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SzerencSi PolgármeSteri Hivatal

Szerencs, Rákóczi út 89., Tel.: 47/565-200, Fax:
47/565-210, E-mail: hivatal@szerencs.hu. A hiva-
tal ügyfélfogadási ideje: hétfő: 8–12 óráig;
szerda: 8–12 és 13–16 óráig; péntek: 8–12 óráig.
Fogadóórák: Koncz Ferenc, polgármester:
időpont egyeztetéssel tart fogadóórát. Dr. Egeli
Zsolt alpolgármester: minden hónap harmadik
hétfőjén 14 órától, legközelebb február 16-án.Te-
lefon: (47) 565-203. Nyiri Tibor alpolgármes-
ter: minden hónap harmadik keddjén 14 órától,
legközelebb február 17-én. Telefon: (47) 565-203.
Dr. Barva Attila jegyző: minden páros hét szer-
dáján 8-12 óráig, legközelebb február 4-én. Tele-
fon: (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
Január 26. – február 1.: Oroszlán Gyógyszertár.
Február 2-8.: Alba Gyógyszertár. Február 9-15.:
Tesco Gyógyszertár. Február 16-22.: Centrum
Gyógyszertár. 22 óra után a gyógyszertárak
telefonos egyeztetést követően, az ügyele-
tes orvos kérésére, rendkívüli esetben biz-
tosítják 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
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Akikre büszkék vagyunk

Emlékeznek? Az általános iskola osztálytermeiben
volt egy tabló, a címben szereplő mondattal. Ide ke-
rült fel azoknak a diákoknak a neve, akik jó tanulmá-
nyi eredményükkel kivívták a pedagógusok elisme-
rését. Azon gondolkodtam, ma is elkélne egy jókora
tábla, hisz oly sok szülötte van már e városnak, akik-
re büszkék lehetünk.

Szerencs eddig is sok jó embert adott a világnak,
akikre példaképként tekinthetünk. Történelmi visz-

szaemlékezésekben gyakran hallhatjuk például Rákóczi Zsigmond ne-
vét, aki a XVI. század végén zálogba kapta a Habsburgoktól Szerencset,
s az ő nevéhez kötik a vár megépítését is. Fia, Rákóczi György – édes-
apjához hasonlóan szintén erdélyi fejedelem volt – már településünk
szülötte. Az újkori történelemkönyvet lapozgatva olyan nevekre buk-
kanunk, mint Petrikovits László, aki orvosként került városunkba, majd
igazi lokálpatriótaként saját képes-levelezőlap gyűjteményét ajánlotta
fel a helyi múzeum megalapítására. Ma már világhírű a közel egymillió
darabos kollekció, amit méltó módon ápol a Zempléni Múzeum. A XX.
század első éveiben, Szerencsen látta meg a napvilágot Fery Antal gra-
fikus. Alkotásai szintén megtekinthetők a helyi gyűjteményben.

Sokan vannak, akiknek neve felkerülhetne a város büszkeség falára. Em-
líthetjük a közelmúltban elhunyt Tóth Miklósné művésztanárt, az Egyesült
Államokban élő Salánki Hédi csembalóművészt, vagy a „Titokzatos erők
tudománya” elhíresült tudósát, Egely György fizikus, feltalálót.

Nem csak történelmi tettekben, és tudományokban jók a szerencsiek.
Sajnos már csak múltidőben beszélhetünk az éppen tíz évvel ezelőtt,
tragikus körülmények között, fiatalon elhunyt sportolóról, Kulcsár Ani-
táról, a világ egyik legjobb kézilabdázójáról, akiért a 2000-es Sidney-i
olimpia döntőjében is izgulhattak a szerencsiek.

Nem mehetünk el szó nélkül napjaink egyik legsikeresebb hazai rock-
zenekara, a Hooligans tagjai mellett. Kiss Endre, Tóth Tibor és Ördög
Tibor szintén Szerencs szülöttei, és büszkén emlegetik ezt bármerre is
járnak a világban. A divat egyik kiemelkedő hazai csillaga Herczeg Zol-
tán, a humor Szerencsről elszármazott “nagyágyúja” pedig Kiss Ádám.
Ugye milyen ismerősen csengenek ezek a nevek? Ők is innen indultak
el a világot jelentő deszkák felé.

Városunkban kiváló emberek születnek, és élnek ma is, akik az élet
minden területén megállják helyüket, legyen szó sportról, tudományok-
ról, művészetről, üzleti életről. Ha a tehetség párosul kitartással, elkö-
telezettséggel és tenni akarással, akkor bármit elérhetünk. A sikert
azonban nem adják ingyen. A fent említett emberek – és még sokan má-
sok, akik most bontogatják szárnyaikat –, mérhetetlen munkát fektet-
nek céljaik elérésbe. Joggal kérdezhetik magukban: miért jutott mindez
eszembe?

A napokban, az interneten egy újabb, sikeres szerencsire bukkantam,
akiről talán még kevesen hallhattak. A Példakép Alapítvány szakmai
zsűrije kiválasztotta azt az ötven fiatal magyar vállalkozót, akik közül
közönségszavazat alapján kerül ki 2014 Példaképe. Itt olvashatjuk a
szerencsi Kun Szabolcs nevét. A városunkból indult 32 éves fiatalember
eddig csak egyszer dolgozott alkalmazottként, ma két sikeres informa-
tikai céget irányít. A Szerencsen bejegyzett Minerva-Soft Kft. internet
alapú telefonrendszerek fejlesztésével foglalkozik, a napjaikban már
stockholmi központú Arenim Technologies AB. pedig számos nemzet-
közi sikert tudhat magáénak: 2014-ben cége több más díj mellett el-
nyerte az év fiatal vállalkozása díját Magyarország, illetve Kelet-Európa
legjobb szoftverfejlesztő csapata címet. 2014 szeptemberében az Are-
nim Technologies-t a világ negyven legígéretesebb mobiltechnológiai
cége közé választották, Kun Szabolcs pedig megkapta az év fiatal vál-
lalkozója díjat. Róla is sokat fogunk még hallani. Legyünk rá büszkék!

Muhi Zoltán

A térség négy történelmi települése, Sá-
rospatak, Sátoraljaújhely, Szerencs és To-
kaj polgármesterei 2015. január 14-én
létrehozták a Zempléni Városok Szövetsé-
gét. Az eseményen elhangzott célkitűzé-
sek között szó volt arról, hogy az alapítók
fontosnak tartják a térség felemelkedését,
a népességcsökkenés megállítását, közös
lobbitevékenységgel elérni, hogy új mun-
kahelyek jöjjenek létre Zemplénben. – Az
összefogás a jelennek és a jövőnek szól –
mondta el a szövetség alapító okiratának
ünnepélyes aláírásán Koncz Ferenc, Sze-
rencs polgármestere.

Koncz Ferenc bevezetőjében hangsúlyozta,
hogy a négy város, amely mintegy 45 ezer
lelket képvisel, erősebb lehet együtt, amit

jelezni is kívánnak a külvilág felé. – Ez az össze-
fogás a jelennek és a jövőnek szól – fogalmazott
a házigazda városvezető, majd köszönetet mon-
dott dr. Mengyi Roland és dr. Hörcsik Richárd or-
szággyűlési képviselőknek, akik komoly szerepet
vállaltak a szövetség előkészítésében.

Dr. Mengyi Roland tisztelettel szólt a négy vá-
ros vezetőiről, akik – mint mondta – felismerték
az összefogásban rejlő lehetőségeket. – A követ-
kező 20-30 évben a gazdasági növekedés motor-
ja a felső-magyarországi terület lesz. Itt tudjuk
elérni azokat az eredményeket, melyekre az
egész Európai Uniónak szüksége lehet. Miután a
jelenlévő polgármesterek felismerték, hogy a fe-
lelősség és a kötelesség számukra nem csak fel-
adat, hanem érték is egyben, úgy döntöttek, hogy
a közösség, az együttgondolkodás erejét a térség
érdekében kívánják használni – fogalmazott az
országgyűlési képviselő, majd hozzátette: a szö-
vetség a jövőben közgyűlési formában működik,
amelynek a városok polgármesterei a tagjai. Az
elnöki széket elsőként Koncz Ferenc tölti be,
majd félévente váltják egymást a településveze-
tők. Dr. Mengyi Roland egyik legfontosabb fela -
datként kiemelte a térség fejlesztését, a helyi vé-
lemények továbbítását a döntéshozók felé. 

folytatás az 5. oldalon
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A rendszerváltás után országszerte, így városunk-
ban is szerveződni kezdett egy mozgalom, amelynek
célja többek között a közrend és a közbiztonság fenn-
tartásának segítése, részvétel a környezet- és termé-
szetvédelem és a veszélyhelyzetek megelőzés szere-
pelt, munkájukkal hozzájárultak az önkormányzat és
a lakosság közötti bizalom erősítéséhez.

ASzerencsi Polgárőr Egyesület 1991. szeptember 21-én
alakult 25 taggal, néhai Juhász Béla kezdeményezésé-
re, aki tíz éven át vezette a társadalmi szervezetet.

2011-ben az elnöki teendők ellátására Oláh János kapott meg-
bízást a tagságtól, a továbbiakban a vele készített interjúnkat
olvashatják.

– Milyen feladatokat lát el az egyesü-
let?

– A mozgalom főbb céljai között szerepel
a bűnmegelőzés, a közbiztonság javítása, a
város tisztaságának megóvása, a közleke-
dési balesetek megelőzése és a vasúti va-
gyonvédelem, de fontos feladat a lakossági,
önkormányzati és egyéb rendezvények
rendezői teendőinek ellátása. Részt ve-
szünk a környezetvédelemben és a termé-

szeti értékeink megóvásában is. Rendkívüli helyzetekben
együttműködünk a katasztrófavédelem illetékes szerveivel,
segítünk a károk helyreállításában, a rend fenntartásában, az
őrzés-védelem területén és a forgalomszabályozásban. Rövi-
den összefoglalva azért vagyunk, hogy segítsünk.

– Hány fő alkotja a szervezetet, és milyen feltételekkel
válhat valaki polgárőrré?

– Az egyesület tagjainak száma jelenleg 35 fő. A csoporthoz
bárki csatlakozhat, aki 18 éven felüli és büntetlen előéletű, ké-
sőbb pedig – képzési program keretében – fizikai és elméleti
oktatásban részesülnek, önvédelem, híradózás, jog és egyéb
szükséges ismeretek terén. Fontos szempont az alázat és a
tenni akarás a településért, az itt élő közösségért. Sokan azt
hiszik, hogy a polgárőrök fizetést kapnak a munkájukért, de
ez tévedés. Mindannyian – a megyei és az országos vezetők is
– térítés nélkül végezzük önként vállalt tevékenységünket. Je-
lenleg három csoportban dolgozunk: egy tízfős közlekedési
brigád baleseteknél és útlezárásoknál van jelen, három kollé-
ga a hegyet ellenőrzi, a tagság többi része a járőrcsapat tagja,
akik a bűnügyileg veszélyeztetett területek védelmét látják el.

– Hogyan zárta 2014-et a helyi polgárőrség? Történt-e
kirívó esemény a városban az esztendő utolsó napjaiban?

– Szerencsére a karácsonyi, szilveszteri időszakban nem
volt kiemelkedő eset, hatan voltunk szolgálatban és a rendőr-
ség is nagy erőkkel dolgozott, hiszen mi átlagosan félóránként
találkoztunk velük. Minden éjszaka járőröztünk, egy-két ittas
állapotú fiatalt figyeltünk és figyelmeztettünk, különösen az
Erzsébet téren, ahol az ifjak úgy gondolták, hogy a hideg éj-
szakában illuminált állapotban próbálják ki a szabadtéri
sporteszközöket. Még karácsony előtt az Árpád-hegyen fel-
törtek két hétvégi házat, az egyikbe be is költöztek, feltehető-
en hajléktalanok. Szintén tavaly történt, hogy a Magyar utcá-
ban besurranó tolvajt fogtunk, a belvárosban nagyobb értékű
lopásokat akadályoztak meg a kollégáim. Mivel a polgárőrség

nem rendőrség, így mi feltartóztatjuk az elkövetőket, amíg a
járőr ki nem érkezik. Tettlegességre soha nem volt példa, a
delikvensek mindig engedelmeskedtek nekünk.

– Korábban említette, hogy feladatuknak tekintik a kör-
nyezet- és a természet védelmét. A települést járva mit ta-
pasztalnak ezen a téren?

– Hatalmas probléma, hogy a lakosság köréből sokan illegális
módon, a város határain belüli és kívüli területekre szállítják
a háztartási hulladékot. Szerencsről Prügy felé menet láthat-
juk, hogy az árok több szakaszon is tele van zsákokkal, Ondon
a szőlőben rengeteg kidobott használati tárgy és építési tör-
melék található a bokrok között, amely lombhullás után tűnik
fel igazán, és az ipartelepen is jelentős a forgalom ilyen szem-
pontból, rengetegen hordják ide a lomot nem csak települé-
sünkről, hanem a környékről is. Mi csak annyit tehetünk, hogy
járőrözünk, figyeljük ezeket a területeket, és ha esetleg rajta-
kapunk valakit, kérdőre vonhatjuk, felszólíthatjuk, de ebben
az ügyben az önkormányzat jogosult eljárni. Nagy gond, hogy
az emberek olyan dolgokat is eldobnak, amelyeket a saját ér-
dekükben nem lenne szabad, ilyenek például a személyi iratok.
Találtunk már diákigazolványt és adókártyát is, amelyek, ha
már nem is érvényesek, de sértetlen állapotban rossz kezekbe
kerülve visszaélésre adhatnak lehetőséget.

– Milyen munkarendben dolgoznak a polgárőrök?
– Nálunk nincs szolgálati beosztás: aki a leghamarabb jelzi

nekem, hogy ráér, az dolgozik legközelebb. Mivel teljes mér-
tékben önkéntes alapon működünk, mindenki saját maga ren-
delkezik az idejével. A polgárőrök mindig párosával járőröz-
nek, előre leegyeztetett útvonalakon, megbeszélve, mire kell
külön odafigyelni. Általában pénteken 16 órától kezdődik a
szolgálat, és – mert ez a legerősebb nap, ilyenkor történik a
legtöbb esemény –, ilyenkor négy-hat fővel is kint kell lennünk
az utcákon. A hétvége további része már csendesebb, kivéve
persze, ha rendezvények vannak a városban, amelyeket biz-
tosítunk, telefonos bejelentésre azonban reagálunk, ami egyre
több alkalommal fordul elő, átlagosan háromóránként kapunk
hívást. Ilyenkor beülünk a szolgálati autóba, és a helyszínen
mérjük fel a problémát, s ha nem a mi hatáskörünk, akkor to-
vábbítjuk a panaszt a rendőrség felé.

– Mire számíthatnak a város lakói 2015-ben?
– Az új esztendőben is ott leszünk, ahol segítségre lesz szük-

ség.
R.P.

„Azért vagyunk, hogy segítsünk” 
– Szerencs polgárőr szemmel
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folytatás a 3. oldalról.

– A másik pillér a készülőben lévő Vi-
lágörökségi Kezelési Terv tartalmával és
megvalósításával való munka – fogalma-
zott a képviselő, majd a harmadik lénye-
ges célként említette az önálló Tokaj-he-
gyalja törvény kidolgozását és létreho-
zását.

Sárospatak lakossága nevében Aros Já-
nos polgármester újkori történelmi pil-
lanatnak nevezte az eseményt, hiszen –
mint mondta – az elmúlt időszakban
még nem sikerült egy asztalhoz ülnie a
négy zempléni város vezetőjének. – Nem
csak a sárospatakiak véleményét képvi-
selem majd ebben a szövetségben, ha-
nem járásunkhoz tartozó további 15 te-
lepülés lakosságát is. Ennek a négy vá-
rosnak hasonlóak az adottságaik, prob-
lémáik, és a lehetőségeik is. Ha a gondok
megoldása érdekében egymást erősítve
próbáljuk az érdekeinket érvényesíteni,
akkor biztos vagyok benne, hogy olyan
erős lobbitevékenységet tudunk felmu-
tatni, melyre mindenkinek fel kell figyel-
nie –mondta Aros János, majd hozzátet-
te, hogy szándékuk szerint össze kell
hangolni, koordinálni a rendezvényeket
hiszen mára mindenhol kialakultak azok
a hagyományos események, melyek tö-
megeket vonzanak Zemplénbe. Vélemé-
nye szerint, ha ez megtörténik, akkor
óriási lépést tesznek előre, hiszen ez a
térség a földrajzi adottságainak, az itt
élők kedves vendégszeretetének, a prog-
ramoknak köszönhetően az ország egyik
legszebb része. Aros János kiemelte: sze-
retném, ha a munkahelyek megtartása
érdekében is erőfeszítéseket tudnánk
tenni, de szándékunk az, hogy új álláshe-
lyek létrehozása érdekében is együtt te-
gyük meg a szükséges lépéseket. 

Óriási lehetőségnek nevezte a négy vá-

ros szövetségét Szamosvölgyi Péter. Sá-
toraljaújhely első embere felhívta a fi-
gyelmet arra, hogy Zemplénnek eddig
nem volt tervezett stratégiája, de az ala-
pító dokumentum céljai között már meg-
jelentek az első elemek. – Sátoraljaújhely
1990-ben 20-21 ezer lakossal rendelke-
zett, ma ez a létszám 16 ezerre csökkent.
Sajnos ez a tendencia jellemző a legtöbb
településre. Ahhoz, hogy ez a népesség-
fogyás megálljon és jó irányba forduljon,
ahhoz olyan intézkedésekre van szükség,
hogy a fiatalok megtalálják az egziszten-
ciális lehetőségeiket a térségben. Kie-
melt célunk tehát a térségben élők hely-
ben tartása, ami a legfontosabb üzenete
ennek a mostani eseménynek – hangsú-
lyozta Szamosvölgyi Péter. 

Posta György tokaji polgármester
ugyancsak a nap legfontosabb üzenete-
ként említette, hogy a négy zempléni vá-
ros vezetője végre egy asztalnál ül és kö-
zös jövőről tárgyal. – Ha a kitűzött célja-
inkat el tudjuk érni, ez a szövetség siker-
történet lehet, melyhez Tokaj városa
minden segítséget meg fog adni a jövő-
ben – fogalmazott.

Koncz Ferenc zárszavában hozzátette,
hogy azokat a sajátosságokat, melyek az
évszázadok alatt kialakultak a zempléni
városokban, tovább kell erősíteni és el-
érni, hogy a már említett népességcsök-
kenés megálljon, majd pozitív irányba
forduljon. Ehhez egyetlen út vezet: a
meglévő munkahelyeket meg kell tarta-
ni és újakat kell teremteni. 

Az esemény végén Posta György,
Koncz Ferenc, Aros János és Szamosvöl-
gyi Péter polgármesterek írták alá a
Zempléni Városok Szövetsége alapító
okiratát, amit dr. Mengyi Roland is ellá-
tott kézjegyével.

M. Z.

Szerencs Város Német Nemzetiségi
Önkormányzata 2014. december 16-
án tartotta meg közmeghallgatását,
ahol a 2014-ben végzett munkáról, az
idei évre vonatkozó tervekről Árvay
Attila elnök tartott beszámolót.

Mint elhangzott, a 2010-es célkitű-
zésekhez hűen, jó kapcsolatot alakí-
tottak ki a szerencsi oktatási és neve-
lési intézményekkel, ahol támogatják
a német nyelv oktatását. Az elnök
büszkén említette – többek között – a
települési önkormányzat által fenn-
tartott városi óvodában működő né-
met nemzetiségi csoportot, amit szin-
tén patronálnak.

Évente rendeznek közösségi napot,
kirándulásokat olyan vidékekre, ahol
német nemzetiségi önkormányzatok
működnek. Minden esztendőben kö-
szöntik a közösség újszülöttjeit. Az el-
múlt években széleskörű kapcsolat-
rendszert sikerült kialakítaniuk or-
szághatáron innen és túl. – Hisszük,
hogy minél több a barátunk van, annál
többek, annál gazdagabban vagyunk –
fogalmazott Árvay Attila, aki szerint
több programjuk mellett kiemelke-
dett a VII. Regionális Német Nemzeti-
ségi Fesztivál, melynek idén ők voltak
házigazdái. A csokoládéfesztivál társ-
rendezvényeként megtartott ese-
ményre több mint négyszáz résztvevő
érkezett városunkba. Az elnök kiemel-
te továbbá a 2014. október 12-ei
nemzetiségi önkormányzati válasz-
tást, melyen a háromfős testületbe
Tóth Lászlóné, Braun Istvánné és Ár-
vay Attila kapott felhatalmazást a
munka folytatására. Árvay Attila tagja
lett a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei
Területi Német Nemzetiségi Önkor-
mányzatnak is. Kiemelkedik továbbá,
a 2014. november 23–25. közötti, a
málenkij robot 70. évfordulójához
kapcsolódó eseménysorozatuk, mely
során kiállítás-, nemzetközi konferen-
cia szervezésében vettek részt, és fel-
avatták a regionális málenkij robot
emlékművet Szerencsen. 

A közmeghallgatáson jelen volt dr.
Egeli Zsolt alpolgármester, aki elisme-
réssel szólt a német nemzetiségi ön-
kormányzat tevékenységéről, amit a
települési önkormányzat a jövőben is
minden rendelkezésre álló eszközével
támogatni fog. M. Z.

Múltról
és jövőről

Zempléni Városok Szövetsége
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– Természetesen
nagyon örülünk a ki-
emelt figyelemnek,
amiért köszönet jár
Magyarország Kor-
mányának. Most elő-
ször olyan tételeket
is befogadott a Bel-
ügyminisztérium,

melyekre eddig nem volt példa. Talán a
legfontosabb: az elmúlt években nem
tudtuk kifizetni a volt és jelenlegi dolgo-
zóink cafeteria juttatását, erre most le-
hetőségünk nyílt. Mindenkinek köszö-
net a türelméért! Itt van továbbá a sokat
emlegetett magasból mentő tűzoltó gép-
jármű, melynek önrésze, több mint
húszmillió forintos terhet jelentett szá-
munkra. Ebben a csomagban erre és az
elmaradt adóbevételeinkre is megkap-
tuk a támogatást. Arról van szó tehát,
hogy olyan pénzeket is ki tudunk fizetni,
melyeket e nélkül nem teljesíthetnénk.
Szó nincs arról, hogy hiány lenne a költ-
ségvetésünkben. Ezekre a jogcímekre
korábban is pályáztunk, azonban most
először kaptunk rá támogatást. Igaz te-
hát az is, amit korábban mondtunk, mi-
szerint a város költségvetése hosszú év-
tizedek után végre stabil, jó állapotba
került.

Ez az összeg is hozzájárul a település
anyagi biztonságának erősítéséhez, nö-
veléséhez. 

– A jövőben is lesz lehetőség hason-
ló pénzek igénylésére?

– Természetesen ezt követően is pá-
lyázni fogunk kormányzati támogatá-
sokra, de – mint azt a szerencsiek látni
is fogják – abból mindig építünk is vala-
mit. Hozzá kell tennem, hogy folytatódik
az átgondolt, takarékos gazdálkodás,
amit az elmúlt években is tapasztalhat-
tunk. Ahol lehet spórolunk, de úgy, hogy
ezt a helyiek ne érintse hátrányosan.
Nem kell félni például attól, hogy a jövő-
ben nem lesznek olyan, a város épülését
szolgáló, a gyermekeknek, ifjúságnak és

az idősebb korosztálynak szóló kulturá-
lis és sportrendezvényeink, melyeket
már megszokhattunk. Ezeket megtart-
juk, de hangsúlyozom: a visszafogott,
körültekintő gazdálkodás lesz ránk jel-
lemző a jövőben is. 

– Hogyan indul tehát a 2015-ös esz-
tendő Szerencs számára?

– Valaki azt mondta nekem a napok-
ban, hogy olyan, mintha most is válasz-
tási kampány lenne, mert azokat a beru-
házásokat, melyeket megkezdtünk, idén
is folytatjuk és hamarosan befejezzük. A
tavaszi időszakban átadjuk a Hunyadi
tornacsarnokot, melynek felújítására
komoly közösségi igény volt Szerencsen.
Szolgálja majd ez a létesítmény az isko-

lai oktatást és a tömegsportot egyaránt.
Ugyancsak a közeljövőben adjuk majd át
az Erzsébet téren található, jelenleg is
felújítás alatt lévő Görcsös József Emlék-
parkot. Bizonyára már itt is látják a sze-
rencsiek a változásokat, de még nem ért
véget a munka. A fitnesz gépek mellett a
kisebb gyermekekre is gondolunk, sze-
retnénk köztéri játékokat is telepíteni a
területre. Itt kell megemlítenem, hogy
terveink szerint minden játszóteret
rendbe tesszük az elkövetkező időszak-
ban.

Folytatva a sort, átadtuk a forgalom-
nak a felújított Bakó utcát és a szervizu-
takat. Ezek is nagyrészt saját közmunká-
saink részvételével készültek el. Bárki

Az új esztendő is munkával folytatódik Szerencsen. A tavaly, saját erőből megkezdett fejlesztések ha-

marosan befejeződnek, és új tervekről is beszámolt lapunknak Koncz Ferenc polgármester, akit évin-

dító interjújában elsőként a december elején érkezett rendkívüli mértékű, újabb kormányzati támo-

gatásról kérdeztünk. A városvezető szerint az országosan is kiemelkedő 290 millió forint ismét jelzi,

hogy a település nem ölbe tett kézzel várta, hogy elmozduljon a hosszú évekkel ezelőtt kialakult kilá-

tástalan helyzetéből. A kabinet látta a törekvéseket.

Újabb jelentős összegű állami dotációban részesült Szerencs, amikor
2014. november 28-án több mint 12 milliárd forint rendkívüli önkor-
mányzati támogatásról döntött a kormány. A forrást 1175 pályázó tele-
pülés között osztotta fel Pintér Sándor belügyminiszter és Varga Mihály
nemzetgazdasági miniszter. A kormany.hu internetes oldalon közzétett
adatok alapján Szerencs Város Önkormányzatának Borsod-Abaúj-
Zemplén Megyében a második, országosan az ötödik legnagyobb össze-
get, összesen 290 708 000 forintot ítélt meg november 28-án a kabinet.

A hazai önkormányzatok az elmúlt évben is igényelhettek rendkívüli támoga-
tást működőképességük megőrzése vagy egyéb, a feladataik ellátását veszélyez-
tető helyzet elhárítása érdekében. Szerencsre 2014 elején érkezett egy 36 milliós
csomag, majd a második körös pályázatot 2014. szeptember végéig kellett be-
nyújtania a helyhatóságoknak. Ez utóbbi fordulóban 1175 település tartott
igényt rendkívüli forrásra, a 12 milliárd 158 millió 670 ezer forint felosztásáról
november 28-án döntött Pintér Sándor belügyminiszter és Varga Mihály nem-
zetgazdasági miniszter.

A kormány.hu oldalon közzétett adatok szerint az intézkedés Borsod-Abaúj-
Zemplén és Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében érinti a legtöbb települést: előb-
biben 214-et, utóbbiban 153-at. A támogatott önkormányzatok átlagosan 10
millió forintos plusz forrásban részesültek, a legmagasabb összeget Pécs kapta,
a baranyai megyeszékhely 1 milliárd 362,5 millió forintra jogosult. Szerencs Vá-
ros Önkormányzata országosan az ötödik legnagyobb összeget, 290 millió 708
ezer forintot tudhat magáénak. M. Z.

290 millió forint 
kormánytámogatás Szerencsnek

Dolgos, reményteli év elő



Még az előző évtizedben kezdő-
dött el a 37-es számú főút fejlesz-
tése, amelynek keretén belül
2007-ben megvalósult a Felső-
zsolca és Gesztely közötti szakasz
négynyomúsítása. Jelenleg folya-
matban van a Gesztely-Szerencs
útvonal kétszer két sávosra bőví-
tésének és a Szerencstől Sátoral-
jaújhelyig tartó aszfaltút megerő-
sítésének előkészítése. A jövőbeli
munkálatokhoz kapcsolódó kör-
nyezeti hatástanulmányról hall-
hatott tájékoztatót Szerencs város
lakossága január 14-én délután a
Rákóczi-vár lovagtermében. 

ANemzeti Infrastruktúra Fejlesztő
Zrt. által szervezett fórumon Silló
Szabolcs, a tanulmányt készítő

Coaching Team Kft. terület- és település-
fejlesztő geográfusa számolt be a beru-
házás várható környezeti hatásairól, ja-
vaslatokat tett a lehetséges károk csök-
kentésére. Silló Szabolcs ismertette,
hogy elkészült egy Natura 2000 termé-
szetvédelmi előrejelzés abból a célból,
hogy meghatározzák az itt élő állat- és
növényfajokra, illetve élőhelyeikre gya-
korolt ingereket, valamint megfogal-
mazzák a számukra védelmet nyújtó in-
tézkedéseket. Szó volt föld- és felszín
alatti vízvédelemről, amely során meg-
állapításra került, hogy a tárgyi projekt
értékes talajtípust és vízbázis védőterü-
letet nem veszélyeztet, így az nem jelent
környezetvédelmi kockázatot. Javasolt
intézkedés, hogy a munkák befejezését
követően el kell végezni az érintett me-
zőgazdasági földek rekultivációját. A ge-
ográfus elmondta, hogy a beruházás a
felszíni vízvédelem szempontjából elvi-
selhetőnek tekinthető, de fontos, hogy
az átereszek építésénél biztosítva le-
gyen a vízmozgás és az átfolyás. A leve-
gővédelemmel kapcsolatban nem me-
rült fel kifogás, nem indokolt minőségi
ellenőrzési pontok felállítása, valamint
az épített környezet elemeit és elem-
együtteseit a munkálatok nem veszé-
lyeztetik. A kivitelezés során várhatóan
keletkező hulladékokat a közeli lerakó
telepeken kell elhelyezni és ártalmatla-
nítani. Az előadó szerint a zaj- és rezgés-
védelem tekintetében a projekt megva-
lósítása nem jelent környezetvédelmi
kockázatot, de csak ipari, kereskedelmi

és szolgáltató létesítmények telepítésé-
re van lehetőség védőtávolságon belül,
megfelelő tájolással, növelt hanggátlású
nyílászárók elhelyezésével. – Összessé-
gében kijelenthető, hogy a tervezett be-
ruházás az érintett Natura 2000 terüle-
tek természeti állapotát előreláthatóan
nem rontja jelentős mértékben, de a hát-
ramaradó rombolt felszíneket rehabili-
tálni szükséges – tájékoztatta a jelenlé-
vőket a cég munkatársa.

R. P.

megnézheti, milyen szép munkát végez-
tek. Jelenleg is tart a Cukormúzeum re-
konstrukciója, folytatjuk a csapadékvíz-
elvezető rendszer felújítását, a mezőgaz-
dasági utak rendbetételét. Idén szeret-
nénk elkezdeni a temető fölötti övárok
kialakítását és rendbe kell tennünk az
Eperjes utcai, egykori vásárteret és kör-
nyékét. Megértem az ott élők panaszait

és köszönet az eddigi türelmükért! To-
vább folytatjuk a zöldségtermesztést a
városi konyhakertünkben, e területen is
vannak fejlesztési elképzeléseink. Dol-
gozunk azon, hogy a Szerencs-patak he-
lyi szakaszának karbantartását kézbe
vehessük, mert joggal tettek megjegyzé-
seket a fecskésiek a patakmeder állapo-
ta miatt. Tovább folytatjuk a hűtőtavak
horgászati célú hasznosítására vonatko-
zó fejlesztéseket. 

Továbbra is több munkahelyteremtési
lehetőséget tartunk kézben. Az elakadt,
de már elindított elképzeléseinkről nem
mondunk le, de vannak újabb terveink
is. Összességében úgy gondolom, hogy
tovább haladunk azon cél felé, amit ko-
rábban kitűztünk magunk elé, ez pedig
nem más, mint az önfenntartó város lét-
rehozása.

– Milyen évre számíthatunk?
– Dolgos és reményeim szerint az ed-

digieknél is jobb időszak áll előttünk.
M. Z.
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A Szerencsi Hírek korábban is
foglalkozott a 37-es főút Gesztely
és Szerencs közötti szakaszának
négysávosításával. 2013 tavaszán
Koncz Ferenc (akkor még ország-
gyűlési képviselőként) intézett
kérdést a Nemzeti Fejlesztési Mi-
nisztérium vezetőjéhez a várható
beruházásról. Németh Lászlóné
akkori miniszter levelében közöl-
te, hogy a Gesztely és Szerencs kö-
zötti, közel 19 kilométeres szaka-
szon a kormány támogatja a 37-es
számú főút 2x2 sávos kialakításá-
nak terveztetését és megépítését.
A miniszter akkor közölte, hogy a
NIF Zrt. megkezdte a megváltozott
műszaki tartalomnak megfelelő
terveztetési közbeszerzési eljárás
előkészítését, a 37-es számú főút
Gesztely és Szerencs közötti sza-
kaszának burkolatmegerősítését
és 2x2 sávos kiépítését legkoráb-
ban a 2014 és 2020 közötti euró-
pai uniós programciklusban tartja
megvalósíthatónak.

tt állunk A 37-es főút fejlesztésének 
környezeti hatásai



Németországban a közelmúlt-
ban emlékeztek meg a Berlini fal
áttörésének 25. évfordulójáról.
Testvérvárosunkban, Malchinban
is méltó módon idézték a negyed-
századdal ezelőtti eseményeket, a
programokra Szerencs Város Ön-
kormányzata is meghívást kapott.
Dr. Egeli Zsolt alpolgármester úti
beszámolója az alábbiakban ol-
vasható.

Németországban a közelmúltban
emlékeztek meg a Berlini fal át-
törésének 25. évfordulójáról.

Malchini testvérvárosunk ezen alkalom-
ból saját rendezvényeket szervezett,
melyekre meghívta a luxemburgi, az
egykori nyugat-német testvérvárosait is.
Szerencs nemcsak testvérvárosként, ha-
nem annak az országnak a helyi képvi-
selőjeként is szerepelt, amelyik a keleti
határnyitással, mintegy 15 ezer NDK-s
polgár Ausztriába való átengedésével ki-
ütötte az első téglát a falból.

Polgármester úr elháríthatatlan okok-
ból kénytelen volt lemondani az utazást,
így 2014. november 7-én (csütörtök
reggel) Csumita Éva tolmács, dr. Barva
Attila jegyző, Nyiri Tibor alpolgármester
és személyemből álló kis csapat indult
el az 1350 km-es útnak, alpolgármester
úr által biztosított gépjárművel. Éjszaka
érkeztünk a szállásunknak helyet adó
hotelbe, amely egy öt házból álló, Mal-
chinhoz tartozó településrészen helyez-
kedett el. A konferencia központnak,
családi rendezvényeknek, kempingnek
helyet adó komplexumba igyekeztek a
helyi állatvilágot oly módon bemutatni,
hogy nemcsak egy külön részen, hanem
az udvaron kialakított élőhelyekben is
találkozhattunk a környék szárnyasai-
val. 

Másnap részt vettünk egy kiállítás
megnyitóján a városházán, ahol az egyik
általános iskola diákjai rajzokban adták
vissza film- és olvasmányélményeiket a
„Nagy Fal”-ról, hiszen ők már csak a csa-
ládi elbeszélésből, az irodalomból, s a
történelemből szerezhetnek ismerete-
ket. Innen egy közeli városba vezetett az
utunk, ahol találkoztunk a hesperange-i
vendégekkel, s együtt látogathattunk
meg egy egykori Stasi okirathatóság ki-
rendeltségét, mely nemcsak rendszerez-
te, hanem kutathatóvá is tette a megma-
radt kortárs dokumentumokat. Részle-
tesen elmagyarázták a rendszer műkö-
dését, az azonosíthatóság kérdését, illet-
ve hogyan és ki kaphat tájékoztatást a

megfigyelésének körülményeiről. E ret-
tegett szervezetnek százezer hivatásos
tagja, s több százezer önkéntese biztosí-
totta, hogy a rendszer feltételezett ellen-
ségei minél hatékonyabban legyenek ki-
iktatva a társadalomból. A Stasi tevé-
kenységéről szóló német nyelvű kiadvá-
nyokat köszönettel elfogadtuk, s azt a
könyvtár részére fogjuk átadni. 

Este a Das Leben der Anderen – A má-
sok élete c. filmet tekintettük meg, ami
Magyarországon is látható. Egy színházi
író-rendező és színésznő szerelme élet-
én keresztül mutatja be a Stasi módsze-
reit, az élet minden területét átszövő
működését. 

Másnap a tutowi NDK múzeumban
nosztalgiáztunk, hisz a magánmúzeum
az akkori tárgyak összegyűjtésével kí-
ván emléket állítani egy letűnt kornak.
A múzeum helyén eredetileg egy kon-
zervüzem működött, ahol a szovjet ka-
tonák feleségei együtt dolgozhattak az
NDK-sokkal. Az út során néhány cukor-
répaföld mellett is elhaladtunk, s ide kí-
vántuk azokat a szakembereket, akik
szerint Magyarország nem alkalmas e
kultúrnövény termesztésére.

Délután a városházán kezdődött az
ünnepi rendezvény, ahol a műsort a he-
lyi gimnázium diákjai adták, megszólalt
az NDK elhagyására felszólított evangé-
likus pap, (a polgári engedetlenség alap-
vetően az evangélikus templomokban
szerveződött, mert az egyház szigorúan

őrködött afelett, hogy tagjai ne legyenek
a Stasi besúgói, s ha ennek ellenkezője
derült ki, gondolkodás nélkül kizárták
az egyház szolgálatából). A vendégeket
Jörg Lange polgármester köszöntötte, il-
letve méltatta az esemény rangját. Majd
a testvérvárosok delegációvezetői emlé-
keztek településeik és Malchin közötti
kapcsolatra a rendszerváltás időszaká-
ból.

Magyarország kitüntetett szerepét mi
sem jelzi jobban, hogy az eseményen
részt vett a berlini-magyar főkonzul, s
egy munkatársa. Főkonzul úr maga is
méltatta a történelmi időket. Delegáció-
vezetőként – többek között – megemlé-
keztem Németh Miklós, akkori minisz-
terelnök szerepéről, aki ebben az időben
a berlini központi ünnepség meghívott-
jaként is fogadhatta a hálás köszönete-
ket. Magyarország tiszteletére a város-
háza előtt lobogott nemzeti zászlónk,
mely azt is jelezte, hogy a malchini em-
berek számára ma is fontos a 23 éves
testvérvárosi kapcsolat, amely a jövő év-
ben itt megrendezendő Europart talál-
kozó révén tovább erősítheti a résztvevő
testvérvárosok fiataljai közötti jobb
megértést, s a nyelvtanulást. Az ese-
ményt a helyi menzán adott svédaszta-
los vacsora zárta. 

Vasárnap hajnalban búcsúztunk el
Jörg Lange polgármester úrtól, s 12 órás
megfeszített út után tértünk haza.

dr. Egeli Zsolt, alpolgármester
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Megemlékezés Berlini-fal lebontásáról

A horgászegyesület új irodája
A Szerencsi Horgász Egyesület értesíti tagjait, hogy a civil szervezet új

irodája a Szerencs, Kossuth út 4. szám alatti Civilek Házában található. A
fogási naplókat az épület bejáratánál elhelyezett postaládában is leadhat-
ják a horgászok.

Anyakönyvi hírek 2014. december
Házasságot kötöttek: Nagy Dóra - Dezső Attila, Séllei Gabriella – Szabó László,

Kórodi Eszter - Olenyik Attila, Kardos Kitti – Simon Döme.
Születtek: Kovács Írisz, Kiss Katinka, Fincziczki Korina.
Elhunytak: Isoczky Endre (64 év), Szegedi Gyuláné, sz. Bodnár Etelka (87 év),

Balázs Margit Judit (65 év), Maczkó János (81 év), Tomcsák Andrásné, sz. Koszt-
rub Mária (81 év), Sélley Istvánné, sz. Körösi Erzsébet (74 év), Török Józsefné,
sz. Molnár Ilona (79 év), Eperjesi Istvánné, sz. Krajnyák Ilona (91 év), Büstyei
András Bálint (62 év), Szekrényesi Józsefné, sz. Rozgonyi Margit (93 év), Simon
Lajos (63 év), Tóth Gyula (81 év).

A Magyar Vöröskereszt Szerencs Területi Szervezete véradásra hívja a
város lakosságát. A karitatív tevékenységre február 20-án 9 és 15 óra kö-
zött kerül sor a Rákóczi-vár árkádos termében.

Adj vért, életet adsz!
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A Szerencsi Szakképző Iskola 86 tanulója kapta meg
a végzős szalagot 2014. december 12-én a Kulcsár Ani-
ta Sportcsarnokban. Az ünnepi műsor keretében első-
ként az alsóbb évfolyamok tanulói, majd a negyedik
osztályosok kedveskedtek versekkel és dalokkal egy-
másnak, a tanároknak és a megjelent családtagoknak.

Kovács Julianna igazgató beszédében
elmondta, hogy a szalagavató az az 
állomása a középiskolás időszak-

nak, amely arra ösztönzi a diákokat, hogy
lassítsanak, figyeljenek jobban, éljék meg
tartalmasan az utolsó tanévet. Az intéz-
mény vezetője kifejtette, hogy a szalag
több szempontból is szimbólum, hiszen
jelképezi az elkövetkező, az eddigieknél is

nagyobb nehézségeket, szembesít azzal, hogy a vizsgák, a to-
vábbtanulás és esetleg a munka küszöbén állva már komo-
lyabban kell venni a jövőt. A feltűzött felirat ugyanakkor kife-
jezi a tanárok, az osztályfőnökök, a szülők munkáját és odaa-
dását is, hiszen ők gyakran erőn felül fáradoztak azért, hogy
a fiatalok fejlődjenek tudásban és értékrendben, valamint tar-
tották bennük a lelket, amikor szükséges volt. – Ahogy a mon-
dás tartja, nem csupán ahhoz kell bátorság, hogy az ember ki-
álljon és beszéljen, hanem ahhoz is, hogy leüljön és meghall-
gassa a másikat. Kedves végzősök! Az, hogy most itt lehettek,

arra enged következtetni, hogy tanításaink, tanácsaink nem
süket fülekre találtak, és ezt talán majd akkor érzitek át iga-
zán, amikor évek múlva újra ellátogattok iskolánkba. Nincs
annál megdöbbentőbb élmény, mint amikor valaki olyan hely-
re tér vissza, amit valaha nagyon jól ismert, és rájön, hogy a
hely semmit, ő viszont rengeteget változott – fogalmazott az
igazgató.

Az est végén a négy végzős osztály produkcióit láthatták a
vendégek.

R.P.

Szalagot kaptak a szakképző végzősei

Isten éltesse
Magdika néni!

Zemlényi Béláné nyugdíjas pedagógus az el-
múlt év végén töltötte be 95. életévét. A jeles al-
kalomból 2014. december 10-én a Gyémántka-
pu Idősek Otthonában családtagjai és Szerencs
polgármestere köszöntötte Magdika nénit. Első-
ként Pazonyi Zoltán, az intézmény igazgatója
üdvözölte az ünnepeltet, majd Koncz Ferenc jó-
kívánságai mellett átadta az Orbán Viktor kéz-
jegyével ellátott díszoklevelet. Szerencs polgár-
mestere elismerően szólt a nyugdíjas tanító pél-
damutató pályafutásáról, családi életéről, hiszen
néhai férjével, Zemlényi Bélával – aki ugyancsak
közismert pedagógus volt Szerencsen – 73 évig
éltek boldog házasságban, három fiú gyermek-
ük, hat unokájuk és kilenc dédunokájuk szüle-
tett. Isten éltesse Magdika néni!

Régóta hagyomány a Bocskai István Katolikus Gimnáziumban
a fordított nap, melyet a naptári év utolsó tanítási hetében tar-
tanak. A 2014. december 19-ei rendezvény karácsonyi ünnep-
séggel kezdődött, amely során az iskola énekkara és a diákok
adtak szívhez szóló műsort. A Bocskai-nap eseményeit dr. Gál
András igazgató nyitotta meg, amikor átadta az iskola jelképes
kulcsát a gimnáziumi kampány győztesének, a 11.a osztálynak,
akik Made in Bocskai névvel vettek részt a versenyben. 

Az intézmény-
ben húszéves tra-
díció az adventi
adománygyűjtés,
amelynek kereté-
ben a diákok, a ta-
nárok és a szülők
könyveket, ruha-
neműt és egyéb
tárgyakat ajánla-
nak fel a rászoru-
lóknak, akikhez
idén a Magyar
Máltai Szeretet-
szolgálat juttatja

el a támogatást. A csomagokat dr. Sója Szabolcs, a szervezet tállyai ve-
zetője vette át az eseményen. A nap további részében vidám vetélkedők,
Mr. és Miss Bocskai-választás, harcművészeti bemutató, karaoke, kosár-
labda-, futball- és asztalitenisz-mérkőzések várták a diákokat. Kísérő-
programként a tanulók betérhettek azokba az osztálytermekbe, amelye-
ket erre az alkalomra gyorsbüfévé és étteremmé alakítottak át.

R.P.

Bocskai-nap a gimnáziumban
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Brutusz nagyon impozáns gyönyörű bull tí-
pusú keverék kan. Emberbarát, nagy mozgás-
igenyű eb. Oltva, chipezve fo-
gadható örökbe.

Málna szilveszter előtt né-
hány nappal a 37-es főút mel-
lett kóborolt Szerencsen. A hét-

nyolc hónapos szuka kutya sürgősen, oltva, chi-
pezve keresi szerető gazdáját, mert nehezen vi-

seli a bezártságot.
Liza és Minnelli névre keresztelte

átmeneti gazdája ezt
a két, nyolc hetes szu-
ka kutyákat, melyek
azonnal keresik gaz-
dijukat.

Kormit korábbi
gazdája hagyta az utcán. Szerencsen, egy kerék-

pár út mellett fagyoskodott. Olyan gazdit keres, aki nagy türe-
lemmel képes elnyerni bizal-
mát, más kanokkal nem ép-
pen barátságos.

Picur egy
éves körüli
szuka, Sze-
rencs hideg
utcáin kóbo-
rolt. Minden-
kivel barátsá-
gos, oltva,

chipezve sürgősen keresi gaz-
dáját.

Az ingyenesen örökbe fo-
gadható kutyákról a +36 20
529 3580-as telefonszá-
mon lehet érdeklődni.

Gazdit keresnek

A település történetének egyik
legnagyobb egészségügyi fejlesztése
valósult meg a közelmúltban Takta-
harkányban. A község önkormány-
zata 59,98 millió forintos európai
uniós forrás felhasználásával újítot-
ta fel a helyi háziorvosi rendelő és
védőnői szolgálat épületét.

A fejlesztés célja volt, hogy a Takta-
harkányban élők a XXI. század követel-
ményeinek megfelelő színvonalú egész-
ségügyi szolgáltatásban részesüljenek.
A létesítmény Taktaharkány, Gépállo-
más u. 5. szám alatti, több mint 50 éves
épületben található, és több évtizede a
legszükségesebb karbantartási és fel-
újítási feladatokat sem végezték el rajta.
A rendelőben két háziorvosi és két vé-
dőnői körzet működik. A településen
üres praxis nincs. Az egyes körzetekben
ellátott betegek száma meghaladja az
1000 főt. A település nem rendelkezik
aktív fekvőbeteg-ellátással. 

A beruházás biztosítja az önkor-
mányzat alapellátásainak, a háziorvosi
és a védőnői szolgálat infrastruktúrá-
jának fejlesztését és a munkafeltételek
minőségi javítását. Az esélyegyenlőség
elveinek megfelelően a beruházás meg-
valósítja a fogyatékkal élő és megválto-
zott munkaképességű emberek egész-
ségügyi alapellátáshoz való akadály-
mentes hozzáférését.

A beruházással érintett orvosi rende-
lő az 1950-es években épült és az azóta
eltelt időben több alkalommal bővítet-
ték. Az utolsó felújításra több mint 20

éve került sor.
A folyamatos
átalakítások az
épület funkció-
it összemos-
ták. Az épület-
ben nem volt
megoldható az
esélyegyenlő-
ség biztosítása,
mivel nem volt
mód az akadálymentesítésre. A most
megvalósult beruházás eredménye-
ként az alapterület a korábbi 322,46
négyzetméterről 283,75 négyzetmé-
terre módosult, amely 12%-os csökke-
nést eredményez, mely nem jár funkci-
ócsökkenéssel. Az optimális elhelye-
zésnek köszönhetően az épületben to-
vábbra is helyet kap a két háziorvosi
rendelő, valamint a védőnői körzet. Az
épületben kialakításra került a vonat-
kozó rendelkezés alapján előírt vala-
mennyi kiszolgáló helyiség. A fenntar-
tási költségeket tovább csökkenti a fű-
téskorszerűsítés, illetve a megújuló
energia használata. A beüzemelt nap-
kollektorok a használati meleg víz ellá-
tásában nyújtanak szolgálatot.

A beruházás tervezett bruttó költsé-
ge 59,98 millió forint, amely döntő ré-
sze, azaz 51,5 millió forint az épület fel-
újítását és bővítését szolgálta. A mun-
kálatok során felújították a két házior-
vosi és a védőnői rendelőt. A betegeket
ellátó orvosi részlegben a két rendelő
mellett adminisztrációs helyiségek,

személyzeti és beteg nemenkénti WC,
valamint betegváró került kialakításra.
Az épületrészben helyet kapott az elő-
írásoknak megfelelően a betegfektető,
amelyhez külön vizesblokk kapcsoló-
dik. Elkülönítve alakították ki a védő-
női részleget, ahol a tanácsadói helyi-
ség és terhes gondozó helyiség mellett
személyzeti öltöző és váróhelyiség, va-
lamint a szükséges vizesblokkok is he-
lyet kaptak. Mindkét részlegben aka-
dálymentes WC létesült. A beruházás
mellett a projektben a vártermek be-
rendezését kívánta beszerezni az ön-
kormányzat, mivel a korábbi székek
már rendkívül rossz állapotban voltak,
használhatóságuk megkérdőjelezhető.
A beruházással egy időben kisebb in-
formatikai fejlesztés is megvalósult. A
projekt 100%-os európai uniós támo-
gatással valósult meg. 

A projekt többszörösen hátrányos te-
lepülésen élő emberek életkörülmé-
nyeit jelentős mértékben javítja és
esélyt biztosít az egészségügy területén
meglévő hátrányok csökkentésére.

Korszerű egészségügyi ellátás Taktaharkányban
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Életének 70. évében 2014. december
21-én elhunyt Damjanovics Pál nyu-
galmazott szerencsi görög katolikus
parókus.

Damjanovics Pál a papi hivatáshoz
vezető legnagyobb indíttatást édesap-
jától kapta, aki görög katolikus papta-

nár lévén egészen az államosításig
Nyíregyházán tanított. Az ötvenes
években járt gimnáziumba, már ekkor
megfogalmazódott benne, hogy a taní-
tás és a hit vezérli majd életét. A pan-
nonhalmai Bencéseknél érettségizett,
az ő hatásuk szintén meghatározta a
jövőjét. Érettségi után a nyíregyházi
Görög Katolikus Hittudományi Főisko-
lára járt, majd az ötödik év elteltével
1967-ben a budapesti Római Katoli-
kus Hittudományi Akadémia hatod
éves hallgatója lett. Itt fejezte be tanul-
mányait, 1968-ban szentelték pappá, s
ez után került első állomáshelyére Új-
fehértóra, ahol öt évig szolgált segéd-
lelkészként. Következő település a ha-
tár menti Mándok község volt, 1984-
ben pedig Mátészalka mellé, Ópályiba
helyezték, ahol 17 évig dolgozott.
2001-ben került Szerencsre, ahol a vá-
ros szellemi életének aktív részesévé
vált. Fontosak voltak számára az alap-
vető emberi értékek, az őszinteség, a
megértés, az empátia, melyekre egész
Krisztusi hitét építette, s mindezt igye-
kezett átadni az őt körülvevő embe -
rek nek is, hozzájárulva mindenki szel-

lemi és lelki fejlődéséhez.
A parókus 2012 nyarán bejelentette,

hogy 44 esztendőn át tartó lelkipász-
tori tevékenység után nyugállományba
vonul. Utolsó liturgiáját 2012. július
29-én tartotta Hegyalja-kapujában,
ahol nagy megértéssel és szeretettel
búcsúztatták a hívek. Az akkor készült
interjúban így emlékezett erre az ese-
ményre: 

„Meglepett ez a nagy szeretet és

megértés, amivel a távozásomat fo-

gadta az egyházközösség. Egy pap

életében rettenetes figyelmeztetés,

amikor úgy múlik az idő, hogy azok

a kisgyerekek, akiket régen hittanra

tanított, ma már egyetemisták. Meg-

ható volt, amikor megállt előttem az

egyik és nem tudott megszólalni,

mert úgy potyogtak a könnyei. Nem

tudok mást, csak köszönetet monda-

ni mindazoknak, akik értékelték, be-

csülték a munkát, amit itt végeztem.”

Damjanovics Pált családtagjai, roko-
nai, barátai, tisztelői 2014. december
29-én a görömbölyi egyházközség te-
metőjében kísérték utolsó útjára.

Élete 85. esztendejében, 2015. janu-
ár 8-án elhunyt Hidegkuti Lászlóné,
nyugalmazott zenetanár.

Tóth Anna 1930. augusztus 11-én

született Szerencsen. Szülővárosában
járt polgári iskolába, majd Miskolcon
végezte a zenei konzervatóriumot.
1954. január 4-én kötött házasságot
Hidegkuti Lászlóval, három gyermekük
született: László, Zoltán és Pálma.

Életében központi helyet foglalt el Is-
ten, a zene és az ének szeretete. Vallot-
ta, hogy a muzsikát kisgyermekkorban
kell megkedveltetni mindenkivel, ezért
az elsők között indított zeneóvodai ok-
tatást a településen, később már több
korosztállyal is foglalkozott. Oktatott
furulyát, zongorát, dobot, tanított szol-
fézst és több növendékét magánének
keretében segítette a felvételi vizsgák-
hoz. Közel ötven esztendeig végezte tü-
relemmel, szeretettel és alázattal a ze-
neoktatást Szerencsen.

Évtizedeken át központi helyet foglalt
el életében a Szerencsi Beteg Gyermek-
ekért Alapítvány. A civil szervezet meg-
segítésére évente két alkalommal, a ku-
ratórium tagjaival együttműködve
szervezett jótékonysági hangversenye-

ket. Példát mutatott jótékonyságból, ál-
dozatkészségből, embertársai iránti
szeretetből. A hangversenyeken növen-
dékei mutatkoztak be a közönség előtt,
Hidegkuti Lászlóné fáradhatatlanul
szervezett, készítette fel tanítványait és
járta a szerencsi utcákat, intézménye-
ket, hivatalokat, invitálva a közönséget
a karitatív előadásokra. A koncertek
bevételét minden alkalommal a Szeren-
csi Beteg Gyermekekért Alapítványnak
ajánlotta fel, amely pénzből a szervezet
hosszú éveken tudta támogatni a hely-
ben élő rászoruló családokat.

Összeszámolni sem lehet azokat a
gyermekeket, s ma már felnőtteket,
akiket Hidegkuti Lászlóné ismertetett
meg a zene szeretetével. Példaértékű
volt a muzsika, az oktatás iránti elkö-
telezettsége, az emberek iránti szere-
tete. 1996-ban életművéért millecente-
náriumi díjat kapott.

Hidegkuti Lászlónét családtagjai, ba-
rátai és tisztelői 2015. január 15-én
kísérték utolsó földi útjára.

Elhunyt Hidegkuti Lászlóné

In memoriam Damjanovics Pál



Mészáros István megyaszói lel-
készt választották meg 2015. ja-
nuár 4-én a Zempléni Református
Egyházmegye új esperesévé. Az
ünnepi istentiszteleten Csomós
József a Tiszáninneni Református
Egyházkerület püspöke iktatta be
hivatalába a tiszteletest, aki leg-
fontosabb feladatának a pásztori
feladatokat, a közösségek lelki
gondozását tekinti.

Amegyaszói templomban elsőként
Baksy János, a Zempléni Refor-
mátus Egyházmegye választási

bizottságának elnöke ismertette a tiszt-
újítás eredményét,
mely szerint az egy-
házközségek 72 sza-
vazattal Mészáros
István megyaszói lel-
kipásztort választot-
ták esperessé. Az
egyházmegye gond-
noki teendőit to-
vábbra is Vitéz Sajtos

László látja, a lelkészi főjegyző Laczkó
Gabriella, a világi főjegyző Mezei Andor-
né lett.

Miután Mészáros István és Laczkó
Gabriella letették hivatali esküjüket,
Csomós József püspök iktatta be hivata-
lába az új vezetőt, aki köszönetet mon-
dott az egyházmegye gyülekezeteinek és
presbitériumainak a megválasztásáért.
– Megtisztelő és nagy bizalom ez. Isten
igéjének erejével szeretnék pásztora
lenni a Zempléni Református Egyház-
megye gyülekezeteinek – fogalmazott
Mészáros István, aki többször hangsú-
lyozta a pásztorálás, lelki gondozás fon-
tosságát, s mint mondta, az egyháznak
irányt kell mutatnia a keresztény érték-
rend szerint.

– Szeretnék pásztoráló, lelki gondozó
esperes lenni, odafigyelni, számon tar-
tani, s kevésbé számon kérni – emelte ki
Mészáros István, aki szerint az egyház
nem idomulhat, simulhat bele a világba,
mert akkor elveszítené küldetésének
célját és értelmét. – Ne igazodjatok e vi-
lágba, hanem változzatok meg! – hívta
fel a figyelmet az esperes, s hozzátette:
változásokra van szükség, amit elsősor-
ban önmagunkban kell elkezdeni. Isten
igéjének mértéke szerint kell megvál-
toztatni saját magunk életét és szolgála-
tát – tette hozzá.

Mészáros István – Isten gazdag áldá-
sát kérve nyugdíjas éveire – köszönetet
mondott dr. Börzsönyi Józsefnek, aki 21

esztendőn át hordozta szeretettel az es-
peresi tisztet.

A leköszönő szerencsi lelkipásztor
ugyancsak a köszönet szavait intézte
mindazokhoz, akik az elmúlt évtizedek-
ben támogatták szolgálatában, de mint
fogalmazott, ez a mai nap nem a múltról,
sokkal inkább a jövőről szól. Mészáros
Istvánhoz szólva megjegyezte, hogy

nagy feladat vár az új esperesre, akinek
már nem csak egyetlen közösséget, ha-
nem 73 gyülekezetet kell gondoznia, se-
gítenie a jövőben.

Az ünnepi istentisztelet további részé-
ben az új esperest köszöntötték a meg-
hívott vendégek, az egyházkerület veze-
tő tisztségviselői.

M. Z.

A Zempléni Református Egyházmegye új esperese
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Jótékonysági hangverseny

A nyíregyházi Szent Atanáz Kórus adott jótékonysági koncertet 2014. de -
cember 14-én a szerencsi görög katolikus templomban. A hangversenyt az
épület felújításának javára rendezte meg az egyházközség.

A Görögkatolikus Papnevelő Intézet Szent Atanáz kórusát és az esemény részt-
vevőit Csejoszki Szabolcs köszöntötte. A parókus többek között elmondta, hogy
az egyházközség régóta dédelgetett álma, hogy felújítsák a templom tetőszerke-
zetét és homlokzatát. Mint elhangzott, ma már remény van arra, hogy ez a munka
2015 tavaszán elkezdődhet, de az anyagi források végesek, így szükség van a gö-
rög katolikus hívek és minden jószándékú ember támogatására. 

Felújítanák a tetőszerkezetet, a templom tornyát, és kívülről is új festést kapna
az épület. – Kérem, hogy mindenki lehetőségeihez mérten támogassa kis közös-
ségünk elképzeléseit – fogalmazott a parókus. A templom felújítására a szerencsi
görög katolikus parókián (Szerencs, Ondi út 11.), vagy az alábbi számlaszámon
várják az adományokat: CIB 10700086-67538722-51200002.
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Bari Gábor

Derengő szürkületben

Hegyek mögött izzó napkorong kerekül
elgondolt vágyam, melegen fog ma át.
Szavunk helyén hál gyönyörű némaság
s öröm hátán az éj; futva menekül.

Arcodon ül megszebbítő emlékpír,
ha csókolom mezítelen szép melled,
suhanunk a látni vágyó éj mellett,
csak az illanó idő, mi felénk sír.

Lelkünk rétjein sarjadoznak a szók
hogyha szép kínok szele zúg csendesen
s ámulunk szelídbánatú perceken.

Magunk mögött még elpiperézgetnek
kelőfényes párnák, – velünk utazók
s új nap zeng ránk, derengő szürkületben.

Leskó Imre

Köszöntő

Jégvirágos ablakok,
Eresz alatt jégcsapok.
Üres már a szeneskamránk,
Mégse süt a meleg nap ránk.
Sándor, József, Benedek,
A zsák meleg hova lett?

Sándorok és Józsefek,
Várva vártunk Titeket.
Azt hittük, hogy szép tavasz lesz,
Ibolyaillatos avar lesz,
De bíz ez mind elmaradt,
Hoztatok jó sok havat!

Meleg szobát keresünk,
Hogy titeket tiszteljünk.
Tőlünk minden harag távol
És baráti jó szokásból
Üdvözölünk Titeket. Éljetek:
Hosszú boldog életet.

Nagy István

Egy sárgult falevélhez
Nem sok van már hátra, biztos te is érzed,
Amikor a kósza szellő könnyedén letéphet.
Ne gondolj most erre, ez a Világ rendje,
Egyszer el kell menni, ha meg lett teremtve.
Amikor rügy lettél csillogó napfényben,
Mint eddig tavasszal, minden egyes évben,
Rügyként kezdtél élni, és levéllé lettél,
A tavaszt hozó széllel boldogan nevettél.
Aztán suttogásod csendesen hirdette:

Szüksége van e nagy fának minden leveledre.
Árnyat adtál társaiddal a Naptól szenvedőnek,
Boldogan intettél jövőnek, menőnek.
Szűrted a levegőt a füsttől, a koromtól,
Féltetted az erdőt minden hatalomtól.
Dísze volt a fának zöld színű leveled,
Veled együtt a fa boldogan nevetett.
Eljött most az ősz is, de sárguló levéllel,
Nem birkózol tovább az eljövő téllel.

Vengrinyák János

Új tüzekre vágyom

Régi tüzekről álmodom,
mint gyermekkorom hajnalán.
Csikós tűzhelyünkben parázslott,
villant a láng az ajtaján.

Fejem anyám ölébe rejtettem,
bújócskát játszottam a tűzzel.
Képzeletem messze vitte,
már tudtam bánni a fénnyel.

Mikor a szemem égette,
elbújtam Anyám kötényébe.
Kérges kezével simogatva
Imákat öntött a lelkembe.

Új tüzekre, fényekre vágyom!
Melyekből Anyám épít máglyát.
Örömmel beleállnék…
Csak érezzem ölelő karját…Sulc Mária

A vágyak vonatán

A vágyak vonatán utazunk…
Robog velünk érzelmi vonatunk.
Kukákból a szemetet
A szél hordja úgy széjjel,
Mint szívünk apró sóhajait
Hordják szét az éjjel
A lelkünkből kifutó
Álomszerelvények…
Köröttünk – régen lejárt menetjegyek,
Bennünk – frissen váltott remények.

A Hegyaljai Alkotók Társulása versei

Jeney András

Házsongárd fölött
Demjén Anettának

Éj árnya, fénye – messzi La Valetta –,
Távoli múlt: Apáczai s Aletta,
S mint Áprily-vers, altja bút ha zsongna,
Suttogva dúdol, sír a tölgyfa lombja.

A fák tudják, amit a költő egykor,
Gordonka könnye hulló őszi verssor;
Házsongárd álma – mégis! – van der Maet-ja,
S jambusba kezd húrján Aletta-hárfa.

Száz éveket őriz a kő s az ének…
Őszök tele – talán – tavaszra ébred;
A szó is, lám, visszhangra lelt: Anetta.

Akkordja színes hóvirág-paletta,
És rajta fény, karácsony-csillagocska;
Tenéked hozta énekét, Anetta.

fotó: Tóth Réka
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„Újból letűnt egy év – hiába!
Egy évvel vénebbek vagyunk:
Egy redővel több homlokunkon,
Egy szállal őszebb tán hajunk.
S míg emlékeit gyötrött szívünk
Csak halványan őrzi meg
Belefoszlik a múlt ködébe
Ez év is mint a többiek!…”

Az év első hónapjának elnevezése
latin eredetű, nevét a római Janus 
istenről kapta. Híres kettős arcá-

val: az egyikkel a bejárat, a másikkal a
kijárat felé fordulva ügyel, egyszerre lát-
va hátra és előre, tehát a múltba és jövő-
be, az óévbe és az új évbe. Mondják Bol-
dogasszony havának, Fergeteg hónak,
Tél hónak is. A nyelvújítás korában Barc-
zafalvi Szabó Dávid zúzorosnak nevezte
el. A múltból szerzett tanulság és a jövő
iránt táplált bizalom serkenti egy város
polgárát az új munka folytatására. Lakó-
helyünk letűnt világának képe okulás
forrása lehet, a város sorsát vezérlők
esetleg abból meríthetik tetteikhez az
ötletet, erőt, bátorságot, kitartást.

A januári hónap, akkoriban a közszol-
gálati szférában nagyon lassan, döcögő-
sen indult be. Az egykori testületi ülé-
sek, azok témái, nyelvezete megmoso-
lyogtatják korunk olvasóit. 

Az 1895 januárjában tartott gyűlés
például, a lelkesedés fokáig emelkedő
hangulatban zajlott. A mezőrendőri tör-

vény intézkedésé-
nek mikénti végre-
hajtása és a három-
nyomásos gazdál-
kodás fenntartása
felett intézkedtek.
Azután az ezredé-
ves ünnep megülé-
sének indítványa
került sorra.  Ezt
úgy véli megünne-
pelni az egész kép-
viselő testület, hogy
a közegészségnek, a
kisdedóvónak és elemi oktatásnak szán-
dékozik hajlékot építeni.„Fényes és költ-
séges ünnepséget nem rendez a város,
mert anyagi forrása nem áll csurgóra, de
ami áldozatot meg kell tenni, attól nem
húzódozik”. Eközben a polgári tudósítá-
sok arról szóltak, hogy országosvásárt
tartottak folyó hó 9-én. Árus, vevő álta-
lában kevés volt; a ló és szarvasmarha ál-
lomány szót sem érdemel. A hízott ser-
tések serege fölül múlta a többi eladni
valót s elég bőven kelt s jó árban. 

Az ezredforduló előtti évben városunk
honatyái kimondták az éjjeli őrség felál-
lítását. A jelentkező 28 községi egyénből
hatot meg is választottak, kiknek fizeté-
se havi 20 forint, télre egy bunda, sipka,
a szokásos bárd nevű fegyver, mely fel-
szerelések a község tulajdonát képezik.
Megdicsőült Erzsébet királynénk emlé-
kére a Jókút és Papkút körül szomorú
fűzfákat ültettek, azokat hivatalos táblá-
val látták el. Miközben a városházán ta-
nácskozott az elöljáróság, az utca em-
berét az illemhelyek problémája foglal-
koztatta. „Aki figyelemmel kíséri váro-
sunknak a nagyobb népmozgalom útjá-
ban eső helyeit, tapasztalhatja a nagy
rondaság összehalmozódását és egész-
ségtelen kigőzölgését. Ha Szerencsen
egyik-másik olyan nagyra van a cukor-
gyár fennállása óta szaporodó népelem-
mel, kívánatos volna – az 5-6 óra tájban
sürgő-forgó munkás nép számára – a vá-
ros hosszában 2-3 illemhely.”

1907-ben tartott januári ülésen meg-
állapított 84 ezer koronás költségvetés
Szerencs rohamos fejlődésére utalt. Két
évvel később már arról szólt a vita, hogy
legyen-e fürdője a városnak. Az építen-
dő új gőzfürdő tervrajzai már elkészül-
tek, és a kételkedők csak akkor voltak
hajlandóak megszavazni, ha garanciát

kaptak arra, hogy a városnak ezen építés
nem okoz költséget. Kovács Mihály fel-
szólalásában hangsúlyozta: félti a vá-
rost, hogy bele fog bukni a fürdőbe, de a
maga részéről kijelenti, hogy minden
héten meg fog benne fürödni. Míg a vá-
rosatyák fürdeni készültek, addig a
többség azt kérdezte, mi van a házszá-
mozással? „Eddig azzal biztattak ben-
nünket, hogy a számok elkészítése hosz-
szabb időt vesz igénybe, de most, mikor
már készen vannak és az a rendelteté-
sük, hogy a falakra kerüljenek, igazán
nem tudjuk, hogy mit akarnak azokkal.
Reméljük, hogy az elöljáróság mielőbb
intézkedni fog.”

Az 1915. évi költségvetési előirányzat-
ból kitűnt, hogy van a községnek 24 ezer
korona bevétele és kiadása 107 ezer ko-
rona. Pótadóból fizetendő hiánya tehát
83 ezer korona, mely összeg az egyenes
adó 70 %-nak fog megfelelni, vagyis pó-
tadónk az elmúlt évinél 3-4 %-kal maga-
sabb lesz. A háborús években a szerencsi
községi gőzfürdő ismét üzembe helyez-
ték a fürdő összes osztályai minden hé-
ten nyitva tartottak. Vasárnap és szerdán
délelőtt a férfiak részére rendes árak,
délután kedvezményes árak mellett. Hét-
főn egész nap és kedden délelőtt a nők
részére rendes árak, kedd délután ked-
vezményes árak mellett. A fürdő e napo-
kon reggel 8 órától délután 1 óráig és
délután 2 órától este 7 óráig volt nyitva. 

A múlt század januárjaiban, e kicsike
községben, rendezetlen, hepehupás ut-
cái, szalmafedeles viskói között, ahol - a
tiszteletreméltó régiséget, a Rákóczi
kastélyt és a falu elején büszkén emel-
kedő cukorgyárat leszámítva - minden
ócska volt, társadalmi életét mégis a
sokszínűség jellemezte.

O.Z.M.

Régi januárok
Képek a múlt század első feléből
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Közgyűlést tartott 2014. november 27-én Szerencs
Város Sportegyesülete. Az eseményen egyhangúlag fo-
gadták el a jelenlévők a civil szervezet, valamint Sze-
rencs Város Önkormányzata közötti együttműködési
megállapodást, melynek részleteit dr. Barva Attila
jegyző ismertette. Ugyancsak egyetértettek a küldöt-
tek az utánpótlás célokat szolgáló TAO kifizetésekről,
valamint a szakosztályok 2014-es működéséről szóló
beszámolóval. Az eseményen Kiss Attila elnök beje-
lentette lemondási szándékát, mint elhangzott: 2015.
január 1-jétől nem kívánja betölteni a posztot.

Asportegyesület és Szerencs Város Önkormányzata kö-
zötti együttműködési megállapodást részletezte a kül-
döttek előtt dr. Barva Attila. Szerencs jegyzője többek

között elmondta: a város érdeke, hogy a civil szervezet meg-
őrizze működőképességét és sportolási lehetőséget biztosít-
son a helyben élők számára. Kiss Attila elnök szerint azért is
fontos az a dokumentum, mert többek között tartalmazza azt
is, hogy 2014 januárjától az egyesület teljes adminisztrációs
feladatait a Szerencsi Polgármesteri Hivatal látja el, ami nagy
segítséget jelent a szervezet számára. Kiss Attila kiemelte,
hogy 2002-2009 között évente 6,5 millió forint támogatást ter-
vezett az önkormányzat, ezzel szemben az elmúlt négy eszten-
dőben összesen 53,8 millió forint önkormányzati támogatás
érkezett az egyesülethez, ezt egészítette ki az a közel kétmillió
forint, melyből 591 ezret Koncz Ferenc polgármester saját fi-
zetéséből ajánlott fel, a fennmaradó részt pedig a képviselői és
alpolgármesteri tiszteletdíjak felajánlásaiból állt össze. 

A folytatásban az elnök értékelte a szakosztályok 2014-es
működését. Kiss Attila elsőként szólt a birkózókról, akik to-
vábbra sem a felnőtt sportban, hanem utánpótlás-nevelésben
gondolkodva végzik munkájukat. Kiemelte Pál Mihály, Kovács
Szilveszter, Nagy Kristóf és Molnár Olivér nevét, akik szép
eredményeket értek el diákolimpiákon, országos megméret-
tetéseken. 

Létszámban és a szakképzett edzők tekintetében is a leg-
jobban áll a kosárlabda szakosztály. A felnőtt csapat az NB II
keleti csoportjában 2013-ban az ötödik helyen végzett. Szép
eredményekkel büszkélkedhetnek a gyermek, serdülő, kadet
és junior korosztályok is. 

Az úszók életében személyi változás történt, hiszen 2014.
januárjától Váczi Péter vezeti a szakosztályt. Korábban is nagy
hangsúlyt fektettek a hazai rendezésű versenyekre, 2014-ben
számos diákolimpiai, megyei és országos versenyen öregbí-
tették a város jó hírét a szakosztály ifjú sportolói.

Két edzővel működik a súlyemelő szakosztály, melynek ver-
senyzői a diákolimpián két arany, egy ezüst és négy bronzér-
met szereztek. Az egyik legeredményesebb súlyemelő Bárány
Gergő, aki az elmúlt évben is országos diákolimpiai címet
szerzett. 

Az asztaliteniszezők tavaly az „A” csapatot nevezték a baj-
nokságba. Örömteli hír, hogy a közelmúltban egy korábbi NB
III-as versenyző igazolt a szerencsi pingpongosokhoz és az
őszi eredményeik alapján reménykednek, hogy 2015-ben fel-
juthatnak az NB II-be. Több esztendő után először kapott je-
lentős eszközfejlesztést a szakosztály: az egyesület 400 ezer
forintos hozzájárulásával cipőket, mezeket, ütőket és verseny-
labdákat tudtak vásárolni, továbbá egy 100 ezer forintos tá-

mogatásból pedig egy adogatógépet is beszereztek.
Sok versenyen vesznek részt, ahonnan szép eredményekkel

térnek haza a Szerencs VSE karate szakosztályának tagjai.
Rendeztek egy országos szintű kupát is a közelmúltban Sze-
rencsen, amit a sportegyesület mellett Szerencs Város Önkor-
mányzata is támogatott. 

Megyei első osztályban indulnak a sakkozóink, akik jelenleg
a negyedik helyen állnak a bajnokságban. Idén is kiemelkedett
az általuk szervezett Zemplén Kupa Nemzetközi Sakkverseny,
amit a résztvevők számát tekintve az ország tíz legjobb ese-
ménye között tartanak számon. Balogh Imrének köszönhető-
en utánpótlás-neveléssel is foglalkoznak.

Százhúsz fő a leigazolt focisták száma Szerencsen. Felnőtt
csapatunk a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei labdarúgó-baj-
nokság kelet csoportjában 2013-ban a harmadik helyen vég-
zett, tavaly az első helyen zárták az őszi idényt. Kiemelkedő
eredmény, hogy Szerencs történetében először a Magyar Ku-
pában főtáblára jutott az együttesünk.

Takács László vezetésével az elmúlt esztendő tavaszán ala-
kult meg a női csapat, melynek négy vereség, négy döntetlen
a mérlege a megyei bajnokságban.

A Szerencs VSE női kézilabdásai 2013-ban megnyerték a
megyei bajnokságot, jelenleg a második helyen állnak, újra le-
het esélyük az aranyéremre.

Az ülés témája volt az önkormányzati területen, a Bocskai
István Katolikus Gimnázium udvarán létesítendő kosárlabda-
csarnok megépítése, melyre a Magyar Kosárlabdázók Szövet-
sége – egy elvi megállapodás alapján – jelentős TAO támoga-
tást biztosítana. A november 27-ei közgyűlésen meghozott
döntés szerint a Szerencs VSE fenntartja szándékát a létesít-
mény megépítésére és határozatban utasította az elnököt,
hogy járjon el az önkormányzatnál a pályázathoz szükséges
önrész-nyilatkozat biztosítása érdekében.

Szó volt többek között a Hunyadi tornaterem felújításáról.
A beruházás befejezése után a Bocskai gimnázium és a Sze-
rencsi Szakképző Iskola oktatási céljait, valamint a Szerencs
VSE szakosztályai számára is sportolási lehetőséget biztosít
majd a létesítmény.

A tíz szakosztály vezetői és képviselői jelenlétében Kiss At-
tila elnök bejelentette lemondási szándékát, mint elhangzott:
2015. január 1-jétől nem kívánja betölteni a posztot. Dr. Egeli
Zsolt elnökségi tag jelezte, hogy az elnök lemondása esetén
tisztújítás csak a megújult polgári törvénykönyv szerint lehet-
séges, az egyesületnek új alapszabályt kell megalkotnia, amely
a korábbi kilenc fős elnökség helyett ma már legfeljebb három
tagú grémium, vagy egyszemélyes ügyvezetés megválasztását
teszi lehetővé. M. Z.

A szakosztályok értékelése



Miután Kiss
Attila beje-
l e n t e t t e ,

hogy 2015. január 1-
jétől nem kívánja be-
tölteni Szerencs Vá-
ros Sportegyesületé-
nek elnöki pozícióját,
az ezt követő egyez-

tetések eredményeként a tagság decem-
ber 30-án hozott döntést a szervezet új
vezetéséről. Egyetlen jelöltként Nyiri Ti-
bort választották meg elnöknek, a gré-
mium tagjai lettek Illésy László és Mar-
ton Péter is. A felügyelő bizottság mun-
kájában Czakóné Szikszai Orsolya, dr.
Egeli Zsolt és Kormos Sándor vesznek
részt a jövőben. Az új elnök kérése az
volt, hogy a szabályoknak megfelelő, ki-
sebb létszámú vezetést alkossanak an-
nak érdekében, hogy minél hatékonyab-
ban tudjanak dolgozni a jövőben. A leg-
fontosabb döntéseket továbbra is a köz-
gyűlés hozza meg. A megbízatás öt évre
szól, ezzel megadva a lehetőséget a min-
denkori városvezetésnek arra, hogy a
következő önkormányzati választás
után megerősítse, vagy változtasson
ezen állapoton.

A sport szeretete végig kísérte Nyiri
Tibor eddigi életét. Gyermekkora fontos
momentuma, hogy édesapja volt a me-
gyaszói futballcsapat intézője. Minden a
foci és a sport körül forgott odahaza. A
megválasztott sportvezető szerint lé-
nyeges, hogy milyen környezetben szo-
cializálódik egy gyermek, mert az ott-
honról hozott minta végigkíséri az élet-
ét. Egy nemzet sportja fontos érték szá-
munkra, hiszen az embereknek példát
mutat, összetartozásra, fegyelemre, és
egészséges életmódra nevel. Nyiri Tibor
diákkorában Szerencsen kosárlabdá-
zott, később felnőtt fejjel, a természetjá-
rás szerelmese lett. Az 1990-es években

végigjárta az Országos Kéktúra teljes út-
vonalát. Innen is a sport szeretete, ami
elvezetett odáig, hogy 2015. január 1-jé-
től társadalmi megbízatásként Szerencs
Város Sportegyesületének elnöki teen-
dőit is ellátja. 

– Ön alpolgármesterként vállalta a
szervezet vezetését. Miért?

– Az egyesület működésének anyagi
hátterét az önkormányzat biztosítja,
ezért – szükség van arra, hogy a szerve-
zet vezetésében képviselve legyen a vá-
rosvezetés – fogalmazott az elnök, aki
elsőként Kiss Attilának és Kormos Sán-
dornak mondott köszönetet az elmúlt
években végzett munkájukért. – Azt
gondolom, a Szerencs VSE szakosztályai
nagyon sok gyermeknek, fiatalnak és
felnőttnek nyújtanak lehetőséget a spor-
tolásra. Mint régi túrázó úgy látom: a na-
gyobb tömegeknek, idősebb korosztály-
nak még nincs lehetősége szervezett ke-
retek között a mozgásra. Talán a jövő
egyik feladata lehet egy természetjáró
szakosztály indításának újragondolása.
Ma már minden lehetősége meg van a
helyi fiataloknak, hogy az iskolai testne-
velés mellett egyesületi keretek között
sportolhassanak. Magyarországi vi-
szonylatban nagyon jól állunk ezen a té-
ren, hiszen az infrastrukturális lehető-
ségeink is egyre jobbak. Ezzel igyekszik
lépést tartani Szerencs is. Ha csak a
most készülő Hunyadi csarnokot emlí-
tem, melynek felújítását Koncz Ferenc
polgármester személyesen is rendkívül
fontosnak tartotta és mindent megtett
annak érdekében, hogy e létesítmény is
mihamarabb az iskolai testnevelés és a
helyi sportélet szolgálatába álljon, ezzel
évtizedes probléma kerüljön orvoslásra.

– Mi a véleménye az egyesület je-
lenlegi működéséről?

– Összességében az a véleményem,
hogy jól működik az egyesület, amit

szinten kell tartani, és lehetőség szerint
fejleszteni, ennek érdekében tovább kell
növelni a társasági nyereségadó (TAO)
adta lehetőségeket. Ezúton köszönöm
meg azoknak a vállalkozásoknak, akik
ezen a területen segítséget nyújtottak a
több mint 20 millió forint átutalásával,
melyet egyesületünk látványsportágaira
– labdarúgás, kézilabda, kosárlabda –
fordíthattunk. Figyeljük az országos szö-
vetségek, az EU-s, valamint más pályá-
zatok által adott lehetőségeket és igyek-
szünk élni vele. Több szakosztálynál ta-
lálkoztam azzal a gondolattal, hogy sze-
retnék növelni az utánpótlás létszámot
a jövőben. A magam részéről ehhez min-
den segítséget meg fogok adni. Az okta-
tási intézményekkel való jó kapcsolata-
imat is kihasználva az eddigieknél is
több gyermeket kívánunk bevonni a he-
lyi sportéletbe. Mint helyi képviselő,
mindent megteszek annak érdekében,
hogy a Szerencs Város Önkormányzata
által 2014-ben nyújtott 14,7 milliós tá-
mogatás idén se csökkenjen. Mindez an-
nak is köszönhető, hogy az elmúlt ön-
kormányzati ciklusban sikerült a város
anyagi helyzetét stabilizálni.

– Beszélgetésünk elején említette a
címben is szereplő idézetet.

– Munkám mottójának tekintem a
Wass Albert: A hontalanság hitvallása cí-
mű verséből származó idézetet, amely-
nek az üzenete számomra az, hogy a
sport mindenki életében meghatározó
lehet. Ezt a nevelésen keresztül lehet el-
érni, amit gyermekkorban kell kezdeni,
és a fiatalok, szülők és a nevelésben
résztvevő szakemberek közös összefo-
gásával lehet megvalósítani.

E gondolatok jegyében kívánok sike-
res versenyzést és eredményekben gaz-
dag boldog új évet a sport- és városve-
zetés nevében, minden kedves olvasó-
nak! M. Z.
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„Egymásra kell leljen végre 
egyszer mindenki, aki jót akar”

Szerencs Város Sportegyesülete az előzetes egyeztetések után 2014. december 30-án tartotta tiszt-
újító közgyűlését. A tagság Nyiri Tibort választotta meg a civil szervezet vezetőjének, a háromfős el-
nökség tagja lett továbbá Illésy László és Marton Péter. Az új elnök szerint kiválóan működik a civil
szervezet, de a közeljövő feladatának tekinti, hogy az eddigieknél is több szerencsi gyermeket vonjanak
be a szervezett helyi sportéletbe. Ehhez továbbra is szükséges a hozzáértő edzők, szakemberek odaadó
munkája, a szülők áldozatkész tenni akarása, és a város vezetésének támogatása. Cserébe a gyermek
egy olyan emberi értékkel lesz több, amit úgy nevezünk, hogy a sport szeretete. Különösen fontos a
képviselő-testület számára, hogy az ifjúság ezen a köldökzsinóron keresztül is kötődjön szűkebb pát-
riájához, Szerencshez.



INGATLANINGATLAN
Szerencs legszebb helyén, az Ondi
úton kertes családi ház eladó, vételár
megegyezés szerint. Érd.: 30/624-
4878. (1-2)
Szerencsen áron alul emeletes csalá-
di ház a Tesco és az iskolák közelében
eladó. Kétgenerációs lakásnak, nagy-
családosoknak, akár vállalkozásra is
alkalmas. Rendezett udvaron, mellék-
épületekkel. Budapesti, miskolci, sze-
rencsi kisebb lakáscsere is érdekel ér-
tékkülönbözettel. Érd.: 70/655-7576,
47/363-282. (1-2-3-4)
Szerencsen, csendes környezetben
3+2 fél szobás családi ház garázzsal,
melléképületekkel eladó. Érd.:
70/375-7023. (1-2)
Szerencs, Erzsébet utca 9. szám alat-
ti kétszobás, összkomfortos, kertes
családi ház melléképületekkel eladó.
Érd.: 47/362-788. (1-2)
Szerencs, Kossuth úton kétszobás,
felújított társasházi lakás eladó. Érd.:
20/966-9748. (1)
Szerencs, Árpád utcában, a városköz-
pontban teljesen felújított, egyedi gáz
konvektoros fűtési rendszerű, 2 külön
bejáratú szoba, étkezős konyha, spájz,
hall, fürdőszoba, előszoba, 2 fedett te-
rasz helyiségekből álló, 71 m2 hasznos
alapterületű, komfortos, kertes családi

ház eladó vagy bérbe vehető. A kerítés
zárt, így a gyümölcsfákkal, díszfával
rendelkező, füvesített udvar maximá-
lisan kihasználható. A tárolásra is al-
kalmas garázshoz (22 m2) betonozott
feljárat vezet. A garázsból zöldségtá-
roló nyílik (19 m2). Azonnal beköltöz-
hető. Bérlés esetén a beköltözés előtt
6 havi bérleti díjnak megfelelő össze-
gű kaució letétele és munkaviszony
meglétének igazolása szükséges. A
bérleti díj az ingóságok használati dí-
ját magában foglalja. Irányár: 45 000
Ft+rezsi/hó. Tel.: 20/343-10-38. (1-2)

VEGYESVEGYES
Megbízható, munkájára igényes be-
járónőt keresek heti két nap elfog-
laltsággal. Érd.: 70/459-4902. (1-2)

LakosságiLakossági

apróhirdetés

HIRDETÉS18

„Már nincs holnap, csak ennyi volt az élet
Sirassatok csendben, én a szívetekben élek.”

Hálás szívvel mondunk 
köszönetet mindazoknak, 

akik felejthetetlen halottunk

tóth gyula
volt cukorgyári művezető

temetésén megjelentek, sírjára 
koszorút, virágot helyeztek 

és fájdalmunkban osztoztak.

Gyászoló gyermekei
László és Ágnes

SZIVÁRVÁNY-ÉP KFT.SZIVÁRVÁNY-ÉP KFT.

betongyártás
mixeres kiszállítás
tehergépkocsi kiszállítás
igény szerint betonpumpával
ADK autódaru bérbeadás

Minősített
keverőből,
minősített

beton!

Minősített
keverőből,
minősített

beton!

Zsalukő közvetlenül a gyártótól,
a legolcsóbban!

Zsalukő 20-as
Zsalukő 25-ös
Zsalukő 30-as
Zsalukő 40-es
Béléstest EB60/19

238 Ft/db
250 Ft/db
288 Ft/db
363 Ft/db
250 Ft/db

Szállítás darus,
vagy platós tehergépkocsival

Szerencs, Huszárvár u. 26. Tel.: 20/930-9674, 47/361-104

kiadó irodahelyiségek
A Szerencsi Városüzemeltető Non-Profit Kft. (3900 Szerencs, Eperjes út 9.), mint bérbeadó 

pályázatot hirdet Szerencs Város Önkormányzata tulajdonában lévő irodahelyiségek bérbeadására.
Irodahelyiségek:

1. Szerencs Ondi út 1. (Városi Tanuszoda) alatti ingatlanban található helyiség.
Alapterület: 23 m2.

2. Szerencs, Szerencs, Kossuth út 4. (Civilek Háza) alatti ingatlanban található
helyiség. Alapterület: 16,5 m2. 

Bérleti díj összege: 1 000 Ft/hó/m2+ÁFA (külön fizetendő a helyiség rezsije).
A pályázatot benyújtani az ehhez szükséges adatlapon a kezelő a Szerencsi Városüze-
meltető Non-Profit Kft. (3900 Szerencs, Kossuth tér 1.), a Szerencsi Fürdő és Wellness-
házban (3900 Szerencs, Rákóczi út 94.), lévő irodájában, valamint a Szerencsi Polgár-
mesteri Hivatal (3900 Szerencs, Rákóczi út 89.) ügyfélszolgálatánál lehet.

A pályázat benyújtásának határideje: 
2015. február 23. (hétfő) 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.
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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

Januári akció 2015. január 20-tól január 31-ig:Januári akció 2015. január 20-tól január 31-ig:

– Sertés comb
Sertés lapocka
Sertés karaj csontos
Sertés karaj csont nélkül
Sertés oldalas
Sertés tarja csontos
Sertés dagadó
Sertés fehércsont

K
Hegyalja baromfi párizsi
Hegyaljai pulyka lecsókolbász vcs.
Kenőmájas Kaiser 500 g
Hegyaljai roppanós virsli

–

–

–

–

–

–

–

ÉSZTERMÉK:
–

–

–

–

1170 Ft/kg
1170 Ft/kg
1250 Ft/kg
1490 Ft/kg
1100 Ft/kg
1100 Ft/kg
1090 Ft/kg

30 Ft/kg

370 Ft/kg
490 Ft/kg

225 Ft/db
760 Ft/kg
(450 Ft/kg)

A feltüntetett árak az ÁFA-t tartalmazzák.

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.

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

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.



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

•

zemplentourist

Megjelentek partnerirodáink
2015. évi nyári katalógusai!

Amennyiben lefoglalja nyaralását
jelentős részesülhet!

márciusig
előfoglalási kedvezményben

Foglaljon személyes a ZEMPLÉN TOURISTBAN,
kérjen ajánlatot a (47) 560-059 -es telefonszámon

vagy a zemplen.tourist@t-online.hu e-mail címen.


