
Elektromos kerékpár
a gondozóknak
(cikkünk a 7. oldalon)

Megújul
a cukorraktár épülete

(cikkünk a 3. oldalon)

Ballagás
a középiskolákban
(cikkünk a 10-11. oldalon)

SzerencsiSzerencsiSzerencsi

HÍREKHÍREKHÍREK
KÖZÉLET • SZABADIDŐ • KULTÚRA
szerencsihirek@szerencs.hu • www.szerencsihirek.hu

INGYENES  KIADVÁNY

XXX. évfolyam 8. szám • 2015. május 8.

Átadták a város kitüntetéseit
(Cikkünk az 5. oldalon) 



Felelős szerkesztő: MUHI ZOLTÁN • Szerkesztőség címe (postacím): 3900 Szerencs, Kossuth tér 1. (Népház) • Telefon: 47/561-180, ügyeleti telefon: 20/340-6089
E-mail: szerencsihirek@szerencs.hu • Honlap: www.szerencsihirek.hu • Hirdetésfelvétel: a szerkesztőség címén.

Kiadja: SZERENCSI VÁROSÜZEMELTETŐ NONPROFIT KFT. 3900 Szerencs, Eperjes u. 9. • Felelős kiadó: TAKÁCS M. ISTVÁN ügyvezető. • Tördelés: NÉMETH PÁL • Készült: a
Gazdász-Elasztik Kft. nyomdájában • Ingyenes kiadvány, megjelenik 3600 példányban. A lapból értesüléseket átvenni, írásokat újraközölni kizárólag 

a szerkesztőség hozzájárulásával vagy a forrás megjelölésével lehet. • A lapban megjelent hirdetések tartalmáért a szerkesztőség nem vállal felelősséget. ISSN 1216-3066

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 május 18-án. Nyiri Tibor al-
polgármester: minden hónap harmadik kedd-
jén 14 órától, legközelebb május 19-én. Dr. Barva
Attila jegyző: minden páros hét szerdáján 8-12
óráig, legközelebb május 13-án. A fogadóórák
telefonos 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
Május 4–10.: Tesco Gyógyszertár. Május 11–17.:
Centrum Gyógyszertár. Május 18–24.: Oroszlán
Gyógyszertár. Május 25–31.: Alba Gyógyszertár.
22 óra után a gyógyszertárak telefonos
egyeztetést követően, az ügyeletes orvos
kérésére, rendkívüli esetben biztosítják a
gyógyszer kiadását.

gyógySzertáraK nyitva tartáSa
Alba: Szerencs, Rákóczi út 102. Tel.: (47) 361-530.
Nyitva 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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Szerencs Város Önkormányzata fel-
újítja a városi tulajdonban lévő egyko-
ri cukorraktár épületét, ahol a helyi
csokoládégyártás történetét bemutató
tárlat mellett turisztikai centrumot
hoznak létre, amelyben régi játékok
kiállítása is helyet kap majd. Koncz Fe-
renc polgármester és Boros István, a
kivitelező Szivárvány-Ép Kft. ügyveze-
tője a helyszínen írták alá a beruhá-
zásról szóló megállapodást, a munká-
latok már megkezdődtek, a rekonst-
rukció ősszel fejeződik be. A polgár-
mester lapunknak elmondta, hogy a
település csokoládéhoz fűződő kap-
csolatát kihasználva olyan produkció
jön létre Szerencsen, amely növelheti
a város idegenforgalmát és az önkor-
mányzat bevételét.

Korábban beszámoltunk
arról, hogy a Tokaj-Hegyalja
Nemzeti Programban elkü-
lönített kétmilliárd forintos
keretből a borvidék 27 tele-
pülése közül Szerencs Város
Önkormányzata a legna-
gyobb összegre, 200 millió
forintra pályázott a volt cu-
korgyári raktárépület felújí-
tására. A most induló beruhá-
zás keretében megvalósulhat az építészetileg
értékes, de mára romos állapotban lévő, helyi
védelem alatt álló épület rekonstrukciója,
mely után itt helyezik el a település hírnevét
adó szerencsi csokoládégyártás történetét
bemutató kiállítást, továbbá családbarát szol-
gáltatásokat is nyújtó turisztikai centrumot
hoznak létre.

A kétszintes épületben 1 114 négyzetméter
hasznos alapterület jön létre. Két kiállítóteret,
a látogatók fogadását biztosító termeket, vala-
mint a kerékpáros turizmust szolgáló helyisé-
geket – kerékpártároló és műhely – alakítanak
ki. A tervek között szerepel továbbá az emele-
ten további kiállítótér, konferenciatermek, fog-
lalkoztató játszóház létrehozása. M. Z. – R. P.

Az egykori szerencsi Meggyes Panzió napjainkban már há-
rom csillagos hotelként várja a vendégeket. A 29 szobával
működő, 62 férőhelyes létesítmény ünnepélyes átadását Sze-
rencs Város Napján, 2015. április 20-án rendezték meg. Az
avatást jelképező nemzetiszín szalagot Koncz Ferenc polgár-
mester mellett Csampa Zsolt, a Belügyminisztérium önkor-
mányzati koordinációért felelős helyettes államtitkára, dr.
Mengyi Roland országgyűlési képviselő és a tulajdonos Me-
gyesi Attila és felesége vágták át.

Koncz Ferenc beszédében megjegyezte, hogy fontosnak tartotta e
létesítmény átadását beilleszteni a városnapi programok sorába, hi-
szen a hotelnek kiemelt szerepet szánnak a jövőben. Szerencs polgár-
mestere gratulált a tulajdonos családnak és az építőknek, a kivitele-
zést helyi cég, a Szivárvány Építőipari Kft. végezte. 

Csejoszki Szabolcs görög katolikus parókus szentelte meg az új
épületet, majd a tulajdonosok mellett Csampa Zsolt helyettes állam-
titkár, dr. Mengyi Roland országgyűlési képviselő és Koncz Ferenc vág-
ták át a nemzetiszín szalagot.

Dr. Mengyi Roland pohárköszöntőjében úgy fogalmazott: a korábbi
történelmi megemlékezésen elhangzott: Bocskai Istvántól megtanul-
hattuk, hogy kitartással, munkával, hittel bármit el lehet érni, és bár-
mit fel lehet építeni. Ezen az úton jár a lépésről lépésre fejlődő Sze-
rencs városa és e hotel tulajdonosa is, hiszen ez a fejlesztés újabb fon-
tos lépés a család, Szerencs és Magyarország gazdasági életében is –
mondta az országgyűlési képviselő.

A Meggyes Panzió 2000-ben kezdte meg működését. A tulajdonos
szerint a vendégkör bővülésével néhány esztendő alatt kiderült, hogy
szükség lesz a bővítésre. – Ehhez az elképzelésünkhöz nyertünk 200
millió forintos uniós támogatást, melynek segítségével megépítettük
a három csillagos hotelt. A jövő sikere természetesen a jó marketing
munkán is múlik, de bízunk benne, hogy több mint 50%-os kihasz-
náltsággal tudjuk majd működtetni a létesítményt – mondta el érdek-
lődésünkre Megyesi Attila.

A teljes beruházás összköltsége 287 millió forint volt, melynek kö-
szönhetően 29 szoba, 62 férőhely várja a Szerencsre látogató vendé-
geket. A május 1-jén megnyíló Meggyes Hotel 12 alkalmazottat fog-

lalkoztat, de a tulajdonos szerint az idegenforgalmi szezon beindulá-
sával további 3-4 fővel szeretnék bővíteni a létszámot. M. Z.

Megkezdődött az egykori cukorraktár felújítása

Felavatták a szerencsi Meggyes Hotelt

A rekonstrukció várhatóan 2015 őszére fejeződik be.

Elismerésben részesült 
a szerencsi polgárőr

A nemzetiszín szalagot Koncz Ferenc polgármester mellett
Csampa Zsolt, dr. Mengyi Roland, valamint a tulajdonos Megyesi
Attila és felesége vágták át.

A fotón jobbra Nagy Sándor, mel-
lette Oláh János a Szerencsi Pol -
gár őr Egyesület elnöke.

Küldött közgyűlést tartott április
18-án a Borsod-Abaúj-Zemplén Me-
gyei Polgárőr Szövetség elnöksége. A
Miskolci Rendőrkapitányságon az el-
múlt év tapasztalatairól és a polgár-
őrség fontosságáról értekeztek a
résztvevők, valamint kitüntették a
kimagaslóan teljesítő önkénteseket.
Az eseményen elismerésben része-
sült Nagy Sándor, a Szerencsi Polgá-
rőr Egyesület tagja, aki a B.-A.-Z. Me-
gyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság
vezetőjétől, Lipták Attilától vette át
jutalmát. 

R.P.



Szinte zsúfolásig megtelt a szerencsi
Kossuth tér 2015. április 20-án reggel,
amikor Bocskai István szerencsi szob-

ránál Ringer István tárogató muzsikája mel-
lett helyeztek el koszorút az ünneplők. Ezzel
az eseménnyel kezdődtek Szerencs Város
Napja hivatalos programjai.

A Kossuth téren a Fanfár Ifjúsági Fúvós-
együttes koncertje csalogatta az érdeklődő-
ket a Bocskai szoborhoz, ahol Magyarország
kormánya nevében Csampa Zsolt, a Bel-
ügyminisztérium helyettes államtitkára és dr.
Mengyi Roland országgyűlési képviselő, Sze-
rencs Város Önkormányzata képviseletében

pedig Koncz Ferenc polgármester, valamint
dr. Barva Attila koszorúzták meg Erdély és
Magyarország fejedelmének bronzszobrát.
Ugyancsak fejet hajtottak az emlékmű előtt a
testvérvárosi delegációk tagjai, a helyi nem-
zetiségi önkormányzatok, intézmények, civil
szervezetek képviselői.
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Szerencs Város Önkormányzata
minden esztendő április 20-án ren-
dez ünnepi programokat annak tisz-
teletére, hogy Bocskai Istvánt 1605-
ben ezen a napon, a helyi református
templomban választották meg Ma-
gyarország fejedelmévé. Történel-
münk jeles eseményének évforduló-
ján, az egykori országgyűlés helyszí-
nén idén is a Bocskai István Katolikus
Gimnázium diákjai és pedagógusai
idézték a több mint négy évszázaddal
ezelőtti históriát.

Dr. Gál András, a
Bocskai István katoli-
kus gimnázium igazga-
tója köszöntötte a meg-
jelenteket 2015. április
20-án a református
templomban. Az 1605.
április 17–20. között
Szerencsen megtartott
fejedelemválasztó or-

szággyűlés 410. évfordulója alkalmából szer-
vezett városnapi eseményen az intézmény-
vezető kiemelte: az emlékezés annak szól,
hogy a szabadságharc sikerein felbuzdulva a
rendek Bocskai Istvánt Magyarország feje-
delmévé választották. – A Bocskai vezette
egyetlen győzedelmes szabadságharc beírta
Szerencs nevét a magyar és az európai törté-
nelembe. Bocskai csatatereken és tárgyaló-
asztaloknál aratott győzelmei megmentették
a nemzetet, az ő példáját követhették Rákóc-
zi kurucai, Kossuth honvédjei és az ötvenha-

tos népfelkelők. Mit üzen a ma emberének
több mint 400 év távlatából a váradi főkapi-
tányból uralkodóvá emelkedett Bocskai, mit
tanulhat tőle a 21. század embere? Minde-
nekfelett azt, hogy a sikerért keményen meg
kell dolgozni. Bocskai István életútja, emléke
adjon erőt mindannyiunknak, hogy meg tud-
juk oldani az életben ránk váró feladatokat,
a munka és a tanulás terén, ezzel biztosítva
önmagunk, családunk, nemzetünk boldogu-
lását – zárta gondolatait dr. Gál András.

Dr. Börzsönyi József,
nyugalmazott reformá-
tus esperes arra emlé-
keztette az ünneplőket,
hogy kortársai a ma-
gyarok Mózeseként, a
hajdúk édesatyjaként
emlegették Bocskai Ist-
vánt. 

Dr. Nyakas Miklós
nyugalmazott múze-
umigazgató mutatta be
a saját szerkesztésében
megjelent „Ismeretlen”
szerencsi kiáltvány cí-
mű hasonmás kiadást.
Ennek alapjául egy né-
met nyelvű nyomtat-

vány szolgált, ami a Hajdúsági Múzeum Tör-
téneti Adattárában található, s amelyet 1605.
április 2-án Szerencsen keltezve Bocskai Ist-
ván, Kátay Mihály és Péchy Simon írt alá. A
dokumentumban a Bocskai indította nemze-
ti szabadságharc jogosságát indokolják.

A szerencsi református templomban tar-
tott megemlékezés a Bocskai István Katoli-
kus Gimnázium diákjainak történelmi műso-
rával zárult.

M. Z.

Koszorúzás a fejedelem szobránál

A magyarok Mózese, a hajdúk édesatyja
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A Rákóczi-várban április 20-án
megtartott ünnepi testületi ülés kere-
tében Koncz Ferenc polgármester és
dr. Barva Attila jegyző adták át Sze-
rencs idei kitüntetéseit. A városveze-
tő köszöntötte az ünnepi ülés dísz-
vendégét, Csampa Zsoltot, a Bel-
ügyminisztérium önkormányzati ko-
ordinációért felelős helyettes állam-
titkárát, dr. Mengyi Roland ország-
gyűlési képviselőt, az erdélyi Nyárád-
szereda, a németországi Malchin, a
horvátországi Podgora, valamint szlo-
vák testvérvárosunk, Rozsnyó delegá-
cióit. 

– Szerencsen minden kő a történelemről
beszél. Elődeink tettei meghatározták az itt
élők jövőjét, de Szerencs nem csak a múltjá-
ból képes élni, hiszen a település az újabb
korban is nevet szerzett magának, mely első
sorban a helyi cukorgyártáshoz kapcsolódik
– kezdte ünnepi gondolatait Koncz Ferenc,
aki többek között arra is emlékeztette a je-
lenlévőket, hogy az egykori üzem mindössze
egyetlen esztendő alatt épült fel és lett a 19.
század végén Európa legmodernebb cukor-
gyára. Mindez, majd az ezt követő csokoládé-
gyártás – mely Istennek hála a mai napig él
Szerencsen – jelentősen meghatározta a te-
lepülés újkori történelmét. Koncz Ferenc úgy
vélte: amennyire előremutató volt az egykori
cukorgyár megépítése Szerencsen, olyan
mértékű katasztrófaként élték meg az itteni-
ek a 2008-as üzembezárást. A polgármester
szerint ez a város mindezek ellenére is élni
akar, s ezt bizonyítandó felolvasta Jeney And-
rás versének egyik részletét, amely a Szeren-
csi Hírek április 17-ei számában jelent meg: 

„Mégis, a múlt szele fúj, zúgása mégse hiá-

ba; / nincs dudaszó, cukorillat, gyár letarolva,

de mégis, / él ez a város! Istenem, adj neki újra

szerencsét – / szíve s két keze kér, ab urbe con-

dita, Ámen.”

Koncz Ferenc végül a jelenlévő Csampa
Zsolt belügyminisztériumi helyettes állam-
titkárhoz szólva így fogalmazott: ez a város
meg akarja alapozni a jövőjét, s azt szeret-
nénk, hogy ezt hallja meg Magyarország Kor-
mánya is!

Csampa Zsolt hang-
súlyozta, hogy a kabi-
net részéről az elmúlt
években olyan konszo-
lidációs folyamat indult
meg, melynek köszön-
hetően ma már az ön-
kormányzatok újra tud-
nak tervezni. – Sze-

rencs dinamikusan fejlődő település, amely
reményeink szerint a 2020-ig tartó uniós pá-

lyázatokon is for-
rásokat fog nyerni
– mondta a he-
lyettes államtit-
kár, s utalva a sze-
rencsi kormány-
ablak és járási hi-
vatal létrehozásá-
ra hozzátette: az a
fejlődés, ami lát-
ható és kézzel
fogható a város
elmúlt néhány
esztendejében azt
mutatja, hogy a
kabinet komolyan
veszi Szerencs tö-
rekvéseit, komolyan veszi a folyamatos pár-
beszédet polgármester úrral és a képviselő-
testülettel, és dr. Mengyi Roland képviselő
úrral, aki sokat dolgozik azért, hogy Tokaj-
Hegyalja megerősödjön. Szerencsnek meg
van a stabil alapja és eltökéltsége, hogy a
kormányzat továbbra is támogatni fogja a vá-
ros törekvéseit – emelte ki beszéde végén
Csampa Zsolt.

A Rákóczi-várban április 20-án megtartott
ünnepi testületi ülés keretében Koncz Ferenc
polgármester és dr. Barva Attila jegyző adták
át a város idei elismeréseit.

Pro Urbe Szerencs kitüntetést adományo-
zott az önkormányzat Naszrainé Sárossi Esz-
ter nyugalmazott pedagógusnak és Ekker
Róbert szobrászművésznek. Szerencs Város
Közszolgálatáért emlékplakettet idén Árvay
Attila, a Szerencsi Német Nemzetiségi Ön-
kormányzat elnöke és az egészségügyben ki-
fejtett szakmai munkájáért dr. Berecz Anna
Mária vehetett át.

Első alkalommal ítélte oda a képviselő-tes-
tület a „Szerencs Tiszteletbeli Polgára” címet,
amit 2015-ben Marina Klein, a geisenheimi
önkormányzat felelős vezetője és Jörg Lange
Malchin polgármestere érdemelt ki. A Sze-
rencs Város Közösségéért Polgármesteri El-
ismerő Oklevelet a közelmúltban tragikus
hirtelenséggel elhunyt Braun Istvánnénak, a
Szerencsi Német Nemzetiségi Önkormány-
zat képviselőjének ítélték oda. Pál Mihály, a
Bolyai János Katolikus Általános Iskola diák-
ja, a 2014. évi szabadfogású birkózó diáko-
limpia országos bajnoka és edzője Illésy
László, valamint a Bocskai István Katolikus
Gimnázium képviseletében Bukovszky Péter
(fenti képünkön), a 2014-es Sportlövő Diá-
kolimpián elért első helyezéséért és felkészí-
tője Bukovszky Róbert szintén oklevelet ve-
hettek át. A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei
Kereskedelmi és Iparkamara Küldöttgyűlé-
sének „Hermann Lajos Kamarai Díj Sze-

rencs” elismerését a helyi Zemplén Szalon
Ruhaipari Kft. kapta. Jörg Lange, Szerencs
németországi testvérvárosa, Malchin polgár-
mestere külön megköszönte az elismerést,
amely – mint mondta – a két település több
mint két évtizedes barátságának egyik jelké-
pe. – Szeretettel gondolok vissza a szerencsi
és az itt élő emberekkel való találkozásokra,
hiszen ezek az alkalmak közelebb hoztak
minket egymáshoz. Külön öröm számomra,
hogy fiatalok százai utazhattak az elmúlt
években ide, a luxemburgi Hesperange-ba,
vagy hozzánk Malchinba, hogy az Europart
program keretében ismerkedjenek kortársa-
ikkal, egymás kultúrájával. Húsz évvel ez-
előtt láthattam először az Önök városát és az
eltelt idő alatt tanúja lehettem Szerencs fel-
virágozásának. Néhány hónap múlva lejár a
polgármesteri megbízatásom, de ezt követő-
en is hozzá szeretnék járulni ahhoz, hogy
fennmaradjon a barátság Malchin és Sze-
rencs között – fogalmazott Jörg Lange.

A kitüntetettek nevében Naszrainé Sárossi
Eszter mondott köszönetet az önkormány-
zatnak, megemlékezve az egykori Hunyadi-
ról és a Rákóczi Zsigmond általános iskolá-
ról, mely intézményekben négy évtizeden át
dolgozott pedagógusként. Végül Ringer Ist-
ván tárogatójátéka kíséretében énekelték a
jelenlévők a szózatot, majd az ünnepi ülést
követő fogadáson Nyiri Tibor mondott po-
hárköszöntőt. Szerencs alpolgármestere első
sorban a város kitüntetettjeinek gratulált, s
mint elhangzott: mindig szükségünk van pél-
daképekre, olyan emberekre, akikre büszkén
felnézhetünk, legyen az orvos, pedagógus,
közéleti személyiség, művész, vagy sportoló.
– A mi feladatunk az, hogy úgy dolgozzunk a
hétköznapokban, hogy elkövetkezzenek
ezek az ünnepek és büszkék legyünk az
eredményeinkre – zárta gondolatait Nyiri Ti-
bor.

M. Z.

Átadták a város kitüntetéseit
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A Szerencsi Hivatásos Tűzoltó Pa-
rancsnokság beszámolójával kezdő-
dött a képviselő-testület 2015. április
30-án megtartott ülése. Elfogadta a
grémium a Szerencsi Városüzemelte-
tő Nonprofit Kft. 2014-es tevékenysé-
géről szóló beszámolót, és megtár-
gyalták a megvásárlásra felajánlott
ingatlanokról szóló napirendet is.

ASzerencsi Hivatásos Tűzoltó Pa-
rancsnokság beszámolójához kap-
csolódóan Nácsa Bálint őrnagy is-

mertette, hogy tavaly az illetékességi terüle-
tükön nem történt olyan katasztrófahelyzet,
mely nagyobb egységek bevonását indokol-
ta volna. A parancsnok kiemelte továbbá,
hogy az előző évekhez képest 2014-ben
csökkent a káresetek száma, ami első sor-
ban a hatósági megelőző munkának és az ál-
lampolgárok jogkövető magatartásának kö-
szönhető. Dócs Róbert alezredes, a szerencsi
parancsnokság felügyeletét is ellátó Miskolci
Katasztrófavédelmi Kirendeltség vezetője
mondta el, hogy összesen 340 szakhatósági
jogkörrel rendelkeznek, ezek között kiemel-
te, hogy 2013-tól a katasztrófavédelem vég-
zi például a kéményseprő szolgáltatások ha-
tósági felügyeletét is. Dócs Róbert felhívta a
figyelmet, hogy mindenki saját érdekében
évente egy alkalommal működjön együtt a
kémények tisztítását végző szakemberekkel,
ellenkező esetben szankcionálniuk kell. Az
alezredes büszkén szólt a szerencsi állo-
mány jó fegyelmi helyzetéről, és köszönetet
mondott Szerencs Város Önkormányzatá-
nak az együttműködésért. Kiss Attila a jogi
és ügyrendi bizottság nevében elfogadásra
javasolta a beszámolót azzal a kiegészítő ja-
vaslattal, hogy az önkormányzat támogassa,
hogy az idei Országos Csokoládé Fesztivál
időszakában újra megrendezzék a tavaly
nagy sikert aratott hagyományőrző tűzoltó-
napot. Dr. Korondi Klára gratulált a szerve-
zet tevékenységéhez, véleménye szerint a fi-
atalokat jobban be kellene vonni a közösségi
munkavégzésbe, az utánpótlás érdekében
szükség van arra, hogy minél többen ismer-
kedjenek meg a tűzoltók munkájával. Visi
Ferenc és Nyiri Tibor üdvözölték az elhang-
zottakat, dr. Sütő Szilveszter szintén egye-
tértett azzal, hogy minden dicséretet meg-
érdemelnek a hivatásos állomány tagjai.
Koncz Ferenc ugyancsak elismerését fejezte
ki az elvégzett kiváló munkáért és megje-
gyezte, hogy a kiváló versenyeredmények is
mutatják az állomány jó szakmai és fizikai
felkészültségét.

Adminisztratív kötelezettségének tett ele-
get az önkormányzat, amikor elfogadta a

2014-es költségvetés módosítását és a zár-
számadás beterjesztését, ez utóbbi végleges
változatát május 30-áig kell elfogadnia a tes-
tületnek. 

A Szerencsi Városüzemeltető Nonprofit
Kft. 2014-es beszámolójának tárgyalásakor
Takács M. István ügyvezető az írásbeli anya-
got azzal egészítette ki, hogy 2013-ban a
kormány és az önkormányzat átvállalta a
szállítói tartozásokat, ennek köszönhetően
2014 januárjától „tiszta lappal” kezdte az
évet a kft., amely kedvező állapotot 2014.
december 31-éig sikerült megőrizni úgy,
hogy 30 napnál régebbi szállítói tartozása
nem volt ez időszak alatt. Fekete Tibor
könyvvizsgáló fontosnak tartotta: miközben
az önkormányzat támogatása is nőtt, közel
10%-kal emelkedett a társaság árbevétele.
Dr. Korondi Klára, a pénzügyi bizottság ne-
vében ismertette: a beszámolóból az derül
ki, jó irányba mennek a dolgok a Szerencsi
Városüzemeltető Nonprofit Kft.-nél, elfoga-
dásra javasolják a dokumentumot. Dr. Egeli
Zsolt utalt az előző gondolatra, miszerint
2014. december 31-ég a cég megőrizte fize-
tőképességét: ezt akkor lehet igazán érté-
kelni, ha tudjuk, hogy az önkormányzatok
egy része tavaly az ilyen vállalkozásaikban
adósodtak el. Kiemelte továbbá, hogy ebben
a cégben van a legtöbb önként vállalt fel-
adata az önkormányzatnak, melyek nem ré-
szesülnek állami finanszírozásban. Nem jel-
lemző az ilyen nagyságú kisvárosokra, hogy
például két vizes intézménye, és több sport-
létesítménye van, miközben a gazdasági
környezet nem éppen ideális. A kft. jó telje-
sítményét e szerint kell értékelni – mondta
dr. Egeli Zsolt. Nyiri Tibor is úgy fogalma-
zott, jó úton halad a cég, örömteli, hogy fi-
gyelik a pályázatokat, igyekeznek élni a
plusz lehetőségekkel. Az alpolgármester
úgy vélte, megnyugtató, hogy rend van a
cégnél és átlátható a gazdálkodás. Koncz Fe-
renc szerint valóban önként vállalt feladat
például az uszoda üzemeltetése, mely sehol
az országban nem működik nyereségesen.
– Ha csak annyit érünk el vele hogy egyetlen
gyermek sem szenved vízi balesetet a nyári
szünidőben, mert itt tanult meg úszni, ak-
kor már megérte – fogalmazott a polgár-
mester, aki végül köszönetet mondott a Sze-
rencsi Városüzemeltető Nonprofit Kft. veze-
tőségének és munkatársainak az elvégzett
munkáért.

Módosította a képviselő-testület az idei
munkatervét. Erre azért volt szükség, mert
május 28–31-e között rendezik meg a né-
metországi Malchinban az idei Europart ta-
lálkozót, melyre 31 diák és kísérő pedagó-
gusok mellett a város vezetése is meghívást

kapott. E miatt a május 28-ára tervezett
ülést két nappal korábban, május 26-án 14
órától tartja meg a grémium. 

Az elmúlt hónapokban több tulajdonos
ajánlotta fel saját telkét, lakását megvásár-
lásra Szerencs Város Önkormányzatának.
Az összesen kilenc szerencsi ingatlant érin-
tő napirend tárgyalása során dr. Korondi
Klára a pénzügyi bizottság véleményét tol-
mácsolva elmondta: a felajánlott tételeket
jelenleg nem tudja megvásárolni az önkor-
mányzat, azonban a Tatay Zoltán Ifjúsági
Sporttelepen lévő két hektáros területtel –
amit az előterjesztés szerint 24,3 millió fo-
rintért kíván értékesíteni a tulajdonos –
azonban foglalkozni kell. Nyiri Tibor, mint
felelős sportvezető is egyetértett a bizottság
állásfoglalásával. Mint elhangzott, a Tatay
sporttelep – melynek egy része jelenleg ma-
gántulajdonban van – ügye egy újabb „szek-
rényből előkerülő csontváz” volt 2010-ben.
Ez is egy olyan tétel, amit az első között kell
megoldanunk, de az eladónak is tudomásul
kell vennie, hogy állami, vagy pályázati tá-
mogatás nélkül ilyen nagy összeget nehéz
előteremteni.

A testület döntött arról is, hogy az önkor-
mányzat együttműködési megállapodást köt
a megyei sakkszövetséggel, és határozat
született a nyári gyermekétkeztetésről, mely
szerint idén 53 napig összesen 108 hátrá-
nyos helyzetben élő gyermek részesül ingye-
nes ellátásban.

Dr. Korondi Klára a február havi képvise-
lői alapját a szerencsi Görög Katolikus egy-
házközség javára, a március havit a Szeren-
csi Rászorultakért Alapítványnak, az áprili-
sit pedig a Rákóczi Zsigmond Emlékére Ala-
pítvány javára ajánlotta fel. Kiss Attila a feb-
ruár havi képviselői alapját az Öreg a Néni-
kéd Klubnak, kirándulás támogatására; a
márciusit a Szerencsi Rászorultakért Alapít-
ványnak, az áprilisit pedig a Szerencs VSE
úszószakosztályának ajánlotta fel. Dr. Takács
István a februári és márciusi képviselői
alapját a Szerencsi Polgárőr Egyesületnek
kívánja átutaltatni.

Az ülés végén a polgármester számolt be
az elkövetkező időszak programjairól. Fel-
hívta a figyelmet például arra, hogy május
8–10. közötti Mozdony- és Vasúttörténeti ki-
állítás lesz Szerencsen; május 16-án erőe-
melő versenyt rendeznek a Kulcsár Anita
Sportcsarnokban; ugyancsak ezen a napon
9 órától átadják a Hunyadi sportcsarnokot,
ahol ezt követően súlyemelő tini országos
bajnokságot tartanak. Ezzel egy időben a Vá-
rosi Tanuszoda a X. Szerencs Kupa úszóver-
seny helyszíne lesz.

M. Z.



Tizenhat darab elektromos kerék-
párt vásárolt Szerencs Város Önkor-
mányzata. Az elmúlt évi pénzügyi
megtakarításokból 1,8 millió forintot
különítettek el arra a célra, hogy segít-
sék az áldozatos tevékenységet végző
gondozók munkáját – mondta el a Sze-
rencsi Híreknek 2015. április 30-án
Koncz Ferenc polgármester.

A helyi gondozóház udvarára érkeztek meg
azok az elektromos kerékpárok, melyeket
Koncz Ferenc polgármester adott át az intéz-
mény házi segítségnyújtást végző munkatár-
sainak. A városvezető az átadáson hangsú-
lyozta, hogy odafigyelnek az itt élő idősekre,
az őket gondozó, áldozatos munkát végző
emberekre. A helyi vállalkozástól vásárolt ke-
rékpárok működését Halász István, a cég tu-
lajdonosa mutatta be a gondozóknak.

– A beszerzésre fordított 1,8 millió forintot
az önkormányzat megtakarításából különí-
tettük el erre a célra – hangsúlyozta a polgár-

mester. – Remélem, hogy
minél tovább, tudják
majd balesetmentesen
használni a munkatár-
sak ezeket az eszközö-
ket. Egyre több idős, ma-
gányos ember él Szeren-
csen, akik számára hosz-
szú éveken keresztül
csak a házi segítségnyúj-
tás jelent támaszt a min-
dennapokban. Ezek az
asszonyok egyrészt lelki
segítséget nyújtanak a
gondozottaknak, más-
részt a szó fizikai értelmében is támogatják
őket, hiszen az ápolás mellett elvégzik a be-
vásárlásokat és azokat a mindennapi teendő-
ket, melyekre a rászorulók önmaguk már
nem képesek – fogalmazott Koncz Ferenc.

A szakemberek Szerencsen 140 gondozot-
tat látnak el. A rendszeres feladatok közé tar-

tozik többek között a bevásárlás, fürdetés,
egyéb egészségügyi-, hivatalos ügyek intézé-
se, a szükséges gyógyszerek beszerzése. A ti-
zenhat munkatárs egyenként kilenc ellátott-
ról gondoskodik naponta, ezért jelentenek
komoly segítséget számukra az új járművek.

M. Z.
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Sportcélú parkot alakított ki az Er-
zsébet téren a város önkormányzata.
A szerencsi származású, néhai Gör-
csös József egykori birkózó és meste-
redzőről elnevezett emlékparkot
2015. május 2-án avatta fel dr. Szinay
Attila, a Földművelésügyi Minisztéri-
um jogi és igazgatási ügyekért felelős
helyettes államtitkára és Koncz Fe-
renc polgármester.

Szerencs Város Önkormányzata korábban
döntött arról, hogy felújítja az Erzsébet téren
található, évek óta elhanyagolt területet. Ar-
ról is határozat született, hogy Illésy László,
a Szerencs VSE birkózó szakosztályának ve-
zetőedzője javaslatára, Görcsös Józsefről, a
szerencsi származású birkózóról, mestered-
zőről nevezik el a majdani parkot, ahol a ter-
vek szerint szabadtéri fitnesz gépeket helyez-
nek el. A helyhatóság 750 ezer forinttal, vala-
mint a Szerencsi Városgazda Nonprofit Kft.
által elvégzett munkával járult hozzá a kivi-
telezéshez.

A park avatását május 2-án
rendezték meg Szerencsen,
ahol Koncz Ferenc polgármes-
ter emlékezett meg Görcsös
Józsefről, akivel – mint mond-
ta – a birkózó szakosztály el-
nökeként hosszú évekig ápolt
jó kapcsolatot. – Büszke va-
gyok arra, hogy volt egy olyan
szerencsi sportember, aki ne-
velőedzője volt Repka Attilá-
nak, megyénk egyetlen olim-
piai bajnokának – fogalmazott
Koncz Ferenc. Az új létesít-
ményről szólva a városvezető megjegyezte,
hogy a már telepített szabadtéri sporteszkö-
zök melletti, most még füves területre gyer-
mekjátékokat szeretne telepíteni az önkor-
mányzat. A város ilyen irányú pályázatának
sikeres elbírálásához pedig kérte a jelenlévő
dr. Szinay Attila támogatását. A Földművelés-
ügyi Minisztérium helyettes államtitkára, a
Diósgyőri Birkózóklub elnökeként is üdvö-
zölte a kezdeményezést, gratulált a szeren-
csieknek, a Szerencs VSE vezetőinek, a helyi
fiatal birkózóknak, akik közösséget tudnak
teremteni ebben a városban és képesek öreg-
bíteni a birkózás jó hírnevét.

Az esemény végén dr. Szinay Attila és
Koncz Ferenc vágták át a Görcsös József Em-
lékpark avatását jelképező nemzetiszín sza-
lagot.

Az egykori játszótér rendkívül elhanyagolt
állapotban volt az elmúlt évtizedekben. Nap-

jainkban pedig rendezett, térburkolt sport-
park fogadja az ideérkezőket, ahol acélból ké-
szült, kombinált kültéri erőgépeket helyeztek
el. A mellette lévő füves területen – melyre
utalt a város polgármestere is – gyermekjá-
tékokat telepítenek a jövőben. M. Z.

Elkészült a Görcsös József Emlékpark

Elektromos kerékpár a szerencsi gondozóknak

Szerencsen született, innen indult sport-
pályafutása. A katonaévek után Kazincbar-
cikára került, ahol versenyzőként később
edzőként segítette a birkózást. 1978-ban
került Diósgyőrbe, ahol szintén trénerként
dolgozott. Pályafutása során talán arra volt
a legbüszkébb, hogy tanítványa, Repka At-
tila 1992-ben Barcelonában olimpiai baj-
nok lett. Görcsös József mesteredző, a Diós-
győri Birkózó Club edzője és technikai ve-
zetője volt.

Görcsös József
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Tizedik alkalommal rendezték meg
a városnap kísérőprogramjaként a
Szerencsi Pálinka- és Bormustrát,
melynek hagyományosan a várudvari
vigadalom adott otthont. Az önkor-
mányzat és a Szerencsi Borbarátok
Köre által szervezett április 18-ai ese-
ményen szakavatott bírálók döntöt-
ték el, hogy a számos kiváló minőségű
nedű közül melyek a legérdemeseb-
bek a díjazásra.

A hűvös, szeles idő ellenére sokan kiláto-
gattak a Rákóczi-várba, hogy részt vegyenek
a Szerencs Város Napjához kapcsolódó vi-
gasságon. A rendezvényen bemutatkoztak a
helyi óvodások és iskolások, fellépett a Haj-
nali Néptáncegyüttes és a Szikra Tánciskola,
élő koncertet adott a Groovehouse, valamint
a Children of Distance. A lovagteremben báb-
színház várta a gyermekeket, az árkádos he-
lyiségben pedig a Magyar Vöröskereszt mun-
katársai végeztek vérnyomás- és vércukor-
mérést, de borkóstolásra is volt lehetőség. Az
események sorát főzőverseny is gazdagítot-
ta, melyen a település civil szervezetei láttak
hozzá magyaros ételek elkészítéséhez. A ki-
hívás lezárása és a fogások megízlelése után
a képzeletbeli dobogó legfelső fokára az
„Öreg a nénikéd” Klub asszonyai állhattak fel,
második helyen végzett a Szerencsi Idősek
Otthona, harmadik pedig a Városi Nyugdíjas
Klub csapata lett.

Délután Gaál Mihály, a Szerencsi Borbará-
tok Köre alelnökének köszöntője után Koncz
Ferenc polgármester nyitotta meg a X. Sze-
rencsi Pálinka- és Bormustrát, s kezdetét
vette az italok értékelése. A szervezők felhí-
vására összesen 54 pálinka- és 53 bormintát
neveztek a termelők, a nedűket két-két bi-
zottság vizsgálta, százpontos bírálati rend-
szerben. A zsűri döntése alapján a borver-
seny első helyezettje Sohajda Tibor lett
2007-es évjáratú 6 puttonyos aszújával,
amely kiérdemelte a Szerencs Város Bora cí-
met. A második helyen Budányi János 2002-
es 6 puttonyos aszúja végzett, harmadik lett
Radics Barna 2011-es félszáraz „Pazar” fur-
mintja, amit megválasztottak a Szerencsi Vár
Borának. További eredmények: 4. Chateau
Cloche, 2013-as késői szüretelésű „Ventus”
(Szerencs város különdíja); 5. Varkoly Ádám,
2013-as késői hárslevelű (Szerencsi Borba-
rátok Köre díja); 6. Béres László, 2000-es 6
puttonyos aszú (Tokaji Borvidék Hegyközsé-
gi Tanácsa különdíja); 7. Takács István, 2014-
es édes hárslevelű (Syngenta különdíja).

A pálinkaverseny eredményei:
Gyümölcs kategória: 1. Danyi László,

2012-es málnapálinka (Szerencs város kü-
löndíja); 2. Tóth Dániel, 2014-es kajsziba-

rack-pálinka (Zwack Unicum
különdíja); 3. Tamás Tibor,
2014-es meggypálinka (To-
kaji Borvidék Hegyközségi
Tanácsa különdíja); 4. Szabó
Róbert, 2013-as meggypálin-
ka (Zwack Unicum különdí-
ja).

Szőlő- és borszármazék
kategória: 1. Takács István,
2014-es sárgamuskotály tör-
kölypálinka (Szerencsi Bor-
barátok Köre díja); 2. Varkoly
István, 2014-es sárgamusko-
tály törkölypálinka (Tokaji Borvidék Hegy-
községi Tanácsa különdíja); 3. Tóth Tibor,
2011-es bikavér-borpárlat (Zwack Unicum

különdíja); 4. Porkoláb István, 2014-es tör-
kölypálinka (Syngenta különdíj).

R.P.

Díjnyertes nedűk a várudvari vigadalomban

Szakavatott zsűri értékelte a nevezett italokat.

Másfél esztendeje annak, hogy Sze-
rencs Város Német Nemzetiségi Ön-
kormányzata és a Generali Biztosító
helyi ügynöksége facsemetéket telepí-
tett a fenyvesbe. A kezdeményezésre
több mint ötven szerencsi család,
munkahelyi és baráti közösség, helyi
intézmény vállalta a növények gondo-
zását. Ezért szerveztek locsolással
egybekötött délutáni programot ápri-
lis 19-én az Árpád-hegyen, ahol a láto-
gatókat zenés mulatság, a városi kara-
te szakosztály bemutatója és meleg
étel várta.

A résztvevőket Árvay Attila üdvözölte, aki
elmondta, hogy az örökbefogadóknak is kö-
szönhetően a kisfenyők többsége szépen fej-
lődött. A nemzetiségi önkormányzat elnöke

hozzátette, hogy a meg nem fogant fákat Tö-
rök Lajos felajánlásából sikerült pótolni, az
ültetést a Szerencsi Városgazda Nonprofit
Kft. munkatársai végezték. Koncz Ferenc pol-
gármester beszédében örömét fejezte ki,
amiért napjainkban újra kezd életre kelni a
fenyves, és ismét bekerült a város kulturális
vérkeringésébe. Matiscsák Éva, a biztosító
szerencsi vezetője arról szólt, hogy szeretné-
nek egy civil szervezetet létrehozni a fenyves
gondozására, amihez várják a csatlakozókat.

Tavaly felelőtlen gazégetés miatt elpusztult
egy nagy fenyő, illetve számos karó és jelzés
eltűnt. A Szer-Szoft Kft.-nek köszönhetően rö-
videsen térfigyelő kamera kerül a területre,
ami remélhetőleg hozzájárul majd ahhoz,
hogy a fák és a jelzőkarók nagyobb biztonság-
ban legyenek. R.P.

Családi délután a fenyvesben

A városnapi programsorozatba illeszkedő eseményre meghívást kaptak a testvérvá-
rosi delegációk tagjai is. A fotón balról: Árvay Attila, Bärbel Feger, Jörg Lange és fele-
sége Ute Lange, Koncz Ferenc és felesége Konczné Kondás Tünde, valamint Csumita
Éva tolmács.
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Szerencs Város Napja alkalmából az
önkormányzat április 20-án elisme-
résben részesítette a helyi oktatási in-
tézményekbe járó, kiváló tanulmányi
és sporteredményt elért tanulókat,
akik a körzeti, megyei, országos és
nemzetközi versenyeken kiemelkedő
teljesítményükkel dicsőséget szerez-
tek iskolájuknak és városunknak. Az
ünnepi eseményen egyéni és csapat
kategóriában 271 diák és 79 pedagó-
gus vehetett át oklevelet.

A Bocskai István Katolikus Gimnáziumban
megrendezett díjátadón Koncz Ferenc pol-
gármester büszkeséggel szólt a több száz ta-
nulóhoz, ifjú sportolóhoz és felkészítőikhez.
A városvezető beszédében hangsúlyozta,
hogy a diákok kimagasló teljesítményéhez
nagymértékben hozzájárul a tanárok és ed-
zők lelkiismeretes munkája, és természete-
sen a család feltétel nélküli támogatása. – A
szülők és nagyszülők számára nincs is annál
szívmelengetőbb pillanat, mint amikor meg-
élhetik gyermekeik, unokáik sikereit és lát-
hatják boldogságukat – mondta Koncz Fe-
renc.

Bocskai István Katolikus Gimnázium és
Szakközépiskola diákjai: Adorján Róbert,
Almási Annamária, Asszú Ádám, Balázsfalvi
Norbert, Balogh Nikolett, Bárány Gergő,
Bliszkó Zsófia, Bodnár Loretta, Bodnár Pat-
rícia, Bukovszky Péter, Butykai Tímea, Czipa
Alexandra Hajnalka, Csikai András, Csurgo-
vich Alexandra, Daruka Dániel, Demeter Bi-
anka, Dobrosi Henrietta, Dudás Evelin, Erős
Attila, Farmosi Zsombor, Fekete Zsófia, Fige
Balázs, Gaál Kinga, Haushel Tünde, Hugya
Erika, Illésy Márton, Jurák Csongor, Kecskés
Vanda, Képes Panna, Kiss Viktória, Kovács
Ákos, Kovács Bálint, Kovács Dalma, Kovács
Kristóf, Kovács Szilveszter, Krajnyák Enikő,
Laczkó Anna Orsolya, Ladomérszki István,
Lakatos Réka, Majoros Réka, Marsi Victoria
Christina, Meczó Kristóf, Mérész Katinka
Hanna, Müller Fruzsina, Nagy Bernadett,
Nagy Gábor, Nagy Judit, Novák Fruzsina, No-
vák Norbert, Olexa Zsolt, Palviscsák Zsófia,
Papp Máté, Pelbárt Enikő, Perecsi Enikő, Pi-
sák Erik, Póczos Patrik, Ricsák Erik Domici-
án, Sipos Márk, Szabó Dániel, Szabó Nikolet-
ta, Szabó Zsolt, Szegedi Kinga, Szemán Gábor,
Szenderák Dominik, Szokol Virág, Tamás
Ádám, Toplenszki Zalán, Tóth Adrián, Tóth
Levente, Török Balázs, Tverdota Karina, Vá-
radi Lajos, Varga Krisztián, Vasas Péter, Vas-
vári Adél, Vaszil Tamás, Víg Attila.

Bolyai János Katolikus Általános Iskola
diákjai: Ajtai Boglárka, Ajtai Janka, Bari Bo-

tond, Bölkényi Lili, Buri Szebasztián, Czakó
Eszter, Csáki Gergő, Csendes Petra, Cservák
Dorina, Csiki Csaba, Dékány Julianna, Gál Oli-
vér, Galambos László Szilveszter, Hegedűs
Renáta, , utka Krisztián, Jánossy Petra, Jurák
Botond, Kállai Barbara, Kapuvári Dominik,
Karasz Flóra, Katona Beáta, Kelemen Ange-
lika, Képes Petra, Király Kamilla, Korán Flóra,
Körömi Petra, Krusóczki Zsolt, Laczkó Ba-
lázs, Lakatos Andrea, Lakatos Lívia , Mezősi
Kornél, Mikita Gábor, Mikita Marcell, Mikita
Róza, Miklósi Angéla, Mokri Martin, Molnár
Fanni, Munkácsi András, Nagy Kristóf, Nagy
Zétény, Ocsenás Adrián, Oleksza Zsófia, Pál
Eszter, Pál Mihály, Pisák Nina, Popovics Haj-
nalka, Sándor Árpád, Sándor Bence, Sashal-
mi Gergő, Semsey Dorina, Somoskői Anna,
Szabó Ádám, Szabó Eszter, Szegedi Dániel,
Szemán Balázs, Sztankovics Ádám, Takács
Hanga, akács Jázmin Tiara, Takács Viktória,
Tóth Anita, Tóth Zoltán, Tőkés Bence, Tőkés
Kinga, Trikó Márk, Végső Viktória, Vitelki
Márton.

Rákóczi Zsigmond Református Két Ta-
nítási Nyelvű Általános Iskola és Alapfokú
Művészeti Iskola diákjai: Alföldi Zsolt Kris-
tóf, Asszú Áron, Bajcsy Bettina, Balázs Lilla,
Bálint Attila, Balogh András, Balogh Zsolt,
Bárdos Flóra, Béni Szilárd, Bodnár Gergely,
Bodovics Valencia, Bogoly Levente, Brevák
Dominika, Búza Balázs, Czinczár Panka, Czi-
pa Dorina, Csengeri Virág, Csengő Vivien,
Cseresznye Zalán, Cseresznye Zita, Csipkés
István, Danyikó Dorka, Demkó Regő, Dorkó
Szilárd, Dovák Dorka, Éliás Kristóf, Eperjesi
Klaudia, Erdei Krisztián, Fazekas Marcell
Gyula, Ficsór Debóra, Fige Bálint, Fige Lili,
Földi Gergő, Gál Szabolcs, Géczi Lili, Géczi
Márkó, Géczi Sára, Golopi Gergő, Hugya Lilla,
Jamriska Réka, Jónás Dominika, Juhász An-
tónia, Jurek Ádám, Kedves Eszter Virág, Ke-
lemen Dorina, Kiss Bettina, Kiss Fanni, Kiss
Martin, Konecsni Róbert, Koromházi Máté,
Kovács Boglárka Hajnalka, Kovács Péter, Köl-
lő Ábel, Kurucz Gergő, Kurucz Virág, Lakatos
Helga Lívia, Lesó Anna, Madarász, Bence,
Márton Zsófia, Matyisák Attila , Mészáros
Anna Lilla, Mizák Anna, Mizák Mihály, Mol-
nár Bence, Molnár Lilla, Molnár Olivér, Nácsa
Bálint, Nagy Marcell, Nagy Rebeka, Nyakó
Gergő, Oláh Ferenc, Ónodi Jázmin, Osvay
Zsófia, Osvay-Szabó Balázs, Osvay-Szabó
Bernadett, Osvay-Szabó Blanka, Pájer Albert,
Pájer Vilmos, Pálinkás Petra, Pankotai Zol-
tán, Rákóczi Bettina, Reményi Edit, Rőczei
Léna, Ruszkai Adél, Sallai Péter, Sóvári Ar-
mand, Spisák Veronika, Stefán Erik János,
Szabó Dóra, Szabó Lilla, Szarka Dávid, Szat-
mári Kristóf, Szepesi Bennó, Szepesi Györgyi,
Szepesi Péter, Szilágyi Árpád, Szoboszlai Dá-

niel, Sztankovics András, Sztankovics Attila,
Sztankovics Márta, Sztankovics Zalán, Takács
Karola, Takács Vivien, Tokár László, Toronya
Bianka, Tóth Ágnes, Tóth Erik, Totok Martin,
Török Róbert, Váczi Kira, Vadászi Adrienn,
Varga Dávid, Varga Koppány Péter, Varga
Kristóf Dénes, Vecser Milán, Veres Bettina,
Vincze Kinga, Visóczki Luca, Visóczki Panna,
Vitelki Luca, Vörös Vivien, Zöldi Virág.

Szerencsi Szakképző Iskola diákjai: Si-
pos Márk, Kanalas Tamás, Majoros István
Viktor, Géczi Máté Zoltán.

Nem szerencsi iskolába járó, de az
SZVSE színeiben sportoló diákok: Bene-
dek Bence, Urbán Olivér.

Felkészítő tanárok, edzők
Rákóczi Zsigmond Református Két Ta-

nítási Nyelvű Általános Iskola és Alapfokú
Művészeti Iskola tanárai: Aranyosi Edit,
Bajári Éva, Bakosné Lapis Erika, Bánfalvi
Krisztina, Bene Sándorné, Berki Beáta, Czim-
balmos Valéria, Czina Györgyné, Derda Pé-
terné, Elek Boglárka, Fenyvesi Péter, Hagy-
mási Péter, Harkályné Kovács Katalin, Job-
bágy Istvánné, Kitta Józsefné, Lukács Sán-
dorné, Nagy Lajos, Nagy Marianna, Nagyné
Almási Éva, Orosz Istvánné, Osztás György,
Osztás Katalin, Osztás Tamás, Osztás Viktó-
ria, Ráczné Váradi Éva, Spirkó Károly, Szabó-
né Bulátkó Mónika, Szakos Erika, Száraz Me-
lánia, Szirmai Andrea, Tamás Mária, Varga
Gábor.

Bolyai János Katolikus Általános Iskola
tanárai: Dékány Zita, Durbászné Pauleczki
Márta, Gazdófné Tóth Mária , Gecső László,
Kocsisné Szabó Beáta, Kovács Annamária,
Lakatos Marianna, Maczkóné Matlák Julian-
na, Jászayné Deák Erzsébet, Kádár Orsolya,
Matuscsák Sándorné, Rudolf Lászlóné,
Schuller-Madarász Renáta, Szabó Miklós,
Tóthné Kosárkó Mária, Újjobbágy Miklósné,
Ványay Terézia. 

Bocskai István Katolikus Gimnázium és
Szakközépiskola tanárai: Braun Csaba, dr.
Búzáné Tóth Mária, dr. Sándor Ernőné, Éliás
Krisztián, Endrész Tamás, Gazdóf Miklósné,
Gergely Lászlóné, Gulyás László, Hadházi Im-
réné, Hutka Józsefné, Jancsovszki Máté, Jurák
Józsefné, Keresztesi János, Reményiné Járai
Katalin, Rolek Ildikó Ágnes, Szegedi Anikó,
Taracközi Katalin, Tóth Éva, Vitányiné Papa-
gorasz Heléna.

Szerencsi Szakképző Iskola tanárai:
Kormos László, Szvitankó György. 

Edzők, felkészítők: Balogh Imre, Bu-
kovszly Róbert, Farmosi István, Fekete Diá-
na, Illésy László, Köllő András, Laub János,
Varga Csaba, Sélley László.

Kitüntették a szerencsi diákokat



Hagyomány, hogy a Szerencsi Szak-
képző Iskola ballagási eseményét az
egykori Hunyadi előtti téren rendezi
meg az intézmény. A búcsúzó diákok
2015. április 30-án délután sorakoz-
tak fel az ódon épület lépcsőjén, hogy
elköszönjenek diáktársaiktól, taná-
raiktól.

Atanintézet központi épületétől az On-
di úton vonulva érkeztek az esemény 
helyszínére a Szerencsi Szakképző

Iskola négy végzős osztályának tanulói. Ki-
rály Fanni éneke és Komár Krisztina szava-
lata után az itt maradók nevében Rádai Zsolt
búcsúztatta a ballagókat. A 11. évfolyamos fi-
atal első sorban az elmúlt időszak közösen
eltöltött pillanataira emlékeztette társait,
majd az iskola különlegességére hívta fel a fi-
gyelmet. – Én azért szeretek idejárni, mert
úgy érzem, itt vállalhatom önmagam, nem
kell szégyellnem az elképzeléseimet, tanára-
im és diáktársaim segítenek és ösztönzik
munkámat. Ti, kedves végzősök hasonlóan
éreztek ma. Hiszek abban, hogy egy intéz-
mény nívóját nem csupán a versenyek ered-
ményei, a kitüntetések és az egyetemeken to-
vábbtanulók száma határozza meg. Ezeknél
sokkal kifejezőbb az a mosoly, az a mélyről
jövő jó érzés, amely évek múlva is visszatér,
ha iskolánkra gondoltok – mondta a diák.

Bartha Richárd gitárkíséretében Héring
Melissza éneke csendült fel, majd az ünnepé-
lyes zászlóátadást követően Hornyák Liliána
köszönt el társai nevében a tanulóifjúságtól,
tanáraitól az intézménytől. – Ahol találkozás
van, ott nemsokára a búcsú következik. Ezt
már az első napon tudtuk, amikor gyerek-
ként, ijedten, várakozással jelentünk meg az
évnyitón – idézte négy évvel ezelőtti első pil-
lanatokat a ballagó lány. – Valahogy mégsem
vettük komolyan, nem lehet erre felkészülni.
Nem tudtam elképzelni, hogy egyszer véget
ér a középiskola, életem legboldogabb négy
évét töltöttem itt. Köszönetet szeretnék
mondani szüleinknek, hogy támogattak min-
ket életünk legnehezebb időszakában, ebben
a serdülőkornak nevezett “káoszban”. Taná-
rainknak, hogy megpróbálták kihozni belő-
lünk a legjobbat, osztályfőnökünknek, aki a
négy év alatt magát a végtelenséget próbálta
megteremteni számunkra – hangsúlyozta
Hornyák Liliána, majd búcsúzó társaihoz
szólva így fogalmazott: legyetek bátrak, élje-
tek a lehetőségekkel, még ha kockázatosnak
is tűnnek. Az egyetlen személy, akinél jobb-
nak kell lenned, az az ember, aki tegnap vol-
tál.

Az utolsó zenei előadás után Kovács Juli-
anna igazgató szólt a végzősökhöz: amint ün-

nepélyes öltözetben itt álltok, szorítjátok
csokraitokat és szemeitekkel kutatjátok is-
merőseiteket biztosan felidéződik bennetek
számos iskolai emlék; az együtt töltött órák,
kirándulások, versenyek, örömök, bánatok,
sikerek és kudarcok. Lehet, hogy eszetekbe
jutott az is, amikor egy jelentősebb dolgozat
írásakor, puskázás közben a torkotokban do-
bogott a szívetek. Szövődtek életre szóló ba-
rátságok, szerelmek, meghitt, vagy remélt
kapcsolatok, amelyek mind itteni életetek
természetes velejárói és szorosan idekötnek
benneteket. Azonban nem csak ti idézitek fel
magatokban maradandó emlékeiteket, ha-
nem tanáraitok és szüleitek is, akik áldozat-

kész munkájukkal segítették tanulmányaito-
kat – fogalmazott az intézményvezető, aki
beszéde végén köszöntötte mindazokat a di-
ákokat, akik szorgalmukkal, közösségi mun-
kájukkal maradandót alkottak a szakképző
életében. Dicséretben részesült Takács Nor-
bert (12.a), Király Fanni (12.a), Hornyák Li-
liána (12.b), Komár Krisztina (12.b), Kovács
Eszter (12/1), Szanyi Kinga (12/1), Csizmár
Réka (12/1), Kundrák János (12/2), Madars-
asi Dániel (12/2), Szabó Norbert (12/2). Az
év diákja Nagy Nikolett (12.a), Tóth Fanni
(12.b), Hornyák Nikoletta (12/1), Csizmár
Máté (12/2) lettek.

M. Z.
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Elballagtak a kollégisták
A Szerencsi Középis-

kolai Kollégium har-
minchat végzős diákja
számára rendeztek bal-
lagási ceremóniát ápri-
lis 29-én az intézmény-
ben. 

A helyi gimnáziumban és
szakképző iskolában tanuló
kollégisták versekkel, énekek-
kel, búcsúbeszédekkel mond-
tak köszönetet a nevelőknek
és társaiknak az együtt eltöl-
tött évekért. Tóthné Nagy
Margit igazgató a fiatalokhoz
szólva meleg szívvel tekintett
vissza az elmúlt időszakra, és
felelős gondolkodásra ösztö-
nözve sok sikert kívánt a vizs-
gák előtt álló ifjúságnak.

R.P. 

Elköszöntek a szakképző végzősei



Amikor megkondult az iskola ha-
rangja, 149 végzős diák vonult az osz-
tálytermekből az intézmény aulájába.
– A szárnyra bocsátó Bocskai nevében
kívánom, hogy az itt szerzett tudás
elegendő alap legyen ahhoz, hogy
megálljátok a helyeteket az élet isko-
lájában is, megvalósuljanak céljaitok,
álmaitok és Magyarország értékes
polgárai legyetek – fogalmazott dr. Gál
András igazgató a szerencsi Bocskai
István Katolikus Gimnázium idei bal-
lagási ünnepén.

Ahagyományokhoz híven az esemény
első perceiben a ballagók eredményei 
jelentek meg a kivetítőn, majd Kon-

csol Laura szavalata után Dudás Evelin az al-
sóbb évfolyamosok nevében köszönt el a ma-
turálóktól. – Talán kicsit irigykedve nézünk
most titeket, de jövőre mi fogunk itt állni és
ugyanilyen meghatódottan, könnyes szem-
mel intünk majd búcsút az iskolának. A 11-
edikes diák azt kívánta idősebb társainak, le-
gyenek nyitottak az új lehetőségekre, amit az
élet ad számukra és élvezzenek minden apró
pillanatot. – Sok sikert kívánok az elkövetke-
ző évekre, s remélem, hogy a Bocskai István
Katolikus Gimnázium szellemiségéhez méltó
módon fogtok boldogulni az életben, az itt
szerzett tudásotokat hasznosítani – zárta be-
szédét Dudás Evelin.

Vass Albert: Hagyaték című művéből olva-
sott fel részletet Illésy Márton, ezt követően
Kanyog Bence köszöntötte az édesanyákat. A
ballagók nevében Kiss Viktória fogalmazta
meg, hogy a gimnázium az élet egyik leg-
szebb, legérdekesebb, és legizgalmasabb híd-
ja, mely átvezet a gyermekkorból a felnőtt lét-
be, a szórakozásból a felelősségbe és az álom-
világból a valóságba. – A híd végén döntések
várnak ránk, jó választás esetén az álom va-
lóra válhat – fogalmazott a ballagó diák, aki
szerint a gimnázium megtanította őket tűrni,
elviselni a fájdalmas perceket, s úgy nézni a
világra, ahogy előtte még senki sem próbálta.
– Tavaly ugyanitt álltam és az akkori végző-
söket arra emlékeztettem, hogy miért volt
különleges számukra bocskais diáknak lenni.
Ott állva meg sem fordult a fejemben az a
gondolat, hogy milyen érzések kavaroghat-
nak a mögöttem állókban. Szomorú arcokat
láttam, elmerengő tekinteteket és nem értet-
tem. Eltelt egy év, most már mi állunk ugyan-
azon a helyen és most tudatosult bennem
mindaz, ami eddig értelmetlen volt számom-
ra. Az a szomorúság, amit akkor láttam, a bú-
csú fájdalma volt – idézte Kiss Viktória, majd
köszönetet mondott tanáraiknak, akik a leg-
inkább embert próbáló időkben is segítették

diákjaikat, áldozatos munkával próbálták át-
adni számukra a tudást; háláját fejezte ki a
szülők felé a fáradhatatlan munkáért, támo-
gatásért és szeretetért, ami nélkül elképzel-
hetetlen lett volna az itt eltöltött néhány év.
Az itt maradókhoz szólva a végzős lány azt ta-
nácsolta: minden napot úgy éljetek meg,
hogy később ne bánjatok meg semmit. Mer-
jetek nagyokat álmodni, hogy aztán ezeket
megvalósítva boldog emberekké váljatok!

Miután az itt maradók átvették az iskola
zászlaját, felkerültek a lobogóra a búcsúzó
osztályok szalagjai. Dr. Gál András beszédé-
ben arra emlékeztetett, hogy a természet
örökös körforgásában az évszakok váltakoz-
nak, a nyarat az ősz, majd a tél követi, aztán
eljön a várva várt tavasz. A tanintézet életé -
ben is vannak rendszeresen visszatérő ese-
mények, ünnepi pillanatok, melyek közül a
legfelemelőbb a középiskolás éveket záró
ballagás. – Sokan állhattok itt büszkén a jól
végzett munka elégedettségével, nemzetközi,
országos és megyei versenyeken elért sikere-

itek bizonyítják, nem volt haszontalan a Bocs-
kaiban eltöltött idő – emelte ki az igazgató. –
Ezeken a sikereken is múlott, hogy nincsenek
beiskolázási gondjaink, tudjuk tartani ma-
gunkat az országos ranglista élvonalában; a
felsőoktatásban továbbtanulók aránya to-
vábbra is 80% fölött van. Napjaink egyetlen
biztos befektetése a tanulás, a tudás. A
szárnyra bocsátó Bocskai nevében kívánom,
hogy az itt szerzett tudás elegendő alap le-
gyen ahhoz, hogy megálljátok a helyeteket az
élet iskolájában is, megvalósuljanak céljaitok,
álmaitok és Magyarország értékes polgárai
legyetek – hangsúlyozta dr. Gál András, aki
felolvasta dr. Ternyák Csaba levélben elkül-
dött ünnepi gondolatait, melyben az egri ér-
sek Isten áldását és védő karjának oltalmát
kérte a végzősök egész életére.

A ballagás utolsó pillanataiban Kovács Bá-
lint szaxofonon adta elő az Il silenzio dalla-
mait, a végzős osztályok pedig utolsó sétájuk-
ra indultak a Bocskai István Katolikus Gim-
náziumban. M. Z.
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Dr. Zacher Gábor toxikológust látták vendégül április 23-án a Bocskai
István Katolikus Gimnázium diákjai és pedagógusai. Az Innováció a
Bocskaiban című pályázat keretében szervezett találkozón a szakember
a droghasználat hatásairól, a függőségekről tartott előadást az iskola
aulájában. Az eseményen többek között elhangzott, hogy a fiatalok di-
vatból nyúlnak a tiltott szerekhez, mert példaképeik közül is sokan él-
nek vele, illetve kínos lenne számukra nemet mondani, ha a többiek ki-
próbálják.

A különféle drogok hatását pókhálómintákon szemléltette az előadó:
a bevitt narkotikumtól a pók összekuszálja a fonalat, képtelen szabályos hálót fonni. Ez jól
példázza, hogy a tudatmódosító szerektől az ember személyisége megváltozik, védtelenné,
kiszolgáltatottá válik. Szó volt az ifjúság körében népszerű energiaitalok rendszeres fogyasz-
tásának veszélyeiről is: minél fiatalabb korban találkozik a szervezet ezekkel az anyagokkal,
annál nagyobb valószínűséggel lép fel a későbbiekben valamilyen ártalom, leggyakrabban
szívizom-elfajulás. Dr. Zacher Gábor elmondta, hogy amikor szóba kerül a függőség, szinte
mindenki az alkoholra, a kábítószerre, a dohányzásra, a játékszenvedélyre gondol, de való-
jában idesorolható a koffein, a csokoládé, a vásárlás, az edzés, a számítógép és a közösségi
oldalak használata is. R.P.

2015. május 8.

Zacher Gábor előadása a függőségekről

Búcsú a katolikus gimnáziumtól
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Május 8-9-10. péntek-szombat-vasárnap 
Mozdonykiállítás és vasúttörténeti

emlékek, relikviák kiállítása. 
Mozdonykiállítás helyszíne: a szerencsi

vasútállomás. A kiállítás megtekintése díjta-
lan.

Vasúttörténeti emlékek, relikviák kiál-
lításának helyszíne: Rákóczi-vár színház-
terme. Belépődíj: felnőtt 300 Ft, gyermek 
100 Ft, családi 600 Ft. Megtekinthető: május
8–10. között 9–16 óráig.

Május 8. péntek 16 óra: 
A Miskolci Egyetem Bartók Béla Zenemű-

vészeti Intézet végzős hallgatóinak hangver-
senye a Rákóczi-vár lovagtermében.

Május 9. szombat 11 óra: 
A XXVI. Miskolci Nemzetközi Kamarakórus

Fesztivál szerencsi koncertje a Rákóczi-vár-
ban.

Május 18. hétfő 14 óra: 
Múzeumi világnap

I. világháborús kiállítás megnyitója a
Zempléni Múzeumban.

Május 19. kedd 17 óra: 
Családi mozi: Dínó kaland 3D. Színes,

szinkronizált amerikai családi rajzfilm a Rá-
kóczi-vár színháztermében.

Május 19. kedd 19 óra: 
Családi mozi: Bosszúállók 2. Ultron kora

3D. Színes, szinkronizált amerikai sci-fi akci-
ófilm a Rákóczi-vár színháztermében.

Május 22. péntek: 
Országos Földrajzi Konferencia a Bocs-

kai István Katolikus Gimnáziumban.
Május 22. péntek 13 óra: 

IX. Szerencsi Szólótánc Fesztivál
a Rákóczi Zsigmond Református 

Általános Iskolában.
Május 22. péntek délután 

Rendhagyó pünkösdi koncert a görög ka-
tolikus templom-
ban.

Május 24. vasár-
nap 20 óra: 

Kárpátia-koncert
a Rákóczi-vár 

udvarán.
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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

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
Hálás szívvel mondunk köszönetet

mindazoknak, akik drága szerettünk, 

Kiss András
temetésén megjelentek, sírjára koszorút, 

virágot helyeztek, gyászunkban osztoztak. 
A gyászoló család

Májusi programok
Igazi sporthétvége lesz május 16-án

Szerencsen. Az események reggel 9 óra-
kor kezdődnek, amikor Szerencs Város
Önkormányzata felavatja a felújított Hu-
nyadi sportcsarnokot, ahol az ünnepi
percek után országos tini súlyemelő baj-
nokságot rendeznek.

Május 16. szombat
Kelet-Magyarországi 

Tini Országos Súlyemelő Bajnokság. 
Helyszín: Hunyadi sportcsarnok
9 óra: A felújított Hunyadi sportcsarnok

ünnepélyes átadása
10 óra: A Tini Súlyemelő Bajnokság meg-

nyitója

Május 16. szombat
9.45 óra: X. Szerencs Kupa Úszóverseny.

Helyszín: Városi Tanuszoda

Május 16–17.
WPC Magyar Bajnokság – erőemelés, fek-

venyomás, felhúzás
Nyílt kvalifikációs verseny & Power-sport

Expo.
Megnyitó: május 16. szombat 8 óra. 
Helyszín: Kulcsár Anita Sportcsarnok

Sporthétvége



Letették az alapkövét április 17-én a Bodrog-
keresztúri Regionális Hulladékkezelő Központ
új válogatóműjének, s ezzel megkezdődött egy
új, nyugat-európai színvonalú hulladékgazdál-
kodási rendszer kiépítése, amely hosszú távon
biztosítja a lakossági szilárd hulladék környe-
zetkímélő kezelését és ártalmatlanítását, csök-
kenti a szükséges lerakó-kapacitást, illetve nö-
veli a környezettudatosságot az abaúj-zempléni
térségben. A készülő feldolgozó üzem 2015
őszére lehetővé teszi a lerakott szemét mennyi-
ségének jelentős csökkentését, energetikai
hasznosításra alkalmas hulladék előállítását.

A bodrogkeresztúri telepen rendezett összejövetelen
Májer József, az Abaúj-Zempléni Szilárdhulladék Gazdál-
kodási Önkormányzati Társulás elnöke köszöntőjében
hangsúlyozta az összefogás fontosságát, és kérte a jelen-
lévő polgármestereket, hogy higgyenek a közös projekt-
ben, mert az új szisztéma létrehozásával nagyszerű dol-
got hagynak az utókorra. Dr. Hörcsik Richárd, Zemplén
és Abaúj országgyűlési képviselője beszédében nyoma-
tékosította: hatalmas előrelépés volt a cél felé, amikor
az önkormányzatok felismerték, hogy csak együttmű-
ködéssel juthatnak egyről a kettőre, és ebben a Zemp-
léni Hulladékkezelési Közszolgáltató jelentette az össze-
tartó erőt, hiszen közreműködése nélkül nem sikerült
volna elérni azt, amiért ez a találkozó létrejött. Szabó
Zsolt, a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium államtitkára
szerint, amikor a társulás tagjai úgy döntöttek, hogy be-
nyújtják pályázatukat, 30 évvel gondolkodtak előre, ez-
zel megkönnyítve a következő nemzedékek életét. Az ál-
lamtitkár a jelenlegi beruházásról szólva kiemelte:
amellett, hogy munkahelyeket teremt és stabil megol-
dást kínál, mintaként is szolgál, amely előnyös a térség
és az ország számára is. Hercsik István, a Zempléni Hul-
ladékkezelési Közszolgáltató Nonprofit Kft. ügyvezetője
bemutatta a 2011 óta előkészített, több mint 4,7 milli-
árd forintos munkaterv szakmai hátterét és ismertette
a bevezetendő hulladékgyűjtési rendszert, melynek ke-
retében növelni fogják a szelektív hulladékgyűjtő szige-
tek számát, hulladékudvarokat, újrahasználati közpon-
tokat létesítenek majd, és bevezetik a háznál történő
szelektív és zöldhulladék-gyűjtést, utóbbit az intézmé-
nyekre is kiterjesztve. Az esemény zárásaként Szabó
Zsolt, dr. Hörcsik Richárd, Májer József és Hercsik István
letették a beruházás alapkövét – egy időkapszulát –,
amely egy általuk aláírt nyilatkozatot tartalmaz a pro-
jektről az utókor számára. R.P.
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Megújuló
hulladékgazdálkodás

Krisztus-szobrot és Mária-házat
szenteltek Tarcalon

Jézus Krisztust ábrázoló szobrot emeltek Tarcalon a község egyik

magaslatán, s emellett zarándokház létesült a római katolikus templom

udvarán az EMVA által társfinanszírozott LEADER térségek közötti

együttműködés keretében. Az emlékmű és az épület április 15-ei fel-

szentelésén jelen voltak a történelmi egyházak képviselői, megyénk ve-

zetői, a régió polgármesterei és a Tokaj-hegyaljai település lakossága.

Az Áldó Krisztus-szobor felavatásán a szerencsi Kisboldogasszony Kórus

előadása után Butta László polgármester üdvözölte az egybegyűlteket. A

település vezetője Széchenyi Istvánt idézve mondott köszönetet mindazok-

nak, akik részt vettek a mű elkészítésében és felállításában: „Egynek min-

den nehéz; soknak semmi sem lehetetlen.” A polgármester szólt arról is,

hogy az Új Magyarország Fejlesztési Terv támogatásával egy, a szoborhoz

vezető sétányt alakítanak ki a közeljövőben. – Reményeink szerint ezáltal

a borturizmuson kívül a vallási idegenforgalom is fellendül településünkön

– fogalmazott Butta László.

A kőből faragott alakot dr. Ternyák Csaba egri érsek szentelte fel, aki sze-

rint bár nincs feltüntetve, kit ábrázol a műalkotás, de mindannyian tudjuk,

hogy az emberiség megváltója vigyáz ezentúl Tokaj-Hegyaljára. – Adja Is-

ten, hogy a tarcaliak és az átutazók a szoborra feltekintve megtapasztalják

életükben Jézus Krisztus áldását – mondta az érsek. Dr. Ternyák Csaba az

esemény után így megjegyezte, nagy örömmel üdvözölte a szobor terveit,

és látva az elkészült művet kijelentette, hogy ilyen nagyszerű alkotással ko-

rábban nem találkozott.

A római katolikus templom udvarán található Mária-ház avatásán Szűcs

Zoltán tarcali plébános megosztotta a jelenlévőkkel, hogy több irányból jött

az épület felújításának ötlete. Egyik indok, hogy Tarcalon halad át a Mária-

út, másrészt az egyházközség tulajdonában volt az ingatlan, amit szerettek

volna újra élettel megtölteni. A lelkipásztor elmondta, hogy az épület koráb-

ban katolikus iskola volt, amely a községi tanintézmény megnyitásakor funk-

cióját vesztette, megüresedett és folyamatosan romlott az állapota, de most

újra a közösséget szolgálja üdülő és rendezvénypontként, illetve egyházi

és ifjúsági szállásként.

Heinbach Dárius, a pályázat elkészítésével megbízott Fürkész Holding Kft.

stratégiai igazgatója ismertette a 2014. április 7. és 2015. március 31. között

megvalósult, több mint 49 millió forintos beruházás előzményeit és folyama-

tát. A felújítási munkálatokat a Szivárvány-Ép Építőipari Szolgáltató Kft. vé-

gezte. A rendezvény zárásaként dr. Ternyák Csaba megáldotta a házat.

R.P.

Zarándokház létesült a tarcali római katolikus templom udvarán.



Május elseje talán kivétel nélkül kelle-
mes emlékeket ébreszt mindenki-
ben, összeolvadt, egyet jelent a ma-

jális vidámságával, a tavasszal.
Nem biztos, hogy minden korosztály isme-

ri még az ünnep közhelyszerű címkéjét: má-
jus 1-je a munka ünnepe. Mit ünnepeltek a
munkások eredetileg, a 19. század végén?
Azt, hogy kevesebbet kellett dolgozniuk. Ki-
vívták a 8 órás munkaidőt, s egyre több jogot.

A mai fiatalok nem ismerik a régi május el-
sejéket, legalábbis nem személyes élményből.
Most már nincs kötelező felvonulás, viszont
a régi dal kezdete most is érvényes: „Itt van
május elseje / Énekszó és tánc köszöntse!”.
Nevének eredete az ókorba vezethető vissza,
amikor a rómaiak istennője Maja (tavaszi ter-
mékenység), Vulcanus isten felesége tisztele-
tére áldozatot mutattak be ezen a napon, és
ezt „majalis”-nak hívták. A majális ünneplése
városunk régi évtizedeire visszatekintve, vál-
tozatos képet rajzol elénk. Május elseje – a
természet újjászületésének ünnepe is, s mivel
a tavasznak igen ősi jelképe a zöld ág, ezért
zöldfarsangnak is szokták nevezni. Az 1898-
ban ezen a napon, a helybeli római és görög
katolikus templomban megtartott búzaszen-
teléshez, a szép időben mindkét felekezet
nagy részvétel mellett vonult ki a mezőre.
Igaz, hogy a Madarak és Fák Napját a közok-
tatási miniszter rendelete csak 1906-ban tet-
te kötelezővé az iskolák számára, a szerencsi
fiatalok már tíz évvel korábban megtartották
e napot. Mindezt megelőzte, hogy 1894-ben
egy nagyszabású fásítási program indult a vá-
rosban, melyben közadakozásból összegyűlt
pénzből a Fő utcán 400 db, a Huszárvár utcá-
ban 120 db akácfát ültettek el. A kipusztult és
kitört fák helyére a millennium évében a mo-
noki uradalom erdésze Razgha Dezső közve-
títésével, Hodinka Mihály uradalmi főügyész
adományából újabb ezer csemetét kapott a
város. A helybeli fiatalok ezen kívül egy em-
lékkövet és köré a hét nemzetségfőt megörö-
kítő fákat ültettek el. A parkot, a város min-
den részéről jól látható helyen, az Árpád-he-
gyen, a zsidó temető észak-keleti alsó részén
jelölték ki. E hely tulajdonosától, báró Harká-
nyi Frigyestől kérték és kapták meg a terület
városra történő átruházását.

A szerencsi társaskör, 1907-ben a kaszinó
házalapja javára szervezett majálisa, nagyobb
szabású kerti ünnepély volt. Az úrhölgyek
közreműködésével nagy sátoros vásárt tar-
tottak, volt ott lacikonyha valódi lacipecse-
nyével, nyársonsülttel, bor, sörméréssel, to-
vábbá cukrászda, kávémérés, virágárulás, bá-
bos-sátor és több hasonló jók. Egy külön al-
kalmi újságot is kiadtak, melyet kizárólag a
közreműködő hölgyek - a férfi nem teljes ki-

zárásával - szerkesztettek és árusítottak. A
majális vége ekkor is természetesen muzsika,
dal, és tánc volt. 

A háborús évek megváltoztatták a majáli-
sok értelmét és szerepét. 1915-ben a sebe-
sült és beteg katonák konyhája javára pénz és
élelmiszer adományokat gyűjtöttek a szeren-
csi lakosok e napon. A burgonya eladásából
befolyt összeg 205 korona; továbbá 100 liter
tej, 10 kg káposzta, húsnemű, 2 demijon bor,
1 liter rum, 350 tojás, 500 darab cigaretta, 10
darab citrom, 8 liter bab gyűlt össze. 1941
majálisán megkezdődtek az ifjúsági nevelés
központjának, a szerencsi Levente Otthon
építésének munkálatai. A háború harmadik
évének májusában 853 szerencsi nő lépett be
az önkéntes honvédelmi munkaszervezetbe,
hogy a betegápolástól és gyermekgondozás-
tól a legnehezebb fizikai munkáig és irodai

teendőig vállalják a munkát. A háború utolsó
évében a vasutasok a MÁV Olvasókörben már
megpróbáltak – nem valami gondfelejtő -, in-
kább a rohanó életből való kikapcsolódásra
alkalmas estét szervezni május elsejére. 

Az emlékeinkből feltörő régi hangulatú
majálisok nosztalgiája nyomán, családias ba-
ráti kapcsolattartásra, és egy összetartó erejű
tavaszi ünnepre áhítozik városunk.

O.Z.M.
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Szerencsi Majálisok

Kardos István

Egy vagyok az őrületből
Egy vagyok az őrületből,
Villámlás és dörgés szülötte.
Egy eltévedt utas a múltból,
Meghasadt világok keresztje.

Sárból kimosott csillogás,
Vízesés mögötti pára.
Füledbe ordított fájdalmam
A néma hegyek suttogása.

Méteres inda, mely tartja a gyomot,
Lét nélküli tudat.
Átásított rezzenéstelen éjszakán a hajnal
Mankó után kutat.

Bodnár Edit

Varázsecset
Átfesteném a világot,
szürke nappalokat a szivárványszínére!
Gondterhelt arcokra a létörömének aranyát,
rózsaszirmok selymét a meggyötört szívekre!

Átfesteném az eget,
szikrázzon rajta azúr tenger kékje,
békegalambok tollával
festeném a lelkeket hófehérre!

Átfesteném a megfakult képet,
színektől pompázzon fénye,
lángot festenék az alvó parázsnak,
fénysugarat szemek íriszére.

Átfesteném a mennyboltot,
csillagok fehéraranyát az ébenszínű éjre,
a létezés örömének csillagporát
a teremtő ecsetjéről az emberek kezébe.

Átfesteném a telihold arcát,
ezüstös ragyogását ontsa a földre,
S ő szelíd mosolyával kacsint reánk.
egy szebb és igazabb jövőbe!

Schlosserné Báthory Piroska

Visszatekintés
Rajzoltam az este
Emlékvonal szőtte
Kedves fejed
Néztem régi arcod
És egy messzi partot
Láttam veled

Folyónk vize tiszta
Két arc néz ott vissza
Tiéd s enyém
Ágak csaptak össze
Karcsú tested fénybe
Fordult felém

Duzzogtam, azt mondod
Lányt ilyen bolondot
Ritkán találsz
Nem láttad, hogy félek
Meg ne tudd, mit érzek
Míg vársz, ha vársz

Csoda, hogy maradtál
Nevetve faggattál
Mi bánt, mi baj
És kamasz kis énem
Nem tudta, hogy végem
Téged akar
Bár visszamehetnék
Víz illatú esték
Nem látnak ránk
Forró homok, tisztás
Tudom, néha ott jársz
De hunyt a láng

Már csak engem éget
Évek óta téged
Várlak nagyon
Nem jössz többé, érzem
De ezen a képen
Az arcod fogom

Simogat az ujjam
Szemed körül hosszan
El-elidőz
Szegény én, úgy kérlek
Gyere el, hogy együtt
Érjen az ősz

Az életem leélem
Nélküled s nem értem
Miért? Ki ért?
Mit oda nem adnék
A másiktól maradt még
Szerelmedért
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Két fordulóval a bajnokság befeje-
zése előtt már behozhatatlan ponte-
lőnnyel vezeti a tabellát az NB III
Észak-Keleti csoportjában játszó Sze-
rencs VSE asztalitenisz-csapata. Leg-
utóbbi mérkőzésükön hazai pályán,
Sárospatak ellen arattak 16-2 arányú
győzelmet. 

Szerencs Város Sportegyesületének NB III-
as asztalitenisz-csapata 2015. április 18-án
Sárospatak gárdáját fogadta a Rákóczi Zsig-
mond Református Általános Iskola tornater-
mében. A hazaiak esélyeshez méltó játékkel

16-2 arányban nyerték meg a találkozót. A
mérkőzés legjobbjai Stadler Tamás, Mak-
ranczi László és Köllő András voltak, akik va-
lamennyi mérkőzésüket megnyerték. Egyéni
eredmények: Stadler Tamás (3 győzelem),
Makranczi László (3 győzelem), Köllő András
(3 győzelem), Korály Csaba (1 győzelem). Pá-
ros eredmények: Köllő – Stadler (győzelem),
Makranczi – Korály (győzelem). A szerencsi
asztaliteniszezők két fordulóval a bajnokság
befejezése előtt már behozhatatlan ponte-
lőnnyel vezetik a tabellát az NB III Észak-Ke-
leti csoportjában.
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Győzött a női futballcsapat
A tavaszi szezon eső mérkőzését játszotta

2015. április 11-én a Szerencs VSE női lab-
darúgócsapata. A Borsod-Abaúj-Zemplén
Megyei első osztályú női kispályás labdarú-
gó-bajnokság 10. fordulójában a szerencsi lá-
nyok 2-0 arányú győzelmet arattak a Sajóvöl-
gye Focisuli ellen. A Tatay Zoltán Ifjúsági
Sporttelepen lejátszott találkozó két gólja
Helgert Gréta nevéhez fűződik. Takács László
edző elégedett a lányok teljesítményével,
ami – mint mondta – többek között a kemény
téli edzésmunkának is köszönhető.

A Bőcs otthonában játszotta soron követ-
kező mérkőzését a női futballcsapat. A 11.
fordulóban a szerencsi lányok példás hely-
tállással 0-0 arányú döntetlent értek el a

Hernád-parti település ellen. Takács László
szerint az idegenben szerzett egy pont jó elő-
jel a tavaszi folytatásra. – A Bőcs ellen muta-
tott játék alapján, akár nagyobb arányú győ-
zelmet is elérhettünk volna – nyilatkozta a
Szerencsi Híreknek a tréner.

A bajnokság 12. fordulójában, április 26-
án az Edelény-Tomor-Lak csapata fogadta a
Szerencs VSE lányait, ahol újabb remek já-
tékkal, Helgert Gréta két góljával 1-2 arányú
vendéggyőzelem született. Takács László úgy
fogalmazott: küzdelmes mérkőzést játszot-
tunk, egy jól védekező, kemény ellenféllel
szemben. Kiváló kapusteljesítménnyel és vé-
dekezéssel sikerült megverni az edelényi
együttest. M. Z.

Siker a 23.
fordulóban

A Kulcsár Anita Sportcsarnokban
játszotta soron következő mérkőzé-
sét Szerencs Város Sportegyesületé-
nek női kézilabdacsapata. A lányok
április 18-án a Miskolc Handball gár-
dáját fogadták, majd nagy hajrával,
szoros végjátékkal 24-25 arányban
veszítették el a gólzáporos találkozót.

A mérkőzésről Szőke Ildikó edző tájékoz-
tatta a Szerencsi Híreket: a szerencsi lányok
álomszerűen kezdték a meccset. Kitűnő vé-
dekezéssel, gyors, könnyű gólokkal négy ta-
lálatos előnyt is szereztek, ám a hetedik perc
után életre kelt a miskolci gárda, valamint a
hazaiak sorozatos gól nélküli támadásainak
és egymás utáni labdaeladásainak köszön-
hetően az első félidő 16. percére kiegyenlí-
tettek a vendégek. Ezt az ostromot még sike-
rült visszaszorítani, így az itthoniak kétgólos
előnyével fordulhattak a csapatok. A máso-
dik félidő képe nem sokban változott, a me-
gyeszékhelyiek a hatodik percben átvették a
vezetést. A hazaiak loholtak az eredmény
után, s a vége előtt nyolc perccel sikerült ki-
egyenlíteniük, majd megfordítani a mérkő-
zés állását, de a miskolciak sem adták magu-
kat könnyen. Az utolsó percben még döntet-
len volt az állás, ám az ellenfélnek befújt bün-
tetővel végképp megpecsételődött a meccs
kimenetele. Szerencs VSE – M. Handball SE:
24-25.

Szerencs VSE: kapus: Fábián L.; mezőny-
játékosok: Bliszkó Zs., Buri N.(5), Demeter B.,
Fábián J.(4), Holly E. (3), Katona B.(1), Lacz-
kó O.(5), Nagy E., Szigeti D., Szolnoki T.(6),
Tamás L., Toronya B., Vanger D.

Már biztos a bajnoki cím

2015. május 8.

Női kézilabda: 
vereség hazai pályán

Fölényes győzelmet aratott április 18-ai
bajnoki mérkőzésén a Szerencs VSE labda-
rúgócsapata. A Borsod-Abaúj-Zemplén me-
gyei másodosztályú labdarúgó-bajnokság
kelet csoportjának 23. fordulójában a
szomszédos Mezőzombor fogadta otthoná-
ban a Szerencs VSE gárdáját. Tóth István
vezetőedző játékosai magabiztos játékkal
0-5 arányban nyerték meg a találkozót. Gó-
lok: Szívós Márk (2), Gombos Ádám, Nagy
László, Erdei Zoltán. 

Az U19-es összecsapáson három gólos
szerencsi siker született: Tóth Tamás két-
szer, Tóth Marcell Zsolt pedig egy alkalom-
mal talált be a házigazdák kapujába.

Nyolcadik alkalommal rendezte meg
a helyi sportegyesület asztalitenisz
szakosztálya a Szerencs Város Kupa
nemzetközi asztalitenisz-versenyt. A
Kulcsár Anita Sportcsarnokban április
19-én tartott hagyományos viadalon
egyéni és páros küzdelmekben mérték
össze tudásukat a játékosok, akik szin-
te minden korosztályt képviseltek.

A sportesemény megnyitóján Koncz Ferenc
polgármester köszöntötte a jelenlévőket, és
örömmel nyugtázta, hogy évről évre emelkedik
a résztvevők száma. A versenyzők négy kate-
góriában álltak asztalhoz, a selejtezők után a
legjobbak juthattak a főtáblára, ahonnan egye-
nes kieséses rendszerben dőlt el a végered-
mény. A Szerencs Város Kupa hétéves története
során most először, több mint százan neveztek
a sporteseményre.

A verseny eredményei: Férfi egyéni: 1. Sa-
lamon István (SZERVA ASE Szécsény); 2. Bod-
nár József (B. Volán Miskolc); 3. Stadler Tamás
(Szerencs VSE) és Oláh Krisztián (Ózdi VSE).

Páros: 1. Laczkó Sándor – Bodnár József (B.
Volán Miskolc); Fűkő Zoltán – Oláh Krisztián
(Ózdi VSE); (Menkő Veronika – Sramkó László
(Miskolc – Pestújhely) és Alexander Balas –
Gabriel Gulkas (Rozsnyó).

Harmadosztályú férfi egyéni: 1. Lipusz Péter
(Andornaktálya); 2. Salamon Péter (SZERVA
ASE Szécsény); 3. Horváth Zsolt (Laguna SE
Eger) és Zoltán Péter (Eötvös AC Tiszaújváros).

Fiú újonc egyéni: 1. Köllő Ábel (Tiszaújváros
SC); 2. Abloczy Attila (Miskolc Városi Sportis-
kola); 3. Nagy Balázs (Tiszaújváros SC) és Gyu-
ricskó Adrián (Tiszaújváros SC). R.P.

VIII. Szerencs Város Kupa
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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-Ond, Ady utca 22. szám
alatt családi ház eladó, ugyanitt
2×600 öl földterület szintén eladó.
Érd.: 31/322-8008. (8-9).
Legyesbénye, Rákóczi út 118. szám
alatt összkomfortos családi ház el-
adó. Érd.: 47/360-253, 30/252-
7345. (8-9)
Tállyán, házhelynek is alkalmas,
7861 m2 telek eladó. A telek teljes
hosszában működő, gáz és szenny-
víz csatornázása készen van. Érd.:
20/341-1584. (8-9)
Garázs kiadó a Kossuth utca köze-
lében. Érd.: 20/494-4590. (8-9)
Bekecsen 85 m2-es, jól karbantar-
tott családi ház eladó. Bolt, posta,
rendelő, iskola, óvoda, buszmegálló
a közelben. Érd.: 30/8363-302. (8-
13)
Vilmány, Fő út 58. szám alatt, 100
m2-es, tehermentes családi ház
1740 m2 telken nyári konyhával el-
adó vagy szerencsi, Szerencs kör-
nyéki családi társasházra cserélhe-
tő. Érd.: 30/714-8813. (8-9)
Legyesbénye, Jókai út 14. szám
alatt családi ház eladó. Érd.:
70/2408-278. (8-9)
Szerencsen 50 m2-es, bútorozatlan
lakás hosszú távra kiadó. Érd.:
20/459-8092. (8-9)
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. (8)
Pere, Kossuth Lajos utca 26. szám
alatti családi ház (6012 m2) eladó. A
két szoba hajópadlós a konyha járó-
lapos. Melléképületek, ásott kút az
udvaron. Érd.: 30/338-3013. (8)
Szerencs, Erzsébet utca 5/A. 717
m2 telken lévő 85 m2-es lakóház (2
szoba, konyha, kamra, fürdőszoba)
eladó. Az épület szerves részét képe-
zi egy 45,8 m2-es, ipari árammal el-
látott műhely is. Érd.: 30/859-3760,
esti órákban: 47/362-972. (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. (8-9-10)
Szerencs, Kossuth úton kétszobás,
felújított társasházi lakás eladó.
Érd.: 20/966-9748. (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.
(8)
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. (8)
Szerencs, Gyár út 3. 3/3. szám alat-
ti, első emeleti, 39 m2-es lakás el-
adó. Érd.: 20/586-5223. (8-9)
Szerencs, Jókai út 3. szám alatti,
vállalkozásra is alkalmas ingatlan
eladó. Érd.: 70/342-2980 16-20
óráig. (8-9)

VEGYESVEGYES
Egyedülálló, káros szenvedélyektől
mentes férfi albérletet keres Szeren-
csen és környékén (25-30 000 Ft re-
zsivel). Érd.: 70/665-6903. (8)
Szerencsen albérletet keresek bér-
ház földszintjén vagy családi ház. Tel.:
20/317-3616. (8-9)
Idősgondozást, gyermekfelügyele-
tet, takarítást, vasalást vállalok.
Ugyanitt Bekecsen, nagyon jó helyen,
építési telek eladó. Érd.: 70/553-
1958. (8-9)
Káros szenvedélyektől mentes, meg-
bízható munkavállaló házban és ház
körüli munkákat vállal. Érd.: 70/665-
69-03, 20/9388372. (8-9)
5 kocsi vegyes kő, 2 kocsi fél és egész
tégla (pucolatlan) eladó. Érd.:
47/361-472. (8-9)

LakosságiLakossági

apróhirdetés
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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

Tavaszi akció!Tavaszi akció!

– Sertés tarja, csontos

Sertés oldalas

Sertés dagadó

Sertés láb (első-hátsó)

Müncheni pálcikák

Májas hurka vcs.

Sült, sertés zsír, vödrös (1 kg)

–

–

–

–

–

–

990 Ft/kg

990 Ft/kg

990 Ft/kg

190 Ft/kg

1 120 Ft/kg

690 Ft/kg

400 Ft/kg
A feltüntetett árak az ÁFA-t tartalmazzák.

Grillezzen, főzzön a szabadban!
2015. április 13-tól visszavonásig érvényes.

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. május 8.



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. április 17-től módosításig érvényes.

KUPONLÁZKUPONLÁZ
Vásárlásai után 200 Ft-os kupont adunk…

Részleteket keresse
a Húsboltunkban és a www.szermgrt.hu

AKCIÓS TERMÉKEINKAKCIÓS TERMÉKEINK

„Minden falat magyar...”„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

Részvételi díj: 42 900 Ft/fő
Az ár tartalmazza az utazást, az idegenvezetést,

szállást, félpanziós ellátással.
Külön fizetendő: belépők, utasbiztosítás (500 Ft/fő/nap).

Az út legalább 40 fő esetén indul,

kisebb létszám esetén felár ellenében indítjuk az utat!

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

Barangolás ErdélybenBarangolás Erdélyben
augusztus 6 -9. (4 nap, 3 éj)

SZERENCSRŐL
(felszállási lehetőség: Miskolc, Halmaj)


