
SzerencsiSzerencsiSzerencsi

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

INGYENES  KIADVÁNY

XXIX. évfolyam 15. szám • 2014. szeptember 19.

Megújul
a Hunyadi tornacsarnok

Folytatódnak
az útfelújítások

Labdarúgó
eredmények

Sikeres volt
a VI. Szerencs Triatlon



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

SzerencSi PolgármeSteri Hivatal

Szerencs, Rákóczi út 89., Tel.: 47/565-200, Fax:
47/565-210, E-mail: hivatal@szerencs.hu. A hiva-
tal ügyfélfogadási ideje: hétfő: 8–12 óráig;
szerda: 8–12 és 13–16 óráig; péntek: 8–12 óráig.
Fogadóórák: Koncz Ferenc, polgármester:
időpont egyeztetéssel tart fogadóórát. Dr. Egeli
Zsolt alpolgármester: minden hónap harmadik
hétfőjén, legközelebb október 20-án 14-16 óráig.
Telefon: (47) 565-203. Kiss Attila alpolgármes-
ter: minden hónap második szerdáján, legköze-
lebb október 8-án 14-17 óráig. Telefon: (47) 565-
203. Dr. Barva Attila jegyző: minden páros hét
szerdáján, legközelebb október 1-én 8-12 óráig.
Telefon: (47) 565-202.
A fogadóórák telefonos bejelentkezés alapján
történnek. 

SzerencSi JáráSi Hivatal, 
okmányiroda

Szerencs, Rákóczi út 89. Ügyfélfogadás: hétfő:
8–12 óráig és 13–16 óráig; 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
Szeptember 22–28.: Alba Gyógyszertár. Szeptem-
ber 29. – október 5.: Tesco Gyógyszertár. Október
6–12.: Centrum Gyógyszertár. Október 13–19.:
Oroszlán 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. október 3-án
jelenik meg.
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Az építkezés időszaka

Jó érzés volt látni, ami-
kor a hatéves gyermektől a
71 esztendős nyugdíjasig
közel száz résztvevő állt
rajthoz a hatodik alkalom-
mal megrendezett Sze-
rencs Triatlonon. Ez egy
igazi versenysport, de itt
mégis a klasszikus mondat

érvényesült: a részvétel a legfontosabb! Ezért
is szenteltünk kicsit nagyobb hangsúlyt la-
punkban ennek a szeptemberi eseménynek,
mert magunkénak valljuk a szervezők által ki-
tűzött célokat: népszerűsíteni a mozgást, az
egészséges életmódot. Sportrovatunk azon-
ban ezzel nem ér véget, hiszen tudósítást ta-
lálnak az ifjú kosárlabdázóink hazai sikereiről
és beszámolunk a Szerencs VSE labdarúgói-
nak legutóbbi mérkőzéseiről is. Ugyancsak itt
olvashatnak egy remek szerencsi sportem-
berről, aki hamarosan Európa egyik legna-
gyobb eseményén, a Berlin Maratonon öreg-
bíti városunk és Magyarország jó hírét.

Ilyenkor szeptemberben településünk min-
dennapjainak egyik legfontosabb pillanata,
amikor az általános iskolák első osztályosai
elfoglalják helyüket az iskolapadokban. Több
mint 120 gyermek kezdte meg tanulmányait
a Bolyai János Katolikus Általános Iskolában
és a Rákóczi Zsigmond Református Általános
Iskolában. A tanévkezdésről, a legkisebbek el-
ső napjairól szintén beszámolunk olvasóink-
nak. 

Az elmúlt évek takarékos gazdálkodása- és
több kormányzati segítségnyújtás után végre
egyensúlyba került a város költségvetése. En-
nek köszönhetően az építkezés időszaka kez-
dődhetett meg Szerencsen, ma már javában
tartanak az útrekonstrukciók, járdaépítések.
Az önkormányzat saját forrásból idén öt helyi
utcát újít fel, évtizedes gondokat orvosolva a
37-es átkelési szakasza mentén lévő szervi-
zutakon, a Bakó-, Arad utcákban és a Bástya
közben. A közelmúlt másik örömteli híre,
hogy megkezdődött a Hunyadi iskola torna-
csarnokának felújítása is.

Az elmúlt hetek történéseiből ki kell emel-
nünk a huszadik alkalommal megrendezett
Országos Tárogatós Találkozót. Az ősi magyar
hangszer szerelmesei idén is több napos ran-
devút adtak egymásnak a szerencsi Rákóczi-
várban. Tudósításunk azonban nem adja visz-
sza azt az élményt, amit a fiatal és idősebb
muzsikusok játéka nyújt a közönségnek az
ódon várfalak között.

Ezekkel a gondolatokkal ajánlom figyel-
mükbe a Szerencsi Hírek 2014. szeptember
19-ei számát!

Muhi Zoltán

Meghívó

Szerencs Város Önkormányzata 
közérdekű lakossági fórumot tart 

2014. szeptember 30-án (kedd) 17 órától 
az ondi óvoda tornatermében.

A képviselő-testület szervezeti és működési szabályzatának
megfelelően Szerencs Város Önkormányzata az idei 

közmeghallgatást 
2014. október 1-jén 17 órától 

a Rákóczi-vár színháztermében 
tartja meg. 

Az eseményen Koncz Ferenc polgármester tájékoztatja 
a jelenlévőket az önkormányzat munkájáról.

Mindkét eseményre várják 
az érdeklődő szerencsi és ondi lakosokat!

Közmeghallgatást tart 
az önkormányzat

Szerencs város Önkormányzata nevében 
tisztelettel meghívom városunk időskorú polgárait

2014. október 2-án, csütörtökön 
17 órától 

az Idősek Világnapja 
alkalmából tartandó

városi rendezvényre.

Helyszín: 

Szerencs, Rákóczi-vár színházterme

Műsor: 
a szerencsi művészeti iskola néptánccsoportja, 

Újvári Marika
Sztárvendég: Aradszky László

Koncz Ferenc
polgármester
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ASzerencsi Polgármesteri Hivatal-
ban megtartott eseményen
Koncz Ferenc emlékeztetett arra

az időszakra, amikor a szerencsiek tég-
lajegyeket vásároltak, az ebből szárma-
zó bevételből építették fel a tornater-
met. A polgármester szerint félő volt,
hogy az enyészeté lesz az épület mely-
nek állaga jelentősen leromlott napja-
inkra. – Mindennek oka első sorban a
pénzhiány volt. A múltban nem igazán
érezte magáénak senki a létesítményt –
emelte ki a városvezető, s hozzátette:
éppen ezért döntött úgy Szerencs Város
Önkormányzata, hogy a világörökség ré-
szét képező Tokaj-hegyaljai borvidék-
hez tartozó települések fejlesztését cél-
zó kormánytámogatás keretében a tele-
pülésünknek megítélt 60 millió forintot,
a tornaterem rekonstrukciójára fordítja.
A beruházáshoz szükséges további nettó
45 milliót az önkormányzat saját erőből,

a város 2014-es költségvetésében fej-
lesztési célokra elkülönített keretből kí-
vánja hozzátenni.

A bevezető után Szerencs Város Ön-
kormányzata képviseletében Koncz Fe-
renc, a Szivárvány-ÉP Építőipari Kft. ne-
vében pedig Boros István ügyvezető
igazgató írták alá a kivitelezői szerző-
dést. Az esemény második felében dr.
Gál András, a Bocskai István Katolikus
Gimnázium igazgatója, Kovács Julianna,
a Szerencsi Szakképző Iskola vezetője,
Kiss Attila a Szerencs VSE elnöke és
Koncz Ferenc polgármester látták el
kézjegyükkel azt az együttműködési
megállapodást, mely szerint a várhatóan
2014. végére elkészülő épületet a két
helyi középfokú oktatási intézmény mel-
lett, a helyi sportegyesület szakosztályai
is használják majd a jövőben.

Dr. Gál András szerint nem csak a vá-
rosnak, de a gimnáziumnak is nagyon

fontos ez a rekonstrukció, különösen
napjainkban, amikor bevezetésre került
a mindennapos testnevelés. – Köszönet
illeti a városvezetést, Koncz Ferenc pol-
gármester urat, Kiss Attilát a Szerencs
VSE elnökét és mindenkit, aki ebben te-
vékenyen részt vett – fogalmazott a ka-
tolikus gimnázium igazgatója. 

A Szerencs VSE elnöke úgy véli, a
sportolóinknak sokkal több teremre len-
ne szükségük. – Jelenleg kilenc szakosz-
tállyal működik az egyesületünk, hely-
szűkében vagyunk, amit az is bizonyít,
hogy a birkózók és az asztaliteniszezők
a Rákóczi iskola kicsi tornatermében
tartják edzéseiket. A kézilabdások, ko-
sarasok és télen a futballisták a Kulcsár
Anita Sportcsarnokot veszik igénybe.
Elég kisméretű a gimnázium tornaterme
is, ami hivatalos kosárlabda mérkőzé-
sekre nem alkalmas. Ezért öröm ez a
Szerencs VSE sportolói számára, hogy

Szerencs Város Önkormányzata nettó 105 millió forintos beruházás keretében hamarosan felújítja az
egykori Hunyadi iskola tornacsarnokát. A rekonstrukció részeként többek között kicserélik az épület te-
tőszerkezetét, új sportpadlót, nyílászárókat épít be a kivitelező. Koncz Ferenc polgármester és a Szivár-
vány-Ép Építőipari Kft. képviseletében Boros István ügyvezető igazgató 2014. szeptember 5-én írták alá
a létesítmény újjáépítésére vonatkozó vállalkozói szerződést. 

Megújul az egykori Huny



Az alábbiakban tájékoztatom Sze-
rencs érdeklődő választópolgárait a
településünkön az elmúlt időszakban
történt választási eseményekről:

2014. szeptember 8. napján, 16 óra-
kor letelt a polgármester, illetve képvi-
selőjelöltek részére az ajánlóívek leadá-
sára nyitva álló határidő. A Helyi Válasz-
tási Bizottság két alkalommal ülésezett,
a megfelelő számú ajánlással rendelke-
ző jelölteket nyilvántartásba vette.
2014. szeptember 8. napján, délután 16
óra után a nyilvántartásba vett jelöltek
szavazólapon elfoglalt helyét – jogszabá-
lyi előírásoknak megfelelően – sorsolás-
sal döntötték el. A sorsolás eredményét
tartalmazó határozatok megtekinthető-

ek a www.szerencs.hu internetes olda-
lon.

2014. szeptember 12. napján tartott
ülésen a Helyi Választási Bizottság elfo-
gadta a szavazólapok adattartamát, és

azokat nyomtathatóvá nyilvánította. Ezt
követően kezdhető majd meg a szavazó-
lapok nyomtatása.

Dr. Barva Attila,

HVI vezető
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végre egy új, a kosárlabdapályánál na-
gyobb méretű csarnok újul meg Szeren-
csen – fogalmazott Kiss Attila.

Az épület tulajdonosa Szerencs Város
Önkormányzata. A tervek szerint 8-14
óráig a két középfokú tanintézmény
használja majd a létesítményt, ezt köve-
tően pedig, várhatóan naponta 20-21
óráig a sportegyesület szakosztályai né-
pesítik be a Hunyadi csarnokot, ami más
sportcélokra is igénybe vehető lesz a jö-
vőben. 

– A szerencsiek régi vágya teljesül az-
zal, hogy megújul a Hunyadi iskola tor-
naterme – mondta el a város polgármes-
tere, s hozzátette, hogy az önkormány-
zatnak eddig nem volt pénze arra, hogy
felújítsa ezt az épületet. – Most 60 millió
forintot kaptunk a Tokaj-hegyaljai bor-
vidékhez tartozó települések fejleszté-
sét célzó kormánytámogatásból, amit
erre a rekonstrukcióra kívánunk költeni.
Külön öröm számunkra, hogy mind a
Szerencsi Szakképző Iskola és a Bocskai
István Katolikus Gimnázium tanulói
egyaránt tudják majd használni a meg-
újuló létesítményt, a délutáni órákban
pedig a tömegsport, azaz a város ifjúsá-
ga részére adjuk át a termet, amit Sze-
rencs Város Sportegyesülete fog koordi-
nálni – emelte ki Koncz Ferenc. 

Örömének adott hangot a várható be-
ruházás hírére Kovács Julianna, a Sze-
rencsi Szakképző Iskola igazgatója. –
Boldog vagyok, hogy elkezdődik ez a re-
konstrukció. Eddig nem igazán volt le-

hetőségünk arra, hogy megfeleljünk a
mindennapos testnevelés követelmé-
nyeinek. Sokkal több tanítási órát kelle-
ne tartanunk mint a korábbiakban. Több
mint 500 diákja van az iskolánknak,
nagy szükségünk van arra, hogy hasz-
nálhassunk egy újabb sportlétesít-
ményt. 

A nettó 105 millió forintos felújítás
tartalmazza a mintegy 650 négyzetmé-
ter alapterületű tornacsarnok nyílászá-
róinak és a sportpadló cseréjét. A  Szi-
várvány-ÉP Építőipari Kft. elvégzi továb-
bá a födém hőszigetelését, új tetőt is kap
az épület. A tornateremhez tartozó há-
romemeletes, szintenként 177 négyzet-

méteres kiszolgáló épületrészben új vi-
zesblokkokat, öltözőket, szertárakat ala-
kítanak ki. A beruházás részeként
ugyancsak megtörténik a létesítmény
teljes körű épületgépészeti és fűtési
rendszerének felújítása.

Boros István, a kivitelező cég ügyveze-
tő igazgatója lapunk érdeklődésére el-
mondta, mihamarabb hozzálátnak a
munkához, amit terveik szerint a tető-
szerkezet bontásával kezdenek. 

Szerencs Város Önkormányzatának
széndéka szerint 2014. december végé-
re készülhet el az egykori Hunyadi isko-
la felújított tornacsarnoka.

M. Z.

Megújul az egykori Huny adi iskola tornacsarnoka

Tájékoztató az elmúlt időszak választási eseményeiről

Szerencs Város Önkormányzata,
valamint a Szerencsi Horgász Egye-
sület közös horgászfórumot tart
2014. szeptember 25-én 17 órától a
Rákó czi-vár színháztermében. 

Az eseményen szó lesz az Aggtele-
ki Nemzeti Park kezelésében lévő,
volt cukorgyári tavakkal kapcsolatos

elképzelésekről, valamint a Sze-
rencs-patak melletti hűtőtavak kö-
zösségi- és horgászati célú hasznosí-
tásáról, a Homokos-tó jövőjéről. 

A fórumra minden érdeklődőt sze-
retettel vár a Szerencsi Horgász
Egyesület vezetősége és Szerencs Vá-
ros Önkormányzata. 

Horgászok figyelmébe



Magyarország Kormánya újabb
jelentős támogatást nyújthat Sze-
rencsnek. A „Versenyképes turisz-
tikai termék- és attrakciófejlesz-
tés” című konstrukcióban, a To-
kaj-Hegyalja Nemzeti Program
keretében elkülönített kétmilli-
árd forintos keretből a borvidék
27 települése közül Szerencs Vá-
ros Önkormányzata a legnagyobb
összegre, 200 millió forintra pá-
lyázik a volt cukorgyári raktár-
épület felújítására.

Szerencs Város Önkormányzata ko-
rábban döntött a tulajdonában lé-
vő egykori cukorraktár turisztikai

célú hasznosításáról, de a 2012-ben be-
nyújtott pályázat nem hozott ered-
ményt.

„Versenyképes turisztikai termék- és
attrakciófejlesztés” címmel jelent meg a
közelmúltban egy felhívás, s mint kide-
rült a Tokaj-Hegyalja Nemzeti Program
által érintett 27 borvidéki településnek
kétmilliárd forintos keretösszeget ítélt
meg Magyarország Kormánya. Szerencs
Város Önkormányzata a Rákóczi u. 121.
szám alatt található, volt cukorgyári rak-
tár felújítására, átalakítására adta be for-
rásigényét. Városunk a kétmilliárdos ke-
retösszegből – a 27 település közül a leg-
magasabb mértékű – 200 millió forintos
vissza nem térítendő támogatást igényel. 

Ebből az összegből megvalósulhat az
építészetileg értékes, de mára romos ál-
lapotban lévő, helyi védelem alatt álló
épület felújítása. Az önkormányzat szán-
déka szerint a rekonstrukció után itt he-
lyeznék el a település hírnevét adó sze-
rencsi csokoládégyártás történetét be-
mutató kiállítást, továbbá olyan család-
barát szolgáltatásokat is nyújtó turiszti-
kai centrumot hoznának létre, mely akár
tokaj-hegyaljai túrák kiinduló pontja is
lehet a jövőben. 

A kétszintes épület átalakítása után
1114 négyzetméter hasznos alapterület
jön létre. Két kiállítóteret, a látogatók fo-
gadását biztosító helyiségeket, valamint
a kerékpáros turizmust szolgáló helyisé-
geket – kerékpártároló és műhely – ala-
kítanak ki. A tervek között szerepel to-
vábbá az emeleti részen további kiállító-
tér, konferenciatermek létrehozása, va-
lamint egy foglalkoztató, játszóház.

Újabb forrás bevonásával a távolabbi
célok között szerepel, hogy az épületben
kialakítsanak egy csokoládé készítést
bemutató interaktív részleget, valamint

egy Európában egyedülálló csokoládé
panoptikumot.

A jelenlegi pályázatnak nem része, de
a hosszú távú tervek tartalmazzák az
udvar rendezését, 19 gépkocsi elhelye-
zésére alkalmas parkoló építését és a

zöldfelület rendezését. Mindezt Sze-
rencs Város Önkormányzata az épület
felújítását követően a Szerencsi Város-
gazda Nonprofit Kft. bevonásával saját
forrásból kívánja majd megvalósítani.

M. Z.
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200 millióból újulhat meg a cukorraktár

Négy napon át tart nyitva 
a hulladékudvar

Mint arról korábban beszámoltunk 2014. szeptember 1-jétől kibővített nyitva
tartással üzemel a Szerencs, Eperjes út 7. szám alatt található hulladékudvar. Az
utóbbi napokban több olvasónk érdeklődött, hogy mit és milyen mennyiségben
vesznek át a létesítményben. Annál is inkább fontosnak tartottuk ezt a tájékoztatót,
mert a hétvégi időszakban továbbra is szeméthegyek csúfítják a szelektív gyűjtő-
szigetek környékét. Sokan még ma sem tudják, hogy a hulladékudvarban is elhe-
lyezhetők a fölöslegessé vált papír, műanyag, üveg és fém dobozok, de háztartási
szemetet itt sem lehet elhelyezni!

A Zempléni Z.H.K. Nonprofit Kft. tájékoztatása szerint az Eperjes utcai telep elsőd-
leges célja, hogy a lakosság számára elérhető, ingyenes, környezetvédelmi szempont-
ból kielégítő elhelyezési lehetőséget biztosítson olyan elkülönítetten gyűjtött háztartási
felesleg számára, melyeket a rendszeres szemétszállítások alkalmával nem visz el a
szolgáltató. A nyitva tartás ideje alatt a szelektíven gyűjtött papír, műanyag és üveg
korlátlan mennyiségben, ingyenesen helyezhető el a hulladékudvarban, de lássuk pon-
tosan, hogy mit és milyen mennyiségben adhatunk le a lakcímkártyánk felmutatásával:
ásványi alapú motor-, hajtómű- és kenőolajok (10 kg/év/fogyasztóhely), szintetikus
motor-, hajtómű- és kenőolajok (10 kg/év/fogyasztóhely), papír és karton (korlátlan),
műanyagok (korlátlan), üveg (korlátlan), kiürült hajtógázos palackok (korlátlan), fa-
gyálló folyadékok (5 kg/év/lakos, 10 kg/év/fogyasztóhely), oldószerek (7,5 kg/év/la-
kos; 15 kg/év/fogyasztóhely), savak (2,5 kg/év/lakos; 5 kg/év/fogyasztóhely), lúgok
(5 kg/év/lakos; 10 kg/év/fogyasztóhely), növényvédő szerek (5 kg/év/lakos; 10
kg/év/fogyasztóhely), étolaj és zsír (korlátlan), festékek (10 kg/év/lakos; 20 kg/év/fo-
gyasztóhely), elemek (korlátlan), veszélyes anyagot tartalmazó elektromos és elekt-
ronikus berendezések (100 kg/év/fogyasztóhely), elektromos és elektronikus beren-
dezések (korlátlan), biológiailag lebomló zöldhulladék (fanyesedék, ág, gally, fű, lomb,
faforgács; 300 kg/év/fogyasztóhely), lom (100 kg/év/fogyasztóhely).

A háztartásokban keletkező vegyes kommunális szemetet nem vesznek át az ud-
varban. Az anyagokat szelektíven válogatva, fajtájuknak megfelelően zsákolva, el-
különítetten fogadják el, a létesítmény személyzete ellenőrzi, hogy a beszállított
anyag fogadható-e. Mérlegelés után az átvételről és annak súlyáról bizonylatot ál-
lítanak ki a beszállító részére. 

A szerencsi hulladékudvar 2014. szeptember 1-jétől szerdán, csütörtökön és
pénteken 8-17 óráig, valamint szombaton 8-15 óra között várja a lakosságot.

M. Z.
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Mint arról korábban beszámoltunk, Szerencs Város
Önkormányzata idén saját erőből újítja fel többek kö-
zött a Gyár utcán található szervizutakat. A jobb oldali
szakasz aszfaltozása már megtörtént, a napokban a
Cukormúzeum előtti terület rekonstrukciója is meg-
kezdődött. Ezzel párhuzamosan új aszfaltréteg kerül
az Arad utcára és a Bástya közre. Kiss Attila, fejleszté-
sekért felelős alpolgármester arról tájékoztatta a Sze-
rencsi Híreket, hogy idén elkészül a Bakó út teljes bur-
kolatjavítása is, ennek érdekében az önkormányzat
megbízásából a Borsodvíz Zrt. már megkezdte az ivó-
víz gerincvezeték és a bekötőcsövek cseréjét.

Sokan láthatták, hogy a közelmúltban a Szerencsi Városgaz-
da Nonprofit Kft. kivágta a baloldali szervizút mentén lévő
öreg nyárfákat. Mint arról korábban beszámoltunk a jobb

műszaki megoldás érdekében volt erre szükség, hiszen így le-
hetőség nyílik egy hatékony felszíni csapadékvíz-elvezető meg-
építésére, az elkészülő út szélesebb lesz, amely biztosítani tudja
majd az autók közlekedését, parkolását.

A nyárfákat kivágták, a gyökereket úgynevezett tuskófúrás-
sal távolították el, majd a Cs-Ker Tranzit Kft. ingyenesen bo-

csátotta az önkormányzat rendelkezésére a földmunka gépeit. 
Kiss Attila alpolgármester arról tájékoztatta szerkesztősé-

günket, hogy az útszegély-folyókák betonelemei már megér-
keztek, a szakemberek hamarosan hozzálátnak a vízelvezető
kiépítéséhez is. Ezt követi a szakasz teljes aszfaltozása. Koncz
Ferenc polgármester korábbi ígérete szerint egy régi lejárót
is visszaállítanak annak érdekében, hogy a Szerencsi Bonbon
Kft.-hez érkező tehergépjárművek ne zavarják a környék la-
kóit – emelte ki az alpolgármester.

Mindezzel párhuzamosan elkészült az Arad utca és a Bástya
köz aszfaltozása is. 

Kiss Attila örömmel ismertette, hogy Szerencs Város Önkor-
mányzata megbízásából a Borsodvíz Zrt. megkezdte a mintegy
40 esztendős ivóvíz-gerincvezeték felújítását a Bakó utcában.
A szolgáltató összesen 240 méter gerincvezetéket, 18 bekötő-
csövet cserél újra. Új tűzcsapot is telepítenek az utcába, mely-
nek alsó oldalán útszegély-folyókát építenek ki a még hatéko-
nyabb csapadékvíz-elvezetés érdekében. A beruházás itt is az
út teljes aszfaltozásával zárul, a Késmárk utcai csatlakozástól
egészen a református temető kapujáig új burkolatot kap a Ba-
kó utca. M. Z.

A 85 település együttműködésével
létrehozott Abaúj-Zempléni Szilárd-
hulladék Gazdálkodási Önkormány-
zati Társulás hosszú évtizedek után
európai uniós forrást igényelhetett
az egykori szemétlerakók rekultivá-
lására. E programnak köszönhetően
a közelmúltban befejeződött a Hideg-
völgyben, a régi kőbánya helyén lévő
egykori szerencsi szeméttelep talaj-
javítással történő helyreállítása.

A munkafolyamat során úgynevezett
teljes, záró réteges rekultivációt végzett
a kivitelező, a lerakó hulladéktartalmát
a minimális méretre tömörítették, majd
egy mechanikai védelem kiépítésével
teljesen eltüntették. A mechanikai véde-
lem azt jelenti, hogy megakadályozzák a
csapadékvíz bejutását az eltemetett hul-

ladékhoz, így az nem szennyeződik, va-
lós állapotában keveredik a talajvízzel,
nem lesz bűzhatás. A tereprendezés
után létrehoztak egy agyagos, bentoni-
tos szigetelőréteget, majd egy szivárgó
felületet, humusztakarót és végül vege-
tációs fedést kapott a lerakó.

Az egykori szerencsi szeméttelep már
a múlté, nem csúfítja többé a város ha-
tárát az égig érő hulladékdomb. A jövő

szempontjából azonban fontos, hogy a
természeti környezet helyreállítása után
a jelenlegi állapot csak úgy tartható
fenn, ha szemét nem jelenik meg a kör-
nyéken a jövőben.

Az egykori szerencsi szeméttelep ünne-
pélyes műszaki átadását és a projektzá-
rót 2014. szeptember 24-én 16 órától
tartják a Rákóczi-várban, majd a helyszí-
nen. M. Z.

Zöld domb a szeméttelep helyén

Folytatódik a szervizutak építése, 
készül a Bakó utca
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ARákóczi Zsigmond Református
Általános Iskolában 461 diákkal,
19 tanulócsoportban, 3 első osz-

tályban, 39 pedagógussal indult meg az
oktatás. Ráczné Váradi Éva igazgató ér-
deklődésünkre elmondta, hogy az első-
seik is korábban kezdték a tanévet, hi-
szen augusztus 29-én gólyatábor kere-
tében ismerkedtek a tantermekkel, az
iskolával, a tanítókkal, a művészeti és
kéttannyelvű képzéssel. A református
templomban megtartott évnyitó szent-
mise után szeptember 1-jén a gyerme -
kek elfoglalták helyüket az iskolapad-
ban, megkezdődött a tanítás. Mindhá-
rom első osztályban 20 diák kezdte meg
tanulmányait, akik közül heten nem kér-
tek kéttannyelvű képzést, számukra biz-
tosítják az adott tantárgyak magyar
nyelven történő tanítását az angol he-
lyett. Az igazgató hozzátette, hogy a di-
ákok teljesen kihasználják a rendelke-
zésre álló lehetőségeket, sőt a tornate-
rem mérete miatt már nem bizonyul ele-
gendőnek, így ennek bővítésére keresik
a megoldást. Változás, hogy az elsősök
órarendjébe 11.30 és 12.30 óra között
ebédidőt iktattak, mivel nagyon magas
a menzás és a napközis gyermekek lét-
száma, és nehéz megoldani, hogy egy-
szerre étkezzen mindenki. Mivel a tan-
intézmény immár egyházi iskolaként
működik, hetente egy kötelező és egy fa-
kultatív hittanórát vezettek be. 

Ellátogattunk a tanítási órákra is, és
megkérdeztük az osztályfőnököket ta-
pasztalataikról. Bodnárné Pahota Zita 

1. a csoportjában még nem történt meg
az átállás az új környezetre, egyengetni
kell őket magatartás szempontjából, de
nagyon okos gyermekek alkotják a cso-
portot. Az 1. b osztályfőnöke, Nagyné Al-
mási Éva szerint tanulóiban nagy a bizo-
nyítási vágy és ebből fakadóan rendkí-

vül szorgalmasak, a magatartással sincs
különösebb probléma, jó nevelést hoz-
tak magukkal az óvodából. Rácz Réka
eddig napközis tanítóként tevékenyke-
dett, ezért nagy kihívás számára az osz-
tályfőnöki megbízatás, de az 1. c-s gyer-
mekek ebben nagy segítséget nyújtanak
neki, hiszen fegyelmezettek és jó képes-
ségűek.

ABolyai János Katolikus Általános
Iskola szeptember 1-jén tartotta
tanévnyitó ünnepségét a Munkás

Szent József templomban. Idén 34 peda-
gógus, 13 oktatást segítő munkatárs, tíz
alsó és nyolc felső tagozatos osztály, ösz-
szesen 461 diák indult neki a tanulmányi
idő szaknak. Kocsisné Szabó Beáta igaz-
gató elmondta, hogy az elsősök három
osztályban kezdték meg az új tanévet, át-
lagosan 22-en vannak egy teremben, és
valamennyien igénybe vették a délutáni

Véget ért a nyári szünidő, reggelente diákok népesítik be Szerencs utcáit, megnyíltak az iskolakapuk,
a tanintézetek folyosói és tantermei újra megteltek élettel. Városunk oktatási intézményeiben megkez-
dődött a tanítás. Elsőként a két általános iskolába látogattunk el, hogy érdeklődjünk a tanévkezdésről,
a változásokról.

Elsősök a szerencsi
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általános iskolákban
iskolai tartózkodás lehetőségét, tehát 16
óráig napköziben vannak, de 16 és 17
óra között felügyeletet is biztosít az in-
tézmény. A beiratkozásnál figyelembe
vették a gyermekek felekezeti hovatar-
tozását, és annak megfelelően osztották
be őket római vagy görög katolikus, illet-
ve református hittanórára. Az iskolakez-
dő tanulók kétharmada helybeli, a többi-
ek a környező településekről járnak be.
Délutáni foglalkozások tekintetében ren-
geteg lehetőségük van a nebulóknak a
reál tárgyaktól kezdve, a képzőművésze-
ten át egészen a sportig. Ehhez kapcso-
lódik, hogy az elsősök órarendjében ide-
gen nyelv nem szerepel, de szakkörként
választhatják az angolt. Az igazgató sze-
rint kiváló az oktatás a Bolyaiban, hiszen
száz százalékos a továbbtanulási arány,
mindenkit felvesznek gimnáziumba vagy
szakközépiskolába. Az intézményvezető
örömét fejezte ki, hogy az itt végző diá-
kok többsége a Bocskai István Katolikus
Gimnáziumba nyújtja be jelentkezését és
mindenki felvételt is nyer.

Bodnár Nikolett, az 1. a osztályfőnöke
úgy nyilatkozott, hogy nagyon jó gyere-
keket kapott, akikkel rendesen lehet ha-
ladni és bár az első napok nem voltak
zökkenőmentesek a tankönyvhiányos-
ságok miatt, de mostanra minden meg-
oldódott, teljesen belevetették magukat
a munkába. Ujjobbágy Miklósné 1. b-s
nebulói elevenek, de nagyon fogéko-
nyak, és már most tudják, mit jelent is-
kolásnak lenni, amiért elismerés és kö-
szönet jár az óvónéniknek. Ványay Teré-
zia, az 1. c osztályfőnöke is elégedett a
tanulóival, hiszen érdeklődők, nincs ma-
gatartásbeli problémájuk, és a szülők is
nagyon közreműködőek.

Összességében elmondható, hogy
idén sem lett egyszerűbb a tanévkezdés
az elsős kisdiákok és a tanító nénik szá-
mára, de mindkét fél részéről ott van a
lelkesedés és az igyekezet, hiszen egy új,
kihívásokkal teli úton indultak el együtt.

R.P.

A gyermekek már az évnyitó előtt
megismerkedtek az iskolával és a pe-
dagógusokkal, hiszen augusztus 29-
én csibetáborban vettek részt. Kí-
váncsiak voltunk, hogyan látják az
eddig eltelt időt az elsős pedagógu-
sok, ezért felkerestük őket a tanítási
órák alatt.
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A „Szakképző intézmények felkészülésének támo-
gatása a rövidebb képzési idejű szakképzés bevezeté-
sére” című pályázat keretén belül jött létre az a pro-
jekt, amely a Szerencsi Szakképző Iskolában valósult
meg az utóbbi másfél évben. A program ünnepélyes
lezárására augusztus 29-én, a Rákóczi-vár színházter-
mében került sor.

Az árkádos teremben berendezett szakmai kiállítás
megtekintése után Kovács Julianna, a középiskola igaz-
gatója üdvözölte a megjelenteket, majd röviden beszá-

molt az elmúlt időszak tevékenységéről és köszönetet mon-
dott a pedagógusoknak, akik részt vettek a megvalósításban.
Koncz Ferenc polgármester megnyitójában hangsúlyozta,
hogy a városvezetés számára fontos az oktatás és mindig nagy
figyelmet fordítottak az intézményre. A polgármester beszélt

a Hunyadi iskola udvarán levő tornacsarnok hamarosan meg-
kezdődő felújításról. 

Demkó Péterné Varju Terézia projektmenedzser elmondta,
hogy 2013. szeptember 1-jétől kötelezően előírták az új típu-
sú szakképzés bevezetését, amit öt osztályban alkalmaztak a
következő szakmákban: asztalos, női szabó, villanyszerelő,
központi fűtés- és gázhálózatrendszer-szerelő hároméves
szakmunkás képzésben, informatikai rendszergazda, vendég-
látásszervező-vendéglős és gyakorló fodrász négyéves szak-
mai érettségit adó képzésben. A pedagógus részletes tájékoz-
tatást adott az elmúlt másfél évben végzett feladatokról, a ki-
tűzött célokról és eredményekről.

Piriczné Sima Judit szakmai vezető a projekt gyakorlati elő-
készítéséről és megvalósításáról beszélt, kiemelve a közremű-
ködő tanárok által végzett áldozatos munkát, majd Bodnár
Éva és Sztankovics Attila munkacsoport vezetők tartottak be-
számolót. R.P.

Lezárult a szakképző iskola projektje

Megkezdődött a tanév a Rákóczi
Zsigmond Református Általános Is-
kola művészeti képzésén, idén 420
diák iratkozott be a különböző tan-
szakokra. A zene, néptánc, képzőmű-
vészet és dráma tagozatokon szep-
tember második felében kezdik meg
tanulmányaikat a fiatalok.

A Rákóczi iskola
aulájában a diákok
műsorával kezdődött
a művészeti iskola
ünnepélyes tanév-
nyitója. „Tanulni kell
mindazt, ami kitárul,
ami világít, ami jel.” 
– ezzel a Nemes Nagy

Ágnes idézettel kezdte köszöntőjét Har-
kályné Kovács Katalin intézményegység-
vezető (fotónkon), aki többek között be-
számolt a nyári programokról, arról,
hogy a szünidőben három művészeti

eseményen fejleszthették tudásukat és
pihenhettek a gyermekek. Kesznyéten
volt a képzős tábor helyszíne, az iskola
pedig helyet adott a pályázatból megva-
lósuló drámatábornak, ahol több mint
60 diák vett részt. A már megszokott ze-
netábor az idén anyagi okok miatt nem
valósult meg teljes egészében, de Koncz
Ferenc polgármester és képviselőtársai
segítségével augusztus végén napközis
foglalkozást rendeztek 69 muzsikus nö-
vendék részvételével. Dr. Bobkó Géza 50
ezer forinttal támogatta az iskolát,
amely összeget a felszerelés bővítésére
fordítottak. Harkályné Kovács Katalin az
idei változások között említette, hogy
Tóth Kinga személyében új kolléganő
fog zongorát tanítani, valamint Bodnár-
né Pahota Zita vezeti majd a képzőmű-
vészeti előképző csoportot. Elhangzott,
hogy 257 tanuló iratkozott be a zenei
képzésekre, más művészeti ágakat 163
diák választott a 2014/2015-ös tanév-

ben. A néptánc és képzőművészet okta-
tást a székhely intézményben végzik, a
zenei képzés alsó tagozatos gyermekek
számára továbbra is a Bolyai iskolában
lesz. „Az igazi művészet a legnagyobb
lendítőerő egy magasabb rendű ember-
ség, az emberhez valóban méltó élet fe-
lé.” – zárta gondolatait Kodály Zoltán
szavait idézve Harkályné Kovács Katalin.

Tanévnyitó a művészeti iskolában
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Fennállásának 60. évfordulóját
ünnepli idén a szerencsi Bocskai
István Katolikus Gimnázium,
mely immár második tanévét
kezdte meg az Egri Főegyházme-
gye fenntartásában. Az elmúlt hó-
napok változásairól, a tanévkez-
désről és a várható programokról
kérdeztük dr. Gál Andrást, az in-
tézmény igazgatóját.

– A középiskola
2014-2015-ös oktatá-
si évét 25 osztályban
összesen 722 diák
kezdte meg szeptem-
ber 1-jén. Az intéz-
ményben 60 pedagó-
gus és 19 fős techni-
kai személyzet végzi

munkáját. Változás, hogy négy pedagógus
távozott, de három „régi-új” kollégát is kö-
szönthetünk a tantestületünkben. Vissza-
tért hozzánk Nyiri Tibor biológia, Vojto-
novszki Gábor magyar és Szemán Artúr
informatika szakos kolléga – számolt be a
Szerencsi Híreknek dr. Gál András.

Az intézményvezető szerint az elmúlt
nyár a korábbiaknál kevesebb pihenés-
sel, annál több munkával telt a Bocskai-
ban. A vakáció idején hét tantermet – a
falak festésétől a parketta csiszoláson át
a lakkozásig – teljes egészében felújítot-
tak, ugyancsak megújult az iskola sza-
unája, a szolárium a judo- és konditerem
is. A megrongált székeket, asztalokat
helyreállították, megtörtént a tornaterem
vizesblokkjainak teljes rekonstrukciója.

Tartalmas programok is színesítették
a nyarat. A Bocskai István Katolikus
Gimnázium otthont adott többek között
tanfolyamoknak, továbbképzéseknek,
immár hatodik alkalommal rendezték
meg itt a Zemplén Kupa Sakkversenyt.

Az iskolakezdés előtt negyedik alka-
lommal rendeztek gólyatábort a közép-
fokú oktatási intézményben. Az igazgató
szerint ilyen nagy érdeklődés még nem
volt a program iránt. – Jakab Tamás pe-
dagógus kollégám nagy lendülettel szer-
vezte meg ezt az eseményt, melyen re-
mek programok fogadták a több mint
130 fiatalt, aki elfogadta meghívásunkat
– mondta el dr. Gál András, majd a be-
iratkozásokról szólva megjegyezte: a ta-
valyi nyolcadikosok körében idén is
népszerű volt a Bocskai, hiszen 2,5 sze-
res volt a túljelentkezés az első évfo-
lyamra, amelyen hat osztály indítottunk.
– Tudtunk volna több diákot is felvenni,

de igyekeztünk a legjobb tanulókat kivá-
lasztani, hiszen próbáljuk tartani az is-
kola 4-es tanulmányi átlagát – hangsú-
lyozta az igazgató.

– A gimnázium ebben az évben ünnepli
fennállásának 60. évfordulóját. Az ün-
nepséget október 3-án tervezzük meg-
tartani, melyen az Egri Főegyházmegye

vezetői is részt vesznek. Ennek részeként
megjelentetjük a 60 éves iskola történe-
tét tartalmazó könyvünket és ugyancsak
a tanév különlegessége lesz, hogy idén
ünnepeljük a Kisboldogasszony római
katolikus templomunk 250 éves fennál-
lásának évfordulóját is, erre is nagy sze-
retettel készül az iskola. M. Z.

Több mint 700 diák a Bocskaiban

Nemzetközi konferenciát rendez a Magyar Afrika Társaság október 9-én és 10-
én a budapesti Corvinus Egyetemen. A Közép-Kelet-Európa Afrika Üzleti Fórum
célja, hogy közelebb hozza egymáshoz az Afrika iránt érdeklődő közép-európai
üzleti- és döntéshozói köröket, illetve az Afrikában lévő gazdasági, befektetési le-
hetőségeket. A Vizuális Világ Alapítvány a társaság partnereként rendhagyó ese-
ménysorozatot kínál az üzleti fórum résztvevőinek, melynek kísérőrendezvényét
Szerencsen, helyiek részvételével valósította meg szeptember 2-a és 4-e között
azzal a céllal, hogy elősegítse a két kontinens kölcsönös tiszteleten alapuló ered-
ményes együttműködésének megvalósulását szemléletformáló – oktatási, kultu-
rális és művészeti – programokkal.

Vetítéssel egybekötött beszélgetést és kulturált vitatkozásra való felkészítést szer-
veztek helyi diákoknak szeptember 2-án, az Afrikához kapcsolódó előítéleteink, a sze-
génységből való kilábalás és a kultúrák közötti korrekt együttműködés témákban.

A három nap alatt művészeti-pedagógiai műhelyt is tartottak, melynek során
globális problémák helyi megjelenéséről, illetve azok orvoslásáról készítettek ké-
peket vegyes technikával a diákok. Mindkét program helyszíne a Rákóczi-vár volt,
résztvevői pedig a szerencsi Bocskai István Katolikus Gimnázium, a Bolyai János
Katolikus Általános Iskola és a Rákóczi Zsigmond Református Általános Iskola di-
ákjai, az őket felkészítő tanárok és az iskolavezetőség.

A színházteremben szeptember 4-én nyilvános vitaversenyt rendeztek, melynek
főszereplői a helyi iskolák diákjai voltak. Az esemény megnyitóján Koncz Ferenc
polgármester üdvözölte a jelenlévőket, majd beszédében köszönetet mondott Ba-
logh Sándornak és egyesületének, hogy városunkba hozták ezt a rendezvényt, és
örömének adott hangot azért, mert ezáltal is növekszik Szerencs népszerűsége.
A program részeként Tallárné Illés Erika, a művészeti programot támogató Ke-
reskedelmi és Hitelbank fiókvezetője beszélgetett a gyerekekkel a tudatos pénz-
kezelés módjairól és előnyeiről, levezetett egy, a kiállítás témájához kapcsolódó
játékot, és átadta a pénzintézet ajándékait a nyerteseknek. Ezután a közreműködő
tanulók alkotásaiból összeállított kiállítás megnyitására került sor. R.P.

Afrika és Európa kölcsönös tisztelete
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Dohányt loptak
A Szerencsi Rendőrkapitányság Takta-

harkányi Rendőrőrsének járőrei 2014.
augusztus 25-én este Taktaharkány bel-
területén igazoltatták egy Lada vezető-
jét. Az ellenőrzés során a kocsi csomag-
tartójából négy zsák frissen szedett do-
hány került elő, melyről az utasok el-
mondták, hogy egy Prügy külterületén
lévő mezőgazdasági területről szedték
engedély nélkül. A rendőrök L. Gyula 28
éves, A. Zsolt 23 éves, K. László Róbert
25 éves, T. Gusztáv 40 éves és G. Róbert
Zsolt 33 éves tiszadadai lakosokat előál-
lították a Szerencsi Rendőrkapitányság-
ra. A tolvajokkal szemben lopás vétség
elkövetésének megalapozott gyanúja
miatt indított büntetőeljárást a Szeren-
csi Rendőrkapitányság.

Azonnal visszakapta 
a kerékpárját

Tulajdon elleni szabálysértés elköveté-
se miatt folytatott eljárást a Szerencsi
Rendőrkapitányság Tokaji Rendőrőrse K.
Ernő 41 éves tarcali lakossal szemben.
Az eljárás adatai szerint a tolvaj 2014.
augusztus 2-án délelőtt Tarcalon, a Fő
úton eltulajdonított egy női kerékpárt. A
sértett bejelentést tett a rendőrségre,
majd a helyszínre irányított járőrök fél
órán belül azonosították, elfogták, majd
a rendőrőrsre előállították a férfit, az el-
tulajdonított biciklit pedig azonnal visz-
szaszolgáltatták jogos tulajdonosának.

A Szerencsi Rendőrkapitányság gyor-
sított eljárás keretében 72 órán belül ál-
lította bíróság elé a 41 éves férfit.

A sértett napokban küldte meg köszö-
nőlevelét Keresztesi Jánosnak, a Szeren-
csi Rendőrkapitányság vezetőjének. 

A levélíró többek között megfogalmazta:
„Köszönetet szeretnék mondani önnek
és az állományukban dolgozó Deli Attila
főtörzszászlósnak és Széll János főtörzs -

őrmesternek… ők azonnal a helyszínre
siettek, és így fél órán belül már vissza
is szolgáltatták a kerékpáromat… To-
vábbi is sikeres munkát kívánok”.

Balesetmegelőzés a furmint ünnepen
A Mádi Furmint Ünnep rendezvénysoro-

zat részeként egy helyi pincészetben 2014.
szeptember 6-án tartott kerékpáros ver-
senyt a Szerencsi Területi Balesetmegelő-
zési Bizottság.

A szakemberek a kétkerekűek közleke-
désével kapcsolatos szabályokkal ismertet-
ték meg a résztvevőket, majd a 40 gyermek
és szüleik a borfeldolgozó udvarán, ügyes-
ségi versenyen mérték össze tudásukat –
tájékoztatott a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Rendőr-főkapitányság.

Emlékeztető a kisadózóknak
A katás vállalkozások sokszor hiányosan jelentik be a változást. Ezek a mulasztá-

sok befolyásolják a fizetési kötelezettségüket is. 
Amennyiben a kisadózó egyéni vállalkozó munkaviszonyt létesít vagy azt meg-

szünteti, nemcsak a főállású kisadózói státusz változását kell bejelentenie, hanem a
munkavégzés jellegében történt módosulást is.

A tevékenységét szüneteltető egyéni vállalkozónak nemcsak a szüneteltetés kez-
detét kell az okmányirodában bejelentenie, hanem a kata fizetési kötelezettség szü-
netelését is a NAV-hoz. A bejelentést havonta kell megtenni, azokra a hónapokra is,
amikor nem volt adófizetési kötelezettség. 

A változások bejelentését egyéni vállalkozóknak a 14T101E vagy a 14T101 adat-
lapon, társas vállalkozásoknak pedig a 14T201T adatlapon kell teljesíteni.  

A változások teljes körű bejelentése azért is fontos, mert az adófolyószámlán a té-
teles adót ennek megfelelően könyvelik, és az adózási mód megszűnésével járhat,
ha a kisadózó vállalkozásnak a naptári negyedév utolsó napján több mint 100 ezer
forint adótartozása van.

Ha a tevékenység szüneteltetése alatt a kisadózó más jogcímen nem biztosított és
egészségügyi szolgáltatásra egyéb jogcímen sem jogosult, akkor a 14T1011-es adat-
lapot is be kell nyújtania – olvasható a Nemzeti Adó- és Vámhivatal közleményében.

Gazdit keresnek

rendőrSégi Hírek

Szerencsen az alábbi kutyák várják új, szerető gazdájukat. 

Az ebekről további információ kérhető a következő telefonszámon: 20/529-3580.
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Megújult külső és belső arculattal,
új termékekkel várja régi és leendő
vásárlóit a Szerencsi Mezőgazdasági
Zrt. húsboltja Szerencsen, a Rákóczi
út 107. szám alatt.

Amit az ember elsőnek észrevesz,
hogy megváltozott a bolt KÜLSŐ 

MEGJELENÉSE. Tavaly nyáron
indult el az átalakítás, melynek kereté-
ben cégér és világító felirat készült a
bolt falára, valamint fényáteresztő fólia
színesíti az utcafronti üvegfelületeket. 

Az üzlethelyiség belső tere is megszé-
pült, dekorációk, reklámtáblák, egysé-
ges pultok fogadják a vásárlókat, vala-
mint változott a kihelyezett termékek el-
rendezési módja is. Az átalakulás az ÚJ
MÉRLEGEK beállításával zárult le, a mo-
dern, vonalkódos rendszernek köszön-
hetően gyorsabbá vált a kiszolgálás.

A meglévő vásárlók által kedvelt ter-
mékek (Lángolt kolbász, Szendvicsson-
ka, Erdélyi szalonna stb.) mellett, új ter-
mékekkel is bővült a paletta, melyeket
szintén egyedi ízek és a kiváló minőség

jellemez. A magas hústartalmú kolbá-
szok hagyományos ízvilággal rendelkez-
nek, és friss saját alapanyagból, klasszi-
kus fűszerezéssel- paprika, bors, fok-
hagyma, és hagyományos füstöléssel ké-
szülnek. Érlelésükhöz nem használnak
adalékanyagokat, ezért bátran ajánlható
a vidék ízeit kedvelőknek. A formába
töltött termékek esetében is a minőség
a legfontosabb, a magas hústartalom
mellett szem előtt tartják a különleges-
séget és a hagyományos eljárást. A bolt
a következő új termékekkel áll a vásár-
lók rendelkezésére: Szerencsi Borsos
Mini kolbász, Szerencsi Snack kolbász,
Szerencsi Csípős kolbász, Szerencsi Prí-
ma kolbász, Szerencsi Lecsókolbász,
Szerencsi Grillkolbász, Szerencsi Koktél-
virsli, Szerencsi Disznósajt, Szerencsi
Zöldfűszeres Sonka, Szerencsi Kolozsvá-
ri Szalonna. Továbbá megtalálható még
a bolt kínálata között a saját TERMELŐI
TEJ, valamint a saját tyúkállománytól
származó mindig friss SZERENCSI ÉT-
KEZÉSI TOJÁS. 

A Szerencsi Mezőgazdasági Zrt. üzlet-
politkája, hogy a vásárlók hűségét elis-
merje, ezért a bolt KUPONAKCIÓVAL is
kedveskedik vevőinek. A hónap első fe-
lében 3000 forint feletti vásárlás alkal-
mával 200 forintos kupont kap ajándék-
ba a vevő, melyet a hónap második felé-

ben 1000 forint feletti vásárlás esetén
válthat be. Az akció rendkívül népszerű
a vevők körében, hiszen 57 százalékos a
visszaváltási arány. Ezen kívül folyama-
tos KEDVEZMÉNYEKKEL is várják a vá-
sárlókat. Minden hónapban hat, külön-
féle készítmény akciós áron jelenik meg
az üzletben. Nagyon fontosnak tartjuk
vásárlóink véleményét, ezért bizonyos
időközönként VEVŐI ELÉGEDETTSÉGI
kérdőív kitöltésére kérjük Őket. Ezek a
kérdőívek anonym kerülnek egy ládába,
melyeket munkatársaink kiértékelnek
és a további elképzelések (fejlesztések)
kialakítása során figyelembe vesszük.

A Vidékfejlesztési Minisztériummal
karöltve dolgozó Vágóállat és Hús Szak-
maközi Szervezet és Terméktanács idén
első alkalommal „Kiváló Minőségű Ser-
téshús” elnevezésű védjegy használatát
ítélte oda olyan cégeknek, akiknek pro-
filjába a Magyarországon felnevelt ser-
tésből származó tőkehús előállítása, fel-
dolgozása, és forgalmazása tartozik.
2014. április 17.-én, ezt a kitüntető címet
a Szerencsi Mezőgazdasági Zrt. is meg-
kapta, megfelelve a szigorú szakmai kö-
vetelményeknek. A cég a védjegy oltalma
alatt forgalmazza tőkehúsait. A szántó-
földtől a fogyasztó asztaláig nyomon kö-
vetett saját termelésű termékek értéke-
sítése történik a cég mintaboltjában.

Megújult a Szerencsi Mezőgazdasági Zrt. húsboltja



Elsőként Kerekes Attila, a község
polgármestere üdvözölte a jelen-
lévőket, majd Kiss Attila ismertet-

te a programot. A projektvezető beszélt
a célkitűzésről, az előkészítés szakaszai-
ról, a kivitelezők kiválasztásáról, majd
bemutatta az alprojektet. Mint elhang-
zott, a mintegy 576 millió forint költsé-
gű kivitelezési munkálatait a „BCS-Lisz-
ka” Konzorcium kezdheti meg, és a fej-
lesztés a Zempléni Vízmű Kft. üzemelte-
tő társaság területén valósul meg. A pro-
jektvezető kifejtette, hogy a megújulásra
azért van szükség, mert Olaszliszka, Vá-
mosújfalu és Tolcsva ellátását jelenleg
az olaszliszkai vízmű adja, amely sem a
jelenlegi, sem a távlati igényeket nem
képes biztonságosan kielégíteni. Továb-
bá a szolgáltatás minősége Olaszliszkán
és Tolcsván arzén és mangán, Vámosúj-
faluban arzén vonatkozásában nem felel
meg az előírt határértékeknek. Éppen

úgy, mint Komlóskán, ahol ráadásul a vi-
zet egy mélyfúrású kút biztosítja, a ren-
delkezésre álló mennyiség folyamatosan
csökken. A megoldásról szólva Kiss At-
tila elmondta, hogy a négy település
problémáinak kezelése a sátoraljaújhe-
lyi vízbázissal rendelkező hegyközi tér-
ségi rendszerről vízátvétellel történik
Bodrogolaszi felől. A tervezett átvétel
biztosítása érdekében Sárospatak és
Bodrogolaszi, Bodrogolaszi és Vámosúj-
falu, valamint Bodrogolaszi és Komlóska
között összekötő távvezeték épül. A nyo-
másviszonyok kielégítésére Bodrogola-
szi és Sárospatak területén két nyomás-
fokozó, Komlóska településen pedig egy
új tároló medence épül. A projekt veze-
tője hozzátette, hogy a beruházás kere-
tében Olaszliszkán az elöregedett háló-
zat rekonstrukciójára kerül sor az Esze
Tamás, Szent István és Kossuth Lajos ut-
cákban, valamint a teljes Olaszliszka, Vá-
mosújfalu, Tolcsva, Komlóska, Bodrogo-
laszi ivóvíz elosztó hálózat mechanikai
tisztítása is megtörténik. A megvalósítás
a tervek szerint 2016. január 27-ig tart,
majd ezt követően az olaszliszkai és
komlóskai kutakat üzemen kívül helye-
zik. – A fejlesztés eredményeként az eu-
rópai uniós irányelvekkel harmonizáló,
hazai jogszabályi előírásoknak megfele-
lő szintre csökken az érintett települé-
seken az arzén és mangán tartalom, és
ezzel garantált lesz az egészséges ivóvíz
– fogalmazott Kiss Attila.

Tamás Csaba, a Békés Drén Kft. ügyve-

zető-helyettese ismertette a kivitelező
„BCS-Liszka” Konzorcium ütemezett te-
vékenységeit, melyben egyenlő félként
részt vesz a Cs-Ker Tranzit Kft. is. Tamás
Csaba áttekintő térképen szemléltette
az újonnan építendő vezetékek leendő
helyét – amelyeket folyamatos ároknyi-
tású és hagyományos technológiával kí-
vánnak létrehozni –, illetve részletezte a
rekonstrukciós és egyéb munkafolyama-
tokat, és azok időbeni megvalósulását.

Ezt követően Lakatos István, a Zemp-
léni Vízmű Kft. ügyvezetője, miután ki-
fejtette pozitív véleményét és reményeit
a beruházással kapcsolatban, köszöne-
tet mondott mindazoknak, akik részt
vettek a munkaterv elkészítésében, kü-
lön kiemelve Koncz Ferencet, Szerencs
polgármesterét, aki a társulás elnöke-
ként több esetben is átsegítette a pro-
jektet a pályázati eljárások útvesztőin.

Végül Mező József, a Belügyminisztéri-
um Önkormányzati Koordinációs Iroda
műszaki szakértője mutatta be az „Ön-
kormányzati Fejlesztések Figyelemmel
Kísérése” ÁROP-1.1.20-2012-2012-0001
kiemelt projektet. A szakértő ismertette
a tervet, melynek stratégiai célja, hogy a
Belügyminisztérium egységes keretrend-
szerben kövesse nyomon és segítse az
önkormányzati fejlesztéseket, valamint
fő feladatként vizsgálja azokat a beruhá-
zásokat, amelyek Magyarország által az
Európai Unió felé vállalt kötelezettségek-
kel függnek össze. R.P.
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A Borsod-Abaúj-Zemplén Tér-
ségi Ivóvíz-kezelési Önkormány-
zati Társulás által megvalósítan-
dó KEOP-1.3.0/09-11-0046 azo-
nosító számú „Az Észak-magyar-
országi régió településein élő la-
kosság egészséges ivóvízzel való
ellátásának biztosítása” című
projekt keretében létesülő
„Olaszliszka, Vámosújfalu, Tolcs-
va, Komlóska ivóvízminőség javí-
tása” alprojekt ünnepélyes mun-
katerület átadására került sor
szeptember 2-án az olaszliszkai
művelődési házban.

Megkezdődött a vízminőség javítása



Aháromnapos program megnyitó-
ján Nagy Csaba megemlékezett
az elmúlt évben elhunyt tároga-

tós társakról, név szerint Fodor Imréről,
Koszorús Jenőről, Katyi Gyuláról és Ko-
vács Zoltánról. Ezt követően dr. Mengyi
Roland országgyűlési képviselő, a Bor-
sod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés
elnöke köszöntötte az egybegyűlteket,
majd beszédében a tárogatóról szólva
kiemelte, hogy bár a kuruc kor emble-
matikus hangszere, mégis mikor fel-
csendül a hangja, minden igaz magyar
ember szívében ugyanaz jelenik meg,
ami nem más, mint a tisztesség, a becsü-
let, a bátorság, a hazaszeret és a szabad-
ság. – Köszönetet kell mondanunk azok-
nak a hazafiaknak, akik az elnyomás idő-
szakában a tiltás ellenére is igyekeztek
hallatni a tárogató hangját és ezzel át-
menekítették ezt a kultúrát a jövő nem-
zedékei számára – fogalmazott dr. Men-
gyi Roland.

Ezután Koncz Ferenc polgármester
szólt a hangszer szerelmeseihez és han-
got adott abbéli örömének, hogy immár
huszadik alkalommal gyűltek össze a tá-
rogatósok a szerencsi Rákóczi-várban,
amelynél jobb helyen aligha valósulhat-
na meg ez a találkozó. A városvezető ki-
fejtette, hogy nagyszerű hagyomány in-
dult útjára 1995-ben, amely amellett,
hogy kapcsolatokat épít és ápol, népsze-
rűsíti a zeneeszközt, s öregbíti városunk
hírnevét. – Kívánom, hogy az idők vége-
zetéig maradjon meg ez a kapcsolat Sze-
rencs és az egyesület között, hiszen itt
nem csupán a muzsikálás szeretete, ha-
nem a magyar néphagyomány őrzése és
az összetartozás öröme is jelen van –
hangsúlyozta Koncz Ferenc.

Természetesen Ringer István, szeren-
csi tárogatós is ott volt az összejövete-
len, aki kérdésünkre válaszolva elmond-
ta, hogy tizedik alkalommal vett részt a

találkozón, ahol annak idején beleszere-
tett a zeneszerszám hangjába, és azóta
is lelkesen fújja az olykor szívmelengető,
máskor könnyfakasztó dallamokat.

Nagy Csaba szerint az első találkozók
idején még a könyvtárban foglaltak he-
lyet egy kisebb asztal mellett, amelyet
aztán az évek során folyamatosan kiszé-
lesítettek, meghosszabbítottak, mígnem
azon találták magukat, hogy kinőtték a
helyiséget. – Ezután a Rákóczi-vár kaszi-
nótermébe költöztünk, de az sem bizo-

nyult véglegesnek – köszönhetően az
egyre gyarapodó közösségnek –, és a kö-
vetkező állomás a lovagterem lett – em-
lékezett vissza az elnök.

A három nap alatt a tárogatósok kü-
lönböző helyszíneken adtak hangverse-
nyeket és toronyzenéket, így ellátogat-
tak Golopon a Vay-kastélyhoz, Fonyban
a református templomba és a Babotsay-
házba, Regécen a római katolikus temp-
lomba és a várba, valamint a szerencsi
református templomba.
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Régi magyar hangszer szólalt
meg szeptember 5-e és 7-e között
a Rákóczi-várban. Nagy Csaba tá-
rogatóművész, a Rákóczi Tárogató
Egyesület elnöke hagyományosan
idén is kuruc dallamokkal nyitotta
meg az immár huszadik alkalom-
mal megrendezett Országos Táro-
gatós Találkozót. Az eseményre
szép számmal érkeztek muzsiku-
sok hazánk minden szegletéből,
Erdélyből, Kárpátaljáról, a Felvi-
dékről és Németországból.

A Kisboldogasszony római katolikus templomban szeptember 7-én tartottak bú-
csúi szentmisét és körmenetet. A helyi egyházközség minden esztendőben, Szűz
Mária szeptember 8-ai születésnapjához legközelebb eső vasárnapon rendez ün-
nepi istentiszteletet, amely hagyományosan idén is szent körmenettel zárult.

A katolikus tanítás szerint a bűnbánat, illetve a gyónás visszavezet a kegyelem
állapotába, az isteni életbe, viszont a bűn nyomai – például a kialakult rossz szo-
kások – megmaradnak bennünk, és ezért, valamint a bűnnel együtt járó károkozás
miatt szükségünk van vezeklésre, illetve ebből kifolyólag jutnak emberek az ún.
ideigtartó büntetésre, a tisztítótűzbe is. A teljes búcsú ettől szabadít meg minket,
illetve a tisztítótűzben szenvedőket a mennybe juttatja.

A búcsú eredeti neve elengedés – latinul indulgentia – volt. Ez azt fejezte ki, hogy
Isten az Egyház által elengedi az ideigtartó büntetést. A magyar búcsú kifejezés
arra utal, hogy az ember búcsút vesz a rá váró büntetéstől, Jézusnak az Egyház ré-
vén közvetített kegyelme által.

Búcsúi szentmise és körmenet

Jubileumi tárogatós találkozó



MOZAIK16

Támogatás az egyetemi, főiskolai hallgatóknak
Szerencs Város Önkormányzata 2014-ben már tizedik

alkalommal ír ki pályázatot a kiváló tanulmányi ered-
ményt elért felsőoktatási hallgatók támogatására.

A benyújtott pályázatok közül a 20 legjobb eredményt elérő
fiatalt támogatják azzal a kikötéssel, hogy a támogatási keret-
összeg egyik felét humán, másik felét a reál szakos hallgatók
kaphatják.

Az egyszeri önkormányzati támogatásra azok a szerencsi
lakhelyű főiskolai, egyetemi hallgatók pályázhatnak, akik ál-

lamilag finanszírozott nappali vagy levelezős képzésben az el-
ső diplomájukat szerzik, legalább egy félévet már sikeresen
lezártak, a tanulmányi eredményük meghaladta a 4-es átlagot,
és beiratkozott hallgatók a következő félévre.

Benyújtási határidő: 2014. szeptember 30.

A részletes pályázati kiírás és a pályázati adatlap meg-
található a város hivatalos honlapján: www.szerencs.hu,
vagy átvehető a polgármesteri hivatal ügyfélszolgálatán.

Szerencs Város Önkormányzata és a Zempléni ZHK Hulladékkezelési Közszolgáltató
Nonprofit Kft. idén második alkalommal, 2014. szeptember 27-én tart lakossági lom-
talanítást Szerencsen.

Az elmúlt éveknek megfelelően elviszik a lakásokban, a portákon felhalmozott szi-
lárd hulladékot, nagyobb méretű berendezési tárgyakat, bútorokat, háztartási beren-
dezéseket, melyek a rendszeres, heti járatok alkalmával méretüknél fogva nem szál-
líthatók el. Építési törmeléket, zöld- és veszélyes hulladékot, például akkumulátort,
festékes dobozokat ezúttal sem visznek el.

A gyűjtőjárművek 2014. szeptember 27-én reggel 6 órakor kezdik a munkát. 
A Zempléni ZHK Kft. kéri a lakosságot, hogy a feleslegessé vált lomot a szállítás nap-
ján, a kora reggeli órákban, vagy előző este készítsék ki az ingatlanok elé.

Őszi lomtalanítás Szerencsen

Az első alkalommal megrendezett Mezőzombori Csülökfesztivál főzőverse-
nyét Szerencs város csapata nyerte. Dr. Egeli Zsolt alpolgármester, csapatvezető
beszámolója az alábbiakban olvasható.

Hagyományteremtő szán-
dékkal került sor a három-
napos rendezvény szombati
napján, a jó pár csapat rész-
vételével tartott főzőver-
senyre. Varasdy Klaudia, Vi-
sóczkiné Farkas Beáta (Sze-
rencsi Többcélú Kistérségi
Társulás), dr. Sável Katalin
(Szerencsi Polgármesteri
Hivatal) és Turbucz Ferenc-
né Gyöngyike főszakács, a
Szerencsi Városüzemeltető
Nonprofit Kft-től vállalták,
hogy a jó szomszédság ápo-
lása érdekében szombati

napjukon részt vesznek a rendezvényen.
A zsűri elnöke Ihos József – Kató néni, tagjai pedig a főzés-

hez vonzódó polgármesterek, közéleti személyiségek, illetve
egy profi vendéglátós volt. Nemcsak az elkészült ételeket, ha-
nem a csapat táborhelyét, a főzés módszertanát, s az egységes
megjelenést is értékelték a bírálók, így e kategóriában a kü-
löndíjat Monok község, teljes joggal vehette át.

További különdíjak is kiosztásra kerültek. Az I. hely mellé egy
kupa és a csapat tagjainak egy meghívás került átadásra a Sár-
ga Borház étterembe. Köszönöm Guth Józsefnek, hogy elvitte
és visszahozta a csapatot, s a felszerelést szabadnapján. Remél-
jük, hogy utódaink hasonló sikerrel szerepelhetnek a követke-
ző évben is.                                            Dr. Egeli Zsolt, csapatvezető

Szerencs város csapata nyerte a főzőversenyt

Az Anonim Alkoholisták szerencsi
csoportja 2014. szeptember 20-án 15
órától a Rákóczi-vár lovagtermében
tartja ötéves ünnepi nagygyűlését. Az
eseményre minden érdeklődőt szere-
tettel várnak!

Az Anonim Alkoholisták olyan férfi-
ak és nők közössége, akik megosztják
egymással tapasztalataikat és remé-
nyüket azért, hogy megoldhassák kö-
zös problémájukat és segíthessenek
másoknak felépülni az alkoholizmus-
ból. Elsődleges céljuk józannak marad-
ni és segíteni más alkoholisták józano-
dását.

Meghívó
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álláskeresők 
figyelmébe

A Szerencsi Járási Hivatal Járási Mun-
kaügyi Kirendeltségének aktuális állás-
ajánlatai: 

adminisztrátor (Szerencs), dohánybolti
eladó (pályakezdő, Szerencs), kamionsofőr
(GKI; Bekecs), karbantartó mérnök (Sze-
rencs), kereskedelmi ügyintéző (angol, né-
met, Mád), kőműves (Szerencs), mezőgaz-
dasági gépkezelő (Szerencs), mosodai ki-
segítő (Szerencs), munkavédelmi munka-
társ (Szerencs/Diósgyőr), műszakvezető
raktáros (Diósgyőr), néptánc pedagógus
(Megyaszó), növényvédelmi szakirányító
(Szerencs), pék (Szerencs), projekt mérnök
(Szerencs/Diósgyőr), rajz szakos pedagó-
gus (Megyaszó), szerkezetlakatos (Mis-
kolc), tanító-angol (Szerencs), targoncave-
zető (Szerencs), terményszárító kezelő (C
kategóriás jogosítvány, Szerencs), villany-
szerelő (Szerencs), általános iskolai tanár
(angol, magyar, Tiszalúc), fémfestő (Sze-
rencs), kőműves (Miskolc),  lakatos (Sze-
rencs), lakatos, hegesztő (Rátka), pék/be-
tanított pék (Szerencs), mezőgazdasági
gépszerelő (Szerencs), pékárú eladó (Sze-
rencs), betanított csomagoló (Szerencs),
szerkezetlakatos (Szerencs).

Anyakönyvi hírek 

2014. július-augusztus
Házasságot kötöttek:
Mérész Nikolett – Szilágyi Attila, Ducza Viktória – Somogyvári Péter, Szat-

máry Anett – Bukovenszki Gergely, Müller Zsuzsanna – Juhász László, Lakatos
Zsuzsanna – Csomós Viktor, Kóródi Ilona – Borkó László, Polyák Brigitta – Sán-
dor Balázs, Nyerges Ildikó – Kardos Tibor, Görömbölyi Angéla – Bajusz József,
Hódi Andrea – Varga Lajos, Béni Renáta – Gulyás Viktor, Tóth Ilona – Hadházi
Imre, Ördög Adrienn – Ducsai Gergő, Czina Veronika – Peragovics Tamás Fe-
renc, Bata Alexandra – Medzsibriczki József, Pusztai Franciska – Vreczenár Ró-
bert, Oláh Tímea – Szentirmai Gergely, Nagy Ágnes – Szendrei József, Pásztor
Adrienn – Lászka Csaba, Széll Valéria – Kiss Attila, Tímár Zsuzsanna Ida – Dra-
gony József, Tomori Tünde – Varga Viktor, Szanyi Réka – Bódi Tamás.

Születtek:
Kontra József, Vadász Mirjam Sanel, Moczó Krisztián, Nagy Erik, Kállai Zsom-

bor, Benszki Tamás Máté, Palánkai Hanga, Trembeczki Hanna Zoé, Hamernyik
Péter, Csontos Vince, Baranyi Bella, Lakatos Kevin, Pásztor Levente, Hadabás
Regina Alíz, Tirk Áron, Hajdu Flóra Dalma, Simkó Hanna, Madák-Kanyog Áron,
Béres Bence.

Elhunytak:
Szilágyi Zoltánné sz. Juhász Julianna (77 év), Rontó Ferencné sz. Varkoly Mar-

git (89 év), Koscsó Jánosné sz. Tóth Mária (82 év), Néző Ferenc Istvánné sz.
Zih Mária (74 év), Trajter Lajosné sz. Oleár Mária (93 év), Istóczkiné Bartus
Éva (53 év), Szalánczi Mihályné sz. Csoma Rózsa (84 év), Herczeg Istvánné sz.
Molnár Irén (72 év), Stempek László (69 év), Sebes Istvánné sz. Czinege Mária
(96 év), Lapis László (85 év), Komáromi Gyuláné sz. Balogh Emma (89 év),
Kecskés Jánosné sz. Braun Mária (83 év), Zvolenszki Istvánné sz. Suga Erzsébet
(87 év), Guth László (65 év), Kapéri Jánosné sz. Novák Márta (69 év), Krajnyák

Árpád (88 év), Kilián András (80 év), Fancsalszki Mária (79
év), Andrássy Zoltánné sz. Szabó Ilona (82 év), Papp László
Pál (62 év), Mészáros László (73 év), Fülöp Mária (81 év), Er-
dei László Tibor (65 év), Honfi Jánosné sz. Babják Mária (82
év), Taksás András (81 év), Homa Józsefné sz. Nagy Katalin
(74 év), Buri Kálmánné sz. Damu Ilona (69 év), Kovács László
(78 év), Bata József (82 év), Balogh János (78 év), Lengyel Já-
nos (66 év), Késmárki László (85 év), Bodnár Zoltánné dr.
Borbély Zsuzsanna (52 év), Kosztrub András (83 év), dr. Ru-
dolf Imre (77 év), Spisák Andrásné sz. Boros Mária (83 év),
Weisz László Tibor (58év), Diószegi György (86 év), Vadászi
Jenőné sz. Horvát Piroska (86 év), Némethné Takács Rozália
(33 év), Pásztor János (80 év), Kurecskó Jánosné sz. Ördög
Piroska (88 év), Czinczár György (72 év), Kiss László (73 év),
Krappai Bertalanné sz. Váradi Piroska (88 év), Komáromi Ist-
vánné sz. Kományi Ilona (84 év).



Aharmadik fordulóban a „sereg-
hajtó” Boldogkőváralja érkezett
vendégségbe Szerencsre. A Tatay

Zoltán Ifjúsági Sporttelepen lejátszott
találkozón nagyarányú, 15–1-es hazai
győzelemnek örülhettek a szurkolók.
Úgy látszik, csak kezdet volt nehéz a
Szerencs VSE számára, hiszen a követ-
kező hétvége újabb győzelmet hozott a

csapat számára. A szeptember 6-án, Ke-
nézlő elleni idegenben lejátszott mecs-
csen 1-5 arányban győztek a mieink.

A következő fordulóban zuhogó eső-
ben kezdődött a Pácin elleni találkozó a
Tatay Zoltán Ifjúsági Sporttelepen. A fel-
ázott, nehéz talajon lejátszott mérkőzés
komoly erőpróba volt mindkét együttes
számára. Ez alkalommal azonban nem
érvényesült a hazai pálya előnye, a 3–3-

as végeredménnyel csupán egy pontot
szereztek a mieink.

Az egy pont birtokában kérdéses volt,
hogy csapatunk tovább őrzi-e első helyét
a tabellán. Mivel azonban az Erdőbénye
és a Hidasnémeti sem bírt egymással (2-
2) és a Hollóháza is döntetlent játszott
Pálházán, így az 5. forduló után csapa-
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Jól kezdett az idénynyitó meccsen
U19-es labdarúgócsapatunk. 

A felnőtt együttessel szemben nekik
sikerült a nagyarányú győzelem Garad-
na ellen (9–0). A következő hétvégén Hi-
dasnémetiben már nem jött össze a bra-
vúr, 5–0-ás vereség után térhettek haza
a Szerencs VSE fiataljai. A harmadik for-
dulóban Boldogkőváralja ellen az ifik is
gólzáporos győzelmet arattak (17–0). A

B.-A.-Z. Megyei Labdarúgó Bajnokság
Kelet csoportjában 2014. szeptember 6-
án játszották a negyedik forduló mérkő-
zéseit. U19-es együttesünk Kenézlőn 3–
1 arányú vereséget szenvedett. A követ-
kező esős hétvégén a hazai pálya előnye
sem volt elég a mieinknek, hiszen Pácin
ellen 1–2-es vereséget szenvedtek.

Az 5. forduló után a Szerencs VSE
U19-es együttese 6 ponttal a tabella
nyolcadik helyén várja a folytatást.

A tabella állása az 5. forduló után:
1. Szerencs 11
2. Erdőbénye 11
3. Hidasnémeti 10
4. Hollóháza 10
5. Tokaj 9
6. Mezőzombor 9
7. Abaújszántó 8
8. Pácin 8
9. Kenézlő 7

10. POSA FC Pálháza 7
11. Garadna 6
12. Gönc 5
13. Bodrogkisfalud 4
14. Bodroghalom 3
15. Tiszakarád 3
16. Boldogkőváralja 0

Hat ponttal a nyolcadik helyen

Nem sikerült a 32 közé jutás a Magyar
Kupában. Szerencs Város Sportegyestü-
letének labdarúgócsapata 2014. szep-
tember 10-én a budapesti ESMTK együt-
tesét fogadta a Tatay Zoltán Ifjúsági
Sporttelepen. A csapat és szurkolói egya-
ránt nagy várakozással tekintettek a mér-
kőzés elé annak ellenére, hogy NBIII-as
gárda érkezett vendégségbe városunkba.

A fiatal, kiváló játékosokból álló főváro-
si csapat azonban nem sok esélyt hagyott
a szerencsieknek. A meccs elős pillanatá-
tól az ESMTK uralta a pályát, a mieink alig
jutottak el az ellenfél kapujáig. A meccs
nyolcadik percében egy remek fejes góllal

szerezték meg a vezetést a vendégek. Ezt
követően már nem volt aki megállítsa az
NB III-as együtteset. Könnyedén vették be
a szerencsi kaput, a 29. percben már 0-3
volt az állás, azonban az első félidő végére
sem pihentek a budapestiek, a szünetig
további négy alkalommal vették be köny-
nyedén a szerencsi kaput (0-7).

A második jétékrész sem hozott jelen-
tős változást, talán annyit, hogy a ven-
dégek kicsit visszavettek a tempón, de
így további három gólt szerezve állítot-
ták be a 0-10-es végeredményt. Ezzel a
vereséggel a Szerencs VSE nem folytatja
szereplését a Magyar Kupában.

Véget ért 
a Magyar Kupa szereplés

Megkezdődtek a küzdelmek a Borsod-
Abaúj-Zemplén Megyei női labdarúgó
bajnokságban. Mint arról korábban be-
számoltunk, idén tavasszal Szerencs Vá-
ros Sportegyesülete keretében megala-
kult a női futballcsapat. A lányok 2014.
szeptember 13-án a Sajóvölgye-Focisuli
ellen, idegenben játszották első mérkőzé-
süket, amely 1–1-es döntetlennel zárult.

A Szerencs VSE női futballcsapata a
második fordulóban, azaz 2014. szep-
tember 20-án 11 órától hazai pályán, a
Kulcsár Anita Sportcsarnokban fogadja
a Bőcs együttesét. A találkozóra minden
sportbarátot szeretettel várnak!

Döntetlen 
az első fordulóban

A Borsod-Abaúj-Zemplén Me-
gyei labdarúgó bajnokság Kelet
csoportjának első fordulójában a
Szerencs VSE futballcsapata dön-
tetlent ért el Garadna ellen. A má-
sodik mérkőzést idegenben, Hi-
dasnémeti ellen játszották a fiúk.
A Göncön megrendezett találko-
zón Nagy László góljának köszön-
hetően 0-1 arányú szerencsi siker
született.

Labdarúgás: mérkőzések és eredmények
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Gulyás László, a szakosztály edzője kérdésünkre vála-
szolva elmondta, hogy hagyományteremtő céllal kezd-
ték meg a körmérkőzéses sportesemény szervezését,

amelyet Kecskemét kosarasai mellett egy cseh és egy szlovák
csapat meghívásával vált nemetközivé.

A torna eredményhirdetésén Koncz Ferenc polgármester
gratulált a győzteseknek abbéli reményét fejezte ki, hogy jö-
vőre újra találkoznak nálunk az ifjú sportolók. A városvezető
átadta a csapatoknak és a legkiemelkedőbb játékosoknak járó
díjakat.

A Szerencs VSE U15-ös csapata két győzelemmel és egy ve-
reséggel a második helyen zárta a hétvégét. Az első helyen vé-
gül a Kecskeméti KA fiataljai végeztek, harmadik lett a cseh
TJ SlaviaKromeriz, míg a BK SPD Roznava negyedikként zárta
a felkészülési tornát. 

A legjobb játékosoknak járó elismerést Alexander Ikri
(Rozsnyó), Matej Michalek (Kromezis), Sztankovics András
(SZVSE), Huszka Dániel (Kecskemét), Pálinkás Tibor (Kecske-
mét) vehette át.

Hatnapos Erzsébet Táborban
vehetett részt az elmúlt nyáron
Szerencs Város Sportegyesületé-
nek négy birkózója. Pál Mihály,
Kozsik Olivér, Oláh Márk, Nagy
Kristóf és kísérőjük, Sélley László
2014. augusztus 17-én érkeztek
Zánkára.

Illésy László szakosztályvezető az
egész éves munka jutalmaként vá-
lasztotta ki a fiatalokat, és természe-

tesen meg kellett felelni az Erzsébet Tá-
bor követelményeinek is.

A közel egy hetes program első sorban
a sportról szólt, hiszen a 170 birkózó és
25 edző részvételével megrendezett
sporttáborban naponta két tréningen
kellett részt venniük a fiataloknak. A
szőnyegedzéseket Komáromi Tibor, há-
romszoros világbajnok és olimpiai ezüs-

térmes birkózó vezette, aki új és a gye-
rekek számára eddig ismeretlen fogáso-
kat és gyakorlatokat igyekezett megta-
nítani az ifjakkal. Sélley László szerint a
szerencsi fiúk jól bírták az erős, színvo-
nalas tréningeket, ami első sorban an-
nak köszönhető, hogy az előző héten Il-
lésy László vezetésével alapozó, felké-
szülési edzőtáborban vettek részt a me-
zőzombori Bor-tónál.

15 egyesület képviselte magát a tábor-
ban, olyan neves klubokkal, mint példá-
ul az FTC, vagy a Vasas, melyek teljes ed-
zőgárdával jelentek meg Zánkán.

A sport és gyakorlás mellett jutott idő
a szórakozásra is: fürdőzés a Balatonban,
színházi előadások, koncertek, karaoke
és ügyességi versenyek, kézműves foglal-
kozások színesítették a programot. Él-
mény volt a gyerekek számára, hogy a
magyar tenger partján nézhették végig

az augusztus 20-ai tűzijátékot.
Az Erzsébet Tábor végén értékelték a

fiatalok munkáját. Mindenki emlékérem-
mel és ajándékcsomaggal utazhatott ha-
za, Oláh Márk oklevelet és könyvjutal-
mat, Nagy Kristóf oklevelet vehetett át.

M. Z.

Erzsébet táborban jártunk

A Szerencs VSE kosárlabda-szakosztályának szerve-
zésében rendeztek utánpótlás tornát szeptember 6-án
és 7-én a Kulcsár Anita Sportcsarnokban.

Szerencs Város Sportegyesülete
és a Szerencsi Városüzemeltető
Nonprofit Kft. idén is megrendezi
hagyományos tömegsport ren-
dezvényét a Városi Tanuszodá-
ban. Mivel településünk idén ün-
nepli várossá nyilvánításának há-
rom évtizedes jubileumát, így
idén 24 helyett 30 órás úszással
tisztelegnek az évforduló előtt a
szervezők és a résztvevők.

A sportesemény 2014. szeptem-
ber 27-én délben kezdődik, melyre
minden érdeklődőt szeretettel várnak!

U15 felkészülési torna, Szerencs eredményei:

Szerencs VSE–TJ SlaviaKromeriz: 68–44

BK SPD Roznava–Kecskeméti KA: 38–103

Kecskeméti KA–Szerencs VSE: 86–37

TJ SlaviaKromeriz–BK SPD Roznava: 40–102

Kecskeméti KA–TJ SlaviaKromeriz: 70–69

Szerencs VSE–BK SPD Roznava: 113–53

Ezüstérem a nemzetközi kosárlabdatornán

Harmincórás úszás
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Ahagyomány szerint minden esztendőben, szeptember el-
ső vasárnapján Szerencs Város Sportegyesülete és a tele-
pülés önkormányzata közösen rendezi meg a triatlont az-

zal a céllal, hogy népszerűsítsék a városban és környékén a tö-
megsportot, az egészséges életmódot. Így történt 2014. szeptem-
ber 7-én is, amikor a Szerencs VSE elnöke köszöntötte a VI. Sze-
rencs Triatlon résztvevőit. Kiss Attila ismertette a szabályokat, a
legfontosabb tudnivalókat, kiemelve, hogy a nevezési díjakból
származó bevételt a Kulcsár Anita Alapítvány számlájára kíván-
ják befizetni. 

Ragyogó napsütésben kezdődött az erőpróba. A sportág sza-
bályainak megfelelően az úszással indult a küzdelem. A Városi
Tanuszodában elsőként a legkisebbek ugrottak medencébe, hogy
teljesítsék a korcsoport előírt távját. A vizes szám után a kerék-
pározás következett, ezt a próbát az Ondi úton haladva teljesí-
tették a sportolók. Nagy segítséget jelentett a szervezőknek a
Szerencsi Polgárőr Egyesület, valamint a Szerencsi Rendőrkapi-
tányság támogatása, hiszen a viadal idején ők biztosították a le-
zárt útszakaszokat. A délelőtt során a Szerencs VSE kosárlabda
szakosztályának kosárdobó versenye is színesítette a programot.

Miután a résztvevők letudták a bringás távot, a futással zárult
a szeptember 7-ei verseny. A legnagyobb erőnlétre a vasember
kategória résztvevőinek volt szüksége, hiszen nekik 1200 métert
úszva, 30 kilométert kerékpáron, 8 kilométert pedig futva kellett
megtenniük. A verseny végén Kiss Attila ismertette, hogy a ne-
vezési díjakból összesen 99 ezer forint gyűlt össze, ezt az össze-
get átadta Ráczné Váradi Évának. A Kulcsár Anita Alapítvány ku-
ratóriumának elnöke köszönetet mondott Szerencs Város Ön-
kormányzatának, amely a versenyzők díjazásául szolgáló érmek
és pólók anyagi hátterét teremtette meg. Ráczné Váradi Éva fel-
hívta a figyelmet arra, hogy a civil szervezet kiválóan együttmű-
ködik a Szerencs VSE szakosztályaival, ahol olyan sportolási le-
hetőségek állnak a fiatalok rendelkezésére, melyek többnyire
csak nagyobb városokban érhetők el a lakosság számára.

Nem született meglepetés a hatodik alkalommal megrendezett Szerencs Triatlonon. A verseny egyik
nagy esélyeseként induló 18 esztendős Petrusovics Máté negyedik alkalommal állhatott fel a dobogó
legfelső fokára. A fiatal szerencsi sportoló, 1200 méter úszás, 30 kilométer kerékpározás és 8 kilomé-
teres futás után 2 óra 5 perc 41 másodperces időeredménnyel nyerte a vasember kategóriát. A második
helyen ugyancsak a tavalyi eredményhez hasonlóan Vámos Imre végzett, a bronzérmet Juhász Péter ér-
demelte ki. A VI. Szerencs Triatlon sikerét mutatja, hogy idén rekordot döntött a résztvevők száma, össze-
sen 93 fő vett részt a versenyen.

VI. Szerencs Triatlon: újra

Az elmúlt nyáron Tiszaújvárosban rendezték meg a
Jabil 3 Próba elnevezésű versenysorozatot. Az egészsé-
ges életmód hirdetésén túl a próbák teljesítői pontokat
gyűjtöttek, majd a legeredményesebbek között sorso-
lás útján talált gazdára a rendezény fődíja: négynapos
utazás Európa egyik legnagyobb utcai futóversenyére,
a Berlin Maratonra. A három különböző időpontban
megrendezett sikeres próbák – 45 km kerékpár, 1 ki-
lométer úszás és 14 kilométer futás – után a szerencsi
Farmosi Imre is ott lehet a kontinens egyik legnagyobb
sporteseményén.

Farmosi Imre több
mint húsz éve rendszere-
sen edzi magát, résztve-
vője a térség amatőr futó
és triatlon versenyeinek.
Az utazás elnyerése után
különös gondolata tá-
madt: ugyan csak egy
szurkolói utat nyertem,
de ha már eljutok Berlin-
be, úgy döntöttem, elin-
dulok a 42 kilométeres
maratonon – mondta el a
sportember.

Kis szerencsével elfogadták az utólagos nevezését, így
biztosnak látszik, hogy Farmosi Imre 2014. szeptember 28-
án ott lesz a 2014-es Berlin Maraton több mint negyvene-
zer futója között. A szerencsi sportember éppen 40 éves
korában, 2009-ben teljesítette élete első maratonját Buda-
pesten. Természetesen arra voltunk kíváncsiak, hogyan ké-
szül a mostani megmérettetésre? 

– Mivel elég későn nyertem meg az utazást, mindössze
egy hónapom maradt a felkészülésre. Évközben ugyan
rendszeresen futottam, úsztam és kerékpároztam. Általá-
ban 15 kilométeres távokat futottam és volt néhány sikeres
versenyem is az év során, melyek eredményei arra bíztat-
tak, érdemes belevágni a maratonba is. Ebben az egy hó-
napban hetente négy alkalommal – bár öt lenne az ideális
– 25-30 kilométereket kell teljesítenem a verseny előtti hé-
tig, az utolsó napokban már pihenek – mondta el Farmosi
Imre, aki bevallotta: nem csúcsokat szeretnék dönteni a né-
metországi versenyen, ez csupán egy újabb lehetőség arra,
hogy újra próbára tegyem önmagam. M. Z.

Irány a Berlin Maraton!
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VI. Szerencs Triatlon: újra Petrusovics Máté a bajnok

Mini fiú (50 m úszás, 1 km kerékpár,
500 m futás) 2004. és később születet-
tek: 1. Jakab Milán (2004, idő: 00:10:46),
2. Lénárt Balázs (2004, idő: 00:10:52), 3.
Sándor Gergő (2006, idő: 00:11:48), 4. Ta-
kács Máté (2004, idő: 00:11:53), 5. Szabó
Tamás (2007, idő: 00:12:00), 6. Lupkovics
Lázár (2008, idő: 00:12:13), 7. Jakab Sán-
dor (2008, idő: 00:13:39), 8. Lénárt Le-
vente (2007, idő: 00:13:59), 9. Ajtai Má-
tyás (2007, idő: 00:14:25), 10. Erdélyi
András Fülöp (2007, idő: 00:14:43), 11.
Óbermájer Áron (2008, idő: 00:14:50), 12.
Bonna Balázs (2007, idő: 00:15:39).

Mini lány (50 m úszás, 1 km kerék-
pár, 500 m futás) 2004. és később szü-
letettek: 1. Horváth Luca (2006, idő:
00:10:24), 2. Horváth Hajnalka (2007, idő:
00:11:44), 3. Czakó Eszter (2006, idő:
00:12:45), 4. Fábián Léna (2006, idő:
00:12:57), 5. Takács Viktória (2006, idő:
00:14:12), 6. Tóth Janka (2006, idő:
00:14:15), 7. Takács Jázmin Tiara (2005,
idő: 00:14:24), 8. Batta Panka (2005, idő:
00:14:27), 9. Maier Cseperke (2007, idő:
00:14:44), 10. Bodosi Emília (2004, idő:
00:14:55), 11. Erdélyi Zoé Erika (2008,
idő: 00:15:00), 12. Lukács Zsófia (2009,
idő: 00:15:182).

Újonc fiú (150 m úszás, 4 km kerék-
pár, 1 km futás) 2003. és később szüle-
tettek:1. Szoboszlai Dániel (2003, idő:
00:26:17), 2. Nyakó Gergő (2003, idő:
00:26:18), 3. Sándor Levente (2004, idő:
00:28:11).

Újonc fiú (150 m úszás, 4 km kerék-
pár, 1 km futás) 1998-2002. születet-
tek: 1. Siha Bálint (2002, idő: 00:20:43),
2. Juhász Benedek (2002, idő: 00:20:59),
3. Nagy Gábor (2000, idő: 00:24:14).

Újonc férfi (150 m úszás, 4 km kerék-
pár, 1 km futás) 1990 és korábban szü-
letettek: 1. Pallai Miklós (1943, idő:
00:33:58), 2. Lippai Zsolt (1974, idő:
00:35:51)

Újonc lány (150 m úszás, 4 km kerék-
pár, 1 km futás) 2003. és később szüle-
tettek: 1. Lupkovics Lilla (2005, idő:
00:25:07), 2. Szarka Edit (2004, idő:
00:28:02), 3. Farmosi Panna (2003, idő:
00:30:48), 4. Novák Panni (2003, idő:
00:45:17). Versenyen kívül Juhász Kamilla
(2005, idő: 00:23:293).

Újonc lány (150 m úszás, 4 km kerék-
pár, 1 km futás) 1998 - 2002. születé-

sűek: 1. Pál Eszter (2000, idő: 00:24:49),
2. Ajtai Janka (2002, idő: 00:29:43), 3. Aj-
tai Boglárka (2000, idő: 00:31:04).

Haladó fiú (500 m úszás, 12 km ke-
rékpár, 3 km futás) 1998. és később
születettek: 1. Szemán Balázs (2001, idő:
00:55:53), 2. Fige Bálint (2003, idő:
01:05:55).

Haladó férfi (500 m úszás, 12 km ke-
rékpár, 3 km futás) 1991-1997. szüle-
tettek: 1. Rábai Bence (1994, idő:
00:55:53).

Haladó férfi (500 m úszás, 12 km ke-
rékpár, 3 km futás) 1990. és korábban
születettek: 1. Lakatos Péter (1979, idő:
00:56:27), 2. Szemán Gábor (1964, idő:
01:04:244).

Haladó lány (500 m úszás, 12 km ke-
rékpár, 3 km futás) 1998. és később
születettek: 1. Pénzes Emese (2000, idő:
01:06:39), 2. Juhász Jázmin (1999, idő:
01:07:14).

Haladó nők (500 m úszás, 12 km ke-
rékpár, 3 km futás) 1990. és korábban
születettek: 1. Czakóné Szikszai Orsolya
(1977, idő: 01:15:11).

Haladó férfi váltó (500 m úszás, 12
km kerékpár, 3 km futás) nyílt korcso-
port: 1. Koncz Ferenc (1996), Koncz Ben-
ce (1996), Kun Dávid (1988) idő:
00:56:05; 2. Rábai Attila (1970), Gábor Jó-
zsef (1969), Takács Krisztián (1979) idő:
00:57:53; 3. dr. Búza László (1969), Pál
Mihály (1969), Braun Csaba (1979) idő:
01:05:16. Versenyen kívül: Búza Balázs
(2002), Ifj. Pál Mihály (2003), Búza Balázs
(2002) idő: 00:59:305.

Haladó női váltó (500 m úszás, 12 km
kerékpár, 3 km futás) nyílt korcsoport:
1. Váczi Kira (2002), Vámos Eszter (2003),
Kovács Boglárka (2002) idő: 01:05:12; 2.

Erdélyiné Mászáros Erika (1979), Homo-
vics Zsuzsa (1973), Búzáné Tóth Márta
(1969) idő: 01:06:08; 3. Takácsné Galuska
Csilla (1978), Rábainé Végh Anett (1971),
Lénártné Erdélyi Klára (1978) idő:
01:09:11; 4. Kontra Valéria (1973), Laka-
tosné Taksás Szilvia (1970), Cseppelyné
Varga Katalin (1978), idő: 01:12:56; 5.
Szabó Mónika (1982), Konczné Kondás
Tünde (1960), Koncz Zsófia (1990) idő:
01:20:05.

Prémium férfi (750 m úszás, 20 km
kerékpár, 5 km futás) nyílt korcsoport:
1. Török Balázs (2000, idő: 01:22:54), 2.
Farmosi Imre (1969, idő: 01:26:14), 3. Fi-
ge Balázs (1998, idő: 01:28:45), 4. Molnár
Martin (1999, idő: 01:30:48), 5. Lendvai
Gergely (1988, idő: 01:33:17), 6. Laczkó
Balázs (1999, idő: 01:35:51), 7. dr. Gál Ta-
más (1970, idő: 01:50:30), 8. Gál Olivér
(2004, idő: 02:26:50), 9. Bénó Gergő
(2001, idő: 02:26:51).

Prémium női (750 m úszás, 20 km
kerékpár, 5 km futás) nyílt korcsoport:
1. Szaniszló Boglárka (1995, idő:
01:42:04), 2. Endrészné Nagy Renáta
(1988, idő: 01:49:58), 3. Nagy Panna
(1999, idő: 02:06:236).

Vasember férfi (1200 m úszás, 30 km
kerékpár, 8 km futás) nyílt korcsoport:
1. Petrusovics Máté (1996, idő: 02:05:41),
2. Vámos Imre (1976, idő: 02:08:23), 3. Ju-
hász Péter (1969, idő: 02:14:15), 4. Pénzes
Lóránt (1998, idő: 02:31:41), 5. Kovács
Bálint (1996, idő: 02:34:37), 5. Varga
Ádám (1997, idő: 02:34:37), 6. Kovács Pé-
ter (1994, idő: 02:40:01), 7. Kovács Kristóf
(1998, idő: 02:52:47).

Eredmények



INGATLANINGATLAN
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. (15-16)
Szerencsen a Kölcsey utca 9. szám
alatt külön bejáratú szoba kiadó.
Érd.: 20/287-0836. (15-16)
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 (15-16)
Szerencs legszebb helyén, az Ondi
úton kertes családi ház eladó, véte-
lár megegyezés szerint.
Érd.: 30/624-4878.(15)
Szerencs központjában, szintes
családi ház eladó (térkövezett ud-
var, kert, központi fűtés (gáz, ve-
gyes). Irányár: 14 000 000 Ft. Érd.:
70/681-7775. (15)
Szerencs főutcáján (ESZEI-vel szem-
ben) 100 m2-es, felújított családi ház

akár irodának, üzletnek is, valamint
Bekecsen 85 m2-es családi ház eladó.
Érd.: 30/8363-302. (15-16)
Tarcal, Keresztúri út 40. szám alatt
5 szobás, 2 fürdőszobás, új építésű
családi ház azonnal beköltözhetően
eladó. Érd.: 70/540-8663. (15)
Szerencs, Erzsébet utca 9. szám
alatti kétszobás, összkomfortos, ker-
tes családi ház melléképületekkel el-
adó. Érd.: 47/362-788. (13-14)

VEGYESVEGYES
Bontott cserépkályha beépítéssel
is eladó. Érd.: 47/363-485. (15-16)
Mezőzombor határában 3,5 ha
szántóterület eladó. Érd.: 30/439-
6957. (15)

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

Boltunkban vállalunk

– színes nyomtatást

– fénymásolást, spirálozást

– bélyegzőkészítést

– pólóra nyomtatást

– gravírozást serlegre, bögrére, tollra…

vállaljuk továbbá szakdolgozatok

köttetését is.

:

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

elikánelikánelikánelikán
apír-írószerapír-írószerapír-írószerapír-írószerPPPP 3900 Szerencs,

Kossuth tér 4.

Cégeknek
20 000 forint felett

ingyenes kiszállítás!

Méteráru, rövidáru és lakástextilMéteráru, rövidáru és lakástextil
Szerencs, Rákóczi út 105.

Telefon: 47/364-700, 20/804-5953Kelm
e

Kelm
e

Kelm
e

Kelm
e

Őszi kínálatunk:
• kabátszövet polárok műbőrök bútorszövetek és egyéb

méterár k kötőfonalak a szivárvány összes színében
átmeneti és téli paplanok, párnák,
ágyhuzatok függönyök,
karnisok, árnyékolók

• • •

u •

•

•

…

S gzol áltatásaink:
helyben függönyvarrás,
javítások kiegészítők készítése
(díszpárnák, kötények, terítők)
minden ami otthonába szükséges.

•

•

•

VÁNYAI
TEMETKEZÉS

Szerencs, Bekecsi u. 1.
A Diego-val szemben

Forduljon bizalommal
hozzánk

a nap bármely szakában.

47/361-906
20/966-4464
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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/



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

Szerencsi szendvicssonka

Szerencsi parasztkolbász

Szerencsi nyári turista felvágott

Szerencsi erdélyi szalonna

Szerencsi Snack

Szerencsi füstölt kenyérszalonna

Szerencsi szendvicssonka

Szerencsi parasztkolbász

Szerencsi nyári turista felvágott

Szerencsi erdélyi szalonna

Szerencsi Snack

Szerencsi füstölt kenyérszalonna

1549 Ft/kg

1359 Ft/kg

1349 Ft

1309 Ft/kg

1625 Ft/kg

1009 Ft/kg

1549 Ft/kg

1359 Ft/kg

1349 Ft

1309 Ft/kg

1625 Ft/kg

1009 Ft/kg

Az akció 2014. szeptember 23-tól módosításig érvényes.

KUPONLÁZKUPONLÁZ
Vásárlásai után 200 Ft-os kupont adunk…

Részleteket keresse
a Húsboltunkban és a www.szermgrt.hu

AKCIÓS TERMÉKEINKAKCIÓS TERMÉKEINK

„Minden falat magyar...”„Minden falat magyar...”

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,

Kevlár 3D fólia, KORMÁNYVÉDŐK.

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!!

E-JELES NAPPALI MENETFÉNYEK, UNIVERZÁLIS ÉS MÉRETPONTOS ÜLÉSHUZATOK

RENDSZÁMTARTÓ AKCIÓ: 1 DB 250 Ft

ABLAKTÖRLŐK ÓRIÁSI VÁLASZTÉKBAN,

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

•

zemplentourist

Auschwitz és Krakkó

2014. október 18-19.

SZERENCSRŐL

Az ár tartalmazza az utazást, szállást, félpanziós ellátást
és idegenvezetést.

Külön fizetendő a belépők (kb.: 1500 Ft/fő)
és az utasbiztosítás (500 Ft/fő).

Részvételi díj: 21.900 Ft/fő

 

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! 


