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Szerencsen rendezték meg a Kosárlabda Diákolimpia IV. kor-
csoportos fiú megyei döntőjét. A Kulcsár Anita Sportcsarnok-
ban, 2015. március 16-án tartott sporteseményen négy iskola
küzdött a bajnoki címért: a Könyves Kálmán Általános Iskola
és a Fráter György Katolikus Gimnázium Miskolcról, a Tiszaúj-
városi Általános Iskola, valamint a szerencsi Rákóczi Zsigmond
Református Általános Iskola. Városunk fiataljai a végső össze -
csapás során 53-13 arányban győzték le a miskolci alapfokú
tanintézmény diákjait, és ezzel megyénk legjobbjai lettek kor-
csoportjukban.

Cikkünk a 17. oldalon

Megyei bajnok a Rákóczi
iskola kosárlabdacsapata
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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 15-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: 7–17 óráig; kedd–péntek: 8–18 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 30 – április 5.: Alba Gyógyszertár. Április
6–12.: Tesco Gyógyszertár. Április 13–19.: Cent-
rum Gyógyszertár. Április 20–26.: Oroszlán
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

KÖZÉRDEKŰ INFORMÁCIÓKKÖZÉRDEKŰ INFORMÁCIÓK
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GöRöG KATolIKuS eGyhÁZ
Április 3. Nagypéntek – Jézus Krisztus ke-

reszthalálának emlékezete

8 óra: királyi imaórák, 

17 óra: sírbatételi vecsernye

Április 4. Nagyszombat – A síri nyugalom

napja: egyeztetéssel a Szent Sír egész nap lá-

togatható; 

10–12:30 óráig ünnepi kreatív foglalkozás és

húsvéti készület nagyobb óvodásoknak és kis-

iskolásoknak a közösségi házban.

17 óra: alkonyati Istentisztelet Szent Bazil Li-

turgiájával

Április 5. húsvétvasárnap – Jézus Krisztus

feltámadása

6 óra: feltámadási szertartás, 

10 óra: ünnepi szent liturgia, pászkaszentelés

Április 6. húsvéthétfő

10 óra: ünnepi szent liturgia, utána körmenet

Április 7. húsvétkedd

10 óra: ünnepi szent liturgia

Április 12. Tamás vasárnap

10 óra: ünnepi szent liturgia

RóMAI KATolIKuS eGyhÁZ
Nagypéntek (április 3.) 18 óra: Munkás

Szent József templom

Nagyszombat (április 4.) 18 óra: Munkás

Szent József templom

húsvét vasárnap (április 5.) 9.30 óra: Mun-

kás Szent József templom, 

18 óra: Kisboldogasszony templom

húsvét hétfő (április 6.) 9.30 óra: Munkás

Szent József templom, 

18 óra: Kisboldogasszony templom

ReFoRMÁTuS eGyhÁZ
Nagypéntek (április 3.) 10 óra: istentiszte-

let; 18 óra: istentisztelet.

Nagyszombat (április 4.) 18 óra: istentisztelet.

húsvét vasárnap (április 5.) 10 óra: isten-

tisztelet és úrvacsora; 15 óra: istentisztelet.

húsvét hétfő (április 6.) 10 óra: istentiszte-

let; 15 óra: istentisztelet.

Ünnepi programok 
a szerencsi templomokban

Áldott 
húsvéti 

ünnepeket
kívánok

Szerencs minden 
lakójának!

Napjainkban sajnos a húsvéti szokásaink-
nak hírmagját sem ismerhetjük, és azt is csak
skanzenjeinkben, illetve rendezvények kap-
csán. Az elmúlt század első felében pedig elég
zajos volt – így ünnepek táján – városunk tár-
sasági élete. A helyi sajtó hasábjain megjelent
némely cikk olykor még ma is aktuális, vagy
esetleg éppen ellenkezőleg olyannyira nem,
hogy inkább mosolyt csal az olvasó arcára.

(cikkünk a 15. oldalon)

Koncz Ferenc
polgármester

Húsvéti 
történetek



A sikeres tesztelés után a rendőrség
2015. március 26-ától élesben üzemel-
teti az ún. változtatható helyű komplex
közlekedési ellenőrzőpontokat, a köz-
nyelvben szuperkameraként is ismert
új eszközöket. A hazánkban használt
160 berendezés közül egyet a Szeren-
csi Rendőrkapitányság működtet, a
közlekedők ezentúl naponta számít-
hatnak a kamera „figyelő szemeire” a
közutakon.

Szerencs Város Önkormányzatának márci-
us 26-ai ülésén Keresztesi János alezredes
hívta fel a figyelmet arra, hogy a Szerencsi
Rendőrkapitányság is üzembe helyezte a spe-
ciális közlekedés-ellenőrző készüléket, mely-
lyel egyelőre csak sebességet mérnek, de a
későbbiekben, a baleset-megelőzés érdeké-
ben több más szabályszegést tudnak majd
dokumentálni a rendszerrel; a rendőrök na-
ponta használják az új eszközt.

Az Országos Rendőr-főkapitányság közle-
ménye szerint a komplex közlekedési ellen-
őrző pontok egyelőre csak a sebességtúllé-
pést mérik, de az eszközök alkalmasak auto-
matikus rendszámfelismerésre, forgalom-
számlálásra, torlódások észlelésére is. Várha-
tóan 2015 őszére jelennek meg azok a kiegé-
szítő funkciók, amelyek más szabályszegése-

ket is képesek lesznek rögzí-
teni, így például a tilos jelzé-
sen áthaladást, a záróvonal
átlépését, a buszsáv jogosu-
latlan igénybe vételét vagy
azt, ha valaki nem kapcsolja
be biztonsági övét. Az
egyenként 5,7 millió forint
értékű, európai uniós finan-
szírozásból beszerzett esz-
közök tehát nem kizárólag
sebességmérő készülékek,
egy azonban bizonyos: ezen-
túl a közlekedők számíthat-
nak arra, hogy a rendőrségi
szuperkamera „szeme” na-
ponta pásztázza a szerencsi
és környékbeli utakat.

M. Z.

Keresztesi János, a Szerencsi Rendőrkapi-
tányság vezetője ismertette, hogy az elmúlt
egy évben csökkent az elkövetett bűncselek-
mények száma a településen. Megemlített
azonban egy kiemelkedő eseménysorozatot:

2014. december és 2015. február vége kö-
zött kilenc lakásbetörés történt Szerencsen.
A rendőrkapitány szerint kollégái megtettek
mindent annak érdekében, hogy a sorozat
megszakadjon és kézre kerítsék az elkövető-

ket. A nyomozás jelenleg is tart. Eredmény-
ről nem tudott beszámolni, de megerősítette,
hogy az utolsó betörés óta hasonló bűncse-
lekmény nem  történt Szerencsen.

Folytatás a 6. oldalon.
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Szerencsen már üzemel a rendőrségi szuperkamera

2015. április 3.

Magyarország köztársasági elnöke a bíró-
sági ülnökök választását 2015. március 7. és
2015. április 30-a közé eső időtartamra tűz-
te ki. Ülnöknek az a 30. évét betöltött ma-
gyar állampolgár választható meg, aki nem
áll a cselekvőképességet érintő gondnokság,
vagy támogatott döntéshozatal hatálya alatt,
továbbá büntetlen előéletű és nem áll köz-
ügyektől eltiltás hatálya alatt sem.

Az ülnök nem lehet tagja pártnak, és poli-
tikai tevékenységet nem folytathat. Az ülnö-
köket a bíróság illetékességi területén lakó-
hellyel rendelkező nagykorú magyar állam-
polgárok, a bíróság illetékességi területén
működő helyi önkormányzatok és az egye-
sületek – kivéve a pártokat – jelölik. A fiatal-
korúak büntető ügyében eljáró bíróság pe-
dagógus ülnökeit a bíróság illetékességi te-

rületén működő alapfokú és középfokú ne-
velési-oktatási intézmények tantestületei je-
lölik.

Jelölni kizárólag írásban lehet az e célra
rendszeresített formanyomtatványon. A je-
löléshez csatolni kell a jelölt – jelölés elfoga-
dásáról szóló – nyilatkozatát, valamint ható-
sági erkölcsi bizonyítványát. A Szerencsi Já-
rásbíróságra történő jelölés esetén a határ-
idő: 2015. április 22. 16 óra. A jelöléssel kap-
csolatos dokumentumokat személyesen,
vagy postai úton lehet leadni a Szerencsi
Polgármesteri Hivatal jegyzőjénél (3900
Szerencs, Rákóczi út 89. I. emelet, titkárság).

A jelöléshez szükséges nyomtatványok át-
vehetők a Szerencsi Polgármesteri Hivatal
portaszolgálatán, illetve letölthetők a sze-
rencs.hu internetes oldalról.

Tájékoztató a bírósági ülnökök
választásáról

A Szerencs bűnügyi és közbiztonsági helyzetéről szóló beszámoló volt a központi témája a képviselő-
testület 2015. március 26-án megtartott ülésének. Az eseményen részt vett dr. Vereckei Csaba, a Bor-
sod-Abaúj-Zemplén Megyei Rendőr-főkapitányság vezetője és Keresztesi János szerencsi rendőrkapi-
tány is. A munkaterv szerinti tanácskozáson a Szerencsi Rendőrkapitányság tájékoztatója mellett az
önkormányzat meghatározta az óvodai beiratkozás időpontját, valamint a 2015/2016-os nevelési évre
vonatkozó óvodai körzethatárokat.

Városházi napló: a közbiztonsági helyzet
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Szerencs Város önkormányzata és
a Szerencsi Városgazda Nonprofit Kft.
közös pályázataként megvalósuló
Start Közmunkaprogram 350 főnek
biztosít munkahelyet. A cég 65 millió
forintos anyag- és eszközbeszerzés
keretében útépítéshez szükséges
alapanyagokat, hulladéktömörítő
konténert, falbontó kalapácsot, szin-
tező műszert és kéziszerszámokat vá-
sárol.

A közmunkaprogramon belül öt elemet
valósít meg a társaság. Egyik ilyen projekt a
városi konyha számára történő zöldség- és
gyümölcstermesztés, valamint az egynyári

virágok előállítása, kiültetése és gondozása.
A teendők között szerepel a teljes belterületi
úthálózat kátyúzása, illetve a Jókai utca re-
konstrukciója. A kft. rendbe kívánja tenni a
külterületi mezőgazdasági vonalakat is, ezen
belül felújítják az egykori szeméttelephez ve-
zető szakaszt, majd a területet megkerülve a
fenyveshez csatolják. Folyamatban van új,
helyi sajátosságok kialakítása, melynek ke-
retében hamarosan elkészül egy különleges
sziklakert. Végül, de nem utolsó sorban fel-
számolják az illegális hulladéklerakókat, az
összegyűjtendő szemetet kiválogatják és új-
rahasznosítják.

R.P.

Feladatok a közmunka-
program keretében

Nagy a mozgolódás az utóbbi hetek-
ben a prügyi csomópont és a Gyár ut-
ca közötti szakaszon a 37-es főút
mindkét oldalán. A Szerencsi Város-
gazda Nonprofit Kft. járda és kerék-
párút építésével, tereprendezéssel te-
szi szebbé és használhatóbbá az em-
lített területet.

Az építkezéshez használt alapanyagot a
vállalat telephelyén állítják elő közmunka-
program keretében, a kivitelezést viszont
önerőből végzi a cég. A Start Közmunkaprog-
ramon belül járdát építettek és parkosítás is

történik az átkelési szakaszon, valamint az
arra közlekedők felfigyelhetnek egy nagyobb
kiterjedésű munkálatra a Bocskai és a Dózsa
György utca eleje közötti területen, ahol lát-
ványos sziklakert készül. A kft. tervei között
szerepel, hogy saját erőből megszépítik a
prügyi körforgalmi csomópontot is, ahol vi-
rágokkal kívánják ábrázolni a hazánk címe-
rében található hármas halom-kettős kereszt
motívumot.

R.P.

2015. április 3.

Szerencs Város Önkormányzata és a
Zempléni ZHK Kft. április 11-én (szomba-
ton) tartja az idei lakossági lomtalanítást.
Az elmúlt éveknek megfelelően elszállítják
a lakásban, a portákon felhalmozott szilárd
hulladékot, nagyobb méretű berendezési
tárgyakat, bútorokat, háztartási berende-
zéseket. Ezzel szemben építési törmeléket,
zöld- és veszélyes hulladékot, például ak-
kumulátort, festékes dobozokat, autógu-
mit a járatok nem visznek el. A ZHK Kft. ké-
ri a lakosságot, hogy az ömlesztett anyago-
kat zsákolva készítsék elő.

Az idei lomtalanítást végző gyűjtőjármű-
vek április 11-én reggel 6 órakor indulnak
a telephelyükről, tehát leghamarabb a szál-
lítási napot megelőző este kell kihelyezni a
feleslegessé vált anyagokat az út szélére. 
A járatok az útvonalon csak egyszer halad-
nak végig, így a később kikészített lomot
nem szállítják el.

A Zempléni ZhK Kft. tájékoztatja a lakosságot, hogy 2015. április 6-án, hétfőn a
cég nem végez hulladékgyűjtést; helyette április 4-én, szombaton járat szerint
szállítják el a háztartási hulladékot.

Lomtalanítás
Szerencsen

Húsvétkor nincs szemétszállítás

Járda, kerékpárút és parkosítás
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Folytatás a 4. oldalról

Akábítószer-bűnözés elleni harcról
szólva az alezredes kiemelte: tavaly 
26 eljárást kezdeményeztek drogfo-

gyasztóval, illetve -terjesztővel szemben, de
csupán négy esetben zárult eredménnyel a
nyomozás. Mint mondta, a rendőrség ismeri
azokat a személyeket, akik az iskolák környé-
kén terjesztik ezeket az anyagokat, s velük
szemben mindenképpen eljárást fognak kez-
deményezni. Keresztesi János úgy vélte, még
mindig az a legfontosabb, hogy a gyermek-
eket tájékoztatni kell a kábítószerek és az új,
pszichoaktív anyagok káros hatásairól.

A beszámoló további részében a kapitány-
ságvezető hangsúlyozta, az egyenruhás állo-
mány létszáma elegendő és megfelelő, kiegé-
szítve a készenléti rendőrség munkájával,
akik többször jelennek meg Szerencsen és
környékén. Keresztesi János köszönetet mon-
dott a Szerencsi Polgárőr Egyesületnek, mely
szervezet jól kiegészíti a rendőrség munkáját.
A térfigyelő rendszer működik Szerencsen és
az önkormányzat sikeres pályázatának kö-
szönhetően idén új kamerák kerülnek az ut-
cákra; a külterületek védelme érdekében Sze-
rencsen egy, vagy két mezőőrre lenne szükség
– hívta fel a figyelmet az alezredes, aki a foly-
tatásban elmondta, hogy a tavasz beköszön-
tével a fiatalok egyre nagyobb számban jelen-
nek meg a közterületeken. Ez önmagában
nem probléma, csak akkor, ha a csoportok al-
koholt fogyasztanak, randalíroznak és zavar-
ják a lakosságot. Felmerült annak a lehetősé-
ge – amivel Keresztesi János egyetértett –,
hogy az önkormányzat a jövőben helyi rende-
letben kívánja bizonyos mértékben tiltani a
közterületen történő szeszes ital fogyasztást.

A közlekedésbiztonsági helyzetről többek
között elhangzott, hogy 2014-ben a Szerencsi
Rendőrkapitányság illetékességi területén
harminc, Szerencsen két személyi sérüléssel
járó közúti baleset történt. Keresztesi János
felhívta a figyelmet arra, hogy a Szerencsi

Rendőrkapitányság is
üzembe helyezte március
26-án a speciális közleke-
dés-ellenőrző készüléket,
mellyel egyelőre csak se-
bességet mérnek, de a ké-
sőbbiekben több más
szabályszegést tudnak
majd dokumentálni, me-
lyek szintén a baleset-
megelőzést szolgálják. A
rendőrök naponta hasz-
nálják az új eszközt.

A jogi és ügyrendi bi-
zottság nevében Kiss Attila elnök arra kérte
a rendőrkapitányt, amennyiben műszaki
probléma merül fel a térfigyelő kamerák mű-
ködésével kapcsolatban, jelezzék azt a tulaj-
donos önkormányzatnak. A betörés sorozat-
tal kapcsolatban kiemelte: remélik, hogy
eredményre vezet a nyomozás és a jövőben
nem történik hasonló bűncselekmény a vá-
rosban. Méltányolják továbbá a kábítószer el-
leni harc során tett rendőrségi erőfeszítése-
ket és támogatják a mezőőrre vonatkozó ja-
vaslatot. Átgondolandó, hogy a közmunka-
program keretében arra alkalmas emberrel
lehetne megoldani ezt a feladatellátást. Kiss
Attila szerint olyan észrevételek jutottak el a
bizottság tagjai felé, hogy az utóbbi időben
bevezetett tevékenységirányítási központ el-
indulása inkább lassítja a rendőri beavatko-
zást. Emellett jó visszajelzések érkeztek a la-
kosságtól a fokozott rendőri jelenléttel kap-
csolatban, ezért arra szorgalmazzák a kapi-
tányságvezetőt, hogy ezt a rendszert tartsák
meg a jövőben is. Kiss Attila egyetértett azzal,
hogy ezentúl naponta mérik majd a rendőrök
az autósok sebességét. A bizottság elfogadás-
ra javasolta a rendőrségi beszámolót.

Visi Ferenc tapasztalata is az, hogy nem
romlott a bűnügyi, közbiztonsági helyzet Sze-
rencsen. Azt kérte, hogy minden rendőrnél a
„Szolgálunk és védünk” szlogen érvényesül-

jön a jövőben is, illetve azt kérte, hogy az el-
lenőrzéseknél ne a büntetés legyen az elsőd-
leges szempont. 

Dr. Egeli Zsolt szerint Szerencsen alapvető-
en működik a társadalmi béke, mely nagy-
részt a rendőröknek, a közterületeken való
fokozottabb jelenlétnek is köszönhető. A köz-
biztonság olyan ügy, mely nem kizárólag a
rendőrség és polgárőrség felelőssége. Az új
önkormányzati törvény lehetőséget ad a
helyhatóságoknak arra, hogy helyi, a közbiz-
tonság érdekében kényszerítő eszközök al-
kalmazására, törvény alapján jogosult szer-
vezetet hozhat létre. Az alpolgármester azt
kérdezte a jelenlévő dr. Vereckei Csaba me-
gyei főkapitánytól: van-e ilyen szervezet a
megyében? Dr. Sütő Szilveszter megköszönte
a Szerencsi Rendőrkapitányság elmúlt évek-
ben végzett munkáját; a drogmegelőzés té-
májához kapcsolódva felhívta a figyelmet ar-
ra, hogy a legenyhébb kábítószernek tartott
marihuána is hónapokig tartó agyi elváltozá-
sokat okoz. – A város gyermekeinek védelme
érdekében talán még fokozottabban fel kel-
lene lépni a drogterjesztőkkel szemben – fo-
galmazott dr. Sütő Szilveszter, aki megjegyez-
te azt is: balesetveszélyesnek tartja, hogy so-
kan a járdán kerékpároznak. Javasolta továb-
bá, hogy péntekenként kellene fokozni a gya-
logos járőri tevékenységet Szerencsen. Dr. Ta-
kács István szerint a köszönet hangján lehet
szólni a rendőrség munkájáról és örömmel
hallotta, hogy a polgárőrség tevékenységét is
megemlítették a beszámolóban. Azt javasolta,
hogy a késő esti órákig nyitva tartó üzletek-
ben meg lehetne tiltani a szeszes ital árusítá-
sát. Danyi László is köszönetét fejezte ki a
rendőrség felé. Nyiri Tibor úgy vélte, a bűn-
megelőzésben kiemelten fontos a tudatfor-
málás. Ajánlotta a rendőrség figyelmébe a
Szerencsi Híreket, mely minden helyben élő
családhoz eljut, hiszen – mint mondta – rend-
kívül fontos a figyelem felkeltése, az informá-
ció eljuttatása, és a megerősítés. Koncz Fe-
renc úgy fogalmazott: Szerencs egy biztonsá-
gos város, de időnként előfordulnak kelle-

Városházi napló

2015. április 3.
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metlen események. Megerősítette, hogy az
önkormányzat és a rendőrség együttműkö-
dése példamutató, szerinte a folyamatos
rendőri jelenlétnek nagyobb visszatartó ereje
van, mint a térfigyelő kameráknak. A polgár-
mester örömét fejezte ki, hogy dr. Vereckei
Csaba megyei rendőrfőkapitány is részt vesz

az ülésen, ami azt jelzi, a testület számára
fontos a települések közbiztonsági helyzete.

Keresztesi János az elhangzottakra reagál-
va mondta, hogy a differenciált intézkedésre
igyekeznek nevelni a kollégáikat, ami az el-
múlt évek statisztikáiban is fellelhető. A ka-
pitány is úgy vélte, balesetveszélyes a járdán
történő kerékpározás. Ígéretet tett arra, hogy
kollégái megszólítják a jövőben azokat a bi-
cikliseket, akik a gyalogutakon közlekednek. 

Dr. Vereckei Csaba, a Borsod-Abaúj-Zemp-
lén Megyei Rendőr-főkapitányság vezetője a
központi ügyeleti rendszerrel kapcsolatban
hangsúlyozta: az egy évvel ezelőtti számok-
hoz képest a reagálási idő napjainkra a felére
csökkent. Véleménye szerint az, hogy nem
Szerencsen, hanem Miskolcon végzi munká-
ját az ügyeletes, a digitális technika világában
nem jelent hátrányt. A jelenlegi tevékenység-
irányítási központ hatékonyabban és üzem-
biztosabban működik, mint a korábbi rend-
szer. A dandártábornok kiemelte, hogy az or-
szágos rendőrfőkapitány tavaly meghirdette
az intézkedési kultúraváltást a testületen be-
lül, mely szerint segítő jelleggel, nem az em-
berek ellen, hanem az emberekért szolgálnak
a rendőrök. A szituációhoz, a személyhez és
az adott helyzethez igazodóan, differenciál-
tan és empatikus módon járnak el. Dr. Verec-
kei Csaba megerősítette, hogy valóban már-
cius 27-étől működnek élesben az új rendőr-
ségi kamerák, de ezek nem kizárólag sebes-
ségmérő készülékek. A hivatalosan komplex
közlekedési ellenőrző pontnak nevezett esz-
köz első körben négy funkciót lát el: forgalom
számlálás, torlódás érzékelés, rendszámfelis-
merés és természetesen a sebességmérés.
Egyedül a sebességtúllépést szankcionálják
ettől a naptól kezdve, majd fokozatosan fogja
ellátni a rendszer a többi feladatot is. Várha-
tóan 2015 őszétől teljesedik ki a rendszer,

mely a közlekedés biztonságosabbá tételét
tűzte ki célul. Dr. Egeli Zsolt kérdésére vála-
szolva a főkapitány a Miskolci Önkormányza-
ti Rendészetet hozta fel példaként, ahol egy
kisebb kapitányságot hozott létre a megye-
székhely képviselő-testülete. Ide tartoznak
például a lovas mezőőrök, közterület-fel-

ügyelők, járőrszolgálat, mely
szorosan együttműködik a
rendőrséggel.

Koncz Ferenc polgármester a
napirend tárgyalása végén
hangsúlyozta, hogy a drogok-
kal szemben a legkeményebb
fellépésre van szükség, hiszen
a leginkább veszélyeztetettek a
gyermekeink. Szerencs Város
Önkormányzata végül egyhan-
gúlag fogadta a Szerencsi
Rendőrkapitányság tevékeny-
ségéről szóló beszámolót.

Óvodai beiratkozás 
és körzethatárok

Elfogadta az önkormányzat az óvodai be-
iratkozások időpontjairól szóló határozatot.
E szerint a Napsugár óvodában 2015. május
4–5-én (hétfő-kedd) 8–16 óra között, a Gyár-
kerti épületben 2015. május 6–7-én (szerda-
csütörtök) 8–16 óra között tartják a beirat-
kozást. 

Nyiri Tibor alpolgármester hozzátette: e
kérdésben is nagyon fontos a nyilvánosság, a
szülőkkel való együttműködés. Előkészítés
alatt van az a kérdőív, amit a beiratkozás után
kézhez kapnak a szülők, akik név nélkül ír-
hatják le többek között, mi a véleményük az
iskolai szünetekről, meg tudják-e oldani ez
idő alatt a gyermek felügyeletét, mennyire
elégedettek az intézmény munkájával.

Az óvodai körzethatárokról szóló napirend-
nél Király Judit közművelődési referens hang-
súlyozta, hogy Szerencsen valójában nincse-
nek körzethatárok, ám szeretnének segítséget
nyújtani ezzel a szülőknek a későbbi intéz-
ményválasztásban. Ugyancsak e ponton hagy-
ta jóvá a képviselő-testület a 2015/2016-os
tanévben indítandó óvodai csoportok számát
is, mely szerint szeptembertől a Napsugár és
Gyárkerti épü-
letekben hat-
hat csoport, az
ondi óvodában
egy közösséget
indítanak. A jo-
gi és ügyrendi
bizottság nevé-
ben Kiss Attila
elnök tette hoz-
zá, hogy jelen-
leg 297 gyer-
mek jár óvodá-
ba Szerencsen,

ebből 71-en vidékiek. A pályázati  kötelezett-
ség miatt az elkövetkező három évben 13
óvodai csoportot kell fenntartania a város-
nak, de felmerült: át kell gondolnia a jelenlegi
önkormányzatnak azt, hogy kívánja-e majd
tovább finanszírozni a vidékről bejáró gyer-
mekek óvodába járási költségeit. Koncz Fe-
renc hozzátette, hogy idén az óvoda és böl-
csőde működtetése 31 millió forintjába kerül
a városnak. Meg lehet vizsgálni a bizottság ál-
tal felvetett kérdést, de véleménye szerint
nem jelentene költségmegtakarítást, ha a vi-
déki gyermekek nem járhatnának a szerencsi
óvodákba.

Településrendezési terv, 
városi programok

Határozatot fogadott el a képviselő-testület
arról is, hogy idén is 200 ezer forinttal támo-
gatják a Rákóczi Szövetség beiratkozási ösz-
töndíj programját és módosította a grémium
a város településrendezési tervét, amelyre a
37-es számú főút 2×2 sávos átépítésének elő-
készítése miatt van szükség. Koncz Ferenc
szerint örömteli, hogy a téma napirenden
van, a közelmúltban megalakult Zempléni Vá-
rosok Szövetsége is fontosnak tartja a Sze-
rencsig vezető négysávos út megépítését.

A különfélék napirendnél dr. Sütő Szilvesz-
ter mondott köszönetet a Rákóczi Zsigmond
Református Iskola pedagógusainak és diák-
jainak a március 15-ei műsorért. Kiss Attila
arra volt kíváncsi, hol tart jelenleg a Hunyadi
tornacsarnok felújítása és a városnapi prog-
ramok előkészítése. Szabó Lászlóné, a Sze-
rencsi Polgármesteri Hivatal városfejlesztési
osztályvezetője szerint május közepére befe-
jeződik a sportlétesítmény rekonstrukciója,
az épületgépészeti munkák elkészültek, je-
lenleg a belső burkolást végzi a kivitelező.

Király Judit közművelődési referens tájé-
koztatta a jelenlévőket arról, hogy Szerencs
Város Napját idén is április 20-án ünnepli a
település. A hétfői hivatalos programok előtt
hétvégi eseményként rendezik meg a hagyo-
mányos Szerencsi Pálinka- és Bormustrát és
több szabadidős kulturális és sportprogram
is várja majd a szerencsieket. 

M. Z.

2015. április 3.



SZERENCSI HÍREK8 2015. április 3.

Boldog születésnapot Boriska néni!

Gábor Istvánnét köszöntötték fecskési otthonában március 18-án
kilencvenedik születésnapja alkalmából. Dr. Egeli Zsolt alpolgármes-
ter régi ismerősként virágcsokorral és szerencsi csokoládéval ked-
veskedett a szép kort megért hölgynek, valamint átadta Orbán Viktor
miniszterelnök jókívánságait.

Évforduló az idősek klubjában 

Születésnapi összejövetelt
tartottak március 18-án a
Fecskési Idősek Klubjában. A
kilencvenedik életévét betöl-
tő Sáreczki Jánosnét ünne-
pelték a hozzátartozók, az
önkormányzat, valamint az
otthon lakói és dolgozói. Az
eseményen részt vett dr. Ege-
li Zsolt alpolgármester, aki
Orbán Viktor miniszterelnök
üdvözletét is tolmácsolva vi-
rágcsokorral és ajándékkal
köszöntötte az idős hölgyet.
Isten éltesse sokáig!

90 évesek szerencsiek

Koncz Ferenc polgármester 2015. március 25-én is köszöntötte
városunk 90 esztendős polgárait. A városvezető jókívánságai mellett

Orbán Viktor díszoklevelét is átvehette ezen a napon a Szerencsen
élő Sidlóczki István és Kendi Mihályné, valamint az ondi Labbancz
István.

Koncz Ferenc elsőként Sidlóczki István otthonába látogatott el,
ahol kiderült, hogy a 90 esztendős ünnepelt aktív életében a Magyar
Nemzeti Bank miskolci fiókjában dolgozott, immár 30 éve nyugállo-
mányban éli mindennapjait. 

A köszöntések sora Ondon
folytatódott, ahol a MÁV egy-
kori jegyellenőre, Labbancz
István és családja fogadta a
városvezetőt. Az idős úr meg-
hatódva mondott köszönetet
családjának, a vendégeknek
és a miniszterelnöknek, akik
megemlékeztek 90. születés-
napjáról. Ugyancsak ezen a
napon ünnepelte a jeles év-
fordulót Kendi Mihályné, aki
családja szerint éltes kora el-
lenére szívesen segédkezik a

családi ház konyhakertjében.
Szerencs polgármestere a

helyben készült csokoládé
mellett mindhárom ünne-
peltnek átadta Orbán Viktor
miniszterelnök díszoklevelét.

Jó erőben,
egészségben

Benkő Sándornét látogatta
meg kilencvenedik születés-
napja alkalmából március
27-én Koncz Ferenc polgár-
mester. A városvezető virág-

gal és szintén szerencsi csokoládéval köszöntötte az ünnepeltet,
majd Orbán Viktor miniszterelnök jókívánságait tolmácsolva átadta
az alkalomra készített emléklapot.

Irénke néni Bekecsen született, 1952-ben költözött Szerencsre, eb-
ben az évben veszítette el szeretett férjét. Két fiúgyermeke született,
akik közül a fiatalabbik sajnos három éve elhunyt. Nagyobbik fia két
unokával ajándékozta meg. A szépkorú asszony jó egészségnek ör-
vend. Isten éltesse sokáig!

Isten éltesse városunk szépkorú polgárait!
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A helyi DVTK Szurkolói Klub szervezett
közönségtalálkozót 2015. március 24-én
a Szerencsi Fürdő és Wellnessházban. Az
eseményen részt vett megyénk első szá-
mú labdarúgócsapatának két kiválósága,
a brazil William Alves és középpályás
poszton játszó holland Julian Jenner is.

Dr. Szűcs Ákos, a DVTK marketing vezető-
je, Demkó Norbert sajtófőnök és Kocsis Nor-
bert a „dvtk.eu” főszerkesztője igyekezett
megválaszolni a szurkolók részéről érkező
kérdéseket. A csapat két kiválósága, Alves és

Jenner pedig örömmel beszélt arról, milyen
jól érzik magukat Magyarországon, ezen be-
lül Miskolcon. Különösen nagy élményt je-
lent számukra a DVTK egyedülálló szurkoló-
tábora, mely minden esetben nagy lelkese-
déssel buzdítja a pályán lévő játékosokat.

A DVTK jelenleg a 34 pontosok mezőnyé-
ben a 7. helyen áll a tabellán, de a szerencsi
eseményen is elhangzott, nem mondtak le a
dobogós helyezésről. A találkozó végén a
szurkolók DVTK feliratú tortával vendégel-
ték meg a meghívottakat.

II. Rákóczi Ferenc születésének 339. év-
fordulója alkalmából szervezett megemlé-
kezést március 27-én Szerencs Város Ön-
kormányzata és a Szerencsi Művelődési
Központ. A fejedelem bronz mellszobra
előtt a Szerencsi Szakképző Iskola diákjai
színvonalas műsor keretében idézték fel a
Rákóczi-szabadságharc vezéralakjának
életútját, Ringer István kuruc dallamokat
adott elő tárogatón. Az esemény zárása-
ként a résztvevők koszorút helyeztek el, és
főhajtással tisztelegtek II. Rákóczi Ferenc
szobra előtt. R.P.

A Szerencsi Tudománybarátok Köre
„Beszélgessünk…!” című előadássoro-
zatának legutóbbi programját 2015.
március 18-án rendezték meg a Bocskai
István Katolikus Gimnáziumban. Az
eseményen prof. dr. Gergely Pál Széche-
nyi-díjas magyar biokémikus, egyetemi
tanár, a Magyar Tudományos Akadémia
rendes tagja tartott prezentációt „A fe-
hérje-foszforiláció karrierje” címmel.

Dr. Joó Pál, a Debreceni Egyetem nyugal-
mazott professzora köszöntötte a vendége-
ket. Mint elhangzott, dr. Gergely Pál tudo-
mányos tevékenysége lehetővé tette, hogy
a Debreceni Egyetem Orvosi Vegytani Inté-
zetében létrejöjjön a hazai fehérje-foszfo-
rilációs és defoszforilációs kutatások mű-
helye. Tehetséges munkatársak bevonásá-
val a jelátviteli folyamatok számos részle-
tét tanulmányozzák különböző modell-
szervezetekben, korszerű biokémiai, mo-
lekuláris biológiai és immunológiai mód-
szerekkel. A témával kapcsolatban hallga-
tóság megtudhatta, hogy a foszforiláció a
fehérjemódosítás egy igen fontos típusa,
amely során a fehérje valamelyik kitünte-
tett oldalláncára egy foszfát csoport kap-
csolódik kináz enzimek segítségével. A fo-
lyamat befolyásolja a fehérje működését,
gátolhatja vagy aktiválhatja azt. R.P.

A fehérjékről 
tudománybarátoknak

Emlékezés a fejedelemre

Közönségtalálkozó 
a szerencsi DVTK klubban

Három zempléni vá-
ros zenei közösségének
hangversenyét láthatta
a közönség 2015. márci-
us 28-án a szerencsi Rá-
kóczi-várban. A sáros-
pataki Művelődés Háza
Kamarakórusa, a sze-
rencsi Hegyalja Pedagó-
gus Kórus és a sátoralja-
újhelyi Lavotta János
Kamarazenekar közös
koncertjén klasszikus
művek csendültek fel. A

húsvéti fellépéssorozat március 29-én délután Sárospatakon, a Református Kollégium ima-
termében, majd Sátoraljaújhelyen, a Nagyboldogasszony Piarista templomban folytatódott.

Szerencs Város Önkormányzata és a Sze-
rencsi Borbarátok Köre a Szerencs Város Nap-
ja programsorozat keretén belül 2015. április
18-án, szombaton a Rákóczi-várban rendezi
meg a 
X. Szerencsi Pálinka- és Bormustrát. 

A hagyományos eseményen szakavatott
bírálók döntik el, hogy a számos kiváló mi-
nőségű nedű közül melyeket tartják legérde-
mesebbnek arra, hogy díjazzák a termelőjét.

A bor- és pálinkamintákat a Rákóczi-vár
Galéria Kávézójában lehet leadni 2015. április
14-15-16-án, minden nap 9-16 óráig. Nevezési
díj tételenként 500 Ft. Nevezési mintaként
pálinkából egy palackot, borból két palackot
kell leadni. Az üvegeken pálinka esetében fel
kell tüntetni a gyümölcs fajtáját, a termelő
nevét és az évjáratot; a boroknál a szőlőfaj-
tának, a borkategória megnevezésének, a
termelő nevének és az évjáratnak kell szere-
pelnie a palackon. A X. Szerencsi Pálinka- és
Bormustráról további információval szolgál
Varkoly István, a 06-20/9603-714-es telefon-
számon.

Húsvéti hangversenysorozat

X. Szerencsi 
Pálinka- és Bormustra
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A közelmúltban az óvodások, ezúttal pe-
dig a szülők látogattak el a Bolyai János Ka-
tolikus Általános Iskolába. A március 23-
án és 24-én tartott nyílt napokon az anyu-
kák és apukák – akik közül többen gyer-
mekükkel együtt vettek részt a programon
– a bemutatóórák keretében tanúi voltak,
hogyan telnek a mindennapi foglalkozá-
sok, megismerték a pedagógusok által al-
kalmazott módszereket, bepillantottak az
osztályközösségek életébe,  választ kap-
hattak arra a kérdése, mi vár csemetéjükre
az iskolapadban.

Ismerkedés az oktatási módszerekkel

A közelgő beiratkozások előtt a Szerencsi
Óvoda és Bölcsőde nyílt délelőttöket szerve-
zett, amelyek keretében a szülők akár gyer-
mekükkel együtt is betekinthettek az intéz-
mények életébe. A Napsugár óvoda, a Gyár-
kerti óvoda és az ondi Csillagfény Gyermek-
sziget vendégei megismerhették az óvónő-
ket, tájékozódhattak a nevelési módszerek-
ről és a programokról.

Nyílt tanítási napokat tartottak március
16–18. között a Rákóczi Zsigmond Refor-
mátus Általános Iskolában. A szülők és a
leendő elsősök számára szervezett prog-
ramokon az érdeklődők betekintést nyer-
hettek a tanintézmény mindennapjaiba.

A bemutató órákon a felnőttek meggyő-
ződhettek arról, hogy az itt tanuló gyer-
mekek megfelelő képzésben részesülnek,
és nyugodt szívvel bízhatják csemetéiket a
pedagógusokra. A város óvodásai nagy
örömmel vettek részt a számukra rende-

zett délelőttön, amikor sorversenyek, néptánc, közös éneklés, valamint kreatív feladatok ke-
retében kóstoltak bele az iskolások életébe. R.P.

A szerencsi Rákóczi Zsigmond Re-
formátus Általános Iskola három diák-
ja – Mizák Anna, Jamriska Réka és Kiss
Bettina – az iskolai és megyei fordulók
sikeres teljesítése után bejutott a lotz
János szövegértési és helyesírási ver-
seny országos döntőjébe, ahol Mizák
Anna az előkelő tizedik helyen végzett.
A tanulmányi versenyről szóló beszá-
moló az alábbiakban olvasható.

2015. március 20-21-én Bonyhádon részt
vehettem két diáktársammal a Lotz János
szövegértési és helyesírási verseny országos
döntőjén. Az országos fordulót iskolai és me-
gyei forduló előzte meg, ahol 90 perc alatt
írásbeli feladatokat oldottunk meg: tollba-
mondást, valamint szövegértési és helyesírá-
si feladatokat. 2014 decemberében a ver-
senyre kb. 3000 diák jelentkezett, közülük
jutottunk be az országos döntőbe társaim-
mal, Jamriska Rékával és Kiss Bettinával. A
megmérettetésre a Bonyhádi Petőfi Sándor
Evangélikus Gimnáziumban került sor, ahova
velünk tartott felkészítő tanárunk, Bánfalvi

Krisztina és osztályfőnökünk, Czina György-
né is. Számos szórakoztató programon ve-
hettünk részt a 2 nap alatt a városnézés és
múzeumlátogatás mellett. Lehetőségünk
volt találkozni Lotz János nyelvészprofesszor
fiával is, aki Kaliforniából jött haza gyerme-
keivel a verseny tiszteletére. A döntő más-
napján volt az eredményhirdetés, ahol örö-
mömre elhangzott a nevem a helyezettek kö-
zött. Országos 10. helyezést értem el! Na-
gyon jól éreztük magunkat a két nap alatt,
ezért reméljük, hogy jövőre visszatérhetünk
ide.

Mizák Anna

7. osztályos tanuló, Rákóczi Zsigmond 

Református Általános Iskola

A magyar nyelvi verseny országos
döntőjében

Szépkiejtési versenyen indultak március
27-én a Rákóczi Zsigmond Református Ál-
talános Iskola alsó tagozatos tanulói. A di-
ákok több kategóriában bizonyíthatták te-
hetségüket: mese-, próza-, és versmondás-
ban, de idegen szöveg felolvasásában is ki-
próbálták magukat. A legeredményesebb
résztvevők ismét versenybe szállnak az áp-
rilis 10-én megrendezésre kerülő körzeti
fordulóban, ahol a tankerület iskoláinak
legjobbjai találkoznak.

eredmények: 1. osztály (mese): 1. Mol-
nár Réka; 2. Danyikó Eszter; 3. Barócsi Ba-
lázs. 2. osztály (mese): 1. Mizák Mihály; 2.
Sándor Gergő; 3. Márton Júlia. 3. osztály
(vers): 1. Osvay-Szabó Bernadett; 2. Galyas
Dorka; 3. Szegedi Zsófia. 3. osztály (próza):
1. Takács Vivien; 2. Nagy Luca; 3. Osvay-Sza-
bó Blanka. 4. osztály (vers): 1. Teleki Zsófia;
2. Hegedűs Ákos; 3. Iván Virág. 4. osztály
(próza): 1. Szabó Dóra; 2. Fábián Alma; 3.
Iván Virág. 4. osztály (olvasás): 1. Bodovics
Valencia; 2. Osvay Zsófia; 3. Teleki Zsófia.

Mese, próza és versNyílt napok a református iskolában

Nyílt foglalkozás
szülőknek

Tavaszi ügyelet az óvodákban
A Szerencsi óvoda és Bölcsőde épületei 2015 tavaszán az alábbiak szerint tarta-

nak zárva és biztosítanak ügyeletet: 2015. április 2–3. és április 7-én ügyeletet tart
a Gyárkerti óvoda. ez idő alatt a Napsugár épület és az ondi óvoda zárva tart. 2015.
április 8-tól minden épület rendes nyitva tartás szerint fogadja a gyermekeket.
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Városunk általános isko-
láinak pedagógusai látogat-
tak el a Szerencsi Óvoda és
Bölcsőde Napsugár, illetve
Gyárkerti épületébe, hogy
megismerkedjenek leendő
tanítványaikkal. A nagycso-
portos lurkók – akik szep-
tembertől iskolások lesz-
nek – mondókákkal, éne-
kekkel mutatkoztak be az
igazgatók és a tanító nénik
előtt.

Búcsúzóul a gyermekek saját készítésű ajándékokkal lepték meg a vendégeket.

Iskolai 
beiratkozások 

időpontjai
Április közepén tartják Szerencsen a tan-

köteles korba lépő gyermekek 2015/2016.
tanév első évfolyamára történő beiratkozá-
sát. A szerencsi alapfokú oktatási intézmé-
nyekbe az alábbi időpontokban lehet be-
nyújtani a jelentkezést:

Bolyai János 
Katolikus Általános Iskola:

– 2015. április 16. (csütörtök) 
8–19 óra között,

– 2015. április 17. (péntek) 
8–18 óra között.

Rákóczi Zsigmond Református 
Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola 

és Alapfokú Művészeti Iskola:
– 2015. április 16. (csütörtök) 

8–19 óra között,
– 2015. április 17. (péntek) 

8–19 óra között.

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi
CXC. törvény 50. § (7) bekezdése alapján a
Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormány-
hivatal meghatározta a tanköteles korba
lépő tanulók első évfolyamra történő be-
iratkozásának időpontjait.

A benyújtott jelentkezést az intézmény
vezetője érdemben köteles elbírálni, és a
szülő részére írásban közölni. Az intéz-
mény által hozott döntés ellen a szülő jog-
orvoslattal élhet. A szülő a nemzeti közne-
velésről szóló 2011. évi CXC. törvény 37. §
(2)-(3) bekezdése értelmében jogszabály-
sértésre vagy érdeksérelemre hivatkozás-
sal nyújthat be kérelmet a kézhezvételtől
számított 15 napon belül. Az eljárást meg-
indító kérelmet az adott intézmény fenn-
tartójához, állami fenntartású iskolák ese-
tén a Klebelsberg Intézményfenntartó
Központ illetékes tankerületi igazgatójá-
hoz kell benyújtani.

Szülők
figyelmébe!
A Szerencsi óvoda és Bölcsőde Nap-

sugár épületében 2015. május 4–5-én
(hétfő-kedd) 8–16 óra között, a Gyár-
kerti épületben 2015. május 6–7-én
(szerda-csütörtök) 8–16 óra között
tartják a beiratkozást.

Tanító nénik látogatták meg az ovisokat

Bartók Béla zeneszerző, zongoraművész és zenepedagógus születésnapján tartják hazánk-
ban a Tehetségek Napját, melyre oktatási, kulturális intézmények emlékeznek országszerte.
A szerencsi Rákóczi Zsigmond Református Általános Iskolában ötperces hangversennyel
adóztak Bartók Béla emléke és a hazai talentumok napja előtt. Az oktatási intézmény apraja,
nagyja az aulába vonult a manapság oly divatos Flash mob, azaz villámcsődület eseményre
2015. március 25-én. A néhány perces előadás keretében a művészeti képzés öt diákja zon-
gorán, hegedűn, fuvolán és klarinéton adta elő a klasszikus darabokat.

Villámcsődület a tehetségek napján

2015. április 3.

A Bolyai János Katoli-
kus Általános Iskola
minden évben csatlako-
zik a víz világnapja elne-
vezésű kezdeményezés-
hez, 2015. március 20-
án is programokat szer-
veztek a gyerekeknek a
témával kapcsolatban. A
vezetőség pályázatot írt
ki, melynek keretében
prezentációkat, maket-
teket, plakátokat, versil-
lusztrációkat készíthet-
tek a diákok. Ezen kívül
tíz nebuló segített népszerűsíteni éltető elemünket többek között azzal, hogy ásványvizet osz-
togattak tanulóknak és szülőknek egyaránt, illetve jó tanácsokkal látták el őket.

A víz világnapján



A hegyalja Matematika Verseny
döntőjét rendezték meg március 25-
én Bolyai János Katolikus Általános
Iskolában. A tudáspróbán Sátoraljaúj-
hely, Sárospatak, hercegkút, Vámos -
újfalu, Tokaj, Tarcal, Mád, encs, hom-
rogd, Szikszó, Tiszalúc, Taktaharkány,
legyesbénye és Szerencs 3–8. osztá-
lyos tanulói vettek részt.

Az eseményt Kocsisné Szabó Beáta igazga-
tó nyitotta meg, aki gratulált Ajtai Boglárká-
nak a Zrínyi Ilona Matematikaversenyen el-
ért megyei első helyért, majd sikeres meg-
mérettetést kívánt a diákoknak. A megjelen-
teknek a Bolyai iskola tehetségei színvonalas
műsorral kedveskedtek, s ezt követően
Maczkóné Matlák Julianna ismertette a ver-
sennyel kapcsolatos tudnivalókat. Idén 53 if-

jú matematikus érkezett a
döntőre, közülük 18-an
szerencsi oktatási intézmé-
nyekből. Az alsó tagozato-
sok 60 percig, a felsősök
másfél órán át dolgozhat-
tak a logikai képességeket
mérő feladványokon, me-
lyek hosszas töprengést,
részletes kidolgozást és in-
doklást igényeltek.

A délutáni eredményhir-
detésen kiderült, hogy a
szerencsi versenyzők közül
Ajtai Boglárka (Bolyai, 8.

o.), Kiss Bettina (Rákóczi, 7. o.) és Galambos
László Szilveszter (Bolyai, 3. o.) első helye-
zést ért el, Varga Krisztián (Bocskai, 8. o.) és
Osvay Zsófia (Rákóczi, 4. o.) második lett, Aj-
tai Janka (Bolyai, 6. o.) és Gál Olivér (Bolyai,
5. o.) pedig harmadikként végzett.

A legjobban teljesítő tanulók oklevelet vet-
tek át, és különféle informatikai eszközöket
kaptak ajándékba. R.P.

Az évente megrendezésre kerülő
Életvitel és Gyakorlati Ismeretek Ver-
seny megyei fordulójának adott ott-
hon 2015. március 18-án a Rákóczi
Zsigmond Református Általános Isko-
la. A felmenő rendszerű megmérette-
tésen az alapfokú oktatási intézmé-
nyek 7-8. osztályos tanulói, valamint
a gimnáziumok azonos korú diákjai
indulhattak háromfős csapatokban.
Idén Bükkábrány, Tiszaújváros, hol-
lóháza és Szerencs fiataljai találkoz-
tak a tanintézményben.

Ez alkalommal a háztartásbeli hagyomány -
őrzés és modernitás volt a vetélkedő témája.
A tesztlap önálló kitöltése után a gyakorlati

feladatok során házve-
zetéshez, életvitelhez
kapcsolódó tárgyakat
készítettek a tanulók. A
csapatversenyt a Rákóc-
zi iskola diákjai, Kele-
men Dorina, Tóth Ágnes
és Veres Bettina nyerték
meg, így ők képviselik
megyénket a főváros-
ban megrendezésre ke-
rülő országos kihíváson.
Egyéniben Kelemen Do-
rina első, Veres Bettina
pedig második helye-
zett lett.                            R.P.
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A megyei életvitelverseny győztesei

A Matemati-
kában Tehetsé-
ges Gyermeke -
kért Alapítvány
az idei tanévben
is meghirdette a
Zrínyi Ilona Ma-
t e m a t i k ave r -
senyt, melynek
megyei forduló-
ját 2015. febru-

ár 20-án tartották. A logikai tudáspróba
első helyezettje Ajtai Boglárka, a Bolyai Já-
nos Katolikus Általános Iskola nyolcadik
osztályos tanulója lett, így ő képviseli
majd megyénket a Pécsen megrendezen-
dő országos döntőben. Az ifjú matemati-
kus elmondta, hogy bár számára nem je-
lentenek nagy nehézséget a tanórán ka-
pott feladatok, de egy ilyen verseny ko-
moly felkészülést igényel, ezért napi szin-
ten foglalkozott a különféle bonyolult pél-
dák megoldásával. A sok gyakorlás meg-
hozta gyümölcsét.

R. P.

Országos döntőben
a bolyais diák

2015. április 3.

Szerencsi sikerek a Hegyalja Matematika Versenyen

A 2015-ös Borsod-Abaúj-Zemplén
Megyei Középiskolai Rajzversenyen
„Csendélet és grafikus megoldással”
kategóriában szép eredményeket ér-
tek el a Bocskai István Katolikus Gim-
názium diákjai: 1. helyezés: Kecskés
Vanda 10.A, 1. helyezés: Pelbárt Enikő
10.A, 2. helyezés: Perecsi Enikő 10.A.
Felkészítő tanáruk Rolek Ildikó Ágnes.
Mindhárom diák a helyi alapfokú mű-
vészeti iskolákban kaptak magas szin-
tű alapképzést.

Ifjú művészek a Bocskaiban



RENDőRsÉgI híREK

Kettős tragédia 
Taktakenézen

Két gyermek halálesetének körülményeit
vizsgálja a rendőrség. Az elsődleges adatok
szerint 2015. március 16-án délután egy tak-
takenézi családi ház udvarán lévő gödörben
ismeretlen okból tűz keletkezett, melynek
során egy hat éves kislány és egy négy éves
kisfiú életét vesztette. A Borsod-Abaúj-
Zemplén Megyei Rendőr-főkapitányság Bűn-
ügyi Osztálya az ügy körülményeinek tisztá-
zására, szakértők bevonásával nyomozást
rendelt el.

Autót akart lopni 
a mezőzombori férfi

A Szerencsi Rendőrkapitányság bűnügyi őri-
zetbe vette azt a 23 éves férfit, aki egy mező-
zombori családi ház garázsából akart autót
lopni.
A Szerencsi Rendőrkapitányság vizsgálati
osztálya lopás kísérletének megalapozott
gyanúja miatt folytat nyomozást Sz. Bertalan
mezőzombori lakossal szemben, aki 2015.
március 18-án éjszaka bement egy mező-
zombori családi ház udvarára, ahol a garázs-
ból egy személygépkocsit, a benne lévő indí-
tókulccsal megpróbált ellopni. A tolvaj azon-
ban az autóval felhajtott az udvaron lévő be-
ton térelválasztóra, a csaknem fél millió fo-
rint értékű gépjárműben mintegy százezer
forint kárt okozva. A zajra a család egyik tag-
ja felébredt, értesítette a rendőrséget, majd
az egyenruhások kiérkezéséig visszatartotta

az autótolvajt, aki a kihallgatáson a nyomo-
zóknak részletes beismerő vallomást tett,
melyben elmondta, hogy az autót „megren-
delésre” akarta ellopni.
Mivel a nyomozók időközben megállapítot-
ták, hogy Sz. Bertalan a korábban vele szem-

ben kiszabott, jogerős szabadságvesztés
büntetésének letöltését nem kezdte meg, a
23 éves gyanúsítottat a rendőrök őrizetbe
vették, majd intézkedtek a Borsod-Abaúj-
Zemplén Megyei Büntetés-végrehajtási Inté-
zetbe történő átszállításáról.

SZERENCSI HÍREK 13

Április 18. szombat
Várudvari vigadalom: kirakodóvá-

sár, főzőverseny, gyermekprogra-
mok, helyi óvodások, iskolások fellé-
pése. Sztárvendégek: Soltész Rezső,
Groovehouse, Children of Distance.

X. Szerencsi Pálinka- és Bormustra
a Rákóczi-várban

Április 19. vasárnap
8 óra: Spisák Lajos Horgász Em-

lékverseny a Homokos-tónál.
10 óra: VIII. Szerencs Város Kupa

Asztalitenisz Verseny a Kulcsár Ani-
ta Sportcsarnokban.

14 óra: II. Vízfakasztó közösségi
program a fenyvesben.

Április 20. hétfő: 

Szerencs Város Napja

9.30 óra: Koszorúzás Bocskai
István szobránál, a Kossuth téren

10 óra: Ünnepi megemlékezés,
a Bocskai István Katolikus Gimná-
zium műsora a református temp-
lomban.

11.30 óra: Szerencs Város Ön-
kormányzatának ünnepi ülése a
Rákóczi-várban.

18 óra: A kiváló tanulmányi és
sporteredményt elért diákok elis-
merése.

A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Baleset-
megelőzési Bizottság (MBB) 2015. március
24-én Tarcalon tartotta soron következő
ülését, melyen a közlekedési szakemberek
áttekintették és értékelték a megye közleke-
désbiztonsági helyzetét.

A tanácskozáson a B.-A.-Z. Megyei Rend-
őr-főkapitányság közlekedésrendészeti
szakemberein túl megjelentek a közúti köz-
lekedés biztonságáért felelős, illetve abban
érintett további szervek és szakemberek is.
Kovács Béla ezredes, megyei rendőrfőkapi-
tány-helyettes, az MBB elnöke; Pitkó László
alezredes, a megyei rendőr-főkapitányság
közlekedésrendészeti osztályvezetője, az
MBB ügyvezető elnöke, valamint dr. Lovas-
syné Németh Mária alezredes, az MBB titká-
ra adtak tájékoztatást az elmúlt időszak
főbb baleseti mutatóiról, illetve a balesetek
megelőzése érdekében kifejtett tevékeny-
ségről.

Az MBB ügyvezető elnöke a bizottság tag-
jainak rövid tájékoztatást adott arról, hogy a
VÉDA Közúti Intelligens Kamerahálózat első

rendszerelemei, a változtatható helyű
Komplex Közlekedési Ellenőrzési Pontok ha-
marosan a megyében is megkezdik éles üze-
müket, a mérések 2015. március 26-tól már
joghatással járnak. Pitkó László emellett
utalt rá, hogy a vadelütéssel járó balesetek
megelőzése érdekében a közeljövőben meg-
beszélést tartanak a megyei vadászkamará-
val, valamint az érintett közutak kezelőivel.

Ezt követően a területileg illetékes Sze-
rencsi Rendőrkapitányság közlekedésren-
dészeti osztályának vezetője, Görcsös Lajos
alezredes, a Szerencsi Területi Balesetme-
gelőzési Bizottság képviseletében tájékoz-
tatta a jelenlévőket a testület elmúlt öt év-
ben végzett munkájának eredményeiről.

A bizottsági ülést megtisztelte jelenlétével
Kiss Csaba alezredes, az ORFK Autófelügye-
leti és Balesetmegelőzési osztályvezetője,
Keresztesi János alezredes, a Szerencsi
Rendőrkapitányság vezetője, valamint Butta
László, Tarcal polgármestere is.

Forrás: Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei

Rendőr-főkapitányság

A megye közlekedésbiztonsága

2015. április 3.

Szerencs Város Napja 
tervezett programok 2015. április 18–20. között



gazdit keresnek
Szerető gazdáját keresi a képen is látható Kormi, a 2–3 éves körüli
kan kutya.
A hideg utcáról fogadta be átmeneti gazdája Picúrt. Az egy év kö-
rüli szuka sürgősen keresi gondoskodó gazdáját! Az ebekről az
alábbi telefonszámon lehet érdeklődni: 06-20/529-3580.
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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

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, 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. április 17. (péntek) 12 óra.

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

Otthoni munka! 
Borítékolás és egyéb 

csomagolási munkák. 
Telefon: 06-90/60-36-07

(http://audiopress-hun-
gary.webnode.hu 

635 Ft/p, 06-209104517)

ÁÁpprriill iiss ii   AAkkcciióó
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Szerencsen a Szent György napján tar-
tott országos vásár, 1894-ben a többi-
ekhez képest elég népes volt. Sürgés-

forgás úgy a ló, mint a marha-vásárban
élénknek mutatkozott, de hiányzottak az
árulókkal szemben az úgynevezett botosok
csoportjai, tudni illik a vevők. Igen kevés ló
és szarvas állat kelt el, de annál több sertés,
ami arra mutat, hogy kevés költség mellett
többet jövedelmez a sertés, mint a csikó vagy
bornyú. A szalonna magyar étel, a tejes kávé
pedig strinpfli-kötő nénikéknek való, így
mondják. A húsvéti ünnep alkalmából 1895-
ben a Nagy Szállodában elveszett egy arany
karperec és negyven forint. Bekecsen az Is-
ten tisztelet után a falu salakja verekedést
kezdett a legyesbényei hitsorsosaikkal. On-
don pedig tűz volt. 1898-ban, húsvét táján,
mindenfelől nagy esőzésekről és zivatarok-
ról beszéltek. A folyók megáradtak, sőt a
Bodrog kiöntött medréből, s a Tisza színig
volt. Sok a panasz a tavaszi munkák fennaka-
dásánál. Nagy a nyomor a dolgozni nem tudó
és üres kamrával bíró családoknál. Erre mu-
tat az is, hogy az elmúlt húsvéti ünnepeken
városunkban vagy öt helyen történt betöré-
ses lopás, közöttük a helyi lap kiadójának a
hegyoldalon lévő borházának kőfalát és a
vasrácsokat kibontották és behatoltak. Kiss
István szerencsi paraszt ember, 1907 húsvét-
ján, erősen beszeszelve üldögélt lépésben

haladó szekerén, ám egyszer csak a szekér-
ről lebukott. Az ő szekere után jött a Bassnár
Pál legyesbényei jegyző kocsija, és Kiss Ist-
ván uram, aki a maga szekere kerekeitől
megszabadult, a Bassnár Pál kocsija alá ke-
rült. Szerencsére nem szenvedett veszélyes
sérüléseket. Bevitték a községházára, ahol
bekötözték. Hazafias ünnepély színtere
1908-ban, a református templom. Húsvét
második napján  leleplezték a Bocskay István
emlékezetét megörökítő emléktáblát. Tudva-
levőleg háromszáz évvel ezelőtt Szerencsről
indította meg a vallásszabadságért és nem-
zeti függetlenségért vívott dicsőséges harcát,
s a leleplezendő emléktábla ezt a nevezetes
eseményt örökíti meg az utókor számára. Az
ünnepélyen az alkalmi beszédet Radácsi
György egyházkerületi főjegyző, sárospataki
teológiai tanár tartotta.

A világháború első évének tavaszán pa-
naszkodtak a helyiek, hogy ismeretlenek a
sírköveket összekarcolják, virágokat tépnek,
s a sírkövek mellé nagy gonddal és fáradság-
gal ültetett fákat buta ésszel és kegyetlen
kézzel megcsonkítják. Felrótták, hogy egyes
hitfelekezetek nem tartanak megfelelő teme-
tőőröket, akik részint a sír ásást, részint pe-
dig a sírok gondozását is végeznék, és fel-
ügyeletet gyakorolnának. A második világ-
égés húsvéti ünnepén szinte minden évben
füsttelen napot rendeztek a szerencsi leven-

ték. Vasárnap reggel leventesapkás lányok és
fiúk indultak el, hogy cigarettát gyűjtsenek
azoknak, akik messze Oroszországban har-
coltak. A bájos zöldsapkás kislányok kérésé-
nek ellenállni senki sem tudott. Mindenki-
nek ott függött a kabátján a zöld, piros, vagy
szürke jelvény, mintegy hangosan mondva:
„Testvér én már adtam, adjál te is!” És min-
denki adott, 1942-ben például 38150 darab
cigarettára valót gyűjtöttek össze leventéink. 

O.Z.M.

Most virradtunk víg órára,

Hímes húsvét hajnalára,

Húsvét hajnalt köszönteni,

Lányt az ágyból kiönteni.

Húsvéti történetek
Napjainkban sajnos a húsvéti szokásainknak hírmagját sem ismer-

hetjük, és azt is csak skanzenjeinkben, illetve rendezvények kapcsán.
Az elmúlt század első felében pedig elég zajos volt így ünnepek táján
városunk társasági élete. A helyi sajtó hasábjain megjelent némely
cikk olykor még ma is aktuális, vagy esetleg éppen ellenkezőleg oly-
annyira nem, hogy inkább mosolyt csal az olvasó arcára. 

Kardos István

Tavasz

Beszökött a tavasz a kiskapun,
Simogatja a füvet, a kutyát.
Lehúzza a lábamról a téli bakancsot,
S kinyitja az ablakot a szobán.

Csiklandozz a virágok bibéit,
Átsuhan a szoknyák rései között.
Kicsalja a legények kezét a zsebekből,
Illatos fűágyat rak az ágak mögött.

Kisikálja a téli álmot a szemükből,
Ámor szívet farag a fára.
Két karjával ölel magához a természet,
Arcomon anyám édes cuppanása.

Fenn a magyar égen, viharos éjszakán

Egy óriás szellem nyugtalanul bolyong.

Gyarló földi pára azt gondolná talán:

E szellem félőrült, vagy egészen bolond:

Nem bolond ő, holott nyugta soha nincsen.

Keresi éltében mit meg nem kaphatott,

- hiszen rabok voltunk még láncos bilincsen-:

Az örökkön fénylő szabadságcsillagot.

Lassúdni látszik már a felbőszült vihar,

Termőre fordult az általa vetett mag.

Szabadságát ismét kivívta a magyar,

S hazánk Európa szívében kedvenc tag.

Fenn a magyar égen, holdfényes éjszakán

A briliáns szellem csillaggá változott.

S nem találsz senkit a féltve őrzött hazán

Ki ne imádná e kokárdás csillagot.

Dr. Gaál ernő

Kossuth lajos szelleme

A Hegyaljai Alkotók Társulása versei
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Szerencsen rendezték meg a Kosárlabda Diákolimpia IV.
korcsoportos fiú megyei döntőjét. A Kulcsár Anita Sport-
csarnokban, 2015. március 16-án tartott sporteseményen
négy iskola csapata küzdött a bajnoki címért: a Könyves Kál-
mán Általános Iskola és a Fráter György Katolikus Gimnázi-
um Miskolcról, a Tiszaújvárosi Általános Iskola, valamint a
szerencsi Rákóczi Zsigmond Református Általános Iskola.
Városunk fiataljai a végső összecsapás során 53-13 arány-
ban győzték le a miskolci alapfokú tanintézmény diákjait,
és ezzel megyénk legjobbjai lettek korcsoportjukban.

Nagy Lajos edző szerint a csapat igyekezett betartani az előre meg-
beszélt taktikai lépéseket, fegyelmezetten játszottak és nagyon győz-
ni akartak. A fiúk másodikos koruktól rendszeresen kosárlabdáznak,
rengeteg mérkőzés van mögöttük, és ezáltal nagy rutinnal rendel-
keznek, ami tökéletesen megmutatkozott a mai napon is. Míg az el-
lenfeleknél volt néhány kiemelkedő játékos, addig nálunk a csapat-
munka dominált, de természetesen nálunk is vannak kiugró teljesít-
mények. Nagyszerű érzés, hogy hazai pályán szereztük meg a megyei
bajnoki címet – fogalmazott a tréner.

A csapat tagjai: Asszú Áron, Balogh András, Gál Szabolcs, Géczi

Márkó, Molnár Bence, Muhi Máté, Nagy Marcell, Nyakó Gergő, Sze-
pesi Péter, Szoboszlai Dániel, Sztankovics András, Sztankovics Attila,
Varga Dávid, Vecser Milán. R.P.

Nyolcadik helyen a kosarasok
Az alapszakasz utolsó bajnoki mérkő-

zését játszotta 2015. március 20-án ha-
zai pályán, a Szerencs VSE felnőtt férfi
kosárlabdacsapata. 

Együttesünk a Hajdúhadházi KK gár-
dáját fogadta a Kulcsár Anita Sportcsar-
nokban, ahol a vendégek 51-63 arány-

ban bizonyultak jobbnak. Az NB II Kele-
ti Csoportjában játszó Szerencs VSE a
22. forduló után a 8. helyet foglalja el a
tabellán. Az alapszakasz során leját-
szott húsz mérkőzésből 12 vereség mel-
lett, mindössze nyolc győzelem javítja a
Szerencs VSE mérlegét.

Szép eredmények a diákolimpián
Az Élő-ponttal rendelkező versenyzők Sakk Diákolimpia megyei döntőjét

2015. március 9-én Berentén rendezte meg a Borsod-Abaúj-Zemplén Me-
gyei Sakkszövetség. A szerencsi Bocskai István Katolikus Gimnáziumot
Tóth Adrián és Tóth levente képviselte. A IV. korcsoportos Tóth Adrián a
negyedik helyezést érte el, a hatodik korcsoportban versenyző Tóth leven-
te pedig a harmadik helyen végzett.

Megyei bajnok a Rákóczi iskola kosárlabdacsapata

Győzelemmel nyitotta a tavaszi szezont Sze-
rencs Város Sportegyesületének női kézilab-
dacsapata. A B.-A.-Z. Megyei bajnokság idei el-
ső fordulójában 2015. március 21-én Mezőke-
resztesre utaztak a lányok, ahol óriási küzde-
lem végén 22-24 arányban nyerték meg a ta-
lálkozót.

Az idegenben lejátszott meccsről a csapat trénere,
Szőke Ildikó tájékoztatta a Szerencsi Híreket: Mezőke-
resztes fogadta a szerencsi kézilabdás lányokat a tava-
szi forduló első mérkőzésén. Sérülések, hiányzások mi-
att zömmel a fiatal korú játékosokkal álltak pályára a
mieink, ezért az ő tapasztalatlanságuk, rutintalanságuk
miatt nagyobb teher hárult a nagyobb gyakorlattal ren-
delkező játékosokra. Ennek ellenére mindenki megta-
lálta helyét a pályán, és tudásának legjavát nyújtva vette
fel a küzdelmet az ellenféllel. Az első félidő negyedik
percéig a két csapat szoros küzdelmet folytatott, de a
szerencsieknek három, egymást követő lerohanás gól-
lal sikerült előnyt szerezniük, mely különbség a félidő
végéig állandósult (10-13).

A pihenő a Mezőkeresztesnek kedvezett, a második
játékrész 9. percére a fellazult védelemnek, támadás-
ban a kihagyott helyzeteknek köszönhetően kiegyenlí-
tettek. A mieink azonban nem adták könnyen magukat,
időkérés után új lendülettel léptek vissza a pályára, és
nagyobb odafigyeléssel értékesítették a helyzeteiket,
így az újból megszerzett előnyt, már meg is tartották.
Az előzetes várakozások ellenére, a kiemelkedő kapus-
teljesítmény mellett, szorosabb játékkal hozták haza a
2 pontot a szerencsi kézilabdás lányok. Külön öröm,
hogy Nagy Evelin – nem saját posztjáról szerzett első
bajnoki góljával is – hozzájárult a győzelemhez. Vég-
eredmény: Mezőkeresztes VSE – Szerencs VSE: 22-24.

Újra győzött a futballcsapat
hazai győzelemmel örvendez-

tette meg a szurkolókat Szerencs
Város Sportegyesületének felnőtt
férfi labdarúgócsapata. együtte-
sünk 2015. március 21-én Kenéz-
lő gárdáját fogadta a Tatay Zoltán
Ifjúsági Sporttelepen, ahol 3-0
arányú szerencsi siker született.

A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei má-
sodosztályú labdarúgó bajnokság kelet
csoportjának 19. fordulójában nem vég-
ződött ilyen jól a Szerencs VSE U19-es
együttesének mérkőzése, hiszen 0-1
arányú vereséget szenvedtek a vendég-
ségbe érkező Kenézlő csapatától. Az ifik

35 ponttal továbbra is a tabella ötödik
helyén állnak. 

A felnőtt gárda azonban magabiztos
játékkal utasította maga mögé a tabella
utolsó harmadában tanyázó kenézlői-
eket. A hazai szurkolókat a kilencedik
percben Szívós Márk találata örvendez-
tette meg (1-0), majd a második félidő
elején Nagy László góljával már 2-0
arányban vezetett Szerencs, a mérkőzés
88. percében pedig Szűcs Máté állította
be a 3-0-s végeredményt.

A tabellát 42 ponttal továbbra is Sze-
rencs vezeti, a 37 pontos Tokaj és a 33
pontos Abaújszántó előtt.

2015. április 3.

Idegenben 
szerzett két pont
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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
Szerencs, Erzsébet utca 5/A. 717
m2 telken lévő 85 m2-es lakóház (2
szoba, konyha, kamra, fürdőszoba)
eladó. Az épület szerves részét ké-
pezi egy 45,8 m2-es, ipari árammal
ellátott műhely is. Érd.: 30/859-
3760, esti órákban: 47/362-972.
(6-7-8-9)
Szerencsen áron alul emeletes csa-
ládi ház a Tesco és az iskolák köze-
lében eladó. Kétgenerációs lakás-
nak, nagycsaládosoknak, akár vál-
lalkozásra is alkalmas. Rendezett
udvaron, melléképületekkel. Buda-
pesti, miskolci, szerencsi kisebb la-
káscsere is érdekel értékkülönbö-
zettel. Érd.: 70/655-7576, 47/363-
282. (6-7-8-9-10)
Szerencs, Kossuth úton kétszobás,
felújított társasházi lakás eladó.
Érd.: 20/966-9748. (6-7-8)
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.
(6-7-8)
Kiadó igényesnek Szerencs lakó-
övezetében 60 m2 lakás bútorozot-
tan és felszerelve vagy enélkül. Érd.:
20/9659-134. (6)

Szerencs központjában, mégis
csendes és nyugodt környezetben
egy modern, 140 m2-es hasznos
alapterületű, mediterrán típusú
ház, valamint ugyanitt 600 m2-es
külön bejáratú építési telek eladó.
Érd.: 20/348-9548. (6-7-8)
Szerencs központjában téglaépíté-
sű társasházban, teljesen felújított,
2. emeleti, 57 m2-es lakás (fa nyílás -
zárók + szúnyogháló, beépített
szekrények, klíma, masszázskád)
hozzá tartozó garázzsal eladó. Érd.:
30/525-4740 (6)
Szerencsen az ESZEI-vel szemben,
100 m2-es felújított családi ház, va-
lamint Bekecsen 85 m2-es családi
ház eladó. Érd.: 30/8363-302. (6-7)
Szerencs, Gyár út 3. 3/3. szám alat-
ti, első emeleti, 39 m2-es lakás el-
adó. Érd.: 20/586-5223. (6-9)
Szerencs, Jókai út 3. szám alatti,
vállalkozásra is alkalmas ingatlan
eladó. Érd.: 70/342-2980 16-20
óráig. (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. (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

2015. április 3.

Köszönetnyilvánítás
Hálás szívvel mondunk köszönetet

mindazoknak, akik drága szerettünk, 

GÁL ANDRÁS
temetésén megjelentek, 

sírjára koszorút, virágot helyeztek,
gyászunkban osztoztak. 

A gyászoló család
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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

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!

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. április 3.



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

Utolsó

helyek!

Utolsó

helyek!


