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SzerencSi PolgármeSteri Hivatal

Szerencs, Rákóczi út 89., Tel.: 47/565-200, Fax:
47/565-210, E-mail: hivatal@szerencs.hu. A hiva-
tal ügyfélfogadási ideje: hétfő: 8–12 óráig;
szerda: 8–12 és 13–16 óráig; péntek: 8–12 óráig.
Fogadóórák: Koncz Ferenc, polgármester:
időpont egyeztetéssel tart fogadóórát. Dr. Egeli
Zsolt alpolgármester: : minden hónap harma-
dik hétfőjén, legközelebb szeptember 15-én 
14-16 óráig. Telefon: (47) 565-203. Kiss Attila al-
polgármester: minden hónap második szerdá-
ján, legközelebb szeptember 10-én 14-17 óráig.
Telefon: (47) 565-203. Dr. Barva Attila jegyző:
minden páros hét szerdáján, legközelebb szep-
tember 3-án 8-12 óráig. Telefon: (47) 565-202.
A fogadóórák telefonos bejelentkezés alapján

történnek. 

SzerencSi JáráSi Hivatal, 
okmányiroda

Szerencs, Rákóczi út 89. Ügyfélfogadás: hétfő:
8–12 óráig és 13–16 óráig; 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
Augusztus 18–24.: Oroszlán Gyógyszertár. Au-
gusztus 25–31.: Alba Gyógyszertár. Szeptember
1–7.: Tesco Gyógyszertár. Szeptember 8–14.:
Centrum Gyógyszertár. 22 óra után a gyógy-
szertárak 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. szeptember 5-én
jelenik meg.

KÖZÉRDEKŰ INFORMÁCIÓKKÖZÉRDEKŰ INFORMÁCIÓK
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Ajánlom figyelmükbe

Lassan véget ér az esztendő legmele-
gebb évszaka. A helyiek már tudják, hogy
augusztusban az Országos Csokoládé
Fesztivállal zárul a vakáció és néhány nap
múlva a szeptemberi iskolakezdéstől lesz-
nek hangosak a szerencsi reggelek.

Ne szaladjunk azonban a dolgok elébe,
nézzük, miről is szól aktuális lapszámunk. 

Rövid városi sétánk során találkoztunk a Borsodvíz Zrt.
gépkocsijával, amely olykor kisebb forgalomtorlódást oko-
zott a belvárosban. Kiderült, hogy Szerencs főutcáján csator-
natisztítást végeztek, s hogy erre miért volt szükség, megtud-
hatják riportunkból. Ha pedig már a szolgáltatónál jártunk,
érdeklődtünk arról is, mi a helyzet a fecskési városrészben
néhány éve megkezdett házi szennyvízátemelők cseréjével?

Tudomásunkra jutott, hogy nemrég városunkban jártak a
Virágos Magyarországért verseny szervezői azzal a céllal,
hogy szemügyre vegyék településünk rendezettségét. Em-
lékeznek? Tavaly Arany Rózsa Díjat kapott Szerencs a szépen
virágosított közterületeiért. Idén mire számíthatunk? Erről
is beszámolunk olvasóinknak, csakúgy, mint az utak kátyú-
zása közben lencsevégre kapott pillanatokról, a szervizutak
mentén készülő új járdák építésének jelenlegi állásáról.

Bizonyára sokunk gyermekkori élménye fűződik a Simai
Ifjúsági Táborhoz. Talán azt is kevesen tudják, hogy ez a lé-
tesítmény ma is Szerencs Város Önkormányzatának tulajdo-
nában van, iskoláink diákjai napjainkban is szívesen töltik,
töltenék ott nyári szünidejüket. Sajnos azonban az épületek
állaga jelentősen leromlott az elmúlt évtizedek alatt, a város
eddig nem igazán gondoskodott az értékes ingatlan karban-
tartásáról. Végre itt is elkezdődik valami, s hogy miként si-
került forrást találni a festői környezetben lévő simai tábor
felújítására, erre lapunk 6. oldalán találnak választ. Ha pedig
gyermekeinknél tartunk, nem kevésbé fontos téma Magyar-
ország Kormánya által útjára indított nyári diákmunkaprog-
ram, melynek köszönhetően idén 129 szerencsi fiatal jutott
pénzkereseti lehetőséghez a szünidő alatt.

Mint ahogy az elején említettem, az évszak utolsó nagy ese-
ménye városunkban az Országos Csokoládé Fesztivál. Mos-
tani cikkünkben a szervezők, alkotók emlékeznek a kezde-
tekre és ajánlják olvasóink figyelmébe az idei programokat.

Természetesen beszámolunk néhány olyan eseményről is,
melyek az elmúlt néhány napban történtek Szerencsen, Kul-
túra rovatunkban pedig Szent István Napjának eredetét ku-
tatjuk.

A nyári pihenés időszaka lassan véget ér Szerencs Város
Sportegyesületének szakosztályai számára is. Labdarúgóink,
a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei bajnokság Kelet csoport-
jában nagy reményekkel kezdték meg az őszi idény. Sport-
rovatunkban olvashatnak az ifi és felnőtt csapataink sze-
zonnyitó hazai mérkőzéseiről és a labdarúgó Magyar Kupa
első fordulójában elért szerencsi sikerről.

Tisztelettel ajánlom tehát olvasóink figyelmébe a Szeren-
csi Hírek 2014. augusztus 22-ei számát!

Muhi Zoltán

Tisztelt szerencsiek!
Ma már sokan tudják a nagyvilágban, hogy Szerencs a cso-
koládé fővárosa. Az egykor világhírű szerencsi édesség -
gyártás hagyományait ma egy helyi vállalkozás viszi to-
vább. A Szerencsi Bonbon Kft. kiváló termékei komoly hír-
nevet szereznek a településnek, amit bizonyít, hogy Faze-
kas Sándor földművelésügyi miniszter a hungarikumok kö-
rébe való felvételre ajánlotta a szerencsi csokoládét.
Augusztus végét írjuk és ezzel elérkeztünk városunk és a
térség legnagyobb gasztronómiai és kulturális eseményé-
hez. Az elmúlt évek sikerei után ebben az esztendőben is
fantasztikus ízek, kiváló borok, tartalmas programok vár-
ják a vendégeket. Gyermekeink is minden bizonnyal ürül-
nek majd, amikor a hatalmas forgatagban személyesen ta-
lálkozhatnak Gombóc Artúrral, a népszerű mesehőssel.

Szerencs Város Önkormányzata 
nevében tisztelettel meghívom Önöket 

2014. augusztus 22-24. között 

a VII. Országos Csokoládé Fesztivál 
programjaira!

Koncz Ferenc
polgármester
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Folytatódik a házi szennyvízátemelők cseréje
Idén hatvan darab házi szenny-

vízátemelő cseréjét végezteti el
Szerencs Város Önkormányzata. A
20 millió forintos beruházást a
szolgáltató, Borsodvíz Zrt. kivite-
lezésében történik, az érintett in-
gatlanok tulajdonosai napokon
belül levélben értesülnek a mun-
kák várható időpontjáról.

A város szennyvízelvezető rendszeré-
nek jelentős része a 1990-es évek máso-
dik felében épült. Az akkori beruházás
során többnyire gravitációs csatornahá-
lózatot alakítottak ki, azonban vannak
városrészek, ahol az úgynevezett nyo-
mott rendszerű technológiát alkalmaz-
ták. Ez utóbbi azt jelenti, hogy az ingat-
lanról elvezetendő szennyvíz egy beépí-
tett tartályba kerül, ahonnan elektromos
szivattyú juttatja az utcai gerincvezeték-
be. Ilyen rendszer működik ma is például
a fecskési városrészben, valamint a Dó-

zsa György és Bocskai utcák környékén. 
Az elmúlt évtizedek alatt jelentősen

elavult átemelők miatt sok hibabejelen-
tés érkezett a szolgáltatóhoz, egyre gya-
koribbá váltak a javítások. Többek kö-
zött ez is indokolta, hogy 2011-ben a há-
zi szennyvíz beemelő egységek rekonst-
rukciójáról döntött Szerencs Város Ön-

kormányzata, mint a hálózat tulajdono-
sa. Abban az esztendőben és 2012-ben
is 30-30 darab házi átemelő cseréjét vé-
geztette el a város.

Az elavult rendszer rekonstrukciója
idén is folytatódik. – Szerencs Város Ön-
kormányzata mintegy 20 millió forintos
beruházást rendelt meg a Borsodvíz
Zrt.-től, mely keretében 2014-ben 60
darab házi átemelőt cserélnek újra Sze-
rencsen – tájékoztatta lapunkat Kiss At-
tila, a Borsodvíz Zrt. Tokaji Üzemigazga-
tóságának vezetője.

Mint megtudtuk, a kivitelezést au-
gusztus 15-étől kezdi meg a szolgáltató.
Az érintett ingatlanok tulajdonosai né-
hány napon belül levélben értesülnek a
munkavégzések időpontjáról.

A fecskési városrész mellett Bocskai
és Dózsa György utcák környéke, vala-
mint Ond településrész érintettek a be-
ruházásban. M. Z.

Csatornatisztítást végzett Beke-
csen és Szerencsen a Borsodvíz
Zrt. A negyven esztendős beton
szennyvízvezeték karbantartását
kétévente végzi el a szolgáltató.
Kiss Attila, a Borsodvíz Zrt. Tokaji
Üzemigazgatóságának vezetője el-
mondta: munkatársai a Bekecs és
Szerencs fő szennyvízgyűjtő csa-
tornáit mosták át 2014. augusztus
11-15. között.

– A Bekecsi és Rákóczi úton található,
mintegy negyven esztendős betonveze-
téket kétévente indokolt megtisztítani.
A szomszédos településen a Honvéd
utat, városunkban pedig a Bekecsi és
Rákóczi út, összességében 2600 méte-
res szakaszát érintették a munkálatok –
tájékoztatta a Szerencsi Híreket Kiss At-
tila. 

Az üzemigazgató szerint a karbantar-
tást az is szükségessé tette, hogy a kö-
zelmúltban több dugulás történt a Rá-
kóczi és Bekecsi utakon, ahol a szakem-
berek nagy mennyiségű törmeléket,
háztartási hulladékot találtak a csator-
nákban. A legutóbbi ilyen esetnél példá-
ul két labdát, valamint egy hatalmas
purhab darabot távolítottak el a veze-
tékből. – Tapasztalataink szerint sajnos
vannak olyan emberek is Szerencsen,
akik finoman fogalmazva szemetesnek
használják a szennyvízcsatornát. Sok-
szor nincsenek tisztában azzal, hogy
nem feltétlenül önmaguknak, hanem a
főgyűjtő területén élő más lakosoknak
okoznak kárt, kellemetlenséget és nem
utolsó sorban jelentős többletköltséget
a szolgáltatónak – fogalmazott az üzem-
igazgatóság vezetője.

M. Z.

Telefonon értesítette szerkesztősé-
günket lapunk egyik olvasója augusztus
13-án arról, hogy a szerencsi temetőben,
az urnafal fölött nemrég kialakított par-
kolónál derékig ér a parlagfű.

Azonnal a helyszínre siettünk, ahol
már ott találtuk a Szerencsi Városgazda
Nonprofit Kft. munkatársait, akik éppen
kaszálták a területet. Olvasónk meg-
nyugtatására azt is megtudtuk: szó sem
volt a rendkívül allergén parlagfűről,
hétköznapi gyomnövényeket vágtak le a
cég dolgozói.

Mint arról korábban is beszámoltunk, a
Szerencsi Városgazda Nonprofit Kft. rend-
szeresen ellenőrzi a temetőt és környékét,
ilyenkor munkatársaik elvégzik a nyughe-
lyek körüli területek karbantartását.

Kaszálás 
a temetőnél

Játéklabda a csatornában
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Jó ütemben halad a járdaépítés

A tavalyi munkálatokat folytatva idén június-
ban ismét megkezdődött a helyi önkormányzati
utak javítása. A Szerencsi Városgazda Nonprofit
Kft. munkatársai elsőként a Vörösmarty utcában
végezték el a közlekedésre veszélyes mélyedések
kátyúzását és azóta az érintett felületek közel
kétharmadát sikerült helyreállítani a városban.
Tóth István, ügyvezető tájékoztatása szerint ed-
dig mintegy 2500 négyzetméter felület javításá-
ra körülbelül ötszáz tonna aszfaltot használtak
fel.

500 tonna
aszfalt

A virágos Szerencsért

Szerencs idén is benevezett a Virágos Magyarországért versenyre,
melynek célja a kulturált és vonzó országkép kialakítása, a településen
élők összefogásának ösztönzése, az életminőség javítása. A közelmúlt-
ban városunkba látogattak a mozgalom szervezői, akik szemügyre vet-
ték zöldterületeinket, a kiültetett virágokat, az intézmények környékét.

Idén is sokféle virágot telepítettek a Szerencsi Városgazda Nonprofit
Kft. munkatársai, melyek fajtáikat és színeiket tekintve is igen változa-
tosak. Az előző évekhez képest megnőtt a virágos területek nagysága,
ebben az esztendőben már közel 200 ezer növényt ültettek ki.

Vaszily Miklós városi főkertész bízik abban, hogy a zsűri pozitív be-
nyomásokkal gazdagodott nálunk, és a tavalyi eredményhez hasonlóan
ez éven is elismerésben részesülünk. Erre minden esély megvan, hiszen
a 2013. október 25-én, Gyulán megrendezett díjátadón a Virágos Ma-
gyarországért Szervező Bizottsága a legmagasabb kitüntetést, az Arany
Rózsa Díjat adta át Koncz Ferenc polgármesternek és Vaszily Miklósnak.

R.P.

A múlt hónapban megtartott lakossági
fórumon elhangzott, hogy amikor a 37-es
út átépítése befejeződött, az önkormány-
zat saját beruházásként megkezdte a
szervizutak rendbetételét. A Gyár út jobb
oldalán már megvalósult a teljes aszfalto-
zás, de ezzel nem ért véget a munka, a Sze-
rencsi Városgazda Nonprofit Kft. jelenleg
járdát épít az említett szakaszon.

Tóth István, a kft. ügyvezetője érdeklődésünk-
re elmondta: az előkészítés, tehát a szegélyezés
már megvalósult az Arad utcáig, a burkolást pe-
dig folyamatosan végzik a közmunkaprogramon
belül foglalkoztatott dolgozók. Eddig mintegy
120 négyzetméter térkövet használtak fel, me-
lyeket a cég telephelyén gyártanak. Az előzetes
terveknek megfelelően nyár végére készülnek el
a munkálatokkal. Ezt követően az Arad utca és a
hozzá csatlakozó Bástya köz szintén új burkola-
tot kap. Ugyancsak saját erőből kívánja elérni a
városvezetés, hogy a kapcsolódó vízelvezető ár-
kokat is rendbe tegyék.



Az Európai Mezőgazdasági Vidék-
fejlesztési Alapból származó for
rásból az 5000 fő lakosságszám

alatti települések kül- és belterületén
valósulhat meg beruházás, kivéve a vá-
rosi ranggal rendelkező településeket,
valamint a kistérségi központokat. A
Dél-Zempléni Vidékfejlesztési Szövet-
séghez benyújtott 52 kérelemből 37 fe-
lelt meg formailag a jogszabályok előírá-
sainak, ezekre összesen az Európai Me-
zőgazdasági Vidékfejlesztési Alap terhé-
re több mint 887 millió forintot hagyott
jóvá a Dél-Zempléni Vidékfejlesztési
Szövetség Küldöttgyűlése. Országosan
Dél-Zemplénbe jutott a legtöbb forrás.

Mivel a kiírás szerint Szerencs Város
Önkormányzata közvetlenül nem pá-
lyázhatott, dr. Szemán Ákostól, a Dél-
Zempléni Vidékfejlesztési Szövetség
munkaszervezet-vezetőjétől érdeklőd-
tünk arról, hogyan sikerült mégis bevon-
ni a várost a programba? – Koncz Ferenc
polgármesterrel történt egyeztetéseink
során kiderült, hogy Szerencs Város Ön-
kormányzata szeretné felújítani a tulaj-

donában lévő Simai Ifjúsági Tábort 
– idézte fel a munkaszervezet-vezető. 
– Erre 2013 őszén nyílt lehetőség, ami-
kor a vidékfejlesztési miniszter turiszti-
kai tevékenységek ösztönzésére írt ki
pályázatot. Szerencs akkor még nem
volt jogosult a LEADER-programban va-
ló részvételre, de mivel a Szerencsi Vá-
rosüzemeltető Nonprofit Kft. – mint ön-
kormányzati tulajdonú cég – fióktelep-
hellyel rendelkezik Simán, így a cég be-
nyújthatta támogatási kérelmét – tudtuk
meg dr. Szemán Ákostól.

A Szerencsi Városüzemeltető Nonpro-
fit Kft. végül 2014 januárjában adta be
forrás igényét, amely a Simai Ifjúsági Tá-
bor főépületének teljes felújítását és eh-
hez kapcsolódó eszközök beszerzését
tartalmazta. A sikeres elbírálás után ki-
derült, hogy az említett célokra a beru-
házás összértékének 65%-át, mintegy
33 millió forint támogatást nyert el az
önkormányzati cég. 

Dr. Szemán Ákos megjegyezte: a 2010.
előtti időszakban
is lett volna lehető-
sége az önkor-
mányzatnak arra,
hogy a Városüze-
meltető bevonásá-
val pályázzon a si-
mai tábor felújítá-
sára, de tudomása
szerint sem az elő-
ző polgármester,
sem pedig a koráb-
bi LEADER Helyi
Akciócsoport erre
vonatkozóan nem
tett lépéseket. 

Takács M. István, a Szerencsi Város-
üzemeltető Nonprofit Kft. ügyvezetője a
beruházás részleteiről tájékoztatta a
Szerencsi Híreket. – A Simai Ifjúsági Tá-
bor korábbi pedagógusi szobáit, egy tá-
lalókonyhát és közös zuhanyzót tartal-
mazó régi, főépületének teljes rekonst-
rukcióját foglalja magába a projekt. Az
átépítés során most nyolc új, többségé-
ben négyágyas lakóhelyiséget, összesen
30 új férőhelyet alakítunk ki. Lesz egy
betegszoba, a helyiségekhez külön vi-
zesblokk épül és öt kis étkező konyhát
is tartalmaznak a tervek – tájékoztatott
az ügyvezető, s hozzátette, hogy az épü-
letben úgynevezett pellet kazános köz-
ponti fűtési rendszert alakítanak ki, a
helyiségeket nyáron légkondicionáló be-
rendezések teszik komfortossá. Ugyan-
csak a pályázat részeként 30 darab ke-
rékpárt és kézi számítógépeket vásárol-
nak a simai tábor számára, hogy minden
körülmény ideális legyen egy későbbi
erdei iskolai tábor megrendezéséhez.

Információink szerint megkezdődött
a közbeszerzési eljárás, amely várható-
an szeptemberben zárul le és ezt köve-
tően indul a kivitelezés.

A Szerencsi Hírek úgy tudja, a régi,
úgynevezett bungallók felújítására is
kész tervek vannak, erre sajnos eddig
nem sikerült forrást szerezni, pedig ez-
zel további 60-80 fővel lehetne növelni
a Simai Ifjúsági Tábor befogadó képes-
ségét. Talán a 2015-ös vidékfejlesztési
pályázati lehetőségek között, a Dél-
Zempléni Vidékfejlesztési Szövetség se-
gítségével erre is sikerül majd támoga-
tást igényelni.

M. Z.
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Megújul a Simai Ifjúsági Tábor
Az Európai Mezőgazdasági Vidék-

fejlesztési Alapból származó a tu-
risztikai tevékenységek ösztönzésé-
re országosan 1578 pályázatot ad-
tak be a 95 LEADER helyi akciócso-
porthoz. A legtöbb igény a Dél-
Zempléni Vidékfejlesztési Szövet-
séghez érkezett 1,3 milliárd forint
értékben. Bár szerencsi fejlesztésre
nem lehetett pályázni, de városunk
közvetetten mégis nyertese lett a
programnak: a Szerencsi Városüze-
meltető Nonprofit Kft. 32 730 000 Ft
támogatást nyert a Simai Ifjúsági Tá-
bor részleges felújítására.
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Tavaly első alkalommal tölthették
így szünidejük egy részét a fiata-
lok és nem kétséges, hogy a prog-

ram sikeres volt, hiszen idén is szép
számmal akadtak olyan ifjak, akik hasz-
nosan szerették volna eltölteni a vaká-
ciót.

Koncz Ferenc polgármester érdeklő-
désünkre elmondta, hogy több forrásból
szándékoztak megoldani a diákok nyári
foglalkoztatását: egyrészt a megyei
munkaügyi központtól kértek plusz ke-
retet, illetve maga az önkormányzat is
kivette a részét a költségekből. A pro-
jektről szólva megjegyezte: az egy évvel
ezelőtti tapasztalatokat felhasználva
megpróbáltak a gyerekeknek egységes

munkalehetőséget biztosítani és igye-
keztek a hátrányos helyzetű, nehéz kö-
rülmények között élő fiatalokat előtérbe
helyezni, de természetesen ügyeltek ar-
ra, hogy mindenki kapjon esélyt. A nö-
vendékek városszerte, valamennyi ön-
kormányzati intézményen belül végez-
nek feladatokat, amelyek nem igényel-
nek szakmai előképzettséget és felügye-
letet. – Sokféle elfoglaltságot tudunk biz-
tosítani, hiszen az irodai munkától kezd-
ve a kerítésfestésig mindenre lehetőség
nyílik és ezek közül ki kell emelnem a
csokoládéfesztivál szervezésében és
megvalósításában való részvételt,
amelyre már a tavalyi programban is
volt példa – mondta el a városvezető.

A Járási Munkaügyi Kirendeltség ösz-

szesen 129 fiatal foglalkoztatására biz-
tosított forrást. Szerencs Város Önkor-
mányzata a rendelkezésre álló keretből
július 16-tól augusztus 14-ig 49 főt fog-
lalkoztat, majd augusztus 16-31. között
újabb ötven fiatal alkalmazására nyílik
lehetőség. A 16 és 25 év közötti tanulók
diákmunka keretében napi hat órában
dolgozhatnak, de van további harminc
frissen érettségizett növendék, akik ha-
tározott idejű közfoglalkoztatási szerző-
déssel, pályakezdőként kerültek alkal-
mazásra nyolcórás munkaidőben. A
résztvevők többsége 18 és 22 év közötti
fiatal, akik egységesen havonta bruttó
76 125 forintot kereshetnek a nyári
szünidő alatt.

M. Z. – R. P.

Diákmunka a szerencsi önkormányzatnál
A Nemzetgazdasági Minisztérium idén is meghirdette a nyári diákmunka programot, amelynek keretében 16 és

25 év közötti tanulóknak biztosítanak fizetett elfoglaltságot a helyi polgármesteri hivataloknál és az önkormányzati
fenntartású intézményeknél. A kormány erre a célra másfél milliárd forintot biztosított országosan. Szerencsen
idén 129 fiatal vesz részt a nyári diákmunka programban.
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– Közismert, hogy
Ön Szerencs város
alpolgármestere és
ugyanakkor a Bor-
sodvíz Zrt. üzem-
igazgatója. Mióta és
miért éppen Ön lát-
ja el a projektveze-
tői feladatokat? Mi-

lyen munkával járt ez korábban és mi-
lyen feladatot jelent napjainkban?

– A rendkívül megtisztelő alpolgár-
mesteri tisztségnek és a projektvezetői
feladatoknak természetesen köze van
egymáshoz. Nem volt titok korábban
sem, hogy alpolgármesterként a legfon-
tosabb feladatomul az ivóvízminőség-ja-
vító beruházás első fordulójának lezárá-
sát és a második fordulós pályázat be -
adását szabta Koncz Ferenc polgármes-
ter, mint az önkormányzati társulás el-
nöke. Nyilván közrejátszott döntésében,
hogy eddigi első és egyetlen munkahe-
lyem a Borsodvíz Zrt., ahol 1998-tól va-
gyok vezető beosztásban, tehát iskolai
végzettségemhez, a szakmámhoz és sze-
mélyes ambícióimhoz közel álló felada-
tot kaptam. Ráadásul a fejlesztéssel
érintett települések túlnyomó részén a
Borsodvíz a víziközmű szolgáltató.

Az első pályázat 2010 őszén 1-1,5
éves csúszásban volt a korábbi ütem-
tervhez képest, többször visszadobta a
közreműködő szervezet a megvalósítha-
tósági tanulmányt és vele együtt a CBA
(költség-haszon) elemzést. Csak ezek el-
fogadtatása után kezdhettünk a konkrét
tervek kidolgozásához és a vízjogi léte-
sítési engedélyek megszerzéséhez. A
ter vek 2011. év végére elkészültek és
2012. március végéig jogerősek is lettek.
Valójában 12 alprojektről és 12 Vízjogi
engedélyről van szó, vagyis ennyi – egy-
mástól jól elhatárolható, önálló engedé-
lyekkel rendelkező – fejlesztést valósí-
tunk meg.

Az első forduló lezárásával párhuzamo-
san, 2011. december 1-jén nyújtottuk be

a második fordulós pályázatot 5,7 milliárd
forintra, melyet elfogadtak és 86% uniós
forrásból, 14%-ban pedig önerőből vállal-
tuk a megvalósítását. A támogatási szer-
ződést az NFÜ-vel 2012 augusztusában ír-
tuk alá. Nagyon fontos mérföldkő volt a
kormány 2011 nyarán közzétett döntése,
miszerint az önerőt – esetünkben 775 mil-
lió forintot – egy belügyminisztériumi pá-
lyázat révén teljes egészében átvállalta a
társult önkormányzatoktól.

A kivitelezői közbeszerzések és az az-
zal kapcsolatos tanúsítványok megszer-
zése, az előzetes vitarendezések lefolyta-
tása talán a legnehezebb, de mindenkép-
pen a leghosszadalmasabb folyamat volt.
Végül 2014. június 16-án hirdettünk
eredményt a három részre bontott kivi-
telezői közbeszerzési eljárásban.

– Végül mely cégek nyerték el a köz-
beszerzéseket, milyen összeggel és
milyen befejezési határidővel?

– Három fő részre bontottuk a beszer-
zést. Az úgynevezett I. részbe nyolc alpro-
jekt tartozik, FIDIC sárga könyv szerint,
köznapi nyelven szólva ezen fejlesztések-
nél még csak a Vízjogi engedélyek van-
nak meg. Így a nyertes kivitelező konzor-
ciumnak legelőször a kiviteli terveket kell
elkészítenie és engedélyeztetnie. Erre a
részre két érvényes és értékelhető ár-
ajánlat érkezett, az eljárás győztese pedig
az alacsonyabb összegű ajánlatot tevő
Betonútéptő Zrt . – Aquaprofit Zrt. alkotta
konzorcium lett. A vállalási ár nettó 
5 milliárd 376 millió forint.

A II. részbe két alprojekt tartozik, ahol
FIDIC piros könyv szerint – már a kiviteli
tervek birtokában – kezdte meg a mun-
kát a nyertes Zemplénkő Kft. A nettó vál-
lalási ár 230 millió forint. A III. részhez
már szintén megvoltak a kiviteli tervek,
itt a Békés-Drén Kft. – Cs-Ker Tranzit Kft.
alkotta konzorcium lett a nyertes 576
millió forintos nettó vállalási árral. 

A nyertes kivitelezői ajánlatokat össze-
adva bizony látszik, hogy a korábbi támo-

gatási szerződésben rendelkezésre álló
összeg nem fedezi a kivitelezői költsége-
ket. Koncz Ferenc elnök ezért Magyaror-
szág kormányához fordult segítségért ez
év márciusában. A Nemzeti Fejlesztési
Kormánybizottság az uniós forrás kiegé-
szítésére tett javaslatot, így egy áprilisi
kormányhatározatban már biztosított
volt az 1,22 milliárd forintos többletfor-
rás, amit a belügyminiszter is kiegészített
további 192 millió forinttal. A projekt így
továbbra is 100%-ban finanszírozott.

A vállalkozási szerződésekben más-
más az egyes alprojektek befejezési ha-
tárideje, de 2016. január 27-ig minden
építési beruházásnak és a próbaüzemek-
nek is be kell fejeződnie.

– Hallhatnánk néhány szót az egyes
alprojektekről? Mely településeken,
milyen fejlesztések valósulnak meg az
előttünk álló másfél év során?

– Vannak egészen kis léptékű, egy-egy
települést érintő fejlesztések és vannak
egész nagy településcsoportokat, úgyne-
vezett kistérségi vízellátó rendszereket
érintők is.

Az egytelepüléses vízműfejlesztésre
példa lehet Damak község, mely Edelény
közelében található. Itt a cél a víz vas-,
mangán- és ammónium-tartalmának
csökkentése a 201/2001. (X.25.) kor-
mányrendeletben meghatározott határ-
érték alá. Nyésta egy még kisebb telepü-
lés a Csereháton, ahol egy mindössze 
0,6 m3/órás kapacitású vízművet kell to-
vábbfejleszteni, a cél szintén a víz vas-,
mangán- és ammónium-tartalmának
határérték alá csökkentése. Ugyancsak
egytelepüléses vízellátást fejlesztünk
Hejőkeresztúr és Hejőszalonta települé-
sek esetében, ahol új kutakat is fúrunk
és azok vizét tisztítjuk, mivel ezeken a
településeken jelenleg semmiféle tisztí-
tástechnológia nincs kiépítve. Ugyanitt
a víztornyokat is felújítjuk majd.

Két települést érintő fejlesztés az Aba-
újvár-Pányok alprojekt. A 2,5 m3/óra ka-
pacitású abaújvári vízműtelepet fejleszt-
jük az arzéntartalom csökkentése érde-
kében, új kezelőépület, üzemi út is épül
majd, de a magaslati tározókat is felújít-
juk.

Már ennél is nagyobb volumenű a há-
rom települést érintő Boldogkőváralja-
Boldogkőújfalu-Abaújalpár alprojekt. 
14 m3/óra kapacitású komplex vízkeze-
lő berendezést létesítünk a kútvíz arzén
és mangántartalmának csökkentése ér-
dekében. Természetesen felújítjuk a
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Ivóvízminőség-javító beruházás a megye 81 településén

A Borsod-Abaúj-Zemplén Térségi Ivóvíz-kezelési Önkormányzati Társu-
lás képviseletében Koncz Ferenc elnök és a nyertes ajánlattevők képviselői
június 27-én a szerencsi Rákóczi-várban írták alá a vállalkozói szerződé-
seket. Ezek révén 12 db alprojekt keretében B.-A.-Z. megye 81 települését
érintő, KEOP forrásból finanszírozott víziközmű fejlesztések valósulnak
meg. A beruházás összértéke nettó 7,1 milliárd forint, amelyből 6,14 mil-
liárd az uniós támogatás, 967,7 millió forint pedig az önerő, melyet a Bel-
ügyminisztérium teljes egészében átvállalt a társult önkormányzatoktól.
A kivitelezés megkezdődött, mely alkalomból Kiss Attila projektvezetőt
kérdeztük a fejlesztések műszaki tartalmáról.
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meglévő kőváraljai kutat és a hálózatok
egy részét is. 

Keresztéte és Büttös a szlovák határ
közelében lévő kistelepülések, ahol fel-
adjuk, pontosabban tartalékba helyez-
zük a helyi kis vízműtelepeket. Az ivóvi-
zet a továbbiakban a krasznokvajdai víz-
műből fogják kapni, aminek technológi-
áját hatékonyabbá tesszük. A fejlesztés-
ben a távvezeték révén Szászfa község is
érintett.

Felsődobsza, Hernádkércs, Nagykinizs
és Szentistvánbaksa érintett abban a fej-
lesztésben, melyben a felsődobszai víz-
műtelepen fúrunk új kutat és építünk
teljesen új, 14,5 m3/óra kapacitású vas-
, mangán- és arzénmentesítő szűrőket,
de új víztározókat is. Itt az egyes telepü-
léseket egy új távvezetékkel is összeköt-
jük majd és bezárjuk a nagykinizsi régi
vízművet, melynek vize gazdaságosan
nem tisztítható.

– Említett egészen nagy kistérségi
vízellátó rendszereket is. Azokat mi-
lyen kapacitásra tervezték meg?

– Az Encs térségi vízmű ma is több te-
lepülést ellát, de csatlakozik hozzá még
jónéhány. Így lesz mindösszesen 42
m3/óra kapacitású. A helyi sekélymély-
ségű kutak vizét keverjük a Hernád -
szent andrás térségéből távvezetéken ér-
kező védett rétegvizekkel, természete-
sen csak a vas, a mangán és ammónium
eltávolítása után. Miután bezárunk és
tartalékba helyezünk több községi kis-
vízművet, Encsről kap majd ivóvizet Gi-
bárt, Méra, Novajidrány, Garadna, Pere,
Hernádbűd, Forró, Fancsal, Baktakék,
Szalaszend, Fulókércs, Fáj, Litka, Alsó-
gagy, Felsőgagy, Csenyéte és Gagyapáti.
Ennek feltétele a települések közötti táv-
vezetékek kiépülésén túl több nyomás-
fokozó és puffertározó megépítése.

Szintén igazi térségi központtá válik
majd Felsővadász a vízműve révén. 
A meglévő mellé új kutat fúrunk és 
10 m3/órás komplett víztisztító kapaci-
tás is kiépül. Itt is bezárjuk több kör-
nyékbeli kistelepülés vízművét a gazda-
ságtalan működtetés miatt, helyettük
távvezetékek és nyomásfokozók látják
majd el őket. Így egy víziközmű rend-
szerben lesz Felsővadász, Kupa, Gadna,
Gagyvendégi, Gagybátor és Abaújlak.

Jelenleg is kistérségi rendszer üzemel
Vizsoly és Vilmány térségében. Itt az
egyedi, egykutas, gazdaságosan nem
üze meltethető vízműveinket feladjuk és
a stabil göncruszkai vízbázisról látjuk
majd el. Göncruszka vízbázisát termé-
szetesen új kúttal bővítjük és tisztítjuk a
nyers vizeket az uniós normáknak meg-

felelően. Erről a vízbázisról kapnak
majd vizet számos új távvezeték és nyo-
másfokozó révén Vizsoly, Vilmány, Hej-
ce, Fony, Korlát, Hernádcéce települések.

A 12-es alprojekt kicsit kilóg a sorból,
hiszen egyrészt nem a tisztítástechnoló-
gia fejlesztése a cél, másrészt nem a Bor-
sodvíz Zrt. az üzemeltetője a víziközmű-
veknek, hanem a Zempléni Vízmű Kft.
Jelenleg az olaszliszkai vízmű biztosítja
Vámosújfalu, Tolcsva vízellátását is.
Komlóskán is önálló vízműtelep üzemel.
Mindkét esetben gondot okoz jelenleg a
csökkenő vízmennyiség és az arzéntar-
talom. Ezeket a településeket a fejlesz-
téseket követően Sárospatak irányából
a szlovák határon fekvő sátoraljaújhelyi
vízbázisból látják majd el ivóvízzel,
amely minőségében kifogástalan,
ugyanakkor a megfelelő kapacitás is
rendelkezésre áll. A fejlesztéshez Bod -
rog olaszi is kapcsolódik, hiszen távveze-
téket vezetnek majd át a településen, va-
lamint vízművét, nyomásfokozóját is fel-
újítják. Ezek a fejlesztések tisztán távve-
zeték építéseket, tározó és nyomásfoko-
zó építéseket és fejújításokat, valamint
vízhálózati rekonstrukciókat jelentenek.

– A gesztor önkormányzat, vagyis
Szerencsen és környékén milyen fej-
lesztések kezdődnek el?

– Mind a vízmű kapacitásokat, mind a
beruházási értéket tekintve a Szerencs-
Bekecs-Golop-Prügy-Taktakenéz ivóvíz-
minőség javítása címet viselő alprojekt
a legnagyobb. Közvetlenül érintett még
Legyesbénye, Mezőzombor, Rátka, Mád,
Tállya, Monok, Abaújszántó, Abaújkér
települések, ahol a vízminőség nem felel
meg az uniós normáknak. Vízátadóként
vesz részt a beruházásban vízbázisuk
fejlesztése révén Tokaj, Tarcal, Bodrog-
keresztúr, Bodrogkisfalud, Szegi, Szegi-

long, Erdőbénye, Tiszaladány, Tiszatar-
dos, Csobaj és Taktabáj.

A bekecsi vízművet a rendkívül magas
arzéntartalom, a szerencsi vízművet a
határérték közeli nitráttartalom miatt be
kell zárni. E nyers vizek tisztítása költsé-
ges, nem gazdaságos, de indok, hogy
apad is a vízbázis, hosszú távon nem
fenntartható. Szintén tartalékba kerül a
Taktakenézt is ellátó prügyi vízbázis,
aminek arzén- és a bórtartalma is nagyon
magas. A kieső jelentős kapacitásokat
egyrészt a Golopi vízmű fejlesztésével,
másrészt az 1912-től üzemelő Tokaji víz-
mű kapacitásnövelésével pótoljuk.

Abaújszántó külterületén fúrunk ne-
gyedik kutat a Golopi vízműnek, de a tel-
jes vas-mangántalanító és arzénmentesí-
tő technológiát újraépítjük. Az új vízmű
kapacitása 4 000 m3/nap lesz. Ennek a
vízmennyiségnek Szerencs térségébe jut-
tatását új távvezetékek biztosítják majd.

A Tokaji vízműnél három új kút épül,
így összesen már tíz fog üzemelni. A tel-
jes kapacitásra új víztisztító technológiai
sort telepítenek, így 6 200 m3/napos
csúcsvízgényt tudunk majd kielégíteni.
Ennek egy jelentős része Tarcalon és Tak-
tabájon keresztül jut majd el Prügyre,
Taktakenézre, illetve a legnagyobb rész
Szerencs térségébe.

A meglévő, elöregedett vízhálózatok
rekonstrukciójára összességében 690
millió forintot fordítunk, valamint min-
den alprojekt minden érintett települé-
sén kimosatjuk a hálózatból az évtizedek
alatt leülepedett vas-mangán üledéket.

A már megindult építkezésekhez az
önkormányzatok és a lakosság türelmét
kérjük! Igyekszünk a fogyasztói igények
kielégítése mellett zavartalanul megvaló-
sítani terveinket, mely biztos alapot te-
remt közel 100 ezer ember jövőbeli ivó-
vízellátásához.

A Borsod-Abaúj-Zemplén Térségi Ivóvíz-kezelési Önkormányzati Társulás képvise-
letében Koncz Ferenc elnök és a nyertes ajánlattevők képviselői június 27-én a sze-
rencsi Rákóczi-várban írták alá a vállalkozói szerződéseket. 



Néhány olvasónktól érkezett jel-
zés szerkesztőségünkhöz, misze-
rint a nyári időszakban egyre több
kerékpáros használja a belvárosi
járdákat, ezzel veszélyeztetve a
gyalogosok közlekedését.

Ahideg téli évszakok után valóban
többen pattannak kétkerekűre. 
Ez jó hír, hiszen a bringázás egy-

részt egészséges, másrészt a közlekedés
költségtakarékos és környezetbarát for-
mája. A tavaszi és nyári időszakban te-
hát kissé megnövekszik a kerékpárosok
száma útjainkon. Sajnos messze elmara-
dunk néhány Nyugat-európai országtól,
ahol a biciklit még a nagyobb városok-
ban is szinte első számú közlekedési
eszköznek tekintik. Itt azért érdemes
megjegyezni: felmérések szerint például
Hollandiában több kerékpárt tartanak
nyilván, mint amennyi lakosa van az or-
szágnak.

Visszatérve azonban a szerencsi kere-
kezőkre, olvasóink észrevétele jogos. A
KRESZ mindenki számára – legyen az
gyalogos, kerékpáros, motoros, vagy au-
tóvezető – egyértelmű szabályokat fo-
galmaz meg. A bicikli jármű, ezért hasz-
nálóira is ugyanazok az előírások vonat-
koznak, mint bármely más közlekedőre.
A járdára csak abban az esetben hajthat-
nak fel a bringások, ha az úttest kerék-
pározásra alkalmatlan. Ez utóbbi eset –
kivéve a rendkívüli helyzeteket, útjaví-
tásokat, stb. – szerencsére nem áll fenn
Szerencs belvárosában.

Nem az a cél, hogy lebeszéljük az em-
bereket a kerékpározásról, éppen ellen-
kezőleg. Ebben az esetben azonban itt

az újabb kérdés: hol kerékpározhatunk?
Betartva a KRESZ előírásait, a város bel-
területén bárhol. Idősebbek, kisgyerme-
kes szülők azonban olykor veszélyesnek
érezhetik a forgalmas Rákóczi és Beke-
csi utakat, ezért sokszor megfogalmazó-
dik: több kerékpárútra lenne szükség.

Ha tehát kijelölt kerékpár utat kere-
sünk, Szerencs belterületén, a szomszé-
dos településtől haladva a Bekecsi útról
a Csalogány utcára hajtva végig bringáz-
hatunk egészen a Kassa út és a Bajcsy
Zsilinszky út kereszteződéséig. A követ-
kező a 37-es szerencsi átkelési szaka-
szánál, az egykori cukorgyár kapujától
halad végig a fecskési vasúti átjáróig. 
A harmadik kerékpárút – és ezzel bezá-
rul a kör – Szerencs és Ond között húzó-
dik, amely jó szolgálatot tesz a városrész
lakóinak, akik kétkerekűvel igyekeznek
megközelíteni Szerencset. Igaz, a Bajcsy

Zsilinszky út felújításakor itt is kialakí-
tottak ún. kerékpár sávokat, ám az út-
testtől sárga felfestéssel leválasztott sáv
semmivel sem biztonságosabb, mint
bármely közúton való közlekedés. 

Ha pedig itt tartunk, nem mehetünk el
szó nélkül a tárgyalt bicikliutak állapota
mellett. Az említett, Ond felé vezető kes-
keny aszfaltcsík szinte már alig alkalmas
a biztonságos közlekedésre. Ugyanez
vonatkozik a Kassa utcában található
kerékpársávra, amelyre az évtizedek
alatt történt útfelbontások miatt ma
már gyalogosan is csak fokozott óvatos-
sággal érdemes fellépni.

A meglévő kerékpárutak tehát alapos
felújításra szorulnak, ha pedig a minő-
ség után a mennyiséget vizsgáljuk, fel-
vetődik a kérdés: kevés a kerékpárút,
vagy sok az autó a városban? Mindkettő
igaz lehet… M. Z.
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Kerékpárosok a járdán?



Az „Eséllyel a jövőbe” – gyer mek -
esély program a szerencsi kistér-
ségben című projekt jelenlegi állá-
sáról 2014. augusztus 1-jén tájé-
kozódhattak a sajtó képviselői. A
2015. március 31-éig tartó, a kis-
térség 18 településén, közel 600
millió forintos európai forrásból
megvalósuló program részleteiről
Sántha Zsolt projektmenedzser
számolt be az érdeklődőknek.

Mint elhangzott, a 2013. április 1-jén
kezdődött projekt megvalósítása során
létrehoztak és jelenleg is működtetnek
gyermekesély irodát és bizottságot, há-
rom Biztos Kezdet Házat, egy settlement
típusú Közösségi Házat, három tanodát,
ifjúsági klub hálózatot. Képzésen vettek
részt a szociális és családgondozók,
majd a kistérség tíz településén szocia-
lizációs csoportmunkát végeztek.

A Gyermekesély program keretében
jelentős a felnőttképzés is, ezúttal a vé-
dőnők vehettek részt többek között sze-
mészeti- és hallásoktatáson. A közeljövő-
ben rekreációval egybekötött tapaszta-
latcserén vesznek részt.

Ugyancsak komoly hangsúlyt kapott a
gyermekek egészségügyi szűrése a kis-
térség azon településein, ahol a gyer-
mekgyógyászati szakellátás nem elérhe-
tő. A program keretében eddig közel
ezer gyermek esett át egészségügyi el-
lenőrzésen. Ugyancsak e témához kap-
csolódik a nőgyógyászati szűrővizsgála-

tok megszervezése. A fiatalok egészsé-
ges életmódra való nevelésében ugyan-
csak szerepet vállal a program: a kistér-
ség nyolcadikos diákjai rendkívüli osz-
tályfőnöki óra keretein belül megismer-
kedhetnek a dohányzás, az alkohol- és
drogfogyasztás káros hatásaival.

A gyermekek vakációját színesítette a
több turnusban megvalósuló nyaralás Si-
mán, valamint a kézműves tábor Taktahar-
kányban, illetve a Szerencsen megrende-
zett komplex személyiségfejlesztő tábor.

Ugyancsak az ifjúság egészséges élet-
módra nevelését tűzte ki célul a kistér-
ség településein élő gyermekek számára
szervezett úszásoktatás, amely a szeren-
csi Városi Tanuszodában valósul meg.

A teljesség igénye nélkül, csupán né-

hány mozzanatot említettünk mindazon
szerteágazó tevékenységből, amit az
„Eséllyel a jövőbe” projekt nyújt a kistér-
ség 18 településén élőknek. M. Z.
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Gyermekesély a szerencsi kistérségben

Évtizedek a betegek szolgálatában

A Szántó J. Endre Egyesített Szociális
és Egészségügyi Intézet két dolgozóját
köszöntötte 2014. augusztus 13-án
szakmai jubileumuk alkalmából az in-
tézmény vezetője, dr. Bobkó Géza fő-
orvos. A létesítmény könyvtárában
megtartott összejövetelen az igazgató

méltatta Karasz
Gyuláné negyvené-
ves és dr. Tarr Tün-
de harmincéves
munkásságát.

Karasz Gyuláné –
leánykori nevén Vá-
nyay Piroska – Sze-
rencsen született, kö-
zépfokú tanulmánya-
it Miskolcon folytatta,
majd azt követően az
akkori szülőotthon-

ban kezdte pályafutását 1974-ben. Ennek
bezárása után 1979-ben az orvosi ügye-
letre került, majd 1986-tól a rendelőinté-
zet pszichiátriai gondozójában dolgozott
egészen 1998-ig, amikor dr. Bobkó Géza
felkérte a főnővéri poszt betöltésére.
Munkája mellett folyamatosan megsze-

rezte az új területekhez szükséges vég-
zettségeket.

Dr. Tarr Tünde Gibártról származik.
1984-ben végzett a Debreceni Egyete-
men, ahol ezután egy évig gyakornokként
tevékenykedett, majd Miskolcra került a
Semmelweis Kórház bőrgyógyászati osz-
tályára. Másfél évet töltött Kazincbarci-
kán szakrendelés keretében, Szikszón
helyettesített átmenetileg, majd 1989-
ben jött a lehetőség és a rendelőintézet
bőrgyógyász szakorvosa lett. Azóta főor-
vossá és igazgatóhelyettessé lépett elő,
valamint 1996-tól a Szerencsi Idősek Ott-
hona doktora is egyben.

Dr. Bobkó Géza virággal és ajándékkal
kedveskedett az intézmény munkatársa-
inak, akik köszönetet mondtak az igazga-
tónak és kollégáiknak az együtt eltöltött
évekért. R.P.

Az „Eséllyel a jövőbe” – gyer-
mekesély program a szerencsi
kistérségben című projekt gon-
doskodott a térség gyermekei-
nek nyári szórakozásáról is. Sze-
rencs és a környező települések
óvodásai augusztus első napjai-
ban több turnusban látogatták
meg a bekecsi Bányai Lovasisko-
la tanyáját, ahol sok-sok játék és
természetesen lovaglási lehető-
ség is várta a gyermekeket.

Óvodások vakációja



Ha augusztus vége, akkor csokolá-
défesztivál! Több mint fél évtize-
des múltja van Szerencs város

legnagyobb szabású rendezvényének,
amely több tízezer embert vonz évről
évre a településünkre. Első alkalommal
2008. augusztus 24-én tartották meg vá-
rosunkban ezt a csokoládéfesztivált,
Koncz Ferenc akkor a Borsod-Abaúj-
Zemplén Megyei Közgyűlés alelnöke-
ként, mint ötletgazda úgy fogalmazott: a
szerencsi Kiss Attila Alapítvány a hagyo-
mányteremtés szándékával kapcsoló-
dott a gondolathoz azzal a nem titkolt
céllal, hogy népszerűsítse a várost és a
helyi emberek által készített szerencsi
csokoládét. Az azóta eltelt hat esztendő-
ben az esemény népszerűsége minden
várakozást felülmúlt, egyre nagyobb
számban vannak jelen az idelátogató
fesztiválozók.

Csider Andor, a
Szerencsi Művelődé-
si Központ igazgatója
az idei eseményről
szólva megjegyezte,
hogy valójában há-
rom programot fog-
lal magába. – A hato-
dik Országos Csoko-

ládé Fesztivál befejezése után azonnal
elkezdtük az idei programok szervezé-
sét, hiszen a tapasztalatokat és tanulsá-
gokat már ekkor le tudtuk vonni. El-
mondható, hogy ez egy igazi „három az
egyben” rendezvény: egyrészt a Nemzeti
Agrárgazdasági Kamara szervez gazda-
napokat a sportcsarnokban, itt rendez-
nek egy nagyszabású nemzetközi sváb
találkozót, valamint természetesen ez
egy könnyűzenei esemény is egyben,
négy színpadon közel száz előadóval. A
fesztival szerkezete nem változott: a
pénteki koncertnap után a szombati és
vasárnapi programokat a szerencsi lak-
címkártyával rendelkezők ingyenesen
látogathatják.

Négy színpadon, 
közel száz produkció

Augusztus 22-én pénteken a koncer-
teké és a zenéé a főszerep. Délután 16
órától az éjszakába nyúlóan tizenöt ze-
nekar lép fel három színpadon, többek
között a Supernem, a Belmondo, a Child-
ren of Distance, a Republic és az Irigy
Hónaljmirigy. 

Az igazi csokifesztivál augusztus 23-
án, szombaton délelőtt kezdődik és va-
sárnap éjfélig tart.

Szombat reggel a Rákóczi úton zenés
felvonulás ébreszti a városlakókat, majd
a rendezvény fővédnöke, Fazekas Sán-
dor földművelésügyi miniszter nyitja
meg az eseményt. 

Ezt követően négy színpadon szól a
zene, fellépnek a helyi óvodások, iskolá-
sok és amatőr művészeti csoportok,
lesznek gyermekprogramok, szerb és
macedón tánccsoportok, valamint a Fel-
szállott a páva című tehetségkutató mű-
sorban sikerrel szereplő Bekecs Nép-
táncegyüttes, akik testvérvárosunkból,
Nyárádszeredáról látogatnak el hoz-
zánk. A változatos programok között
lesz édesség-gyártók kiállítása, interak-
tív csokoládékészítés, csokoládé kaland-
park, várjáték a johannita lovagokkal,
rendőrségi bemutató és hagyományőrző
tűzoltó vetélkedő, motoros-show, mind-
eközben városné-
ző kisvonat mu-
tatja meg Sze-
rencs látnivalóit
az érdeklődőknek.

A szombati kon-
certprogramban
szerepel az Anna
and the Barbies, a
Kowalsky meg a
Vega, a Bëlga, a
Ghymes, a Hősök,
hogy csak néhá-
nyat említsünk a
neves fellépők so-
rából. Éjszaka a

várudvaron a diszkó kedvelői DJ Dubai
és DJ DEKA mixeinek hangjára táncol-
hatnak hajnalig.

Vasárnap fellép Péterfy Bori és a Love
Band, Kovács Kati, Vastag Csaba, a PASO,
az Intim Torna Illegál, majd a szerencsi
gyökerekkel rendelkező Hooligans kon-
certje és tűzijáték zárja az idei fesztivált.
Az országosan ismert zenekarok mellett
számos helyi tehetség is bemutatkozási
lehetőséghez jut a fesztivál idején.

Azt, hogy a rendezvény megvalósítói
nem mérik szűkmarkúan a szerencsi
csokoládét, mi sem bizonyítja jobban,
mint hogy mindenki, aki a fesztivál terü-
letére lép, ajándék csokit kap.

A helyi hagyományok 
őrzője

A helyi csokoládégyártás hagyomá-
nyainak őrzője, a Szerencsi Bonbon Kft.
nélkül nem jöhetett volna létre a csoko-
ládéfesztivál. 

Dr. Takács István a
cég ügyvezetője így
emlékszik a kezde-
tekre: annak idején
megkeresett minket
Koncz Ferenc, váro-
sunk jelenlegi pol-
gármestere és azzal
az ötlettel állt elő,
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Mindenkit vár a VII.
Hetedik alkalommal nyitja meg kapuit a régió legjelentősebb kulturális és gasztronómiai ren-

dezvénye, az Országos Csokoládé Fesztivál. A hat esztendővel ezelőtt útjára indított esemény
ma már hazánk minden részéből, és határainkon túlról is Szerencsre vonzza a látogatókat. He-
gyalja kapujában élők már tudhatják, hogy a pénteki koncertnap után szombaton és vasárnap
lakcímkártya felmutatásával a szerencsiek ingyenesen látogathatják a programokat.



hogy szervezhetnénk egy fesztivált, ahol
Szerencs édesipari termékeit mutat-
nánk be. Nekem ekkor már volt tapasz-
talatom ezen a téren, hiszen addigra
már túl voltunk három művészeti fesz-
tiválon, amelynek a Nestlé, a művelődési
központ és a Szerencsi Bonbon Kft. vol-
tak a mozgató rugói. Mivel ezek a ren-
dezvények remekül sikerültek és nagy
tömegeket vonzottak, azonnal igent
mondtam Koncz Ferenc ötletére, hiszen
tudtam, hogy ebből csak jó sülhet ki.
Már csak azért is, hogy tudatosítsuk az
országban, nálunk még mindig van
édességgyártás, annak ellenére, hogy
sajnos cukorgyárunk már nincs. Ki kell
emelnem, hogy számomra azért is meg-
határozó ez az esemény, mert a szerve-
zők és a támogatók részéről is nagyon
sok embert mozgat meg. Jó látni, hogy
ilyen sokaknak fontos ez az ügy – mond-
ta el dr. Takács István.

Csokoládészobrok 
kiállítása

Ekker Róbert szobrászművész az el-
múlt években több Guinness-rekordot

döntött meg óriási
alkotásaival. A csoko-
ládéból készült Gom-
bóc Artúr szobor és
társai idén is megte-
kinthetők lesznek a
fesztivál ideje alatt. –
Korábban nem készí-
tettem csokoládé-
szobrot, így ez új ki-

hívást jelentett számomra. Koncz Ferenc
keresett meg az elképzeléssel és elkezd-

tem gondolkodni a megvalósí-
táson, aztán majd jött az ötlet,
hogy adott mennyiségű folyé-
kony állagú csokoládét önt-
sünk formába,  fagyasztás után
kezdődhet a faragás. Hatalmas
meglepetés volt számunkra,
hogy milyen sokan gyűltek
össze körülöttünk az esemé-
nyen – beleértve a média kép-
viselőit is – és mint utólag
megtudtuk, híre ment, hogy
nálunk készítik a világ legna-
gyobb csokoládészobrát. En-
nek hatalmas visszhangja lett
és onnantól kezdve nem volt
megállás, TV-műsorokban, rá-
dió-adásokban és az írott saj-
tóban is szerepeltünk. A máso-
dik csokifesztiválon valami mást akar-
tunk készíteni, ezért egy 13 méter átmé-
rőjű csokoládé körképet készítettünk,
amelynek létrehozásában a gyermekek
is segédkeztek. Az évek során elkészült
alkotásokból minden alkalommal kiállí-
tás nyílik a fesztiválon – mondta a szob-
rász.

Kiegészítő programok
Az idei esemény különlegességét a

kapcsolódó programok sokasága adja. A
tavalyi nagy sikerre való tekintettel újra
Szerencs lesz a házigazdája a Miss Alpok
Adria Szépségverseny megyei döntőjé-
nek. A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara
Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Igazga-
tósága gazdanapokat szervez a fesztivál
két napján, ahol helyi különlegességek-
kel, biotermékekkel ismerkedhetnek

meg a látogatók. Szintén a fesztivál ke-
retén belül rendezik meg a VII. Regioná-
lis Német Nemzetiségi Fesztivált, ame-
lyen számos német nemzetiségi hagyo-
mányőrző csoport lép fel. Első alkalom-
mal hirdetik meg a Chess Open sakkver-
senyt, amelyre csapatok és egyéni ver-
senyzők is nevezhetnek.

A zenei és egyéb programok mellett a
Szerencsi Fürdő és Wellnessház akciók-
kal várja a felfrissülni vágyókat, a Rákóc-
zi-várban található Zempléni Múzeum
egyedülálló kiállításai – köztük a szeren-
csi csokoládégyártásról szóló tárlat –
kedvezményes árú jeggyel látogathatók
ezen a hétvégén.

Négy nap alatt közel száz színpadi és
egyéb produkció, rengeteg csokoládé
várja a kikapcsolódni vágyó közönséget.

M. Z. – R. P.

Országos Csokoládé Fesztivál
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Aprémium Tokaji márka építéséhez
szükséges termelési és szüretelési 
módszerek alkalmazására ösztön-

zi a Tokaji Borvidék szőlőtermesztőit a
Tokaj Kereskedőház Zrt. Ennek érdeké-
ben a társaság 2014-ben kiemelt felvásár-
lási árakkal honorálja a vele szerződés-
ben álló, magas minőségű alapanyagot
beszállító termelőket. Egyúttal a kiszá-
míthatóság jegyében a Tokaj Kereskedő-
ház idén minden eddiginél korábban, jú-
lius végén közzéteszi felvásárlási árait. Így
a termelők eldönthetik, hogy a könnyű
száraz borok; vagy a késői szüretelésű bo-
rok és borkülönlegességek alapanyagá-
nak előállítására törekedjenek, ennek
megfelelően szüretelve, illetve gondozva
ültetvényeiket a szüretig hátra lévő idő-
szakban.

Összesen mintegy 1000 hektár terület-
ről közel 90 ezer mázsa szőlő, ezen belül
akár 2000 mázsa aszúszem felvásárlását
tervezi 2014-ben a Tokaj Kereskedőház.
A szakértői becslések szerint idén a teljes
Tokaji Borvidéken valamivel több mint
300 ezer mázsa szőlőtermés várható.

– Az új árképzés célja, hogy a terméstu-
datosabb szelektálására bírjuk rá a ter-
melőket, s ennek révén a készítendő bo-
rokhoz legmegfelelőbb minőségű szőlőt
tudjunk megvásárolni tőlük – fogalmazott
Goreczky Gergely, a Tokaj Kereskedőház
Zrt. vezérigazgatója. A cégvezető kifejtet-
te: a differenciált árstruktúrával szeret-
nék elérni, hogy a felvásárolandó szőlő
egy jelentős része teljesen egészségesen,
botrytistől mentes állapotban érkezzen
be a feldolgozó üzemükbe. Ezt a szőlő-
mennyiséget a friss, könnyű, illetve a pré-
mium száraz borok alapanyagaként tud-
ják felhasználni. A szőlő másik, kisebbik
részét pedig magas mustfokú, aszúsodott
szőlőként kívánják átvenni, a késői szüre-
telésű borok és borkülönlegességek alap-
anyagaként.

A legnagyobb mennyiségben a 17-22
mustfokos kategóriában szüretelnek ter-
mést a Tokaji Borvidéken. Amennyiben a
szőlő egészséges, botrytistől mentes, ak-
kor ez megfelelően beérett, kiváló alap-
anyagot kínál a könnyű, gyümölcsös, min-
dennapi fogyasztásra szánt száraz és fél-
száraz piacképes borokhoz. A teljesen
egészséges szőlő bruttó ára a tavalyihoz

hasonló mértékű, 80 és 120 Ft/kg lesz két
kategóriában.

– A Tokaji Borvidéken az őszi időjárás
nagymértékben befolyásolja a termés
végső minőségét és az egyes kategóriák-
ban felvásárolható szőlő mennyiségét, a
cél azonban, hogy amennyiben a botryti-
zálódás elkezdődik, akkor a termelők 23
mustfok feletti szőlő szüretelésére töre-
kedjenek – hangsúlyozta Goreczky Ger-
gely. A borkülönlegességek előállítására
alkalmas szőlő megtermelése a termelők-
nek nagyobb kockázattal és mintegy 10-
15 százalékkal magasabb művelési költ-
séggel jár. Ezért ebben, a 23 mustfok fe-
letti kategóriában a Tokaj Kereskedőház
kiemelt árazást alkalmaz: egy kilogramm

szőlőért 150- 250 Ft közötti összeget kí-
nálnak.

A térség legnagyobb borászati vállala-
taként és integrátoraként jegyzett Tokaj
Kereskedőház Zrt. tavaly hirdette meg a
tokaji minőségi forradalmat, amelynek
célja a Tokaji Borvidék új fejlődési pályára
állítása, s a minőségi termelés fókuszba
helyezése. – A társaságnál bevezetett új
árképzési rendszer a minőségi megújulás
eddigi egyik leginkább kézzelfogható lé-
pése az új borászati beruházás mellett.
Hiszen a magas minőségű alapanyag el-
engedhetetlen ahhoz, hogy a Tokaji Bor-
vidék a világ elismert prémium borter-
melő vidékei közé emelkedjen – szögezte
le Goreczky Gergely.

Differenciált árakat kínál 
a termelőknek a Tokaj Kereskedőház Zrt.

A Tokaj Kereskedőház Zrt. sajtótájékoztató keretében hozta nyilvánosságra idei szőlőfelvásárlási árait. A július
31-én megtartott eseményen többek között elhangzott, hogy összesen mintegy 1000 hektár területről közel 90
ezer mázsa szőlő, ezen belül akár 2000 mázsa aszúszem felvásárlását tervezi 2014-ben a Tokaj Kereskedőház.

Bruttó árak: Ft/kg 
17-18,9 
mustfok 

19-22,9 
mustfok 

23-23,9 
mustfok 

24-25,9 
mustfok 

26 mustfok 
felett 

Teljesen egészséges sz l  
(Botrytis-t l mentes) 

80 120 – – – 

Botrytis-es sz l  60 70 150 200 250 

Prémium Termel i Program – 168 – 280 350 

Sárgamuskotály sz l  egységesen 110 Ft/kg 150 200 250 

Aszúszem 1. osztály 2400 Ft/kg 

Aszúszem 2. osztály 2000 Ft/kg 

 

Megérkezett az új gépkocsi

Új mikrobusz vásárlására
nyert támogatást a közelmúlt-
ban a Szerencsi Városüzemel-
tető Nonprofit Kft. A Vidékfej-
lesztési Minisztérium által ki-
írt forrásból vásárolt Volkswa-
gen Transporter a közelmúlt-
ban már munkába is állt az ön-
kormányzati cégnél. 

A Vidékfejlesztési Minisztéri-
um 2013 novemberében írt ki
egy pályázatot, amely többek között kis-
térségi közlekedési szolgáltatások fej-
lesztését is tartalmazta. Erre a lehetőség-
re a Dél-Zempléni Vidékfejlesztési Szö-
vetség hívta fel a Városüzemeltető figyel-
mét. Falu- és tanyagondnoki szolgálatra,
valamint egyéb közösségi szolgáltatások-
hoz lehetett igényelni pénzt közlekedési
eszközök vásárlásra. Magyarország Kor-
mánya országosan 700 gépkocsi beszer-
zésére való forrást osztott ki a kérelme-
zők között. 

A Szerencsi Városüzemeltető Nonprofit
Kft. a Simai Ifjúsági Tábor jogán nyújtotta
be pályázatát. Ennek eredményeként 10
millió forintot ítéltek meg az önkormány-
zati cégnek egy Volkswagen Transporter
mikrobusz vásárlására, amely a közel-
múltban meg is érkezett Szerencsre. Az
új jármű első sorban a városi konyha
munkáját fogja segíteni, helyben, vala-
mint a Simán táborozó gyermekek és a
konyhán elkészített ételek kiszállítását
szolgálja a jövőben. M. Z.



Egy kutyakiállítás története

Kedves Szerencsiek! Engedjék meg,
hogy a Szerencsi Hírek oldalain értesítsük
Önöket egy remek és nagyszerű hírről a
kutyakiállítások világából.

A 2014-es esztendőben a világkiállítást
(WDS) Finnországban, Helsinkiben ren-
dezték meg augusztus második hétvégé-
jén, több mint 23 000 nevezett kutyával.
Szerencsről egy baráti társaság, három
kutyával vágott neki a hosszú, de gyönyö-
rű útnak. A világkiállításon remekül sze-
repeltek és a Tokaj-Hegyaljai Garabonciás
Kennel fiatal erdélyi kopó kanja, Előd fia-

tal világ győztes és fajta győztes címet ért
el. A fajta győztes cím megszerzése utána
WDS 2014 VI. fajtacsoport összevetésén
Előd a legjobb nyolc közé jutott, ezzel az
idei világkiállítás legeredményesebb ma-
gyar kutyája lett! Az alábbi linken megte-
kinthető a fajtacsoport összevetés:
http://cdn.goodmood.fi/wds2014/re-
cordings/saturday/.

A szerencsi kutyák elért címei:
1. Tokaj-Hegyaljai Garabonciás Előd:

BOB, World Junior Winner, 2xCAC, K1,
BOG 5-8. helyezés (40 fajtából).

2. Tokaj-Hegyaljai Garabonciás Zselíz:
res. CAC, K2.

Ezúton szeretnénk gratulálni a kutyák
tulajdonos-tenyésztőinek: Szarkáné dr.
Takács Editnek és férjének Szarka István-
nak az elért eredményekhez! További sok
sikert kívánunk nekik!

A GoodHunting Kennel nevében: 
Czakó Sándor és Czakóné Szikszai Orsolya.

Az együttes repertoárja sokszínű ke-
resztmetszetet ad a XX. század szving
zenéjéből és olyan világslágereket is
megszólaltatnak, mint Frank Sinatra Fly
Me To The Moon és New York, New York
című örökzöldjei. Évente mintegy hat-
van koncertet adnak, a környékbeli és
országos fellépéseken kívül rendszere-
sen megfordulnak külföldön is. Játszot-
tak már együtt a hazai jazz és dixieland
legkiválóbb egyéniségeivel, de a külföldi
zenei élet képviselőivel is. A zenekar
2005-ben megkapta a Miskolci Gyémán-
tok Díjat, valamint ugyanabban az évben
a Múzsa Díjat vehették át, 2006 őszén

pedig a megyei Prima Primissima Díj
magyar zeneművészet kategóriájának
nyertesei lettek. Az együttes vezetője a
klarinétos Balla Miklós, tagjai: Bundzik
István (zongora), Gazdus István (ben-
dzsó, gitár), Kacsenyák Gábor (dob), Né-

gyesi Dániel (harsona), Szeghő Zsolt
(bőgő) és Várkoly Imre (trombita). Az
évek során több lemezük is megjelent.

A nagyszámú szerencsi közönség
szemmel láthatóan élvezte az előadás
minden pillanatát.
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Hűsítő szving a szerencsi nyárban
Fergeteges hangulatú jazz kon-

certtel várta az érdeklődőket au-
gusztus 10-én a Szerencsi Művelő-
dési Központ. A Szerencsi Nyár el-
nevezésű művészeti fesztivál ke-
retében ezúttal a Miskolc Dixie-
land Band lépett színpadra a Rá-
kóczi-vár udvarán.

Ázsia egyik vezető énekkara, a tajvani Taipei Filharmónia Kamarakórusa adott
koncertet augusztus 14-én 19 órától a Rákóczi-vár színháztermében. A hangver-
seny énekszámai Ázsia és Tajvan színes kultúrájának gazdagságát tükrözik, hi-
szen a mai napig őrzik a soknemzetiségű Kína hagyományait.

Sajnos sok esetben tapasztalhattuk már a színházterem kongó hangzását,
amely nagyon sokat tud rontani a könnyűzenei produkciók élvezeti szintjén, kü-
lönösen a keményebb műfajt tekintetében. Komolyzenénél már más a helyzet,
olyankor nem vész el, hanem egyenesen hozzáad az összhatáshoz a terem ezen
tulajdonsága. Fokozottan érvényes ez a kórusművekre, amelyek az ilyen és még
ennél is alkalmasabb körülmények között képesek a legszebben megszólalni.

Talán még sosem csillogott ennyire vokális előadás a Rákóczi-várban, mint
ezen az augusztusi estén. A fellépő énekkarról csak elismerően lehet nyilatkozni,
csodás dolgokat műveltek a hangjukkal és úgy gondolom, sok néző szívét meg-
melengette egy ilyen távoli kultúra Szerencsre érkezése és tündöklése. A kórus
karnagya, Yu-Chung John Ku finom eleganciával és kellő dinamikával vezényelte
a kórus tagjait. R.P.

Távoli kultúra hangjai a várban

A Szerencsi Hírek postájából



Decemberben egy, a szerencsi Vitelki
László által kezdeményezett ajándékgyűj-
tési akció végeredményeként valósult

meg az utazás a történelmi határon
túlra, a mintegy 800 kilométerre ta-
lálható Pusztinára szállítottuk a sze-
rencsiek adományait. Marika akkor
interjúalany volt, elmondta, hogy
miként látja a világot csángóföldi
szemmel.

Július 25-én Szerencsen járt és
örömmel számolt be ottani ven-
déglátónk, Nyisztor Tinka, a csángó
magyarok nagy tanítójának hétköz-
napjairól, Pusztina azóta történt
eseményeiről. A fiatal csángó hölgy
szerencsi látogatásának persze
meg volt a nyomós oka, mert bár Ő
maga már rendelkezett magyar ál-
lampolgársággal, két kiskorú gyer-
meke azonban nem. Nevükben tet-
te le az esküt Koncz Ferenc polgár-

mester előtt, aki megjegyezte, hogy
ugyan számos fogadalomtételnek voltak
tanúi a Rákóczi-vár lovagtermének tör-

ténelmi falai, olyannak még nem, hogy a
kérelmező már rendelkezik a magyar
dokumentummal. A polgármester hoz-
zátette, az eljárás azon okból is kivételes-
nek számít, hogy az családegyesítési el-
járáson belül történt. SfL
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Különleges állampolgársági eskü
A tavalyi év karácsonyát megelőzően ajándékcsomagokkal megrakottan indult a csángóföldi Pusztinára a Sze-

rencsi Hírek TV stábja. A településen több interjú készült, mások mellett mikrofon elé állt Kaszab Mária, aki ugyan
már rendelkezett magyar állampolgársági dokumentummal, 2014. július 25-én mégis ez ügyben járt Szerencsen.

A Bocskai úton élő Ubrankovics Jó-
zsefné, lánykori nevén Gyura Jolán el-
mondhatja magáról, hogy azon keve-
sek közé tartozik, akik lassan egy év-
század távlatából nézhetik vissza, ve-
hetnek részt a történelem hol ünne-
peknek, hol szürke hétköznapoknak
számító forgatagában.

A 95 esztendős szerencsi hölgy 1919-
ben született Salgótarjánban. Ennek az
esztendőnek az augusztusi első napján
dől meg a Tanácsköztársaság, Peidl Gyu-
la megalakítja a szakszervezeti kor-
mányt, majd augusztus 4-én Ubranko-
vics Józsefné születésnapján kel át a Ti-
szán három román hadosztály. Zavaros
évek, mint ahogy az az évszázad is,
amelyben életének javát élte le a Sze-
rencsre házasodott asszony.

Az otthonában megtartott születésnapi
köszöntésen nem véletlenül jegyezte meg
dr. Egeli Zsolt alpolgármester, hogy Joli né-
ni élő történelemkönyv nem csak Szeren-
cset, de kicsiny országunkat illetően is. 
A köszöntésen részt vett a kiváló szellemi
képességekkel rendelkező hölgy egyetlen
leánya, unokája és dédunokája, dr. Egeli
Zsolt jelenlétükben adta át az önkormány-
zat ajándékait, majd tolmácsolta Orbán
Viktor miniszterelnök jókívánságait. SfL

95 éve született

Három lánglovag elhalálozott, heten
füstmérgezést kaptak abban a tűzeset-
ben, ami 2006. augusztus 8-án történt a
Budapesti Műszaki és Gazdaságtudomá-
nyi Egyetemen. Az itt kialakított lőtér
gumiabroncsokból készített golyófogó
fala kigyulladt az esti órákban, az ott tar-
tózkodók porral oltó készülékkel pró-
bálták eloltani, sikertelenül. Értesítették
az illetékes tűzoltókat, akik perceken
belül a helyszínre érkeztek, de nem volt
kellő ismeretük sem a helyszínről, sem
arról, hogy tartózkodik-e valaki rajtuk
kívül az alagsori labirintusban. Az elhá-

rításban 29 tűzoltó kocsi és 130 lánglo-
vag vett részt. Az oltás közben hárman,
Pintér Gábor tűzoltó hadnagy, Reppman
Károly tűzoltó törzsőrmester és Horváth
Ákos tűzoltó őrmester sajnos elhalálo-
zott.

2014. augusztus 8-án elhunyt bajtár-
saikra emlékeztek a Szerencsi Hivatásos
Tűzoltóparancsnokság munkatársai. 
A lánglovagok az épület bejáratánál fel-
sorakozva, a tűzoltó autók szirénáinak
hangja mellett fejezték ki tiszteletüket a
mentésben elesett bajtársak előtt.

SfL

Elesett bajtársaikra emlékeztek
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Szent László király 1083. augusztus
20-án VII. Gergely pápa hozzájáru-
lásával oltárra emeltette I. István

koporsójában épen talált relikviáit, a
székesfehérvári Bazilikában, ami szent-
té avatásával volt egyenértékű. Nagy La-
jos uralkodásától kezdve egyházi ünnep-
ként élt tovább e nap. 1771-ben XIV. Be-
nedek pápa csökkentette az egyházi ün-
nepek számát, s így a Szent István-nap
kimaradt az ünnepek sorából. Mária Te-
rézia ismét elrendelte megtartását, sőt
azt nemzeti ünnepként a naptárakba is
felvétette. Bécsbe, majd Budára vitette
István kézfejereklyéjét, a Szent Jobbot,
amelyet ez időtől körmenetben vittek
végig a városon augusztus 20-án. Az
1848-as szabadságharc leverése után
hosszú ideig nem tarthatták meg a nem-
zeti ünnepet, hiszen Szent István a füg-
getlen magyar állam szimbóluma volt.
Az 1867-es kiegyezést követően, a ma-
gyarok legnagyobb, legszebb, legjelenté-
kenyebb ünnepe visszanyerte régi fé-
nyét.

Városunkban is évszázadokon át meg-
emlékeztek Nagyboldogasszony napján
István királyról, aki fejére ezen a napon
tette II. Szilveszter pápa küldötte a ko-
ronát. A 20. század elején évről-évre vál-
tozott, eléggé vegyes érzelmekkel tár-
sult az ünneplés. Kezdetben a keresz-
tény hit és a hazaszeretet a legszebb
harmóniában olvadtak össze e napon.

Az emberek a szent testrész rendkívüli-
ségén csodálkoztak, mintha a kéz épen
maradásával megmaradt volna benne
azaz erő is, mellyel akkor rendelkezett,
amikor még élt koronás gazdája. Pár év
múlva panaszkodó szavakkal illették a
helyiek, összeomlástól féltették az ezer
egynéhány éves alkotmányt. Úgy vélték
örvénybe került a magyarság hajója, ter-
mészetes szaporulatunk egyre cseké-
lyebb, a pusztító tüdővész miatt. Amit ez
utóbbi meghagyott, azt elvitte egy új ha-
zába a Cunard Line. A megélhetés nap-
ról napra drágább és nehezebb lett, a
nép panaszos szóval reformokat köve-
telt: „Nem hazánk nekünk az a föld,
amely nem ad kenyeret és jogot.”

1907-ben több mint kétezer honvéd
érkezett Szerencsre, a nyári hadgyakor-
latra való átvonulásukban, és itt töltötték
tisztjeikkel együtt augusztus 18-át is. Fe-
renc József születésnapja ugyanis ekkor
még megelőzte nemzeti ünnepünket és
annak fontosságát is. A város erre a két
napra, megelevenedett, mozgalmassá
lett. Vasárnap délelőtt Bujnovszky Ta-
más helybeli római katolikus segédlel-
kész, tartalékos tábori pap a király szü-
letésnapjának alkalmából a város végén,
a Weinstock és Morgenstern féle gőzma-
lommal szemben elterülő szántófölde-
ken a katonák részére tábori misét tar-
tott, mely után díszszemle következett. E
ritka látványosságot a lakosság nagy ér-

deklődése kísérte. A követke-
ző évben Szent István napja
meglehetős ceremóniával,
pompával járt és nem hiány-
zott a hivatalos dísznek sem-
milyen kelléke: ünnepi mise,
körmenet, kitűzött lobogók,
díszlakomák, mindent meg-
találunk az ünnepek soroza-
tában. A városi sajtó mégis
felrótta az ünneplőknek a kö-
zönyösségét, amelyet főleg a
fiatalok körében tapasztalt,
akik csak kényszerűségből
vesznek részt rajta. „A tanítók
feladata, hogy beleoltsák az

ifjú lelkekbe a nemzet nagyjai iránti tisz-
teletet, az ő hivatásuk hogy a gyermek ne
csak eszével, de szívével is részt vegyen
az ünnepen.” – olvasható a kritika. Akadt,
mikor a városban a lobogók hetének ne-
vezték az ünnepsort, mert 18-án a király
születésnapja, 20-án István király napja,
25-én Kossuth Lajos neve napja volt.
Történelmi jelentősége és az emberek
szívében lefoglalt helye, a Trianoni béke-
szerződés után egyre nagyobb szerepet
kapott. A kommunista rendszer számára
az ünnep vallási és nemzeti tartalma mi-
att nem volt vállalható, de teljes meg-
szüntetését vagy jelentéktelenné süly-
lyesztését sem látta célszerűnek. A vallá-
si ünnepeket tartalmilag átalakította,
először az új kenyér ünnepének nevez-
ték el augusztus 20-át, majd az új szocia-
lista alkotmány hatályba lépését 1949-
ben is erre a napra időzítették. Mindezen
kísérletek ellenére Szent István ünnepé-
nek jelképe a Szent Jobb, a magyar nem-
zet közkincse és kegyeletes hagyomány-
nyal tisztelt ereklyéje.

O.Z.M.

„Hol vagy István király?

Téged magyar kíván.

Gyászos öltözetben

Te előtted sírván.”

Augusztus 20. Szent István napja, az államalapító István király ünnepe,
aki határozott politikával egységes királyságot hozott létre, felvette és meg-
erősítette a kereszténységet, megszervezte a feudális magyar államot. Ural-
kodása idején István király augusztus 15-ét, Nagyboldogasszony napját
avatta ünneppé, ekkorra hívta össze Fehérvárra a királyi tanácsot és tartott
törvénynapot. Élete végén a beteg király ezen a napon ajánlotta fel az or-
szágot Szűz Máriának, s 1038-ban ő maga is ezen a napon halt meg.

Szent István napján



A rendőrség baleset-megelőzési ta-
nácsai az útnak indulóknak nyár de-
rekán is segítséget nyújtanak a közle-
kedési balesetek megelőzéséhez és a
kánikula veszélyeinek elkerüléséhez.

Hosszabb autós utazás előtt célsze-
rű olyan távolságokat kijelölni, ame-
lyek reálisan teljesíthetőek. Fáradtan,
különösen alvás nélkül ne vezessünk
autót! Elindulás előtt kapcsolják be a
biztonsági öveket, melyek használata
kötelező, így győződjünk meg arról,
hogy a járműben utazók azokat való-
ban bekötötték – hívja fel a figyelmet
közleményében a Borsod-Abaúj-Zem -
plén Megyei Rendőr-főkapitányság.

Elindulás előtt kellő gondossággal el-
lenőrizzük a járművet, különös figyelem-
mel a világító és fényjelző berendezések
állapotára, a gumiabroncs-nyomásra és a
különböző folyadékszintek (pl. ablakmo-
só) ellenőrzésére. Célszerű ilyenkor a
pótkereket is megvizsgálni.

A csomagok elhelyezésénél különös
gonddal járjunk el, hogy azok menetköz-
ben ne okozzanak és ne idézzenek elő sé-
rüléseket, baleseteket. Óvakodjunk az
utastérbe szálló rovaroktól, mivel azok
jelenléte, esetleg csípése komoly balese-
teket idézhetnek elő. A motorosok olyan
ruházatot viseljenek, amelyek megóvják
viselőjüket a rovaroktól.

A kerékpárral túrázók tartsák be a
KRESZ-szabályokat. Ajánlott a fejvédő
sisak használata. Ne feledjék azt sem,
hogy a kerékpáron lakott területen kívül
éjszaka és korlátozott látási viszonyok
között kötelező a fényvisszaverő mel-
lény viselete. A láthatósági mellény bár
gépkocsiban nem kötelező tartozék,
azonban elővigyázatosságból nem árt,
ha az ülések számának megfelelő számú
ruházat áll rendelkezésre.

Az utazás és túra során – különösen
kánikula idején – gondoskodjunk meg-
felelő folyadékmennyiségről és annak
pótlásáról.

Zárt autóban kisgyermeket, házi állatot
ne hagyjunk magára.

A nagy meleg a gyalogosok szerveze-
tét is megviseli. A járművezetők figyel-
jenek rájuk! A kijelölt gyalogos átkelőhe-
lyeken a gyalogosoknak áthaladási el-

sőbbségük van. A gépjárművezetők foko-
zott óvatossággal és mérsékelt sebesség-
gel közelítsék meg ezeket a helyeket.

A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei
Rendőr-főkapitányság kéri a közlekedő-
ket, hogy a balesetek megelőzése érde-
kében tartsák be a közúti közlekedés
szabályait, figyeljenek a közlekedés más
résztvevőire és alkalmazkodjanak a
megváltozott időjárási körülményekhez!

MOZAIK18

Kábítószer a postai küldeményben
Újabb kábítószer gyanús küldeménye-

ket talált a postacsomagok között Borsod-
Abaúj-Zemplén megyében a Nemzeti Adó-
és Vámhivatal (NAV). Ezúttal levélboríték-
ban adtak fel tablettákat és fűszármazéko-
kat ismeretlenek. Áprilisban három szin-
tetikus anyagokat tartalmazó csomagot
foglalt le a NAV Észak-Magyarországon. A
szakértők mindháromról megállapították,
hogy kábítószer. A most visszatartott cso-

magok egyikének szakértői vizsgálata már elkészült. Erről is bebizonyosodott, hogy
szintetikus kannabionid, vagyis kábítószernek minősülő anyag. Az ügyben pszicho-
aktív anyaggal visszaélés miatt tett feljelentést a Nemzeti Adó- és Vámhivatal a rend-
őrségen.

A Magyar Posta miskolci telephelyén végeztek csomagellenőrzést a Nemzeti Adó-
és Vámhivatal pénzügyőrei, amikor két könnyű súlyú, ám ehhez képest magas ér-
tékmegjelöléssel ellátott levélborítéknál bejelzett Iti, a NAV cigarettakereső kutyája.
A borítékokat röntgenkészülékkel is átvizsgálták. Azt látni lehetett, hogy az egyik
valamiféle vágatot, a másik pedig tablettákat tartalmaz. Mivel a csomagokat csak a
feladó jelenlétében jogosultak felbontani a pénzügyőrök, ezért megpróbálták érte-
síteni a borítékon feltüntetett személyt. Kiderült, a feladó és a címzett is fiktív volt,
így hatósági tanúk jelenlétében felbontották azokat. Az egyikben egy átlátszó mű-
anyag tasakban 15 gramm apróra vágott, halványzöld növényi származék volt, a má-
sikban pedig dollárjeles tabletták. Mindkettőt elküldte a NAV a szakértői intézetbe
további vizsgálatra. Az egyik esetében kiderült, hogy az előtalált ismeretlen vágott
növényszármazék: egy új pszichotróp anyag, amellyel először 4 hónappal ezelőtt ta-
lálkoztak Lettországban. A tabletták beazonosítása még folyik. A Nemzeti Adó- és
Vámhivatal pszichoaktív anyaggal visszaélés bűntett elkövetése megalapozott gya-
núja miatt tett feljelentést a rendőrségen – közölte a Nemzeti Adó- és Vámhivatal.

Gazdit keresnek

rendőrSégi Hírek

Jó tanácsok autósoknak, motorosoknak, kerékpárosoknak

Szerencsen az alábbi kutyák
várják új, szerető gazdájukat.
Az ebekről további információ
kérhető a következő telefon-
számon: 

(20) 529-3580.
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álláskeresők figyelmébe

A Szerencsi Járási Hivatal Járási Munkaügyi Kirendelt-
ségének aktuális állásajánlatai: 

autószerelő, erdész, gyermekfelügyelő, húsboltvezető, hús-
üzemvezető, karbantartó mérnök, külkereskedő, mezőgazda-
sági gépkezelő, munkavédelmi munkatárs, műszakvezető
raktáros, művezető (mélyépítési üzemmérnök, m.é.), nehéz-
gépkezelő (Komatsu WB97S, Cate), néptánc pedagógus, nö-
vényvédelmi szakirányító, projekt mérnök, pultos/felszolgá-
ló, pultos/kiszolgáló, rajz szakos pedagógus, szakács, szoci-
ális gondozó (közösségi gondozó), targoncavezető (DEMAG),
tejelőtehenészeti műszakvezető, villanyszerelő, ács, cuk-
rász/cukrász kisegítő, lakatos, lakatos, hegesztő, mezőgazda-
sági gépszerelő, tejelőtehenészeti munkás (felhajtó, fejő), be-
tanított csomagoló, vas és fémszerkezet lakatos.

Közhasznúsági jelentés

A „Hegyalja Kapuja” Mozgáskorlátozottak és Fogyatékkal
élők Egyesülete (3900 Szerencs, Rákóczi út 94.) közhasznú te-
vékenységéről szóló mérlegbeszámolója: egyéb bevételek: 
1 758 000 Ft, tagdíj alapítótól kapott befizetés: 1 070 000 Ft,
támogatások: 643 000 Ft, összes bevétel: 1 758 000 Ft. Ebből
közhasznú tevékenység bevétele: 1 758 000 Ft, anyagjellegű
ráfordítás 589 000 Ft, személyi jellegű ráfordítás: 757 000 Ft,
értékcsökkenési leírás: 187 000 Ft, összes ráfordítások: 1 533
000 Ft, adózás előtti eredmény: 225 000 Ft, 2014 évi tárgyévi
eredmény: 225 000 Ft.
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Az ünnepélyes megnyitón Balogh
Imre főrendező köszöntötte a 
négy országból induló versenyző-

ket, akik között nyolc címviselő is emelte
a színvonalat. Elmondta, hogy sok új ar-
cot lát, akik korábban nem játszottak
ezen a kupán és reméli, mindenki megta-
lálja a táblánál a méltó ellenfelet. Ezután Koncz Ferenc pol-
gármester, az esemény fővédnöke örömét fejezte ki azért,
hogy immár 24. alkalommal rendezik meg városunkban ezt a
rangos megmérettetést, ráadásul ilyen nagy létszámmal. A vá-
rosvezető elismerését fejezte ki a szervezők felé, akik anyagi
ellenszolgáltatás nélkül végzik azt a komoly munkát, ami egy
ilyen nagy verseny megrendezésével együtt jár és ez általában
a szerencsi sportélet minden területére jellemző. Ezt követő-
en Kristóf Péter főbíró ismertette a verseny szabályait és a
technikai tudnivalókat.

A megnyitó után az első és második fordulóra került sor, a

harmadik és negyedik menet, illetve a hagyományos schnell
verseny pedig egy nappal később következett.

R.P.

Rekordlétszámmal, összesen
151 résztvevővel kezdődött meg
augusztus 17-én Szerencsen a
XXIV. Zemplén Kupa nemzetközi
egyéni sakkverseny. A népes me-
zőny a Bocskai István Gimnázium
aulájában, három csoportban ült
asztalhoz.

Népes mezőny a nemzetközi sakkversenyen

A Magyar Súlyemelő Szövetség 2014. július 26-27. kö-
zött rendezte meg Kecskeméten az Ifjúsági Országos
Bajnokságot és a XIV. Messzi István Emlékversenyt. Sze-
rencs Város Sportegyesületének súlyemelő szakosztály-
át négy fiatal képviselte a rangos eseményen.

A legjobb eredményt – 202 kilogrammos összteljesít-
ménnyel – Bárány Gergő érte el, akin az ifjúsági 94 kg-os
súlycsoport országos bajnoka lett. Konecsni Róbert az ifjú-
sági versenyzők 62 kg-os súlycsoportjában 135 kg-os össze-
tett teljesítménnyel az értékes negyedik helyet szerezte
meg; Vasas Péter az ifjúsági 77 kg-os súlycsoportban, 170
kg-os összteljesítménnyel az ötödik helyen végzett. 

A XIV. Messzi István Emlékversenyen Gáspár Pál képvi-
selte Szerencset. A fiatal emelő a junior 77 kg-os súlycso-
portban 225 kg-os összteljesítménnyel aranyérmet szer-
zett.

Újabb szerencsi 
súlyemelő sikerek



Az ificsapat délutáni sikere után és
az egy héttel ezelőtti kupameccs győ-
zelem élményeinek hatására lépett pá-
lyára augusztus 17-én a felnőtt labda-
rúgócsapatunk. A mintegy száz néző
előtt lejátszott találkozó azonban a
nem várt eredményt hozott a hazaiak
számára. 

Szerencs VSE: Buri Dávid, Erdei Zol-
tán, Gombos Ádám, Kramcsák Dávid,
Kristóf Péter, Lengyel László, Nagy Lász-
ló, Sohajda Tibor, Suller Zsolt, Szentir-
mai Gergely, Tóth Alex. Csere: Ladinszki
Levente, Szívós Márk, Szűcs Máté. Veze-
tőedző: Tóth István, kapusedző: Lukács
Bertalan.

A mérkőzés első 15 perce után látszott,
hogy nem számíthatnak gólzáporos
meccsre a hazai szurkolók. Ugyan a leg-
több garadnai támadás el sem jutott a
szerencsi kapuig, a megszerzett labdával
a mieink sem igazán tudtak mit kezdeni. 

Ez a tendencia érvényesült az első fél-
idő végéig, amikor gólnélküli állásnál
vonultak szünetre a csapatok.

A szünetben eleredt eső a második já-
tékrész elején is áztatta a pályát és a já-
tékosokat. Az igazi „hidegzuhanyt” azon-
ban a mérkőzés 63. perce hozta meg a
házigazdák számára, amikor egy súlyos
védelmi hiba miatt a Garadna megsze-
rezte a vezetést.

Együttesünknek még ez is kevés volt
az ébredéshez. A vendégek az egy gólos
vezetés birtokában már csak a védeke-
zésre koncentráltak. Ugyan a labda ná-
lunk töltötte a legtöbb időt, ennek elle-
nére az erőtlen támadások nem jártak
eredménnyel egészen a 89. percig, ami-

kor Szűcs Máté remek találatának kö-
szönhetően sikerült az egyenlítés.

Tóth István vezetőedző szerint a mér-
kőzés képe alapján igazságos eredmény
született, de nem erre számítottak. –
Rossz felfogásban játszott mindvégig a
csapat, leszámítva az utolsó 15 percet,
amikor már látszott az akarás a fiúkon.
A jövőben ettől sokkal jobb játékra van
szükség ahhoz, hogy előrébb tudjunk
lépni. Fáradtabbnak éreztem a csapatot
ezen a napon – emelte ki a vezetőedző. 

Lukács Bertalan kapusedző is szomo-
rúan vette tudomásul a gyenge teljesít-
ményt. – Ezt a mérkőzést nekünk meg
kellett volna nyerni, de nem ilyen játék-
kal. Enerváltan játszott az egész csapat,
fegyelmezetlenek voltak, nagy védelmi
hiba miatt kaptuk a gólt is. A fiúknak
magukba kell szállniuk és el kell dönte-
niük, hogy mit akarnak a jövőben, mert
ez a csapat sokkal többre képes és remé-
lem, hogy ezt a mai csorbát ki fogjuk
tudni köszörülni! M. Z.

SPORT 21

Tóth István edző játékosai már a
mérkőzés elején megszerezték a
vezetést, amikor a szögletből beí-

velt labdát Erdei Zoltán juttatta a vendé-
gek hálójába. Az első félidő végén Gom-
bos Ádám remek találatának köszönhe-
tően már 2–0 arányú vezetéssel mentek
szünetre a mieink.

A második játékrészben a fiatal, jó ál-

lóképességű komlóiak egy góllal ugyan
szépítettek, de a mérkőzés végeredmé-
nyét Gombos Ádám újabb találata állí-
totta be: Szerencs VSE – Komló: 3–1.

Ezzel a győzelemmel a labdarúgó Ma-
gyar Kupában az ország 64 legjobbja kö-
zé tornászta fel magát a szerencsi fo-
cicsapat.

Idő közben megtörtént az újabb sorso-

lás, mely szerint 2014. szeptember 10-én
az NB III-ban szereplő budapesti ESMTK
csapatát látja vendégül együttesünk a Ta-
tay Zoltán Ifjúsági Sporttelepen. M. Z.

A 2014-2015-ös Magyar Kupa első fordulójában az eggyel magasabb
osztályban szereplő Komló együttesét fogadta 2014. augusztus 10-én a
Szerencs VSE labdarúgócsapata. A Tatay Zoltán Ifjúsági Sporttelepen le-
játszott találkozón az NB I-es múlttal is büszkélkedő vendégek hamar rá-
ébredtek, hogy a Szerencs VSE nem engedi ki könnyen a kezéből a hazai
győzelmet.

Győzelem a Magyar Kupa első fordulójában

Döntetlen hazai pályán

Megkezdődtek a küz-
delmek a Borsod-Aba-
új-Zemplén Megyei
másodosztályú labda-
rúgó-bajnokság kelet
csoportjában. A Sze-
rencs VSE augusztus
17-én Garadna együt-
teseit látta vendégül a
Tatay Zoltán Ifjúsági
Sporttelepen. Az U19-
es csapatok összecsa-
pása főlényes szerencsi győzelmet hozott, hiszen az ifik 9–0 arányban nyer-
ték meg a találkozót. 

Szerencs VSE U19: Czakó Marcell, Balázsfalvi Norbert, Gyökös Marcell, Kiss Má-
té, Nagy Ádám, Papp Dávid, Tóth Szilveszter Benjámin, Kosárkó Dániel, Tóth Ta-
más, Vinnai Patrik, Kardos Levente. Csere: Tóth László, Tóth Marcell Zsolt. 

A Garadna az elmúlt bajnokságban is a tabella végén szerepelt, így a kötelező
győzelem reményében létek pályára augusztus 17-én délután az U19-es korosz-
tályú fiataljaink. A szerencsiek nem sok esélyt adtak a vendégeknek, sorra lőtték
a gólokat, végül 9–0 arányú hazai győzelem született.

Tóth István vezetőedző szerint érezhető a lelkesedés az ifi csapatban. Mint
megtudtuk vannak olyan tehetséges játékosok is közöttük, akik a remények sze-
rint hamarosan már a felnőtt gárdát tudják erősíteni. M. Z.

Az ifik kitettek magukért



INGATLANINGATLAN

Szerencs, Alkotmány utcai 100 m2-
es, egy plusz két fél szoba, nappali,
konyha, fürdőszoba, összkomfortos
családi ház eladó. Érd: 70/323-
8328. (13)
Szerencs központjában téglaépíté-
sű társasházban, teljesen felújított,
2. emeleti, 57 m2-es lakás (fa nyílá-
szárók + szúnyogháló, beépített
szekrények, klíma, masszázskád)
hozzá tartozó garázzsal eladó. Érd.:
30/525-4740 (13-14-15-16)
Szerencs főutcáján (ESZEI-vel
szemben) 100 m2-es, felújított csa-
ládi ház akár irodának, üzletnek is,
valamint Bekecsen 85 m2-es családi
ház eladó. Érd.: 30/8363-302. (13-
14-15-16)
Szerencs, Erzsébet utca 9. szám
alatti kétszobás, összkomfortos,
kertes családi ház melléképületek-
kel eladó. Érd.: 47/362-788. (13-
14)
Szerencsen áron alul emeletes csa-
ládi ház a Tesco és az iskolák köze-

lében eladó. Kétgenerációs lakás-
nak, nagycsaládosoknak, akár vál-
lalkozásra is alkalmas. Rendezett
udvaron, melléképületekkel. Buda-
pesti lakáscsere is érdekel értékkü-
lönbözettel. Érd.: 70/655-7576,
47/363-282. (13)
Szerencsen az uszoda mellett két-
szobás, összkomfortos családi ház
nagy nappalival, garázzsal, mellék-
épületekkel, gáz- és vegyes tüzelésű
kazánokkal eladó. Érd.: 47/363-
530. (13)
Sárospatak központjában, csendes
mellékutcában, az egyik legszebb
belvárosi körpanorámás lakás, tu-
lajdonostól, tehermentesen. Tanító-
képző Főiskola közvetlen szom-
szédságában. (Főiskolai hallgatók-
nak, fiatal családnak.) Érd.:70-555-
1415 (13)
Tarcal, Keresztúri út 40. szám alatt
5 szobás, 2 fürdőszobás, új építésű
családi ház azonnal beköltözhetően
eladó. Érd.: 70/540-8663. (13)

VEGYESVEGYES
Szerencsen négyrészes, kékszínű
szekrénysor áron alul, valamint 18
méteres vaskerítés kis és nagyka-
puval eladó. Érd.: 20/433-1424.
(13-14)
Eladó: Lehel fagyasztós hűtő 140
és 120 literes; Philips, egyszer hasz-
nált olajsütő, alig használt, Hausel
gyümölcscentrifuga, 220V-710W
ütvefúró, ford. szabályozós; ajtózá-
rak sima és betétesek (hengerzár);
villanykályhához ventilátor, aller-
gén paplan, állíthatós kempingszék,
modern vezetékes telefonok.
Érd.:47/362-855. (13-14)
Jó állapotban lévő kukoricakas el-
adó. Érd.: 47/368-990. (13)
Jó minőségű kajszibarack cefre el-
adó. Érd.: 47/330-242. (13)
Nyugdíjas gondozónő gyermekfel-
ügyeletet és takarítást vállal. Érd.:
70/553-1958. (13)

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 visszavonásig:Ajánlatunk 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

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

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)



HIRDETÉS 23

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

Cégünk állami vadászvizsgát megelőző
tanfolyami képzést indít.

2014-től kötelező a tanfolyamon részt venni 
a vizsgát megelőzően!

A képzés időtartama: 
100 óra (70 óra elmélet és 30 óra gyakorlat)
A képzés helyszíne: Szerencs, Fő út 45. sz.

Lőgyakorlat: Levente Lőtér Szerencs
Terepgyakorlat:

Nyírjes-Vad Kft. vadászterülete (Szerencs)
NÉBIH: 04.3./1486-10/2014; Fnysz: 00995-2008

További részletes információ a honlapunkon:
http://www.loterszerencs.hu/

Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
3900 Szerencs, Petőfi u. 10.

Tel./Fax: (47) 361-650 • E-mail: riwex93@gmail.com

Tisztelt Munkavállalók!
20 éve működő vállalkozás további növekedéséhez munkatársakat keres:
– pék szakmunkás és szakmát elsajátítani akaró betanított pék, bolti el-
adó, takarítónő, fánksütő, gépkocsivezető és áruterítő munkakörökbe.
Amit kérünk: lelkes, elkötelezett hozzáállás, készség a csapatmunkára
és az önfejlesztésre.
Amit ajánlunk: hosszú távú, versenyképes biztos jövedelem, korrekt
munkakörülmények, szakmai fejlődés.
Állásbörze helye és ideje: 2014.08.25-én 10 órától az Édes Álom Cukrász-
da (Szerencs, Gyár u. 12.) konferenciatermében.

Személyes iratokkal és kézzel írott önéletrajzzal 
minden érdeklődőt szeretettel várunk.



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

Szerencsi zöldfűszeres sonka

Szerencsi Cserkész kolbász

Szerencsi nyári turista felvágott

Szerencsi Erdélyi szalonna

Szerencsi borsos mini kolbász

Szerencsi füstölt kenyérszalonna

Szerencsi zöldfűszeres sonka

Szerencsi Cserkész kolbász

Szerencsi nyári turista felvágott

Szerencsi Erdélyi szalonna

Szerencsi borsos mini kolbász

Szerencsi füstölt kenyérszalonna

1488 Ft/kg

1559 Ft/kg

1349 Ft/kg

1309 Ft/kg

1559 Ft/kg

1009 Ft/kg

1488 Ft/kg

1559 Ft/kg

1349 Ft/kg

1309 Ft/kg

1559 Ft/kg

1009 Ft/kg

Az akció 2014. augusztus 8-tól 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.

15W-40 és 10W-40 motorolaj 1 000 Ft/l

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

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

BERECZK AUTÓSBOLT

Minőségi fényszóró, izzók fényerővel.+50% +90%

KEZDJE NÁLUNK A VÁSÁRLÁST!KEZDJE NÁLUNK A VÁSÁRLÁST!

Lakásba, udvarra, garázsba, autóba. Nagyon gazdaságos, megéri váltani!

A nálunk vásárolt helyzetjelző, fényszóró és hátsólámpa izzókat
HÖLGYVÁSÁRLÓINK RÉSZÉRE DÍJMENTESEN KICSERÉLJÜK!
Permetező és kisgépgyertya, fűnyíróolaj,

raszter fólia, Kevlár 3D fólia, elemek.

Fémmentes BOSOKO ablaktörlő AKCIÓ!
A nálunk vásárolt ablaktörlőket felszereljük!díjmentesen

LED világítás 90%-os
megtakarítás!

LED világítás 90%-os
megtakarítás!

Rossz illatok jönnek be a klíma bekapcsolásakor?
KÉRJEN Klímatisztítást Ózongenerátorral!!
A BERECZK AUTÓSBOLTBAN.

Egy kezelés 40 perc és autója vírus- és baktériummentes lesz!

E-JELES NAPPALI MENETFÉNYEK, UNIVERZÁLIS ÉS MÉRETPONTOS ÜLÉSHUZATOK

RENDSZÁMTARTÓ AKCIÓ: 1 DB 250 Ft

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

•

zemplentourist

Szerencsről
a Plitvice-i tavakhoz

NON STOP szeptember 20-án

Részvételi díj:

+ belépő és utasbiztosítás
ő15 900 Ft/f

 

Szerencs-Ond: 
KKiirráállyy CCsseemmeeggee 

F  u. 141/a. 
IIttaallbboolltt 
F  u. 24. 

TTóó BBüüfféé ((HHoorrggáásszzttóó)) 
 

Bekecs: 
NNeemmzzeettii DDoohháánnyybboolltt 

Honvéd u. 8. 
VVeeggyyeessbboolltt 

Honvéd u. 100. 
 

Szerencs:
MMáákksszzeemm BBüüfféé 
(Egészségház) 
Bekecsi u. 10. 

DDoommiinnóó KKiisskkooccssmmaa 
Ondi u. 62. 

BBüüfféé FFaallaattoozzóó 
Gyár u. 1. 

TTaarrkkaabbaarrkkaa BBüüfféé 
Gyár u. 61. 

ÉÉlleellmmiisszzeerr VVeeggyyeessbboolltt 
Dózsa György u. 25/a. 

CCssiikkii CCsseemmeeggee 
Rákóczi u. 8. 

CCsseemmeeggee BBoolltt 
Kossuth tér 4. 

VVáárroossii FFüürrdd  ééss 
WWeellllnneesshháázz 

Rákóczi u. 94. 

GGaalléérriiaa KKáávvéézzóó 
(Rákóczi-vár) 
Hunyadi u. 1. 

VVáállssáágg CCeenntteerr 
Zrínyi u. 1. 

 
 

Az árak tájékoztató jelleg ek, üzletenként eltérhetnék! 


