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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: 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 29. – október 5.: Tesco Gyógyszertár.
Október 6–12.: Centrum Gyógyszertár. Október
13-19.: Oroszlán Gyógyszertár. Október 20-26.: Al-
ba Gyógyszertár. 22 óra után a gyógyszertá-
rak telefonos egyeztetést követően, az
ügyeletes orvos kérésére, rendkívüli eset-
ben biztosítják a gyógyszer kiadását.

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

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

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

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

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

SzerencSi művelődéSi közPont,
könyvtár

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

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
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Szeptember végén…

A napokban egyik ismerősöm megállított
az utcán és arra kért, számoljunk be újsá-
gunkban egy bizonyos párt választási prog-
ramjáról, mert nincs információja arról, hogy
„kedvencei” mit szeretnének megvalósítani.
Kedves barátomat elirányítottam a szervezet
irodájába, mondván ott érdeklődjön, hiszen e
kérésre ők tudnak hitelest választ adni. Hoz-
zátettem, hogy hiába keresi, egyetlen jelölő

szervezet programja sem szerepel a Szerencsi Hírek oldalain.
Nem kívántunk beszállni a politikai csatározásba. Talán a kelle-
ténél is több kiadvány érkezett az elmúlt hetekben a postaládá-
inkba – egyik, vagy másik oldalról –, melyek kellő információval
látják el a szerencsieket. Beszélgetőtársam elfogadta ajánláso-
mat, majd mosolyogva pattant fel kerékpárjára.

A Szerencsi Hírek továbbra is az Önök lapja. Fontosabbnak
tartjuk, hogy beszámoljunk az elmúlt időszak történéseiről, hi-
szen a szeptember bőven ellátott minket eseményekkel, prog-
ramokkal. Itt van mindjárt a 4. oldalon kezdődő tudósítás, mely
az egykori szeméttelep rekultivációjáról számol be. A szerencsi-
ek jól tudják, milyen állapotok uralkodtak a hidegvölgyben az
elmúlt évtizedekben. A kedvelt túraútvonal melletti szemét-
domb elriasztotta a kirándulókat. A környék szőlőskertjei, me-
zőgazdasági területeinek tulajdonosai viszont kénytelennek vol-
tak elviselni az áldatlan állapotokat, melynek reményeink sze-
rint egyszer s mindenkorra vége.

Szerencs Város Önkormányzata jelenlegi összetételében utol-
só alkalommal ülésezett a közelmúltban. Tárgyaltak költségve-
tés-módosításról, időskorúak támogatásáról, hogy csak néhá-
nyat említsünk a szeptember 18-ai tanácskozás napirendjei kö-
zül.

A Szerencsi Horgász Egyesület tagjai megszokhatták, hogy
évente egy alkalommal – általában az esztendő elején – közgyű-
lésen tájékozódhatnak a civil szervezet tevékenységéről, az el-
következő időszak terveiről. Ebben is újat hozott a szeptember,
hiszen az önkormányzat és az egyesület közös fórumán egy hor-
gász tó terveiről hallhattak érdekes beszámolókat a pecások.

Óvodásaink hagyományos szüreti sétán vettek részt, és újdon-
ságként szolgált a Szerencsi Művelődési Központ Szent Mihály
Napjára tervezett programja, melyen a legkisebbektől, a nyug-
díjasokig együtt szórakozhattak a helyiek. 

Beszámolunk arról is, hogyan halad a szervizutak rekonstruk-
ciója és milyen további tervei vannak az önkormányzatnak az
Arad utca és a Bástya köz aszfaltozása után.

Sporteseményekben is bővelkedtek az utóbbi hetek. Idén ta-
vasszal alakult meg a női labdarúgócsapatunk. A fiatal együttes
lelkesedése töretlen, a harmadik bajnoki meccs után edzőjük is
bizakodóan tekint a jövőbe. Ugyancsak jól szerepelnek férfi fut-
ballistáink, akik a tabella élén várják a bajnokság nyolcadik for-
dulóját. A foci azonban nem minden, hiszen a hónap utolsó hét-
végéjén országos karatebajnokságot, és 30 órás úszóversenyt is
rendeztek városunkban.

Választás ide, vagy oda, úgy gondolom a Szerencsi Hírek ez-
úttal is az embereket érintő legfontosabb témákkal igyekezett
foglalkozni.

Nem feledkezem el azonban másik kötelességemről sem:
2014. október 12-én elsétálok a szavazókörbe és leadom vok-
somat azokra, akiket leginkább alkalmasnak, érdemesnek tartok
a város irányítására, sorsunk alakítására.

Muhi Zoltán

A történelmi Magyarország területén lévő
Szepsiből érkezett Szerencsre Lukács János szob-
rászművész, akinek alkotásaiból 2014. szeptem-
ber 26-án nyílt kiállítás a Rákóczi-várban.

AFelvidékről érkezett, 62 esztendős Lukács János
gyermekkora óta kapcsolatban áll a művészettel, 
hiszen édesapja szabadidejében foglalkozott a

szobrászattal. A korai kötődés ellenére csak néhány éve
faragja aktívan alkotásait, a fából és bronzból készült
szobrok egy része most a szerencsi Rákóczi-várban lát-
ható.

Koncz Ferenc polgármester megnyitó beszédében is-
teni áldásnak nevezte azt a különleges képességet, mely-
lyel Lukács János formába önti gondolatait. – Akinek
ilyen kivételes tehetsége van, azt a jóisten különleges
módon látogatta meg – fogalmazott Koncz Ferenc, s töb-
bek között elmondta, hogy az alkotó szobrainak állandó
témája a nő, ami természetes egy férfi ember számára.

Lukács János önmagáról úgy fogalmazott: saját örö-
mömre 2000-ben kezdtem el faragni, kezdetben a népi-
es témákat részesítettem előnyben, majd később a port-
ré és az akt felé fordult figyelmem. 

Eleinte csak fával foglalkozott, később jöttek a bronzal-
kotások és ma már kőszobrokat is készít. Későn kezdte a
művészetet, de annál termékenyebb évek állnak mögötte,

hiszen számos köztéri
alkotás fűződik nevé-
hez, melyek megtalál-
hatók Magyarorszá-
gon, Pozsonyban, Prá-
gában, Franciaország-
ban és még Kínában is. 

Annak emlékére,
hogy a 12. században a
johannita lovagrend
alapított Szerencsen
kolostort, Lukács Já-
nos elkészítette a Jo-
hannita című szobrát,
amit Szerencs város-
nak ajándékozott.

Lukács János kiállí-
tása 2014. október 10-
éig tekinthető meg a
Rákóczi-várban.

M. Z.

Felvidéki alkotó szobrai
a Rákóczi-várban
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Aki régen járt a Hidegvölgyben található egykori kő-
bánya, majd az 1962-től 2003-ig szeméttelepként
működő városszéli területen, meglepődve tapasztal-

ja a mostani állapotokat. A szeméttenger már a múlté. Je-
lenleg egy szépen rendezett területet lát az arra járó, kisebb
dombokkal, de néhány éven belül a zöldellő fűnek, bokrok-
nak és fáknak köszönhetően a mesterséges beavatkozásnak
már nyoma sem lesz látható.

Többek között e reményének adott hangot 2014. szep-
tember 24-én Koncz Ferenc polgármester, a szerencsi sze-
méttelep rekultivációjának ünnepélyes műszaki átadása al-
kalmából rendezett eseményen. A Rákóczi-vár lovagtermé-
ben a városvezető hangsúlyozta, hogy a régi kőbányában
kialakított hulladéklerakó olyan nagy méreteket öltött az
elmúlt évtizedekben, hogy azt már nehéz lett volna egysze-
rű eljárással eltüntetni. – Nagy feladatot jelentett a problé-
ma megoldása, hiszen olyan állapotba kellett hozni a tájse-
bet, ami egyrészt visszaadja a területet a városnak, más-
részt a jövő szempontjából is komoly előrelépést jelent –
fogalmazott, s hozzátette: három cikluson keresztül voltam
a Parlament környezetvédelmi bizottságának tagja, s a leg-

A 85 település együttműködésével létre-
hozott Abaúj-Zempléni Szilárd Hulladék
Gazdálkodási Önkormányzati Társulás
hosszú évtizedek után európai uniós for-
rásból végzi el az egykori szemétlerakók
rekultivációját. A programnak köszönhe-
tően a közelmúltban befejeződött a Hideg-
völgyben, a régi kőbányában a szerencsi
szeméttelep talajjavítással történő helyre-
állítása. Az ünnepélyes műszaki átadáson
Koncz Ferenc polgármester, Weingartner
Balázs projektvezető és a kivitelező Bol-
dogkő-2012 Konzorcium képviseletében
Szobonya István vágták át a nemzetiszín
szalagot.

A szemét
A Szerencsi Vá-

ro s ü z e m e l t e t ő
Non-Profit Kft. a
nyár végére saját
beruházás kere-
tében két helyisé-
get újított fel a
Szerencs, Kossuth
út 4. szám alatti
Civilek házában.
Az épületben két

szervezet, a Szerencsi Polgárőr Egyesület és a Szerencsi
Horgász Egyesület kapott irodát.

Csaknem egymillió forint értékű munkát végzett el a közel-
múltban a szerencsi Kossuth út 4. szám alatt található Civilek
házában a Szerencsi Városüzemeltető Non-Profit Kft. A beru-
házás keretében felújították az egyenként 16,5 négyzetméte-
res helyiségek elektromos hálózatát, a fűtésrendszert, parket-
tacsiszolást, lakkozást végeztek, lefestették a nyílászárókat, a
falakat. A felújítás nem terhelte a város költségvetését, hiszen
a munkát az önkormányzati cég karbantartói és a közmunka-
programban résztvevő dolgozók végezték.

Az egyik irodában szeptember közepétől a Szerencsi Polgá-
rőr Egyesület, a másikban pedig a Szerencsi Horgász Egyesü-
let kapott helyet.

Mint arról korábban beszámoltunk, a Szerencsi Város-
üzemeltető Non-Profit Kft. nettó 32,7 millió forintot nyert
a Simai Ifjúsági Tábor részleges felújítására.

Az Európai Me-
zőgazdasági Vidék-
fejlesztési Alap ál-
tal támogatott pro-
jekt részeként lezá-
rult a kivitelezésre
vonatkozó közbe-
szerzési eljárás, a
munkát a legyesbé-
nyei székhelyű
Molnár Piktor Kft.

végzi. A napokban felvonult a kivitelező és megkezdődött a Si-
mai Ifjúsági Tábor főépületének rekonstrukciója. Az átépítés
során nyolc új, többségében négyágyas lakóhelyiséget, össze-
sen 30 új férőhelyet alakítanak ki. Létrehoznak egy betegszo-
bát, a helyiségekhez külön vizesblokk épül és öt kis étkező
konyhát is tartalmaznak a tervek. Az épületben úgynevezett
pellet kazános központi fűtési rendszert alakítanak ki, a he-
lyiségeket nyáron légkondicionáló berendezések teszik kom-
fortossá. Ugyancsak a pályázat részeként 30 darab kerékpárt
és notebook-ot vásárolnak a simai tábor számára, hogy min-
den körülmény ideális legyen egy későbbi erdei iskolai tábor
megrendezéséhez. M. Z.

Megkezdődött 
a beruházás

Új irodában a polgárőrök
és a horgász egyesület
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főbb gondunk mindig az volt: mit tudunk tenni az országban
keletkezett óriási mennyiségű hulladékkal? Most olyan lépés
történt városunkban és országszerte számos településen,
melynek köszönhetően a területet visszaillesztjük a termé-
szeti környezetbe – mondta el Koncz Ferenc.

Weingartner Balázs projektvezető bevezetőjében arra hívta
fel a figyelmet, hogy a hulladékgazdálkodás jelentősen meg-
változott az elmúlt 15 évben hazánkban. A környezetvédelmi
szempontból is megfelelő új lerakók létrehozásával megkez-
dődhetett az évtizedek alatt elhanyagolt régi szeméttelepek
felszámolása, rekultivációja. – A szerencsi beruházás során a
legfontosabb feladatot a talajvíz védelme, a tájseb eltüntetése,
a szennyezőanyag-kibocsátás minimalizálása jelentette –
mondta el a projektvezető, majd ismertette, hogy összesen 61
200 négyzetméter szennyezett területet alakítottak át a kivi-
telezés alatt. Ez az óriási méret annak tudható be, hogy a sze-
méttelep működése idején évente átlagosan közel 3000 tonna
hulladékot hordtak ide. A rekultiváció során a mélységi terü-
letek felé halmozták át a hulladékot, és gondos tervezés után
védőrétegekkel zárták el a külvilágtól. A talajjavítással történt
helyreállításnak köszönhetően mintegy felére csökkent a hul-
ladékkal borított terület. A projektismertető után az esemény
résztvevői a helyszínen tekintették meg a beruházás végered-
ményét, majd Koncz Ferenc polgármester, Weingartner Balázs

projektvezető és a kivitelező Boldogkő-2012 Konzorcium kép-
viseletében Szobonya István vágták át az avatást jelképező
nemzetiszín szalagot.

– Az elmúlt évek komoly előkészítő, majd kivitelező mun-
kájának végére tehetünk pontot, amely az egyik legjelentő-
sebb ilyen jellegű beruházás volt a térségben – hangsúlyozta
Weingartner Balázs. – A környezeti értéke felbecsülhetetlen,
hiszen amellett, hogy visszaadtuk a természetnek ezeket a te-
rületeket, javult a település látképe is, és egy ilyen szépen be-
füvesített domb, teljes mechanikai védelemmel ellátott lerakó,
a korábbiaknál sokkal szebb látványt nyújt – tette hozzá a pro-
jektvezető.

– A bezárás utáni időszakban is mindig volt valami problé-
ma a szerencsi szemétteleppel. Minden önkormányzat elha-
tározta, hogy rendbe teszi a területet, ezt most tudtuk meg-
valósítani – értékelte a projektet Koncz Ferenc, aki szerint
olyan munka fejeződött be, ami a szeméttelepet a szó legszo-
rosabb értelmében megszüntette. – Számos elképzelésünk
van a hasznosításra, de természetesen mint ahogy látjuk, ez
még nincs teljesen kész. Az úgynevezett „szeméttest” eltün-
tetése után feladat a környezet szépítése lesz. Valamikor 2015
tavaszán következik a füvesítés, és természetesen a terület
rendezéséhez hozzátartozik az ide vezető út rendbetétele is.
Eljutottunk tehát a munka 80 százalékáig, a maradék feladatot
az elkövetkező időben fogjuk elvégezni – mondta el Szerencs
polgármestere.

A beruházás során úgynevezett teljes, záró réteges rekultivá-
ciót végzett a kivitelező. A lerakó hulladéktartalmát a minimális
méretre tömörítették, majd egy mechanikai védelem kiépíté-
sével teljesen eltüntették. Ez utóbbi hivatott meggátolni azt,
hogy a csapadékvíz bejusson a szeméthez, a talajvíz ezáltal nem
szennyeződik. A tereprendezés után létrehoztak egy agyagos,
bentonitos szigetelőréteget, majd a lerakó egy szivárgó felüle-
tet, később humusztakarót és vegetációs fedést kapott.

Az egykori szerencsi szeméttelep már a múlté, nem csúfítja
többé a város határát az égig érő hulladékdomb. A jövő szem-
pontjából azonban elengedhetetlen, hogy minden szerencsi
fontosnak tartsa a természeti környezet megóvását.

Az Abaúj-Zempléni Szilárd Hulladék Gazdálkodási Önkor-
mányzati Társuláson belül 35 lerakó rekultivációja történik
meg 2014 végére.

M. Z.

telep már a múlté



Több mint 22 tonna burgonyát,
3700 kg vöröshagymát és 1100 kg
káposztát osztott szét rászoruló
családok között Szerencs Város
Önkormányzata. A Szerencsi Vá-
rosgazda Nonprofit Kft. telephe-
lyén 2014. szeptember 18-19-én
vették át az élelmiszer-támoga-
tást a rászoruló családok.

Szerencs Város Önkormányzata 2014
tavaszán pályázatot nyújtott be a
Magyar Élelmiszerbank Egyesület

és a Syngenta Kft. „Élelmiszerlavina” ki-
írására. A sikeres elbírálás után a telepü-

lés 500 ezer forint értékben
kapott vetőmagot azzal a
feltétellel, hogy a termést a
rászorulók között, ingyene-
sen kell szétosztani. Sze-
rencs Város Önkormányza-
ta a pályázati támogatás
mellett további egymillió fo-
rinttal járult hozzá a prog-
ramhoz, hogy a megtermelt
burgonyával és egyéb zöld-
ségekkel a hátrányos hely-
zetben élő szerencsi csalá-
dokat tudják segíteni.

A Szerencsi Városgazda Non-Profit Kft.
által megtermelt zöldségekből nyár ele-
jén zöldborsót kaptak a helyben élő rá-
szoruló családok, az ősz beköszöntével a
kiásott burgonyát, vöröshagymát és fejes
káposztát osztotta szét a helyhatóság.

A Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgá-
lat munkatársai javaslatára 740 szerencsi
lakos részesült a mostani élelmiszer tá-
mogatásból. Személyenként harminc ki-
logramm burgonyát, 5 kg hagymát és 1 fej
káposztát kaptak mindazok, akik részt
vesznek a közfoglalkoztatásban, vagy szo-
ciális támogatásban részesülnek. M. Z.
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Burgonya, hagyma és káposzta a szerencsieknek

Eszközfejlesztési támogatást kaptak az orvosok
Egyenként 100 ezer forintos

eszközfejlesztési támogatásban
részesítette a szerencsi alapellá-
tásban dolgozó praxisokat Sze-
rencs Város Önkormányzata.
Koncz Ferenc polgármester 2014.
szeptember 24-én ünnepélyes ke-
retek között a Szerencsi Polgár-
mesteri Hivatalban írta alá és ad-
ta át a szakembereknek a támoga-
tási szerződést.

Az esemény házigazdája dr. Egeli
Zsolt alpolgármester volt, aki kö-
szöntőjében arra hívta fel a figyel-

met, hogy az önkormányzat által meg-
ítélt, egyenként 100 ezer forintos dotáció
működésre és eszközfejlesztésre hasz-
nálható fel. Elhangzott, hogy dr. Sütő Szil-
veszter városi főorvos nyújtotta be javas-
latát Szerencs Város Önkormányzatához,
kérve a praxisok támogatását. – 2010-től
2013-ig, amíg az adósságkonszolidáció
jelentősen nem könnyített a település
pénzügyi helyzetén, az önkormányzat
nem volt abban a helyzetben, hogy kimu-

tassa a város elismerését, tiszteletét az
alapellátásban dolgozók felé – fogalma-
zott dr. Egeli Zsolt. – Emlékszünk még ar-
ra, amikor a rendelőintézet fejlesztése
befejeződött és megérkezett a számla,
melynek kifizetéséhez éppen százmillió
forint hiányzott. Koncz Ferenc polgár-
mester sietett a belügyminisztériumba,
ahol megértették: a járóbeteg szakellátás
terheit talán mégsem egyedül Szerencs
Város Önkormányzatának kell viselnie és
először 100 millió forintot kölcsönként
kapott a város, majd a polgármester köz-
benjárására átminősítették vissza nem
térítendő támogatássá. – Örülünk, hogy
Szerencsen még ilyen körülmények kö-
zött is sikerült a rendelőintézet felújítá-
sának önrészét, újabb eszközbeszerzése-
ket támogatni és legutóbb az egynapos
sebészet légkondicionáló berendezésé-
nek felújítását is tudtuk finanszírozni –
tette hozzá az alpolgármester.

Dr. Sütő Szilveszter a Szerencsi Hírek
kérdésére elmondta, hogy az alapellátás
az OEP által nyújtott összegből  működ-
teti a praxisokat. – Minden pénznek örü-

lünk és reméljük,
hogy a későbbiekben
az új önkormányzat
is támogatni fogja az
alapellátást, hogy a
város egészségügyé-
ért minél jobb eszkö-
zökkel tudjunk dol-
gozni. A városi főor-

vos szerint nagy segítséget jelentett az
elmúlt években az OEP által finanszíro-
zott eszközfejlesztési pályázat is, de saj-
nos tudni kell, hogy a műszerek működ-
tetéséhez is pénzre van szükség.

Dr. Sütő Szilveszter hozzátette: Sze-
rencsen nagyon jól képzett kollégák dol-
goznak, összehangolt a működés a ren-
delőintézettel, ahol szintén kiváló szak-
embergárda tevékenykedik. A későbbi-
ekben fontosnak tartom például, hogy
az informatikai rendszer továbbfejlesz-
tésével össze lehetne kapcsolni a rende-
lőintézetet és a háziorvosi rendelőket.
Kevesebb lenne az adminisztráció, a be-
tegellátásra még több időt tudnak fordí-
tani az orvosok. M. Z.
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Szerencs Város Önkormányzata 2014-ben is pályá-
zatot írt ki civil szervezetek támogatására. A pénzügyi
hozzájárulást igazoló szerződést ünnepélyes keretek
között, 2014. szeptember 24-én Koncz Ferenc polgár-
mester és 14 szervezet képviselői írták alá a polgár-
mesteri hivatalban.

Az eseményen dr. Egeli Zsolt üdvözöl-
te a kedvezményezett közösségek 
képviselőit. Az alpolgármester meg-

jegyezte, hogy amikor 2010-ben megala-
kult a jelenlegi önkormányzat, látva a város
pénzügyi helyzetét, felmerült a kérdés,
mely területeken lehet spórolni? – A javas-
latok között elhangzott, ha egy-két évig
nem adnánk támogatást a civil szerveze-

teknek, első lakáshoz jutóknak, talán ez is segítene a város ne-
hézségein. Koncz Ferenc polgármester azonban határozottan
elutasította ezt a gondolatot és folytattuk azt a hagyományt,
ami alapján az önkormányzat – ha szerény mértékben is – de
támogatta a helyi civil szervezeteket – hangsúlyozta dr. Egeli
Zsolt. – Az is igaz sajnos, hogy a pályázatok elbírálása, a kihir-
detés és a folyósítás között sokszor több mint egy év is eltelt.
Azoknak a civil szervezeteknek, akik ezzel a támogatással szá-
moltak, kiszámíthatatlanná vált a működésük. Ezért is öröm-
teli, hogy idén végre, a város pénzügyi egyensúlyának helyre-
állításával sikerült olyan állapotot teremteni, amikor az első
körben 1,8 millió forintra kiírt pályázat összegét polgármester
úr javaslatára 1,9 millióra tudta megemelni Szerencs Város Ön-
kormányzata – fogalmazott az alpolgármester. 

Dr. Egeli Zsolt köszöntője után Koncz Ferenc polgármester
és a civil szervezetek képviselői írták alá a támogatási szer-
ződéseket. A pályázók tíz napon belül számlájukra kapják a
megítélt összeget.

Támogatásban részesültek: Bocskai István Gimnázium
Alapítvány (100 000 Ft), Szerencs Német Nemzetiségi Közös-
ségéért Alapítvány (100 000 Ft), Hegyaljai Alkotók Társulása
(100 000 Ft), Nyárutó Klub (50 000 Ft), Öreg a Nénikéd Klub
(50 000 Ft), Roma Polgárjogi és Hagyományőrző Egyesület (50
000 Ft), Szerencsi Fiúk Hagyományőrző és Kulturális Egyesü-
let (50 000 Ft), Szerencsi Idősek Otthona Ellátottaiért Alapít-
vány (100 000 Ft), Szerencs és Környéke Tűzvédelméért Ala-
pítvány (150 000 Ft), Szerencsi Polgárőr Egyesület (700 000
Ft), Szerencsi Testvérvárosi Egyesület (50 000 Ft), 1220. szá-
mú Szent Imre Herceg Cserkészcsapat (100 000 Ft), Reformá-
tus Egyház – 1605. számú Bocskai István Cserkészcsapat, Sze-
rencs (100 000 Ft), Szerencsi Horgász Egyesület (200 000 Ft).

Tizenkilenc helyi kisvállalkozást támogat 2014-ben
Szerencs Város Önkormányzata. A képviselő-testület
az idei költségvetésben ötmillió forintot különített el
erre a célra, majd Koncz Ferenc polgármester javasla-
tára a keretösszeget megemelték, így összesen 7,4
millióval segítik ebben az évben a szerencsi vállalko-
zásokat, melyek első sorban munkahelyteremtésre,
üzletek homlokzat felújítására igényeltek különböző
összegeket.

Atámogatási szerződések ünnepélyes átadását 2014.
szeptember 16-án rendezték meg a Szerencsi Polgár-
mesteri Hivatalban. Koncz Ferenc polgármester üdvö-

zölte a cégek képviselőit, hangsúlyozva, hogy az önkormányzat
anyagi lehetőségeihez mérten megpróbálja meghálálni a tisz-
tességes adózást. Elhangzott, hogy a beérkezett kérelmeket
Szerencs Város Önkormányzatának pénzügyi bizottsága bírálta
el, mely nevében dr. Bobkó Géza elnök ismertette: az odaítélés-
nél fontos szempont volt a munkahelyteremtés és -megtartás,
valamint az üzletek felújítását célzó városszépítő elképzelések.

Szerencs Város Önkormányzata korábban pályázatot hirde-
tett a település közigazgatási területén működő vállalkozások
számára. A cégek munkahelyteremtésre, -megtartásra, vala-
mint homlokzat felújításra nyújthatták be igényüket. A költ-

ségvetés erre ötmillió forintot biztosított, majd a megadott
határidőig négy cég és öt egyéni vállalkozás adta be pályáza-
tát. Szerencs Város Önkormányzatának pénzügyi bizottsága
az első fordulóban 3 981 000 forint összegben nyolc elképze-
lést támogatott. A fennmaradó, mintegy egymillió forint fel-
használása érdekében kihirdették a második fordulót, melyre
már összesen 6,2 millió forintos igény érkezett. Ezt követően
az önkormányzat Koncz Ferenc polgármester javaslatára
megemelte a keretösszeget, így a második körben újabb 11
pályázatot, több mint 3 430 000 forinttal támogatnak.

M. Z.

1,9 millió forint egyesületeknek,
alapítványoknak

Önkormányzat a kisvállalkozókért
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Czakóné Szikszai Orsolya ismertet-
te, hogy több dolog indokolta a
pénzügyi terv átdolgozását. Az

egyik ilyen tényező például az intézmé-
nyeknél, a munkaügyi központ foglal-
koztatási támogatásai, illetve a saját jo-
gon elnyert pályázatok – szakmai prog-
ramok, kulturális rendezvények stb. –
voltak, melyek megjelentek a bevételi és
kiadási oldalon egyaránt. A Szerencsi
Polgármesteri Hivatal pénzügyi osztály-
vezetője szerint a legjelentősebb költ-
ségvetés-módosító tételt a Start munka-
programok jelentették. – Eredetileg eze-
ket nem terveztük be a költségvetésbe,
mert akkor még ennek pontos adatai
nem voltak láthatóak. A Start munka-
programnak köszönhetően mintegy 300
millió forintos támogatás jelent meg a
bevételi és kiadási oldalon. Ebből a leg-
nagyobb, 260 milliós rész személyi jel-
legű kifizetés volt, 25 millió forint dolo-
gi, 14 millió pedig beruházási célokat
szolgál; 53 millió forintot a következő év
első két hónapjára helyeztünk át, mert a
legtöbb közfoglalkoztatási program
2015. február 28-áig tart – tette hozzá
Czakóné Szikszai Orsolya. 

Dr. Bobkó Géza, a pénzügyi bizottság
elnöke szerint látszik, hogy rengeteg
munka áll az előterjesztés mögött, ma
már elmondható, hogy a gödörből kifelé
tartunk, stabilizálódott a város pénzügyi
helyzete. Heves János többek között a

református iskola átadásához köthető
13,5 millió forintos megtakarításhoz
kapcsolódóan arról érdeklődött, hogy
mi különbség van aközött, hogy az állam
működteti az iskolát, vagy az egyház, mi-
től lesz megtakarítás, ha az egyház mű-
ködteti tovább? Czakóné Szikszaki Orso-
lya válaszában elmondta: valós megta-
karítás a Rákóczi iskola átadásával meg-
maradt 13,5 millió forint, hiszen 9 fő bé-
re már nem Szerencs Város Önkormány-
zatát terheli, csakúgy, mint az épület fű-
tési, üzemeltetési költsége az év hátra-
lévő hónapjaiban. Az eredetileg beterve-
zett költségek szeptember, október, no-
vember és decemberre eső részéből
származik, tehát a 13,5 millió forint ma-
radvány, amit a szerencsi diákok iskola-
kezdési támogatására fordított az ön-
kormányzat. A pénzügyi terv módosítá-
sát végül egyhangúlag fogadta el a kép-
viselő-testület. 

A következő napirend keretében a
2014-es költségvetés első félévi teljesí-
tését tárgyalta a grémium. Dr. Bobkó Gé-
za szerint a pénzügyi bizottság is érté-
kelte a korrekt beszámolót, örvendetes,
hogy a konszolidáció után ma már nincs
szükség hitelekre, így munkabérhitelre
sem. Heves János szerint is óriási dolog
volt a város életében az adósságrende-
zés, a következő önkormányzat célja-
ként említette, hogy csökkenteni kell a
vállalkozások, a lakosság terheit. Kiss

Attila alpolgármester erre válaszolva
hangsúlyozta: januárban a lakossági ter-
heket kívántuk mérsékelni azzal, hogy
nulla forintra csökkentettük a kommu-
nális adót Szerencsen. Az itt jelenlévők
közül, Heves János kivételével, mindenki
örömmel megszavazta ezt a kezdemé-
nyezést. Visi Ferenc szerint a következő
önkormányzat előnnyel fog indulni az
előzőekhez képest, hiszen olyan ered-
ményeket tartalmaz a pénzügyi beszá-
moló, melyeket mindenkinek el kell is-
mernie. Kiss Attila felszólalására reagál-
va Heves János megjegyezte, hogy ő nem
azt javasolta, hogy ne csökkentsék nul-
lára a kommunális adót, hanem azt,
hogy ne mindenkinek. Szerinte szándé-
kosan értették félre, amit mondott. Kiss
Attila azonban megerősítette: nem ér-
tettük félre, Ön nem szavazta meg a
kommunális adó nullára csökkentését,
előtte a duplájára akarta növelni. Koncz
Ferenc is hozzátette, hogy Heves János
20 ezer forintra akarta emelni a kom-
munális adót és az is igaz, nem értett
egyet az általános csökkentéssel.

Koncz Ferenc azt is megjegyezte, hogy
amíg Heves János alpolgármester volt,
egyszer sem hallották tőle, hogy csök-
kenteni kellene a vállalkozások terheit,
pedig akkor is magasak voltak. Ezzel
szemben a jelenlegi önkormányzat mér-
sékelte a helyi adókat.

M. Z.

Szerencs Város Önkormányzata 2014. szeptember 18-án tartotta soron következő ülését, melyen el-
sőként a város idei költségvetésének módosításáról szavaztak a képviselők.

Városházi napló: a költségvetés módosítása
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A2014. szeptember 18-án megtar-
tott önkormányzati ülésen Koncz
Ferenc emlékeztette a jelenlévő-

ket arra, hogy az elmúlt három évben
komoly takarékossági intézkedésekre
volt szükség, de történtek lépések, me-
lyek igyekeztek könnyíteni a szerencsiek
helyzetén. A polgármester szerint a leg -
inkább nehéz körülmények között élő
réteg a nyugdíjas korosztály, ezért azt ja-
vasolta a képviselő-testületnek, hogy a
60. évét betöltött, állandó szerencsi lak-
címmel rendelkező polgárokat, szemé-
lyenként 5000 forintos Erzsébet-utal-
vánnyal támogassa.

Czakóné Szikszai Orsolya a Szerencsi
Polgármesteri Hivatal pénzügyi osztály-
vezetője ismertette, hogy a juttatás fede-
zetét az a 100 milliós kormánytámogatás
adja, amit 2013 végén kapott a település.
Ebből az összegből 15 millió forintot ki-
zárólag szociális célokra fordíthat az ön-
kormányzat és a támogatási szerződés
szerint legkésőbb 2014. november 30-
áig használható fel. A pénzügyi osztály-
vezető javasolta, hogy a képviselő-testü-
let a rendeletben megjelölt célra fordítsa
ezt a forrást, amely – figyelembe véve,
hogy 2650 embert érint Szerencsen –,
mintegy 13 millió forintot jelent összes-
ségében. Heves János szerint elegánsabb
lenne, ha ezt a döntést a következő ülé-
sen tárgyalná meg az önkormányzat, to-
vábbá javasolja, ha mégis életbe lép a
rendelet, tízezer forintra emeljék az ösz-
szeget. Dr. Bobkó Géza elmondta, hogy a
pénzügyi bizottság ülésén is felvetődött
az ötlet, de kiderült, hogy ilyen mértékű
juttatásra nincs elegendő forrás. Visi Fe-
renc szerint élni kell a kínálkozó lehető-
séggel, a rászoruló szerencsiek örülni
fognak a személyenként ötezer forintnak
is. Kiss Attila azt javasolta: ha mind a
2650 fő igényli az Erzsébet-utalványt, ez
13 millió forintot tesz ki, a fennmaradó
összeget fordítsa az önkormányzat tűzifa
támogatásra. Dr. Egeli Zsolt megerősítet-
te, hogy van helye a tűzifatámogatásra
szánt pénznek is. Az alpolgármester to-
vábbá hangsúlyozta, hogy ez az összeg

nem része a város költségvetésének és
nem az adósságkonszolidáció alapján fel-
szabaduló forrásból származik. – Ezt a
pénzt Szerencs egyedi döntés alapján
kapta, mert az az igazság, hogy Koncz Fe-
renc polgármester tudott olyan lobbierőt
képviselni, aminek köszönhetően Sze-
rencs város tavaly novemberben elnyer-
hette ezt a 100 millió forintos egyszeri tá-
mogatást – emelte ki dr. Egeli Zsolt. 

Heves János úgy fogalmazott, azt a hi-
bát nem fogja elkövetni még egyszer,
amit már elkövetett. Ha nem lesz más al-
ternatíva, támogatni fogja az ötezer fo-
rintos juttatást. 

Koncz Ferenc szerint átgondoltan kell
döntést hozni, mert számolni kell azzal a
lehetőséggel, hogy mindenki igénybe ve-
szi a támogatást. A polgármester azt ja-

vasolta, adjon az önkormányzat tízezer
forintot, de abból ötezret most, a másik
felét pedig akkor, ha kiderül, mennyi
pénz marad a kasszában. Dr. Barva Attila
jegyző ezzel nem értett egyet, mint
mondta szerencsés lenne, ha a képvise-
lő-testület az eredeti rendeletről szavaz-
na, és az októberben felálló új önkor-
mányzat döntsön a további felhasználás-
ról. Koncz Ferenc polgármester eredeti
javaslatát végül egyhangúlag fogadta el
Szerencs Város Önkormányzata. E sze-
rint minden állandó lakcímmel rendel-
kező idős személy, aki 2014. október 
15-éig betöltötte 60. életévét, és a támo-
gatási igényét október 15-éig benyújtja
a Szerencsi Polgármesteri Hivatalba, ré-
szesüljön 5000 forintos Erzsébet-utal-
ványban. M. Z.

Minden hatvan év feletti szerencsi lakosnak alanyi jogon jár az
5000 forintos Erzsébet-utalvány. Erről hozott döntést 2014. szeptem-
ber 18-ai ülésén Szerencs Város Önkormányzata. A tanácskozáson
Koncz Ferenc javasolta a testületnek, hogy a 2013 végén megérkezett
100 millió forintos kormányzati támogatás terhére – melyből 15 mil-
lió forintot szociális célokra lehet fordítani – segítsék a 60 év feletti
szerencsi lakosokat.

Iskolakezdési támogatás
– határidő meghosszabbítva

Szerencs Város Önkormányzata 2014. szeptember 18-ai ülésén tárgyalta
újra a szerencsi diákok 10 ezer forintos tanévkezdési támogatásáról szóló
rendeletét. Koncz Ferenc javaslatára a képviselő-testület úgy döntött, hogy
az igény benyújtására vonatkozó határidőt meghosszabbítja. A polgármester
mindezt azzal indokolta: idő közben kiderült, hogy a főiskolások és egyete-
misták számára több időt igényel a szükséges igazolások beszerzése. Az ön-
kormányzat által módosított rendelet szerint: minden 2014. szeptember 1-
je előtt állandó szerencsi lakcímmel rendelkező tanuló 2014. október 15-
éig nyújthatja be támogatási igényét a Szerencsi Polgármesteri Hivatalban.

Szerencs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete támogatta Koncz Ferenc
előterjesztését, melynek köszönhetően minden 2014. szeptember 1. napja előtt
állandó, szerencsi lakcímmel rendelkező tanuló 10 ezer forint értékű Erzsébet
utalványban részesül. Az Erzsébet-utalvány felhasználható tanszer, ruházat, va-
lamint élelmiszer vásárlására.

A természetbeni támogatás iránti igény a Szerencsi Polgármesteri Hivatalban
nyújtható be írásban, személyesen vagy postai úton. Az igénylőlap beszerezhető
a Szerencsi Polgármesteri Hivatal portaszolgálatánál, valamint az igazgatási és
hatósági osztály ügyfélszolgálatánál, vagy letölthető a www.szerencs.hu oldalon.
Az igénylőlap benyújtási határideje: 2014. október 15.

Az igényléshez csatolni kell:
1. középiskolai és felsőfokú tanulmányokat folytató tanuló(k), hallgató(k) isko-

lalátogatási igazolását, illetve hallgatói jogviszony fennállásának igazolását;
2. az igénylő személyi igazolvány, lakcímet igazoló hatósági igazolvány másola-

tát, továbbá a tanuló, hallgató lakcímet igazoló hatósági igazolványának másolatát
(másolásra lehetőség van a polgármesteri hivatalban). M. Z.

Erzsébet-utalvány a szerencsi időseknek
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Honfi László,
az SZHE elnö-
ke beszámolt

a sajnálatos tényről,
miszerint 2007-től
napjainkig mintegy
400 fővel csökkent az
egyesület taglétszá-
ma. Az elnök szerint

az egész országban jellemző tendencia
betudható a 2008-ban kezdődött gazda-
sági válságnak, az embereknek egyre ke-
vesebb pénzük maradt a tagsági díjakra,
területi engedélyekre. Az egyesület ren-
delkezésére álló egyetlen vízfelület nap-
jainkban a Homokos-tó, melynek tulaj-
donosa a Szerencsi Mezőgazdasági Zrt.
Az SZHE, vízterületre vonatkozó halásza-
ti engedélye 2015. december 31-én lejár.
Honfi László úgy fogalmazott: Koncz Fe-
renc polgármester támogatásáról bizto-
sította a szervezetet, hamarosan meg-
kezdődnek a tárgyalások a Homokos-tó
jövőbeni, horgászati célú további hasz-
nosítása érdekében. 

Honfi László bejelentette, hogy a na-
pokban az egyesület új irodába költözött.
A horgászok a Szerencs, Kossuth út 4.
szám alatti Civilek házában találják az
SZHE képviseletét. Az új helyiség jelké-
pes bérleti díjával jelentős összeget ta-
karítanak meg, amit a jövőben újabb hal-

telepítésekre tudnak felhasználni. Az el-
nök örömmel tájékoztatta a tagságot,
hogy Szerencs Város Önkormányzata a
civil szervezeteknek kiírt 2014-es pályá-
zatán 200 ezer forinttal támogatja a hor-
gász egyesületet. Elhangzott továbbá,
hogy az 1947-ben megalakult SZHE ed-
dig soha nem rendelkezett saját vízterü-
lettel. Emiatt vetődött fel az egykori cu-
korgyári hűtőtavak horgászati célú hasz-
nosításának gondolata. Szerencs Város
Önkormányzata örömmel támogatta az
elképzelést, majd megkezdődtek a tár-
gyalások a terület kezelőjével, az Aggte-
leki Nemzeti Park Igazgatósággal. Koncz
Ferenc polgármester közbenjárására a
folyamat felgyorsult az utóbbi időszak-
ban: elkészültek az új horgász tó tervei.

Koleszár Károly tervező a fórumon be-
számolt arról, hogy a szóban forgó há-
rom meder összenyitásával mintegy 1,4
hektáros vízfelület jön létre, átlagosan
1,25-1,55 m vízmélységgel. A Szerencs-
patak becsatlakozásánál, valamint a vas-
út felőli végén, a diósi ároknál új műtár-
gyakat építenek be. A tó állandó, meg-
emelt vízszintjének fenntartásához el-
engedhetetlen a Szerencs-patak duz-
zasztása, ami folyamatos felügyeletet
igényel a jövőben. A tervező szerint fi-
gyelemmel kell kísérni, hogy a meg-
emelkedett szint milyen hatással lesz a

környék talajvizeire. Ezt szolgálja a Sze-
rencs, Rákóczi út 133-135. társasház ud-
varán elhelyezett három ideiglenes mé-
rési pont. Szabó Lászlóné, a Szerencsi
Polgármesteri Hivatal városfejlesztési
osztályvezetője elmondta: egy hónapig
vizsgálják a tényleges talajvízszintet,
majd a duzzasztással megkezdődik a
próbaüzem.

Koncz Ferenc polgármester megerősí-
tette: nem egyszerűen arról van szó,
hogy összenyitjuk a három medret és
feltöltjük vízzel. Gondos előkészítő mun-
ka előzi meg a horgászati célú tavak ki-
alakítását, amelyben az Aggteleki Nem-
zeti Park Igazgatóság is együttműködé-
séről biztosította az önkormányzatot.

Amennyiben a próbaüzem sikerrel jár
és a duzzasztás hatására nem emelkedik
a környék talajvízszintje, akár már de -
cemberben megkezdődhet az engedé-
lyeztetési eljárás. A Szerencsi Horgász
Egyesület pedig igényelheti a halászati
jogot a területre. M. Z.

A Szerencsi Horgász Egyesület (SZHE) elnöke, Honfi László kezde-
ményezésére rendezett közös fórumot 2014. szeptember 25-én a ci-
vil szervezet és Szerencs Város Önkormányzata. A programon szó volt
többek között az Aggteleki Nemzeti Park Igazgatóság kezelésében lé-
vő, volt cukorgyári tavakkal kapcsolatos elképzelésekről, a Szerencs-
patak melletti hűtőtavak közösségi- és horgászati célú hasznosításá-
ról, valamint a Homokos-tó jövőjéről.

Újabb haltelepítést végzett a Szeren-
csi Horgász Egyesület. A civil szervezet
ez alkalommal 450 kilogramm, 1-2 nya-
ras pontyot vásárolt, a halakat 2014.
szeptember 24-én délelőtt helyezték el
a Homokos-tóban.

450 kilogramm ponty

Elkészültek az új horgász tó tervei
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Kiss Attila alpolgármester szerint
azért volt szükség a rendelet 
megalkotására, mert 2014 nya-

rán Miskolc Város Önkormányzata dön-
tést hozott, miszerint a szociális bérla-
kásaikban élő családokat arra ösztönzik,
hogy hagyják el a megyeszékhelyet.
Amennyiben ezt megteszik, kapnak né-
hány millió forintos, ún. lelépési pénzt
azzal a feltétellel, hogy a támogatásként
átvett összegből más településen vásá-
rolhatnak maguknak ingatlant. Ezekre a
város elidegenítési tilalmat jegyeztet be,
ezzel biztosítva, hogy az összeférhetet-
len, nehéz szociális körülmények között
élő családok öt éven belül ne tudjanak
visszaköltözni Miskolcra. – Mi nem elle-
nezzük Miskolc ezen szándékát, mind-
össze az a célunk az újonnan megalko-
tott rendelettel, hogy a hátrányos hely-
zetű, gyakran békétlen életet élő, az ot-
tani társadalomba be nem illeszkedő
családok és egyének ne Szerencsen tele-
pedjenek le. Ezért alkottunk egy olyan
rendeletet, mely szerint: aki más váro-
soktól kiköltözési támogatást kap és ne-
tán nálunk akar ingatlant vásárolni, öt
éven át Szerencs Város Önkormányzatá-
tól semmilyen szociális támogatást ne
kapjanak, azaz ne költözzenek ide to-
vábbi juttatások reményében – ismer-
tette Kiss Attila.

Az alpolgármester hozzátette, hogy
érkeztek a városvezetéshez olyan meg-
keresések, melyek szerint a taktaközi ré-
gióból, bizonyos maffiahálózatként mű-
ködő szervezetek leromlott állapotú,
közmű nélküli, olcsó ingatlanokat pró-
bálnak felvásárolni Szerencsen, azzal a
céllal, hogy a Miskolcon kapott támoga-
tást elvegyék az említett nehéz sorsú
családoktól, majd az alacsonyabb értékű
szerencsi ingatlant adják oda nekik.

– Akik eddig nem tudtak integrálódni
a társadalomba, akik bűnözésből éltek
és eddig is lelakták a miskolci ingatlano-
kat, hatalmas közműtartozásokat hal-
moztak fel, ők itt sem lesznek képesek a
beilleszkedésre. Szerencs közössége
sem fogadja szívesen ezeket a családo-
kat – hangsúlyozta Kiss Attila, s hozzá-
tette: a mi városunkba olyan embereket
várunk, akik együtt szeretnének élni a
többségi társadalommal, dolgozni és

tenni akarnak a váro-
sért!

A napirend vitája so-
rán dr. Barva Attila tör-
vényességi észrevételt
tett a rendelet-tervezet-
tel kapcsolatban. Sze-
rencs város jegyzője
többek között elmondta,
hogy az elfogadás előtt
álló dokumentum alap-
ján az önkormányzat és
intézményei a rendelet
hatálya alá tartozó sze-
mélyek részére nem biz-
tosítana önkormányzati
segélyt, pénzbeli és ter-
mészetben nyújtott szo-
ciális ellátást, valamint
első lakáshoz jutók támogatását. A ren-
delkezés álláspontja szerint Alaptör-
vénybe ütközik és jogszabályt sért. Több
észrevétel mellett dr. Barva Attila meg-
jegyezte, hogy a tervezet tartalma az
egyenlő bánásmód követelményének
megsértését is jelenti, véleménye sze-
rint nem szabad embereket közvetlen
vagy közvetett hátrányos megkülönböz-
tetéssel sújtani a lakhatást segítő állami,
vagy önkormányzati támogatások, ked-
vezmények vagy kamattámogatás nyúj-
tásával.

Kiss Attila úgy véli, a jegyző kötelessé-
gének tett eleget, amikor nyilvánosságra
hozta észrevételeit. Ennek ellenére fon-
tosnak tartja a rendelet megalkotását,
amely 2014. szeptember 19-től hatályba
lép addig, amíg egy bíróság ki nem
mondja jogerősen, hogy vissza kell von-
ni. – Addig időt nyerünk. Ezt a lépést az
önkormányzatnak meg kell tennie, mert
nem engedhetjük ide azokat a családo-
kat, csoportokat, akik nem tudtak Mis-
kolcon, vagy máshol beilleszkedni! Nem
engedhetjük ide őket, mert békétlensé-
get, viszályt, bűnözést szíthatnak. Addig
is álljunk ki a szerencsiek érdekeiért és
alkossuk meg a rendeletet – hangsúlyoz-
ta az ülésen Kiss Attila.

Visi Ferenc egyetértett képviselőtár-
sával, megjegyezve, hogy nem bűnözés-
ről beszélünk, hanem olyan emberi ma-
gatartásokról, ami a szerencsiek számá-
ra nem elfogadható. Dr. Takács István a

választóiért érzett felelőssége miatt
szintén támogatta az előterjesztést. Dr.
Bobkó Géza is úgy vélte, az önkormány-
zat szembe kerülhet a joggal, de időt
nyerhet a város ezzel a lépéssel. Javasla-
ta szerint, ha ilyen családok megjelen-
nek Szerencsen, az önkormányzatnak
meg kell vásárolnia az ingatlanokat.
Koncz Ferenc polgármester hozzátette:
Szerencs a béke szigete, a képviselő-tes-
tületnek az a dolga, hogy mindent meg-
tegyen azért, hogy ez így is maradjon. 
– Miskolc önkormányzata a saját közös-
ségi érdekeit vette figyelembe, nekünk
pedig a szerencsiek érdekeit képviselve
kell döntést hoznunk, így a kockázatot
felvállalva, minden szerencsi védelmé-
ben támogassuk a tervezetet – hívta fel
a figyelmet a polgármester, s hozzátette,
hogy a helyi ingatlanvásárlások eseté-
ben meg kell fontolni a javaslatot. 

Kiss Attila a Szerencsi Hírek kérdésére
elmondta: az elmúlt hetekben megkere-
sés érkezett Szerencs Város Önkor-
mányzatához, miszerint „jó lenne meg-
vásárolni egy helyi lakást, mivel infor-
mációk szerint öt gyermekes, Miskolcról
kiköltöző, rosszhírű család akar oda be-
költözni”. Az alpolgármester megerősí-
tette: ha szükséges, a költségvetésben
erre a célra elkülönített 55 millió forint-
ból vásárolunk ingatlanokat annak érde-
kében, hogy útját álljuk a nem kívánatos
személyeknek városunkban.

M. Z.

Kiss Attila alpolgármester javaslatára új rendeletet fogadott el 2014. szeptember 18-ai ülésén Szerencs
Város Önkormányzata. A határozat célja, hogy megakadályozza a más városokból kitelepülő, szociálisan
hátrányos helyzetben élő, társadalmilag összeférhetetlen családok Szerencsre költözését.

Önkormányzati rendelet a szerencsiekért
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Zenés programokkal ünnepelte
fennállásának 25. évfordulóját a
Szerencsi Idősek Otthona. A 2014.
szeptember 17-én első alkalom-
mal megrendezett Aranyfakanál
Főzőversenyre a város intézmé-
nyei, civil szervezetek fogadták el
a szervezők meghívását. A hagyo-
mányteremtő rendezvényen 17
kondérban készültek a finom fa-
latok, a legjobbakat értékes díjak-
kal jutalmazta a zsűri.

ASzerencsi Idősek Otthona, fennál-
lásának 25. évfordulója alkalmá-

ból, hagyományteremtő céllal
hirdette meg az Aranyfakanál Főzőver-
senyt. Az ünnepi esemény megnyitóján
Koncz Ferenc, a rendezvény fővédnöke
köszöntötte a résztvevőket, majd a ti-
zenhét csapat hozzálátott a finom fala-
tok elkészítéséhez.

Miközben a bográcsokban rotyogott
az étel, a szabadtéri színpadnál Visi Fe-
renc muzsikája szórakoztatta a szociális
intézmény lakóit és dolgozóit. 

A déli órákra befejeződött a sütés-fő-

zés, a zsűri hozzálátott az értékeléshez.
Az ünnepélyes eredményhirdetés előtt
Koncz Ferenc polgármester és Kontra
László szervezeti intézményegység-ve-
zető köszöntötte azokat a dolgozókat 
– Farkas Zsuzsanna, Matolcsi Józsefné,
Nagyné Deli Emőke, Nalesnyik Istvánné,
Putnoki Lászlóné, Sándorné Molnár Va-
léria, Tóth Ferenc, Tóthné Béres Mónika,

Vezendi Istvánné – akik az intézmény
megalakulásával egyidőben lettek köz-
alkalmazottak.

A Szerencsi Polgári Együttműködés
Egyesület ötvenezer forintos díjazásban
részesítette a három helyi nyugdíjas klu-
bot. A Nyárutó Klub, a Városi Nyugdíjas-
klub és az Öreg a Nénikéd Klub képvise-
lőinek Kiss Attila nyújtotta át a civil
szer vezet pénzjutalmát.

A főzőversenyben első helyen végzett a
Szerencsi Városgazda Non-Profit Kft. csa-
pata, akik lekváros sültlapockát készítet-
tek, héjában sült, fokhagymás, tejfölös
burgonyával. A második lett a Szerencsi
Idősek Otthona 2. csapata, akik sertés-
pörkölttel és rakott lepcsánkával készül-
tek. A bronzérmes helyezést a Szerencsi
Hivatásos Tűzoltóság érdemelte ki, ők
pörköltöt leveles tésztában, aszalt gyü-
mölcsös kenyérrel kínáltak a zsűrinek és
a vendégeknek. Különdíjban részesült a
Nyárutó Klub nagydarával, füstölt hússal
főzött töltött káposztája. M. Z.

95 éves lakók a Gyémántkapu Idősek Otthonában

Koncz Ferenc polgármester
az elmúlt napokban két szép-
korú lakót látogatott meg a
szerencsi Gyémántkapu Idő-
sek Otthonában. Székely Já-
nost 95. születésnapja alkal-
mából 2014. szeptember 15-
én köszöntötte a városvezető,
néhány nappal később, szep-
tember 23-án pedig az ugyan-
csak 95 esztendős Buda Ber-
talanné fogadta Koncz Ferenc
jókívánságait.

I. Aranyfakanál Főzőverseny
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Szeptember vége a
szüret jegyében telt a
szerencsi Napsugár
óvodában. A gyermek-
ek immár hagyományo-
san városi sétára indul-
tak, kis kosárkából kí-
nálták a járókelőknek
az őszi gyümölcsöket. A
kicsik meglátogatták a
Szerencsi Polgármeste-
ri Hivatalt, ahol dr. Egeli
Zsolt alpolgármester
szerencsi csokoládéval
fogadta az apró vendé-
geket.

Szerencs is csatlakozott a kor-
mány által támogatott, „Itthon
vagy – Magyarország szeretlek!”
elnevezésű, országos programso-
rozathoz. A gyermekeket 2014.
szeptember 27-én játszóház, báb-
színház, ugrálóvár várta a Rákóc-
zi-várban. A szabadtéri színpadon
néptáncosok, koncertek szóra-
koztatták a nagyérdeműt, miköz-
ben gasztronómiai különlegessé-
geket kóstolhatott mindenki, aki
elfogadta a Szerencsi Művelődési
Központ meghívását.

Aszombaton délután kezdődő prog-
ram nyitányaként Koncz Ferenc 
polgármester köszöntötte a ven-

dégeket, s arra kérte a jelenlévőket: ünne-
peljük együtt a most színpadra lépő gyer-

mekeket, hiszen ők azok, akik nélkül el-
képzelhetetlen a jövő. Az üdvözlő gondo-
latok után a már említett ifjúság vette bir-

tokba a színpadot: bemutatkoztak a város
óvodásai, óvónői és a Bolyai János Katoli-
kus Általános Iskola diákjai. A Rákóczi-
várba érkező látogatók a szerencsi hegy-
oldalból származó szőlőt és frissen pré-
selt mustot kóstolhattak. Igazi látvány-
konyhát varázsoltak a várudvarra a Városi
Nyugdíjasklub asszonyai, akik a helyszí-
nen készítették a fantasztikus lepcsánkát
és krumplilángost. A gyermekek játszó-
házban próbálhatták ki ügyességüket, a
legkisebbek az ugrálóvárnak örültek le-
ginkább. A színpadon sorra váltották egy-
mást a hagyományőrző csoportok, ké-
sőbb a Hajnali Néptáncegyüttes parádés
műsorát is láthatta a nagyérdemű. 

Az est fénypontja az országos ese-
ményhez kapcsolódó tűzgyújtás volt,
majd a nap zárásaként az Ossian együt-
tes koncertje zárta a városunkban első
alkalommal megrendezett Szent Mihály
Napi programokat. M. Z.

Szüreti séta óvodásoknak

Magyarország szeretlek!
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Csodálatos gyermekkorom volt, igazi mesevilágban nőt-
tem fel. A hatalmas portánkon apám két házat épített,
mert velünk éltek a nagyszüleim és a dédszülők is. Gye-

rekként oly sok jót, egyedi tudást kaptam a családomtól, hogy
azóta is abból élek. Érdekes történeteim, a mulatságos anek-
doták, mind-mind abból az időből származnak. Ráadásul ki-
tűnő tanítóim, tanáraim mellett a szüleim is belém táplálták
a tudásvágyat.

A másik meghatározó része az életemnek egy tragédia. 1980.
április 20-án egy szörnyű balesetben meghalt édesanyám. A
tragédiát csak tetézte, hogy édesapám beleőrült abba, hogy el-
veszítette a feleségét. Húsz éves koromban történt mindez és
volt egy kilenc évvel fiatalabb leány testvérem. Szegény apám
gyakorlatilag 14 éven át haldoklott a felesége után, soha nem
tudta feldolgozni a történteket. Biztosan ez is közrejátszott ab-
ban, hogy csak néhány év múlva tanulhattam tovább. Az akkor
11 éves húgom nevelése részben rám és a nagymamámra há-
rult. Ez az embert próbáló időszak faragott férfit belőlem.

A nehézségek ellenére 1983-ban megkezdtem a tanulmá-
nyaimat a Nyíregyházi Főiskola matematika-fizika szakán.
Azért csak két évig tartott nyíregyházi „pályafutásom”, mert
1985-ben összeházasodtunk feleségemmel, aki akkor már Bu-
dapesten volt egyetemista. Azóta három gyönyörű gyerme -
künk született, Zsófi lányom ma már végzett jogász, iker fiaim
pedig idén kezdték egyetmi tanulmányaikat Budapesten. Fe-
leségem, gyermekeim olyan biztos hátteret nyújtanak szá-
momra, mely nélkül nem tudnám ezt a munkát végezni.

Az, hogy 24 esztendeje vagyok önkormányzati képviselő és
az utóbbi négy évben pedig a város polgármestere, minden-
képpen a családdal eltöltött idő rovására megy.

– Hallgatva Önt, elsőként az a kérdés fogalmazódott
meg bennem, hogyan került kapcsolatba a közélettel?

– Már kisgyermek korom óta foglalkoztattak a közélettel
kapcsolatos történések, még ha nem is tudtam pontosan min-
denről, hogy mit is jelent. Mindent eldöntött, hogy az egész
családom, szűkebb és tágabb környezetem vallásos, templom-
ba járó emberekből állt. A közéleti szerepvállalás csírái a bu-
dapesti, egyetemi időszakhoz köthetők.

– Hogyan került a fővárosba?
– Mint említettem a nyíregyházi főiskola hallgatója voltam,

amikor másodéves koromban megnősültem. Ezért iskolát vál-
tottam, párommal együtt a fővárosban folytattuk a tanulmá-
nyainkat.

„Már kisgyermek korom óta foglalkoztattak a
közélettel kapcsolatos történések, még ha nem
is tudtam pontosan mindenről, hogy mit is je-
lent. Mindent eldöntött, hogy az egész családom,
szűkebb és tágabb környezetem vallásos, temp-
lomba járó emberekből állt." Így idézte ifjúkori
emlékeit Koncz Ferenc polgármester, aki immár
24 esztendeje tagja a szerencsi képviselő-testü-
letnek, négy éve a polgármesteri tisztséget is be-
tölti. Amikor munkájáról kérdeztük, először
gyermekkorát, a családi örökséget említette.

Meghatározó korszakok
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Budapesten már a változás szelei fúj-
dogáltak. Magával ragadott az ottani
légkör. Azt lehet mondani, hogy tanúja
és sokszor részese is voltam a változás
folyamatainak. Benne voltam minden-
nek a sűrűjében, ami az én vérmérsék-
letem alapján szinte természetes is. Az
ELTE matematika-fizika szakos hallga-
tójaként politikailag nem voltam még
képzett, csupán ösztönösen fordultam
bizonyos irányokba. Ma már tudom, tör-
vényszerű, hogy itt vagyok. A család, a
baráti környezetem egyértelműen meg-
határozták az irányt, ami az életem so-
rán azóta sem sokat változott. Ahogy
magunk között szoktam mondani, én
maradtam, aki voltam, a körülöttem lé-
vő világ mozdult el. A nemzeti oldalnak
mindig is a népi szárnyához tartoztam.
Mondom ezt azért, mert a mai liberaliz-
mus távol áll tőlem, inkább a Kossuth-
féle nemzeti szabadelvűség jellemző
rám.

– Említette, hogy a rendszerválto-
zás, a politikai átalakulás folyamatá-
nak részévé vált. Hogyan emlékszik
erre az időszakra?

– 1990-ben kiderült, hogy az MDF
nem képes azokra a sarkalatos változta-
tásokra, amire ennek a nemzetnek szük-
sége lett volna. A Fiatal Demokraták
Szövetsége alapítói közül többeket sze-
mélyesen ismertem. Az is nyilvánvalóvá
vált számomra, hogy Orbán Viktor az a
politikai szereplő, aki elegendő erővel és
eltökéltséggel rendelkezik ahhoz, hogy
jó irányba indítsa el az országot. Ezért
csatlakoztam hozzájuk 1990 nyarán. 

Emlékszem, Szerencsen tanítottam a
Rákóczi Zsigmond Általános Iskolában,
ahol egy kolléganőm felhívta a figyelme-
met arra, hogy éppen alakulóban van a

Fidesz helyi csoportja. Megkerestem
őket, így lettem én is alapító tag Szeren-
csen. Már ez évben az első önkormány-
zati választáson bekerültem a képviselő-
testületbe. Ugyanígy történt 1994-ben is,
ezt követően pedig felgyorsultak az ese-
mények: 1998-ban országgyűlési képvi-
selő lettem. Akkorra már egyre többen is-
mertek helyben és a térségben is.

– Ön 24 évig volt önkormányzati
képviselő Szerencsen és három ciklu-
son át a Parlament tagja, 2010-től pe-
dig Szerencs polgármestere. Sokan
úgy tartják, mindkét feladat egész
embert kíván. Miért vállalta mindket-
tőt?

– 2010-ben úgy gondoltam, hogy a
parlamenti képviselőség szükséges ah-
hoz, hogy a város új polgármestere ki-
húzza Szerencset abból a reménytelen
helyzetből, amelybe az előző nyolc év-
ben került. Ez így is történt. 

Az is igaz, hogy ebben a négy évben
sokkal inkább polgármester voltam, mint
országgyűlési képviselő. Az, hogy mi tör-
ténik egy közösség-
gel, főleg a polgár-
mestertől és az ön-
kormányzattól függ,
ezért a város vezető-
jének óriási a felelős-
sége, persze legitimi-
tása is, hiszen direkt
módon választják az
emberek.

– Ennek ellenére
van aki úgy tartja,
az önkormányza-
tok hatásköre le-
csökkent, minden
fontos kérdés kor-

mányszinten dől el, a településeknek
csupán a végrehajtó szerep maradt.

– Ezt természetesen a politikai ellen-
feleink mondják, de valójában nem így
van. Egy település jövője függhet egy jó,
vagy hibás polgármesteri döntéstől. Pél-
daként említem, hogy a szerencsiek szá-
mára óriási katasztrófát jelentett a
2006-os választás, ugyanis az akkori vá-
rosvezetés 2008-ban nem akadályozta
meg a cukorgyár bezárását. Az elődöm
helyében – ha már tárgyalásokkal nem
tudtam volna megakadályozni az üzem
bezárását – odaláncoltam volna magam
a gyár kerítéséhez. 

A polgármesterség olyan, mint egy ha-
jó kapitányának lenni: meg kell tudni
halni a városért.

Ha valaki csupán a saját karrierje mi-
att akar a polgármesteri székbe ülni,
nem való a feladatra. Érhetik az embert
kudarcok, de meghalni csak állva sza-
bad! Az, hogy bezárt a gyár, katasztrófa,
de még nagyobb tragédia azonban, hogy
az előző városvezetés semmit nem tett
a gyár bezárása ellen. Ettől nagyobb pol-
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gármesteri felelőtlenséget elképzelni
sem tudok. Dobó István hajlandó lett
volna akár meghalni is Eger váráért. Így
látom én a polgármesteri felelősséget is.

– A parlamenti széket is feláldozta
volna a városért?

– Ha a település érdeke úgy kívánja,
igen.

– Adódott olyan alkalom az elmúlt
négy évben, amikor a kormányzati
szándék elleni döntést kellett hoz-
nia?

– Az elmúlt négy évben nem, hiszen a
kabinet teljes mértékben Szerencs mel-
lett állt és áll ma is. Ennek ellenére nem
volt könnyű időszak az előző kormány-
zati ciklus. 

Naponta kopogtattam a miniszterek,
államtitkárok ajtaján 100 milliókat kér-
ve, százszor bizonygatva, hogy nem a mi
rossz döntéseink miatt van nehéz hely-
zetben a város. Ők pedig csak azt látták,
hogy sokszor minden határt túllépve
csak konokul megyek és támogatásért
lobbizok a városnak. 

Csak így tudtam elérni, hogy az elmúlt
négy évben mindig, mindenki megkapta
a fizetését, s Damoklész kardja hiába le-
begett felettünk, egyszer sem fordult elő,

hogy a város alkalmazottjai ne kapták
volna meg a tisztességes munkáért járó
jövedelemüket. 

– Büszkén gondol vissza az elmúlt
évekre?

– Természetesen igen. A legbüszkébb
talán arra vagyok, hogy az elmúlt négy

évben egyik önkormányzati képviselő-
társam sem „tartotta a markát”. Minden-
ki ellenszolgáltatás nélkül végezte a
munkáját. Mint említettem, ez volt a ha-
todik ciklusom. Sok mindent láttam már
a szerencsi képviselő-testületben. Lát-
tam a maguk felé hajló kezeket, a kinyi-
tott zsebeket, melyekről az elmúlt négy
évben szó nem lehetett. Ezért is próbál-
tam példát mutatni azzal, hogy amíg or-
szággyűlési képviselő is voltam, nem vet-
tem fel a várostól fizetést. Azért tettem,
hogy a környezetem is vegye tudomásul:
ha nehéz a helyzet, mindenkinek áldoza-
tot kell hoznia. Olyan embernek nincs
helye a közéletben, aki saját gyarapodá-
sát előbbre helyezi a város érdekeinél.

Az elmúlt négy év arról győzött meg
leginkább, hogy még a legjobban előké-
szített döntésekre is igaz: a polgármes-
ter csak akkor tud nyugodt és pontos
munkát végezni a város érdekében, ha
mögötte megbízható többséggel bíró
testület áll.

– Hogyan működött az önkormány-
zat az elmúlt négy évben?

– Amikor én először országgyűlési
képviselő lettem, azt gondoltam, a rend-
szer úgy működik, hogy amit a frakció
meghatároz, azt a kormány végrehajtja.
Nem így történik. A kabinet kormányoz,
a frakció pedig adja a biztos többséget.
Hasonló ez a város esetében is. A polgár-
mester a hivatali apparátussal együtt –
a képviselőtársak véleményére alapozva
– határozza meg az irányt, a képviselői
csoport pedig biztosítja a nyugodt több-
séget. Nagy szükség van az építő javas-
latokra, különösen fontos volt ez akkor,

MEGHÍVÓ
A Future Plastik Kft. ezúton invitálja a szerencsieket 

a LED lámpagyártó csarnok és technológiai beruházás 

ünnepélyes átadására.

Az avató ünnepség ideje: 2014. október 8. (szerda) 10 óra
Helyszín: Szerencs, Keleti Ipartelep (1963/37. hrsz.)

A beruházásunk 320 millió forintból valósult meg, melyből 160 millió forint
GOP pályázati támogatás volt, a fennmaradó 160 millió forint pedig önerő.

Új üzemegységünkben ipari lámpatesteket, kültéri kandeláber betéteket és
álmennyezetbe építhető LED lámpatestek készülnek majd.

A gyártás 2014-ben kezdődik, a fejlesztés I. ütemében 28 fő munkavállalót 
– közöttük megváltozott munkaképességű embereket is – alkalmazunk.

Kérjük, tisztelje meg jelenlétével gyártócsarnokunk ünnepélyes átadását!
Bízunk benne, hogy Szerencs Város Önkormányzatával és a település polgá-
raival további szívélyes és mindenki számára hasznos együttműködést tudunk
kialakítani!

Future Plastik Kft.



amikor város nehéz, csőd közeli helyzet-
ben volt. Meg kell azonban mondanom,
hogy a sok döntést itt készítettünk elő,
a polgármesteri hivatal falain belül.

– Képviselőtársai mindig egyetér-
tettek a döntéseivel? 

– Nem mindig. Nagy vitáink voltak. A
képviselőtársaim nálam sokkal jobban
megijedtek a 2010-re kialakult, remény-
telennek tűnő helyzet miatt. Talán ke-
vésbé hittek a csodában!

– Csodák pedig nincsenek, de Ön
ezek szerint lényegesen több infor-
mációval rendelkezett.

– Ez is igaz, de talán jobban bíztam a
jóistenben, a jövőben, a kormányzati se-
gítségben és bátrabb is voltam az átla-
gosnál.

– Másképp kérdezem: látta-e előre
a kormány szándékát, aminek kö-
szönhetően végül megtörtént az
adósságátvállalás és kialakult a város
pénzügyi egyensúlya?

– Természetesen jól ismertem Lázár
Jánost és Rogán Antalt is. Önkormány-
zati kérdések tekintetében többször
egyeztettem Kósa Lajossal, később Var-
ga Mihállyal. Sokszor nem is tanácsot
kértem tőlük, inkább az aktuális helyze-
tet értékelve beszélgettem velük és sok-
szor volt egy-egy mondatuk, amiből kö-
vetkeztetni lehetett a jövő eseményeire.

– Sejthető volt a konszolidáció?
– Voltak erre utaló „kódolt” mondatok.

Ezért is beszélgettem minden stratégiai
döntés előtt minisztériumi szakembe-
rekkel a Parlamentben.

– Kifejtené mire gondolt, amikor a
bátorságot említette?

– Mindig volt kockázat a döntéseink-
ben, de én csak is Magyarország Kormá-
nyának gazdasági támogatására számít-
hattam. Voltak bizonyos információim,
tudtam például, hogy előbb-utóbb álla-
mi fenntartásba fognak kerülni az isko-
lák, tisztában voltam azzal is, hogy az
önkormányzati tartozás beleszámít az
államadósságba. Voltak információim,
és bíztam a kormányzati lépésekben.

– Melyek az önkormányzat legfőbb
feladatai az elkövetkező időszakban?

– A kormány úgy gondolja – igaz, én
már négy évvel ezelőtt is ezt tartottam
kívánatosnak –, hogy a fejlesztési felada-
tokat kell az önkormányzatokra bízni. A
munkahelyteremtés tekintetében az ed-
diginél jóval nagyobb felelősséget szab-
tak a településekre, amiben – és minden
másban – Szerencs élen járt. Csak példa-
ként: mi már ciklusokkal ezelőtt is folya-
matosan arról beszéltünk, hogy ki kell
alakítani egy üzemet, ahol a város olyan
térburkoló elemeket állít elő, melyből
egy idő után saját útjait is rendbe tudja
tenni. Megvalósítottuk. Emberemléke-
zet óta nem volt szilárd burkolat a Gyár
utca két oldalán. Az egyik sáv már ké-
szen van és hamarosan befejezzük a má-
sik szervizutat is. Ugyanúgy, ahogy új
járdákat is építünk abból az alapanyag-
ból, amit egyébként a Start munkaprog-
ram keretében készít a Szerencsi Város-
gazda Non-Profit Kft. Terveink szerint a
következő öt év is részben erről fog szól-
ni: saját erőből utakat, és járdákat épí-
tünk a településen. Véglegesen megold-
juk a csapadékvíz-elvezetést és rendbe
teszünk mindent, ami a komfortos, vá-
rosi léthez elengedhetetlen. Téved, aki
azt hiszi, a település bármely részéről
megfeledkeztünk. Megoldottuk a leg-
szükségesebbeket, például árvízvédelmi
támfalat emeltünk a fecskési városrész

védelmére, rendbe tettük az ottani uta-
kat, átadtuk az idősek klubja új épületét.
Emellett hamarosan felújítjuk a játszó-
teret is a fecskésen. Ondon "kijavítottuk"
a Szerencs-patak hídját, rendbe tettük a
temetőt, kátyúztuk az utakat. 

Nyilvánvaló, hogy 1990 óta ez a város
még soha nem volt ilyen rendezett álla-
potban. Minden távlati elképzelésünk
előbb-utóbb kézzelfogható közelségbe
kerül. Büszkén mondom, elzártunk min-
den csapot, melyeken korábban kifelé
ömlött a pénz. A megtakarításból van út,
járda, tornacsarnok, iskolakezdési-, vagy
éppen időskorúak támogatása. Elenged-
tük a kommunális adót, és termeltünk
annyi burgonyát, hogy a város konyhája
az egész telet kihúzhatná vele. Mindezt
nem pályázati pénzen és nem hitelből,
hanem saját erőből értük el!

Nincs igaza azoknak, akik azt mond-
ják, nem történt munkahelyteremtés az
elmúlt négy évben. Hiszen több mint
200 új álláshely létesült Szerencsen.
Ezen felül 300 embernél is többen a
Start munkaprogramban kaptak lehető-
séget, bár ebben az esetben el kell is-
mernünk, viszonylag alacsony bérért.
Ennek ellenére gyönyörűen rendben
tartják a várost, a közterületeket, a Kos-
suth tér környéke és a polgármesteri hi-
vatal előtti terület is az ő kezük munká-
ját dicséri. Megkezdődött a volt cukor-
gyár területén az informatikai, logiszti-
kai beruházás. Eltántoríthatatlanul küz-
dünk a szigetelőanyag-gyárért. Minden
erőmmel azon leszek, hogy meggyőz-
zem a politikai döntéshozókat arról,
hogy a helyi ipar- és turisztikai fejlesz-
tések, a tradíciók őrzése és ápolása to-
vább erősíthetik Szerencs és Hegyalja
szerepét is.

Városunk jövőjét továbbra is a munka-
helyteremtésben és azon túl az önfenn-
tartó önkormányzat irányába való el-
mozdulásban látom.

Muhi Zoltán

KÖZÉLET 17
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Az ülésen Kiss Attila, alpolgármes-
ter, Szerencs Város Sportegyesü-
letének elnöke ismertette, hogy a

közelmúltban megkereste az önkor-
mányzatot Illésy László, a Szerencs VSE
birkózó szakosztályának vezetője azzal,
hogy egy szerencsi származású sportem-
ber tiszteletére szeretnének létrehozni
emlékparkot az Erzsébet téren. Kiss At-
tila azt javasolta, hogy az önkormányzat
750 ezer forinttal, valamint a Szerencsi
Városgazda Non-Profit Kft. munkájával
járuljon hozzá a megvalósításhoz.

Illésy László tájékoztatta a képviselő-
ket arról, hogy több évvel ezelőtt szüle-
tett meg az ötlet arra vonatkozóan, hogy
a fiataloknak egy szabadtéri edzőteret
hozzanak létre a településen. A szakosz-
tályvezető kiemelte: azt szeretnénk, ha
a parkot néhai Görcsös Józsefről nevez-
nék el, aki sportpályafutását birkózó-
ként Szerencsen kezdte, majd később

trénerként végezte munkáját. Borsod-
Abaúj-Zemplén Megye olimpiai bajno-
kának, Repka Attilának is ő volt a neve-
lőedzője. Ugyancsak Görcsös József ér-
deme, hogy 2000-ben az ő támogatásá-
val sikerült „újraéleszteni” Szerencsen a
birkózást, amely egyébként több mint
hatvan esztendős múltra tekint vissza
településünkön.

– Megpróbáljuk rábírni arra a fiatalo-
kat, hogy a fölösleges energiájukat eze-
ken az elnyűhetetlen, acélból készült gé-
peken vezessék le – hangsúlyozta lapunk
érdeklődésére az egykori játszótéren ki-
alakításra váró köztéri parkról Kiss Atti-
la. – Egyelőre 750 ezer forintot szavaz-
tunk meg, ami kevés lesz több fitnessgép
beszerzésére, de megpróbálunk magán-

adományokból is gyűjteni erre a célra.
Nagyon fontos, hogy az elképzelést Sze-
rencs Város Önkormányzata mellett a
Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Birkózó
Szövetség is támogatja. Az ülésen felve-
tődött egy ötlet, miszerint a szabadtéri
edzőparknak jobb helye lenne a Tatay
Zoltán Ifjúsági Sporttelepen. Ezzel egye-
tértünk, de tudni kell, hogy a terület fele
– melyen az említett sportpálya található
– jelenleg is magántulajdonban van.
Amíg ez a tulajdonviszony nem rendező-
dik, addig nem kívánjuk újabb fejleszté-
sekkel növelni a telek értékét. Ezt köve-
tően pedig akár át is lehet majd telepíte-
ni ide a sporteszközöket – tette hozzá az
alpolgármester.

M. Z.

Szerencsi Többcélú Kistérségi Társulás
„Eséllyel a jövőbe – Gyermekesély prog-
ram a szerencsi kistérségben című TÁ-
MOP-5.2.3.-A-12/1-2012-0008” projekt-
je, valamint a Bocskai István Katolikus
Gimnázium közös szervezésében, a kö-
zépiskola diákjai 2014. szeptember 24-
én vettek részt a takarítási világnap al-
kalmából rendezett környezetvédelmi
akcióban. 

A gimnáziumban Koncz Ferenc polgár-
mester köszöntötte a tanulókat, majd a
tizenegy osztály városi körútra indult,
hogy zsákokba gyűjtsék a hulladékot.

A takarítás világnapja alkalmából a
város óvodásai az elmúlt napokban a
környezetvédelemhez kapcsolódó prog-
ramokon vettek részt. A Napsugár és
Gyárkerti óvodában a gyermekek olyan
fogalmakkal ismerkedtek meg, mint a
szelektív hulladékgyűjtés, veszélyes hul-
ladék, újrahasznosítás, majd az óvoda
udvarán a lehullott leveleket, gallyakat
gyűjtötték össze.

Sportcélú park kialakítását ter-
vezi az Erzsébet téren Szerencs Vá-
ros Önkormányzata. Az elképze-
lést Illésy László, a Szerencs VSE
birkózó szakosztályának vezetője
javaslatára 2014. szeptember 18-
án vitatta meg a képviselő-testület.

Szabadtéri edzőpark az Erzsébet téren?

A takarítás
világnapja

A Szerencsi Többcélú Kistérségi Tár-
sulás „Eséllyel a jövőbe – Gyermekesély
program a szerencsi kistérségben” című
projekt keretében a települések általá-
nos iskoláinak alsó tagozatosai úszótan-
folyamon vesznek részt a szerencsi Vá-
rosi Tanuszodában. A fiatalok hetente
egy alkalommal szervezett foglalkozás
keretében sajátítják el az úszás alapjait.

A pályázat felszerelést is biztosított az
560 gyermek számára.

Gyermekesély: úszásoktatás 
általános iskolásoknak

Óvodások a környezet védelméért
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Szabó Lászlóné, a Szerencsi Polgármesteri Hivatal város-
fejlesztési osztályvezetője a 37-es főút átkelési szakaszá-
nak megvalósulásáról számolt be, majd felhívta a figyel-

met arra, hogy ezzel párhuzamosan szükségessé vált a két szer-
vizút rekonstrukciója is. Elhangzott, hogy Szerencs Város Ön-
kormányzata 2014-es költségvetésében 85 millió forintot kü-
lönített el belterületi utak rendezésére, így kezdődött meg a
Gyár út két oldalán a beruházás, majd folytatódott a Bástya köz,
valamint az Arad utcában is, hiszen e két szakasz is megérett a
felújításra. Az osztályvezető szerint az európai uniós pályázatok
egyébként sem biztosítanak forrást kapubejárók kialakítására,
ezt tehát minden esetben saját forrásból kell megoldania az ön-
kormányzatnak. Így történt a szervizutaknál, hiszen a napja-
inkra már elkészült sáv mentén a Szerencsi Városgazda Non-
profit Kft. új gépkocsibejárókat, gyalogutat létesített a telephe-
lyén készített térburkoló anyag felhasználásával.

Mint elhangzott, az utóbbi időben felvetődött a lakosság ré-
széről a Bástya köz, Arad utca, Jókai út és Huszárvár út által
határolt terület lakó-pihenő övezetté nyilvánítása is.

Koncz Ferenc polgármester szerint két kérdéskört kell tisz-
tázni a két utcával kapcsolatban: az egyik a már emílett lakó-

pihenő övezet, a másik a csapadékvíz-elvezetés. Ez utóbbival
kapcsolatban a városvezető elmondta, hogy a műszaki felmé-
rések szerint a meglévő árok és átereszek egységesítésére van
szükség, hiszen az évtizedek során az ott élők különböző mé-
retű és keresztmetszetű műtárgyakat alakítottak ki a kapube-
járók alatt, ami nehezíti a csapadékvíz-elvezetését. A polgár-
mester elmondta továbbá, hogy az aszfaltozás után történt
helyszíni bejárás során az egyik lakó a járdák felújításáról ér-
deklődött. Koncz Ferenc szerint, ha megtörténik a Bástya köz
és Arad utca lakó-pihenő övezeti besorolása, a járdákat akár
meg is lehetne szüntetni a területen. Sürgetőbb feladat azonban
a csapadékvíz-elvezetés megoldása, ennek érdekében a Szeren-
csi Városgazda Non-Profit Kft. néhány héten belül – a szervizu-
tak felújítása után – elvégzi a föld medrű árok rendezését. A
polgármester megjegyezte, hogy az önkormányzat hosszútávú
tervei között az szerepel, hogy minden belterületi csapadékvíz-
elvezetőt szilárd burkolattal lássanak el, és szerencsés lenne
ezek befedése is a jövőben. Ugyancsak a jövőre vonatkozó el-
képzelés, hogy a város területén egységes, a Gyár utcán már
megvalósított, térburkolt kapubejárókat alakítsanak ki.

Az Arad utca lakói nevében Szomráki Róbert mondott kö-
szönetet az önkormányzatnak a két szakasz felújításáért, ami-
re évtizedek óta nem volt példa. Mint elhangzott, külön öröm,
hogy mindezt saját erőből valósította meg a város. Dr. Takács
István önkormányzati képviselő megjegyezte, hogy a város a
korábbi ciklusban 80 milliós pályázatot adott be a szervizutak
rekonstrukciójára. Értesülései szerint a baloldalon már elké-
szült szakaszt 7 millió forint ráfordítással újította fel a Sze-
rencsi Városgazda Non-Profit Kft., ami mutatja, hogy milyen
mértékű megtakarítást ért el ezen a téren is a jelenlegi önkor-
mányzat. M. Z.

Az Arad utca és a Bástya köz lakóit hívta fórumra
2014. szeptember 26-án Szerencs Város Önkor-
mányzata. Az eseményen a közelmúltban leaszfal-
tozott utakról, a környék várható további fejlesz-
téseiről hallhattak tájékoztatót az érdeklődők.

Lakossági fórum útfelújításról, 
csapadékvíz-elvezetésről
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Ha egy mai fiatal autót választhatna, nagy valószí-
nűséggel az Audik, BMW-k és Mercedesek közül kerül-
ne ki álmai autója. Bár az autógyártásról nincs pontos
elképzelésünk, de a márkákról sok mindent tudunk.

Egy izgalmas kaland várt ránk 2014. szeptember 5-én
Kecskeméten. Körülbelül harminc bocskais diák és Sze-
mán Gábor tanár úr annak lehetett tanúja, hogyan is ké-

szül egy Mercedes autó. Sokunk képzeletében olyan műhely
jelent meg, ahol festék- és olajszag terjeng, a munkások pedig
a különböző zsíroktól, olajoktól átitatott ruhában dolgoznak.

A tájékoztató filmek megtekintése után beléptünk a „szen-
télybe”. Elképzeléseinkkel egyáltalán nem egyező látvány fo-
gadott. A gépek fegyelmezett rendben, szinte emberi kéz érin-
tése nélkül dolgoztak. Olajnak, szennyeződésnek nyoma sem
volt. A szerelők talpig védőruhában, határozott mozdulatok-
kal irányították a robotokat. A préselő műhelyben egy fémda-
rab a szemünk láttára változott ajtóvá. Sokunkat megragadott
a robotok munkája. Mint hatalmas kezek nyúltak egymás
után, akik tévedhetetlenül rakosgatták egybe az alkatrészeket.
Az emberiség egyik csodája! 

A félkész autó futószalagon gördült tova, hogy elnyerje vég-
ső alakját és színét. Senki nem fogott ecsetet, sem festékszó-
rót, hanem a különleges technikának köszönhetően pillanatok
alatt gyönyörű fényes autók sorakoztak a további „feladatra”

várva. Ha az ellenőrzés után a festés tökéletesnek bizonyult,
kezdődhetett a motor, az alváz és minden egyéb illesztése.

Senki ne gondolja, hogy órákat töltöttünk a gyárban, mégis
több mint harminc autó készült el. Az idegenvezetőnk elmon-
dása szerint kétpercenként gördül ki a gyártósorról egy új Mer-
cedes. Tanúi lehettünk a gyár mellett kialakított pályán, hogyan
tesztelik az autókat. Itt derült ki, hogy a lámpák, a fékek, a gáz-
pedál és egyéb alapvető dolgok a helyükre kerültek-e. 

Egy óra telt el és mi az egyik ámulatból a másikba estünk.
Néhányunkban megfogalmazódott: jó lenne itt dolgozni!

Igaz, a busz amivel mentünk, nem a cég gyártmánya volt, de
ez is álomba ringatott hazafelé és valószínűleg az álmunk is
egyforma volt: saját Mercedesszel tértünk haza.

Társaim nevében köszönetet mondok a Sziget Alapítvány-
nak és a Bocskai István Gimnázium Alapítványnak, mert az Ő
támogatásuk révén bővíthettük ismereteinket.

Török Virág Zita, 12.H

Álmaink autója

A Hegyalja Kapuja Mozgáskorlátozottak Egyesülete életében
szokás, hogy klubfoglalkozás keretében, minden évben eltöl-
tünk egy napot közvetlen közelünkben, hozzánk tartozó tele-
pülésen. Így fedezzük fel a helyi értékek szépségét 46 fővel. Jú-
lius 15-én Mádra kirándultunk. Ez a település egy ékszerdo-
boz: ha fölnyitjuk, világhírű ásványokat, építészeti védett, ér-
tékes épületeket és zamatos szőlőt találunk benne.

Első programunk a gyógyító ásványok telephelyének megtekin-
tése volt. Itt Mátyás Szabolcs ismertette a mádi ásványbányászat
történetét, a földben rejlő kincsek felbecsülhetetlen értékét.

Búza Lászlóné, klubtagunk versben méltatta Mátyás Ernő geológus,
tudós múlhatatlan szellemi értékét. Köszönjük a kedves fogadtatást és
velünk való törődést. Következett a zsidó templom megtekintése. A
XVII. század elején Mádra érkező galíciai zsidó családok friss vérkerin-
gést hoztak a település életébe. Felpezsdült a kereskedelem, felépült
az iskolájuk és saját kézzel összehordott kövekből 1789-ban felépítet-
ték zsinagógájukat. 1944-ben minden zsidó családot elhurcoltak. Le-
rótták kegyeletüket az elhurcoltak és elpusztítottak emléke előtt. Szel-
lemi nagyságuk kisugárzik és él a település mai életében is.

A község városias arculata magával ragadó. A még mindig jó állapot-
ban lévő nemesi kúriák, lakóházak boltíves, kőrámás ablakai, kapube-
járói, falai építészeti zsenialitások. A református templomban zsoltárok
éneklésével köszöntük meg a hitközségnek emberszerető, kultúra épí-
tőmunkáját.

Az iskola konyháján finom és bőséges ebédet tálaltak. Dicséri a kony-
havezetés szakmai tudását, vendégszerető munkáját. A kirándulást a
Napsugár vendégházban, a kertészmérnök Leskó házaspár vendégsze-
retetét élvezve zártuk. Nagy szakmai tudással tanítottak a gyógynövé-
nyek ismeretére és hatására. Sokat tanultunk tőlük. Ide visszajövünk.

Balázs Józsefné

A hagyomány folytatódik
Izzócsere három hónap alatt

A Szerencsi Hírek szerkesztőségét 2014. szeptember
20-án levélben kereste meg lapunk egyik olvasója. Az írás
tartalma szerint a Szerencs, Kandó Kálmán út 3. szám
előtti útszakaszon lévő kandeláber lámpája 2014. június
16-ától nem világít. A levélíró az áramszolgáltató felé elő-
ször telefonon, majd öt alkalommal e-mailben jelentette
a hibát, de hiába teltek el hónapok, nem történt semmi…

Szerkesztőségünk 2014. szeptember 23-án az ügyfél-
szolgálattal történt többszöri telefonos egyeztetés után
elektronikus levélben kérte a szolgáltatót, az alábbi kér-
dések megválaszolására: érkezett-e Önökhöz bejelen-
tés a panaszos által megjelölt hibáról a fenti időszak-
ban, ha igen hány alkalommal? Miért nem sikerült el-
hárítani a hibát 2014. június 16-a óta eltelt időszakban?

Választ ugyan nem kaptunk, de a probléma szeren-
csére megoldódott: levélírónk örömmel jelezte, hogy
szeptember 23-án este kigyulladtak a fények a Kandó
Kálmán utcában!

A Szerencsi Hírek postájából
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álláskeresők figyelmébe
A Szerencsi Járási Hivatal Járási Munkaügyi Kirendelt-

ségének aktuális állásajánlatai: 
dohánybolti eladó (pályakezdő, Szerencs), felszolgáló (Rát-

ka), kamionsofőr (Bekecs), kőműves (Szerencs), mérlegképes
könyvelő (Bekecs), mezőgazdasági gépkezelő (Szerencs), mo-
sodai kisegítő (Szerencs), pék/betanított pék (Szerencs), pék-
segéd (Szerencs), pultos (Szerencs), szakács (Rátka), szerke-
zetlakatos (Miskolc), tanító-angol (Szerencs), terményszárító
kezelő (C kategóriás jogosítvány, Szerencs), villanyszerelő
(Szerencs), fémfestő (Szerencs), kőműves (térkőburkolás,
Miskolc), lakatos, hegesztő (Rátka), kőműves (klinkerező),
mezőgazdasági gépszerelő (Szerencs), pékárú eladó (Sze-
rencs), szerkezetlakatos (Szerencs).

Szakmai versenyt rendezett a
Magyar Egészségügyi Szakdolgo-
zói Kamara Borsod-Abaúj-Zemp-
lén Megyei Területi Szervezete a
Szántó J. Endre Egyesített Szociá-
lis és Egészségügyi Intézet épüle-
tében szeptember 26-án. A vetél-
kedőre tíz csapat érkezett a me-
gye összes jelentős egészségügyi
intézményéből.

Arendezvényt dr. Bobkó Géza igaz-
gató-főorvos nyitotta meg, aki
köszöntőjében elmondta, hogy az

intézmény rendkívül nagyra értékeli a
nővérek és a szakdolgozók munkáját.
Ezt követően Dulibán Lászlóné szólt a
versenyzőkhöz. A Magyar Egészségügyi
Szakdolgozói Kamara területi elnöke
örömét fejezte ki azért, hogy immár har-
madik alkalommal kerül megrendezésre
a vetélkedő, sok ismerős arcot lát a csa-
patok között, és méltatta az esemény
kapcsolatépítő, összetartó erejét. Ezután
a zsűri bemutatása és a program ismer-
tetése következett.

A megmérettetésen bemutatkoztak a

résztvevő csapatok, akik külön-
féle ötletes és humoros fantázi-
anevekkel illették magukat, így
megismerkedhettünk a Vasút
Fehér Angyalaival, a Négy Az
Egyben Aranycsapattal, a Reu-
más Matyómókusokkal, a Stro-
ke And Rollal, az Egészségügyi
Krónikával, a Szinusz Ritmus-
sal, a Sürgős Szükséggel, a Re-
ménysugárral, a Vérmes Né-
gyessel. A rendelőintézetet a
Riva Rocci Harcosai, avagy a
Négy Preventőr képviselte Sallainé Nagy
Ildikó, Somogyvári Zsoltné, Trembeczki
Henriett és Vajdáné Gyurkovics Katalin
személyében. A csoportok előadásukat
szellemes verses formában vagy éppen
dalra fakadva prezentálták a zsűri előtt,
majd nekiláttak a különböző elméleti és
gyakorlati feladatoknak.

A verseny délutáni eredményhirdeté-
sén Koncz Ferenc polgármester mon-
dott köszöntőt. A városvezető elmondta,
rendkívül büszke arra, hogy Szerencsen
került megrendezésre a vetélkedő, és el-
ismerését fejezte ki minden résztvevő

felé, függetlenül az elért eredménytől. A
város első embere ezután átadta az álta-
la felajánlott, szerencsi csokoládéval
megtöltött ajándékkosarat a különdíjas
Stroke And Roll csapatának. A harmadik
helyet az Egészségügyi Krónika szerezte
meg, míg a második befutó a Sürgős
Szükség együttese lett. A képzeletbeli
dobogó legfelső fokára a Szinusz Ritmus
gárdája állhatott fel, ők képviselik majd
a megyét az országos versenyen. Külön-
díjban részesült továbbá a Sürgős Szük-
ség, vigaszdíjat kaptak a Reumás Matyó-
mókusok. R. P.

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

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

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

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

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

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

A pályázat benyújtásának határideje: 
2014. október 10. (péntek) 12 óra.

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

Egészségügyi dolgozók versenye
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Marihuána ültetvény 
Mád külterületén

Mád külterületén termesztett több tő
a marihuána alapanyagául szolgáló ken-
dert az a férfi, akit a rendőrök, akkor
fogtak el, amikor a fővárosból tartott ha-
zafelé.

Kábítószer birtoklása vétség elköveté-
sének megalapozott gyanúja miatt foly-

tat eljárást a Borsod-Abaúj-Zemplén
Megyei Rendőr-főkapitányság M. Balázs
37 éves szerencsi férfival szemben. A fő-
kapitányság felderítő osztályának mun-
katársai a férfit 2014. szeptember 19-én
17 óra 50 perckor fogták el Vattán. A
nyomozás eredményeként a rendőrök
azonosították Mád külterületén azt a
magánterületet is, ahol M. Balázs 19 tő
kendert ültetett és nevelt. A rendőrség
lefoglalta a már kifejlett méretes egye-
deket, amelyek pontos mennyiségét és
hatóanyag-tartalmát szakértők bevoná-
sával vizsgálja a rendőrség – olvasható
a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Ren -
dőr-főkapitányság közleményében.

Kábítószer-terjesztőket
fogtak el Szerencsen

Kábítószer birtoklása vétség elköveté-
sének megalapozott gyanúja miatt indí-
tott eljárást a Szerencsi Rendőrkapitány-

ság G. Sándor 33 éves, M. Gábor 25 éves
és B. István 25 éves helyi lakosokkal
szemben. A nyomozás adatai szerint a
gyanúsítottak 2014. szeptember 17-ei
elfogásukig egy szerencsi lakásban kábí-
tószert árultak. A rendőrök az ingatlan-
ban tartott házkutatáson különféle kábí-
tószergyanús anyagokat, illetve az árusí-
tásukhoz szükséges eszközöket foglaltak
le – közölte a Borsod-Abaú-Zemplén Me-
gyei Rendőr-főkapitányság.

Gazdit keresnek

rendőrSégi Hírek

Szerencsen az alábbi kutyák várják új, szerető gazdájukat. 

Az ebekről további információ kérhető a következő telefonszámon: 20/529-3580.

A civil szervezetek – egyesületek, ala-
pítványok, közalapítványok, könyvtári,
levéltári, múzeumi, egyéb kulturális, il-
letve alkotó- vagy előadó-művészeti te-
vékenységet folytató szervezetek – csak
akkor juthatnak hozzá a felajánlott ösz-
szeghez, ha az előírt feltételeknek meg-
felelnek, és ezt a Nemzeti Adó- és Vám-
hivatalnál időben igazolják. 

A NAV 2014. levélben tájékoztatja a ci-
vil kedvezményezetteket a felajánlott
összeg nagyságáról, illetve a további te-
endőkről. A levél kézhezvételét követő
30 napon belül kell a 1437A adatlapon
nyilatkozni a törvényi feltételek meglé-
téről, és azt a szükséges okiratok, igazo-
lások csatolásával együtt postán, szemé-
lyesen vagy elektronikusan (az ügyfél-
kapun keresztül) a NAV-hoz eljuttatni. A

NAV az adatlap és az ahhoz csatolt do-
kumentumok alapján elbírálja, hogy a
kedvezményezettet a felajánlott összeg
megilleti-e vagy sem.  Ha igen, az össze-
get az adatlap beérkezésétől számított
30 napon belül, de legkésőbb december
15-ig átutalja.

Ha a kedvezményezettnek köztartozá-
sa van, akkor a NAV a felajánlott össze-
get a köztartozás erejéig visszatartja, és
intézkedik a visszatartott összeg köztar-
tozásra történő átvezetéséről. Ilyen
esetben a kedvezményezettnek csak a
köztartozás kiegyenlítése után fennma-
radó részt lehet kiutalni.  

Ha a szervezet a törvényi feltételek
fennállását 30 napon belül nem igazolta
és a késedelmét alapos okkal nem men-
tette ki, az utalást a NAV kizárólag kivé-

teles méltányosságot érdemlő esetben,
a kedvezményezett erre irányuló kifeje-
zett kérelmére teljesítheti. Kivételes
méltányosságot érdemel az, ha a felaján-
lott összeg átutalásának fennakadása a
kedvezményezett alapvető céljának el-
érését súlyosan veszélyezteti. A kivéte-
les méltányosságot megalapozó körül-
ményeket a kedvezményezettnek igazol-
nia kell.

Fontos változás, hogy 2015-től az 1%-
os felajánlásra igényt tartó civil szerve-
zeteknek a rendelkező évet megelőző év
szeptember 30-i jogvesztő határidőig
kell előzetesen, elektronikusan a NAV-
nál regisztrálniuk és igazolniuk a ked-
vezményezetti feltételek fennállását, va-
lamint bejelenteniük a kiutaláshoz szük-
séges adatokat.

Változik az 1%-os felajánlásokhoz kapcsolódó feltételek igazolása
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A helyi sportegyesület és a Szerencsi
Városüzemeltető Non-Profit Kft. idén
is megrendezte hagyományos úszóver-
senyét a tanuszodában. Mivel telepü-
lésünk idén ünnepli várossá nyilvání-
tásának három évtizedes jubileumát,
így ez alkalommal 30 órás úszással
tisztelegtek az évforduló előtt a szer-
vezők és a résztvevők. A három csapat
119 úszója összesen 246 700 métert
teljesített a 30 óra alatt.

A szabályok szerint a 30 óra alatt az
előzetesen összeállított csapatokból egy
időben csak egy résztvevő tartózkodha-
tott a medencében, ám a csoportok egy-
egy tagjának mindig vízben kellett lennie.
A verseny 2014. szeptember 26-án 12
órától másnap 18 óráig tartott. 

A csapatok között első helyen végzett
Farmosi István és Váczi Péter 28 főből ál-

ló társasága, akik 30 óra alatt 92 100 mé-
tert teljesítettek. Második lett 83 900 mé-
terrel a Rábainé Végh Anett által vezetett
44 fős csapat. A bronzérmes helyre került
a főként rendőrök és tűzoltók alkotta 47
fős gárda, akik a verseny alatt 70 700 mé-
tert úsztak. 

Az egyéni teljesítményeket is értékel-
ték a szervezők. A leggyorsabb úszó a lá-
nyok között Majoros Réka volt, aki 30
perc alatt 1950 métert teljesített. A fiúk-
nál 2100 méterrel Rábai Bence végzett az
élen. A 30 óra alatt leghosszabb távot, a
fiúk között ugyancsak Rábai Bence telje-
sítette 14 450 méterrel, de az abszolút
győztes Váczi Kira lett, hiszen ő 14 600
méter úszott a 30 óra alatt. Az oklevele-
ket Koncz Ferenc polgármester és Kiss
Attila, Szerencs Város Sportegyesületé-
nek elnöke adták át a résztvevőknek.

M. Z.

Szerencs Város Sportegyesületé-
nek U15-ös kosárlabdacsapata a kö-
zelmúltban nemzetközi felkészülési
tornán vett részt Csehországban.

Fiatal együttesünk három megnyert
mérkőzés után csoportelsőként jutott
az elődöntőbe. Itt már nem sikerült a
bravúr, azonban a harmadik helyért
játszott meccsen kiváló játékkal, 38
pontos különbséggel győzték le a házi -
gazdák korosztályos fiataljait – mind-
erről Gulyás László edző tájékoztatta
a Szerencsi Híreket.

A torna mérlege szerint a Szerencs
VSE U15-ös kosarasai öt meccsből né-
gyet megnyerve, a harmadik helyen
végeztek. A szerencsi Asszú Áront be-
választották a sportesemény legjobb
játékosai közé.

30 óra az uszodában Csehországban
is bizonyítottak

Arangos esemény ünnepélyes
megnyitóján Juhász Ferenc 7 da-
nos mester köszönetet mondott

Koncz Ferenc polgármesternek az ese-
mény támogatásáért, majd a verseny jel-
képét, egy-egy kupát adott át a városve-
zetőnek, Kiss Attilának, a Szerencs VSE
elnökének és dr. Korondi Klára önkor-
mányzati képviselőnek. 

Ezt követően Koncz Ferenc köszöntötte
a sportolókat, a felnőttek figyelmébe
ajánlotta a kiváló helyi borokat, a gyer-
mekeknek pedig a méltán híres szerencsi
csokoládét. A polgármester hangsúlyoz-
ta: a jövőben is szívesen látjuk vendégül
a szövetség versenyeit, az önkormányzat
igyekszik minden segítséget megadni a
szervezéshez. A sportolóknak pedig azt
kívánom, öregbítsék Magyarország hír-
nevét a világbajnokságon, s polgármes-
terként engedjék meg, hogy így fejezzem
be beszédemet: hajrá Szerencs! Kiss At-
tila, a Szerencs VSE elnöke is jó felkészü-
lést kívánt a közelgő világbajnokságra,
majd kezdetét vette az egész napos küz-

delem. A shotokan karate stílusszövetség
regionális versenyére öt megyéből 22
egyesület, 150 versenyzője érkezett Sze-
rencsre. A sportesemény egyik célja volt,
hogy a fiatalok felkészüljenek az október
9-én Lengyelországban kezdődő világ-
bajnokságra. Juhász Ferenc 7 danos mes-
ter lapunk érdeklődésére elmondta: sze-
retjük az Önök városát, mert hála Isten-
nek Szerencs támogatja a küzdősporto-
kat és rendkívül eredményesek az itteni
szakosztályban versenyző gyerekek is.
Magyarországot várhatóan 110 sportoló
képviseli majd Lengyelországban, ebből
15-en a Szerencs VSE színeiben vesznek
részt a világversenyen. – Annak örülnék,
ha legalább 20 érmet tudnánk szerezni,
ebből reményeim szerint a szerencsiek is
elhoznak néhányat – emelte ki az SKS-
SKDUN Karate Szövetség elnöke.

A Szerencs VSE karate szakosztályá -
nak eredményei:

Benedek Bence küzdelem 3. hely, csa-
pat küzdelem 3. hely; Fekete Zsófia küz-
delem 1. hely; Kanalas Tamás formagya-

korlat 1. hely, küzdelem 2. hely, csapat
küzdelem 3. hely; Kobolák Anna küzde-
lem 3. hely; Lakatos Réka küzdelem 
2. hely; Medve Martin küzdelem 2. hely;
Monyók Helga küzdelem 2. hely; Sipos
Márk formagyakorlat 2. hely, küzdelem 
1. hely; Szenderák Brigitta küzdelem 
1. hely; Szenderák Dominik küzdelem 
1. hely; Tóth Vivien küzdelem 2. hely, for-
magyakorlat 3. hely; Török Balázs küzde-
lem 2. hely, csapat küzdelem 3. hely; Ur-
bán Olivér formagyakorlat 2. hely, küzde-
lem 3. hely, csapat formagyakorlat 2. hely,
csapat küzdelem 2. hely; Visóczki Luca
csapat formagyakorlat 2. hely, csapat for-
magyakorlat 2. hely, Visóczki Panna for-
magyakorlat 2. hely, küzdelem 1. hely,
csapat formagyakorlat 2. hely, csapat for-
magyakorlat 2. hely. M. Z.

Első alkalommal rendezett felkészülési országos bajnokságot Szerencs
Város Önkormányzata, Szerencs Város Sportegyesülete és az SKS-SKDUN
Karate Szövetség. 

A 2014. szeptember 27-én, a Kulcsár Anita Sportcsarnokban megtar-
tott viadalon a 150 versenyző között 15 helyi fiatal is szőnyegre lépett. 
A szerencsi karate harcosok összesen 6 arany, 16 ezüst és 7 bronzérmet
szereztek a felkészülési tornán.

Világbajnokságra készül a karatecsapat
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Fölényes győzelmet aratott Hol-
lóháza ellen 2014. szeptember 20-
án a Szerencs VSE U19-es labdarú-
gócsapata. A Borsod-Abaúj-Zem -
plén Megyei Labdarúgó Bajnokság
hatodik fordulójában mindvégig a
hazai játékosok uralták a pályát, s
végül 5-1-re nyerték meg a talál-
kozót.

Szerencs VSE: Balázsfalvi Norbert, Bi-
hari Márk, Czakó Marcell, Gyökös Mar-
cell, Kardos Levente, Kiss Máté, Kosárkó
Dániel, Margitai Áron, Molnár Milán,
Murányi Sándor, Papp Dávid, Tóth Mar-
cell, Tóth Szilveszter, Tóth Tamás, Vinnai
Patrik. Edző: Tóth István.

Magabiztos játékkal győzte le Hollóhá-
za együttesét a Szerencs VSE U19-es
labdarúgócsapata. A fiatalok már az első
pillanatokban magukhoz ragadták a já-
ték irányítását. Margitai Áron révén a

második percben megszereztük a veze-
tést, majd a 24. percben Molnár Milán
lőtte be a Szerencs VSE második gólját.
Kis idő múlva a vendégek szépítettek
ugyan, de a mutatott játék alapján nem
kellett aggódnia a szerencsi kispadnak.

A második félidőben teljesedett ki iga-
zán a hazai gólzápor: az 55. percben
Gyökös Marcell szaporította a hazai ta-

lálatok számát. A második játékrészben
jó cserének bizonyult Tóth Marcell, aki
ugyancsak egy találattal hálálta meg a
bizalmat. A mérkőzés végeredményét
Molnár Milán állította be, amikor a 85.
percben másodszor is bevette a Holló-
háza kapuját, ezzel megszerezve a Sze-
rencs VSE ötödik gólját.

M. Z.

Labdarúgás U19: győzelem Hollóháza ellen

A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei másodosztályú lab-
darúgó-bajnokság kelet csoportjának hatodik fordu-
lójában Hollóháza együttesét fogadta a Tatay Zoltán If-
júsági Sporttelepen a Szerencs VSE labdarúgócsapata.
Az elmúlt héten, Pácin ellen játszott döntetlen után
szemmel láthatóan jobb formában érkeztek a találko-
zóra a szerencsi futballisták: remek játékkal 5-1
arányban nyerték meg a mérkőzést.

Szerencs VSE: Buri Dávid, Czakó Marcell, Erdei Zoltán, Er-
délyi Gábor, Gombos Ádám, Kristóf Péter, Ladinszki Levente,
Lengyel László, Nagy László, Nagy Máté, Sohajda Tibor, Suller
Zsolt, Szabó Ádám, Szegedi Zsolt, Szentirmai Gergely, Szívós
Márk, Szűcs Máté, Tóth Alex. Vezetőedző: Tóth István, kapus -
edző: Lukács Bertalan.

Nem sok esélyt hagytak a vendégeknek a szerencsi labda-
rúgók a 2014. szeptember 20-án hazai pályán lejátszott talál-
kozón. Szívós Márk a második percben megszerezte a Sze-
rencs VSE vezető gólját, kis idő múlva újra eredményes volt,

ekkor már 2-0 arányban vezettek a hazaiak. Nagy Máté a 23.
percben talált a Hollóháza kapujába, majd 3-0-ás állásnál a
vendégek gyors csatára, Molnár Csaba távoli lövéssel lepte
meg a szerencsi kaput (3-1). A folytatásban szerencsére ismét
a mieink voltak eredményesek. Nagy Máté csapattársához ha-
sonlóan duplázott, a 42. percben megszerezve a szerencsiek
negyedik gólját.

Tóth István vezetőedző így értékelt a szünetben: elég korán
megszereztük az első gólt, majd 3-0-ánál az ellenfél kicsit ma-
gára talált, vagy mi nem figyeltünk annyira, így sikerült lőniük
egy gólt. A félidő vége előtt egy szép támadás végén újabb gól-
nak örültünk. Cserélünk, jönnek az új emberek és további gó-
lokat szeretnénk a második félidőben.

A pihenő után, rövid ideig még maradt a szerencsi lendület,
melynek köszönhetően Szívós Márk belőtte harmadik gólját.
Kicsit leült a találkozó az utolsó 45 perc második felében. Fo-
lyamatosan támadt a Szerencs VSE, a vendégek alig jutottak
túl a félpályán, ennek ellenére nem sikerült több gólt szerezni
a hazaiaknak. A szurkolók azonban nem szomorkodhattak, hi-
szen Szerencs Város Sportegyesületének labdarúgócsapata
magabiztos játékkal, 5-1 arányban nyerte a hatodik fordulót.

Tóth István vezetőedző: a második félidőben frissítettem,
öt új játékost küldtem a pályára. Az volt a cél, hogy minél több
gólt szerezzünk a találkozón, sajnos ez nem sikerült. Összes-
ségében megérdemelt győzelmet arattunk, a második félidő
utolsó 30 percében elég tompa játékot láthatott a közönség,
de az eredménnyel elégedett vagyok. Készülünk a további
mérkőzésekre, a hetedik fordulóban Bodrogkisfalud ellen ját-
szunk, majd ezt követően itthon fogadjuk a Mezőzombort.
Egyik ellenfél sem lesz könnyű.

A mérkőzés előtt meglátogatta a csapatot dr. Egeli Zsolt, Da-
nyi László és Kiss Attila, akik a Szerencsi Polgári Együttmű-
ködés Egyesület nevében 100 ezer forintot adtak át a szeren-
csi futballistáknak. M. Z.

Remek játék, itthon maradt a három pont
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Első hazai mérkőzését játszotta
2014. szeptember 20-án Szerencs
Város Sportegyesületének női lab-
darúgócsapata. A Borsod-Abaúj-
Zemplén Megyei női labdarúgó baj-
nokság második fordulójában a
Bőcs KSC együttesét fogadták a sze-
rencsi lányok, a találkozó 1-3 ará-
nyú vendég győzelemmel zárult.

Szerencs VSE: Balogh Anna, Balogh
Petra, Bartus Fruzsina, Bartus Ivett, Dan-
kó Viktória, Dudás Adrienn, Haushel
Tünde, Helgert Gréta, Holly Edina, Képes
Tamásné, Lakomecz Anita, Nagy Klaudia,
Varga Ágnes. Edző: Takács László.

A 2014 tavaszán megalakult női fut-
ballcsapat a második fordulóban a Bőcs KSC

gárdáját látta vendégül a Kulcsár Anita
Sportcsarnokban. A találkozó első percei-
ben kiegyenlített játékot mutattak az együt-
tesek, az első 30 percben nem született gól.

A második félidőben már jobban
kezdtek a bőcsiek. A 34. percben remek
támadás után szerezték meg a vezető
gólt, nem sokkal később újabb találattal
0-2 volt az állás. Jó iramú mérkőzést lát-
hatott a közönség, a szerencsi lányok
szívvel, lélekkel küzdöttek, majd az 50.
perc környékén hatalmas góllal szépítet-
tek (1-2). Sajnos a szemmel láthatóan
rutinosabb, technikásabb bőcsiek job-
ban bírták a meccs hajráját és harmad-
szor is megtalálták a szerencsi hálót, ez-
zel beállítva a 1-3-as végeredményt.

A mérkőzés előtt a Szerencsi Polgári
Együttműködés Egyesület nevében dr.
Korondi Klára, Koncz Ferenc, Kiss Attila
és Visi Ferenc 100 ezer forintot adtak át
a csapatnak. A támogatást Képes Tamás-
né csapatkapitány vette át. Dr. Korondi
Klára, az adományozó egyesület tagja a
mérkőzés előtt a Szerencsi Híreknek el-
mondta: nagy örömére szolgál, hogy a
lányok is kedvelik a futballt városunk-
ban, hiszen diák korában ő is tagjai volt
az egyetemei női futballcsapatnak.

A Szerencsi Polgári Együttműködés
Egyesület az elmúlt napokban összesen
egymillió forinttal támogatta Szerencs
Város Sportegyesületének szakosztályait.

M. Z.

Hatalmas küzdeni tudásról tett
tanúbizonyságot a Szerencs VSE
női labdarúgócsapata a 2014.
szeptember 27-én hazai pályán le-
játszott találkozón. A B-A-Z Megyei
női labdarúgó-bajnokság 3. fordu-
lójában a Tatay Zoltán Ifjúsági
Sporttelepen Edelény együttesét
fogadták a szerencsi lányok. A
mérkőzés 2-2-es döntetlennel zá-
rult, Takács László edző azonban
elégedett volt a csapat játékával,
mint mondta: az idei esztendőt a
felkészülés évének szánjuk, és a
lányok lelkesedése, egyre javuló
játéka mutatja, jó úton haladunk.

Szerencs VSE: Balogh Anna, Bartus
Fruzsina, Bartus Ivett, Dudás Adrienn,
Haushel Tünde, Helgert Gréta, Holly Edi-
na, Képes Tamásné, Lakomecz Anita,
Nagy Klaudia. Edző: Takács László. Já-
tékvezető: Komlósi Lajos.

A mérkőzés első negyedórájában re-
mek játékot produkáltak a mieink. A ru-
tinosabb ellenfél láthatóan nem találta a
hazai védelem ellenszerét, egészen a 16.
percig, amikor a vendégek megszerezték
első góljukat. Ez sajnos kicsit rányomta
bélyegét a szerencsi lányok játékára,
csakúgy, mint a két perccel később érke-
ző újabb edelényi találat. Takács László
edző ekkor beállította Holly Edinát, aki
hamarosan remek góllal szépített (1-2). 

A szünet után ismét a vendégek támad-
tak erőteljesebben, de ekkor már sokkal
jobban működött a szerencsi védelem. A
mérkőzés utolsó negyedórájában fantasz-
tikus hajrát mutattak a házigazdák. Holly
Edina a 48. percben újabb találattal
egyenlített. Több gól ugyan nem esett a
meccsen, de a mutatott játék alapján meg-
érdemelten győzhettek volna a mieink. 

Takács László edző így értékelte a mér-
kőzést: júniustól folyamatosan készü-
lünk, nehézséget jelent hogy a bajnok-
ságban résztvevő csapatok még ismeret-
lenek számunkra. Ez a felkészülés éve
számunkra, de látszik, hogy jó úton ha-
lad a csapat. Elégedett vagyok a lányok
játékával, a helyzeteink alapján meg-
nyerhettük volna a mérkőzést. Nagy volt
a hajrá, az akarat meg van a csapatban és
erőnlétileg is jól felkészültünk. Végered-
mény: Szerencs VSE – Edelény: 2-2.

A 4. fordulóban Tiszalúcon lép pályára
az együttes, majd október 11-én 11 órától
ismét hazai pályán szurkolhatunk a Sze-
rencs VSE női labdarúgócsapatának. 

M. Z.

Mindkét együttesünk győzelmet ara-
tott 2014. szeptember 27-én, a Bod-
rogkisfalud ellen idegenben játszott
mérkőzésen. A Borsod-Abaúj-Zemplén
Megyei labdarúgó-bajnokság kelet
csoportjának hetedik fordulójában az
U19-es fiatalok 2-3 arányban nyerték
meg a találkozót. Molnár Milán, Vinnai
Patrik és Margitai Áron egy-egy góllal
járultak hozzá a sikerhez. Felnőtt csa-
patunk 0-4 arányban győzte le a Bod-
rogkisfaludot. Gombos Ádám kétszer,
Nagy László és Szűcs Máté egy-egy al-
kalommal talált a házigazdák hálójába.

A hetedik forduló után – az ugyancsak
17 pontos Erdőbénye előtt – Szerencs
megőrizte első helyét a tabellán. A követ-
kező mérkőzést október 4-én 15 órától
Mezőzombor ellen játssza együttesünk a
Tatay Zoltán Ifjúsági Sporttelepen. Az
U19-es fiatalok 13 órától lépnek pályára.

Jó úton haladunk: 
Szerencs VSE – Edelény 2-2

Kettős győzelem
Bodrogkisfaludon

Női labdarúgás: győztek a vendégek

1. Szerencs 17
2. Erdőbénye 17
3. Pácin 14
4. POSA FC Pálháza 13
5. Tokaj 12
6. Mezőzombor 12
7. Gönc 11
8. Hidasnémeti 11
9. Hollóháza 10

10. Garadna 9
11. Abaújszántó 8
12. Kenézlő 7
13. Tiszakarád 6
14. Bodroghalom 4
15. Bodrogkisfalud 4
16. Boldogkőváralja -1



INGATLANINGATLAN
Szerencs, Erzsébet utca 9. szám
alatti kétszobás, összkomfortos,
kertes családi ház melléképületek-
kel eladó. Érd.: 47/362-788. (16-
17)
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. (16)
Szerencsen a Kölcsey utca 19.
szám alatt külön bejáratú szoba ki-
adó. Érd.: 20/287-0836. (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 (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. (16)

VEGYESVEGYES
Bontott cserépkályha beépítéssel
is eladó. Érd.: 47/363-485. (15-16

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

VÁNYAI
TEMETKEZÉS

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

Forduljon bizalommal
hozzánk

a nap bármely szakában.

47/361-906
20/966-4464

EMLÉKEZÉS
„Elmentél tőlünk egy csendes hajnalon,

Köszönni, búcsúzni sem volt alkalom.

Ragyogj ránk fényes csillagként az égen.

Nélküled már semmi sem olyan, mint régen.

Fájó könnycsepp lettél mindannyiunk szívében.

Idézzük szavaid, mosolyod, emléked.

Szerettünk és szeretünk, nem feledünk Téged!”

Szívünkben élő örök fájdalommal emlékezünk életünk 
legszomorúbb napjára, amikor drága szerettünk

KANYOK LÁSZLÓ
5 éve örökre itt hagyott bennünket.

Gyászoló család

Köszönetnyilvánítás
Köszönetet mondunk mindazoknak, akik

CSIDER ERZSÉBET
búcsúztatóján részt vettek, 

sírjára virágot helyeztek, gyászunkban osztoztak.
A Gyászoló család
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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.

•

•

•



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/kg

1309 Ft/kg

1625 Ft/kg

1009 Ft/kg

1549 Ft/kg

1359 Ft/kg

1349 Ft/kg

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.

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
UTOLSÓ HELYEK!UTOLSÓ HELYEK!

 

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! 


