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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 március 16-án.Te-
lefon: (47) 565-203. Nyiri Tibor alpolgármes-
ter: minden hónap harmadik keddjén 14 órától,
legközelebb március 17-én. Telefon: (47) 565-
203. Dr. Barva Attila jegyző: minden páros hét
szerdáján 8-12 óráig, legközelebb március 4-én.
Telefon: (47) 565-202.
A fogadóórák telefonos bejelentkezés alapján
történnek. 

SzerencSi JáráSi Hivatal, 
KormányablaK

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. A Kormányablak ide-
iglenesen az alábbi telefonszámokon érhető el:
20/944-5028; 20/944-5094; 20/429-3411.

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 Ta-
más háziorvos. Cím: Szerencs, Rákóczi út 102. Tel.:
47/560-144. Rendelési idő: hétfő–csütörtök: 8–
12 óráig; péntek: 12–16 óráig.

gyermeKorvoSi rendelőK
I. számú házi gyermekorvosi rendelő: rendel:
dr. Bodosi Csilla házi gyermekorvos. Cím: 3900 Sze-
rencs, Rákóczi u. 51. Tel.: 47/362-612. Rendelési idő:
hétfő: 14–17 óráig; kedd: 8–11 óráig; szerda: 14–17
óráig; csütörtök: 8–11 óráig; tanácsadás: 11–13 órá-
ig; péntek: 8–11 óráig; 13–16 óráig a hónap 2. pén-
tekén.
II. számú házi gyermekorvosi rendelő: rendel:
dr. Bobkó Géza házi gyermekorvos, főorvos. Cím:
3900 Szerencs, Rákóczi u. 51. Tel.: (47) 361-547. Ren-
delési idő: hétfő: 8–12 óráig, Ondi út 12.: 17–18 órá-
ig; kedd: 13–16 óráig, Ondi út 12.: 17–18 óráig., ta-
nácsadás: 10–12 óráig; szerda: 8–12 óráig, Ondi út
12.: 17–18 óráig; csütörtök: 13–16 óráig, Ondi út 12.:
17–18 óráig.; péntek: 8–12 óráig, Ondi út 12.: 17–18
óráig. Gyermekszakrendelés a rendelési időben.

FogorvoSi rendelőK
I. számú fogorvosi körzet: rendel: dr. Varga Re-
nátó. Cím: 3900 Szerencs, Bekecsi u. 10. (ESZEI). Tel.:
47/361-758. Rendelési idő: hétfő–szerda: 8–14 órá-
ig; csütörtök: 13–19 óráig; péntek: 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: 10–16 órá-
ig; kedd–szerda: 12.30–18.30 óráig; csütörtök–
péntek: 9–15 óráig.

III. számú fogorvosi körzet: rendel: dr. Brugo-
viczky Zsolt Béla. Cím: 3900 Szerencs, Sallai út
11. Tel.: 30/330-15-55. Rendelési idő: hétfő, szer-
da, péntek: 8–14 óráig; kedd, csütörtök: 14–20
óráig.

KözPonti orvoSi ügyelet
Szerencs, Rákóczi út 51. Tel.: (47) 364-300. Disz-
pécserszolgálat: (47) 362-255. Hétköznap délután
15 órától másnap reggel 7 óráig. Hétvégén, sza-
badnapokon, munkaszüneti és ünnepnapokon
reggel 7 órától az első munkanap reggel 7 óráig.

ügyeleteS gyógySzertáraK
Február 16-22.: Centrum Gyógyszertár. Február 23.
– március 1.: Oroszlán Gyógyszertár. Március 2-
8.: Alba Gyógyszertár. Március 9-15.: Tesco
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: kedd–péntek: 8–16 óráig;
szombat és vasárnap: 10–16 óráig; hétfő: zárva.

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. 

a Szerencsi Hírek ügyeleti
telefonszáma: 20/340-6089
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Farsangolunk…

Még gyakran eszünkbe jut az
elmúlt év utolsó időszaka, szíve-
sen idézzük a szeretet ünnepé-
nek legszebb pillanatait, de a
gyorsan pergő napok végén ar-
ra eszmélünk, sebesen múlik az
idő. Szinte alig kezdődött el az
esztendő, már elérkeztünk a

farsang végéhez. A vízkereszttől hamvazószerdáig,
azaz a Húsvét előtti nagyböjt kezdetéig tartó idő-
szak hagyományait nem feledve, újságunkban is
rendszeresen idézzük az egykori jelmezbálok han-
gulatát. Így teszünk aktuális számunkban is, ami-
kor beszámolunk az elmúlt napok helyi esemé -
nyei ről. Mi szerencsiek megszokhattuk, hogy leg -
inkább a gyermekeink öltenek magukra színes jel-
mezeket; a kiszebábok elégetésével igyekeznek
száműzni a hideg évszakot. Óvodákban, oktatási
intézményekben rendeznek farsangi programokat.
A legkisebbek mellett azonban aktívak a város
nyugdíjas közösségei is, akik minden évben ugyan-
csak fiatalos lendülettel készülnek a húshagyóked-
dig tartó időszakra. Számos eseményt rendeztek
tehát városunkban, ezekhez kapcsolódott többek
között a „Kultúrházak éjjel-nappal” elnevezésű or-
szágos eseménysorozat is, melyhez több rendez-
vénnyel csatlakozott a Szerencsi Művelődési Köz-
pont is.

Ha pedig az elmúlt időszak eseményeit vesszük
lajstromba, nem szabad elfelejtkeznünk a legfon-
tosabbról: a mulatságok mellett leginkább a mun-
káról szólnak hétköznapjaink. Szerencs Város Ön-
kormányzata is megtartotta idei második ülését,
melyen a képviselők a város 2015-ös költségveté-
sének előkészítéséről értekeztek. A pénzügyi terv-
ről szóló viták jelentősen új képet mutatnak nap-
jainkban. Ha valaki az elmúlt néhány esztendőben
figyelemmel kísérte a helyi közélet történéseit,
tudhatja, hogy a költségvetés tárgyalása, majd el-
fogadása mindig az önkormányzati munka egyik
legfontosabb, a politikai erők által is nagy figye-
lemmel kísért, sokszor támadási célpontként ke-
zelt része volt. Nincs ez másképp ma sem, hiszen
leginkább a büdzsé az, ami meghatározza a tele-
pülés elkövetkező egy évét, a helyhatóság által
fenntartott intézmények, városi tulajdonú cégek,
ezáltal több száz munkavállaló sorsát. Mint emlí-
tettem, a viták más képet mutatnak manapság.
Nem csak azért, mert a képviselő-testület tagjai
egyetlen politikai oldalhoz tartoznak, leginkább
azért, mert a régen oly gyakran hallott kérdés ma
már a múlté: lesz-e pénz a hitelek törlesztésére?

Ugyan még csak előkészítés alatt áll az idei költ-
ségvetés, de látszik, hogy a jövő tervezése ma már
nem légből kapott gondolatokból, ötletelésekből és
megvalósíthatatlan álmok kergetéséből áll. Az ége-
tő gondok megoldása, a pénzügyi egyensúly meg-
teremtése után végre tervezni is lehet, ami nélkül
– mint tudjuk – elképzelhetetlen lenne a jövő.

Muhi Zoltán
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Hagyományos farsangi ösz-
szejövetelét rendezte meg feb-
ruár 6-án a Városi Nyugdíjas-
klub. A Rákóczi-vár lovagter-
mében tartott vigasságon a kö-
zösség idén is méltó módon
emlékezett meg a régi tradíció-
ról. Magyar Jánosné, a csoport
vezetője üdvözölte a jelenlévő-
ket, majd felidézte az ünnep-
kör évszázados hagyományait.
Ezt követően sorra léptek a kö-
zönség elé a beöltözött klubta-
gok, akiknek produkciói között
vidám énekszámok, kabaré je-

lenetek és versek egyaránt szerepeltek.
Az eseményen részt vett Koncz Ferenc polgármester, dr. Egeli Zsolt

és Nyiri Tibor alpolgármesterek is. A városvezető a műsor után köszö-
netet mondott a meghívásért, és örömmel állapította meg, hogy az em-
ber idősebb korban is képes fiatalosan múlatni az időt, mosolyt csalni
az arcokra és jókedvet csempészni a szívekbe. A délutáni mulatság ze-
nei aláfestéséről Visi Ferenc gondoskodott.

R.P.

Jelmezbe öltöztek a nyugdíjasok

A szerencsi görög katolikus egyházközség szervezett jótékonysági
táncos összejövetelt 2015. február 14-én a helyi középiskolai kollégi-
um étkezőjében. Az eseményen Csejoszki Szabolcs parókus köszön-
tötte mindazokat, akik elfogadták meghívásukat.

– A szentatya minden területen igyekszik nekünk bölcs tanácsokat
adni, és egyik beszédében úgy fogalmazott: az egyház tanít minket,
megtanít arra a természetes életre, ami az emberszerető Isten elkép-
zelése rólunk – emlékeztetett köszöntőjében a lelkész, aki azért tar-
totta fontosnak ezt az estét, mert néhány nap múlva megkezdődik a
keresztény egyház nagyböjti időszaka, de ez az alkalom még lehető-
séget ad arra, hogy a hívek együtt tudjanak örülni, kifejezve ezt a tánc-
ban, beszélgetésekben, mert így válik az ember is teljessé. 

Az eseményt megtisztelte jelenlétével Koncz Ferenc polgármester, a
program nyitányaként a szerencsi Napsugár óvoda Napocska csoport-
jának gyermekei adtak műsort a bálozó közönségnek. A tánchoz pedig
Visi Ferenc muzsikája járult hozzá. A jótékonysági bál bevételét a sze-
rencsi görög katolikus templom felújítására ajánlják fel a szervezők. 

M. Z.

A görög katolikusok bálja
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Arendezvény előtt megkértük Sán-
dorné Alvári Máriát, a városi cég 
főélelmezés-vezetőjét (fotónkon),

hogy mond ja el, nehézséget jelent-e meg-
felelni az új előírásoknak, mennyire vál-
toztak meg a konyha mindennapjai, és
hogy milyenek az eddigi visszajelzések. 

– Számunkra nem
szokatlan az idén ja-
nuártól indult új köz -
étkeztetési törvény,
hiszen 2012 óta részt
veszünk az országos
Mintamenza Prog-
ramban, így nem kel-
lett változtatnunk
sem a technológia,

sem az étlaptervezés tekintetében –
mondja a szakember. – Jól tudjuk, hogy
a mai fiatalok közül sokan küzdenek
többek között magas vérnyomással, cu-
korbetegséggel és kiugró koleszterin
szinttel, ezért helyeslem ezt a rendelke-
zést, amely szabályozza, hogy milyen
alapanyagokat használhatunk fel a főzés
során. Eszerint kizárólag alacsony só- és
zsírtartalmú termékeket alkalmazha-
tunk az ételek elkészítéséhez, emellett
elvárás, hogy ne helyezzünk sót az asz-
talra, hiszen ezzel is segítjük a gyerme -
ke ket hozzászokni az új ízekhez. A visz-
szajelzések nagyrészt pozitívak, a leg-
többen megértik vagy legalábbis elfo-
gadják ezt a változtatást, de akadnak
olyanok is, akik nemtetszésüknek adnak
hangot, őket igyekszünk meggyőzni. Ezt
a célt szolgálja ez a mai rendezvény is,
segít ráhangolni a város intézményeinek
vezetőit és dolgozóit erre a megoldásra,
hogy ne csupán eltűrjék az új módszert,
hanem ők maguk is kiálljanak az ügyért.
Vendégeink között az iskolák, az óvodák
és a szociális szféra képviselői mellett
helyet foglaltak az ÁNTSZ munkatársai
és a NÉBIH felügyelői is, akik megismer-
kedhetnek Szikora Péter séf és dieteti-

kussal, aki az Unilever Magyarország
Kft. képviseletében van itt nálunk. Péter
látogatása azért is fontos számunkra,
mert a törvény szerint biztosítanunk
kell azoknak a gyermekeknek az étkez-
tetését is, akik érzékenyek bizonyos
alapanyagokra, és ő segít nekünk ebben
a feladatban. Az előadónk sómentes ter-
mékekből készített különböző ételeket,
amelyeket a közönség végigkóstolhatott,
és természetesen megválaszolásra ke-
rült többek között az a kérdés is, hogy
miért van szükség a sómennyiség csök-
kentésére. Meg kell említenem, hogy a
város konyhája egyébként is törekszik
az egészséges étkeztetésre, hiszen pél-
dául egyáltalán nem használunk zsira-
dékot az ételek elkészítése során – tu-
datta velünk Sándorné Alvári Mária.

Szikora Pétert a konyhában, főzés köz-
ben figyelhettük meg, és arról faggattuk,
hogy mit hallhatnak és mit kóstolhatnak
meg a résztvevők az előadáson. – A ren-
dezvényen az új közétkeztetési törvény
kérdéseit fogom tisztázni a kétkedők és
a bizonytalanok előtt, valamint be sze-

retném bizonyítani, hogy sómentesen is
lehet finom ételeket főzni. Érintőlegesen
a diétás megoldásokról is fogok beszél-
ni, hiszen ezt is feladatként határozta
meg az új rendelet a közkonyhák számá-
ra. Kóstoló gyanánt húsgombóc- és ra-
gulevest készítek, majd zöldséges-tejfö-
lös csirkemelltokány nokedlivel, illetve
karfiolos krumplipüré roston sült hallal
lesz a menü, desszertként pedig varga-
béles és kölespuding várja majd az ér-
deklődőket. Az elő- és főételeknél a lé-
nyeg a mérsékelt sózás és ezt ellensú-
lyozva a kissé „bátrabb” fűszerezés, az
édességek esetében pedig az előírt ala-
csony cukormennyiség betartása. Főzés,
illetve sütés során a friss alapanyagokat
kombinálom az általunk forgalmazott
ízkialakító termékekkel. A törvény pon-
tosan meghatározza, hogy milyen hoz-
závalókat és miből mennyit használha-
tunk fel, ami szerintem nagy segítség,
nem szabad teherként felfogni. Tudom,
hogy a régóta konyhán dolgozó asszo-
nyok szokásait nagyon nehéz megvál-
toztatni, de át kell állniuk, elsősorban a

Idén január 1-jén lépett hatályba a közétkeztetésről szóló rendelet, amely szabályozza az iskolai men-
zákon, kórházakban adandó ételek elkészítését, tápanyagtartalmát, és drasztikusan csökkenti a sófo-
gyasztást. Az Emberi Erőforrások Minisztériuma által kibocsátott jogszabály értelmében tilos többek
között szénsavas, vagy cukrozott üdítő, valamint magas zsírtartalmú húskészítmény felhasználása. 
A változások természetesen Szerencs konyháját is érintették, ezért a Szerencsi Városüzemeltető Non-
profit Kft. tájékoztatót szervezett a témával kapcsolatban. A Bolyai János Katolikus Általános Iskola
ebédlőjében, 2015. február 11-én tartott eseményen részt vettek a városi intézmények azon képviselői,
akik munkájuk vagy mindennapi életük során közvetve vagy közvetlenül részesei a közétkeztetésnek.

Egészségtudatos közétkeztetés 
a városi konyhán

Izletes ételek csökkentett sótartalommal.
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gyermekek miatt, akiknek
még sokkal könnyebben ala-
kítható az ízlésük. Kutatások-
ra alapozva körülbelül két hó-
nap alatt meg lehet szokni a
sómentes étkezést, viszont
ezt az időszakot az életkor
előrehaladtával egyre nehe-
zebb elviselni, de mindenkép-
pen érdemes törekedni, mert
megéri. Fontos, hogy a kony-
hák igyekezzenek betartani a
rendeletet, de a fokozatosság
elve szerint kell alkalmazni az
új módszert. Sok helyen bele-
esnek abba a hibába, hogy
meredeken vonják meg a sót,
ráadásul vele együtt a fűsze-
rezésből is visszavesznek, de
ez ellentétes a rendeletben
foglaltakkal, mely szerint hat
év alatt kell elérni az előírt só-
mennyiséget, évi 10-15 szá-
zalékkal csökkentve azt. A

magyarországi sóbevitel nagyon magas, egy fő átlagosan 15 grammnál
is többet fogyaszt naponta, és a célunk az, hogy ezt 5 grammra redukál-
juk – mondta el érdeklődésünkre Szikora Péter (fotónkon).

A délutáni programon Takács M. István, a Szerencsi Városüzemeltető
Nonprofit Kft. ügyvezetője köszöntötte a vendégeket, majd átadta a szót
Szikora Péternek. A séf beszélt az egészséges táplálkozásról, és hangsú-
lyozta az ehhez segítséget nyújtó új közétkeztetési törvény fontos sze-
repét. Elhangzott, hogy ha a szülők is magukénak éreznék ezt a szemlé-
letet és otthon is követnék a példát, a legifjabb generációknak és a jö-
vendő nemzedékeinek már ez a felfogás lenne természetes az étkezés
terén. Szó volt a só és a cukor káros hatásairól, az általuk kiváltott be-
tegségekről, kiemelve, hogy mérsékelt fogyasztásukkal jelentősen csök-
kenthető a szív- és érrendszeri betegségek kialakulásának a kockázata.
Szikora Péter bemutatta a többfogásos menüt, és részletesen ismertette
a hozzávalókat és az elkészítés módját, majd a kóstolás következett. Elő-
ételként kétféle sómentes, zöldséges-fűszeres vajkrémes falatkát ízlel-
hettek meg a vendégek, amelyek „kapósnak” bizonyultak, többen is re-
petáztak. A résztvevők igyekeztek mind a négy főételből fogyasztani,
nagy sikere volt a leveseknek és a zöldséges-tejfölös csirkemelltokány-
nak, de a desszertek is elnyerték a zsűri tetszését.

R.P.

Kocsisné Szabó Beáta
igazgató, Bolyai János Ka-

tolikus Általános Iskola

Örömmel vettem a Szeren-
csi Városüzemeltető Nonpro-
fit Kft. meghívását a rendez-
vényre, hiszen a szülők és a
gyerekek egyaránt kritikusak,

a menzai étkeztetés mindig fontos tényező egy
iskola életében. Én eddig is meg voltam elégedve,
és hangot is adtam az összejövetelen annak,
hogy kiválóan és változatosan főznek a konyhán-
kon, de ennek ellenére a gyerekek válogatósak.
Ennek az okát abban látom, hogy talán otthon
nem táplálkoznak ennyire színesen, és emiatt
sok étel idegen a számukra. Nagyon finom fogá-
sokat kóstolhattunk az eseményen annak ellené-
re, hogy a jelentős sócsökkentés miatt egy szo-
katlan ízvilág tárult elénk. Mivel én egyébként
sem használok sok sót, így könnyen át tudok áll-
ni az új irányvonalra, de a tanulóinknál ez való-
színűleg nem lesz ilyen egyszerű, ezért minden-
képpen a fokozatosság elvét kell szem előtt tar-
tanunk az elkövetkező időszakban. Különösen el-
nyerte tetszésemet a padlizsános és cukkinis
szendvicskrém, valamint a raguleves és a desz -
szertek voltak kiemelkedőek. A jövőbeli problé-
mát abban látom, hogy a diákok otthon vélhető-
en továbbra sem így fognak étkezni, ezért na-
gyon nehéz lesz a kedvükben járni.

Angyal Györgyné
óvodavezető, Szerencsi

Óvoda és Bölcsöde

Nagyon tetszett a kóstolás-
sal egybekötött tájékoztató,
meglepően ízletesek voltak a
bemutatott ételek. Különösen
kedveltem a szendvicskréme-

ket és a húsgombóclevest, de nagyon jónak tar-
tom a csirkemelltokányt és a desszerteket is.
Örülnék neki, ha ezt az új főzési módszert át le-
hetne vezetni az óvodai étkeztetésbe is, hiszen
amellett, hogy sóban szegény, rengeteg olyan
zöldséget alkalmaz, amelyek hasznosak lehetnek
a fejlődő szervezet számára. A gyermekek a nap
nagy részét az óvodában töltik, ezért lenne nagy-
szerű, ha a közétkeztetés keretein belül megad-
hatnánk nekik a szükséges tápanyagokat és vita-
minokat, amelyek teljes bevitelére otthon, a le-
fekvés előtt eltöltött néhány óra alatt már nincs
idő. Az ízek mellett a színekkel is lehetne hatni a
csöppségekre, hiszen ebben a korban nagyon fo-
gékonyak rájuk, és mivel még nem alakultak ki
rögzült táplálkozási szokásaik, így nem lenne ne-
héz elfogadtatni velük a reformokat. Rendezni le-
hetne egy hasonló fórumot az óvodában is, ahol
a nagycsoportos lurkók is megkóstolhatnák eze-
ket az ételeket, és elmondhatnák a véleményü-
ket.Egészséges és finom ételek készülnek a városi konyhán.
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Anapirend tárgyalása során el-
hangzott, hogy a pénzügyi terv 
210 millió 994 ezer forint bevé-

tellel és kiadással számol. A támogatás-
értékű bevételek mértéke 199 millió 687
ezer forint, amelynek forrása a Gyermek -
esély program, a jelzőrendszeres házi se-
gítségnyújtás működtetéséhez kapott tá-
mogatás a Szociális és Gyermekvédelmi
Főigazgatóságtól, a Támogató Szolgálat
fenntartásához való hozzájárulás a Nem-
zeti Rehabilitációs és Szociális Hivataltól
– Szerencs Város Önkormányzatán ke-

resztül –, valamint a településektől, a
belső ellenőrzésre és építésügyi felada-
tokra átvett pénzeszköz. A saját bevéte-
lek tervezett összege 900 ezer forint,
amely a támogató szolgálat térítési díjá-
ból áll össze. A személyi jellegű kiadá-

sokról szólva elhangzott, hogy magukba
foglalják a társulás által foglalkoztatott
munkavállalók illetményét és egyéb já-
rulékokat. A pénzügyi bizottság javaslata
alapján a grémium egyöntetűen elfogad-
ta az idei költségvetési tervezetet.

Idén első alkalommal ülésezett a
Dél-Zempléni Vidékfejlesztési Szö-
vetség küldöttgyűlése. A Szerencsi
Polgármesteri Hivatal tanácstermé-
ben január 30-án megtartott össze-
jövetelen a grémium egyhangúlag
elfogadta az egyesület 2015. évi
költségvetését. 

Elhangzott, hogy az esztendő elsőd-
leges feladata a 2020-ig tartó vidékfej-
lesztési időszak megtervezése, illetve
a helyi fejlesztési stratégia elkészítése.
Az első kapcsolódó pályázatok várha-
tóan még ebben a félévben megjelen-
nek.

Két fontos változás is bekövetkezett
a szövetség működésében a közelmúlt-
ban. Az egyik, hogy január 1-jétől
Szomráki Róbert irányítja a munka-
szervezet tevékenységét, mivel a ko-
rábbi vezető, dr. Szemán Ákos polgár-
mesteri teendői miatt nem tudta vállal-
ni ezt a feladatot a továbbiakban. A má-
sik lényeges információ, hogy új helyre
költözött az akciócsoport, jelenleg a
Nagyvárad utca 2/b szám alatt találha-
tó Világörökségi Kapuzat ad otthont a
szervezet irodájának.

R.P.

A Szerencsi Városgazda Nonprofit Kft. ezúton értesíti a lakosságot az ebek
2015. évi veszettség elleni oltásáról és chipezéséről, melyet az alábbi helyeken
és időpontokban végeznek:

Ondon az alsó buszmegállóban: márci-
us 7. (szombat) 14.40–16.30 óráig. 

Szerencsi Városgazda Nonprofit Kft. te-
lephelye (Eperjes út 9.): március 7.
(szombat) 8–10.30 óráig.

Fecskés, Arany János utcai élelmiszer-
bolt mögötti üres telek: március 7. (szom-
bat) 10.40–12 óráig.

Erzsébet tér (a posta mögött): március
7. (szombat) 13–14.30 óráig.

KRESZ-park (a Hidegvölgy utca végén):
március 8. (vasárnap) 8–10.30 óráig. 

Kilián út 33. szám melletti üres telek:
március 8. (vasárnap) 10.40–12 óráig.

Ondi út (a játszótér mögött): március 8. (vasárnap) 13.30–16 óráig.
A chipbehelyezés 3 500 Ft, az eboltás díja szintén 3 500 Ft ebenként, melye-

ket a helyszínen kell megfizetni. Utóbbi díj 20 kg testsúlyig a kötelező féreghaj-
tást is magába foglalja. Minden három hónaposnál idősebb kutya oltása köte-
lező. Az előző évben kapott oltási könyvet mindenki vigye magával, mert új do-
kumentumot csak térítés ellenében állítanak ki.

A háznál és a rendelőben történő oltás 4 500 Ft, a chipbehelyezés díja 5 000
Ft ebenként. A háznál történő oltás időpontja március 21. (szombat) 8-17 óráig,
ezt követően egyénileg lehet időpontot egyeztetni a Szerencsi Városgazda Non-
profit Kft-nél (47/361-308, 20/962-3690) munkaidőben 7-15.30 óráig.

Az oltás és chipezés kötelező, amit a hatóságok az állat tartási helyén fognak
ellenőrizni. Az oltatlan eb tulajdonosa 80 000–220 000 forintig terjedő pénz-
büntetésre számíthat!

A Szerencsi Többcélú Kistér-
ségi Társulás február 10-én
tartotta az esztendő első ülé-
sét a Szerencsi Polgármesteri
Hivatal tanácstermében. A rö-
vid értekezésen a jelenlévők
elfogadták a szervezet idei
költségvetését.

A társulás idei pénzügyi terve

Vidékfejlesztési
stratégia Kötelező eboltás és chipezés
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Czakóné Szikszai Orsolya, a Szeren-
csi Polgármesteri Hivatal pénzügyi
osztályvezetője a várható költség-

vetés főbb irányelveiről szólva kiemelte,
hogy a bevételi oldalon az állami támoga-
tások, a helyi adóbevételek és egyéb saját
jövedelem mellett a várható pályázati
összegek szerepelnek; a kiadások között
pedig az önkormányzathoz tartozó intéz-
mények, cégek működési és fejlesztési
költségei láthatók. A dokumentum 2 mil-
liárd 685 millió 307 ezer forintos bevétel-
lel és ugyanilyen kiadási oldallal számol.
A napirend tárgyalása során elhangzott,
hogy azokat a fejlesztéseket tervezték
2015-re, melyek egy része az elmúlt évről
áthúzódó kötelezettség, vagy korábban
már döntés született a megvalósításukról.
A szociális és egyéb támogatásoknál fi-
gyelembe vették a korábbi évek döntéseit,
az intézményekkel, valamint a két önkor-
mányzati céggel is egyeztetések történ-
tek. Czakóné Szikszai Orsolya hangsúlyoz-
ta: a szabályok nem változtak, hiány nél-
küli büdzsét kell elfogadnia a képviselő-
testületnek. Hozzátette, hogy a fejleszté-
sek finanszírozására a pénzmaradvány
nyújt fedezetet, ez utóbbi a tavaly év vé-
gén érkezett jelentős állami támogatásból
származik. A pénzügyi, valamint a jogi és
ügyrendi bizottságok együttes ülésen vi-
tatták meg az előterjesztést. Kiss Attila
megerősítette, hogy a tervezet továbbtár-
gyalásra alkalmas, a végső elfogadásig
hátralévő időszak elegendő lesz arra,
hogy jól megalapozott költségvetése le-
gyen a városnak. Koncz Ferenc megerősí-
tette, hogy a dokumentum az óvatosság
elvének megfelelően készült el, annak ér-
dekében, hogy az önkormányzat megfe-
lelhessen a törvényi előírásoknak, a saját
elvárásoknak. Dr. Egeli Zsolt szerint sze-
rencsés helyzetben van az önkormányzat
– más országok településeivel ellentétben
–, hogy már megszabadulhatott a svájci
frank alapú hitel terhétől. Mint mondta,
ma is vannak gondjai a városnak, de ezek
megoldható feladatok. Az alpolgármester
úgy vélte, a tervezet kielégíti a stabilitás

és a költséghatékonyság elvét, azt azon-
ban nem szabad elfelejteni, hogy a tör-
vény szerint az alapfeladatokra kell kon-
centrálni, így az óvodát, a művelődési köz-
pontot, az ESZEI-t, a polgármesteri hiva-
talt minden körülmények között működ-
tetni kell. Kiss Attila egyetértett az elhang-
zottakkal, Visi Ferenc pedig arról beszélt,
hogy tavaly Magyarország Kormányának
köszönhetően egyensúlyba került város.
Véleménye szerint a napirend tárgyából
az derül ki, hogy sok helyre jut pénz, de
véleménye szerint a jövőben is élni kell a
pályázati lehetőségekkel. Koncz Ferenc
úgy fogalmazott, hogy a köznyelvben se-
gélyként ismert támogatási forma az ed-
digiekhez képest le fog csökkenni. Az
ilyen feladatok egy részét a kormányhiva-
tal veszi át. Szerencs a korábbi 50-60 mil-
lió helyett mintegy 11 millió forintos álla-
mi támogatást kap majd ilyen célokra. Ez-
zel kell megfelelő módon gazdálkodni, el-
lenben a közmunka program tovább fog
bővülni. A polgármester hangsúlyozta,
tudja, hogy a közmunka csak átmeneti
időre nyújt segítséget, de több lehetősé-
get jelent, mint a szociális segély; kiemel-
te továbbá, hogy Szerencs Város Önkor-
mányzata a helyiek türelmét megköszön-
ve tavaly három pontban könnyítette a
szerencsiek életét: egyik volt a kommu-
nális adó nulla forintra csökkentése, az is-
kolakezdési támogatás, illetve a időskorú-
aknak nyújtott Erzsébet-utalvány. Ezekre
idén is számíthatnak a helyiek.

A Hunyadi tornacsarnok
üzemeltetése

Miután egyhangúlag fogadták el a beter-
jesztett költségvetési javaslatot, jogtechni-
kai kötelezettségének tett eleget a képvi-
selő-testület azzal, hogy jóváhagyta a nem
közművel összegyűjtött háztartási szenny-
víz begyűjtésről és elhelyezéséről szóló
rendelet módosítását. Dr. Barva Attila
jegyző megjegyezte, hogy valóban csak
egy technikai változtatásról van szó, a ko-

rábban meghatározott díj nem emelkedik.
A rendkívüli ülés utolsó napirendje ke-

retében tárgyalta a grémium a Szerencsi
Városüzemeltető Nonprofit Kft. alapító
okiratának módosítását. Takács M. István
ügyvezető megerősítette, hogy csupán a
törvényi változások miatt van szükség a
határozatra. A jogi és ügyrendi bizottság
nevében Kiss Attila azt javasolta: várható,
hogy a jelenleg felújítás alatt álló Hunyadi
tornacsarnok is bekerül az önkormány-
zati cég sportlétesítmény-fenntartói fel-
adatai közé, így mihamarabb bízzák meg
a kft. vezetőjét, dolgozza ki az épület üze-
meltetésének feltételeit. Dr. Barva Attila
azt javasolta, bízza meg most az önkor-
mányzat a Szerencsi Városüzemeltető
Nonprofit Kft.-t a csarnok üzemeltetésé-
vel. Koncz Ferenc elmondta, hogy az em-
lített építkezés hamarosan befejeződik,
de eredetileg nem tervezett munkákat is
elvégez a kivitelező, mint például az épü-
let szigetelése. Kiss Attila úgy vélte, azért
is fontos, hogy döntés szülessen e kérdés-
ben, mert az idei költségvetés elfogadása
előtt áll az önkormányzat, így a kft.-nek
is be kell terveznie az üzemeltetést a saját
üzleti tervébe. Dr. Egeli Zsolt a pénzügyi
bizottság ülésén elhangzottakat tolmá-
csolta, miszerint nem csak plusz pénz-
ügyi igényeket kell benyújtani, hanem
azon gondolkodni, hogyan lehet piaci ala-
pon működtetni egy ilyen létesítményt.
Mint mondta, az intézmények részéről –
Szerencsi Szakképző Iskola és a Bocskai
István Katolikus Gimnázium – jelenleg
semmilyen kötelezettségvállalás nincs a
használatra vonatkozóan; Szerencs város
pedig nincs abban a helyzetben, hogy
ajándékként nyújtsa a létesítményt ezek-
nek az iskoláknak.

Az eredeti határozat mellett egyhan-
gúlag fogadták el a jelenlévők azt a javas-
latot is, hogy megbízzák a Szerencsi Vá-
rosüzemeltető Nonprofit Kft.-t, hogy dol-
gozza ki a Hunyadi tornacsarnok üze-
meltetésének feltételeit. 

M. Z.

A 2015-ös költségvetés ter-
vezetét hagyta jóvá február
12-ei, rendkívüli ülésén Sze-
rencs Város Önkormányzata. 
A végleges büdzséről néhány
héten belül, munkaterv sze-
rinti tanácskozás keretében
tárgyalnak a képviselők.

Napirenden a költségvetés előkészítése
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Elkészült a farsangi fánk Hat óra próza és vers

Népzene és tánc

Fáradtságot nem ismerve sütötték a farsangi fánkot 2015.
február 13-án a szerencsi Városi Nyugdíjasklub asszonyai. 
A „Kultúrházak éjjel-nappal” programsorozat keretében meg-
rendezett nyilvános foglalkozáson a házigazdák meghívták a
település két másik nyugdíjas közössége, az Öreg a nénikéd
Klub és a Nyárutó Klub tagjait is, akik szintén finomságokkal,
utóbbiak például csörögefánkkal és frissen sütött pogácsával
érkeztek a vendégségbe.

Jókedvű délután
Megkezdődött városunkban a farsangi vigasságok idősza-

ka, melynek keretében immár ötödik alkalommal került sor
a Hegyalja Kapuja Mozgáskorlátozottak Egyesülete hagyo-
mányos zenés-táncos mulatságára. A Rákóczi-vár lovagter-
mében 2015. február 5-én megrendezett eseményre a régió
nyolc szervezetéből érkeztek vendégek, de a szerencsi ön-
kormányzat is képviseltette magát Nyiri Tibor alpolgármes-
ter és dr. Korondi Klára személyében.

A jókedvű délutánt a Gyárkerti óvoda német nemzetiségi
csoportjának csöppségei nyitották meg. Versből és prózából
sem volt hiány, előbb Galgóczi Ferencné, majd dr. Korondi
Klára szórakoztatta a közönséget. Tombolahúzás is volt,
melyhez a település vállalkozói és szervezetei mintegy 
70 ajándéktárgyat ajánlottak fel. A folyamatos zenei aláfes-
tésről Visi Ferenc gondoskodott örökzöld slágerek előadá-
sával. R.P.

A Szerencsi Műve-
lődési Központ által
szervezett „Kultúr-
házak éjjel-nappal”
országos program-
sorozat helyi rendez-
vényei között ren-
dezték meg a Hat óra
próza és vers című
eseményt. A Rákóc-
zi-várban található
Galéria Kávézóban
az érdeklődők ked-
venc költeményeiket, írásaikat olvasták fel a hallgatóságnak.

Táncházba invitálta az érdeklődőket február 13-án a Sze-
rencsi Művelődési Központ. A „Kultúrházak éjjel-nappal”
programsorozat keretében, a Rákóczi-várban megrendezett
eseményen a Hajnali Néptáncegyüttes tagjai és a Hegyalja
Folk Zenekar mozgatták meg a vendégeket.

Az Aranyszőrű bárány történetét kísérhették végig a gyer-
mekek 2015. február 14-én délelőtt, a Rákóczi-várban. A Ma-
gyar Népmese Színház előadását a „Kultúrházak éjjel-nappal”
programsorozat keretében hívta életre a Szerencsi Művelődé-
si Központ.

Az aranyszőrű bárány
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Juhász Gábor szerencsi festő-
művész és a helyi Népi Díszítőmű-
vészeti Szakkör munkáiból nyílt
kiállítás 2015. február 13-án a Rá-
kóczi-várban. Ezzel kezdődtek a
Szerencsi Művelődési Központ –
Kultúrházak Éjjel-nappal orszá-
gos eseménysorozathoz kapcsoló-
dó – helyi rendezvényei. Az első
sorban tájképek és csendéletek,
valamint a hímző asszonyok alko-
tásaiból készített tárlatot dr. Egeli
Zsolt alpolgármester nyitotta
meg. 

Az eseményen elsőként a Rákóczi
Zsigmond Református Általános 

Iskola zenepedagógusai, Elek
Boglárka és Szirmai Andrea muzsikája
szórakoztatta az érdeklődőket. 

Dr. Egeli Zsolt megnyitó beszédében a
díszítőművészeti szakkör 1964-es meg-
alakulására, több mint fél évszázados
múltjára tekintett vissza. Elhangzott –
többek között –, hogy a közösséget özv.
Szepesvári Lászlóné, a népművészet
mestere alapította egykor, az eltelt évek
alatt számos díjjal öregbítették váro-
sunk hírnevét szerte az országban.
2002-től Bodnár Lászlóné, ugyancsak
magas színvonalon irányítja a Szerencsi
Művelődési Központ által fenntartott
szakkör munkáját, alkotásaik napjaink-
ban is nagy sikerrel szerepelnek a nép-
művészeti pályázatokon, bemutatókon.
A város Pro Urbe Szerencs-díjjal ismerte
el munkásságukat. – Ez a kiállítás is azt
hivatott reprezentálni, hogy Szerencs él
és erős – fogalmazott az alpolgármester,
amikor Szerencs Város Önkormányzata
nevében köszöntötte a nagyszámú ér-
deklődő közönséget. Dr. Egeli Zsolt is-
mertette az alkotók névsorát: az első
sorban úri hímzéseket bemutató kiállí-

táson Bodnár Lászlóné, Tölgyfa Jánosné,
Kaló Istvánné, Müller Zoltánné, Hudák
Józsefné, Nagy Józsefné, Braun Istvánné,
dr. Krajnyák Istvánné, Kovács Tiborné,
Takács Imréné és Bokor Gyuláné mun-
kái láthatók.

Juhász Gábort mint embert, alkotót,
egyaránt ismerjük, hiszen találkozha-
tunk vele az utcán sétálva, a templom-
ban, vagy éppen csodás festményeit né-
zegetve a kiállításokon. Ezekkel a gondo-
latokkal mutatta be a fiatal képzőmű-
vészt dr. Egeli Zsolt, aki szerint a fiatal-
ember Zemplén és a Taktaköz olyan fes-

tője, aki belelát min-
dennapjainkba, amit
igyekszik megörökí-
teni képein. – Immár
tizenöt esztendeje
volt első, önálló kiál-
lítása és azon gon-
dolkodtunk, mivel
tudnánk megkö-
szönni alkotásait.
Ekkor született meg
az ötlet, hogy a város
támogatja Juhász
Gábort abban, hogy

Nyárádszeredán – ahol hamarosan nagy-
szabású rendezvény keretében tartják
meg a Bocskai Napokat – ónálló tárlaton
mutassa be festményeit. – Mindannyian
szeretnénk ott büszkék lenni Juhász Gá-
borra, ezért elvisszük képeit erre a kul-
turális eseményre – tette hozzá az alpol-
gármester.

Juhász Gábor 2007-től napjainkig ké-
szített alkotásai között főként tájképeket
és virágcsendéleteket láthat a közönség
a Rákóczi-vár árkádos termeiben. Mind-
két tárlat 2015. február 28-áig, munka-
napokon 9–16 óra között tekinthető meg
a Rákóczi-várban. M. Z.

Festmények és hímzések tárlata

Horváthné Szegedi
Beáta foltvarrás tech-
nikával készült mun-
káiból nyílt kiállítás
2015. február 14-én a
szerencsi Rákóczi-vár-
ban. Az esemény Bod-
nár Edit, erre az alka-
lomra írt versével kez-
dődött, majd dr. Ko-
rondi Klára nyitotta
meg a tárlatot. Az ön-
kormányzati képvise-
lő csodálatos dolognak nevezte, hogy ruhaanyag maradványokból, foltokból
ilyen szép dísz- és használati tárgyakat lehet készíteni.

A szerencsi Horváthné Szegedi Beáta saját bevallása szerint soha nem tanulta
a varrást, melynek technikáját gyermekkorában, nagymamája segítségével sajá-
tította el. A foltvarrás számára először hobbi volt, majd családtagjai, barátai biz-
tatására egyre több időt töltött a textil darabok megmunkálásával.

– Szeretném, ha a gyerekek egyedi dolgokat kapnának, a mindennapokban is
vegyék őket körbe sajátos tárgyak, melyek nem vásárolhatók meg minden város
üzletében. Szerintem az egyedi tárgyak, játékok, kézműves dolgok arra ösztönzik
őket, hogy meglássák, amit ebben a világban már nagyon kevesen tudatosítanak.
Igenis mindannyian különlegesek vagyunk, és nem kell a tömeget követni, mer-
jünk kilépni a sorból – írja magáról az alkotó.

A kiállítás a szerencsi Rákóczi-vár Galéria Kávézójában tekinthető meg. M. Z.

Kézzel készült remekművek

Suhaj Zoltán szerencsi festő (balra)
is gratulált Juhász Gábornak.

A hímző asszonyok legszebb munkái.
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A szerencsi művészeti iskolá-
ban is lezárult az első félév. A ta-
nulóknak gyakorlati bemutatók
keretében kellett számot adniuk
az elmúlt időszakban szerzett is-
mereteikről. A két hétig tartó
vizsgaidőszakot jó eredménnyel
zárták a növendékek, mindenki
teljesítette a pedagógusok által
előírt követelményeket. A 2007
óta működő, egyre népszerűbb
szerencsi művészeti oktatás kere-
tében néptáncot, hangszeres ze-
nét, képzőművészetet és drámajá-
tékot tanulhatnak a diákok.

– A képzőművészet tanszakon nyu-
godt, magas szintű szakmai munka folyik,
a csoportokon belül jó a hangulat, fejlőd-
nek diákjaink – mondta el érdeklődé-
sünkre Harkályné Kovács Katalin intéz-
ményegység-vezető. – Az ő féléves vizs-
gájuk egy alkotás, vizsgadarab elkészíté-
se volt, amelyet sikeresen teljesítettek.
Már láthatjuk is ezeket a remekműveket
a Rákóczi Zsigmond Református Általá-
nos Iskola aulájában. A színjáték tanszak
tanulói szorgalmasan és rendszeresen
járnak órára, hiányzás szinte egyáltalán
nincs. Az előképzősökkel az ismerkedő,
csoportépítő játékok után az alapozó
gyakorlatoknál tartunk, a mozgás- és be-
szédfejlesztés az első félév legfontosabb
feladatai. Az alapfokon folytattuk a tavaly
megkezdett munkát, a karácsonyi műsor
volt a repertoárunkon, a második félév-
ben a legfontosabb feladatunk az impro-
vizációs készségek fejlesztése, a vizsgán
is erre fektettük a hangsúlyt. A néptánc

tanszakon a gyerekek rendszeresen jár-
nak az órákra, szorgalmasan és lelkesen
dolgoznak, magaviseletükkel nincs prob-
léma. Szép eredményt értünk el a XVIII.
Zempléni Gyermek Szólótánc Fesztivá-
lon. A fúvós tanszakunkon a növendékek
aktívan részt vettek hangversenyeken, il-
letve egyéb iskolai, városi rendezvénye-
ken. A félévi beszámoló a pedagógiai
programunk szerinti vizsgaanyaggal, a
tanuló tudásának bővítésével, hangsze-
rének megfelelően helyes hangindítással,
test- és kéztartásával történt. A zongora
tanszakon a diákok szépen fejlődtek, és
már nem félnek annyira, ha fellépésről
van szó, a kollégák is összeszedett és szép
produkciókkal örvendeztették meg a

hallgatóságot – tudatta velünk Harkályné
Kovács Katalin, aki az akkordikus és vo-
nós tanszak értékelésével folytatta beszá-
molóját. – Elek Boglárka tanárnő hossza-
dalmas gyógykezelésen esett át a tanév
elején, ezért a helyettesítését szükséges
volt ellátni a hegedűoktatásban. Mind-
ezek figyelembevételével elmondható,
hogy a csoport hősiesen átvészelte ezt az
időszakot és a vizsgán kiegyenlített, jó
színvonalú teljesítményt hallhattunk. A
csellisták két helyszínen tanulnak, a Bo-
lyai iskola növendékeit Száraz Melánia
kolléganőmmel hallgattuk meg. A kará-
csonyi hangversenyünkön ők és a gitáro-
sok is felléptek. Az ütő tanszakon fegyel-
mezett és kielégítő beszámolónak lehet-
tünk tanúi. Szolfézs tekintetében a leg-
fontosabb kérdésnek az órák látogatott-
ságát tartom. A magam részéről elége-
dett vagyok e téren, s ebben megerősítést
kaptam kollégáimtól is.

Az intézményegység-vezető hozzátette,
hogy az elkövetkező hónapok a verse-
nyek és a fesztiválok időszaka lesz. 
A szeptembertől januárig tartó alapozás
után hamarosan kezdődik az igazán ko-
moly munka, hiszen felkészítik a gyere-
keket a versenyekre, és szinte minden
tanszakon erről szólnak majd a foglalko-
zások. Idén is vannak olyan növendékek,
akiknél a továbbtanulásra összpontosíta-
nak a pedagógusok, de továbbra is eleget
tesznek a felkéréseknek, s részt vesznek
a városi rendezvényeken, és a tanintézet
saját programjain. R.P.

Néptánc, hangszeres zene, 
képzőművészet és drámajáték

Az egyik legnépszerűbb tanszakon is jól szerepeltek a diákok.

Kiválóan teljesítettek a zenészpalánták.
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Nemes célból öltözött piros ru-
hába február 13-án a Rákóczi Zsig-
mond Református Általános Iskola
valamennyi tanára és diákja. A
tanintézmény így fejezte ki szoli-
daritását hazánk első gyermek-
hospice otthona, a pécsi Dóri Ház
iránt, és természetesen pénzado-
mánnyal is segíti a működését.

A Szemem Fénye Alapítvány, amely a
gyógyíthatatlan betegségben szenvedő
gyermekek és családjaik ellátásának tá-
mogatására jött létre, 2011 novemberé-
ben indította útjára „Öltözz Pirosba!” el-
nevezésű országos kezdeményezését,
mely során együttérzésük kifejezésére

piros ruhadarabot, kiegészí-
tőt öltöttek magukra a részt-
vevők, és minimum 200 fo-
rint perselybe helyezésével
első ízben támogatták a Dó-
ri Házat. A kampány már az
első évben hatalmas töme-
geket mozgatott meg, vidám
hangulatával, csapatépítő
jellegével óriási érdeklődés-
re tett szert, amelynek kö-
szönhetően a következő
években is megrendezésre
került és rövid időn belül or-
szágosan is közismertté és
kedveltté vált. R.P.

Pirosba öltözött a Rákóczi iskola

Idén is megrendezték a Rákóczi
Zsigmond Református Általános
Iskolában a hagyományos megyei
angol versenyt, amelyre ezúttal
már a Tiszáninneni Református
Egyházkerület két tanítási nyelvű
iskolái is beneveztek. A résztvevő
alsó tagozatos nebulók négyfős
csapatokban mérkőztek meg egy-
mással, a hetedik és nyolcadik
osztályosok pedig a nyelvvizsgák-
hoz hasonló módon háromlép-
csős feladatsorban gyűjtögették
pontszámaikat.

A tanintézmény aulájában február 4-
én tartott megnyitón Ráczné Váradi Éva
üdvözölte az egybegyűlteket, és biztató
szavakkal kívánt jó versenyzést a gyere-
keknek. A művészeti iskola tanárai és
növendékei egy angol nyelvű világsláger
előadásával kedveskedtek a résztvevők-
nek. A tudáspróba részleteit Pecze-Ha-
lász Adrienn osztotta meg a versenyzők-
kel, akik ezután évfolyamonként külön
tantermekbe vonultak a felügyelő peda-
gógusok és a szaktanárok társaságában.
Az alsósok csoportversenyben, játékos
nyelvi vetélkedő keretében mutatkoztak
be olyan témákban, mint lakás, időjárás,
öltözködés, ételek, emberek és állatok.
A felső tagozatból a 7. és a 8. osztály ki-
válóságai versenyeztek, akik egy nyelv-
vizsgaszerű, szóbeli és írásbeli kihívás
során adtak számot tudásukról a szak-
mai zsűri előtt, amelynek elnöke Dányi
László, a Langwest Nyelvi Központ igaz-
gatója volt.

Eredmények
2. évfolyam csapatverseny: 1. Rónai

Ferenc Általános és Magyar Angol Két
tanítási Nyelvű Tagiskola (Iván Levente,
Iván Máté, Héczei Zsófia, Sallai Eszter);
2. Selyemréti Református Két Tanítási
Nyelvű Általános Iskola (Fodor Virág,
Kovács Tünde, Tóth Lőrinc, Turcsányi
Máté); 3. Rákóczi Zsigmond Református
Iskola, Szerencs (Éliás Kristóf, Fazekas
Marcell, Mizák Mihály, Nácsa Bálint).

4. évfolyam csapatverseny: 1. Rónai
Ferenc Általános és Magyar Angol Két
tanítási Nyelvű Tagiskola (Zsákai Csen-

ge, Iván Rebeka, Magyar Levente, Benc-
ze Bálint); 2. Rákóczi Zsigmond Refor-
mátus Iskola, Szerencs (Szabó Dóra,
Cseresznye Zalán, Márton Zsófia, Laka-
tos Lívia); 3. Selyemréti Református Két
Tanítási Nyelvű Általános Iskola (Érsek
Nándor, Dobos Adrienn, Mirka Dominik,
Kovács Petra).

7. évfolyam egyéni verseny: 1. Kriston
Anna (Rónai Ferenc Általános és Magyar
Angol Két tanítási Nyelvű Tagiskola); 2.
Mizák Anna (Rákóczi Zsigmond Refor-
mátus Iskola, Szerencs); 3. Jamriska Ré-
ka (Rákóczi Zsigmond Református Isko-
la, Szerencs). 

8. évfolyam egyéni verseny: 1. Szepesi
Benno (Rákóczi Zsigmond Református
Iskola, Szerencs); 2. Kurucz Gergő + kü-
löndíj (Rákóczi Zsigmond Református
Iskola, Szerencs); 3. Békési Panka (Ró-
nai Ferenc Általános és Magyar Angol
Két tanítási Nyelvű Tagiskola). R.P.

Megyei angol nyelvi verseny

Húsz szerencsi óvodapedagógus vett részt továbbképzésen 2015. február
7-én a Napsugár óvodában. A „Tehetség-ígéretek felismerése az iskoláskor
előtt” című egész napos foglalkozáson Farkasné Borza Éva tehetségfejlesz-
tési szakértő nyújtott betekintést a résztvevőknek a tehetséggondozás ár-
nyalt és korszerű szemléletébe.

A Szerencsi Óvoda és Bölcsőde tavaly novemberben pályázatot nyújtott be a
Tehetséghidak Program nevű projekt keretében megvalósuló képzésre, melynek
célja, hogy az óvodapedagógusok felismerjék a jó képességű gyermekeket és el-
sajátítsák a velük kapcsolatos teendőket. A kurzus alatt az óvónők olyan tudásra
tehetnek szert, amelyek lehetővé teszik a korán megnyilvánuló fogékonyság és
adottságok felfedezését, valamint tájékoztatást kaphatnak azokról a szakmai
szervezetekről, amelyek további tanácsadást biztosítanak számukra.

R.P.

Továbbképzésen az óvodapedagógusok



Szerencs Város Önkormányzata
képviseletében dr. Egeli Zsolt al-
polgármester, a Szerencsi Bonbon
Kft. részéről dr. Takács István,
Maszler László, Szarka István, to-
vábbá Csider Andor és Kovács
Sándor a közelmúltban Zágrábba
utaztak, ahol Horvátország legna-
gyobb csokoládégyárában tettek
látogatást. Az alábbiakban az út
céljáról, tapasztalatairól készített
beszámolót olvashatják.

Reményeink szerint 2015-ben a
szerencsi csokoládé elnyeri a 
Hungarikum címet. Ezért is, meg

az eddigi tapasztalatok figyelembevéte-
lével indokolt a fesztivál programjában a
csokoládé termék-vonal erősítése. Ezért
döntöttünk arról, hogy kapcsolatot kere-
sünk egy külföldi tradicionális vállalattal,
s szeretnénk a Szerencsi Csokoládé Fesz-
tivál díszvendégeként meghívni. 

A zágrábi konzulátusunk munkatársa
Radácsi Milán, ill. Podgora testvérváro-
sunkban megismert zágrábi üzletember
Acinger Darko segítségével 2015. január
22-én látogathatott el a Szerencsi Bonbon
Kft. és Szerencs Város Önkormányzatá-
nak 3-3 fős delegációja az 1911-es oszt-
rák alapítású KRAŠ csokoládéművekbe.

Az 1993-ban dolgozói és vezetői tulaj-
donban került részvénytársaság Horvát-
ország meghatározó édesipari vállalko-
zása, amely a fővároson kívül Eszéken és
Bosznia-Hercegovinában is működtet
termelő telephelyet, de raktárai a volt
Jugoszlávia területén is megtalálhatóak. 

Marica Vidakovič vezérigazgató asz-
szony és az igazgatóság tagjai őszinte ér-
deklődéssel fogadták a delegációt, s

mindkét fél tájékoztatást adott jelenlegi
helyzetéről, a tervezett együttműködés-
sel kapcsolatos elképzelésekről. Előtte
igyekeztek tájékozódni, felkészülni ven-
dégeikből. Az egyeztetést követően meg-
nyíltak előttünk az üzemcsarnokok,
meggyőződhettünk arról, hogy a kor
technikai színvonalának mindenben
megfelelő, s jól karbantartott automata
gépsorok mellett kiegyensúlyozott mun-
kavállalók ültek és mosolyogtak. Elláto-
gattunk a 2000-ben átadott svájci tech-
nológiájú automata magas raktárba,
majd visszatérve az irodaházba meg-
oszthattuk tapasztalatainkat. Bizony le-
gördült egy könnycsepp, amikor a szak-
emberek visszaidézték a szerencsi édes-
séggyártás napjait, hiszen a gépek, az il-
latok visszahoztak egy lassan elfeledett
kort. A vendéglátóink dr. Takács István
ügyvezető igazgató úrral értékelték a lá-
tottakat. Mind a mai napig működik üze-
mi konyha, így mi is megkóstolhattuk az
aznapi étkeket, s egy felszabadult be-
szélgetéssel búcsúztunk a részvénytár-
saság menedzsmentjétől. A vállalatnál

dolgozók átlagkeresete nettó 900 euró,
de a fogyasztói árak átlagosan 20%-kal
meghaladják a magyarországiakat.

Sajnos a munkanélküliség 20%-os át-
lagos mértéke (az EU-ban példaképnek
tekintett Írországban a fiatalok között is
ilyen a munkanélküliségi ráta) ugyan
kedvező a munkamorálra, de többek kö-
zött arra is magyarázat, hogy a főváros
lakossága már a 800 ezres határt is el-
érte, így majdnem minden ötödik horvát
itt él. Szeretnénk, ha a Kraš vállalat meg-
tisztelné jelenlétével fesztiválunkat, s
ennek érdekében megállapodtunk, hogy
rövidesen fogadjuk egy szerencsi látoga-
tásra a cég képviselőit, s ezután dönte-
nek részvételükről. 

A fesztiválszervezőket Csider Andor, a
Szerencsi Művelődési Központ igazgató-
ja képviselte, míg Kovács Sándor tolmá-
csolásával segítette egymás megértését.
Az utazáshoz a gépjárművet a Szerencsi
Városüzemeltető Nonprofit Kft. biztosí-
totta. Ennek költségeit közösen viseltük,
a többit pedig mindenki külön rendezte. 

dr. Egeli Zsolt delegációvezető
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Látogatás Horvátország első számú 
csokoládégyárában

Árverési hirdetmény
Szerencs Város Önkormányzata 2015. február 25-én 10 órai kezdettel ver-

senytárgyalást tart az alábbi önkormányzati tulajdonú ingatlan elidegenítésé-
re: Szerencs, Keleti Ipartelep 1961/3 helyrajzi számú, 1946 m2 nagyságú be-
építetlen terület. Az ingatlan közművesített területen, gazdasági-ipari övezet-
ben található. A telek 7 m építménymagassággal, 40%-os mértékben az egyéb
vonatkozó építésügyi szabályok betartása esetén beépíthető. Kikiáltási ár: net-
tó 1600 Ft/m².

A versenytárgyalás helye: Szerencsi Polgármesteri Hivatal, Szerencs, Rákóczi
út 89. II. emelet, 207-es szoba. A jelentkezőknek személyes adataikat (név, lak-
cím, születési hely és idő, személyi igazolvány szám, és adószám) az árverésen
érvényes okmánnyal kell igazolniuk.

A gyár teljes igazgatósága fogadta a szerencsi delegációt.
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MEGHÍVÓ
Szerencs Város Önkormányzata tisztelettel meghívja Önt

2015. február 25-én, szerdán
a kommunista diktatúrák áldozatainak emléknapja

alkalmából rendezett programokra.

8 óra: A Bocskai István Katolikus Gimnázium ünnepi
megemlékezése az iskola aulájában.

A megemlékezést követően: a Rákóczi út és a Posta utca
kereszteződésében lévő emléktáblánál beszédet mond:

Koncz Ferenc polgármester

Koszorúzás és mécsesgyújtás az emléktáblánál.

Marci 2-3 éves kan, az utcáról fogadta be átme-
neti gazdája. Más kutyákkal nem
igazán, de az emberekkel rendkívül
barátságos. 

Ez az apró termetű szuka az Ica
névre hallgat. Az emberekkel ked-
ves, barátságos. 

Kormit Szerencs-Ondon találták,
eddig vélhetően rossz sorsa lehe-
tett, ezért türelmes, szerető gazdit
keres. 

Fiatal, 5-6 hónapos lehet ez a
szuka kutya, Málna, mely szintén
szerető gazdára vár.

Az ingyenesen örökbe fogadható kutyákról a 
+36 20 529-3580-as telefonszámon 

lehet érdeklődni.

gazdit keresnek!

Helyesbítés
A Szerencsi Hírek 2015. február 6-ai számában jelent

meg az iskolai félévzárással foglalkozó cikkünk, melyben
tévesen állítottuk, hogy a Bolyai János Katolikus Általá-
nos Iskolában 41 főnek évet kell ismételnie. A mondat
helyesen a következő: Az oktatási intézményben 82 ta-
nuló végzett kitűnő eredménnyel, 41 fő nem tudta telje-
síteni a követelményeket.

A Szerencs és Környéke Tűzvédelméért Alapítvány és a Szeren-
csi Hivatásos Tűzoltóparancsnokság állománya idén is megren-
dezi hagyományos bálját a Bocskai István Katolikus Gimnázium
aulájában. Az est során fellép a Csillagom Galambom néptáncot
kedvelő együttes, Molnár Evelin (ének), Fireman Dance Machine.
A báli zenéről Stempel László gondoskodik. A belépőjegyekről
bővebb információ kérhető az alábbi telefonszámon: 70/978-
7611.

Mindenkit megdöbbentett a hír: Barják dr. meghalt…
Ez nem lehet, senki nem hiszi, hiszen tegnap még mo-
solygós, kicsit pajkos arcával találkoztunk a folyosón.
15 éve dolgozott a szerencsi Rendelőintézetben. Sok
ember életén segített, konfliktusaik megoldásában
adott tanácsot. Csak a sajátjában nem tudott…

Mi történt? Értetlenül nézünk egymásra… Kollégák,
munkatársak, a betegei. Ki fog ez után nekünk segíteni?
Kihez fordulunk a gyógyulásért? Hiszen Ő a mosolygós,
rendkívüli empátiával bíró orvos mindig meghallgatott.
Mindenkin segített. Mindenkire volt ideje. Csak mi nem
észleltük, mi nyomja az Ő lelkét. A betegei gondjait ma-
gára vette.

Szerencs szerette Őt, s Ő szerette a várost. Jól érezte
itt magát, hiszen a betegek ragaszkodtak hozzá, s a mun-
katársak szerették… Minden rendezvényünkön ott volt.

Szívesen beszélt a családjáról, imádott lányairól.
Rendszeresen járt továbbképzésekre. Szakmai jó híre a
megyén túl mutatott. 

Pótolhatatlan űrt hagyott maga után…
Tamás! Hiányozni fogsz!

Dr. Bobkó Géza

Köszönetnyilvánítás
Köszönetet mondunk mindazoknak, akik 

Mészáros Sándor 
temetésén megjelentek, fájdalmunkban osztoztak.

A gyászoló család

a legfrissebb állásajánlatok
A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Szeren-

csi Járási Hivatal Járási Munkaügyi Kirendeltsége (Szerencs,
Kassa u. 23.) az alábbi álláslehetőségeket ajánlja az érdek-
lődőknek: beszerző (Diósgyőr), kontroller (Szerencs), építőipa-
ri technikus (Szerencs), hegesztő (Bekecs), kőműves (Bekecs),
könyvelési csoportvezető (felsőfokú) (Tokaj), mérlegképes
könyvelő (Tokaj), műszakvezető raktáros (Szerencs), pultos,
vendéglátóipari eladó (Mád), raktári munkás (pályakezdő) (Sze-
rencs), traktoros (Szerencs), útépítési mérnök (változó), ügyfél-
szolgálati menedzser (Szerencs), villanyszerelő (Megyaszó), vil-
lanyszerelő (Szerencs), töltőállomás-kezelő/ shop-eladó (Sze-
rencs), call center munkatárs (Miskolc), kézi csomagoló (Sze-
rencs).

Kovács Annamária Cini immár nyolcadik alkalommal rendezi meg
Szerencsen az Örök Mozgásban Táncestet. A hagyományos ese-
ménynek 2015. február 21-én 17 órától a Kulcsár Anita Sportcsar-
nok ad otthont. Az est során fellépnek a Szikra Tánciskola szerencsi
és tállyai gyermekei, a Taktaharkányi Moderntánccsoport (Spry
Dance Club) növendékei, HON Alapfokú Művészeti Iskola prügyi-
valamint Tenk település táncosai. Az est koreográfusa: Kovács An-
namária Cini.

Várja vendégeit a tűzoltóbál! In memoriam 
dr. Barják Tamás

1966–2015

Örök Mozgásban Táncest
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Dr. Gaál Ernő

Éjféli gondolatok

Éjfél elmúlt, csöndes a táj,
Alszik a város, pihenni muszáj.
Mindenütt nyugalom honol,
Magányos tücsök ciripel valahol.

Magamat sohase nyugtatom,
Bús lelkű vándorként hordozom bánatom.
Büszke csak arra lehetek,
Én is szoktam írni verseket.

Vonulnak a rímbe szedett sorok,
Hírül adják mindazt, mire gondolok.
Szárnyaló költőnek nem tartom magam,
Sajnos ennek nagyon sok híja van.

Ha híres költő nem is vagyok,
Nem temethetem el a gondolatot,
Az kitörni készül, mint buzgó láva,
Semmiképp nem állhatok útjába.

Inkább segítem, mint jó orvos a szülést,
Ezzel elérhetem az üdvözülést,
Egy embernek lopjak örömöt arcára,
Elmondhatom: nem éltem hiába.

Bényei Vera

Ecce Homo…

Ha látnád benne

Az Ígéret Földjét,

Megnyugodnál!

Ha látnád benne

A tisztaság fényét,

Nem háborúznál!

Ha látnád benne

A szeretet lángját,

Emberre nem támadnál,

Kezeddel, szavaddal

Nem gyilkolnál,

Fegyvert sosem fognál!

Ó, ha tudnád, ember,

S te, egész emberiség,

Mi az a 33 év, az egyetlen

menedék?

Megköszönnéd

A csendes akaratot,

Végtelen alázatot,

Az isteni erőt,

Feltétlen hitét,

Az emberi szenvedést,

Áldott szent lelkét,

A szelíd odaadást,

Porba hullnál!

Ó, örök bizonyosság,

Határtalan jóság,

Drága SZENT VALÓSÁG!

Hogy köszönjem meg

Az élet örömét,

A mennyei áldást?

Szavak helyett

Hullatom könnyemet,

Lábad elé teszem

olthatatlan szeretetem!

Leskó Imre

Kozmikus szerelem

Angyal vagy, kinek fénye
Csillagként ragyog minden este.
Úton se érhet hajnalcsillag,
Sugarad, szívembe nyílal,
Ha Ámor talál belém, nyíllal!
Nappali égen is kereslek,
Hol szelek, fellegeket terelnek,
De Te! S nem a Nap vakít!
Fényedtől pereg a könnyem,
Nem nyugszom bele egykönnyen,
Mert érinthetetlen vagy.
Körül vesz mindenség leple,
A Galaxis nélküled Lepra,
De ott is sétálnék Veled …néha.

2015. 02. 07.

Schlosserné Báthory Piroska

Nem akarok

Nem akarok én már rád gondolni,
De tavasszal, ha olvad a hó,
Szemöldököd íve az ujjaim alatt
A száraz fűcsomó,
És homlokod hűvöse
Az ajtókilincsen.

És jön, jön az álom, álnok búvó,
Sós ízű csókunk, reggelig érzem,
Jaj, fáj még, fáj még a voltál
És hiány, a vagy,
De makacsul zárul
A szíved az éjben.

Herczeg Csilla

Szerelmesek napjára

Még a fák ködben állnak,
De a szív már lassan éled.
Hagyd a bánatod kedves,
A héten a szerelmesek napja lesz.

Ha a szíved szunnyad még egy kicsit,
Szólj neki, ébreszd hamar.
Kedvesed várja már a jó szót,
Mit egy szál virág takar.

A Hegyaljai Alkotók Társulása versei

Schlosserné Báthory Piroska rajza.
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Aműkedvelő előadások divatjának
közvetlen előzménye voltak az is-
kolai ünnepségek, a különböző

városi, egyesületi rendezvények műso-
rai, melyeken a zene- és énekszámokon,
szavalatokon túl olykor rövid jeleneteket
is előadtak. Az állami iskola, 1906-ban,
szegény gyermekek felruházására ren-
dezett színi előadása úgy anyagilag, mint
erkölcsileg szépen sikerült. A rendezés
fő érdeme Marovcsik Angela polgári is-
kolai tanítónőé volt, akit tanítványai há-
lából virágcsokorral leptek meg. A követ-
kező év iskolai előadásának fényét szó
szerint a villanyvilágítás emelte, amelyet
a részvénytársaság díjtalanul biztosított.

Főleg az ifjúsági önképző körök jártak
élen abban, hogy egy-egy színdarab be-
tanulásával, bemutatásával maguknak
nemes szórakozást, közönségüknek pe-
dig lelki felüdülést nyújtsanak. Az előadá-
sok többnyire népes közönség előtt zaj-
lottak, hiszen nagy vonzerőt gyakorolt,
hogy hozzátartozók, rokonok, ismerősök
szerepeltek a világot jelentő deszkákon.

A gyorsuló ütemben rendszeressé vá-
ló műkedvelő előadások – anyagi meg-
fontolásból – mulatságokkal, bálokkal
egybekötve zajlottak. A belépti díjakból
gyarapították az egylet vagyonát, és fe-
dezték a következő bemutató díszlet- és
jelmezköltségeit. 1900-ban, a szerencsi
Dal-Egylet saját pénztára javára tánccal
egybekötött műkedvelő színi előadást
rendezett, amely alkalommal Monosto-
ri: „Az utolsó kenet” című népszínműve
került előadásra. A szereplők közül kü-
lönösen kitűntek játékukkal: Seifendulf
Áron, Diószeghy János, Vadászi Imréné.
Az elváráson felül jövedelmező előadást
reggelig tartó tánc követte.

A darabok kiválasztásában, az előadá-
sok színvonalának biztosításában meg-
határozók voltak azok, például Bányai
János parókus, Kenessey Gizella tanító-
nő, akik jó szervezői és rendezői kész-
séggel tevékenykedtek a siker érdeké-
ben. A rendezőnek jól kellett ismerni a
helyi viszonyokat, a közönség összetéte-
lét, igényét, kulturális színvonalát, kí-
vánságait. Az opera műfaja pl. többnyire
számításba sem jöhetett, de a könnyebb
daljátékokat, vígjátékokat, operetteket,

s főleg népszínműveket nagy sikerrel
rendeztek. Az 1899-es, Árvay Antal nyu-
galmazott helyi színész rendezte „Falu
rosszát” idegenek is megnézték, amely
arra utal, hogy nemcsak Szerencs mű-
pártoló közönségének, hanem a közeli
településeknek is szükségük volt e ked-
ves, szórakoztató előadásokra.

A helybeli műkedvelő előadások fény-
kora, a két háború közötti időszakra
esett. Ekkor már szinte minden társadal-
mi réteg képviseltette magát, mind a
résztvevők, mind a közönség soraiban
Az előadásokat szervező egyesületek: az
ipartestület, az olvasókörök, Leányok
Egyesülete, a Katolikus Legény Egylet, a
Polgári Kör, a cserkészcsapatok közül ki-
emelkedett a Gyári Önképzőkör színi tár-
sasága.  Amatőr színészei bátor fellépést
és biztos megjelenést sajátítottak el, íz-
lésük, szókincsük finomodott, látókörük
szélesedett, egyben közismertté, népsze-
rűvé váltak. A hálás közönség többnyire
tisztában volt azzal, hogy a műkedvelők-
től nem várhat teljes értékű színészi
munkát, de a közvetlenség bája, a szor-
galom igyekezete bőven kárpótolta őket.
Fénykép örökítette meg többek között a
„Falu rossza” 1928-as, a Szegény juhász-
legény 1929-es (Deme Erzsébet, Stevlik
Ferenc), a „Csókos huszár” 1935-ös, a
„Mit susog a fehér akác” 1942-es, a „Bás-
tya sétány 77”, 1966-os (Somplák Laci,
Zemlényi Istvánné) színdarabokat.

Az előadásokat a Nagy Szálloda, az
Ipartestület, az Olvasókör, a Gyári Kör
erre alkalmas helyiségeiben tartották. 
A Szerencsi Református Leány és Ifjúsá-
gi Egyesület 1941-ben az ipartestület
nagytermében jótékony célú előadást
rendezett, a „Marika hadnagya” című 
3 felvonásos operettjét játszották. A kö-
zönség két este is zsúfolásig megtöltötte
a termet, és nem győzött tapsolni az
odaadóan lelkes gárdának. A férfi sze-
replők: Bara József, Horváth Gyula, Be-
reck Béla, Bobkó János, Horváth Károly,
Hajszák József, Bódi László és Kovács
Miklós, míg a nők: Tóth Etelka, Vince
Ilonka, Fekete Irénke és Rizner Gabika
hozzájárultak ahhoz, hogy az előadás
színvonala, a szerencsi műkedvelő-ha-
gyományoknak megfelelően magas le-
gyen. A Szerencsi amatőr csoportok
gyakran felléptek a környező települése-
ken. Móricz Zsigmond is üdvözölte ezt a
mozgalmat:

„… az országban több ezer műkedvelő

alkalmi társaság van, amely csaknem

minden faluban megalakul az utóbbi

években, hogy egy pár estét a Múzsáknak

áldozzon. Sok ezerre tehető a műkedvelő

előadások száma s egyre fokozódik az

iránta való lelkesedés. Nem lehet tehát azt

mondani, hogy a színészet iránt általában

közönyösek a vidéken az emberek…”

O.Z.M.

Városunkban a XIX. század végére, a lakosság számának növekedésével a kultúra iránti igény, a mű-
veltség színvonala fokozatosan emelkedett. A művelődés célját szolgálták, a gomba módra szaporodó
egyletek. Pl. a Társaskör, a MÁV Olvasóegylet, a Cukorgyári Önképző Kör, majd az Iparosok, illetőleg a
Polgári Kör, a helyi Tanítóegylet, a Leány-, és Legényegyletek.

Műkedvelő színjátszók
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Idén is Szerencsen rendezték
meg az Úszás Diákolimpia III. és
IV. korcsoport megyei döntőjét. 
A Városi Tanuszodában február 
9-én tartott sporteseményen kö-
zel kétszáz fiatal versengett a leg-
jobb eredményért. A szerencsi
úszók közül ez alkalommal hatan
állhattak fel a dobogó legfelső fo-
kára, ők továbbjutnak az országos
döntőbe, amely március 6-án lesz
Győrben.

ABorsod-Abaúj-Zemplén Megyei
Úszószövetség, a B.-A.-Z. Megyei 
Diáksport és Szabadidő Egyesü-

let, a Szerencs Városi Diáksport Bizott-
ság, valamint Szerencs Város Sportegye-
sülete által közösen életre hívott vetél-
kedőre a megye számos alapfokú okta-
tási intézményéből érkeztek hozzánk a
12-15 éves sportolók. A megnyitón Kiss
Attila, a megyei úszószövetség elnöke, il-

letve Füstös József,
a megyei diáksport
egyesület titkárá-
nak köszöntője
után Hölcz Péter, a
versenybíróság el-
nöke ismertette a
szabályokat. A ser-
dülők négy úszás-
nemben, mell-, hát,-
gyors, és pillangóú-
szásban, illetve
gyorsváltóban is
próbára tették magukat. Városunk diák-
jai közül kilencen kiemelkedő ered-
ménnyel zártak, hiszen hat arany-, há-
rom ezüst- és két bronzéremmel gazda-
godtak büszkeségeink.

Aranyérem: Török Balázs – Tamás
Ádám – Poncsák Máté – Csizmarik Ba-
lázs (4×50 méter gyorsváltó); Képes
Panna (100 méter gyorsúszás); Török
Balázs (100 méter mellúszás).

Ezüstérem: Búza Balázs (100 méter
gyorsúszás); Fige Bálint, Tamás Ádám
(100 méter hátúszás).

Bronzérem: Váczi Kira, Szemán Balázs
(100 méter gyorsúszás).

Az első helyen végzett versenyzők to-
vábbjutnak az Országos Diákolimpia
döntőjébe, amelyre március 6-án kerül
sor Győrben.

R.P.

Kosárlabda: kiütéses győzelem
Mezőberény ellen

Főlényes győzelmet aratott leg-
utóbbi hazai mérkőzésén a Sze-
rencs VSE felnőtt, férfi kosárlab-
dacsapata. Együttesünk 2015. feb-
ruár 6-án Mezőberény gárdáját fo-
gadta a Kulcsár Anita Sportcsarnok-
ban. A hazaiak mindvégig uralták a
pályát és a játékot, a félidőre már je-
lentős előnyre tettek szert az NB II
Keleti csoportjának utolsó helyén
álló vendégekkel szemben. Az állan-
dósuló 30-40 pontos vezetés lehe-
tőséget adott Gulyás László edző-
nek arra is, hogy kipróbálja csapata
fiatal játékosait is. Végeredmény:
Szerencs VSE – Mezőberény: 99-34.

Szerencsi győzelem 
a megyei diákolimpián

Köllő Ábel a Szerencsi Rákóczi Zsig-
mond Református Általános Iskola har-
madikos diákja 2015. január 27-én Ti-
szaújvárosban – saját korosztályában –
megnyerte az asztalitenisz diákolimpia
megyei fordulóját, így ebben a korcso-
portban ő képviselheti Borsod-Abaúj-
Zemplén megyét az országos döntőben.

A diákolimpia kistérségi fordulóját
2015. január 20-án Bekecsen rendez-
ték meg, ahol Köllő Ábel könnyedén
nyerve jutott be a megyei fináléba,
ahol korosztályában kilenc versenyző
között érte el a legjobb eredményt. Az
országos döntőt február 20-21 rende-
zik meg Budapesten.

Várja a sportolni vágyókat
a birkózó szakosztály

Szerencs Város Sportegyesületének 
birkózó szakosztálya, 

minden kedden és csütörtökön 
17.45 és 19.30 óra között 

tartja edzéseit 
a Rákóczi Zsigmond Református Általános

Iskola tornatermében. 
A tréningeket Illésy László vezeti.

heti 5 munkanapos foglalkoztatással,
mezőgazdasági idénymunka keretein belül
szőlőmunkákban jártas munkavállalókat

keres.

Érdeklődni lehet telefonon:

30/536-0086

A Dereszla Kft. (Bodrogkeresztúr, Felső út 2.)

Kiváló eredmények az úszóversenyen



INGATLANINGATLAN
Szerencs központjában, mégis csen-
des és nyugodt környezetben eladó egy
bruttó 136 m2-es, 2000-ben épült, mo-
dern, tetőteres családi ház. Budapesti
és környéki cseres is érdekel! Érd.:
70/605-8979. (3-4)
Szerencs központjában téglaépítésű
társasházban, teljesen felújított, 2.
emeleti, 57 m2-es lakás (fa nyílászárók
+ szúnyogháló, beépített szekrények,
klíma, masszázskád) hozzá tartozó ga-
rázzsal eladó. Érd.: 30/525-4740. (3-6)

Szerencsen az ESZEI-vel szemben,
100 m2-es felújított családi ház, vala-
mint Bekecsen 85 m2-es családi ház el-
adó. Érd.: 30/8363-302. (3-7)
Szerencs, Jókai út 3. szám alatti, vállal-
kozásra is alkalmas ingatlan eladó. Érd.:
70/342-2980 16-20 óráig. (3-4-5)
Szerencsen áron alul emeletes családi
ház a Tesco és az iskolák közelében el-
adó. Kétgenerációs lakásnak, nagycsa-
ládosoknak, akár vállalkozásra is alkal-
mas. Rendezett udvaron, melléképüle-
tekkel. Budapesti, miskolci, szerencsi
kisebb lakáscsere is érdekel értékkü-
lönbözettel. Érd.: 70/655-7576,
47/363-282. (3-4)

VEGYESVEGYES
Bekecsi almás (kb. 5000 m2) gondozá-
sához nyugdíjast keresek. Érd.:
30/685-4072. (3)
Szerencsi boltba boltvezetőt, bolti el-
adót keresünk! Önéletrajzokat a cv@
wywex.com e-mail-címre várjuk! (3)

LakosságiLakossági

apróhirdetés
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Köszönetnyilvánítás
Hálás szívvel köszönjük 

mindazoknak, akik 

Szűk József
ondi lakos 

elhunyta alkalmából kifejezték együtt -
érzésüket, virágaikkal, jelenlétükkel

osztoztak a család fájdalmában. 
A gyászoló család

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

Akciónk 2015. február 28-ig:Akciónk 2015. február 28-ig:
– Formázott paraszt comb

láb nélkül
Formázott paraszt lapocka
láb nélkül
Sertés karaj csontos
Sertés karaj csont nélkül
Sertés dagadó
Sertés fehércsont

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

–

–

–

–

–

–

–

–

–

990 Ft/kg

950 Ft/kg
1250 Ft/kg
1490 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

Autóbuszos utazással, 2 fős stúdióban, önellátással.
Érdeklődjön az irodánkban

vagy a 47/560-059-es telefonszámon.

Ki korán kel, kedvezményt nyer!Ki korán kel, kedvezményt nyer!

Görögország:

Törökország:

Spanyolország:

Sarti:
Korfu:
Paralia:
Zakynthos:

39 900 Ft-tól

49 900 Ft-tól

Foglalja le időben utazását,

mert a gyorsan elfogynak!
előfoglalási kedvezménnyel,
legjobb helyek

24 900 Ft/főtől
31 900 Ft/főtől
24 900 Ft/főtől
35 900 Ft/főtől


