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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 november 
19-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, pén-
tek: 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
November 3–9.: Centrum Gyógyszertár. Novem-
ber 10–16.: Oroszlán Gyógyszertár. November 17–
23.: Alba Gyógyszertár. 22 óra után a gyógy-
szertárak telefonos egyeztetést követően,
az ügyeletes orvos kérésére, rendkívüli
esetben biztosítják a gyógyszer kiadását.

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

ÁLLATORVOS
Szerencs Városi Állategészségügyi Centrum Kkt. 
Szerencs, Jókai utca 16. Tel.: 47/363-330. Rende-
lési idő: hétfő–péntek: 17–19 óráig.

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

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

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

SZERENCSI MŰVELŐDÉSI KÖZPONT,
KÖNYVTÁR

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

DÉL-ZEMPLÉNI 
VIDÉKFEJLESZTÉSI SZÖVETSÉG 
LEADER HELYI AKCIÓCSOPORT

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

A Szerencsi Hírek ügyeleti telefonszáma:

20/340-6089

A Szerencsi Hírek következő száma
2014. november 21-én

jelenik meg.

KÖZÉRDEKŰ INFORMÁCIÓKKÖZÉRDEKŰ INFORMÁCIÓK
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Emlékezés, közélet és sport
Elérkeztünk az esztendő tizen

egyedik hónapjához. November első
napja, Mindenszentek. Ilyenkor
messzi földről is hazatérnek a roko
nok, sokan rég nem látott családtag
jaikkal közösen keresik fel elhunyt
szeretteik sírját. Az elmúlás és az
emlékezés óráival kezdődött az ősz
utolsó időszaka. Ehhez a témához

kapcsolódik a 7. oldalon található írás, mely alapján rö
vid történelmi időutazást tehetünk a millennium évé
be: mivel foglalatoskodtak az akkori Mindenszentek
napján a szerencsiek?

A helyiek már értesülhettek arról, hogy október 
21én megalakult és munkához látott az újonnan meg
választott képviselőtestület, a polgármester és a vá
rosatyák is letették hivatali esküjüket. A település pol
gármestere négy szóban foglalta össze a jövő feladata
it: „befejezzük, folytatjuk, támogatjuk és megvalósít
juk.” Mire is gondolt a városvezető? Az ünnepi ese
ményről a Szerencsi Hírek 4. oldalán olvashatnak rész
letes tudósítást. Ugyancsak e témát folytatva, röviden
bemutatjuk a megválasztott önkormányzati képviselő
ket, akik beszámolnak arról, melyen tervekkel látnak
munkához az elkövetkező öt esztendőre.

Méltó módon emlékezett városunk az 1956os for
radalom és szabadságharc napjaira. „A forradalmat
leverték, de legyőzni nem tudták.” Ezzel a címmel ta
lálnak tudósítást az október 23ai, szerencsi esemé
nyekről. Írásunk szintén rövid múltbéli sétára, a világot
is megrengető történelmi esemény kialakulásához ve
zető út egy részletének megismertetésére invitálja az
olvasót.

Leginkább a károsultak bosszankodnak jogosan, de
sokan értesülhettünk az elmúlt hónapok sorozatos 
autófeltöréseiről. A rendőrség is nyomozni kezdett az
ügyben és a közelmúltban sikerült kézre keríteni azo
kat a fiatalokat, akik több személygépkocsit rongáltak
meg, vittek el belőle kisebbnagyobb értékeket. Ugyan
csak a „Rendőrségi hírek” rovatunkban számolunk be
egy újabb örvendetes akcióról, mely során ismét kábí
tószerterjesztőt fogtak el a Szerencsi Rendőrkapitány
ság egyenruhásai.

Lapunk végén pedig elérkezünk az utóbbi időszak
sporteseményeihez. Ugyancsak örömmel számolunk
be fiataljaink elért sikereiről. Szerencs Város Sport
egyesületének szakosztályai kiválóan szerepelnek a
megyei és nemzeti bajnokságokban.

Itt azért érdemes megállnunk néhány gondolatra: az
úgynevezett látványsportok – mint például a nálunk is
népszerű labdarúgás, kézilabda, kosárlabda – más te
lepüléseken megtöltik a sportcsarnokok lelátóit. Ama
tőr csapataink lelkesedésének köszönhetően így is
szép eredmények születnek, de a közönség buzdítása
bizonyára több gólra ösztönözné a sportolókat. Ezért
csak bíztatni tudom a kedves olvasókat, látogassunk
egyre többen a hazai mérkőzésekre, szurkoljunk közö
sen a szerencsi színekben pályára lépő fiúknak és lá
nyoknak. Hajrá Szerencs!

Muhi Zoltán

Kazinczy Ferencre emlékeztek a szerencsiek 2014. október
27én, a nyelvújítás vezéralakja születésének 255. évfordulója
alkalmából. A Kazinczy utca 2. szám alatti családi ház falán lévő
márványtábla előtt a Bolyai János Katolikus Általános Iskola di
ákjai adtak műsort, majd Szabóné Drozda Orsolya, az intéz
mény pedagógusa idézte a nyelvújító alakját. Az esemény végén
a résztvevők koszorút helyeztek el Kazinczy Ferenc emléktáb
lájánál.

Emlékezés a nyelvújítóra

Felhívást tett közzé a közelmúltban a Hegyaljai Alkotók Tár
sulása, amely szerint új tagokkal szeretnék bővíteni csapatukat.
Várják mindazok jelentkezését, akik betöltötték 14. életévüket,
írással, rajzzal, festészettel, fotózással, vagy bármely alkotó te
vékenységgel foglalkoznak. 

Jelentkezni személyesen a Szerencsi Művelődési Központ
könyvtárában lehet, vagy az intézmény elektronikus levélcí
mén: szerencsiamk@gmail.com.

Várja új tagjait 
a Hegyaljai Alkotók Társulása

MOZAIK 3
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KÖZÉLET4

Megalakult Szerencs Város 
Önkormányzata

Az ünnepi esemény nyitányaként a
jelenlévők Ringer István tároga
tó muzsikájára közösen énekel

ték a Himnuszt.
Plávenszky József bevezetőjében kie

melte, hogy az önkormányzati választás
szakmai szempontból szabályosan, jól
szervezetten zajlott Szerencsen, amiért
köszönet illeti a Helyi Választási Iroda
vezetőjét és munkatársait is. Ezt követő
en a megválasztott képviselők a HVB el
nöke előtt letették esküjüket, majd át
vették a megbízóleveleiket. A megala
kult testület előtt Koncz Ferenc is el
mondta polgármesteri fogadalmát, majd
átvette a mandátumot igazoló doku
mentumot Plávenszky Józseftől.

Az önkormányzat a polgármester illet
ményét 448 700 forintban, a költségtérítés
összegét 67 300 forintban állapította meg.
Dr. Barva Attila jegyző mondta el, hogy a
városvezető illetményének mértékét két
jogszabály határozza meg, így a képvise
lőknek nincs mérlegelési joga, továbbá
hozzátette, hogy e téren is csökkenés tör
tént, hiszen az elmúlt 12 évben a polgár

mester illetménye 526 ezer forint volt.
A folytatásban megválasztották az ön

kormányzat bizottságait. Az ügyrendi bi
zottság elnöke Kiss Attila, tagjai pedig 
dr. Sütő Szilveszter és Visi Ferenc lettek.
A pénzügyi bizottság elnökévé dr. Takács
Istvánt, tagjai sorába dr. Korondi Klárát
és Danyi Lászlót választották meg.

Titkos szavazással döntöttek a jelen
lévők az alpolgármesterek személyéről.
Koncz Ferenc polgármester javaslatára
a képviselőtestület dr. Egeli Zsoltot és
Nyiri Tibort bízta meg e feladattal, akik
előzetes nyilatkozatuk alapján társadal
mi megbízatás keretében kívánják ellát
ni hivatalukat. Az alpolgármesteri tisz
teletdíjat 200 ezer forintban, a költség
térítést havi 30 ezer forintban állapítot
ta meg a testület.

Koncz Ferenc a polgármesteri prog
ram ismertetését Winston Churchill idé
zetével kezdte: „…vereségben dac, győ
zelemben nagylelkűség, békében jóin
dulat”. A városvezető szerint a képvise
lőtestületnek és a polgármesternek e
gondolatok mentén kell haladnia a jövő

ben, hiszen – mint fogalmazott – egyér
telmű a szavazás eredménye, egyértel
mű a győzelem és egyértelmű az is, hogy
Istennek hála, békében élünk itt Szeren
csen. Koncz Ferenc négy szóban foglalta
össze a jövő feladatait: befejezzük, foly
tatjuk, támogatjuk és megvalósítjuk. 
– Befejezzük azokat a beruházásokat, az
önként és kötelességből vállalt feladato
kat, melyeket elkezdtünk az elmúlt négy
esztendőben. A jövőben is úgy kívánunk
dolgozni, hogy az önkormányzat ne csak
a várossal, az épületekkel, ne csak a kö
vekkel, hanem az itt élőkkel is foglalkoz
zon. Szerencs akkor város, ha az embe 
rek is jól érzik magukat benne. Ha az
embereknek van közös elképzelése a jö
vőről, és van jövőbe vetett hitük – fogal
mazott Szerencs polgármestere, aki be
széde végén hangsúlyozta: meg kell va
lósítanunk az önfenntartó várost. Tudo
másul kell vennünk, hogy ennek a tele
pülésnek képesnek kell lennie arra is,
hogy önmaga erejéből tudjon boldogul
ni, melyre jó reményt ad az itt élők mun
kája. M. Z.

Alakuló ülését tartotta 2014. október 21én Szerencs Város Önkormányzata. A Rákóczivár színház
termében Plávenszky József, a Helyi Választási Bizottság (HVB) elnöke ismertette az október 12ei ön
kormányzati választás eredményét, mely szerint Szerencs polgármestere Koncz Ferenc, a képviselő
testület tagjai dr. Korondi Klára, dr. Egeli Zsolt, Nyiri Tibor, Kiss Attila, dr. Sütő Szilveszter, dr. Takács
István, Visi Ferenc és Danyi László lettek.
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KÖZÉLET 5

Dr. Egeli Zsolt
Negyedszer lehe

tek a választók bizal
mából önkormány
zati képviselő. Min
den ciklusnak meg
volt a maga sajátos
sága, s mindegyik
merőben eltért a má
siktól. Hiszem, hogy
az elkövetkező öt év

az építkezésé, Szerencs város új gazda
sági alapjainak megteremtéséről fog
szólni. Mögöttünk a lakosság és a Kor
mány támogatása. Korábban felrótták
nekem, hogy a BajcsyZsilinszkyféle
polgári gondolkodásmód képviselője
ként miért is merek itt megszólalni. Ta
lán kevesen tudják, hogy amikor az
orosz tankok dübörögtek a trianoni ha
tárok felé, BajcsyZsilinszky Endre több
levelet írt a szovjet tábornokokhoz, hi
szen reálpolitikusként tudta, hogy mi
lesz Magyarország rövid távú sorsa. Ne
künk pedig abban kell most cseleked
nünk, hogy megalapozzuk Szerencs
hosszú távú jövőjét. Új honfoglalás kell,
új célokat kell kitűzni. Számtalan prob
léma gyötri városunkat, térségünket.
Képviselőként, s alpolgármesterként
egyre vállalhatok kötelezettséget: min
den erőmmel azon fogok munkálkodni,
hogy a szerencsi kistérség, s benne vá
rosunk az iszonyatos kihívásokkal szem
ben is méltó utódja lehessen annak az
elöljáróságnak, amelyik 1888ban felis
merte, hogy Szerencs számára a cukor
gyár, s ahogy a szakmában mondják, az
élelmiszeripar nehézipara újra megtele
pedhessen városunkban, s ezáltal bizto
síthassa a város és a térség fennmaradá
sát. Megtalálhassa a jövőjét minden
olyan dolgozni kívánó polgártársunk,
aki elfogadja, hogy a munkaalapú társa
dalom jelentheti az ország, s szűkebb ré
giónk jelenét, jövőjét. Ehhez kérem
mindnyájuk támogatását, aktív részvé
telét!

Nyiri Tibor
Köszönöm a vá

lasztók bizalmát! Az
a felhatalmazás, amit
október 12én kapott
Koncz Ferenc és csa
pata, valamennyi
képviselőt arra köte
lez, hogy még jobban
és még többet, még

önzetlenebbül dolgozzon a városban
élőkért, minden kis közösségért. Az el
múlt közel negyedszázad alatt egy euró
pai léptékkel is mérhető kisváros képe
körvonalazódott Szerencsen. Sok terü
leten ezt sikerült megtartani, illetve
megerősíteni. A következő öt év kulcs
kérdése, a város vezetése mennyire tud
együttműködni a jelenlegi kormánnyal,
annak gazdaságpolitikájával. A követke
ző Európai Uniós költségvetési időszak
ban a kis és középvállalkozások támo
gatása jelentősen emelkedik. Minden tá
mogatást meg kell adni ahhoz, hogy a
helyi cégek ebből részesedjenek, és en
nek eredményeként a fejlesztések növel
ni tudják a foglalkoztatást. Ez lehetővé
teszi majd a terhek további csökkenté
sét. Egyaránt fontos feladat a meglévő
munkahelyek megtartása és újak létre
hozása. Ehhez az igényhez igazodva jól
képzett munkavállalókra lesz szükség. 
A helyi oktatásnak az alapoktól a felnőtt
képzésig ezt a célt kell szolgálni. Megkü
lönböztetett figyelmet kell szentelni a
pályakezdő fiatalok helyben való boldo
gulására. A jól működő helyi gazdaság
megteremtheti az alapját annak, hogy a
város lakóinak a száma ne csökkenjen,
sőt inkább növekedjen az egész Európát
érintő elöregedés ellenére. Közben nem
szabad megfeledkeznünk az itt élőkről
más tekintetben sem. Meg kell erősíteni
a helyi civil szervezetekkel, vállalkozá
sokkal való együttműködést. Ezek véle
ménye megfelelő kontrollt jelenthet a
képviselőtestület munkájában. Tovább
kell folytatni a csapadékvíz elvezetést,
az utak és járdák, kerékpárutak kiépíté
sét, felújítását, a közterületek rendben
tartását a Start munkaprogram segítsé
gével. Nem maradhatnak el a szociálisan
leszakadók, az idősek és az oktatásban
részt vevők támogatásai sem. Ezek a cé
lok csak akkor érhetők el, ha a fejlődő
gazdaságból származó adóbevételek
mellett továbbra is költséghatékonyság
fogja jellemezni a város és intézményei
nek a működtetését. Ehhez átlátható,
számon kérhető, összefonódásoktól
mentes önkormányzati munkára van
szükség, Szerencs város közösségének
érdekében.

Dr. Korondi Klára
Egy kis faluból, a Kalocsa melletti

Szakmárból származom. Kétkezi mun
kás szüleim példáján keresztül ismer
tem meg a mások tiszteletét, a becsüle

tes életet. Magam is
erre törekedtem, er
re törekszem. Ugyan
csak a szülői házból
hoztam magammal a
mások segítésére va
ló belső indíttatást.
Ezért is választottam
olyan hivatást,

amelyben a legközvetlenebbül szolgál
hatom a segítségre szorulókat. Orvosi
diplomám megszerzése után Miskolcon,
a megyei kórházban dolgoztam és sze
reztem soksok ismeretet, gyakorlati ta
pasztalatot, majd 1987től itt Szeren
csen folytattam és folytatom ma is im
már nyugdíj mellett a szemorvosi mun
kámat.

Ez a negyedik ciklus, hogy a Szeren
csen élők bizalmából bekerültem a vá
ros képviselőtestületébe. Erre a szolgá
latra is ugyanaz a másokért való tenni
akarás indított el, mint ami az orvosi hi
vatásra vezetett. Mivel életem legna
gyobb részét már itt, Szerencsen töltöt
tem el, szeretnék továbbra is az egész
város jobbításáért, előbbre jutásáért,
elesettjeinek felemeléséért tevékeny
kedni. Ezért is vállaltam a negyedik ön
kormányzati ciklusra is a képviselője
löltséget és ezért is vállalom örömmel a
tisztséggel együtt járó – meglehet, sok
szor megterhelő – elfoglaltságot. Most,
hogy pénzügyileg konszolidálódott a vá
ros helyzete, több lehetőség lesz a kez
deményezésekre is. Távol áll tőlem az
úgynevezett női kvóta erőltetése, de ta
lán az is előnyös lesz az önkormányzat
döntéshozatalaiban, hogy női szemmel
is mérlegelhetem azok hátterét és hatá
sait.

A városhoz való hűséget és minden la
kójáért való munkálkodást ígérve köszö
nöm a megválasztásomat, a belém vetett
bizalmat!

Dr. Sütő Szilveszter
Tisztelt Szerencsi

Választópolgárok! 
Engedjék meg,

hogy röviden bemu
tatkozzam.

1975ben a Debre
ceni Orvostudomá
nyi Egyetemen orvo
si diplomát kaptam,
1984ben általános

orvostanból szakorvosi diplomát sze
folytatás a 6. oldalon.

Bemutatkoznak a képviselők
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folytatás az 5. oldalról.
reztem a Budapesti Orvostovábbképző
Egyetemen. 1976ban kötöttem házassá
got dr. Rohály Judit főorvosnővel, akivel
az egyetemi évek alatt ismerkedtünk
meg. 1984ben Szerencsre költöztünk
ahol a feleségem körzeti orvosként dol
gozott. Ekkor pályáztam meg a III. számú
háziorvosi körzetet, ahol jelenleg is dol
gozom. 1998tól a Debreceni Orvostudo
mányi Egyetem családorvosi tanszéké
nek oktató háziorvosa mentoraként
részt veszek a medikus oktatásban és re
zidens orvosok vizsgáztatásában. 1994
2013 között az ÁNTSZ keretén belül
szakfelügyelő főorvosként 16 háziorvosi
praxisban szakfőorvosi tevékenységet
végeztem. Közel egy évtizede társadalmi
munkában Szerencs és Környéke Ügye
leti Társulás elnöki tisztét is betöltöm, az
elmúlt négy évben városi főorvosként
Szerencs város egészségügyéért vagyok
felelős. 2003ban Szerencs Város Önkor
mányzata „Humanitás Szolgálatában
Szerencs városáért” kitüntetést kaptam,
orvosi életpályám elismeréseként a B.
A.Z. Megyei Önkormányzat Szent Erzsé
bet Díjat adományozott részemre.

19982002 között Szerencs város kép
viselőtestületének megválasztott tagja
ként az önkormányzat munkájában te
vékenyen részt vettem. Ez idő alatt sok
rétű tapasztalatra tettem szert. Felesé
gemmel az elmúlt 30 évben megszeret
tük és otthonunknak tekintjük Szeren
cset. Mint orvos, a gyógyításon kívül az
emberek segítésére és támogatására is
felesküdtem. Mindig igyekeztem a lege
lesettebbek bizalmát is elnyerni és meg
tartani, lehetőségemhez képest mindent
elkövetni értük. Úgy gondolom, hogy
megválasztott képviselőként még több
lehetőség nyílik ez irányú tevékenység
végzésére. 

Politikai elveim alappillére az ember
központúság és segítségnyújtás. Mint
egészségügyi szakember, akinek a szo
ciális szférára is jó rálátásom van, úgy
gondolom, hogy e két témában tudok ta
nácsokat adni, illetve részt venni váro
sunkat érintő döntések meghozatalá
ban. Ezek motiváltak, amikor Koncz Fe
renc polgármester úr felkérésére elvál
laltam, hogy képviselőjelöltként indul
jak az önkormányzati választáson.

Az elkövetkező öt évben szeretném fe

lelősségteljes munkámmal segíteni azt a
tevékenyet, melyet a képviselőtestület
és polgármesterünk a város érdekében
fog végezni. 

Köszönöm Önöknek, Szerencs és Ond
polgárainak a megtisztelő bizalmat és
támogatást, amely révén megválasztot
tak a képviselőtestület tagjának.

Dr. Takács István
Szeretem Szeren

cset, Zemplént! Ide
való a családom, a fe
leségem. Itt születtek
és itt élnek a gyerme
keink. Ez a táj adott
példaképeket, bará
tokat, munkatársa
kat. Büszkén vallom
magam szerencsi

nek. Ezt a kitüntető helyzetet az elődök
nek köszönhetjük mi, itt lakók. Az ő
szorgalmas és jó munkájuk építette fel
és tette messze földön ismertté, híressé
a szerencsi nevet, melyre nekünk utó
doknak odaadással és féltő gonddal vi
gyáznunk kell.

Nos, ez utóbbinál soha meg nem bo
csátható mulasztás történt, amikor ide
valósiak, a bizalmunkat élvezők nem
hogy ellenszegültek volna, de asszisztál
tak a Cukorgyár lebontásához. Hírnevet
adó bázisunkat tékozlón lerombolták. 
A még megmaradó csokoládégyártás is
veszélyben volt, és épphogy sikerült
megmenteni. 

Ebben vettem és veszek részt, szerez
ve tapasztalatot és gyakorlatot, melyhez
segítő kezet soha nem kaptam az éppen
hivatalban lévő polgármestertől vagy
országgyűlési képviselőtől, egészen
2010 őszéig. Azóta alapvetően megvál
tozott a helyzet a Szerencsi Bonbon Kft.
hez való közösségi hozzáállásban, de a
várost illetően is.

Mindnyájan ismerjük városunk jelen
legi, gondoktól, feszültségektől mentes
sé tett helyzetét.

Ebben a munkában vettem részt ed
dig. Bizalmukat ezúton is megköszönve,
újra szívesen állok az építők sorába.
Ránk fér, hogy a nehézségeket hátunk
mögött hagyva, közös összefogással új
ból emelkedő pályára állítsuk Szeren
cset, szeretett városunkat.

(folytatjuk)

Bemutatkoznak 
a képviselők

A 2014. október 12én megrende
zett nemzetiségi önkormányzati vá
lasztások eredményét hirdette ki
október 22én Plávenszky József, a
Helyi Választási Bizottság (HVB) el
nöke. A Szerencsi Polgármesteri Hi
vatalban elsőként a Szerencsi Roma
Nemzetiségi Önkormányzat, majd a
Német Nemzetiségi Önkormányzat
tagjai tették le esküjüket. 

A Szerencsi Polgármesteri Hivatal
ban október 22én délután Plávenszky
József a HVB elnöke ismertette a tele
pülésünkön megtartott roma nemzeti
ségi választások eredményeit. Mint el
hangzott, a leadott érvényes szavaza
tok alapján Buri Imréné, Horváth Ernő,
Molnár Ferenc és Varga Jánosné jutott
be a testületbe. A képviselők az eskü
tétel után átvették megbízóleveleiket,
majd az első hivatalos ülés keretében
Varga Jánosnét választották meg el
nöknek, helyettese Buri Imréné lett.

Ugyancsak ezen a délutánon tartotta
alakuló ülését a Szerencsi Német Nem
zetiségi Önkormányzat. Plávenszky Jó
zsef tájékoztatta a jelenlévőket a vá
lasztások eredményéről, mely szerint
a testület tagjai Árvay Attila, Braun Ist
vánné és Tóth Lászlóné lettek. Miután
utóbbi képviselők is átvették megbízó
leveleiket, megválasztották a szervezet
elnökének Árvay Attilát, a helyettesi
megbízatást Braun Istvánné kapta. A
Szerencsi Német Nemzetiségi Önkor
mányzat elnöke kiemelte, hogy az elő
ző évekhez hasonlóan a testület tagjai
tiszteletdíjra és rendszeres költségté
rítésre a jövőben sem tartanak igényt.

Esküt tettek 
a nemzetiségi önkor-

mányzatok tagjai
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Az öreg Thomas Manntól megkérdezték egy alkalommal,
hogy melyik az az érték, amelyet legtöbbre becsül? 
Azt válaszolta: a mulandóság. Értéket ad és méltóságot

az életnek, ez teszi érdeklődésre méltóvá és ez teremti az időt.
Az egyház mindig imádkozott és áldozatot mutatott be híve

iért, de csak 998 óta van külön ünnepük az összes megholtak
nak. Odilo clugnyi apát ugyanis ez idő tájt rendelte el, hogy
Mindenszentek vecsernyéje után minden zárdában a halotta
kért imádkozzanak és november 2án minden pap gyászmisét
mondjon. Ezt a szokást kezdetben a zárdák, majd a templomok
is átvették, végül a pápák az egész egyházra kiterjesztették.

Halottak napján mindenki a temető falain kívül hagyja az
emberi vágyait, oda gyászolni megyünk. A halottak milliója
vonul e napon az emlékezet országútján, melyen ott vannak
a hősi halottak is. A lobogó mécses lángjai mellett eszünkbe
jut, hogy mindnyájan meghalunk. A halál kérdésétől senki
sem menekülhet, akkor sem, ha még fiatal lévén e tény nagyon
messze áll hozzá. E napon úgy érezzük, hogy legtöbbször az
élők is szánalomra méltók. Ma fel kellene szabadulni minden
kinek azok alól a nyűgök alól, melyek miatt nem tud a lelké
ben gyertyát gyújtani.

Megállván szeretteink nyitott vagy már régen behantolt sír
jaik felett, elgondolkozunk az élet mulandóságán. Számos kér
dés fogalmazódik meg bennünk. Érdemes volt egyáltalán
megszületnünk? Miért kapjuk a létet, ha a halál kiragadja a
kezünkből? Gyermekkorunkban szüleink karja között kere
sünk menedéket. Felnőtté válásunk után a szerelem köteléké
ben bízva kötődünk a párunkhoz. Öreg napjainkban a gyer
mekek, unokák hálás szeretetéből részesülünk. A legnagyobb
tragédiánk az, ha nem kapunk ilyen, vagy hasonló elfogadta
tást. A halál is azért fájdalmas, mert nem mehetünk többé sze
retteinkhez.

Szerencsen gyakran megsértették szándékosan vagy akarat
lanul a halottak napját. A millennium évében esős és sáros nap
virradt, az előző napi verőfényes idő után, és zaklatott élet folyt
a városban vásár alkalmából, mely éppen halottak napjára
esett. Sok helyen kegyelettel mentek az emberek halottaik sír
dombjához, de nálunk akkor készültek a vásárra. Hordták a
káposztát a fuvarosok, törték a fákat a szekerekkel, átjártak
tüskönbokron. A háború bizony áldozatot kíván, és nem ke
rülhetjük el, hogy valamelyik szerettünk vagy ismerősünk
megsebesüléséről, avagy elestéről hírt ne hallanánk. Voltak,
akik már hosszabb ideje nem adtak magukról életjelt, vagy
akik hadifogságba kerültek, de mindenkinek volt kit gyászolnia
a világégések éveiben. A megszállást követő időkben szintén
gyakran a halottak napja volt az alkalom, ahol egymás között
suttogva cseréltek információt, az elhurcoltakról, hollétükről,
helyzetükről. Szerednyei János tarcali káplán 1945 őszén, Min
denszentek napján, az oroszországi 1223as lágerben versbe
faragta gondolatát: „A föld mélyén nehéz munkában/Idegen
nép tart szomorú rabságban,/Szenet vágat velem…”. Teste a
vorosilovkai fogolytemető 542es parcellájában nyugszik.

A gyász fekete színe találóan jellemzi az elmúlás kérlelhe
tetlen pusztítását. A testi halál, az rideg valóság, s az emberi
erő gyenge a halállal szemben. Szeretnénk betegünk életét
egykét évvel, néhány hónappal vagy pár nappal meghosszab
bítani. Ám ha itt az ideje mennie kell.

Virággal is búcsúzunk halottunktól, amely eleven színével
az életet hirdeti. Szinte odakiált a halálnak: nem tudsz te iga
zán pusztítani, hiszen megmarad nekünk a szeretet. Eszünkbe
jut Jézus szava: „még ha meghalt is élni fog.” Ez vigaszunk, s
ennek jelképei a temetőket megvilágító gyertyák lobogó láng
jai. Ám igazi megnyugvás az lenne, ha nemcsak a halottak
iránt lennénk elnéző kegyelettel, hanem az élők iránt is. Elég
legyen az egymás elleni harcból, elég az egymás kihasználá
sából, elég a gyűlölködésből. Hitünk erőt ad nekünk az élet
nehézségeinek elviselésére, egymás iránti türelemre, szere
tetre. Csak annak van jövője, aki az életet szolgálja.

O.Z.M.

„Emlékezzünk meg tehát mindazokról,
Akik nyugosznak csöndben, boldogan,
Hintsünk virágot tiszta sírjaikra,
Hiszen ma a halottak napja van.”

„Igen ez a halottak drága napja!
E nap tiétek égi szellemek!
S vane szív kinek nincsen halottja?
Kinek virág s könnyű nem kellenek?”

Mindenszentek
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„Nem győztünk, de
harcoltunk. Nem tör
tük meg az elnyo
mást, de akadályoz
tuk. Nem mentettük
meg a hazát, de véd
tük. És ha egyszer a
történelmünket meg
írják, annyit elmond

hatnak rólunk, hogy ellenálltunk.” Kos
suth Lajos 90 esztendős korában papírra
vetett gondolatai jegyében emlékezett
meg az 1956os forradalom és szabad
ságharc hőseiről a szerencsi Rákóczivár
színháztermében Nyiri Tibor alpolgár
mester, aki szerint a kommunista terror
az 1950es években a magyar társada
lom minden rétegére kiterjedt. – A rend
szer, torz logikájából adódóan saját sora
it sem kímélte; 1945 után a „fasisztátla
nítás” jelszavával a szovjet megszállókat
segítő kommunista párt a „népellenség”
megbélyegzést minden rétegre kiterjesz
tette és az alkotmányos gyilkolás jogi fel
tételeit is megteremtette. Kivégzés, be
börtönzés, internálás várt a másképp
gondolkodókra. Minden harmadik em
bert atrocitás ért Magyarországon. A
kommunista vezetés politikai elit cserét
akart végrehajtani, s valójában nem a
gazdaság szerkezetét, hanem az egész
társadalom struktúráját szerette volna
felforgatni. Ez ellen a terror ellen lázadt
fel a magyar nép, mert rájött, hogy nincs
emberarcú változata a kommunizmus
nak. A társadalom felháborodásában

szerepet játszott a hazugságáradat is,
mellyel folyamatosan bombázták az em
bereket – fogalmazott Nyiri Tibor. 

Az alpolgármester úgy vélte, Kossuth
gondolatát igazolva ‘56 hősei is harcol
tak, akadályozták az elnyomást, védték
a hazát, és ellenálltak a hatalomnak.

Mint elhangzott, 1956 tanulságai között
sorolandó, hogy a szabadság, a demok
rácia, az emberi jog érvényesítése olyan,
mint a tiszta levegő és a táplálék, vagy
akár az egészség. Az 1956. október 23
án kezdődő forradalom volt a kommu
nizmus bukásának elindítója. A nyugati

A forradalmat leverték,
Országszerte koszorúzáso

kat, megemlékezéseket tartot
tak az 1956os forradalom és
szabadságharc 58. évfordulója
tiszteletére. A szerencsi Rákó 
czivárban 2014. október 23án
a Bolyai János Katolikus Általá
nos Iskola diákjainak összeállí
tása köszöntötte a nemzeti ün
nepet. – 1956. október 23a a
huszadik század legnagysze
rűbb magyar újjászületése, a
nemzet újraéledése a demok
rácia és a függetlenség iránti
vágy kifejezése – fogalmazott
ünnepi beszédében Nyiri Tibor
alpolgármester.

Koszorúzás a nemzeti ünnepen
Az 1956os forradalom és szabadságharcra emlékeztek 2014. október 23án

Szerencsen. Szerencs Város Önkormányzata által szervezett ünnepi esemény a
Kossuth téren kezdődött, ahol a Hegyalja Pedagógus Kórus hangversenye után
intézmények, civil szervezetek és politikai pártok képviselői helyeztek el koszorút
az ’56os obeliszknél.
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kommunista pártok jelentéktelen szer
veződésekké zsugorodtak, az európai
értelmiség számára a szovjet rendszer
elvesztette minden vonzerejét. Az 1950
es években folytatott közösségirtó poli
tika közös cselekvésre ösztönözte a tár
sadalmat. A forradalmat leverték, de le
győzni nem tudták – hangsúlyozta a szó
nok, s hozzátette: a magyar nép világtör
ténelmet írt cselekedeteivel. A miénk az
újkori társadalmak közül a legbátrabb
nép, amely minden külső segítség nélkül
nekiment a világ akkori legerősebb had
seregének, hogy puszta kézzel, benzines
palackokkal, néhány fegyverrel kivívja
szabadságát.

Nyiri Tibor szerint 1956 következő ta
nulsága, hogy hazugságokból nem lehet
jövőt építeni. – Gondoljunk csak az öszö
di beszédre: „hazudtunk éjjel, hazud
tunk nappal” – idézte a mai baloldal ko
rábbi vezetőjét a szónok, majd az 58 esz
tendővel ezelőtti eseményeket tovább
elemezve így fogalmazott: 1956. októ
ber 23a a XX. század legnagyszerűbb
magyar újjászületése, a nemzet újraéle
dése a demokrácia és a függetlenség
iránti vágy kifejezése. Egy forradalom
első napja, melyet nem szervezett, nem
készített elő senki, csak előpattant a nép
lelkéből, mint az nemzetünk története
során oly sokszor előfordult Esze Tamá
son, Rákóczi Ferencen keresztül egészen
Kossuth Lajosig. Örömünnep volt októ
ber 23a, mert hosszú évtizedekig szól
ni, gondolkodni, gyülekezni sem volt
szabad. Ezen a napon minden megada
tott, de az hogy fegyverrel kellett nyo
matékot adni a nemzet akaratának, az a
szovjet megszállásból, a kommunisták
megátalkodottságából fakad. Így lett
szabadságharc és egyben jelkép október
23ából – hangsúlyozta az alpolgármes
ter.

Szerencs Város Önkormányzatának
ünnepi megemlékezése a Bolyai János
Katolikus Általános Iskola műsorával zá
rult.

Október 23a alkalmából Balog Zol
tán, az emberi erőforrások minisztere
kiemelkedő szakmai teljesítményéért és
pedagógiai munkájáért elismerésben
részesítette Kocsisné Szabó Beátát, a
Bolyai János Katolikus Általános Iskola
igazgatóját. Az esemény végén az okle
velet Koncz Ferenc polgármester adta át
az intézményvezetőnek.

M. Z.

de legyőzni nem tudták
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Szerencsen és környékén is indul
az ivóvízminőség-javító program

Aszerencsi Rákóczivárban meg
rendezett eseményen az érintett 
települések képviselőit Koncz Fe

renc, az önkormányzati társulás elnöke
köszöntötte, majd Kiss Attila tartott tá

jékoztatót a pályázat
előkészítési szaka
szairól. A projektve
zető a most induló al
projekt műszaki tar
talmáról elmondta,
hogy Szerencs, Be
kecs, Golop, Prügy,
Taktakenéz rendszer
ivóvízminőség javítá

sa várhatóan 2016. január 27én fejező
dik be. A fejlesztést indokolja, hogy Sze
rencs, Bekecs, Legyesbénye és Mező
zombor esetében a lakossági ellátást je
lenleg három mélyfúrású kút biztosítja
a bekecsi, csökkenő vizű bázisból, ahol
az arzéntartalom nem felel meg a hatá
lyos előírásoknak. Golop, Monok, Abaúj
szántó, Abaújkér, Mád, Rátka, Tállya te
kintetében ugyancsak három mélyfúrá
sú kút látja el a lakosságot, itt szintén
magas a víz arzén, vas és mangán tartal
ma. A prügyi vízmű szolgálja ki a fo
gyasztókat helyben és Taktakenézen, itt
a határérték feletti bór és arzéntarta
lom jelent gondot.

A projekt ismertetés során elhangzott,
hogy összekötő vezetéket fektetnek le
TokajSzerencs, valamint GolopSze
rencs között, tisztító berendezéseket

építenek, új kutakat fúrnak annak érde
kében, hogy a jövőben a térségi ivóvíz
ellátás kizárólag a golopi és tokaji bázis
ról történjen. Golop és Szerencs között
10 134 méter, Tokaj és Taktabáj között
11 309 méter Taktabáj és Szerencs kö
zött 17 042 méter új távvezetéket léte
sítenek. Taktabájon nyomásfokozót sze
relnek be, Szerencsen rekonstrukciós
munkálatok várhatók a Huszárvár út,
Sallai út, Kossuth tér és Kossuth úton; a
Lajos köz és Pince köz közötti nyomvo
nalon összesen 900 méter hosszúság
ban. Megtörténik a Szerencs és Mád kö
zött húzódó, 6 210 méteres távvezeték
felújítása. Monokon, a Rákóczi utca víz
vezeték rekonstrukcióját végzik el 586
méteres szakaszon, hasonló munka vár
ható a Tállya, Gesztenyesor utca 723 mé
teres szakaszán és felújítják a Prügyi és
taktabáji víztornyokat. Mindezek mel
lett a golopi és a tokaji ellátó rendszer
nél egyegy új kutat is fúrnak és megtör
ténik a meglévő bázisok rendbetétele is,
s új vízkezelő berendezéseket építenek
be.

A projektvezető tájékoztatója végén
kiemelte a beruházás ugyancsak fontos
részét, miszerint a hálózat teljes, 230
412 méteres szakaszán úgynevezett me
chanikai tisztítást fognak elvégezni,
hogy a vezetékekből eltávolítsák az év
tizedek alatt lerakódott mangán, vas és
egyéb tartalmakat.

Az alprojekt kivitelezési jogát – mint

az a 2014. június 27én megtartott ün
nepélyes kivitelezői szerződés aláíráson
is elhangzott – a közbeszerzési eljáráson
a BAKonzorcium (Betonútépítő Zrt.,
Aquaprofit Zrt.) nyerte el. A cég képvi

seletében Irtó Krisz
tián közműépítési
igazgató számolt be
arról, hogy napjaink
ban még az alprojekt
előkészítési munká
latai történnek, de
idén megkezdődik a
kivitelezés.

A térségi ivóvíz há
lózat üzemeltetője, a Borsodvíz Zrt. ne
vében Ficsor Miklós ügyvezető igazga

tója tartott előadást
a projekt megvalósí
tásának fontosságá
ról. Elhangzott töb
bek között, hogy első
sorban az egykori
vulkáni tevékenység
miatt magas a vize
ink arzéntartalma.
Az előadó példaként

emelte ki, hogy a bekecsi és golopi víz
műveknél jelenleg ideiglenes megoldás
sal igyekeznek csökkenteni az arzéntar
talmat, ami jelentősen megdrágítja fo
lyamatot. Ficsor Miklós azonban leszö
gezte: az ivóvíz minősége nem változott
az elmúlt évtizedekben, tehát jelenleg 

folytatás a 11. oldalon.

Újabb jelentős állomásához
érkezett „az ÉszakMagyaror
szági Régió településein élő la
kosság egészséges ivóvízzel va
ló ellátásának biztosítása” cí
mű projekt. A BorsodAbaúj
Zemplén Térségi Ivóvízkeze
lési Önkormányzati Társulás
által megvalósítandó KEOP
1.3.0/09110046 azonosító
számú program keretében
2014. október 29én megtör
tént a „Szerencs, Bekecs, Go
lop, Prügy, Taktakenéz vízellá
tó rendszer ivóvízminőség ja
vítása” elnevezésű alprojekt
munkaterület átadása.
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Atársulás által megvalósítandó KEOP1.3.0/09110046
azonosító számú, „az ÉszakMagyarországi Régió tele
pülésein élő lakosság egészséges ivóvízzel való ellátá

sának biztosítása” című projektben résztvevő 77 település
64%ban képviseltette magát az ülésen, melynek első napi
rendi pontjaként új elnököt választottak a jelenlévők. Kiss At
tila projektvezető bevezetőjében elhangzott, hogy két ajánlás
érkezett: Encs és Tokaj polgármesterei egyaránt Koncz Feren
cet javasolták az elnöki pozíció betöltésére, amit a jelenlévők
egyhangú szavazással fogadtak el.

Koncz Ferenc javaslatára a tanács Szeles Andrást, Encs pol
gármesterét választotta meg a társulás alelnökének, a pénz
ügyi bizottság elnöke – ugyancsak Koncz Ferenc kezdeménye
zésére – Posta György, Tokaj újonnan megválasztott polgár

mestere lett.
Az elnökségbe a

sárospataki kistér
ségből Csoma Ernő
(Tolcsva), a szeren
csi kistérségből
Kiss Lajos (Golop)
és Demeterné Zele
ni Enikő (Hejőke
resztúr) pedig a ti
szaújvárosi kistér
ség képviseletében
kapott megbízást.
A pénzügyi bizott
ságban Fehér
Krisztián (Felsőva
dász), Demeterné
Bártfai Emese (Mo
nok), Rakaczki Zoltán (Forró) és Kis Tibor István (Abaújszán
tó) kapott helyet. A tisztségviselők megválasztása után 
dr. Egeli Zsolt ügyvéd ismertette a társulási megállapodás mó
dosítására tett javaslatait, melyekre a hatályos törvényi vál
tozások miatt volt szükség. Elfogadta a társulás az első félévi
pénzügyi beszámolót, a 2013as évre vonatkozó belső ellen

őrzési jelentést és az idei belső
ellenőrzési ütemtervre vonatko
zó előterjesztést.

Indítvány hangzott el a közbe
szerzési terv módosítására,
amit Kiss Attila ismertetett a je
lenlévőkkel, majd a két társulás
közötti eseményekről szintén a
projektvezető tájékoztatta a tag
ságot: többek között elhangzott,
hogy az idén nyáron megtörtént
a kivitelezői szerződések aláírá
sa, jelenleg is készülnek a kivite
li tervek. Két alprojekt esetében
– Tolcsva, Olaszliszka és Vámos 
újfaluKomlóska vízminőségja
vítása, valamint Keresztéte és
Büttös térségében is – már meg
kezdődött a fizikai munkavég
zés.

M. Z.

folytatás a 10. oldalról.
sem veszélyesebb a szervezetre, mint a
korábbi időszakokban, csupán a szabá
lyozás változott, ma már uniós értékek
nek kell megfelelni.

Kiss Attila a projekt fontos momentu
maként említette, hogy a fejlesztés ré
vén Prügyön és Golopon két kutat, Sze
rencsen pedig egy vízbázist vonnak ki a

szolgáltatásból. Ezek tulajdonjoga visz
szaszáll a helyi önkormányzatokra, akik
nek el kell gondolkodniuk a vizek továb
bi hasznosításáról.

Koncz Ferenc zárszavában ugyancsak
ez utóbbi feladatra hívta fel a polgár
mesterek figyelmét. Mint mondta, a
szolgáltatásból kivonásra kerülő kutak
1427 Celsius fokos vizet termelnek.

Ezek további hasznosítása – egy újabb
beruházás keretében, mely nem része az
ivóvízminőségjavító projektnek – hő
szivattyúk beszerelésével, akár telepü
lési intézmények fűtésére is megoldást
jelenthetnek, de ha megszűnik a kutak
rendszeres szivattyúzása, a környéken
ún. fakadó vizek jelenhetnek meg.

M. Z.

Alakuló ülését tartotta 2014. október 29én a
BorsodAbaújZemplén Térségi Ivóvízkezelési
Önkormányzati Társulás. Az esemény aktualitá
sát adta, hogy az október 12ei helyhatósági vá
lasztások után új elnökséget és tisztségviselőket
kellett választania a tanács tagjainak.

Új elnökséget választott 
a társulási tanács
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Elfogta a rendőrség 
a szerencsi autófeltörőket

Két hónap alatt kilenc autót törtek
fel, vagy rongáltak meg a bekecsi, il
letve szerencsi fiatalkorúak, akiket a
napokban fogtak el a Szerencsi Rend
őrkapitányság nyomozói.

A Szerencsi Rendőrkapitányság bün
tetőeljárást indított ismeretlen tettesek
ellen, akik 2014. augusztus 16. és októ
ber 19e közötti időszakban összesen
kilenc alkalommal törtek fel, vagy ron
gáltak meg személygépkocsikat Szeren
csen. A BorsodAbaújZemplén Megyei
Rendőrfőkapitányság adatai alapján az
autófeltörők főként a hétvégi éjszakákon
„dolgoztak”, a riasztó nélküli gépjármű
vek ablaküvegszigetelését kiszakítot
ták, vagy az üveget betörték, majd a ko
csikból jellemzően kisebb értékű tárgya
kat – pizzát, telefont, pendriveot, navi
gációt, illetve néhány tízezer forint kész
pénzt – vittek el.

A Szerencsi Rendőrkapitányság nyo
mozói azonosították, majd 2014. októ
ber 21én elfogták a bűncselekményso
rozat elkövetésével megalapozottan
gyanúsítható 17 éves V. G. bekecsi, vala
mint 16 éves Cs. G. szerencsi fiatalkorú
fiúkat, akik gyanúsítotti kihallgatásuk
során beismerték a terhükre rótt bűn
cselekmények elkövetését. A hatóság
többrendbeli, dolog elleni erőszakkal,
üzletszerűen elkövetett lopás vétség
megalapozott gyanúja miatt folytat bün
tetőeljárást a két fiúval szemben – közöl
te a BorsodAbaújZemplén Megyei
Rendőrfőkapitányság.

Tüzet kért, telefont rabolt
Rablás bűntett elkövetésének gyanúja

miatt indított eljárást a Szerencsi Rend
őrkapitányság Taktaharkányi Rendőrőr
se ismeretlen tettes ellen. A nyomozás
adatai szerint a gyanúsított a község bel
területén 2014. október 15én este tüzet

kért két fiatalembertől, majd egyiküktől
– „csak, hogy megnézze” – elkérte a mo
biltelefonját. A férfi kérésre sem adta
vissza az eszközt, sőt bántalmazta is al
kalmi ismerőseit, majd elmenekült a
helyszínről.

A rendőrök 12 órán belül azonosítot
ták, majd elfogták és előállították a bűn
cselekmény elkövetésével megalapozot
tan gyanúsítható V. Barnabás 20 éves
olaszliszakai lakost – adta hírül a Bor
sodAbaújZemplén Megyei Rendőrfő
kapitányság.

Kábítószert találtak 
a szerencsi rendőrök

Tarcalon, egy szlovák forgalmi rend
számú személygépkocsit igazoltattak a
Szerencsi Rendőrkapitányság járőrei. A
BorsodAbaújZemplén Megyei Rendőr
főkapitányságtól származó információ

ink szerint a sofőrnél jelentős mennyi
ségű kokaint találtak a rend őrei.

Jelentős mennyiségű kábítószer birtok
lása bűntett megalapozott gyanúja miatt
folytat büntetőeljárást a Szerencsi Rend
őrkapitányság P. Tibor János 38 éves bu
dapesti lakossal szemben. A későbbi gya
núsított 2014. október 18án 13 óra 30
perckor Tarcalon egy szlovák forgalmi
rendszámú személygépjárműjével közle
kedett, amikor igazoltatták a Szerencsi
Rendőrkapitányság járőrei. Az egyenru
hások a férfi ruházatának átvizsgálása
során az alsóneműjében 52 gramm kábí
tószergyanús anyagot találtak, amelyről
a kirendelt igazságügyi vegyész szakértő
megállapította, hogy az kokain. 

A Szerencsi Rendőrkapitányság a fér
fit bűnügyi őrizetbe vette és indítvá
nyozta előzetes letartóztatását a Szeren
csi Járási Ügyészségen.

RENDŐRSÉGI HÍREK

Súlyos közúti bal
eset történt 2014.
október 28án reggel
Rátka külterületén. 

A helyi férfi a köz
ségből a Mád felé ve
zető úton szüretelni
indult kistraktorjával.
Ugyancsak a település
felől haladt terepjáró
jával egy másik helyi
férfi, aki vélhetően
nem tartott megfelelő
követési távolságot a
lassan haladó jármű
mögött. Amikor a von

tató mögé érkezett, az ütközés elkerülése érdekében a sofőr hirtelen balra rán
totta a kormányt, de így is érintette a traktor utánfutójának bal hátsó sarkát. 
A kistraktor pótkocsija ek
kor becsuklott, ami miatt a
traktor az út menti árokba
borult, maga alá sodorva
vezetőjét. Helyszíni értesü
léseink szerint a hetven év
körüli rátkai férfit a mentők
súlyos, életveszélyes sérü
lésekkel szállították kór
házba. A baleset körülmé
nyeit a Szerencsi Rendőrka
pitányság közlekedésren
dészeti osztálya vizsgálja.

MOZAIK12

Súlyos közlekedési baleset 
Rátka határában
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Barack, 11,5 év körüli kan kutya. Az utcáról
lett befogva, előéletét nem ismerjük. Olyan gaz
dit keres, aki elfeledteti vele a sok rosszat, ami
ben eddig feltételezhetően része volt. Bújós,
kedves, apró termetű kutya, olt
va, chipelve fogadható örökbe!

Bogyó négyhónapos szuka, most váltja a tej
fogait. Rendkívül kedves, szeretetre vágyó ku
tyus, oltva, chipelve keresi szerető gazdáját.

Brutusz 23 éves körüli, gyö
nyörű, staff jellegű, nyurgalábú
kan kutya. Az utcán találták
meg, oltva, chipelve keres gaz
dit.

Ez a 67 hónapos kan kutya
Boci névre hallgat. Kedves, sze

retetre vágyó jószág, szintén oltva, chipelve ke
resi gazdáját.

Mami kb. 23 éves, kistermetű szuka kutya.
Más ebekkel szemben kissé agresszív, így egye
düli kutyának ajánljuk. Oltva, chipelve keresi

szerető gaz
dáját.

A kutyákról
és az örökbe
fogadásról bővebb információ
kérhető az alábbi telefonszá
mon: 20/5293580.

A kistérség szociális és társszakmák képviselőinek bevoná
sával tartottak „Szocioklub találkozót” 2014. október 28án
a Szerencs Polgármesteri Hivatal tanácstermében. Az „Eséllyel
a jövőbe” Gyermekesély program a szerencsi kistérségben cí
mű pályázaton belül megrendezett programon dr. Horváth
László szakvizsgaközpontvezető és Miklósi Erzsébet szociális
előadó tartott előadást a családon belüli erőszak, különös te
kintettel a gyermekbántalmazások megelőzésére érdekében.

A négy foglalkozásból álló program célja a résztvevők isme
reteinek szinten tartása, új ismeretek elsajátítására. A konkrét
témakörökben szervezett találkozók növelhetik a szakembe
rek elhivatottságát, véd a kiégéstől, korszerű, naprakész ku
tatások eredményeivel, új szemlélettel ismerkedhetnek meg,
amely hozzájárulhat a munka hatékonyságának növeléséhez.

Szocio-klub a szerencsi 
kistérségben Az év végéhez közeledve egyre inkább a csapadékos (esős,

havas) időjárás lesz a jellemző, jelentősen romlanak a látási
viszonyok, ezért a rendőrség kiemelten kezeli a látás és a lát
hatóság kérdését. Ebben az időszakban minden járművezető
saját felelőssége, hogy a megváltozott időjárási, és útviszo
nyoknak megfelelően felkészítse gépjárművét, valamint ellen
őriztesse látását – hívja fel a figyelmet a BorsodAbaújZem 
plén Megyei Rendőrfőkapitányság.

Az Országos Rendőrfőkapitányság és az ORFK Országos
Balesetmegelőzési Bizottság „Látni és látszani” országos köz
lekedésbiztonsági kampányához csatlakozva megyénkben is
megszervezik az őszitéli időszakra vonatkozó kampányt. En
nek keretében a személy, illetve tehergépkocsik és motorke
rékpárok, továbbá kerékpárok vezetői 2014. október 2ától
2014. december 12ig ingyenesen élhetnek azzal a lehetőség
gel, hogy a programban részt vevő szervizekben járművüket
a szakemberek átvizsgálják. A kampányban optikusok is részt
vesznek, akik térítésmentes látásellenőrzéssel, valamit hasz
nos tanácsokkal látják el a járművezetőket.

A rendőrség 2014. november 6ától 2014. december 12ig or
szágos, fokozott közúti ellenőrzést tart, mely során teljes körűen
és kiemelten vizsgálják a személy, illetve haszongépjárművek,
a motorkerékpárok és kerékpárok világítását, láthatóságát, to
vábbá a vezetői engedélyben szereplő szemüveg viselését.

A kampányban résztvevő szervizekről és optikusokról a
www.latnieslatszani.hu weboldalon tájékozódhatnak.

„Látni és Látszani”
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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. november 21. (péntek) 12 óra.

A pályázati adatlap átvehető a Szerencsi Városüzemeltető NonProfit 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.

Gazdit keresnek

Otthoni pénzkereset!
Teafű és egyebek csomagolása.

06-90-603-607
http://mediafonebt-hu82.webnode.hu 

635 Ft/perc, 
20/910-45-17, 1/222-8397.
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ENG.SZÁM: U-001213

KIRÁLY TOURS UTAZÁSI IRODA
3525 Miskolc, Madarász V. u. 13/b. lph. 208.

Tel./Fax: 46/745-593 •
Szerencs, Dobó Katica út 24.

Tel./Fax: 47/361-612 • Mobil: +36-20/313-4131
E-mail: info@kiralytours.hu • Web: www.kiralytours.hu

Mobil: +36-20/802-2116
3900

– Advent Krakkóban és Zakopanéban

– Advent Bécsben – non stop

– Advent Zakopanéban és Bécsben

– Advent Krakkóban és Zakopanéban

2014. november 28-30. (3 nap/2 éj)
Részvételi díj: 29 900 Ft/fő – félpanzióval

2014. december 5. (1 nap)

2014. december 6-7. (2 nap/1 éj)

2014. december 13-14. (2 nap/1 éj)

Részvételi díj: 8 900 Ft/fő

Részvételi díj: 27 900 Ft/fő – félpanzióval

Részvételi díj: 21 900 Ft/fő – félpanzióval

Autóbusszal Szerencsről!

Adventi utazások a Király Tours Utazási Irodával!
Jó program + jó hangulat = garantált élmény

Részletekről érdeklődjön irodánkban személyesen, telefonon, vagy e-mailben.

Advent vonattal – fekvőkocsiban!
– Adventi díszben Prága és Karlovy Vary

Próbálja ki ezt az élményekkel teli, kényelmes utazást is.

2014. december 18-21. (4 nap/3 éj)
Részvételi díj: 26 900 Ft/fő – félpanzióval

+ vasúti jegy 24 000 Ft/fő
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Tiszaújvárosban 2014. október 4én
rendezték meg a serdülő korcsoportos
súlyemelők országos bajnokságát. Sze
rencs Város Sportegyesületének súlye
melő szakosztályát négy fiatal képvisel
te a versenyen. A 62 kgos súlycsoport
ban Konecsni Róbert 143 kgos össztel
jesítménnyel a harmadik helyezést sze

rezte meg. A 69 kgos súlycsoportban
Nagy Tamás 120 kgos összteljesít
ménnyel szintén a bronzérmes lett. A 77
kgosok mezőnyében Vasas Péter 178
kgos összteljesítménnyel ezüstérmet, a
+85 kgos súlycsoportban Bárány Gergő
205 kgos összteljesítménnyel a dobogó
második fokára állhatott fel.

Szerencs Város Sportegyesüle
tének labdarúgócsapatai 2014.
október 19én Gönc együtteseit
fogadták a Tatay Zoltán Ifjúsági
Sporttelepen. Mindkét találkozón
hazai győzelem született, ifi és fel
nőtt futballistáink egyaránt 21
re nyerték meg a mérkőzést.

Miután pályára léptek az U19es csa
patok, nem volt kétséges a mérkőzés
végkimenetele. A hazaiak egyértelmű fö
lényét mutatta a játék, amit bizonyított,
hogy Tóth Szilveszter Benjámin a meccs
7. percében megszerezte a Szerencs VSE
vezető gólját. Az első percek nagy lendü
lete után mintha beletörődött volna a
csapat az egy gólos győzelembe, jól ját
szottak a mieink, de újabb gólt nem si
került szerezni az első játékrészben.

A második félidőre feléledtek a vendé
gek és az 53. percben kiegyenlítettek. A
szerencsi fiúk ekkor kezdtek kemény
hajrába, melynek eredményeként a 69.
percben Vinnai Patrik szép góllal állítot
ta be a mérkőzés 21es végeredményét.

Győzött a felnőttcsapat is
Feltörekvő, egyre jobb formát mutató

csapat érkezett vendégségbe 2014. ok
tóber 19én Szerencsre. A BorsodAba
újZemplén Megyei másodosztályú lab
darúgóbajnokság kelet csoportjának
10. fordulójában Gönc együttesét fogad
ta hazai pályán a Szerencs VSE felnőtt
együttese.

A mérkőzés első percétől kezdve lát
szott, hogy a vendégek komoly pontokért
utaztak Szerencsre. Ehhez azonban volt
„egykét szava” a hazai együttesnek is, no
ha ezen a hétvégén nem a legjobb formá
jukat mutatták játékosaink. Az első félidő
ben egyértelmű volt a szerencsiek fölénye
a pályán, de a remekül kidolgozott táma
dásaink az ellenfél kapuja előtt sorra elvé
reztek. Az első gólra egészen a 37. percig

kellett várni, amikor a most is kiváló focit
mutató Gombos Ádám talált a gönci kapu
ba. A gólgyártó gépezet beindulni látszott,
hiszen hat perc elteltével újabb szép táma
dás végén ismét Gombos Ádám fejelt a
gönci hálóba. 

A szünet ezúttal nem tett jót a csapa
tunknak. A második félidőben az ellenfél
kezdett jobban. Ugyan látszott a hazai erő
fölény, de a vendégek kitartóan igyekeztek
a szerencsi kapu felé. Ezzel szemben a mi
eink mintha ráültek volna az eredményre,
az első 45 percben látott lendületnek nyo
ma sem maradt a meccs második felére.
Ezért fordulhatott elő, hogy az 53. percben
szépítettek a vendégek, de szerencsére ez
már nem befolyásolta a végeredményt.
SzerencsGönc: 21.

A B.A.Z. Megyei másodosztályú lab
darúgóbajnokság kelet csoportjának tí
zedik fordulója után 23 ponttal továbbra
is Szerencs vezeti a tabellát. A hírek sze
rint Erdőbénye visszalépett a bajnok
ságtól, így 21 ponttal Tokaj áll a második
helyen a 19 pontos Posa FC Pálháza
előtt. M. Z.

Labdarúgás: Szerencs-Gönc: 2-1

Női labdarúgás: döntetlen Kurityánban
Városunk női futballcsapata 2014. október 19én idegenben mérte össze tudá 

sát a tabella második felében helyet foglaló Kurityán gárdájával. Hiába az elszánt
küzdeni akarás, a győzelem ezúttal sem jött össze lányainknak, de a 33as vég
eredmény is mutatja, hogy a mieink igyekeztek legjobb tudásukat nyújtani a mecs
csen. Egyelőre mindez kevésnek bizonyult, de az egész csapat és még csak ma
roknyi szurkolótáboruk is bízik a sikeres folytatásban. Helgert Gréta két góllal,
Varga Ágnes egy találattal járult hozzá a döntetlenhez.

Szerencs - Mezőkövesd Zsóry: 3-3
A BorsodAbaújZemplén Megyei női labdarúgóbajnokság hetedik fordulójához

érkezett 2014. október 25én a Szerencs VSE női futballcsapata. A szerencsi lá
nyok ezúttal a Mezőkövesd Zsóry együttesét látták vendégül a Kulcsár Anita
Sportcsarnokban. A találkozó 33as döntetlennel végződött. A hazai csapatból
Képes Tamásné egy, Helgert Gréta két góllal járult hozzá a végeredményhez.

A Sportlövő Diákolimpia Borsod
AbaújZemplén Megyei döntőjét ren
dezték meg 2014. október 11én a
Miskolci Egyetemen. A középiskolások
számára kiírt „zártirányzékú légpuska
40 lövés” olimpiai szám kategória hár
mas szerencsi sikerrel végződött. Bu
kovszky Péter, a Bocskai István Katoli
kus Gimnázium diákja 394 köregység
gel az első helyen végzett, ugyancsak
kiemelkedő teljesítményt nyújtott
Gombos Levente, a Szerencsi Szakkép
ző Iskola tanulója, aki 365 körrel ezüst 
érmet szerzett. A harmadik helyen a
szintén szerencsi Kövér Dániel, a sá
rospataki Vay Miklós Református
Szakképző Iskola diákja végzett. Így
mindhárom fiatal részt vehet a no
vember 8án Ácson megrendezésre
kerülő országos döntőben.

Bukovszky Péter
a megyei bajnok

Súlyemelés: 
két ezüst- és két bronzérem
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Nagy hajrával, rendkívül szoros
végjátékkal 2422 arányban nyer
te meg legutóbbi hazai találkozó
ját Szerencs Város Sportegyesüle
tének női kézilabdacsapata. A sze
rencsi lányok 2014. október 26án
Tiszaújváros együttesét fogadták
a Kulcsár Anita Sportcsarnokban.

Jól kezdte a mérkőzést a Szerencs VSE
női kézilabdacsapata, az ellenfél első tá
madása végén sikerrel hárította a bün
tetőt a kiváló formát mutató Fábián Lí

via. A meccs első félidejében kiegyenlí
tett volt a játék, de a hazaiak igyekeztek
tartani a 23 gólos előnyüket, a szünetre
1310es állásnál mentek pihenőre a
csapatok úgy, hogy a 29. percben újabb
büntetőt védett ki a szerencsiek kapusa.

A második játékrészben kissé alább
hagyott a lendület. Látszott, hogy a ven
dégek nem akarnak pont nélkül távozni
Szerencsről, ezért igyekeztek mindent
megtenni. A vezetést ugyan mindvégig
kezében tartotta Szerencs, de Tiszaújvá
ros olykor egy pontra csökkentette a kü

lönbséget.
A hajrá végül a

Szerencs VSE szá
mára kedvezett, hi
ába a rendkívül ko
moly Tiszaparti
lendület, lányaink
nagyon meg akar
ták nyerni a mérkő
zést, mely végül 24
22 arányú hazai
győzelemmel zárult.
Hajrá Szerencs!

Női kézilabda: győzelem hazai pályán

Lengyelországban rendezték meg
2014. október 1012. között az SKDUN
nemzetközi Shotokan karate szövetség
világbajnokságát, ahol 37 ország 1100
versenyzője küzdött az érmekért. A
sporteseményen a Szerencs VSE karate
szakosztályának tagjai is kiváló eredmé
nyeket értek el: Visóczki Panna és Sipos

Márk küzdelemben aranyérmet szerzett,
Kanalas Tamás és Szenderák Brigitta
ezüstérmes helyen végeztek. A csapat
többi tagja – Urbán Olivér, Visóczki Luca,
Szenderák Dominik, Sipos Márk, Kobolák
Anna, Benedek Bence, Dobos Dávid, Tö
rök Balázs – szintén értékes helyezések
kel tért haza a világversenyről.

42 kilo

A bajnoki szezon első hazai mérkő
zését játszotta 2014. október 18án
városunk felnőtt kosárlabdacsapata.
A férfi NB II Keleti csoportjában sze
replő együttesünk a Gyulai Color KE
gárdáját fogadta a Kulcsár Anita
Sportcsarnokban. A találkozót hatal
mas fölénnyel – 10339 arányban – a
Szerencs VSE nyerte meg. 

A mérkőzés után Gulyás László edző
így értékelte a meccset: mintegy húsz
évre visszatekintő NB IIes pályafutá
sunk során még sohasem szenvedtünk
vereséget a gyulai csapattól. Ahogy az
ellenfél megérkezett, lehetett érezni,
hogy nem ezen a napon szakad meg ez
a sorozat. Jobban örültem volna, ha szo

ros csatával készülünk a DEAC elleni jö
vő szerdai mérkőzésre, de megpróbál
tuk ebből a mérkőzésből is a legtöbbet
profitálni. Mivel a mérkőzés gyakorlati
lag az első negyedben eldőlt, így sok cse
rével és a védekezésünk váltogatásával
igyekeztünk figyelmünket a pályán fenn
tartani. Örömteli, hogy három újabb 16
éves fiatal debütált a csapatunkban, akik
biztatóan mozogtak. Rajtuk múlik a foly
tatás. A csapat közeljövőjét pedig soro
zatban négy idegenbeli mérkőzés jelen
ti, melyek közül talán az első, a DEAC el
leni lesz a legnagyobb kihívás, de ide
genben minden mérkőzés nehéz, így
küzdelmes hónap vár ránk – nyilatkozta
Gulyás László.

Szerencs VSE-Gyulai Color KE: 103-39

Szerencsi siker 
a karate világbajnokságon

Százharminc ország, negy 
ven ezer sportolója vett részt
2014. szeptember 28án a Né
metországban megrendezett
Berlin Maratonon. Az indulók
között ott volt a szerencsi Far
mosi Imre, aki nem csak váro
sunkat, de hazánkat is képvisel
te a nemzetközi versenyen. A 45
esztendős sportember koráb
ban egy három próba verse
nyen (kerékpár, úszás és futás)
nyerte el az utazást a német fő
városba, majd úgy döntött ma
ga is elindul a világ egyik legna
gyobb maratonján.

– Fantasztikus élményekkel lettem
gazdagabb. Kezdve attól, hogy elnyer
tem ezt az utazást, életemben először
ülhettem repülőgépen és csodálatos
volt futni negyvenezer ember között
Berlinben – kezdte beszámolóját Far
mosi Imre, aki a 4045 éves korosz
tályban vágott neki a 42 kilométeres
távnak Németország fővárosában. 
– Pénteken érkeztem Berlinbe, majd
délután az első dolgom volt, hogy ki
utazzak a város másik végébe, ahol
egy régi repülőtér hangáraiban ren
deztek vásárt, melyen minden részt
vevő átvehette a rajtszámát. Ez volt az
első igazán nagy élményem: ha jól
emlékszem 150 kiállító volt jelen az
eseményen, és leginkább a futáshoz
használatos sportfelszereléseket, ki
egészítőket utazási lehetőséget aján
lottak az érdeklődőknek.

Szombaton következett a városné
zés, ami nem igazán adott lehetőséget
a verseny előtti pihenésre, de úgy ér
zem megérte, hiszen Berlin csodála
tos.

Elérkezett a vasárnap, s úgy tervez
tem, legalább egy órával a rajt előtt ki
szeretnék érni a verseny helyszínére.
Újabb pozitív benyomások értek, ér
dekes volt látni, hogy a szervezők mi
ként oldották meg 40 ezer résztvevő
koordinálását. A rajt előtt tehát átöl
töztem, az utcai ruhámat egy csomag
ban kellett elhelyezni, amit a verseny
után mindenki rajtszám alapján ka
pott vissza. A Reichstag előtti füves
területet jelölték ki, úgynevezett be
melegítő résznek. Ettől nem messze
több száz négyzetméteres sátrak áll
tak, ahol a már említett személyes
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csomagokat adtuk le. Előzőleg az inter
neten minden információt, térképet köz
zétettek. Korábban mindennek utána
néztem, így könnyen megtaláltam azo
kat a helyeket, ahová a regisztrációm
alapján el kellett jutnom. Fontos volt,
hogy felkészülten érkezzek, mert ha ke
resgéléssel kellett volna eltöltenem az
időt, nem lett volna lehetőségem a meg
felelő bemelegítésre sem.

– A hírek szerint 40 ezer résztvevő
je volt a versenynek. Voltake mások
is Magyarországról?

– Megnéztem a rajtlistát, tizenöten
voltunk magyarok. Futás közben egyi
kükkel találkoztam és beszélgettünk is.

– Korábban elmondta, ez a második
alkalom, hogy lefutotta ezt a távot.

– Így igaz, bár az első nem igazán sike
rült úgy, ahogy szerettem volna. Kilenc
hónapig tartott és rendkívül fárasztó
volt akkor a felkészülési idő. Ezzel szem
ben most mindössze egy hónapig edzet
tem, ez idő alatt lefutottam több mint
400 kilométert és minden napját élvez
tem a felkészülésnek.

Sok minden megváltozott bennem
Berlin után: lefutottam a maratont, amit
nem terveztem előre, viszont ettől kezd
ve feltett szándékom, hogy részt vegyek
hasonló versenyeken. 

– Mitől olyan különleges ez a táv?
– Sokan mondták és leírták már, hogy

a maraton 30 kilométer után kezdődik.
Megfelelő felkészültséggel addig vala
hogy „elvergődik” az ember, de az igazi
verseny ez után kezdődik. Ekkor követ
keznek azok a dolgok, melyekre nem le
het felkészülni. A meglepetés Berlinben
sem maradt el: harminc után elérkezett
egy pont, amikor szédültem, s úgy érez
tem kicsit elvesztettem a mozgás feletti
koordinációs képességemet, de megáll
tam és félpercnyi séta, egy izotóniás ital
elfogyasztása után minden rendben
volt, folytattam. Arra következtetek,
hogy nem megfelelő folyadékot ittam a
verseny alatt. Az is hozzátartozik, hogy
ezen a hétvégén meglehetősen meleg,
2325 fok volt Berlinben, ami nem ked
vez a futásnak. Emlékszem, az első ma
ratonomnál – amit éppen negyven éves
koromban futottam – 36 kilométer után
az az érzésem támadt, mintha egy 20 ki
lós hátizsákot tettek volna rám, és nem

bírok vele tovább menni. Az is egyetlen
percig tartott, elmúlt és tovább futot
tam.

– Úgy beszél erről a versenyről,
mintha nem is lett volna fárasztó.

– Ezt úgy nevezik: örömfutás. Nálam
valóban az volt. Az egész felkészülési
időszak, és a verseny is igazi élmény
volt. Mondhatom, hogy a célba érkezés
után fél óra pihenőt követően teljesen
jól voltam. Nem fáradtam el igazán. A fu
tás ment magától, nem figyeltem rá
egyáltalán. Mindvégig éreztem maga
mon, hogy jól vagyok, 33 kilométer kör
nyékén kiváló időket mentem, majd ez
után jött a holtpont, amiről már beszél
tem. Talán nagyképűen hangzik, de nem
erőltettem meg magam, nem fájt sem
mim. Ezért is döntöttem úgy, hogy újabb
maratonok következnek.

– Az összesítés alapján kiderült,
hogy 3:40:38 alatt futotta le a 42 ki
lométert Berlinben. Hová sorolható
ez az időeredmény?

– Ettől jobbat is tudok, de ezt a futást
így terveztem. Végigmentem 42 kilomé
teren át Berlin utcáin, mosolyogva, „pa
csiztam” a gyerekekkel, hiszen a helyi
sajtó szerint közel egymillió ember volt
kíváncsi az eseményre. Mindvégig élvez
tem a futást és ezért nem is vártam ma
gamtól jobb időt. A kérdésre válaszolva
azonban, a távot teljesítők között az első
harmadban végeztem, a korosztályom
ban, azaz a 4045 éves indulók között
1418. lettem a mintegy 4500 versenyző
közül. 

Mint mondtam, öröm volt a felkészü
lés is, de támogatók nélkül ez sem sike
rülhetett volna. Itt szeretném megra
gadni az alkalmat, hogy köszönetet
mondjak Molnár Józsefné Évának, Belo
vecz Istvánnak, Halász Tamásnak, Koncz
Ferencnek, Tóth Bélának és Tóth Gergő
nek.

– Meddig futhat az ember? Amíg el
nem éri a célját, vagy amíg örömöt je
lent számára, amit csinál?

– Mindkettő igaz lehet, de talán az a
legfontosabb, hogy örömet okozzon az,
amit csinál az ember, de minden kihívás
után jön egyegy újabb cél, amit szeret
nék elérni. Minden eddigi versenyem
olyan élményt jelentett számomra, ami
újabb és újabb lendületet, energiát ad a

folytatáshoz, a hétköznapokhoz. Engem
feltölt a sport.

Farmosi Imre a legnépszerűbb közös
ségi oldalon is közzétette a Berlin Mara
tonon szerzett élményeit. Beszámolója
végén így fogalmazott:

„…Én egyedül futó vagyok, de sok fu-
tóval szoktam találkozni, akiket vi-
szont nem látok a versenyeken. Aki
egyszer elindul egy versenyen és átéli
a közös futás élményét, az biztos el fog
menni a következő versenyre is, mert
annyira felemelő élmény teljesíteni
egy hosszabb, vagy rövidebb távot
nagy társaságban.

Nekem megadatott az egyik legna-
gyobb maratonon részt vennem és
örök emléket szereztem és tudom,
hogy még sokáig fogok futni, bár a
maratont csak nagyobb felkészülés
után vállalom be. Jövőre a szülinapo-
mon Kassán rendeznek maratont…”

M. Z.

méter Berlin utcáin

20141107_3_Layout 1  2014.11.05.  8:38  Page 17



INGATLANINGATLAN
Szerencs, Jókai út 3. szám alatti, vál
lalkozásra is alkalmas ingatlan el
adó. Érd.: 70/3422980. (181920)
Szerencs, Kölcsey út 19. szám alatt
külön bejáratú szoba kiadó. Érd.:
20/2870836. (1819)
Szerencs központjának közelében,
jól megközelíthető helyen található
kertes családi ház ½ része igen
kedvező áron eladó (szobakonyha
használati joga rendezett). Bérleti
díj nélküli – határozott idejű – hasz
nálatba adása is lehetséges az in
gatlan állagmegóvásigondozási fel
adatok elvégzéséért. Érd.: 70/25
47100. (1819)
Szerencs főutcáján (ESZEIvel szem
ben) 100 m2es, felújított családi ház
akár irodának, üzletnek is, valamint
Bekecsen 85 m2es családi ház eladó.
Érd.: 30/8363302. (181920)
Szerencsen áron alul emeletes csa
ládi ház a Tesco és az iskolák köze
lében eladó. Kétgenerációs lakás
nak, nagycsaládosoknak, akár vál
lalkozásra is alkalmas. Rendezett
udvaron, melléképületekkel. Buda
pesti lakáscsere is érdekel értékkü
lönbözettel. Érd.: 70/6557576,
47/363282. (18)

Szerencs legszebb helyén, az Ondi
úton kertes családi ház eladó, véte
lár megegyezés szerint. Érd.:
30/6244878. (18)
Szerencs, Erzsébet utca 9. szám
alatti kétszobás, összkomfortos,
kertes családi ház melléképületek
kel eladó. Érd.: 47/362788. (18)

VEGYESVEGYES
Vadonatúj, 5 kWos fatüzelésű
kályha eladó. Érd.: 47/361429.
(1819)
Jawa Babetta segédmotor, verseny
kerékpár, összteleszkópos MB ke
rékpár, 2 db fotel, bárszekrény, 2 db
bárszék eladó. Érd.: 20/2219094.
(1819)

Lakossági

apróhirdetés

HIRDETÉS18

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

SZERENCSI HÚS-VÁR
Belovecz és Társa Kft.

Étkezési utalványt elfogadunk!Étkezési utalványt elfogadunk!

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

szombat: 6.30-12 óráig.
k

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

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

Szerencs-Ond: 
Király Csemege 

F  u. 141/a. 
Italbolt 
F  u. 24. 

Tó Büfé (Horgásztó) 

Bekecs: 
Nemzeti Dohánybolt 

Honvéd u. 8. 
Vegyesbolt 

Honvéd u. 100. 
 

Szerencs:
Mákszem Büfé 
(Egészségház) 
Bekecsi u. 10. 

Dominó Kiskocsma 
Ondi u. 62. 

Büfé Falatozó 
Gyár u. 1. 

Tarkabarka Büfé 
Gyár u. 61. 

Élelmiszer Vegyesbolt 
Dózsa György u. 25/a. 

Csiki Csemege 
Rákóczi u. 8. 

Csemege Bolt 
Kossuth tér 4. 

Városi Fürd  és 
Wellnesház 

Rákóczi u. 94. 

Galéria Kávézó 
(Rákóczi-vár) 
Hunyadi u. 1. 

Válság Center 
Zrínyi u. 1. 

 
 

Az árak tájékoztató jelleg ek, üzletenként eltérhetnék! 
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HIRDETÉS 19

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.

elikánelikán
apír-írószerapír-írószerPP 3900 Szerencs,

Kossuth tér 4.

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

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

•
•

•

Varrónőt felveszünk.
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Friss húsok kedvező áron kaphatók!Friss húsok kedvező áron kaphatók!

Füstölt sertés láb
Sertés hátsó láb
Májas hurka
Disznósajt
Rakott sertés fej
Lángolt kolbász

199 Ft/kg
188 Ft/kg
949 Ft/kg

1299 Ft/kg
949 Ft/kg

1159 Ft/kg

Az akció 2014. november 7-től 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...”

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

Advent BécsbenAdvent Bécsben
November 29. – szombat

December 6. – szombat
és

Tartalmazza az autóbuszos utazást és az idegenvezetést.
Nem tartalmazza a belépőt a Hofburgba (3 900 Ft/fő)

és az utasbiztosítást (500 Ft/fő).

SZERENCSRŐL

Részvételi díj: 9 900 Ft/fő

Jelentkezés az irodánkban vagy 47/361-151 és 30/86-86-976
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