönöm a támogatást
Koncz Ferenc polgármesternek, a Szi-
várvány Építőipari Kft-nek, a Zemplén
Tourist utazási irodának, valamint a
Denré Kft-nek, akik támogatásukkal le-
hetővé tették, hogy diákjaink részt ve-
gyenek ezen a több napos versenyen 
– mondta el Kovács Julianna.

M. Z.

OKTATÁS 15

Dr. Gál András, a szerencsi Bocskai István Ka-
tolikus Gimnázium igazgatója a pedagógiai gya-
korlatot segítő kiemelkedő tudományos tevé-
kenysége elismeréseként Apáczai Csere János-
díjat vett át Balog Zoltán emberi erőforrások
miniszterétől május 30-án Budapesten.

Az 1973-ban alapított Apáczai Csere János-
díjat évente legfeljebb 60 pedagógus kaphatja
meg. Az oktatásban dolgozók egyik legnagyobb
elismerésére Koncz Ferenc polgármester ter-
jesztette fel a gimnáziumi igazgatót.

Dr. Gál András úgy véli, a városvezetés is látja,
hogy remekül haladnak az iskola dolgai: háromszoros a túljelentkezés, 80% fölötti
a továbbtanulási arány, az ország középiskolának rangsorában is előkelő helyen sze-
repel a Bocskai. – Ez a díj nem csak az igazgatónak szól, hanem a tantestületnek, an-
nak a kollektívának, amely segített abban, hogy ilyen kiváló eredményeket érjünk el
– fogalmazott dr. Gál András.

Várja a diákokat a Szerencsi Szakképző Iskola

Több mint hétszáz diák fejezte
be a tanévet a szerencsi Bocskai
István Katolikus Gimnáziumban.
Hatvan esztendős történetének
kiemelkedő időszakát zárja a kö-
zépiskola, mivel 2013. augusztus
31-étől az intézmény fenntartója
az Egri Főegyházmegye lett, ezzel
egy közel 50 iskolát, 18 ezer diá-
kot magába foglaló közösség tag-
jává vált.

Atanévzáró eseményen elhang-
zott, hogy az egri bazilikában jú-
nius 5-én rendezték meg az egy-

házmegye intézményeinek iskolanapját,
ahol Krajnyák Enikő, 10. évfolyamos, an-
gol nyelvi tagozatos diák a legeredmé-
nyesebbeknek járó elismerő oklevelet
vehette át dr. Ternyák Csaba egri érsek-
től. A Bocskaiban számos, kiváló diák ta-
nul. A legsikeresebbeknek járó díjat idén

Rubi Kinga érdemelte ki, a Kiss Attila
Alapítvány oklevelét és a bronzplakettet
Koncz Ferenc adta át a 12. évfolyamos
diáknak. A polgármester megemlékezett
az alapítvány névadójáról, a gimnázium
néhai igazgatóhelyetteséről: Kiss Attila
munkássága pedagógusként, igazgató-
helyettesként és emberként egyaránt
maradandó érték a város történetében.

A tanintézet eredményei között hang-
zott el, hogy ebben az oktatási évben kö-
zel 60 tanulmányi versenyen több mint
150 fiatal képviselte a gimnáziumot. 
A tanév végére 113 jeles és kitűnő bizo-
nyítvány született, de sajnos van 29
olyan diák, aki nem teljesítette a minimá-
lis követelményeket: húszan egy tárgy-
ból, öten két tantárgyból, négyen pedig
ennél is több tárgyból kényszerülnek
pótvizsgára a szünidő alatt. Az iskola leg-
jobb, 4,85-ös tanulmányi átlagát a 12.A
osztály érte el, őket követi 4,59-el a 11.A,

a harmadik helyen 4,38-as tanulmányi
átlaggal a 12. rendész A osztály végzett.

A Kiváló Tanár elismerést a pedagógu-
sok titkos szavazása alapján idén Szár-
nya Zoltán érdemelte ki.

M. Z.

113 jeles és kitűnő bizonyítvány

Apáczai Csere János-díj
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Életének 86. évében, 2014. június
5-én elhunyt Lapis László, Pro Ur-
be Szerencs-díjas nyugalmazott

gimnáziumi igazgató.
Lapis László 1929-ben született le-

gyesbényei földműves család gyermeke -
ként. A szülői házban megtanulta a két-
kezi, becsületes munka értékét, a sors
azonban mégis a pedagógus pályára irá-
nyította. Az elemi iskola ötödik osztálya
után szülei beíratták a szerencsi polgári
iskolába, ahová naponta gyalog járt be
otthonából. Később felvették a sárospa-
taki tanítóképzőbe, de a háború miatt
kihagyott egy évet, mivel a főiskola ak-
kor a szovjet hadsereg kórháza volt.
1945 szeptemberében kezdte a tanul-
mányait, szeretett olvasni, minden sza-
badidejében a könyveket bújta. A tanító
diploma mellé megszerezte a kántori
oklevelet is. Ezt követően 30 hónapot
szolgált a hadseregben, majd amikor
1953. október 28-án leszerelt, három
nappal később a szerencsi tanács okta-
tási osztálya kinevezte Legyesbényére
tanítónak. Így kezdődött a pedagógus
pályája. 

Fiatalként másfél évig dolgozott Le-
gyesbényén, majd 1955. augusztus 15-
én áthelyezték igazgatónak Tiszaladány-
ba, ahol egy körzeti intézményt kellett
vezetnie. Ebben az időszakban alapított
családot: megismerkedett a törökszent-
miklósi Benedek Rozáliával, akivel
1957-ben házasságot kötöttek. Munkája
mellett az ELTE bölcsész karán szerzett
magyar-történelem szakos diplomát.

1962-ben a feleségét a szerencsi Bocs-
kai gimnáziumba helyezték, Lapis Lász-
lót pedig az akkori kettes iskola igazga-
tóhelyettesének nevezték ki. Szerencsen
telepedtek le. Alig egy esztendő múlva ő
is a gimnáziumba került.

A magyar és történelem mellett taní-
tott művészettörténetet, pszichológiát
és logikát. Közel hat évig az ének-zene
oktatásba is besegített. 1964 és 1976
között háromszor volt osztályfőnök a
gimnáziumban. Az iskola éppen 25 éves
fennállását ünnepelte, amikor egy or-
szágos pályázatra megírta a Bocskai tör-
ténetét. A felsőoktatási szervek 25 alka-
lommal jelölték ki érettségi elnöknek,
1981. augusztus 15-én pedig kinevezték
a Bocskai István Gimnázium igazgatójá-
nak. 1989. szeptember 1-jén vonult
nyugdíjba.

A Szerencsi Hírekben 2007-ben jelent
meg a vele készített interjú, melyben így
vallott magáról és hivatásáról: „Miért is
lettem tanító? Akkoriban nagy dolognak
számított, ha egy paraszt családból kie-
melkedik az ember és hozzá kell ten-
nem: nagyon szeretem a gyerekeket.

A pataki évek elején a füzetbe be kel-
lett másolni Gárdonyi Géza néhány so-
rát: »Ha látsz köztük rútat, rongyosat;
gyermeki arcon búbánatokat; ismerd
meg benne a korán szenvedőt; öleld ma-
gadhoz és csókold meg őt.« Ez a mondat
annyira belénk rögződött, hogy ma is azt
tartom: a pedagógus, legyen az óvónő,
tanítónő, vagy tanár gyermekszeretet,
és tisztelet nélkül nem végezheti ezt a
munkát. Egész életemet végigkísérte ez
a gondolat. Tiszteltem a gyermeket, em-
bert láttam bennük a legkisebbtől a leg-
idősebbig…

…A katonai szolgálattal együtt néhány
nap híján 40 éves munkaviszonyt je -
gyeztek be a munkakönyvembe. Az ér-
dekesség, hogy egy napot nem hiányoz-
tam. Készültem a nyugdíjas évekre, szá-
mos tervem volt és jöttek az egészség-
ügyi problémák. Két szemműtét, két
sérvoperáció, gyomorprobléma, három
infarktus. Azóta betartom a helyes ét-
rendet, szedem a gyógyszereimet és
nem foglalkozom a betegséggel. Minden
eltelt napnak örülök és ajándéknak te-
kintek minden reggelt.

Nagyon örülök, hogy van ez a kis ker-
tünk, egy kicsit dolgozok, aztán leülök
pihenni és olvasok.”

Lapis Lászlótól 2014. június 13-án a
szerencsi református temetőben vettek
végső búcsút családtagjai, tisztelői.

In memoriam Lapis László

Orosz Atanáz magyar szerzetes-
püspök, egyházi író, a Miskolci
Apostoli Exarchátus püspök-exar-
chája szentelte fel azt a görög kato-
likus gyülekezeti házat, amelynek
átadására június 21-én került sor
Szerencsen, a Béke utcában.

Az egyházi eseményt Istentisztelet
előzte meg, majd a hívek gyalogosan
közelítették meg a felújított épületet.
Itt Csejoszki Szabolcs görög katolikus
parókus mondott köszönetet mind-
azon személyeknek, akik lehetővé tet-
ték az épület közösségi célra történő
felhasználását. Külön kiemelte, hogy
rendkívül nagy hálával tartoznak
Koncz Ferenc szerencsi polgármester-
nek, mert nem volt olyan kérés, ami ne
talált volna meghallgatásra, majd
megoldásra. – Falakat bontottunk, a
szobák talajszintjét kellett mélyíteni,
egyszóval nagyon sok volt a teendő és
ezt mind a város oldotta meg, segítve
a közösség csapatának tevékenységét
– mondta a parókus hozzátéve, hogy
kijár az elismerés Molnár Lajos építési
vállalkozónak, aki a szívén viselte a
felújítást, konstruktívan lehetett vele
együtt gondolkodni, dolgozni. – Az in-
gatlan felújítása és a szerencsi, marok-
nyi közösség építése között párhuza-
mot lehet vonni, a kettő nagyon ha-
sonlatos egymáshoz, hiszen szívből
érkező akarat valósította, valósítja
meg mindegyiket. Egyre inkább nyil-
vánvaló, hogy együtt tudunk gondol-
kodni, együtt tudunk dolgozni közös-
ségünkért – hangsúlyozta a görög ka-
tolikus liturgiának megfelelő szente-
lés végén Csejoszki Szabolcs parókus.

SfL

Közösségi házat
avattak
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Az elmúlt évben született meg az
ötlet, hogy a Szerencsi Reformá-
tus Egyházközség keretében lét-

rehozzanak egy cserkészcsapatot. A kez-
deményezésben aktív szerepet vállalt
Parajos Tibor cserkészparancsnok és
Bárány Zoltán, aki a fenntartó egyház-
község elnökeként látta el a szervezési
feladatokat. – A fiatalok tavaly vettek
részt első alkalommal egy nemzetközi
táborban Sárospatakon, idén újabb szép
programok várnak rájuk – mondta el a
Szerencsi Híreknek Bárány Zoltán.

Az 1605. számú Bocskai István Cser-
készcsapat 2014. június 2-án alakult meg,
majd a 28 cserkész-jelölt június 9-én a
pünkösdi istentiszteleten, a szerencsi re-
formátus templomban tett fogadalmat.

A közösség fenntartója a Szerencsi Re-
formátus Egyházközség. Cserkészszokás
szerint a fenntartó testület döntése
alapján egy tapasztalattal rendelkező
tiszt, a miskolci Forgács Márton lett a
parancsnok. Bárány Zoltán kérdésünkre
elmondta, hogy a cserkészmozgalom
ökumenikus, tehát bármely vallási fele-
kezet tagját szívesen látják soraikban, a
feltétel a cserkésztörvények betartása.

A cserkészmozgalom nem más, mint
egy ifjúságnevelési módszer, így az
1605. számú Bocskai István Cser-
készcsapat is ezt a célt tartja szem előtt.
Ennek jegyében tartanak programokat
a nyári szünidő alatt is.

A cserkészet egy mindenki előtt nyi-
tott, önkéntes, politikamentes ifjúságne-
velő mozgalom, melynek alapvető célja,
hogy támogassa a fiatalokat testi, lelki,
társadalmi és szellemi képességeik fej-
lesztésében. Programjaikat a szabadban
végzett elfoglaltságokra építik, gyakori
a táborozás, fontosnak tartják az erdei
és vízi életre, túrákra és sportra neve-
lést. A cserkészek egyenruhát viselnek,
mellyel a társadalmi egyenlőtlenségeket
kívánják elfedni. A jellegzetes ing, nyak-
kendő és kalap vagy egyéb fejfedő, vala-
mint a jelvények, a fő motívumként meg-
jelenő cserkészliliom mind-mind elen-
gedhetetlen kellékei a mozgalomnak.

Internetes hírforrás szerint 2007-ben
216 országban összesen 38 millió cser-

kész volt tagja a mozgalomnak, amely
immár a világ legnagyobb ifjúsági szer-
veződése. 

Mint az a Magyar Cserkészszövetség
honlapján is olvasható, a mozgalom tag-
jai számára fontos a múlt, a hagyomány.
Értékük a nevelés és az ezekből fakadó
fejlődés, a kötelességteljesítés. A cserké-
szetért végzett munkát meggyőződésből
végzik, alapvető értékük továbbá az ön-
kéntesség, a vallásosság, a személyes is-
tenkapcsolat, az erkölcsös életvitel.

M. Z.

Az 1605. számú Bocskai István Cserkészcsapat
Kiscserkész- és cserkész-jelöltek

sorakoztak fel június 9-én a sze-
rencsi református templomban. 
A pünkösdi istentisztelet végén, az
ünnepélyes fogadalomtétel után
hivatalosan is megalakult az 1605.
számú Bocskai István Cserkészcsa-
pat. „A cserkészetért végzett mun-
kánkat meggyőződésből végezzük,
alapvető érték tehát az önkéntes-
ség. Értékünk a vallásosság, a sze-
mélyes istenkapcsolat, az erköl-
csös életvitel” – olvasható a gondo-
lat a Magyar Cserkészszövetség
honlapján.

A Szerencsi Református Nőszövetség június 21-én tartotta
meg az egyházmegyei nőszövetség konferenciáját. A harma-
dik alkalommal megrendezett programon egy Kárpát-me-
dencére igen, de hazánkra nem jellemző eseményre is sor
került, ugyanis a helyi csoport zászlóavatási ceremónián
vette fel Rákóczi Zsigmond második feleségének, Gerendi
Annának a nevét.

Dr. Korondi Klára, a nőszövetség elnöke elmondta érdeklődé-
sünkre, hogy Gerendi Anna tulajdonképpen Rákóczi Zsigmond
első, fiatalon elhunyt párjának lépett a helyére, II. Rákóczi Ferenc
üknagymamája volt, szintén a szerencsi református templomban
van eltemetve. Börzsönyi Józsefné református lelkipásztor, a Ti-
száninnei Református Nőszövetség elnöke arról adott tájékozta-
tást, hogy konferencia a hit és a közösség építését szolgálja, az
eseményre Zemplén lány- és asszonytestvérei kaptak meghívást.
Maga a nőszövetség már az elmúlt század elején kibontakozó fél-
ben volt, de a II. Világháború után leállították a csoportok mun-
káját, a közösségi tevékenységeket az egyházban, csak az Isten-
tiszteleteket hagyták meg. A munka csak az 1990-es évek elején
indulhatott újra, ebbe kapcsolódtak be a szerencsiek. A június
21-i találkozó egyben jubileumi programként kerül a helyiek tör-
ténelemkönyvébe, hiszen húsz évvel ezelőtt alakultak meg. A lel-

kipásztor asszony hangsúlyozta, hogy a nőszövetség nem a ta-
gokról szól, inkább arról, hogy az Úristen egyik akarata teljesül,
miszerint nem jó, ha magányosan él az ember, inkább alkossanak
közösséget és ezt az Ő Szentlelke teremti meg a tagok között. A
csoport missziós tevékenységet is folytat, mindamellett az em-
berek hétköznapi gondjainak megoldásában vállalnak szerepet.
A szombati esemény egyedinek számított abban az értelemben,
hogy jubileumra még sehol nem avattak zászlót, ebben az érte-
lemben elsőnek számítanak a szerencsi református hölgyek. 
A lobogó avatására és megáldására a templomban került sor,
majd a zászlórúdra emlékszalagot kötöttek a testvérszervezetek,
közöttük az Erdélyből, Misztótfaluból érkezettek, illetve Koncz
Ferenc polgármester, aki a nemzetiszín szalag elhelyezése előtt
a Korintusiakhoz írt első levélből idézett: „Törekedjetek a szere-
tetre, buzgón kérjétek a lelki ajándékokat.”

A konferenciát megtisztelte igehirdetésével Földesiné Kántor
Mária, Hernádnémeti lelkipásztora, a Tiszáninneni Egyházkerü-
let Református Nőszövetségének titkára, aki arra hívta fel a fi-
gyelmet, hogy nagy szükség van a nőszövetségekre, hiszen egy
kis közösség, ha megérti a szolgálat célját, könnyebben tudja hir-
detni az evangéliumot akár a kisgyermekek, akár az idősebbek
felé, Isten áldása alatt. SfL

Isten áldása alatt szolgálnak



Hétszáz gépjárművet 
ellenőriztek

A Szerencsi Rendőrkapitányság Tokaji
Rendőrőrsének munkatársai 2014. júni-
us 12-én közös szolgálatot láttak el Tar-
calon, a helyi polgárőrséggel. Az akció
során az egyesület tulajdonában lévő
mobil rendszámfelismerő és azonosító
eszközt is használták. A közös tevékeny-
ség eredményeként több mint 700 gép-
járművet ellenőriztek és a közúti forga-
lomból kiszűrtek egy személygépkocsit,
aminek műszaki érvényessége lejárt. 
A járőrök a sofőrrel szemben helyszíni
bírságot szabtak ki.

A Tokaji Rendőrőrs a két szerv közötti
együttműködésnek köszönhetően a jö-
vőben is tervez hasonló jellegű szolgála-
tokat a polgárőrséggel.

Megtalálták 
az ellopott kerékpárt

Lakossági bejelentés érkezett 2014. jú-
nius 20-án 8 óra 20 perckor a Borsod-
Abaúj-Zemplén Megyei Rendőr-főkapi-
tányság Tevékenység-irányítási Központ-
jába, hogy Tarcalon egy élelmiszerüzlet
elől elloptak egy lezáratlan kerékpárt. 
A Szerencsi Rendőrkapitányság Tokaji
Rendőrőrsének körzeti megbízottjai és

jár őrei a helyszínen beszerzett informá-
ciók alapján egy órán belül azonosították,
elfogták azt a tarcali férfit, aki elvitte a
kétkerekűt. A rendőrségre előállított 40
éves K. Ernő beismerő vallomást tett. A
férfi többek között elmondta, hogy azért
kötötte el a biciklit, mert az övéből hiány-
zott az első kerék és így akarta pótolni azt.

A Szerencsi Rendőrkapitányság tulaj-
don elleni szabálysértés elkövetéséért
őrizetbe vette a tarcali férfit. A rendőr-
ség az ügyet gyorsított eljárás keretében
még az elkövetés napján bíróság elé ál-
lítással fejezte be – közölte a Borsod-
Abaúj-Zemplén Megyei Rendőr-főkapi-
tányság.
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rendőrSégi Hírek

A csempészek leleményességéről
tett tanúbizonyságot az az újfehértói
férfi, aki úgynevezett szendvicspa-
nelekbe rejtve próbált adózatlan do-
hányárut szállítani. A „rakomány”
értéke meghaladja a tízmillió forin-
tot.

A NAV pénzügyi nyomozói a pénz-
ügyőr járőrökkel hajnali ellenőrzéseket
hajtottak végre az Ártándi határátkelő
előtt, amikor megállítottak egy teher-
gépjárművet. 

A jármű átvizsgálása során hamar ki-
derült, hogy a szállított szendvicspane-
lek (építészeti burkolóelem) bélése
„speciális”. A könnyedén lefejthető hab-
szivacs alatt ugyanis 12 500 doboz adó-
jegy nélküli cigaretta lapult.

Az ügyben jelentős vagyoni hátrányt
okozó költségvetési csalás bűntette mi-
att gyanúsítottként hallgatták ki a 35

éves férfit. A bűncselekmény büntetési
tétele egytől öt évig terjedő szabadság-
vesztés.

A gépjármű nem először szállított ha-

sonló jellegű árut. 2011 decemberében
egy ellenőrzés során 12 ezer doboz
adózatlan cigarettát találtak benne –
közölte a Nemzeti Adó- és Vámhivatal.

Szendvicspanelbe rejtett cigaretta

Ütközés a 37-esen
Személyi sérü-

léssel járó baleset
történt június 20-
án a 37-es főút
Taktaharkány-Be-
kecs elágazásánál.
Egy személygép-
kocsi Szerencs irá-
nyából tartott Mis-
kolc felé és váratla-
nul, az elsőbbséget
nem megadva elé
hajtott egy másik
autó Bekecs felől
és az ütközést nem

lehetett elkerülni. Helyszínen szerzett információ szerint a Bekecs irányából ér-
kezett autó vezetője a fején sérült meg, a megyei kórházba szállították a mentők,
míg a másik autó három utasa közül kettőt kellett Miskolcra vinni, kivizsgálás cél-
jából.
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álláskeresők figyelmébe
A B.-A.-Z. Megyei Kormányhivatal Szerencsi Járási Hivatal Járási Munkaügyi Kirendeltségének ajánlataiból: ács

(Szerencs), adminisztrációs ügyintéző (Tállya), asztalos (Baskó), erdész (közép vagy felsőfok, Tállya), felszolgáló (Baskó),
gyermekfelügyelő (Megyaszó), húsboltvezető (Szerencs), húsüzemvezető (Abaújszántó), K+F mérnök (csomagolási tech-
nológia) (Szerencs), kőműves (Szerencs), külkereskedő (Szerencs), minőségbiztosítási vezető (Szerencs/Miskolc), mű-
anyag nyílászáró szerelő/beépítő (Szerencs), művezető, mélyépítési üzemmérnök (Tiszalúc), nehézgépkezelő (Komatsu
WB97S, Cate, Tiszalúc), növényvédelmi szakirányító (Szerencs), pályázatíró adminisztrátor (Szerencs), projekt mérnök
(Szerencs/Diósgyőr), pultos (Mád), segédmunkás (Szerencs, Vámosújfalu), segédmunkás (kézi rakodó, pályakezdő, Sze-
rencs), szakács (Mezőzombor, Baskó, Tarcal), takarítónő (Tállya), targoncavezető (DEMAG, Szerencs), tehergépkocsi-vezető
(EU jogosítvány, Megyaszó), tejelőtehenészeti műszakvezető (Szerencs), termelési műszakvezető (Miskolc), traktoros
(Tállya), villanyszerelő (Szerencs), cukrász, cukrász kisegítő (Szerencs), gépkocsivezető/betegkísérő (Szerencs), lakatos
(Szerencs), rehabilitációs tanácsadó/mentor (Szerencs), tejelőtehenészeti munkás (felhajtó, fejő, Szerencs), betanított
csomagoló (Szerencs), bútorasztalos (Kerecsend).

Számítógépes ismeretek kezdőknek
A Szerencsi Művelődési Központ könyvtára 2014. májusban

a TÁMOP-3.2.4-08/1-2009-0043 számú pályázat támogatásával
hirdetette meg számítógépes ismereteket oktató tanfolyamát,
melyre főként nyugdíjasok jelentkeztek. A résztvevők fontosnak
érezték, hogy közelebbről megismerkedjenek az elektronikus
levelezéssel, a szövegszerkesztéssel és a közösségi oldalakkal.
A 20 órás tanfolyam résztve-
vői heti három alkalommal lá-
togattak el a könyvtár média-
tárába, ahol szakember segít-
ségével tájékozódhattak a vi-
lághálón. További érdeklődők
esetén újabb tanfolyam indul,
a Szerencsi Művelődési Köz-
pont várja a jelentkezőket!

„Szenvedélybetegek megkeresését 
és felépülését célzó komplex 

prevenciós program megvalósítása 

Szerencs és vonzáskörzetében” 

„Kábítószer-prevenciós programok 
támogatása” KAB-ME-14-18166 

 

MEGHÍVÓ 
Ha változtatni akar az életén, ha Ön vagy családtagja veszélyeztetett, vagy már kialakult 

a függ ség és hajlandó elfogadni a segítséget, ha csak felkeltettük érdekl dését 
és szívesen tájékozódna, szeretettel várjuk programjainkon: 

 

2014. 06. 27. 10 ÓRA: A korszer  és egészséges táplálkozás 
függ ségeink tükrében.  Tóth Miklósné dietetikus 

2014. 07. 25. 10 ÓRA: Egészséget veszélyeztet  magatartás-
formák családromboló hatásai.  Putnoki Lászlóné szociális munkás 

2014. 08. 01. 13.30 ÓRA: A nikotinfügg ség egyéni és társadalmi 
hatásai, leszokást segít  programok.  Dr. Szabó Melinda 
allergológus orvos 

2014. 09. 26. 10 ÓRA: Minden, amit az alkoholfogyasztásról tudni 
kell, avagy miért jobb józanul?  Dr. Király Vitalij pszichiáter 

2014. 10. 17. 10 ÓRA: A szerfügg ség hazai és nemzetközi 
áttekintése, legális és tiltott függ ségeink.  Dr. Király Vitalij 
pszichiáter 
2014. 11. 21. 10 ÓRA: Térségünkre jellemz  szerfogyasztás  
és a b nözés összefüggései.  Nagy László b nmegel zési referens 
 
Az el adások helyszíne: Szerencs, Rákóczi-vár, lovagterem 
 
Elérhet ségeink: 
Háló Pszichiátriai és Szenvedélybetegek Közösségi Ellátása 
Szerencs, Rákóczi u. 16. 06-30/863-3724 
 

HÁLÓ PSZICHIÁTRIAI ÉS SZENVEDÉLYBETEG 
KÖZÖSSÉGI ELLÁTÁSOK SZERENCS 

 

 

 

kiadó iroda- és üzlethelyiségek
A Szerencsi Városüzemeltető Non-Profit Kft. (3900 Szerencs, Eperjes út 9.), mint bérbeadó pályáza-
tot hirdet Szerencs Város Önkormányzata tulajdonában lévő iroda- és üzlethelyiségek bérbeadására.

Irodahelyiségek:
1. Szerencs Ondi út 1. (Városi Tanuszoda) alatti ingatlanban található helyiség.

Alapterület: 23 m2.
2. Szerencs, Rákóczi út 94. (Szerencsi Fürdő és Wellnessház) alatti ingatlanban

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

található helyiségek. Alapterület: 13 m2. 
Bérleti díj összege: 1 000 Ft/hó/m2+ÁFA (külön fizetendő a helyiség rezsije).

Üzlethelyiség, raktárhelyiség:
Rákóczi út 99. (hátsó bejárat a Zrínyi utca felől, a Halász Cukrászdával szemben)

alatti ingatlanban található komfort nélküli helyiség. Alapterülete: 116 m2. 
Bérleti díj összege: 500 Ft/hó/m2+ÁFA

A pályázat benyújtásának határideje: 2014. július 11. (péntek) 12 óra.
A pályázati adatlap átvehető a Szerencsi Városüzemeltető Non-Profit Kft. (3900 Sze-
rencs, Kossuth tér 1.), a Szerencsi Fürdő és Wellnessházban (3900 Szerencs, Rákóczi
út 94.) lévő irodájában, a Szerencsi Polgármesteri Hivatal (3900 Szerencs, Rákóczi út
89.) ügyfélszolgálatánál lehet, valamint letölthető a www.szerencs.hu honlapról.

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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Mint arról korábban
beszámoltunk, a Sze-
rencs VSE női kézilab-
dacsapata megnyerte
a Borsod-Abaúj-Zemp-
lén Megyei I. osztályú
felnőtt, női kézilabda-
bajnokságot. Tóth At-
tila, a B.-A.-Z. Megyei
Kézilabda Szövetség
főtitkára június 14-én
adta át az aranyérme-
ket a lányoknak. A je-
les esemény alkalmá-
ból Szerencs Város Ön-
kormányzata és Koncz
Ferenc polgármester
vendégül látta a csapa-
tot.

Aranyérem a kézilabdás lányoknak

Négy nemzet fiatal versenyzői képvi-
seltették magukat a június 7-én a romá-
niai Nagykárolyban megrendezett Child-
rens day Nemzetközi Karate Bajnoksá-
gon. Az olasz, szlovák, magyar és román

klubok részvételével megtartott rangos
WKF viadalon a szerencsi karatékák
eredményesen szerepeltek. Varga Csaba
négydanos mester tanítványai közül
Tóth Vivien küzdelemben aranyérmet

szerzett. Harmadik helyen végzett
ugyancsak küzdelemben Urbán Olivér,
Lakatos Réka, Benedek Bence és Visócz-
ki Panna, míg Visóczki Luca negyedik lett
a népes mezőnyben.

Szerencsiek a nemzetközi karate tornán

Befejeződtek a küzdelmek a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei
másodosztályú labdarúgó-bajnokság Kelet csoportjában. A Sze-
rencs VSE U19-es és felnőtt labdarúgócsapatai június 8-án Pál-
háza együtteseit fogadták a Tatay Zoltán Ifjúsági Sporttelepen.
Mindkét találkozón nagyarányú szerencsi győzelem született:
az ifik 13–1, a felnőttek 8–0 arányban nyerték meg a 2013–
2014-es szezon utolsó mérkőzését. A bajnokság végeredménye
az alábbiak szerint alakult.

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei II. osztály, Kelet csoport:
1. Sárospatak 72
2. Tokaj 67
3. Szerencs 66
4. Tiszakarád 62
5. Abaújszántó 55
6. Erdőbénye 55
7. Pácin 44
8. Mezőzombor 36
9. Bodrogkisfalud 36

10. Kenézlő 36
11. Bodroghalom 34
12. Posa FC Pálháza 33
13. Garadna 25
14. Boldogkőváralja 24
15. Hollóháza 24
16. Méra 14 (-1 pont)

Bronzérmes 
a labdarúgócsapat



A Szerencs VSE U19-es és felnőtt
labdarúgócsapatai mellett idén
márciustól a lányok is megkezd-
ték edzéseiket. A meglévő futball-
szakosztályon belül működő
együttes tagjai Takács László ve-
zetésével jelenleg a Kulcsár Anita
Sportcsarnokban készülnek az
őszi bajnoki nyitányra.

Néhány labdarúgást kedvelő hölgy ke-
reste meg idén tavasszal Takács Lászlót,
miszerint szívesen szerveznének egy női
focicsapatot Szerencsen, az edzőt pedig
arra kérték, irányítsa őket, hogy ősszel el-
indulhassanak a megyei teremfoci baj-
nokságban. Takács László örömmel fo-
gadta a felkérést, noha futballista és ta-
pasztalt edzői múltja ellenére ő sem dol-

gozott még a gyen-
gébbik nem által alko-
tott gárdával. – Jelen-
leg 12 főből áll a csa-
pat, de szeretnénk
még találni néhány
tehetséges játékost –
fogalmazott Takács
László. – A tervünk,
hogy ősszel elindu-

lunk a négyfordulós, megyei női terem-
labdarúgó bajnokságban. Mint mondtam,
még alakul a társaság összetétele, vannak
tehetséges és rendkívül lelkes lányaink.
Két hónapja kezdtük a felkészülést, az
egyetlen gondunk, hogy egyelőre még
nincs konkrét szabad időpontunk a sport-
csarnokban, de azt az ígéretet kaptuk,
hogy a tanév végeztével ez is megoldódik.
Hetente legalább két edzés szükséges ah-
hoz, hogy megfelelően fel tudjunk készül-
ni az őszi bajnokságra – mondta a tréner.

Az egyesületen belül pozitív fogadta-
tásra talált a kezdeményezés. Ígéret van

arra is, hogy hamarosan saját labdákat és
az őszi indulásra új felszerelést, mezeket,
cipőket is kapnak a lányok. 

Utolsó kérdésünkre, miszerint mi a kü-
lönbség a női és a férfi futball között, Ta-

kács László így fogalmazott: a lányok sok-
kal fegyelmezettebbek, mindig végrehajt-
ják az edzői utasításokat, míg a fiúk oly-
kor hajlamosak a saját fejük után menni.

M. Z.
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A Szerencs VSE kosárlabda szak-
osztályán belül Nagy Lajos irányít-
ja az U11-es és U14-es csapatok
munkáját. Az elmúlt időszak leg-
fontosabb eseményeiről a tréner
tájékoztatta a Szerencsi Híreket.

Szolnokon rendezték meg május 4-én
a harmadik utánpótlás Megyei Váloga-
tottak Tornáját. Borsod-Abaúj-Zemplén
megye legjobbjai között miskolci és ti-
szaújvárosi játékosokkal kiegészülve a

Szerencs VSE U11-es csapatának hat
tagja – Czagány Zsolt, Muhi Máté, Nagy
Ábel, Novotnik László, Nyakó Gergő,
Szoboszlai Dániel) szerepelt. A B.-A.-Z.
Megyei Kosárlabda Szövetség a vezető-
edzői feladatokkal a szerencsi csapat
trénerét, Nagy Lajost bízta meg.

A Szerencs VSE U14-es, serdülő együt-
tese május 10-11-én a Kulcsár Anita
Sportcsarnokban játszotta az országos
főtábla negyedik, egyben utolsó forduló-
ját. A kétnapos torna hazai eredményei:

Szerencs VSE – Szentes: 98-77; Sze-
rencs VSE – GKS Nyíregyháza ,,A”: 43-71;
Szerencs VSE – Hódmezővásárhely: 74-
63. Nagy Lajos tanítványai az alapsza-
kasz megnyerése után ötödik győzelmü-
ket aratták. A csapat tagjai: Asszú Áron,
Balogh András, Gál Szabolcs, Géczi Már-
kó, Jurák Botond, Molnár Bence, Nagy
Marcell, Sándor Bence, Szepesi Péter,
Sztankovics András, Sztankovics Attila,
Varga Dávid, Vecser Milán.

M. Z.

Megalakult a szerencsi női futballcsapat

A sakkszakosztály hírei
A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Sakkszövetség 2013-2014-es idényében

a Szerencs VSE sakkozói a megyei első osztályban szerepeltek. A tavasszal
befejeződő bajnokságban a nyolc csapatból álló mezőnyben az ötödik he-
lyen végeztek a helyi versenyzők.

Jelenleg 23 aktív tagja van a Szerencs VSE sakkszakosztályának, közöttük az if-
júsági játékosoktól a seniorokig minden korosztály megtalálható.

A szellemi sport népszerűsítésében jelentős szerepet játszik a Szerencsi Mű-
velődési Központ, amely immár két éve biztosít helyet a sakk-szakkörnek. Az ide
járó 8-10 gyermek közül néhányan a következő szezontól már a Szerencs VSE
színeiben sakkoznak a bajnokságban. 

– Több gyermeket is szívesen látnánk a hetente egy alkalommal megrendezett
szakköreinkre – mondja Balogh Imre sakk-szakoktató, a szakosztály vezetője. –
Azoknak, akik ismerkedni szeretnének ezzel a szellemi sporttal, vagy tudásukat
kívánják továbbfejleszteni, június 16-ától, a vakáció első hetében tábort szervez-
tünk. Sajnos az erre benyújtott pályázatunk nem nyert, így mindenki saját költ-
ségén vehetett részt az ötnapos táborban – fogalmazott Balogh Imre.

A szakosztályvezető örömmel mondta el, hogy az idei nyár jelentős eseménye,
hogy újra Szerencs lesz a házigazdája a Zemplén Kupa Nemzetközi Sakkverseny-
nek. Az elmúlt évben 126 versenyző ült asztalhoz a négy napos megmérettetésen
és idén is jó esély van arra, hogy hazánk minden részéből városunkba érkeznek
majd a sakk szerelmesei. M. Z.

Sikeres kosárlabda-utánpótlás
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Szerencs, Alkotmány utcai 100
m2-es, egy plusz két fél szoba,
nappali, konyha, fürdőszoba,
összkomfortos családi ház eladó.
Érd: 70/323-8328. (10-11)
Szerencs, Erzsébet utca 9. szám
alatti kétszobás, összkomfortos,
kertes családi ház melléképülettel
eladó. Érd.: 47/362-788. (11-12)
Szerencsen az uszoda mellett
kétszobás, összkomfortos családi
ház nagy nappalival, garázzsal,
melléképületekkel, gáz és vegyes
tüzelésű kazánokkal, áron alul el-
adó. Érd.: 47/363-530. (11)
Szerencs főutcáján (ESZEI-vel
szemben) 100 m2-es, felújított
családi ház akár irodának, üzlet-
nek is, valamint Bekecsen 85 m2-
es családi ház eladó. Érd.:
30/8363-302. (11-12)
Szerencsen áron alul emeletes
családi ház a Tesco és az iskolák
közelében eladó. Kétgenerációs

lakásnak, nagycsaládosoknak,
akár vállalkozásra is alkalmas.
Rendezett udvaron, melléképüle-
tekkel. Budapesti lakáscsere is ér-
dekel értékkülönbözettel. Érd.:
70/655-7576, 47/363-282. (11)
Szerencs, Kazinczy utcán össz-
komfortos lakás kiadó. Érd.: 06-
31/311-6979. (11-12)

VEGYESVEGYES
Kerti, sötétbarna színű, jó álla-
potban lévő bambusznád ülőgar-
nitúra (1 db háromszemélyes, 1
db kétszemélyes ülő, 1 db szék);
valamint 90-100 éves goblein
képek keretezve, kisebb és na-
gyobb mértetekben eladók. Érd.:
20/982-6026. (11)

LakosságiLakossági

apróhirdetés
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Nyitva tartás: kedd-péntek: 7-17 óráig, szombat: 6.30-12 óráig.
Szerencs, Sallai út 18. (a Piactér mellett) Tel : 47/361-074.

SZERENCSI HÚS-VÁRSZERENCSI HÚS-VÁR
Belovecz és Társa Kft.

Étkezési utalványt elfogadunk!Étkezési utalványt elfogadunk!

Dobó Katica úti húsboltDobó Katica úti húsbolt
Nyitva tartás: edd: 7-14 óráig, szerda-péntek: 7-16 óráig,

szombat: 6.30-12 óráig.
k

Szerencs, Dobó Katica út 32., telefon: 47/361-018

Ajánlatunk június 2-től visszavonásig:Ajánlatunk június 2-től visszavonásig:

– Sertés oldalas
Sertésláb
Hegyaljai füstölt falusi kolbász
Lángolt kolbász (Bogdányi)
Parasztkolbász (Bogdányi)
Sümegi sonka
Müncheni pálcikák
Hegyaljai sertés lecsókolbász
Kaiser baromfi lecsókolbász
Virsli Húsmester
Kaiser párizsi
Csemegeszalonna (Bogdányi)
Sertészsír (0,5 kg és 1 kg)

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

1100 Ft/kg
250 Ft/kg

1370 Ft/kg
1190 Ft/kg
1190 Ft/kg
1680 Ft/kg
1120 Ft/kg
770 Ft/kg
520 Ft/kg
540 Ft/kg
400 Ft/kg

1060 Ft/kg
460 Ft/kg

Kösse meg
UTASBIZTOSÍTÁSÁT

a ZEMPLÉN TOURISTBAN!

Kösse meg
UTASBIZTOSÍTÁSÁT

a ZEMPLÉN TOURISTBAN!
Betegség, baleset, poggyászbiztosítás,

egyéni, csoportos, családi,
repülős, buszos, egyéni utazáshoz.

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

•

zemplentourist

Részletek az irodánkban, vagy 47/ 560-059 -es számon.

Szerencs és környékén

Akkumulátorok és töltések

Vásárláskor a használt
akkumulátort beszámítjuk

a legolcsóbban!

ingyenes bevizsgálása!

1000-4000 Ft értékben.

AkkumulátorokAkkumulátorok
a világszínvonalú Ca/Ca technológiával.

AkcióAkció
egész évben!

Szerencs, Kassa út 4.

Telefon: 20/981-6065.
(37-es főút)



Téged vár az Édes Álom Cukrászda!Téged vár az Édes Álom Cukrászda!
Megújult  katalógussal,

széles fagylaltkehely választékkal
várjuk Kedves vásárlóinkat.

Tovább folytatódik a 3-at fizet,
4-et vihet akciónk.

Töltsön nálunk hangulatos környezetben,
hűsítő perceket!

Várjuk szeretettel.

Tovább folytatódik a 3-at fizet,
4-et vihet akciónk.

Töltsön nálunk hangulatos környezetben,
hűsítő perceket!

Várjuk szeretettel.

Tovább folytatódik a 3-at fizet,
4-et vihet akciónk.

Töltsön nálunk hangulatos környezetben,
hűsítő perceket!

Várjuk szeretettel.

Tovább folytatódik a 3-at fizet,
4-et vihet akciónk.

Töltsön nálunk hangulatos környezetben,
hűsítő perceket!

Várjuk szeretettel.
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elikánelikánelikánelikán
apír-írószerapír-írószerapír-írószerapír-írószerPPPP

3900 Szerencs,
Kossuth tér 4.

(OTP mellett)

Boltunkban vállalunk színes nyomtatást fénymásolást, spirálozást
élyegzőkészítést pólóra nyomtatást gravírozást serlegre, bögrére, tollra…

: , ,
b , ,

City Marketing 2004 Kft.

E-mail:
citymarketing2004kft@gmail.com

Telefon:
47/362-806,
20/323-7974

City Marketing 2004 Kft.

E-mail:
citymarketing2004kft@gmail.com

Telefon:
47/362-806,
20/323-7974

SHAPESHAPE
Megemelt fehérje- és

magas rosttartalom
az alacsony szénhidrát-

tartalmú diétához.

65%-kal kevesebb
szénhidrát a hagyományos

kenyerekhez képest!

Keresse a Riwex ékség üzleteiben
és a Kézm

P
űves pékáruk boltjában.

SZENZÁCIÓ
!

SZENZÁCIÓ
!



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

Szerencsi Szendvics sonka
Szerencsi Lángolt kolbász
Szerencsi Csípős kolbász
Szerencsi Paprikás Erdélyi szalonna
Szerencsi Étkezési sertészsír 1/1 kg
Szerencsi Füstölt kenyér szalonna
Szerencsi Snack kolbász

Szerencsi Szendvics sonka
Szerencsi Lángolt kolbász
Szerencsi Csípős kolbász
Szerencsi  Paprikás Erdélyi szalonna
Szerencsi Étkezési sertészsír 1/1 kg
Szerencsi Füstölt kenyér szalonna
Szerencsi Snack kolbász

1358 Ft/kg
1140
1159
1309
349

1009
1624

Ft/kg
Ft/kg
Ft/kg
Ft/kg
Ft/kg
Ft/kg

1358 Ft/kg
1140
1159
1309
349

1009
1624

Ft/kg
Ft/kg
Ft/kg
Ft/kg
Ft/kg
Ft/kg

Az akció 2014. június 27-től módosításig érvényes.

KUPONLÁZKUPONLÁZ
Vásárlásai után 200 Ft-os kupont adunk…

Részleteket keresse
a Húsboltunkban és a www.szermgrt.hu

AKCIÓS TERMÉKEINKAKCIÓS TERMÉKEINK

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

Szerencs, Rákóczi út 107.

Nyitva tartás: kedd–péntek 7–17 óráig,
szombat 7–12 óráig.

SZERENCS:

(Egészségház)

Bekecsi u. 10.

Ondi u. 62.

Gyár u. 1.

Gyár u. 61.

Bekecsi u. 12.

Dózsa György u. 25/a.

Rákóczi u. 8.

Kossuth tér 4.

Rákóczi u. 94.

(Rákóczi-vár)

Hunyadi u. 1.

Zrínyi u. 1.

Mákszem Büfé

Dominó Kiskocsma

Büfé Falatozó

Tarkabarka Büfé

Íz Sziget ABC

Élelmiszer Vegyesbolt

Csiki Csemege

Csemege Bolt

Fürdő és Wellnesház

Galéria Kávézó

Válság Center

Szerencsi

SZERENCS-OND:

BEKECS:

F

F

Honvéd u. 8.

Honvéd u. 100.

Király Csemege

ohánybolt

Vegyesbolt

ő u. 141/a.

ő u. 24.

(Horgásztó)

Italbolt

Tó Büfé

Nemzeti D

Az árak

tájékoztató jelleg

etn k!

űek,

üzletenként eltérh e


