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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 hi-
vatal ügyfélfogadási ideje: hétfő: 8–12 óráig;
szerda: 8–12 és 13–16 óráig; péntek: 8–12 óráig.
Fogadóórák: Koncz Ferenc polgármester:
időpont-egyeztetéssel. Dr. Egeli Zsolt alpolgár-
mester: minden hónap harmadik hétfőjén 14
órától, legközelebb április 20-án. Nyiri Tibor al-
polgármester: minden hónap harmadik kedd-
jén 14 órától, legközelebb április 21-én. Dr. Barva
Attila jegyző: minden páros hét szerdáján 8-12
óráig, legközelebb április 1-én. A fogadóórák te-
lefonos bejelentkezés alapján történnek a (47)
565-202-es számon.

SzerencSi JáráSi Hivatal, 
KormányablaK

Szerencs, Rákóczi út 89. Tel.: (47) 795-248, (47)
795-246, (47) 795-240 (porta). Ügyfélfogadás:
hétfő: 8–12 óráig és 13–16 óráig; kedd: 8–12 órá-
ig; szerda: 8–12 óráig és 13–16 óráig; csütörtök:
13–16 óráig; péntek: 8–13 óráig.

SzerencSi JáráSi Hivatal 
éS JáráSi gyámHivatal

Szerencs, Rákóczi út 63. Tel.: (47) 777-561, (47)
777-562, (70) 436-1999. Ügyfélfogadási idő: hét-
fő: 8–12 óráig és 13–16 óráig; szerda: 8–12 óráig;
13–16 óráig; péntek: 8–12 óráig. 
A Rákóczi út 63-hoz tartozó vezetékes telefon-
számok csak akkor működnek, ha eléjük tárcsáz-
zák a 06 47-et!

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 csütörtök
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–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. Ren-
delési idő: hétfő: 14–17 óráig; kedd: 8–11 óráig;
szerda: 14–17 óráig; csütörtök: 8–11 óráig; taná-
csadás: 11–13 óráig; péntek: 8–11 óráig; 13-16
óráig a hónap 2. péntekén.
II. számú házi gyermekorvosi rendelő: dr. Bob-
kó Géza házi gyermekorvos, főorvos. Cím: 3900
Szerencs, Rákóczi u. 51. Tel.: (47) 361-547. Rende-
lési idő: hétfő: 8–12 óráig, Ondi út 12.: 17-18 óráig;
kedd: 13–16 óráig, Ondi út 12.: 17-18 óráig., taná-
csadás: 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 fogszakorvos. Cím: 3900 Szerencs, Bekecsi
u. 10. (ESZEI). Tel.: (47) 361-758. Rendelési idő:
hétfő–szerda: 8–14 óráig; 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 telefon-
számon lehetséges. Rendelési idő: hétfő: 10–16
óráig; kedd–szerda: 12.30–18.30 óráig; csütör-
tök–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
Március 16-22.: Centrum Gyógyszertár. Március
23-29.: Oroszlán Gyógyszertár. Március 30 – áp-
rilis 5.: Alba Gyógyszertár. Április 6-12.: 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 tartás: H–P: 8–17 óra, Szo.: 8–12 óra. Cent-
rum: Szerencs, Rákóczi út 75. Tel.: (47) 362-054.
Nyitva tartás: H–P: 7.30–19 óra, Szo.: 7.30–11.30
óra. Oroszlán: Szerencs, Bekecsi út 8. Tel.: (47)
361-433. Nyitva tartás: H–P: 8–19 óra. Szerencs:
Tesco Áruház. Tel.: (47) 560-302. Nyitva tartás: H–
Szo.: 8–20 óra, V: 8–19 óra.

állatorvoS
Szerencs Városi Állategészségügyi Centrum Kkt. 
Szerencs, Jókai utca 16. Tel.: (47) 363-330. Ren-
delési 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:
szerencsiamk@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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Márciusi ifjaink

1848 fiataljai hősies tetteikkel ih-
lették évszázadok irodalmát, sorra
töltötték meg a históriás könyveket,
méltán vívták ki a 19. század máso-
dik fele és az utókor elismerését. 
A napokban tisztelegtünk nemze-
tünk dicső korszakának nagyjai
előtt, és múltunkból táplálkozva

gondolunk a jövő nemzedékeire.
A márciusi ifjak ma is élnek. Istennek hála, fiataljaink-

nak nem kell fegyvert ragadniuk, de megvívják minden-
napi harcukat önmagukért, a jövőért. Ők is jeleskednek.
Ma is él közöttünk Petőfi, Táncsics, Vasvári, de ők már
nem a Pilvax kávéházban szövögetik álmaikat.

Gyermekeink abban tűnnek ki, amire tanítottuk, ta-
nítjuk őket, amire leginkább szükségük van napjaink-
ban. Mi sem bizonyítja ezt jobban, mint az 1848–49-es
forradalom és szabadságharc 167. évfordulója tisztele-
tére rendezett városi események sora. Fiataljaink ver-
sekkel és énekekkel emlékeztek az egykori hősökre. Cso-
dálatos műsorral készültek a jeles napra, március 15-ére
a szerencsi Rákóczi Zsigmond Református Általános Is-
kola diákjai is. Méltán nyerték el a nemzeti ünnepünk
helyi eseményeit jelenlétükkel megtisztelő közönség tet-
szését. Büszkék lehetnek rájuk felkészítő pedagógusaik,
és büszkék lehetünk rájuk mi szerencsiek, hiszen ők is
a mi márciusi ifjaink, a jövő nemzedéke.

Ők azok, akik nem csak a táncban, zenében, és a kép-
zőművészetekben jeleskednek. Oktatási intézményeink
diákjai sorra érnek el kiváló eredményeket a tanulmányi
versenyeken, remek diákolimpiai helyezésekről hallha-
tunk, mert ne feledjük: a jó szellemi teljesítmény elen-
gedhetetlen feltétele az egészséges életmód, a rendsze-
res mozgás, melyre bőven nyílik lehetősége a helyi ifjú-
ságnak.

Március van, tavaszkezdet. Fejet hajtunk a másfél év-
századdal ezelőtt élt ifjak emléke előtt, akik megváltoz-
tatták, egy jobb irányba indították el történelmünk sze-
kerét. Főhajtás után pedig gondoljunk a mi gyermeke-
inkre, fiataljainkra, akik elődeikhez hasonlóan jövőt épí-
tenek. Unokáink jövőjét.

Muhi Zoltán
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Szerencs Város Önkormányzata, intézmények, civil szervezetek és po-
litikai pártok képviselői koszorúztak március 15-én a Kossuth téren. Az
1848–49-es forradalomnak és szabadságharcnak emléket állító obe-
liszknél dr. Korondi Klára vezetésével több száz résztvevő szavalta el kö-
zösen Petőfi Sándor: Nemzeti dal című költeményét, majd dr. Mengyi Ro-
land tisztelgett nemzetünk hősei, magasztos eszméi előtt. 

– Az országgyűlés üzenetét hozom: legyen béke, szabadság és egyetértés –
kezdte beszédét dr. Mengyi Roland, aki szerint azokra a hősökre emlékezünk,
akik nem féltek kiállni a haza érdekei mellett akkor sem, ha ez az életébe is
került sokaknak. – A hősök bátorsága az egész világ előtt megmutatta, milyen
fából faragták a magyarokat – fogalmazott az országgyűlési képviselő. – Büsz-
kén emlékezünk ezen a napon határon innen és túl azokra, akik példát mutat-
tak és ezzel megváltoztatták az egész nemzet sorsát. Tisztelet jár a bátraknak!
– hívta fel a figyelmet a szónok, aki úgy vélte: kimondani mindazt, amit addig
senki nem mert, nem mindennapi bátorságról tett tanúbizonyságot. – Mi, akik
békés időben születtünk és nem kellett életünket kockáztatni a hazáért, talán
csak elképzelni tudjuk azt az elszántságot, bátorságot, amit ezek a fiatalok
véghez vittek. Példaképeink ők és példakép az áldozatuk is, amit készek voltak
meghozni a hazáért. Nem önmagukért voltak bátrak, hanem értünk, az eljö-
vendő nemzedékekért, a gyermekeikért, azok jövőjéért, hazájukért követke-
zetesen, megalkuvás nélkül – mondta a honatya, s kiemelte, hogy ma is ezek-
nek a másfél évszázaddal ezelőtt élt fiataloknak a bátorságát, kitartását, esz-
méit, határozottságát kell követnünk és a magunk eszközeivel, de nem keve-
sebb bátorsággal kell végeznie mindenkinek a munkáját, a maga területén,
mert erre szüksége van nemzetünknek, ezzel tartozunk a hazánknak, gyerme-
keinknek és az ő jövőjüknek. 

Folytatás az 5. oldalon.

Tavaly ősszel avatták fel Szerencsen a LED fényforráso-
kat összeszerelő üzemcsarnokot. A budapesti székhelyű
Future Plastik Kft. által, 165 millió forintos európai uniós
támogatással megvalósított lámpagyártó csarnokban mi-
nőség-ellenőrző labort, irodákat, raktárakat, mechanikai
műhelyt alakítottak ki. A cég energiatakarékos LED tech-
nológiával készülő kül-, és beltéri lámpákat, ipari célokra
fejlesztett világítópaneleket gyárt, mindenkor a megren-
delő egyedi igényeinek megfelelő paraméterekkel. A kö-
zelmúltban ellátogattunk a Keleti Ipartelepen működő
létesítménybe, ahol Varga Tamás, a vállalat kereskedelmi
vezetője fogadott minket. 

Folytatás a 7. oldalon.

Tisztelet jár a bátraknak

Bővítés várható a szerencsi LED-üzemben
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Idén háromnapos megemlékezést szervezett Szerencs Város Önkor-
mányzata az 1848–49-es forradalom és szabadságharc évfordulója al-
kalmából. Az eseménysorozat március 13-án kezdődött a Bocskai Ist-
ván Katolikus Gimnáziumban, ahol a tanintézmény diákjai adtak ün-
nepi műsort, és Kocsis József pedagógus méltatta a hősök tetteit.

Kocsis József úgy fogalmazott, hogy 1848. március 15. olyan fényt gyújtott a
magyar éjszakában, olyan példát mutatott, amelyből később is erőt tudtunk me-
ríteni gyötrelmes történelmünk során. – A piros, fehér, zöld színű lobogó és a ko-
kárda a 21. században is azt jelképezi, hogy büszkék lehetünk magyarságunkra,
és nemzeti összefogással megoldhatjuk feladatainkat – zárta gondolatait a pe-
dagógus.

A gimnáziumi megemlékezést követően Szerencs Város Önkormányzata, a
Bocskai István Katolikus Gimnázium és a Szerencsi Idősek Otthona képviselői
megkoszorúzták Kossuth Lajos mellszobrát.

A hagyományokhoz híven a város óvodásai meglátogatták a 1948-as emlékművet a Kossuth téren, ahol letűzték a magukkal hozott, saját ké-
szítésű nemzetiszín zászlókat. R.P.

Szerencs Város Önkormányzatának ünnepségsorozata gróf
Széchenyi István szobránál folytatódott, ahol a Bolyai János
Katolikus Általános iskola diákjai nyújtottak színvonalas mű-
sort. Az eseményen beszédet mondott Lakatos Marianna pe-
dagógus, aki a politikus munkásságára emlékezett. 

Elhangzott, hogy gróf Széchenyi István eszméi, tevékenysége és ha-
tása által a modern, új Magyarország egyik megteremtője. A magyar
közélet legkiemelkedőbb és legjelentősebb alakjai közé tartozik, aki-
nek nevéhez a magyar gazdaság, a közlekedés, a külpolitika és a sport
területén végrehajtott reformok fűződnek. Számos intézmény alapí-
tója és névadója. Kossuth Lajos – aki az egyik legnagyobb politikai el-
lenfele volt –, a magyarok legnagyobbikának nevezte.

A megemlékezés végén a város és a tanintézmény vezetői koszorút
helyeztek el és fejet hajtottak a mellszobor előtt. R.P.

A hősök előtt tisztelegtek

A legnagyobb magyar Petőfi Sándor emlékezete

Az 1848-49-es forradalom és sza-
badságharc március 13-ai megemlé-
kezéseinek sora Ond településrészen
zárult. A helyi tagóvoda tornatermé-
ben megtartott ünnepi eseményen az
óvodások kedveskedtek alkalomhoz
illő műsorral, és Danyi László önkor-
mányzati képviselő mondott beszédet.

Danyi László szerint ezt a napot mi, magya-
rok tettük ünneppé, nem örököltük, nem kap-
tuk, hanem teremtettük, és ezáltal teljesen a

miénk. – Ha azt halljuk, hogy március 15., ne
csak száraz tények és évszámok jussanak
eszünkbe, hanem gondoljunk az időszakot
meghatározó jelképekre, és az akkor cselek-
vő példaképekre, akik megharcoltak a polgári
Magyarországért – hangsúlyozta a képviselő.

Végezetül a résztvevők az 1848-as emlék-
műhöz vonultak, ahol Szerencs Város Önkor-
mányzata, a Szerencsi Óvoda és Bölcsőde, va-
lamint az Ondi Idősek Klubja képviselői he-
lyeztek el koszorút. R.P.

Ondon is felidézték a szabadságharc jelentőségét

A szerencsi tanintézmények tanulói és pedagógusai, a vá-
rosvezetés, illetve a művelődési központ képviselői rótták le
tiszteletüket Petőfi Sándor emléktáblájánál Szerencsen, a Rá-
kóczi út 79. szám alatt. Az eseményen a Szerencsi Szakképző
Iskola fiataljai adtak műsort, majd a diákönkormányzatok el-
helyezték az emlékezés koszorúit.

Petőfi Sándor a márciusi ifjak vezéreként a forradalom egyik fősze-
replője volt, aki a Pilvax kávéházban, majd az orvosi egyetem udvarán
szavalta el Nemzeti dal című versét – amely a népakarat legfontosabb
kifejezője, a szabad sajtó első terméke –, és ezzel elindította a lavinát.
A 26 éves költő a szabadságharc küzdelmeiben is részt vett. A törté-
nészek mai álláspontja szerint 1849. július 31-én esett el a segesvári
csatát követő fejvesztett menekülés közben, az üldöző kozák ulánusok
által elkövetett mészárlásban. R.P.

2015. március 20.



SZERENCSI HÍREK 5

Szerencs Város Önkormányzata, in-
tézmények, civil szervezetek és poli-
tikai pártok képviselői koszorúztak
március 15-én a Kossuth téren. Az
1848–49-es forradalomnak és sza-
badságharcnak emléket állító obe-
liszknél dr. Korondi Klára vezetésével
több száz résztvevő szavalta el közö-
sen Petőfi Sándor: Nemzeti dal című
költeményét, majd dr. Mengyi Roland
tisztelgett nemzetünk hősei, magasz-
tos eszméi előtt.

Folytatás a 3. oldalról.

Dr. Mengyi Roland hozzátette: március 15-
e a nemzet erejére, bátorságára és szabad-

ságvágyára emlékeztet minket.
Arra az erőre, amely már sok-
szor bizonyította, hogy össze-
fogással bármire képesek va-
gyunk. Arra a bátorságra, ami-
ről tudjuk, hogy mindig is ott
volt a magyar szívekben és ar-
ra a szabadságvágyra, amely a
magyar nemzet sorsát a törté-
nelem során mindig meghatá-
rozta. Ez az erő, bátorság és
szabadságvágy ma is képessé
tesz minket arra, hogy hazánk
a saját útját járja. Erő kell ah-
hoz, hogy problémáinkra saját

megoldást találjunk. Bátorság
kell ahhoz, hogy ezeket merjük
alkalmazni és szabadságvágy
kell ahhoz, hogy bármilyen kül-
ső, vagy belső nyomás ellenére
ezek mellett kitartsunk. 1848
óta tudjuk, hogy Magyarország
és nemzetünk boldogulása csa-
kis rajtunk, magyarokon múlik.
Ez senki másnak nem érdeke.
Ha mi merünk elég bátrak és
erősek lenni, és ragaszkodunk
szabadságunkhoz, akkor hatal-

mas eredményekre lehetünk együtt képesek.
Ezzel a hittel megvédjük Magyarország 167
éves vívmányait, eszmeiségét, nagyszerűsé-
gét és erejét. Magyarország, nemzetünk jö-
vője az Önök, mindannyiunk kezében van –
fogalmazott az országgyűlési képviselő. 

Dr. Mengyi Roland beszéde után a Hegyal-
ja Pedagógus Kórus műsora következett,
majd Szerencs Város Önkormányzata mellett
intézmények, civil szervezetek és politikai
pártok helyeztek el koszorút az 1848/49-es
forradalom áldozatainak tiszteletére.

M. Z.

Tisztelet jár a bátraknak

A szerencsi Rákóczi Zsigmond Re-
formátus Általános Iskola diákjainak
műsora idézte az 1848–49-es forrada-
lom és az azt követő szabadságharc
eseményeit március 15-én a szerencsi
Rákóczi-várban. Az ünnepi műsor
előtt Koncz Ferenc polgármester mon-
dott beszédet, kiemelve, hogy ez a
nemzet bátorsággal, összefogással pél-
dát mutatott a hosszú történelmi múlt-
tal büszkélkedő államok számára is. 

A Rákóczi-vár zsúfolásig megtelt színház-
termében a városi ünnepség résztvevői kö-
zösen szavalták a Himnuszt, majd Koncz Fe-
renc mondott beszédet. A polgármester arra
hívta fel a figyelmet, hogy a magyar emberek
számára március 15-e nem első sorban a for-
radalom utáni szabadságharcról, hanem az
egyetértésről, a nemzeti akaratról szól, mely
az 1848-ra megerősödő pesti ifjúsághoz kö-
tődik. A városvezető szerint a 167 esztendő-
vel ezelőtti nap és az azt követő események
megmutatták a világnak, hogy egy számos-
ságában kis nemzet elindítója tud lenni olyan
történelmi eseménynek, amit az akkor már
világhatalommá erősödő Egyesült Államok-
ban is elismertek. – Ez a nemzet bátorsággal,
összefogással példát mutatott a hosszú tör-

ténelmi múlttal büszkélkedő államok számá-
ra is. Az erő, a tenni akarás önmagában nem
elég, de ha van mellette hit és bátorság, mely
képes megteremteni egy nemzet alapjait, ak-
kor az elegendő ahhoz, ami 1848. március
15-e után történt Magyarországon – fogal-
mazott Szerencs polgármestere. Koncz Fe-
renc arra biztatta a jelenlévőket: dolgozzunk
úgy mi is, hogy gyermekeink, utódaink
ugyanúgy büszkék lehessenek a cselekede-
teinkre, mint ahogy mi is büszkék vagyunk
eleink cselekedetére. Ma is az a feladatunk,

hogy hazát építsünk, a gyermekeink számára
otthont teremtsünk és lehetőséget a jövő ge-
nerációjának. Ha így lesz, akkor szebb és fé-
nyesebb jövő vár Magyarországra – fejezte
be gondolatait Szerencs polgármestere.

A városi ünnepség keretében a szerencsi
Rákóczi Zsigmond Református Általános Is-
kola diákjai és pedagógusainak történelmi
összeállítása idézte a 167 évvel ezelőtti ese-
ményeket. A közönség felállva tapsolva mon-
dott köszönetet a tanulóifjúság műsoráért.

M. Z.

Ez a nemzet példát mutatott

2015. március 20.
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Aköltségvetést első körben 2015. feb-
ruár 12-én tárgyalta a képviselő-tes-
tület – hívta fel a figyelmet Czakóné

Szikszai Orsolya. A Szerencsi Polgármesteri
Hivatal pénzügyi osztályvezetője ismertette,
hogy a tervezethez képest mintegy 22 millió
forinttal emelkedett a költségvetés főössze-
ge. Ennek oka, hogy a Szerencsi Városgazda
Nonprofit Kft.-nél és a Szerencsi Művelődési
Központnál saját bevétel növekedés történt,
amit azóta beépítettek a pénzügyi tervbe.

Dr. Takács István ismertette a pénzügyi bi-
zottság, valamint a jogi és ügyrendi bizottság
álláspontját, mely szerint mindkét grémium
két kiegészítéssel elfogadásra javasolja az
előterjesztett dokumentumot. Az egyházak-
nak szánt egymillió forintot javasolják fel-
osztani, hogy egységesen 200-200 ezer fo-
rintos támogatásban részesüljenek a szeren-
csi és ondi református, görög és római kato-
likus közösségek; továbbá indítványozzák,
hogy az orvosi alapellátásban résztvevő pra-
xisok idén is kapjanak 100-100 ezer forintos
hozzájárulást.

Dr. Egeli Zsolt alpolgármester reagált egy
korábbi felvetésre, miszerint mostanában hi-
ányoznak a viták a testületi ülésekről. El-
mondta, hogy egy-egy ilyen előterjesztést
előzetesen többször megtárgyalnak a képvi-
selők, igyekeznek a fő elvekben megállapod-
ni és csak ezután kerül a bizottságok elé. Vé-
leménye szerint a demokrácia mértékadó
egységének nem a nyilvánosság előtti vitá-
nak kell lennie, sokkal inkább annak, hogy az
adott helyzetben a legjobb produktum ké-
szüljön el, jelen esetben a költségvetés, mely
legnagyobb érdemének dr. Egeli Zsolt azt
tartja, hogy áttekinthető és mindenki számá-
ra jól példázza hová tart a város, milyen esz-
közök állnak rendelkezésére; hozzátette: ez
a büdzsé biztosítja a hátteret Szerencs 2015.
évi működéséhez.

Szerencs Város Német Nemzetiségi Önkor-
mányzata nevében Árvay Attila elnök beje-
lentette, hogy idén sem tartanak igényt a te-
lepülési önkormányzat pénzügyi támogatá-
sára, működési költségeiket igyekeznek pá-
lyázatokból és egyéb forrásokból előterem-
teni, így azt az összeget, amit esetleg a nem-
zetiségi önkormányzat segítésére szánna a
város, azt fordítsák a település fejlesztésére.
Danyi László szerint ez a dokumentum tar-
talmazza mindazokat a tételeket, melyekre a
választások előtt ígéretet tettek: például a
kommunálisadó-mentesség, az idősek-, vala-

mint az ifjúság támogatására is elkülönített
összeg áll rendelkezésre. Koncz Ferenc pol-
gármester hozzátette, hogy az említett ked-
vezmények annak köszönhetőek, hogy az el-
múlt években és ebben a költségvetésben is
erőteljesen jelen van a takarékoskodás. 

Szerencs város 2015-ös költségvetését vé-
gül 2 708 107 forintos bevételi és ugyanilyen
kiadási összeggel fogadta el a képviselő-tes-
tület.

A rendkívüli ülés folytatásában a Szerencsi
Városgazda Nonprofit Kft. idei üzleti terve
volt napirenden. Tóth István hangsúlyozta,
hogy ettől takarékosabb üzleti tervet nem le-
het összeállítani, hiszen a tavalyi igénytől is
kevesebb, 85 millió forintos támogatást kér-
nek idén az önkormányzattól. Az összeg je-
lentős részét, 75 milliót a bér és járulékok
képezik éves szinten. Hozzátette, hogy a
Start közmunkaprogramból és saját bevéte-
leikből tudják pótolni azt az összeget, amely-
re idén nem tartanak igényt. Dr. Takács Ist-
ván szerint az a legolcsóbb, ha mindent, amit
tudunk, saját magunk végzünk el. A társaság-
nál jó az irány, ami látható az eredmények-
ből. Ha összehasonlítjuk a néhány éve felújí-
tott Bajcsy Zsilinszky Endre utca költségeit
és a tavaly elvégzett útépítéseket, kiderült,
hogy ez utóbbi harmad annyiba került, mint-
ha idegen cég végezte volna el. Visi Ferenc
úgy vélte, a közmunkásokkal és az elnyert
eszközökkel óriási eredményt ért el a társa-
ság tavaly, reméli, hogy idén is hasonló siker
várható. Koncz Ferenc megerősítette, hogy
komoly útépítési, városszépítési eredménye-
ket tud felmutatni a város, ami többnyire a
Szerencsi Városgazda Nonprofit Kft. előké-
szítésében, koordinálásával történt. A pol-
gármester véleménye is az volt, hogy az
irány rendben van a cégnél, a költségvetést
lehetett csökkenteni és jó munkát végeznek.

Dr. Korondi Klára mondott köszönetet azért,
mert bármilyen problémával fordulnak az
önkormányzati céghez, ők azonnal elvégzik
a feladatot. Dr. Egeli Zsolt egy visszatérő
problémára, a kóbor kutyák kérdésére hívta
fel a figyelmet. Tóth István szerint országos
a jelenség, számos önkormányzat küzd ezzel
a gonddal, de hangsúlyozta, nálunk nem kó-
bor kutyák vannak, hanem hanyag gazdák,
akik az állattartás szabályaira ügyet sem vet-
ve kiengedik az ebeket az utcákra. Elhang-
zott, hogy a napokban ért véget Szerencsen
a kutyák veszettség elleni oltása; a társaság
által becsült adat, mely szerint az ebtartók
55-60%-a oltatta be jószágát. Kötelező ön-
kormányzati feladat háromévente ebnyilván-
tartást készíteni a településen. Amint véget
ér a pót-oltási időszak, két ember fogja vé-
gigjárni Szerencs utcáit és a remények sze-
rint naprakész nyilvántartást fognak készí-
teni. Az ügyvezető úgy véli, fenn áll a veszé-
lye annak, hogy akik eddig sem foglalkoztak
az ebekkel, ezután ki fogják engedni azokat
a közterületre, jelentősen meg fog nőni a kó-
bor kutyák száma a településen.

Ugyancsak a rendkívüli ülés témája volt a
másik önkormányzati cég, a Szerencsi Város-
üzemeltető Nonprofit Kft., 2015-ös üzleti
terve. Dr. Takács István a pénzügyi bizottság
nevében mondta el, hogy ez a dokumentum
is többszörös szűrön ment keresztül, ami az
önkormányzati támogatást illeti, itt is ko-
moly takarékosság tapasztalható. 

Dr. Korondi Klára szólalt fel a Szerencsi Vá-
rosi Televízió ügyében, akik korábban is je-
lezték, hogy eszközeik amortizálódnak, tönk-
re mennek, bármelyik pillanatban leállhat a
működés. A képviselő szerint kicsit több
odafigyelést igényelne a téma, ne érezzék azt
az ott dolgozók, hogy bármikor megállhat-
nak és nem tudják elvégezni a mindennapi

Szerencs Város Önkormányzata elfogadta az idei költségvetését. A március 12-én megtartott rendkí-
vüli ülésen a képviselők egyetértettek abban, hogy a 2,7 milliárd forintos pénzügyi terv biztosítja a te-
lepülés működését 2015-ben.

Városházi napló: a költségvetés
2015. március 20.
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munkájukat. Ehhez kapcsolódóan dr. Egeli
Zsolt megjegyezte, hogy a korábbi média ál-
lapotok miatt Szerencsen ez egy érzékeny te-
rület. Fontos a hitelesség, a nyilvánosság kér-
dése, de ez pénzbe kerül, és biztos, hogy a je-
lenlegi műszaki állapot nem megnyugtató.
Mint mondta, tudomása szerint háromszor
annyi időbe telik egy televíziós műsor elké-
szítése a jelenlegi technikával, mintha az mo-

dernebb, a mai kor követelményeinek meg-
felelő eszközökkel történne. Az alpolgármes-
ter szerint a Szerencsi Városüzemeltető Non-
profit Kft. 102 milliós támogatásával ez a
kérdés nincs megoldva, de arra kérte az
ügyvezetőt, keressék meg a megoldást, hogy
ez a műszaki fejlesztés is megtörténhessen.
Koncz Ferenc hozzátette, hogy folyamatban
van a televízió technikai eszközeinek felmé-

rése, amelynek rövid időn belül eredménye
lesz. A polgármester hangsúlyozta, nagy
meglepetés volt az önkormányzat és a pol-
gármesteri hivatal számára, hogy amit annak
idején városi televíziónak gondoltak, az egy
magáncég. Amikor felbontották a szerződést,
akkor az eszközök is mentek vele együtt, és
újra kellett építeni mindent. Koncz Ferenc is
egyetértett azzal, hogy egy televíziós adás el-
készítése hosszú időt vesz igénybe, az eszkö-
zök elavult állapota miatt.

A polgármester zárszavában elmondta,
hogy a Szerencsi Városüzemeltető Nonprofit
Kft. jól látja el feladatait, amiért köszönet il-
leti a város alkalmazásában lévő munkatár-
sakat.

Takács M. István ügyvezető a városi televí-
zióval kapcsolatos észrevételekre válaszolva
elmondta: a cég üzleti tervében bér, annak
járulékai és a működési költségek lettek be-
tervezve. Fejlesztési összegeket nem tartal-
maz a dokumentum, ennek forrását meg kell
keresni.

M. Z.

Folytatás a 3. oldalról

– A zöldmezős beruházásként felépült
üzemcsarnok kialakítása hasonló termékek
gyártásában nagy tapasztalattal rendelkező
szakemberek bevonásával történt, így az min-
den tekintetben megfelel a speciális termék
előállítása által támasztott követelményeknek
– tudtuk meg Varga Tamástól, aki hozzátette,
hogy a gyártás elindítását jelentős kutatás-fej-
lesztési tevékenység előzte meg. – A tulajdo-
nosok és a szakemberek célja egy olyan ma-
gas minőségű, hazai készítésű lámpatestcsa-
lád létrehozása volt, amely tökéletesen kielé-
gíti bármilyen ipari létesítmény, közterület,
irodaépület, vagy akár egy sportcsarnok meg-
világítási igényeit is, és maximális megbízha-
tóságával, alacsony fogyasztásával, valamint
kimagasló élettartamával biztosítja a lehető
legoptimálisabb megoldást. Mivel az alap-
anyagok és alkatrészek saját fejlesztése jelen-
leg is tart, ezért azokat egyelőre külső beszál-
lítóktól vásároljuk – közölte a vezető.

A vállalat elsődlegesnek érzi annak a jelen-
leg általános problémának a megoldását,
mely szerint a különféle hazai forgalmazók ál-
tal megadott termékspecifikációk nem min-
den tekintetben felelnek meg a valóságnak. Az
adatlapokon olvasható fontos tulajdonságok
– például élettartam, fényerő stb. –, a fogyasz-
tók számára nehezen ellenőrizhetőek, csak la-
boratóriumi körülmények között mérhetőek.
Ennek orvoslására került kialakításra a sze-
rencsi gyártóüzemben egy fotogoniometria-
vizsgálatokat végző labor, mely segítségével

minden egyes termék mellé egy olyan ismer-
tetőt biztosít a cég, amely közérthetően írja le
az adott eszköz egyedi tulajdonságait. A mi-
nőség-ellenőrzés részeként kialakított vizsgá-
lati rendszer lehetőséget biztosít a vállalatnak
arra is, hogy az iparágban szinte egyedülálló,
akár 5 év hosszúságú teljes garanciális idősza-
kot vállaljon termékeire.

– Ebben a pillanatban nyolc munkaválla-
lónk van, akik Szerencs mellett a környező te-
lepülésekről járnak be – közölte a kereskedel-
mi igazgató. – Most már látjuk előre a meg-
rendeléseinket az év hátralevő részére, ami-
ből kiindulva folyamatos termelésnövekedés-
sel számolunk, és ennek megfelelően a dolgo-
zói állományt is növelnénk. Egészen pontosan
arról van szó, hogy az év második felétől meg

szeretnénk duplázni a jelenlegi alkalmazottak
létszámát, ami azt jelenti, hogy legalább 15 főt
kívánunk foglalkoztatni az üzemben. Jelenleg
egy gyártósorunk működik, de terveink sze-
rint ez háromra fog bővülni hónapokon belül.
Kollégáink közül hárman megváltozott mun-
kaképességűek, és természetesen az elkövet-
kezőkben is várjuk a hasonló helyzetű szemé-
lyek jelentkezését. Felvételi szempont, hogy a
pályázónak legyen némi fogalma az itt történő
munkáról, ezért lehetőséget biztosítunk az
előzetes bejárásra, tanulmányozásra és az
eszközök kipróbálására, aztán amennyiben az
illető alkalmasnak érzi magát a feladatok el-
végzésére, elkezdjük a betanítást – mondta el
érdeklődésünkre Varga Tamás.

R.P.

Bővítés várható a szerencsi LED-üzemben

2015. március 20.



A Szerencsi Városgazda Nonprofit
Kft. idén is megszervezte a veszettség
elleni oltást és chipezést, melyet már-
cius 7-én és 8-án végeztek Szerencs és
Ond kijelölt területein. 

A kormány 2012. júniusi döntése alapján
2013. január elsejétől kötelezően kell ellátni
mikrochippel minden négy hónaposnál idő-
sebb kutyát annak érdekében, hogy a ked-
vencek regisztrálva legyenek az országos
adatbázisban. A transzpondert, azaz a chipet
tartalmazó kapszula az állat nyakánál került
a bőr alá, működését a helyszínen ellenőriz-
ték. 

Pótoltás és chipezés
A Szerencsi Városgazda Nonprofit Kft.

értesíti a lakosságot,hogy az ebek 2015.
évi veszettség elleni pótoltását és chipezé-
sét 2015. április 11-én szombaton végzik
az alábbi helyszíneken és időpontokban:

Ondon az alsó buszmegállóban: április 11-
én (szombat) 16.10–17.10 óráig.

Szerencsi Városgazda Nonprofit Kft. telep-
helye (Szerencs, Eperjes út 9.): április 11.
(szombat) 7.30–8.30 óráig.

Szerencs, Arany János utcai élelmiszerbolt
mögötti üres telek (Fecskés): április 11.
(szombat) 8.40–9.30 óráig.

Erzsébet tér (a posta mögött): április 11.
(szombat) 9.40–10.40 óráig.

Kilián út 33. szám melletti üres telek: áp-
rilis 11. (szombat) 10.50–11.50 óráig.

KRESZ-park (a Hidegvölgy utca végén):

április 11. (szombat) 13–14.30 óráig.
Szerencs, Ondi út (a játszótér mögött): áp-

rilis 11. (szombat) 14.40–16 óráig.
A chip behelyezés 3 500 Ft, az eboltás díja

szintén 3 500 Ft ebenként, melyeket a hely-
színen kell megfizetni. Utóbbi díj 20 kg test-
súlyig a kötelező féreghajtást is magába fog-
lalja. Minden három hónaposnál idősebb ku-
tya oltása kötelező. Az előző évben kapott ol-
tási könyvet mindenki vigye magával, mert
új dokumentumot csak térítés ellenében ál-
lítanak ki.

A háznál és a rendelőben történő oltás 4
500 Ft, a chipbehelyezés díja 5 000 Ft eben-
ként. A háznál történő oltás egyénileg egyez-
tetett időpontban történik, melyre bejelent-
kezni dr. Boros László jogosult állatorvosnál

munkaidőben 7–15.30 óra között a +36 20
323-6507-es telefonszámon lehet. 

Az oltás és chipezés kötelező, amit a ható-
ságok az állat tartási helyén fognak ellenőriz-
ni. Az oltatlan eb tulajdonosa 80 000–220 000
forintig terjedő pénzbüntetésre számíthat!
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Szerencsi Vállalkozásfejlesztési Nap
néven rendeztek fórumot március 5-
én a Rákóczi-vár lovagtermében azzal
a céllal, hogy a mezőgazdasági és az
egyéb területeken dolgozó vállalkozók
első kézből kapjanak információt az új
lehetőségekről, a források felhaszná-
lásáról, a korábbi rendszertől való el-
térésről, és mindezek mellett hasznos
kapcsolatokat tudjanak létesíteni.

Bartucz Éva, az eseményt szervező cég
ügyvezető igazgatója érdeklődésünkre el-
mondta, hogy Szerencsről és térségéből már

korábban is kaptak olyan jellegű megkere-
sést, mely szerint a mezőgazdasági szakem-
berek és egyéb gyártók, szolgáltatók szívesen
hallanának tájékoztatást az új pályázati rend-
szerről, és természetesen fontos, hogy a vál-
lalkozók időben kapják meg a szükséges új
információkat. A rendezvény létrejöttéhez
nagy mezőgazdasági gépgyártók is hozzájá-
rultak, ezzel is segítve a saját ügyfeleik előre-
jutását. Az ügyvezető szerint az új pályázati
rendszer nagy előnye, hogy szeretné sokkal
inkább a működő vállalkozások irányába for-
dítani a támogatást, jobban koncentrálva ar-
ra, hogy a fő szempontok a 45 év felettiek, il-
letve az alulképzett munkaerő munkahelyhez
jutása, valamint a kutatásfejlesztési lehetősé-
gek piacra kerülése legyenek, segítve a térség
vállalkozásfejlesztését.

A rendezvényen tájékoztató hangzott el a
2015 és 2020 között megvalósuló közvetlen
támogatási rendszerről, amelyből többek kö-
zött kiderült, hogy a jelenlegi alaptámogatási
szisztéma továbbvihető 2020 végéig, egysé-
ges hektáronkénti átalánytámogatást kaphat
minden olyan gazdálkodó, aki az adott évben
erre kérelmet nyújt be. A Közös Agrárpolitika
reformjának új célkitűzései között szerepel a
mezőgazdasági jövedelmek és a szektor ver-
senyképességének javítása, a természeti erő-
forrásokkal való fenntartható gazdálkodás, a
vidéki közösségek és munkahelyek megőrzé-
se. Az agrárgazdaság területén kiemelten fog-
lalkoznak az öntözéses gazdálkodás és talaj-
javítás, a kertészeti beruházások és az állat-
tenyésztési ágazatok fejlesztésével, továbbá
fontos szempont az élelmiszer-feldolgozás, a
mezőgazdasági kisüzemek és a termelői cso-
portok megalakulásának támogatása.

R.P.

Fórum a vállalkozásfejlesztésről

A szerencsi Rendelőintézetben immár
három éve működő egynapos sebészeti
részleg most újabb mérföldkőhöz érkezett.
A korszerűen felszerelt műtőben dr. Bábás
Géza traumatológus főorvos olyan egyedi
műtéti technikát alkalmaz, melynek híre el-
jutott a megyén túlra is. Örömünkre szolgál,
hogy a közelmúltban szakmai tapasztalat-
szerzés céljából Szegedről és Miskolcról ér-
keztek orvoskollégák, akik betekintést
nyerhettek az itteni munkába. Megismer-
kedtek az új eljárási móddal, részt vettek és
asszisztáltak a műtétek során. Ezzel az úgy-
nevezett endoscopos eljárással végzett be-
avatkozás jelentősen csökkenti a műtét utá-
ni seb gyógyulási idejét, kisebb a műtéti
heg, ezáltal minimálisra mérséklődik a fer-
tőzés veszélye, illetve nem elhanyagolható,
hogy a kisebb heg miatt a betegek önbizal-
ma, komfort érzete is jelentősen nő. Célunk,
hogy a jövőben növeljük kapacitásunkat,
ezáltal a szerencsi egynapos sebészeten le-

hetőségünk nyíljon szélesebb körű beavat-
kozások elvégzésére a korszerű betegellá-
tás és a szakmai fejlődés érdekében.

Juhász Emese esetmenedzser

Szakmai műhely az egynapos sebészeten

Beoltották az ebeket
2015. március 20.



Színes kulturális programmal köszöntötte a szerencsi nő-
ket 2015. március 8-án Szerencs Város Önkormányzata és a
Szerencsi Művelődési Központ. A Rákóczi-vár színháztermé-
ben tartott eseményen Nyiri Tibor alpolgármester üdvözöl-
te a meghívottakat, majd Ringer István tárogatójátéka után
Koncz Ferenc mondott köszöntőt a nemzetközi nőnap alkal-
mából. A polgármester beszédében úgy fogalmazott, hogy a
férfinak szüksége van a gyengébbik nemre, aki egyensúlyt
teremt az életében, társa lesz a hétköznapokban, és akivel
létrehozza a családi fészket.

Elhangzott, hogy a mai modern világban a nőkre sokkal nagyobb
teher jut, hiszen az otthoni teendők mellett a munkában is helyt kell
állniuk, és ezzel együtt általában jobban viselik a nehézségeket, mint
a férfiak. – Lényeges, hogy legyen egy nap az évben, ami csak róluk
szól, de fontos az is, hogy ne csak ma törődjünk velük kiemelten, hi-
szen ők teszik szebbé az életünket. Isten éltesse a nőket! – zárta gon-
dolatait Koncz Ferenc.

A rendezvény további részében a Hajnali Néptáncegyüttes, Karády

István, a Csillagom Galambom néptáncot kedvelő együttes, majd Po-
ór Péter és Molnár Orsi szórakoztatta az egybegyűlteket. A műsor
után a városatyák virággal lepték meg a hölgyeket. R.P.
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A szerencsi nőket köszöntötték

A 792-es számú Bocskai István
Cserkészcsapat új zászlaját avatták fel
2015. március 15-én a szerencsi refor-
mátus templomban. A vasárnap dél-
előtti istentisztelet után dr. Börzsönyi
József áldotta meg a lobogót, a zászló-
anya Ráczné Váradi Éva, a szerencsi
Rákóczi Zsigmond Református Általá-
nos Iskola igazgatója lett.

– Ha egy nemzet visszatalál Istenéhez, ak-
kor rendre megoldódnak problémái – hívta
fel a figyelmet Parajos Tibor cserkészpa-
rancsnok, aki szerint 50-60 évvel ezelőtt utat
tévesztettünk, most kegyelmi állapot van.
Csakis rajtunk áll, hogy visszatalálunk-e Is-
tenhez. Mi elindultunk egy úton és magunk-
kal visszük a tanuló ifjúságot, a jövő nemze-
dékét – fogalmazott a cserkészparancsnok.

Dr. Börzsönyi József áldotta meg a cserké-
szek zászlaját, melyre Ráczné Váradi Éva a

szerencsi Rákóczi Zsigmond Református Ál-
talános Iskola igazgatója az összetartozás
jelképeként kötötte fel a zászlóanya szalagot.
Az intézményvezető úgy fogalmazott: egy lo-
bogónak akkor a legnagyobb az értéke, ha
minél több ember sorakozik fel mögötte. –
Azt kívánom a cserkészeknek, hogy a refor-
mátus iskolával vállvetve egyre többen sora-
kozzanak fel a most megáldott új lobogó mö-
gé, melyhez mi minden támogatást meg-
adunk a jövőben.

Parajos Tibor szerint a zászló azért van,
hogy lobogjon, játsszon a széllel és lelkesít-
sen; erőt sugározzon és védelmezzen; emlé-
keztessen és felemeljen. Mágikus erő van
benne, mely eskütételre késztet. A cserkész
fogadalmat Forgács Márton csapatparancs-
nok mondta el.

A 792-es számú Bocskai István Cser-
készcsapat megkapta az 1934-ben alakult a

szerencsi polgári fiúiskola cserkészcsapatá-
nak számát, ezáltal az immár több mint
nyolcvan esztendős közösség jogutódjává
váltak. M. Z.

A református cserkészcsapat zászlaja

Mégsem lehetnek nyitva az üzletek vasárnap?
Mint arról korábban beszámoltunk, március

15-én lépett életbe a vasárnapi zárva tartásról
szóló törvény, mely a kiskereskedelmi szektor-
ban vasárnap és munkaszüneti napokon meg-
tiltja munkavégzést. Az eredeti jogszabály ki-
vételként fogalmazta meg, hogy a világörökség
területén lévő üzletekre nem vonatkozik a jog-
szabály. Magyarország Kormánya március 11-
én tárgyalta a kiskereskedelmi szektorban va-
sárnapi munkavégzéssel kapcsolatos módosí-
tó javaslatot, mely szerint szűkítenék a kivéte-
lek körét: a hét utolsó napján tehát várhatóan
Szerencsen sem lesznek nyitva a 200 négyzet-

méternél nagyobb üzletek.
Az igazságosság jegyében tovább szűkül

a vasárnapi munkavégzés tilalmához fűző-
dő kivételek köre – írja az MTI.

– A kormány március 11-én megtárgyalta a
kiskereskedelmi szektorban történő vasárna-
pi munkavégzés tilalmával összefüggésben be-
nyújtott módosító javaslatokat – közölte Giró-
Szász András kormányzati kommunikációért
felelős államtitkár a március 11-ei kormányü-
lés döntéseiről tájékozatva az MTI-t.

Hozzátette: „meglepődve láttuk, hogy a saj-
tóban oly' hangos ellenzék” a világörökség

megkülönböztetett helyzetével kapcsolatban
nem nyújtott be módosító javaslatot. Ugyan-
akkor a kormány számára világossá vált, hogy
igazuk volt azoknak, akik igazságtalannak
érezték a vasárnapi munkavégzés tilalmával
kapcsolatban a világörökségi területen lévő
kereskedelmi üzletek – és így az ott dolgozók
– megkülönböztetését. Ezért, ezen a területen
a kormány fogja kezdeményezni a változtatást,
így tovább szűkül a kivételek köre – jelentette
ki. Kiemelte: a cél továbbra is az, hogy senkit
ne lehessen dolgoztatni akarata ellenére va-
sárnap. Forrás: MTI

2015. március 20.
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„A szerencsi Bolyai János
Katolikus Általános Iskola
energetikai fejlesztése” el-
nevezésű projekt kereté-
ben február második felé-
ben megkezdődött a helyi
tanintézet külső nyílászá-
róinak cseréje, a fűtés kor-
szerűsítése.

Kocsisné Szabó Beáta igazgató
arról tájékoztatta lapunkat, hogy
kivitelezés gördülékenyen törté-
nik, amely a mindennapi tanítást
nem zavarja. A fejlesztés eddigi
szakaszában elvégezték a kazán
cseréjét és beüzemelték a fűtész-
szabályozókat, folyamatos az ablakok cseréje
és a napkollektorok felszerelése. A további-
akban megtörténik a Bolyai iskola homlokza-
tának hőszigetelése. Az intézményvezető re-

ménykedik abban, hogy május végére befeje-
ződik a rekonstrukció, ami után megújult, ké-
nyelmes körülmények között folytatódhat az
oktató-nevelő munka. M. Z.

Energetikai fejlesztés a Bolyaiban Angolverseny
rákóczisoknak
Második alkalommal került megren-

dezésre a nemzetközi Fox angolverseny
március 3-án a Rákóczi Zsigmond Re-
formátus Általános Iskolában. A tanin-
tézmény 54 diákja vett részt a tudás-
próbán másodiktól nyolcadik évfolya-
mig. A gyerekeknek öt kategóriában 30
feleletválasztós kérdésre kellett helye-
sen válaszolniuk a következő témakö-
rökben: nyelvtan, szókincs, helyesírás,
kiejtés, kifejezések, a brit és az ameri-
kai kultúra, valamint egy adott olvas-
mány.

R.P.

A Társadalmi Megújulás Operatív Program
Innovatív iskolák fejlesztése című pályázat
keretében vettek részt mozgás- és tartásja-
vító, képességfejlesztő tréningen a Rákóczi
Zsigmond Református Általános iskolai pe-
dagógusai. A résztvevők a többnapos kurzu-
son fitlabda-gyakorlatokat végeztek, ame-
lyek alkalmasak alakformálásra, gyógytorná-
ra és zsírégetésre.

Egészségmegőrző
tréning

Megválasztották a kollégium szépét
Kilencedik alkalommal rendezték meg a „Kollégium Szépe” versenyt, amit március

5-én este tartottak a Rákóczi-vár színháztermében. Az eseményen a benevezett lá-
nyok produkciói között a Szerencsi Középiskolai Kollégium diákjai adtak elő szóra-
koztató műsorszámokat. A zsűriben helyet foglalt városunk két alpolgármestere, dr.
Egeli Zsolt és Nyiri Tibor is. A Kollégium Szépe idén Vaskó Vivienn lett.

Rendhagyó drá-
mapedagógiai fog-
lalkozáson vettek
részt a Rákóczi
Zsigmond Refor-
mátus Általános Is-
kola tanulói márci-
us 10-én. A nyolca-
dikos diákoknak a
budapesti székhe-
lyű Manna Kulturá-
lis Egyesület képvi-
selői két tanórán
keresztül tartottak
játékos műhelygyakorlatokat a pályaválasztásról.

Drámafoglalkozás 
a pályaválasztás jegyében

2015. március 20.



Vidám, zenés gyermekműsornak lehet-
tek részesei március 11-én a Gyárkerti
óvoda lurkói, amikor Cini és Sanyi bohóc,
azaz a Zenebona Társulat látogatta meg
a kicsiket, hogy jókedvű produkciójukkal
mosolyt csaljanak az arcukra. Az interak-
tív előadás központi témája a víz volt, és
ehhez kapcsolódó dalok hangzottak el gi-
tár, hegedű és szintetizátor kíséretében,
de bemutattak tréfás jeleneteket, külön-
leges kellékeket és egyéb érdekessége-
ket is.
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A Belügyminisztérium, az Országos
Rendőr-főkapitányság, valamint az
Országos Katasztrófavédelmi Főigaz-
gatóság által meghirdetett XI. Orszá-
gos Középiskolai Rendészeti Tanul-
mányi Verseny egyéni kategória or-
szágos döntőjét 2015. március 4–6.
között tartották Putnokon. A megmé-
rettetésen kiváló eredményt értek el
a szerencsi Bocskai István Katolikus
Gimnázium diákjai.

Huszonöt fiatal jutott az országos döntőbe,
ahol rendészeti-, katasztrófavédelmi-, vala-
mint speciális társadalmi ismeretekből, ren-
dészettörténet, és idegen nyelv tantárgyak-
ból oldottak meg írásbeli, szóbeli teszteket.
A versenyen a szerencsi Bocskai István Ka-
tolikus Gimnáziumot Novák Norbert és La-

domérszki István képviselték,
akik 11. és 15. helyezésükkel
Borsod-Abaúj-Zemplén megye
legjobb eredményét érték el. 
A felkészítésben kimagasló szak-
mai segítséget nyújtott számukra
Keresztesi János, a Szerencsi
Rendőrkapitányság vezetője és
Éliás Krisztián, a Szerencsi Rend-
őrkapitányság közrendvédelmi
osztályvezető-helyettese.

A zárórendezvényen Novák
Norbert, megyénk legeredmé-
nyesebb versenyzőjének és Éliás
Krisztián felkészítőnek rendőrsé-
gi emlékplakettet adott át Ruszkai József,
megyei főkapitány-helyettes. A katasztrófa-
védelmi feladatok teljesítéséért Ladomérszki

István és felkészítője kaptak serleget Lipták
Attilától, a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei
Katasztrófavédelmi Igazgatóság vezetőjétől.

Bocskaisok a legjobbak között

A Bocskai István Katolikus Gimná-
zium idén első alkalommal vett részt
a Karcagi Nagykun Református Gim-
názium és Egészségügyi Szakközépis-
kola által szervezett Dr. Hajdú-Moha-
ros József Országos Református Föld-
rajzi Tanulmányi Versenyen.

Az első, írásbeli fordulót 2015. február 2-
án rendezték meg Karcagon, amelyen első
sorban topográfiai, gazdasági- és társada-
lomföldrajzi- és bibliaismeretekre volt szük-
ség, de verseny névadójával kapcsolatos kér-
dések is várták a diákokat. Almási Annamá-
ria, a gimnázium 12. B. osztályos tanulója si-
kerrel vette az akadályt, és eredménye alap-
ján továbbjutott a március 7-ei szóbeli dön-

tőbe, ahol országos harmadik helyezést ért
el. Felkészítő tanára Jancsovszki Máté volt.

Óvodások 
az iskolában

Nyílt napon fogadta március 12-én a
szerencsi és ondi óvodásokat a Bolyai Já-
nos Katolikus Általános Iskola. Kocsisné
Szabó Beáta igazgató köszöntője után a
gyermekek a sportcsarnokba vonultak,
ahol képkirakó, sorversenyek és finom fa-
latok várták őket Micimackó és barátai
társaságában. A program folyamán a nagy-
csoportos lurkók betekintést nyerhettek
az iskola mindennapi életébe, megismer-
kedhettek a leendő tanító nénikkel, és ta-
lálkozhattak egykori óvodás társaikkal.

Országos harmadik helyezés

Zenebona az oviban

2015. március 20.
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2008. március 10-én a Mátra Cukor Zrt. német tulajdono-
sa bejelentette, hogy megszünteti a szerencsi cukorgyártást,
majd a nagy múltú üzem végleg bezárta kapuit.

Szerencs Város Önkormányzata ennek tiszteletére 2015.
március 10-én szervezett megemlékezést a Cukorgyári Em-
lékparkban.

Koncz Ferenc, Szerencs polgármestere beszédében arra emlékez-
tetett, vajon milyen érzés lehetett az egykori üzem dolgozóinak, ami-
kor a gyárból legördült az első zsák cukor? Tudták-e akkor a szeren-
csiek, hogy az a termék az életet fogja jelenteni a településnek, a kör-
nyék lakóinak? Tudták-e, milyen ipari kultuszt indít el a gyár, amit ké-
sőbb a mezőgazdaság nehéziparának neveztek Magyarországon? – A
kaposvári üzem a hazai cukorigény egyharmadát tudja megtermelni.
Európa egyik legjobb cukorrépa termőterületével rendelkező országa
ma a saját szükségleteit sem tudja kielégíteni. Ide jutottunk napjaink-
ra – fogalmazott Koncz Ferenc, aki szerint ezen az állapoton változ-
tatnia kell az országnak. Mint elhangzott, a városvezetés lépéseinek
köszönhetően évről évre felvetődik, hogy ha egyszer újra cukorgyár-
tás lesz Magyarországon, abban Szerencsnek is lehet része. – Nekünk
az a feladatunk: ne azzal foglalkozzunk, hogy mi történt az elmúlt idő-
szakban, inkább azzal, hogyan tudjuk megváltoztatni, újraépíteni azt
a világot, amely Szerencsnek több mint száz esztendőn át az életét, a
megerősödését, a központi szerepét jelentette – hangsúlyozta Sze-
rencs polgármestere, s reményét fejezte ki, hogy ebben társra találnak
kormányzati szinten is. Gondolatai befejezéseként a városvezető Szé-
chenyi gondolatát idézte, mely szerint amiről önként lemondunk, azt

soha nem kaphatjuk vissza. – Ezért nehéz újraépíteni mindazt, amiről
ez az ország 2008-ban önként lemondott. Nekünk pedig élnünk kell
a mindennapjainkat és építeni a jövőnket – mondta Koncz Ferenc.

A polgármester beszéde után az egykori cukorgyári dalos közös-
ségből átalakult Szerencsi Férfikar műsorát hallhatták az emlékezők,
majd Zöldiné Eperjesi Ildikó szavalta el Tompa Mihály: A madár fia-
ihoz című versét. Az esemény végén a jelenlévők koszorút és virágot
helyeztek el a 2009-ben létrehozott Cukorgyári Emlékparkban.

M. Z.

Az egykori cukorgyárra emlékezett Szerencs

A szerencsi cukorgyár működése során mindig foglalkozott a múlt-
jával, időről időre kiállításokat rendeztek, amelyekkel bemutatták
történetét. Az üzem 1989-ben ünnepelte fennállásának századik év-
fordulóját, és ekkor elhatározták, hogy ebből a kis tárlatból múzeu-
mot alapítanak. Felvetődött a gondolat, hogy ne csak a helyi manu-
faktúra történetét mutassák be, hanem gyűjtsék össze a világ cukor-
gyári termékeinek egy-egy példányát, és ezáltal építsék a globális
kapcsolatokat is. A gyűjtemény így két részre bontható: gyártörténet
és nemzetközi cukorminták.

Mint ismeretes, az elmúlt év nyarán megkezdődött a Szerencsi Cu-
kormúzeum felújítása, és az új állandó kiállítások előkészítése. A
Zempléni Múzeum – mint az édesipari gyűjtemény gondozója – a kö-
zelmúltban felhívással fordult a lakosság, az egykori cukorgyári dol-
gozók felé, miszerint várnak minden olyan tárgyi emléket, fényképe-
ket, iratokat, amelyeket tulajdonosa szívesen ajándékozna a múze-
umnak, hogy az fennmaradjon az utókor számára. Erre azért van
szükség, mert a gyár története részletesen dokumentált egészen
1989-ig, de a privatizációtól kezdve a 2008-as bezárásig nem bővült
az állomány, így nem lenne egyszerű új tárlatot szervezni, hiszen nin-
csenek meg az utolsó 18 év anyagai. Fazekasné Majoros Judit, a
Zempléni Múzeum igazgatója szerint bizonyára vannak olyanok, akik
nem szívesen válnának meg a fennmaradt értékektől, de erre meg-
oldást kínál a digitalizálás, amely során elektronikus másolatot ké-
szítenek a fotóról, dokumentumról, és az eredetit visszaszolgáltatják
a felajánlónak. – Ezúton is szeretnék kérni mindenkit, aki rendelkezik
bármiféle emléktárggyal a működő cukorgyár múltjával kapcsolat-
ban, hogy a Zempléni Múzeumban jelentkezni szíveskedjen – tette
hozzá az igazgató.

R.P.

Múlt, jelen és jövő

Fotónk 2007-ben készült, majd egy esztendő múlva utoljára
szólalt meg a cukorgyár dudája.

2004-ben még senki sem gondolt a gyár bezárására.

A cukorgyár Szerencsnek az életet, a megerősödést jelentette.

2015. március 20.
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Szomorúan emlékeznek a századforduló szerencsi polgá-
rai március 15-re. A magyar nemzet e nevezetes hónapjában
tűz pusztított a város több pontján, így a helyi lap nyomdá-
jában is. A lángok megsemmisítették a nyomdai felszerelé-
seket, a papírraktárt, a gépeket, a nyomtatványokat és a
kész újságot is. Sikeres évek fáradtságos munkája semmi-
sült meg egy pillanat alatt. A Tokaj-Hegyalja következő szá-
ma, csak öt hét késéssel jelenhetett meg, beszámolva hű ol-
vasóinak mind a városban, mind a környéken történt neve-
zetesebb dolgokról.

Mindemellett e nap emléke nem ezen eset miatt véste fel magát
örökre a történelmi emlékezés palettájára. A századfordulón még
elevenebben élt a szabadságharc hőseinek emléke. Számos a szabad-
ságharcból fennmaradt tárgy forgott a magyarság körében, melyből
Kassán ereklye kiállítást rendeztek. Erre az alkalomra az Aradi Vér-
tanúk Múzeuma is küldött anyagot: Vécsey feszületét, a selyemken-
dőt, mellyel Lázár Vilmos szemét kötötték be, Damjanich levelét, és
imáját, amit a börtönben az utolsó éjjel írt, Thorma János képét a 9
vértanú kivégzéséről, Kossuth búcsúlevelét a hazától, valamint egyéb
felvidékre vonatkozó emléket.

A harc elbukott, mégis meghozta gyümölcsét: az emberekben to-
vább élt a szabadság utáni vágy. Marosvásárhelyről jött a hír, hogy
élt ott egy öregember, aki 19 éves ifjúként nem egy csatában vett
részt. Világos után fogadalmat tett: addig, amíg Kossuth alkotmánya
helyre nem áll, nem nyiratkozik, és nem borotválkozik. Meg is tar-
totta fogadását, és a századfordulón még lehetett látni Vásárhely ut-
cáin a hosszú hajú és szakállú 48-as honvédot.

Miskolcon az ezredfordulón „1848”
címmel egy hetenként kétszer megjele-
nő politikai és társadalmi hetilap indult
útjára, mely a függetlenség elveit ígérte
szolgálni.

Ada községben Bujtok István negy-
vennyolcas honvéd, amikor halálát kö-
zeledni érezte papírost és ceruzát kért.
Reszkető kézzel leírta a Kossuth nótát
és lelkére kötötte családtagjainak, hogy
azt temessék el vele a sírba. Kívánságát
természetesen teljesítették.

Ilyen és hasonló legendák, regék, ki-
állításon látható ereklyék őrzik ’48 üze-
netét, mely arról szól, hogy akkor is ma-
gyarok vagyunk: ha tatár, török, német,
orosz vagy amerikai katonák tévednek
útjainkra. Akkor is, ha a pénzen, amit
olykor kezünkbe veszünk lassan nem a
mi magyar királyaink arcát, s az ősi cí-
merünket láthatjuk, ha néha tolmácsra van
szükségünk, hogy szót érthessünk e hazában, ha valahol messze dön-
tik el, hogy mi legyen a Duna-Tisza táján. Nem szégyen az - bár nem
is divat - azt kimondani, hogy úgy a gazdagabbak, mint a szegények
és nyomorba döntöttek között egyetlen gondolat a közös az, hogy
magyarok vagyunk és így egy a sorsunk akkor is, ha nem látszik an-
nak. O.Z.M.

A szabadságharc ereklyéi

Lázár Vilmos 
selyemkendője

Jeney András

Tavaszderű

Téli bút elűzni jött a fürge szél.
Táncra perdül, ring, remegve fény szitál,
Rózsaszín sziromról meggyfehérre száll –
S megfagyott bogárka életet remél.

Jaj, de hó alól még bűzt lehell a mély.
Sarjú fű riad, rikolt a jégmadár;
Láp kuruttyol: tél, soh’sem lesz vége már!
Ám a fán – zsong, s néked mézet gyűjt a méh.

Március kitárja szíved s ablakod,
Záporral kopogtat, rétre csal Napot,
Mocsárt kiszárít, tűnik békanyál.

Asszonyod simul arcodhoz csöndesen,
Tiszta ágya vár a csöndes estelen –
S tavaszderűre rámosolyg a nyár.

Leskó Imre

Gobelin
(Kovács Mária alkotásairól)

A színes gondolatok mögött
cérnák arzenálja kínál
alkalmat alkotásra.
Öltések ölelkeznek 
százezer számra szerényen,
engedelmesen.
A gondolat mása életre kel,
az alkotás kényszere művet alkot.
S aki árnyakat, fényt, színeket
kever életté, boldog,
kitölt egy üres teret.

A falon zarándokló tekintetek
csodát látnak,
az öltések eggyé forrva ordítják:
ÉLETREKELTÜNK!

Nagy István

A vers

Hogy mi is a vers? Nem csak rímbe szedett próza,

Annál sokkal több a vers mondandója.

Prózaként a gondolatot magad elé teszed,

A sorvéghez a rímet babrálva keresed.

Rájössz, nem érdemes versben is leírni,

Könnyebb némelyiket könny nélkül elsírni.

No de sírásból nem élt meg a magyar,

Jobb, ha ami fontos, rímbe szedve szaval.

Sor végén a rímek a szívekig érnek,

Bizonyítást adnak egy-egy szép reménynek.

Könnyebb lesz a szíved, ha versbe szeded búját,

Dalra a prímás is megpengeti húrját.

Szeresd a verset, hisz mind neked van írva,

Az életet zengi, vagy elkísér a sírba.

Ha a verset olvasod, rájössz sok mindenre:

Nem minden rímel a nagybetűs ÉLET-be.

De hogyha a próza nem mondja igazát,

A versben megtalálod szíved-vágya sorát.

A versben nem csalódhatsz, légy öreg vagy gyermek,

Sok rossznak, bánatnak ő nyitja a vermet.

Ha verset olvasol, mindjárt jobb a kedved,

Az értelmét látod múló életednek.

A Hegyaljai Alkotók Társulása versei

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS!
Az Emberi Erőforrások Minisztere a „Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992.

évi XXXIII. törvény 20/A. §-a alapján pályázatot hirdet a Klebelsberg Intézmény-
fenntartó Központ Szerencsi Tankerülete fenntartásában működő köznevelési in-
tézmények: Prügyi Móricz Zsigmond Általános Iskola, Monoki Kossuth Lajos Álta-
lános Iskola intézményvezetői (magasabb vezető) beosztásának ellátására. A hiva-
talos pályázati kiírások megtalálhatóak a Közigazgatási és Igazságügyi Hivatal „Kö-
zigállás” állásportálján: https://kozigallas.gov.hu, valamint az Oktatási és Kulturális
Közlönyben. A pályázat benyújtásának határideje: 2015. március 31.

2015. március 20.
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Nyolcadik alkalommal került meg-
rendezésre az Örök Mozgásban Tánc-
est Kovács Annamária (Cini) táncok-
tató szervezésében. A Kulcsár Anita
Sportcsarnokban február 21-én meg-
rendezett eseményen a Szikra Táncis-
kola szerencsi és tállyai csoportja, a
taktaharkányi Spry Dance Club mo-
dern táncosai, valamint a HON Alap-
fokú Művészeti Iskola prügyi növen-
dékei és Tenk település tehetségei
nyújtottak fergeteges műsort a kö-
zönség számára.

A teltházas táncest megnyitóján Koncz Fe-
renc polgármester köszöntötte a résztvevő-
ket és a közönséget. A városvezető többek
között megjegyezte, nagyon büszke arra,
hogy ez a rendezvény az évek során a szeren-
csi kulturális élet meghatározó eseménye
lett, és méltatta Kovács Annamária közösség -
építő képességét. Koncz Ferenc virágcsokor-
ral és csokoládéval köszöntötte a táncpeda-
gógust, aki hasonló jókívánságokat kapott dr.

Szemán Ákostól is. Taktaharkány polgármes-
tere kiemelte, hogy Annamária nem csupán
táncoktatást tart a községben immár 15 éve,
hanem a település művelődésszervezésében
is részt vesz. A jelenlévőket Tenk polgármes-
tere, Szopkó Tamás is üdvözölte, majd köszö-
netet mondott Cininek a több éves barátsá-

gért és a tánccsoportjuk elindításában való
közreműködésért.

A gálán összesen 140 fiatal mutatta be te-
hetségét az óvodás korosztálytól egészen a
fiatal felnőttekig. Az est zárásaként a fellépők
közös produkcióval búcsúztak a népes pub-
likumtól. R.P.

Örök mozgásban, tánc a küzdőtéren

Ruhaadomány 
a rászorulóknak

2015. év elején helyi vállalkozók keres-
ték fel a Szerencsi Többcélú Kistérségi Tár-
sulás „Eséllyel a jövőbe” – Gyermekesély
program a szerencsi kistérségben elneve-
zésű (TÁMOP-5.2.3.-A-12/1-2012-0008
számú) pályázat munkatársait, hogy ruha-
adományt ajánljanak fel a programban
érintett hátrányos helyzetű lakosoknak.

Nagy öröm volt számunkra, hogy adomá-
nyukkal olyan hátrányos helyzetű csalá-
doknak tudtunk segítséget nyújtani, akik
valóban rászorulnak az ilyenfajta támoga-
tásra. A ruhacsomagok a mezőzombori Kö-
zösségi Ház, a megyaszói, monoki és prügyi
Biztos Kezdet Gyermekház látogatói között
kerültek kiosztásra. Számukra ez hatalmas
segítség volt, figyelembe véve nehéz anyagi
helyzetüket, szűkös megélhetésüket.

Ezúton szeretnénk még egyszer köszö-
netet mondani az adományokért Ignácz
Mariann-nak és Ignácz Attilának.

A Gyerekesély Iroda munkatársai

A Szerencsi Többcélú
Kistérségi Társulás „Esély-
lyel a jövőbe” – Gyermek -
esély program a szerencsi
kistérségben című pályázat
keretében működő színját-
szó szakkör tagjai adtak vi-
dám műsort 2015. március
6-án, a Rákóczi-vár színház-
termében. A produkció
több hónapos felkészülés
során jött létre a Szerencsi
Ifjúsági Klubban, ahol Bod-
nár Edina, a gyermekesély
iroda munkatársa vezeti a
csoportot.

Tehetséges színészpalánták

Báloztak a tűzoltók
A Szerencs és Környéke Tűzvédelmé-

ért Alapítvány és a Szerencsi Hivatásos
Tűzoltóparancsnokság állománya idén
is megrendezte hagyományos télűző és
tavaszváró bálját a Bocskai István Kato-
likus Gimnázium aulájában. A vendége-
ket Koncz Ferenc polgármester köszön-
tötte, aki beszédében a lánglovagok
munkáját méltatta, kiemelve, hogy ha-
talmas megbecsülést érdemelnek pol-
gártársaiktól. 

Dócs Róbert, a Borsod-Abaúj-Zemplén

Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság
miskolci kirendeltségének vezetője a
megjelentekhez szólva így fogalmazott:
ez a bál arra hivatott, hogy kiragadjon
minket a gondokkal teli hétköznapok-
ból, és hátizsákunkat az asztal alá téve
megpihenjünk egy kicsit. Az est során
fellépett a Csillagom Galambom néptán-
cot kedvelő együttes, Molnár Evelin éne-
kelt, és meglepetés produkciót adott elő
a tűzoltókból álló alkalmi formáció, a Fi-
reman Dance Machine. R.P.

2015. március 20.
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Jótékonysági árverés
Farkas Ricsi Jászberényben él szüleivel, kisgyermekkorától

kezdve súlyos betegségben szenved. A napjainkra egyre rosszabb
állapotba került kisfiú szülei nehéz anyagi körülmények között
élnek. Juhász Gábor szerencsi festőművész saját alkotásai közül
ajánlotta fel Hajnal a parton című 60×80 cm-es festményét jóté-
konysági árverésre, melynek bevételét a kisfiú és családja kapja.
A kép kikiáltási ára ötvenezer forint, licitálni 2015. március 31-
én 20 óráig lehet az alábbi internetes oldalon: https://farkasri-
csi.com/hu/jotekonysági-arveres. A jótékonysági árverésről to-
vábbi információ kérhető Tőkésné Iván Erikától a 20/237-3197-
es telefonszámon, vagy az erikaszerencs@gmail.com elektroni-
kus levélcímen.

Szerencsi győzelem 
az ultiversenyen

Immár 64. alkalommal rendezték meg a
kártya szerelmesei a Zempléni Ultitalálko-
zót. A március 14-én Szerencsen megtartott
eseményen 19 játékos ült asztalhoz, majd
kiderült, hogy a kupa ezúttal is Szerencsen
maradt. 

Végeredmény: 1. Nagy József, 2. Kovács
Péter, 3. Tokár János, 4. Bodovics Ferenc. A
nagy érdeklődésre való tekintettel a követ-
kező kártyás találkozót május 9-én rende-
zik meg.

Elismerések a megye rendőreinek
A nemzeti ünnep alkalmából miniszteri és országos rendőr-

főkapitányi elismeréseket vehettek a Borsod-Abaúj-Zemplén
Megyei Rendőr-főkapitányság állományába tartozó rendőrök.

Magyarország belügyminisztere rendőrségi főtanácsosi címet ado-
mányozott Kovács Béla ezredesnek, a megyei rendőrfőkapitány ren-
dészeti helyettesének és Szent György Érdemjelet Ruszkai József ez-
redesnek, a megyei rendőrfőkapitány gazdasági helyettesének.

Az Országos Rendőr-főkapitányság vezetője soron kívül előléptette
rendőr őrnaggyá Váradi Ottó századost, a Szerencsi Rendőrkapitány-
ság Igazgatásrendészeti Osztályának vezetőjét és tárgyjutalomban ré-
szesítette Eke Zoltán főtörzszászlóst, az Ózdi Rendőrkapitányság kör-
zeti megbízottját, illetve Dobos Tünde közalkalmazottat a Borsod-
Abaúj-Zemplén Megyei Rendőr-főkapitányság előadóját.

Házasságot kötöttek: Mihalik Zsuzsanna – Ben-
dik Tibor, Kállai Szilvia – Lakatos Zoltán.

Születtek: Cziperla Petra, Bánszki Hanna, Brevák
Barbara Abigél, Trinácz Panna, Pongrácz Lili, Zsiros
Amina Ilona, Váczi Kende, Gulyás Áron, Kocsis Jó-
zsef, Dócs Dominik, Zakariás Vivien, Illés Csaba,
Tompa Mira Lilien, Brugovuczky Lóránt.

Elhunytak: Balogh József László (76 év), Ráski
Jánosné, született Kékedi Magdolna (87 év), Tóth
Imréné, született Varga Julianna (85 év), Tóth Dá-
nielné született Papp Julianna (70 év), Horváth Kál-
mán (77 év), Zombori Ferencné, született Tőkés Er-
zsébet (80 év), Molnár Istvánné,  született Bros-
mann Magdolna (90 év), Németh Tamásné, szüle-
tett Habina Piroska (89 év), Orosz Margit (80 év),
Zsendovits Ágoston István (85 év), Juhász Lászlóné,

született Sándor Rozália (93 év), Hidegkuti Ferenc
Lászlóné, született Tóth Anna (84 év), Arnóczki
Vendel (64 év), Juhász Andrásné, született Károly
Éva Lenke (79 év), Kiss József (79 év), Nagy Lajos-
né, született Dajka Erzsébet (82 év), Osváth Sándor
(75 év), Bodnár Józsefné, született Varga Margit (82
év), Hellinger Sándorné, született Nagy Éva (71 év),
Szabó Andrásné, született Pelbárt Irén (76 év), Pál-
falusi István (78 év), Szűk József (99 év), Pásztor
Béláné, született Hauser Márta (70 év), Magyar
Lászlóné, született Kovács Irén (93 év), Alföldi
Lászlóné, született Sike Terézia (76 év), Mészáros
Sándor (52 év), Lendvai Lajosné, született Horváth
Jolán (84 év), Lengyel Istvánné, született Simon Er-
zsébet (86 év), Lukács József (81 év), Víg Jánosné,
született Rutkai Rózsi Lenke (89 év).

Anyakönyvi hírek: 2015. január – február

Emlékezés
Életének 74. évében, rövid ideig tartó betegségben elhunyt Benkó Istvánné, Hollár Gabriella. 
1941. október 30-án született Szerencsen, iskoláit is e városban végezte. Érettségi után a csokoládé-

gyárban dolgozott. Egy leánya született, majd két kislány unoka boldog nagymamája volt. 35 év munka-
viszony után számviteli osztályvezetőként vonult nyugdíjba, de ez után is aktív életet élt, hiszen dolgozott
a Szántó J. Endre Egyesített Szociális és Egészségügyi Intézetben, később a Hegyalja Kapuja Mozgáskor-
látozottak Egyesületének munkáját, klubvezetőként segítette. A református egyházban hosszú ideig pres-
biterként szolgált, egyik alapító tagjai volt a református gyülekezeti kórusnak és tagja az asszonykörnek.
Szerettei, barátai és tisztelői 2015. február 21-én vettek tőle végső búcsút.

Szerencs és környékén

Akkumulátorok és töltések

Vásárláskor a használt
akkumulátort beszámítjuk

a legolcsóbban!

ingyenes bevizsgálása!

1000-4000 Ft értékben.

AkkumulátorokAkkumulátorok
a világszínvonalú Ca/Ca technológiával.

AkcióAkció
egész évben!

Szerencs, Kassa út 4.

Telefon: 20/981-6065.
(37-es főút)

BOSCH

Nagysikerű koncertet adott
Szerencsen az Ismerős Arcok
zenekar. A Rákóczi-vár szín-
házterme zsúfolásig megtelt
március 14-én este. A közön-
ség az utolsóként eljátszott
dalt, a Nélküled című számot
is együtt énekelte az együttes
tagjaival. A zenekar Facebook
oldalán még ezen az estén kö-
szönetet mondott a rajongók-
nak: Köszönjük a fogadtatást
Szerencs!

Ismerős Arcok Szerencsen

2015. március 20.
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Köllő Ábel, a szerencsi Rákóczi
Zsigmond Református Általános Isko-
la harmadik osztályos tanulója – Bor-
sod-Abaúj-Zemplén Megye legjobbja-
ként – bejutott az asztalitenisz diák -
olimpia országos döntőjébe, ahol kor-
osztályában az előkelő ötödik helyen
végzett.

A finálét 2015. február 22-én rendezték
meg Budapesten, az Elektromos Sportcsar-
nokban, ahol minden megyét egy-egy ifjú
sportoló képviselt, így összesen 19-en indul-
tak Köllő Ábel korosztályában. A verseny
négy csoportban kezdődött. Az első körben

Ábel látványos, fordulatos meccseken győzte
le ellenfeleit, így felkerülhetett a főtáblára. A
nyolc legjobb között az első mérkőzését saj-
nos elveszítette, ezután már az 5-8. helyezé-
sért folytathatta a küzdelmet, s végül a 2006-
os születésű Köllő Ábel az ötödik helyen zár-
ta az országos versenyt úgy, hogy a nyolc leg-
jobb között két évvel idősebb játékosokkal
kellett asztalhoz állnia. Gratulálunk váro-
sunk tehetséges, ifjú asztaliteniszezőjének!

Az országos döntőről szóló beszámolót és
fotót Ábel édesapja, a szintén asztalitenisze-
ző Köllő András juttatta el a Szerencsi Hírek-
nek. M. Z.

Súlyemelés: tizenegy aranyérem

Huszadik alkalommal rendezték
meg Tiszaújvárosban az Ördögh Ist-
ván Emlékversenyt. Szerencs Város
Sportegyesületének súlyemelő szak-
osztálya 2015. február 22-én 14 ver-
senyzővel lépett dobogóra. Fekete Di-
ána és Morvai Zoltán tanítványai re-
mek eredményekkel zárták az idei év
első versenyét, összesen 11 aranyér-
met, két ezüst és egy bronzérmet sze-
reztek – tájékoztatta a Szerencsi Híre-
ket Fekete Diána.

A fiú kategóriában a 11 éves Takács Máté
lett a legeredményesebb a népes mezőny-
ben, így ő kapta a korcsoportjának járó kü-
löndíjat. A fiúk felkészülését segítette a Sport
XXI. program keretein belül megszervezett,
Ózdon megtartott edzőtábor, melyen három
szerencsi fiatal – Takács Máté, Csipkés Ist-
ván, Konecsni Róbert – vett részt 2015. feb-
ruár 12–15. között. Mindhárman egyéni csú-
csokkal zárták a versenyt.

A 2014-es év eredményeként két helyi
sportoló – Bárány Gergő, Vasas Péter – beke-

rült a Héraklész Bajnok programba. Az ő ver-
senyfelkészülésüket segítette az egy hetes
Héraklész edzőtábor, melyen saját szakosz-
tályukban vehettek részt, 2015. február 2–6.
között. A verseny után az eredmények alap-
ján Konecsni Róbert is bekerült a Héraklész
Bajnok programba.

A súlyemelő szakosztály növendékei jelen-
leg 2015. április 24–25. között megrendezés-
re kerülő diákolimpiára készülnek. 

Az Ördögh István Emlékverseny eredmé-
nyei: fiú korcsoport, 40 kg: 1. Takács Máté (90
pont); 45 kg: 2. Kapuvári Dominik (85 pont);
serdülő korcsoport, 45 kg: 3. Csipkés István (73
kg-os össszteljesítmény); 69 kg: 1. Konecsni
Róbert (159 kg); ifjúsági korcsoport, 77 kg: 1.
Vasas Péter (195 kg); 2. Nagy Tamás (135 kg);
85 kg: 1. Herman Dávid (160 kg); +94 kg: 1.
Bárány Gergő (212 kg); junior korcsoport, 77

kg: 1. Gáspár Pál Dávid (202 kg); felnőtt női,
53 kg: 1. Szűcs Anita (70 kg); felnőtt férfi, 77

kg: 1. Barna László (180 kg); 2. Németh Ri-
chárd (115 kg); 85 kg: 1. Morvai Zoltán (200
kg); 94 kg: 1. Morvai Tamás (105 kg).

Labdarúgás: 
vereség hazai pályán

A tavaszi idény első hazai mérkőzését
játszották a Szerencs VSE labdarúgócsapa-
tai. A B.-A.-Z. Megyei bajnokság kelet cso-
portjának 17. fordulójában Hidasnémeti
érkezett Szerencsre. Csapatunknak tovább-
ra is nehezen indul a szezon, a legutóbbi
döntetlen után most 0-3 arányú vereséget
könyvelhettek el játékosaink.

Nem sikerült a hazai győzelem ifi csapa-
tunknak sem. Az U19-es gárdák összecsa-
pásán 1-1 arányú döntetlen született.

A sakkszakosztály hírei
A Szerencs VSE sakkcsapata január 18-

án Sajószentpéteren vendégszerepelt a
megyei I. osztályú bajnokságban, és 8-4
arányú győzelmet aratott. Február 1-jén
Szerencsen fogadtuk a megyei I. osztály-
ban vezető Miskolci Kis Bocsok együttesét,
és 5,5-6,5 arányú vereséget szenvedtünk.
Berentén vendégeskedett a csapat február
22-én, ahol 6,5-5,5 arányban bizonyultunk
jobbnak. 

Taktaharkányban február 17-én rendez-
ték meg az amatőr sakk diákolimpia kör-
zeti döntőjét. Szerencset négy fiatal képvi-
selte. Második korcsoportos fiúk: 1. Mokri
Martin (Bolyai iskola), 2. Sárai Gergő (Rá-
kóczi iskola). Harmadik korcsoportos fiúk:
1. Tóth Zoltán (Bolyai iskola), 2. Váraljai
István (Bolyai iskola).

Igriciben rendezték meg február 22-én
az amatőr sakk diákolimpia megyei dön-
tőjét. Szerencsről a 2. korcsoportos fiúknál
Mokri Martin 6. helyezett, a 3. korcsopor-
tos fiúknál Tóth Zoltán 4. helyezett lett,
mindketten a Bolyai János Katolikus Álta-
lános Iskola tanulói.

Balogh Imre szakosztályvezető

Kiváló eredmény az asztalitenisz diákolimpián

Magabiztos győzelem idegenben

Az őszi fordulóban a pályaválasztó-
jog felcserélése miatt, Füzesabonyban
rendezték meg a 2015. március 8-ra
tervezett Szerencs VSE – Füzesabony
NB III-as asztalitenisz mérkőzést,
melyről Csorba István szakosztályve-
zető tájékoztatta a Szerencsi Híreket.

– A két páros lejátszása után még 1-1-re
állt a mérkőzés, köszönhetően az ifj. Csorba
– Makranczi páros fölényes 3-0 arányú győ-
zelmének, mert az esélyesebb Stadler–Török
párosunk váratlanul 3-2-es vereséget szen-
vedett. Az egyéni mérkőzéseken már nem
volt gondunk, mert Stadler Tamás és Mak-

ranczi László négy-négy győzelme mellett ifj.
Csorba István is három diadallal helyettesí-
tette a csapat éljátékosát nélkülöző Köllő
Andrást. A Szerencs VSE a tabellán elfoglalt
vezető helyének megfelelően magabiztosan
győzte le  a kiesés ellen küzdő hazaiakat –
közölte Csorba István.

Füzesabony – Szerencs VSE: 4-14; egyéni
mérkőzések: Stadler Tamás (4 győzelem),
Makranczi László  (4 győzelem), ifj. Csorba
István (3 győzelem), Török Gábor (2 győze-
lem); páros eredmények: ifj. Csorba – Mak-
ranczi (győzelem), Stadler – Török (vere-
ség).

2015. március 20.
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3900 Szerencs, Rákóczi út 33.
Tel./Fax: 47/362-580 mobil: 20/9477-355

e-mail: iroda@ffablak.hu
www.ffablak.hu

SPÓROLJON

VELÜNK!

SPÓROLJON

VELÜNK!
AJTÓ-ABLAK

RAKTÁRRÓL

AZONNAL!

AJTÓ-ABLAK

RAKTÁRRÓL

AZONNAL!

Rövid gyártási határidővel
egyedi elképzeléseit

is megvalósítjuk!

Rövid gyártási határidővel
egyedi elképzeléseit

is megvalósítjuk!

GARÁZSKAPUK, REDŐNYÖK stb.
-20% kedvezmény

+5% amennyiben műanyag nyílászárókkal
együtt rendeli meg!

GARÁZSKAPUK, REDŐNYÖK stb.
-20% kedvezmény

+5% amennyiben műanyag nyílászárókkal
együtt rendeli meg!

VÁLASSZA TERMÉKEINKET
A HOSSZÚTÁVÚ ENERGIAMEGTAKARÍTÁSÉRT!

VÁLASSZA TERMÉKEINKET
A HOSSZÚTÁVÚ ENERGIAMEGTAKARÍTÁSÉRT!

Extra kedvezmény
a március 31-ig felvett rendelésekre

Extra kedvezmény
a március 31-ig felvett rendelésekre
Kiváló minőségű műanyag ajtók, ablakok

-43% kedvezménnyel rendelhetőek
Kiváló minőségű műanyag ajtók, ablakok

-43% kedvezménnyel rendelhetőek

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

INGATLANINGATLAN
Szerencsen áron alul emeletes csa-
ládi ház a Tesco és az iskolák közelé-
ben eladó. Kétgenerációs lakásnak,
nagycsaládosoknak, akár vállalko-
zásra is alkalmas. Rendezett udva-
ron, melléképületekkel. Budapesti,
miskolci, szerencsi kisebb lakáscsere
is érdekel értékkülönbözettel. Érd.:
70/655-7576, 47/363-282. (5-6-7-
8-9-10)
Szerencs, Kossuth úton kétszobás,
felújított társasházi lakás eladó. Érd.:
20/966-9748. (4-5-7-8)
Szerencs központjában (Kossuth L.
u. 19/A) 61 m2-es, magasföldszinti
lakás azonnali beköltözéssel, áron
alul eladó. Irányár: 5,5 M Ft, az ár al-
kuképes. Érd.: 30/331-9467 17 óra.
(5-6-7-8)
Kiadó igényesnek Szerencs lakóöve-
zetében 60 m2 lakás bútorozottan és
felszerelve vagy enélkül. Érd.:
20/9659-134. (5-6)
Szerencs központjában, mégis csen-
des és nyugodt környezetben egy
modern, 140 m2-es hasznos alapte-
rületű, mediterrán típusú ház, vala-
mint ugyanitt 600 m2-es külön bejá-
ratú építési telek eladó. Érd.:
20/348-9548. (5-6-7-8)
Szerencs központjában téglaépítésű
társasházban, teljesen felújított, 2.

emeleti, 57 m2-es lakás (fa nyílászá-
rók + szúnyogháló, beépített szekré-
nyek, klíma, masszázskád) hozzá
tartozó garázzsal eladó. Érd.:
30/525-4740 (5-6)
Szerencsen az ESZEI-vel szemben,
100 m2-es felújított családi ház, vala-
mint Bekecsen 85 m2-es családi ház
eladó. Érd.: 30/8363-302. (5-7)
Szerencs, Gyár út 3. 3/3. szám alatti,
első emeleti, 39 m2-es lakás eladó.
Érd.: 20/586-5223. (5-9)
Szerencs, Erzsébet utca 9. szám
alatti kétszobás, összkomfortos, ker-
tes családi ház melléképületekkel el-
adó. Érd.: 47/362-788. (5)
Szerencsen az uszoda mellett két-
szobás, összkomfortos családi ház
nagy nappalival, garázzsal, mellék-
épületekkel, gáz és vegyes tüzelésű
kazánokkal, megegyezéssel eladó.
Érd.: 47/363-530. (5)
Szerencs, Jókai út 3. szám alatti, vál-
lalkozásra is alkalmas ingatlan eladó.
Érd.: 70/342-2980 16-20 óráig. (5-
6-7-8-9)

VEGYESVEGYES
Sürgősen keresek egy jó erőben lé-
vő nyugdíjas korú hölgyet, aki 95
éves nagyanyánkat felügyelné alkal-
manként szerencsi otthonunkban.
Érd.: 20/232-1393. (5-6)

LakosságiLakossági

apróhirdetés

Cím: Szerencs, Kassa út 4.
Telefon: 20/981-6065

Elektromos kerékpár
akkumulátor

Elektromos kerékpár
akkumulátor

szakszer új akkumulátor
cseréjét vállalom.

ű bevizsgálását,

Tavaszi és nyári
akkumulátor akció!

motorkerékpár

Köszönetnyilvánítás
Köszönetet mondunk mindazoknak, 

akik

özv. Maczkó Andrásné,
született 

Kisvárdai Piroska
temetésén megjelentek, sírjára virágot

hoztak, fájdalmunkban osztoztak.
A gyászoló család

2015. március 20.
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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

Húsvéti akció!Húsvéti akció!

– Füstölt tarja, nyers Bogdányi
Füstölt, darabolt comb
Bogdányi
Füstölt, kötözött combsonka
Nagykun
Füstölt, kötözött lapocka
Nagykun
Füstölt, Hegyesi húsvéti lapocka
Nagykun
Füstölt, Parasztlapocka Nagykun
Füstölt, hátsó csülök Dévay

–

–

–

–

–

–

1 680 Ft/kg

1 680 Ft/kg

1 450 Ft/kg

1 250 Ft/kg

1 150 Ft/kg
1 450 Ft/kg
1 140 Ft/kg

A feltüntetett árak az ÁFA-t tartalmazzák.

2015. március 16-tól április 13-ig:

Szolgáltatásaink:

fénymásolás,

nomtatványok,

bélyegzőkészítés,

gravírozás,

spirálozás.

elikánelikánelikánelikán
apír-írószer nyomtatványapír-írószer nyomtatványapír-írószer nyomtatványapír-írószer nyomtatványPPPP

3900 Szerencs, Kossuth tér 4.

Tel.: 47/362-806, 20/323-7974

Várjuk kedves vásárlóinkat!

Készüljünk együtt a tavaszra!Készüljünk együtt a tavaszra!
Kibővült kreatív termékek, iroda- és iskolaszerek

széles választékát kínáljuk Önöknek
minden nap 8-17 óráig.

E-mail:
citymarketing2004kft@gmail.com

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

Telefon: 47/364-700, 20/804-5953
E-mail: citymarketing2004kft@gmail.comKelm
e

Kelm
e

Kelm
e

Kelm
e

Akció:
Március 16-31-ig függönyvásár
30-50%-os árengedménnyel.

Dobja fel lakását új függönnyel, sötétítővel,
ruhatárát újítsa meg a tavasz vidám színeivel!
Dobja fel lakását új függönnyel, sötétítővel,
ruhatárát újítsa meg a tavasz vidám színeivel!
Dobja fel lakását új függönnyel, sötétítővel,
ruhatárát újítsa meg a tavasz vidám színeivel!

S gzol áltatásaink:
Helyben függöny- és ruhavarrás, javítások.

Nálunk egy helyen mindent megtalál.
Tavaszi méteráruk, vásznak, ágyneműk,
kiegészítők…

2015. március 20.



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

Sertés comb

Sertés oldalas

Májas hurka

Lángolt kolbász

Szerencsi füstölt

kolozsvári szalonna

Szerencsi Sertéstepertő

Sertés comb

Sertés oldalas

Májas hurka

Lángolt kolbász

Szerencsi füstölt

kolozsvári szalonna

Szerencsi Sertéstepertő

1269 Ft/kg

1249 Ft/kg

949 Ft/kg

1159 Ft/kg

1349 Ft/kg

1699 Ft/kg

1269 Ft/kg

1249 Ft/kg

949 Ft/kg

1159 Ft/kg

1349 Ft/kg

1699 Ft/kg

Az akció 2015. március 20-tól módosításig érvényes.

KUPONLÁZKUPONLÁZ
Vásárlásai után 200 Ft-os kupont adunk…

Részleteket keresse
a Húsboltunkban és a www.szermgrt.hu

AKCIÓS TERMÉKEINKAKCIÓS TERMÉKEINK

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

Szerencs, Rákóczi út 107.

Nyitva tartás: kedd–péntek 7–17 óráig,
szombat 7–12 óráig.

Az árak az ÁFA-t tartalmazzák.

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

•

zemplentourist

Az ár tartalmazza az utazást,

az idegenvezetést, szállást, félpanziós ellátással.

Jelentkezni irodánkban

vagy a 47/361-151-es telefonszámon lehet.

Külön fizetendő: belépő (100 HRK), utasbiztosítás (500 Ft/fő/nap).

Plitvicei-tavakPlitvicei-tavak
2015. május 16-17.

SZERENCSRŐL

(felszállási

lehetőség:

Miskolc,

Halmaj,

Budapest)

Részvételi díj: 28 800 Ft/fő


