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A Szerencsi Városüzemeltető Nonprofit
Kft. szervezésében kerékpártúra indult
2015. június 27-én a Simai Ifjúsági Tábor
és Vendégházba. A közelmúltban befeje-
ződött a létesítmény részleges felújítása,
az uniós és hazai forrásból megvalósított
pályázat részeként az önkormányzati cég
harminc darab kerékpárt is vásárolt a tá-
borozók számára. A kétkerekűeket 2015.
június 27-én az önkormányzati cég, a Sze-
rencsi Polgármesteri Hivatal, a Szerencsi
Járási Hivatal, a Szerencsi Többcélú Kis-
térségi Társulás dolgozói és civil önkén-
tesek juttatták el Simára.

A szombat délelőtti kirándulás résztvevőit
június 27-én reggel Nyiri Tibor alpolgármes-
ter és Takács M. István ügyvezető, főszervező
köszöntötte a szerencsi Városi Tanuszoda
előtt, majd a Szerencsi Polgárőr Egyesület és

a Szerencsi Rendőrkapitányság felvezetésé-
vel indult a kirándulás Simára. A szabadidős
programot támogatta a Magyar Vöröskereszt

Szerencsi Területi Szervezete is, a kirándu-
lókat dr. Egeli Zsolt alpolgármester kísérte el
útjukra.

A Simai Ifjúsági Tábor és Vendégház részle-
ges felújítására és eszközök beszerzésére a
Szerencsi Városüzemeltető Nonprofit Kft. net-
tó 32,7 millió forintos támogatást nyert az Eu-
rópai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alaptól.
Az összességében nettó 50,3 millió forintos
beruházás keretében a főépületben nyolc új,
többségében négyágyas lakóhelyiséget, össze-
sen 30 új férőhelyet alakítottak ki. Létrehoztak
betegszobát, a helyiségekhez külön vizesb-
lokk, étkezőkonyhák épültek. Az épületet nyá-
ron légkondicionáló berendezések, télen úgy-
nevezett pellet kazános központi fűtési teszi
komfortossá. A tábor főépületének rekonst-
rukciója, valamint az engedélyek beszerzése
megtörtént, az intézmény 2015. július 1-jétől
megkezdte működését – tájékoztatta lapunkat
Takács M. István a Szerencsi Városüzemeltető
Nonprofit Kft. ügyvezetője. M. Z.
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Központi orvosi ügyelet
Szerencs, Rákóczi út 51. Tel.: (47) 364-300. Diszpécserszolgálat: (47) 362-255. Hét-
köznap délután 15 órától másnap reggel 7 óráig. Hétvégén, szabadnapokon, mun-
kaszüneti és ünnepnapokon reggel 7 órától az első munkanap reggel 7 óráig.

ügyeletes gyógyszertáraK
Július 6–12.: Tesco Gyógyszertár. Július 13–19.: Centrum Gyógyszertár. Július 20–
26.: Oroszlán Gyógyszertár. Július 27. – augusztus 2.: Alba Gyógyszertár. 22 óra
után a gyógyszertárak telefonos egyeztetést követően, az ügyeletes or-
vos 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. Centrum: 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.

a szerencsi Hírek ügyeleti telefonszáma: 20/340-6089

Kerékpártúra a Simai Ifjúsági Táborba

közérdekű információk

A szerencsi Városi Nyugdíjasklub év-
tizedek óta jó kapcsolatot ápol a rozs-
nyói idősek közösségével. Rendszeres
látogatások, közös kirándulások színe-
sítik mindennapjaikat. A Városi Nyug-
díjasklub legutóbb 2015. június 23-án
fogadta el a szlovákiai testvérvárosból
érkezett meghívást. Útjuk – melyre el-
kísérte őket dr. Egeli Zsolt alpolgármes-
ter is – Rozsnyó előtt elsőként Szlovákia
második legnagyobb városába, Kassára
vezetett. A méltán híres Szent Erzsébet-
dóm megtekintése után II. Rákóczi Fe-
renc rodostói házának másolata, a kas-
sai Rákóczi-emlékhely volt az úti cél.

Kirándulás Szlovákiába

Ez év márciusában adtuk hírt arról a betöréssoro-
zatról, melyben kilenc helyi ingatlanba hatoltak be az
akkor még ismeretlen tettesek. Információink szerint
a lakásokból nagy értékben ékszereket, készpénzt tu-
lajdonítottak el.

A szerencsi és miskolci rendőrök közösen nagy
erőkkel dolgoztak az elkövetők felkutatásán, mely a
napokban eredményre vezetett: a Szerencsi Rendőr-
kapitányság tájékoztatása szerint a betörőbanda tag-
jait 2015. június 27-én elfogták. Egy elkövetővel szem-
ben előzetes letartóztatása mellett folytatódik az eljá-
rás.

Elfogták a szerencsi 
betöréssorozat elkövetőit
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Átadták Szerencsen a Nestlé Hungá-
ria új gyártósorát, amelyet a Nescafé
kávékeverék brit piac számára gyár-
tott speciális kiszereléshez állítottak
üzembe. A 180 millió forintos beruhá-
zással megvalósított fejlesztés száz új
alkalmazottnak ad munkát Szerencs-
ről és a kistérségből, ezzel 480 főre
növelve a helyben foglalkoztatottak
számát. A gyártósort június 22-én
avatta fel Jean Grunenwald, a Nestlé
Hungária Kft. ügyvezető igazgatója,
Jean-Pierre Polanen gyárigazgató, Je-
an-François Paroz, Svájc magyaror-
szági nagykövete, valamint Koncz Fe-
renc polgármester.

Jean-Pierre Polanen, a szerencsi Nestlé-
gyár igazgatója örömét fejezte ki azért,
mert az elmúlt több mint tíz év fejleszté-

seinek köszönhetően az üzem mára regioná-
lis instant kávé- és kakaóközponttá fejlődött.
Az igazgató elmondta, hogy az itt készülő
termékek – köztük a Magyarországon is nagy
múlttal rendelkező Nescafé és Nesquick ita-
lok – már 26 ország polcain érhetők el, s az
éves 30 ezer tonna termék 80 százalékát ex-
portálja a vállalat.

A Nestlé ügyvezető igazgatója, Jean Gru-
nenwald büszkén jelentette ki, hogy a cég gaz-
dasági szerepe a szerencsi kistérségben meg-
határozó: összesen 480 embernek adnak
munkát. Beszállítóik többsége magyar, akik
több mint 6,5 milliárd forint értékben bizto-

sítanak termékeket
és szolgáltatásokat a
gyár számára. – A
most üzembe helye-
zett gyártósorunk
komplex csomago-
lástechnológiai meg-
oldásra alkalmas, így
elmondhatjuk, hogy
termékeink Európa-
szerte a kiváló Nest-
lé-minőséget képvi-
selik – fogalmazott
az ügyvezető.

Koncz Ferenc pol-
gármester megosz-
totta a jelenlévőkkel, hogy Szerencs 1889 óta
meghatározó szereppel bír a magyarországi
élelmiszeriparban, s bár a cukorgyár 2008-
ban megszűnt, örömre ad okot, hogy az
édesség, a csokoládé, a kávé gyártása folya-
matosan jelen van városunkban. – 25 évvel
ezelőtt, a Nestlé megjelenésével elkezdődött
egy folyamat, amelynek ma is részesei va-
gyunk: a vállalat beruházásainak és hosszú
távú elkötelezettségének köszönhetően
szaktudást és munkalehetőséget biztosít az
itt élők számára – hangsúlyozta a polgármes-
ter.

Jean-François Paroz nagykövet beszédé-
ben kiemelte: Svájc a hetedik legnagyobb be-
fektető Magyarországon, és a két ország ke-
reskedelmi kapcsolatai az elmúlt évben ör-

vendetesen fejlődtek. Az elmúlt egy hónap
során is jelentős mértékben bővültek a svájci
cégek magyarországi beruházásai, amelyek
fele hazánk észak-keleti megyéiben valósul-
tak meg. – A Nestlé a legnagyobb svájci be-
ruházó és egyben munkáltató Magyarorszá-
gon, amely több évtizedes jelenlétével erősíti
a közös gazdasági kötelékeket – mondta a
nagykövet.

A Nestlé Hungária által üzembe helyezett
új gyártósor a brit piac számára készít spe-
ciális kiszerelésű termékeket. A 180 millió
forintos beruházással megvalósított fejlesz-
tés további 100 embernek ad munkát a sze-
rencsi üzemben, amellyel 480 főre emelke-
dett a helyben foglalkoztatottak száma.

R. P.

Hamarosan nyolcadik alkalommal
nyitja meg kapuit a környék legna-
gyobb kulturális és gasztronómiai
eseménye. A VIII. Országos Csokoládé
Fesztivál augusztus 21-e és 23-a kö-
zött várja a látogatókat országhatá-
ron innen és túlról. A szerencsi csoko-
ládé népszerűsítésére létrejött ren-
dezvényen ismert, nagynevű zeneka-
rok, helyi tehetségek és kísérőprog-
ramok gondoskodnak a maradandó
élményről.

Aháromnapos program sportfesztivál-
lal indul, amely versenyekkel, csapat-
játékokkal és neves sportolókkal vár-

ja az érdeklődőket. Ezt az eseményt a ByThe-
Way együttes koncertje zárja a Hunyadi
sportcsarnok udvarán. Másnap a Rákóczi
úton zenés felvonulás ébreszti a lakókat,
majd sor kerül a hivatalos megnyitó ünnep-
ségre a polgármesteri hivatal mellett. Ezt kö-
vetően négy színpadon szól majd a zene. A
fesztivál idején rendezik meg a Miss Alpok

Adria Szépségver-
seny megyei dön-
tőjét, továbbá ha-
gyományőrző tűz-
oltóversenyen, va-
lamint a Nemzet-
közi Néptánc- és
Népzenei Találko-
zón is részt vehet-
nek a vendégek.

Mindezek mel-
lett a Szerencsi
Fürdő és Well-
nessház akciók-
kal várja a felfris-
sülni vágyókat, a Rákóczi-várban található
Zempléni Múzeum kiállításai (köztük a sze-
rencsi csokoládégyártásról szóló tárlat) ked-
vezményes árú jeggyel látogatható.

A VIII. Országos Csokoládé Fesztivál eddigi
fellépői: 100 Folk Celsius, Anna and the Bar-
bies, Aradszky László, Balkán Fanatik, Bel-
mondo, Children of Distance, Dalriada, Dep-

resszió, Haelo, Hooligans, Hősök, Ivan and
the Parasol, Kiss Forever Band, Kolompos
együttes, Kowalsky meg a Vega, Mary Pop-
kids, Mobilmánia, Örökség, Paddy and the
Rats, Punnany Massif, Quimby, Reflex+ Zalat-
nay Sarolta, Sheep Skin, Szabó Balázs és Ban-
dája, Szkítia, Tankcsapda, The Biebers, The
Griffins, Vad Fruttik, Wellhello. R.P.

Augusztusban újra csokoládéfesztivál!

Száz új munkahely Szerencsen
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A Magyar Kereskedelmi és Kulturá-
lis Központ meghívására és szervezé-
sében utazott a közelmúltban Kínába
városunk delegációja. Fazekasné Ma-
joros Judit, a Zempléni Múzeum igaz-
gatója a világviszonylatban is jelentős
szerencsi képes-levelezőlap gyűjte-
mény egy részét mutatta be a ningboi
kiállításon. A Ningbo városában szer-
zett tapasztalatokról a Szerencs Város
Önkormányzata képviseletében uta-
zó dr. Egeli Zsolt alpolgármester szá-
molt be a Szerencsi Híreknek.

– Honnan a gondo-

lat, hogy Szerencs be-

mutatkozzon Kíná-

ban?

– Magyarország kor -
mányának már koráb-
ban megjelentek azok
az elképzelései, hogy
Kínával szorosabbra
kell fűzni a gazdasági
kapcsolatokat állami

és önkormányzati szinten is. Tavaly február-
ban már részt vettem egy külügyminisztéri-
um által szervezett konferencián, majd au-
gusztusban Gödöllőn tartottak tanácskozást,
melyre száz kínai önkormányzatot hívtak
meg. Mindez persze csak előzmény, hiszen a
HTCC, azaz a Magyar Kereskedelmi és Kultu-
rális Központ – melynek Balogh Sándor az
egyik mentora – meghívására és szervezésé-
ben utaztunk Kínába. Az ő ötlete volt, hogy a
világszinten is elismert gyűjtemény, s ezáltal
Szerencs, e távoli országban is bemutatkoz-
zon. Természetesen a meghívás polgármes-
ter úrnak szólt, de ahogy a diplomáciában
szokás, az előkészítő munka alacsonyabb be-
osztású munkatársak feladata. A HTCC-ről
érdemes tudni, hogy Afrikában, Ázsiában
építi kapcsolatait, többek között Ningbo vá-
rosában, mely Sanghai-tól mintegy 200 kilo-
méterre található. Ott él egy Budapesten is
sokat tartózkodó kínai üzletember, európai
nevén Andy, aki a már említett Balogh Sán-
dorral ápol jó viszonyt. Ez a kínai úriember
szervezte meg a találkozónkat az egyik kerü-
leti polgármesterrel. Sándor pedig abban se-
gített, hogy Ningbo egyik kereskedelmi vá-
sárközpontjában – ahol a HTCC-nek van egy
kiállítóterme is – bemutathassuk a Zempléni
Múzeum képes-levelezőlap gyűjteményének
válogatását, különös tekintettel az 1952-ben
Kínában tartott Világifjúsági Találkozó hely-
színeiről Magyarországra küldött képeslapo-
kat. A magyar kulturális nap megnyitóján
nemcsak a kerületi polgármester, hanem a
sanghai-i magyar főkonzulátus kulturális
szakdiplomatája is megjelent, támogatandó

a rendezvényt, sőt magyar népdalok is el-
hangzottak, zongorakíséret mellett egy fiatal
és rendkívül tehetséges énekes jóvoltából. Itt
kell megjegyeznem, hogy az utazás költsége-
inek jelentős részét a kínai fél, valamint a
HTCC finanszírozta, Szerencs Város Önkor-
mányzatának nagyságrendileg 200 ezer fo-
rintjába került a 13 ezer kilométeres utazás,
mely 15 tiszta repült órával és két átszállás-
sal volt megoldható. 

– Miért tartotta fontosnak, hogy Szerencs

önkormányzati szinten is képviselje magát Kí-

nában? 

– Ningbo egy 3,5 milliós nagyváros, az agg-
lomerációval együtt hétmillióra tehető a tel-
jes lakosság száma. Ezrével építik a lakáso -
kat, számtalan irodaházat, s egyidejűleg
technológiai parkokat. Nem pályázatokra
várnak, hiszen hatalmas tőke halmozódott
fel az országban. Rendkívüli mértékű fejlő-
dés tapasztalható, melynek egyik hátránya,
hogy a régi Kínából már szinte semmit sem
látni, s a város is bárhol lehetne, ahol a fejlő-
dést új épületek, sugárutak, egyszóval a XXI.
század építészete jelzi. Az óriási léptékű fej-
lődést említettem, s ezért is tartottuk fontos-
nak, hogy éljünk a lehetőséggel. Ha ennek a
térségnek csak egy szalmaszálnyi esélye van
arra, hogy kínai befektetőket tudjunk idecsá-
bítani, akkor már megérte. 

Kínában nagyon erős a politika és a gazda-
ság kapcsolata. Ugyan az üzleti élet magán-
kézben van, de semmit sem tesznek, ha a po-
litika nem bólint rá. Kínában egypárt rend-
szer van, de Csou En Laj óta a „Virágozzék
száz virág” jelszó az irányadó. Nyilván nem
Szerencs méretei vonzották a döntéshozó-
kat, hanem az első idelátogatót tisztelték
meg ezzel a lehetőséggel. Megfelelő tisztelet-
tel láttak vendégül. Igyekeztek minden téren
jelezni, hogy Szerencs város fontos a szá-
mukra.

– Igaz a hír, hogy felvetődött a testvérvárosi

kapcsolat lehetősége is?

– A kerületi polgármester fogadott minket
egy ötcsillagos szállodában, ahol az első
megbeszélésen felvetette a testvérvárosi
kapcsolat lehetőségét. A tiszteletünkre adott
fogadáson hangsúlyozta, hogy mi vagyunk az
első hivatalos delegáció, mely Európából az
ő kerületükbe látogatott el. Természetesen

csak elvi alapon tárgyaltunk arról, hogy köl-
csönösen érdekel minket a partnerség. El-
mondtam, hogy hazaérkezésem után polgár-
mester úr és a képviselő-testület elé terjesz-
tem a ningboi kerület kérését. Amennyiben
az önkormányzatunk igent mond, akkor kez-
deményezzük a megfelelő csatornákon ke-
resztül a kapcsolat hivatalossá tételét, a cé-
lok kijelölését. Azt is érdemes tudni, hogy a
kínai rendszer nem a gyors döntésekről szól.
Megfontoltan határozzák el magukat, de ha
ez megtörténik, akkor csakis hosszú távra
terveznek.

- Említette, hogy első európai delegációként

érkeztek Ningbo-ba. Első sorban ez lehetett az

oka annak, hogy a kínai fél kezdeményezte a

partneri viszony kialakítását?

– Kína egyik központi kezdeményezése, az
úgynevezett új selyemút létrehozása. Ennek
része, hogy a régi-új középkelet-európai or-
szágokkal szorosabb együttműködést alakít-
sanak ki. Erre példa, hogy ottjártunkkor tar-
tottak Ningbo-ban egy három napos vásárt,
ahol az említett országok mutatkoztak be,
immár nem először. A magyar kiállítók mel-
lett államtitkári szinten Kormányunk is kép-
viseltette magát. Itt találkoztunk egy fiatal
vállalkozóval, aki tíz éve él Kínában, s most
készül hazatelepedni. Találmányait ott fej-
lesztette, kínai partnerekkel gyártatja. Ez a
város is követi az országos irányt és megpró-
bál kapcsolatokat kialakítani az európai or-
szágokkal. 

A mi szempontunkból pedig abban látom
az utazás jelentőségét, hogy Ningbo egyik
kerületének polgármesterével és munkatár-
saival személyesen sikerült találkoznunk.
Éppen ezért köszönetet kell mondanunk Ba-
logh Sándornak és az Orzói Zsuzsa által ve-
zetett csapatnak, akik megszervezték és
nagyrészt finanszírozták ezt az utazást, lehe-
tővé tették, hogy megtörténjen az első talál-
kozó Szerencs és a kínai Ningbo között. Bú-
csúzóul pár órát tölthettünk Sanghai városá-
ban, melynek belvárosa világvárosi jegyeket
mutat, New York-kal hasonlítják össze. 

A kapcsolatfelvételen túl vagyunk, a jövő-
ben pedig az a feladatunk, hogy megpróbál-
juk felkelteni a kínai befektetők érdeklődő-
sét a zempléni térség iránt. 

M. Z.

Testvérvárosi kapcsolat Ázsiában?

Szerencs Város Önkormányzata az 1956-os mártírok emléknapja alkalmából megemlé-
kezést és koszorúzást rendezett június 16-án Nagy Imre szobránál. Az eseményen beszédet
mondott Angyal Györgyné, a Szerencsi Óvoda és Bölcsőde vezetője, majd Elek Boglárka, a
szerencsi művészeti iskola tanára játszott hegedűn. Az előadás után a résztvevők elhelyez-
ték a tisztelet koszorúit az emlékműnél.

A mártírok emléke



A szerencsi Rákóczi-vár adott ott-
hont június 16-án Borsod-Abaúj-
Zemplén első megyenapjának. A ren-
dezvény megszervezéséről egy évvel
ezelőtt döntött a megyei közgyűlés, és
II. Rákóczi Ferencre emlékezve válasz-
tották ezt a dátumot, mivel 1703-ban
ezen a napon lépte át a fejedelem a
magyar határt, és ezzel kezdetét vette
a szabadságharc. Az egész napos prog-
ram keretében a helyi kulturális cso-
portok mellett külföldi partnerme-
gyék is bemutatkoztak.

– Minden közösség életében fontosak a kö-
zös ünnepek, amelyek erősítik az összetarto-
zást, alkalmat adnak a múlt felidézésére, je-
len értékelésére és a jövő céljainak a megfo-
galmazására – mondta beszédében Török De-
zső, a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Köz-
gyűlés elnöke a szerencsi Rákóczi-várban
megrendezett első megyenap megnyitóján,
melyen részt vettek a partner régiók – a fel-
vidéki Kassa megye, a lengyelországi Szilézia,
a kárpátaljai vajdaság, valamint a német Rhe-
ingau-Taunus-Kreis – delegációi is.

Ringer István tárogató muzsikája nyitotta
meg a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkor-
mányzat által szervezett első Megyenapot,
majd Kelemen Csaba színművész, Rákóczi
imáját adta elő a Rákóczi-vár színpadán. 

Török Dezső emlékeztetett arra, hogy azért
választották a rendezvény időpontjául II. Rá-
kóczi Ferenc Magyarországra visszatérésé-
nek és a szabadságharc kezdetének dátumát,
mert megyénk büszke történelmi múltjára.
Mint mondta, Szerencs, mint egykori Rákóczi
birtok méltó helyszíne a térség közös ünne-
pének. Zdenko Trebula, Kassa megye elnöke
is megemlékezett a Rákóczi hagyományokról
és megjegyezte, hogy régóta jó a kapcsolat a
két határ menti megye között. A lengyelor-
szági Szilézia régiót Grzegorz Wolnik, köz-
gyűlési elnök képviselte, aki utalva a híres
lengyel-magyar barátságra, a jövőben is szá-
mít az együttműködésre. Wojciech Buczak, a
kárpátaljai vajdaság részéről fontosnak tar-
totta, hogy a magyar-lengyel-szlovák partne-
rek közös érdeke a Baltikumot a Balkánnal
összekötő Via Carpatia útvonal megépítése.
A németországi Rheingau-Taunus-Kreis járá-
si közgyűlés elnöke, Günter Retzmann a sza-
badság és az összefogás jelképének nevezte
II. Rákóczi Ferencet, szorgalmazta a két tér-
ség közötti kapcsolatok erősítését.

Koncz Ferenc, Szerencs polgármestere kö-
szönetet mondott a szervezőknek azért, mert
az első megyenapnak településünk adhatott
otthont. Mint elhangzott, a Rákóczi-vár nem
csak a múlt jelképe, de szerves része a város
mai, kulturális életének is.

A megyenapon a vár árkádos termében
kaptak helyet a Borsod-Abaúj-Zemplén Me-
gyei Értéktárba felvett értékek, valamint a
Nemzeti Művelődési Intézet által az ország-
ban utaztatott Magyar Értékek Vándortérké-
pe és Vándorkódexe is megtekinthető volt a
vár lovagtermében. A nap folyamán sor került
a „Kincseink – Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei
Érték Díj” átadására hat kategóriában. Az ün-
nepélyes ceremónián Bánné dr. Gál Boglárka,
a megyei értéktár bizottság elnöke és Török
Dezső, a megyei közgyűlés elnöke gratulált a
szervezetek képviselőinek a különböző szak-
területeken végzett munkáért. Elismerésben
részesült agrár- és élelmiszer-gazdasági szak-
területen a Miskolci Települési Értéktár Bi-
zottság, egészség és életmód kategóriában a
Mezőkövesdi Települési Értéktár Bizottság,
épített környezet terén a Vizsolyi Református
Egyházközség, kulturális örökség szakterüle-
tén a Hollóházi Települési Értéktár Bizottság,
természeti környezet kategóriában Sárospa-
tak Város Települési Értéktár Bizottsága, tu-
rizmus és vendéglátás területén a Bodrogköz
Tájmúzeumáért Alapítvány. Ezt követően a lo-
vagteremben a megyei közgyűlés elnöksége
és képviselői kézjegyükkel látták el a Magyar
Értékek Vándortérképét.

Az egész napos rendezvényen a látogatók
részt vehettek rendőrségi, katasztrófavédel-
mi bemutatókon, gyermekprogramokon és
városnéző kisvonatra is felülhettek, miköz-
ben fellépők sokasága színesítette az ese-
ményt. A kulturális kavalkádban bemutat-

koztak a megye hagyományőrző csoportjai:
műsort adott a Perecesi Bányász Fúvószene-
kar, a miskolci Dance Elite Tánciskola, a sá-
rospataki Bodrog Néptáncegyüttes és az er-
dőbényei Kádártánc Csoport. A Borsod-Aba-
új-Zemplén Megyei Önkormányzat külföldi
partnerei elhozták magukkal hazájuk pro-
dukcióit, így színpadra lépett nálunk a szlo-
vákiai Železiar Néptáncegyüttes, valamint a
Lengyelországból érkezett Zygi Jazz Band és
Fair Weather Friends zenekar. A szerencsi
Bolyai János Katolikus Általános Iskola és a
sátoraljaújhelyi Kazinczy Ferenc Általános Is-
kola diákjai táncos előadásokkal kedvesked-
tek a vendégeknek. A könnyed, dallamos mű-
fajt képviselték Petró Dalma és Pál Dénes
énekesek, valamint a modern és retró sláge-
reket felvonultató Musical Műhely Miskolc te-
hetségei. A megyenap méltó zárásaként este
„A Fejedelem” című rockmusicalt élvezhette
a nagyérdemű, kiváló színészek előadásában.

M. Z. – R. P.
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Szerencsen rendezték meg az első megyenapot

A Szerencsen megtartott első megyenap nyitóeseményeként a Rákóczi-vár árkádos ter-
mei adtak otthont egy értéktár kiállításnak. Közel hetven tablón láthatták az érdeklődők
a Zemplénhez, Szerencshez kötődő történelmi emlékeket. A tárlat megnyitóján Koncz Fe-
renc polgármester háláját fejezte ki a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzatnak
azért, mert az első megyenap helyszínéül városunkat választották. A városvezető Szerencs
nevezetességeit, történelmi emlékhelyeit ajánlotta a megyenapra érkező vendégek figyel-
mébe, majd ugyancsak köszönetet mondott Lezsák Miklósnak a tárlat összeállítójának.

Történelmi értékek a Rákóczi-várban
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Az esztendő 14. munkaterv szerinti
ülését tartotta 2015. június 25-én Sze-
rencs Város Önkormányzata. A tanács-
kozáson többek között döntés szüle-
tett arról, hogy idén is támogatja a
képviselő-testület a helyi civil szerve-
zeteket, pályázatot nyújtanak be há-
rom önkormányzati tulajdonú ingat-
lan hőszigetelésére és beszámolót
hallgattak meg a térfigyelő rendszer
működéséről.

Dr. Sável Katalin aljegyző előterjeszté-
se után szavaztak a képviselők a helyi
civil szervezetek idei támogatásáról.

Mint elhangzott, a város 2015-ös költségve-
tésében 1,8 millió forintot különítettek el er-
re a célra. A kiírásra kizárólag szerencsi szék-
hellyel rendelkező egyesületek, alapítványok,
civil közösségek nyújthatják be igényüket.

A városunkban működő térfigyelő rend-
szerről a Szerencsi Rendőrkapitányság veze-
tője tartott tájékoztatót. Keresztesi János
megerősítette, hogy jelenleg 32 kamera mű-
ködik a településen, idén újabb fejlesztés vár-
ható. A rendszer kiépítésekor is komoly bűn-
megelőző hatása volt az eszközöknek és je-
lentős szerepet játszott a felderítésben is, de
a kor követelményeinek megfelelően szükség
van a technikai megújulásra. Dr. Korondi Klá-
ra is egyetértett azzal, hogy szükség van a ka-
merarendszerre, amit tovább kell fejleszteni
a jövőben. Dr. Egeli Zsolt alpolgármester hoz-
zátette, hogy az előző pályázatok nem a leg-
korszerűbb berendezések üzembe állítását
tették lehetővé, a rendszert leginkább ala-
csony műszaki színvonal és magas fenntartá-
si költség jellemezte. Dr. Sütő Szilveszter arra
volt kíváncsi: a felvételeket mennyi ideig őr-
zik meg és hogyan történik az éjszakai meg-
figyelés? Danyi László azt kérdezte, működ-
nek-e az Ondon elhelyezett térfigyelők. Koncz
Ferenc polgármester megjegyezte, hogy az
augusztusban felszerelésre kerülő kamerák
már sokkal jobb minőségűek lesznek az ed-
digieknél. Keresztesi János válaszában el-
mondta, hogy minden készülék működik a te-
lepülésen, a felvételeket a törvénynek megfe-
lelően öt napig őrzik meg, az eszközök éjsza-
kai is üzemelnek. A beszámolót egyhangúlag
fogadta el a testület.

Áder János köztársasági elnök felhívására
Szerencs Város Önkormányzata is csatlako-
zott Al Gore, az Amerikai Egyesült Államok
Nobel-díjjal kitüntetett korábbi alelnökének
kezdeményezéséhez, mellyel a világ vezetőit
egységre és cselekvésre ösztönöznék egy új
globális éghajlatvédelmi megállapodás érde-
kében. Al Gore célul tűzte ki, hogy egymilliárd
ember támogatását gyűjti össze annak érde-
kében, hogy a 2015 decemberében, Párizs-

ban megrendezésre ke-
rülő éghajlat-változási
konferencia idejére fel-
keltse a világ vezetőinek
figyelmét. Koncz Ferenc
hozzátette: sokan talán
úgy gondolják, nem ez a
legfontosabb felada-
tunk, de a téma előbb-
utóbb rendkívül fontos
lesz mindenki számára.
– Gondolkodj globáli-
san, cselekedj lokálisan,
mert mindenkinek a sa-
ját környezetében kell
megtennie a legfontosabb lépéseket – hívta
fel a figyelmet a polgármester. 

Szerencs Város Önkormányzata döntött ar-
ról, hogy a Szántó J. Endre Egyesített és Szo-
ciális Intézetet rendkívüli, kétmillió forintos
támogatásban részesíti. Az összegből az in-
tézmény kardiológiai szakrendelésére alkali-
kus szívultrahang vizsgálófejet, valamint az
egynapos sebészet számára térdízületi tük-
rözéshez használt optikát szereznek be. Dr.
Korondi Klára és dr. Sütő Szilveszter szerint
is modern műszerekre van szükség a korsze-
rű gyógyító munkához.

A képviselő-testület egyetértett abban, hogy
150 millió forintot igényelnek a Szerencsi Idő-
sek Otthona „A” és „B” épületének, a Simai If-
júsági Tábor hat bungalójának hőszigetelésé-
re, s ha az elnyert összeg lehetővé teszi, tarta-
lékként a Hegy utcán található diákszálló épü-
lete is bekerül a projekttervbe. Dr. Takács Ist-
ván a pénzügyi bizottság véleményét tolmá-
csolva megjegyezte: rendkívül hasznos a pá-
lyázatban megfogalmazott cél, ezért támogat-
ják az elképzelést. Koncz Ferenc hangsúlyozta,
hogy a közelmúltban visszaadott, eredetileg
hibás energetikai pályázat helyett adják most
be ezt az újabb forrásigényt, mely sokkal ked-
vezőbb az előzőnél. Dr. Egeli Zsolt arra volt kí-
váncsi, miért a tíz hónapig működő diákszálló
került tartalékba a mindössze két hónapig
üzemelő simai táborral szemben. Szabó Lász-
lóné, városfejlesztési osztályvezető válaszában
elmondta: szeretnék a bungalók téliesítését is
megoldani. Erre nem lenne külön forrás, de a
pályázati kiírás a hőszigetelést érintő egyéb
kapcsolódó felújítási munkákat is lehetővé
tesz. A polgármester hozzátette: a simai tábor
az egyik kiaknázatlan lehetősége az önkor-
mányzatnak, pontosan azért, mert csak két
hónapig lehet működtetni. – A mostani beru-
házással azt szeretnénk elérni, hogy egész év-
ben vendégeket fogadhasson a tábor – fogal-
mazott Koncz Ferenc.

Ugyancsak határozat született arról, hogy
a képviselő-testület pályázatot nyújt be la-

kossági víz- és csatornaszolgáltatás támoga-
tására. Czakóné Szikszai Orsolya pénzügyi
osztályvezető szerint ezt minden évben meg-
igényli az önkormányzat és továbbadja azt, a
szolgáltató felé. Dr. Takács István szerint rek-
lamációk sokasága érkezik hozzá az ivóvíz mi-
nőségével kapcsolatban. A képviselő úgy vél-
te, ha ilyen magas a vízdíj Szerencsen, elvár-
ható lenne, hogy a szolgáltatás színvonala is
ennek megfelelően alakuljon. Koncz Ferenc
rámutatott, hogy jelenleg is tart a nagyszabá-
sú ivóvíz-minőség javító beruházás, melynek
befejezésével megszűnnek azok a a problé-
mák, melyek az elmúlt hetekben gondot okoz-
tak a lakosság körében. Danyi László arra em-
lékeztetett, hogy évekkel ezelőtt egy csőtörés
esetén a szolgáltató kiszellőztette a rendszert,
ami az utóbbi időben nem történik meg. Ezt a
lakosság végzi el, amikor kinyitja a csapokat
és levegő áramlik belőle, s ez plusz fogyasz-
tást eredményez. Dr. Sütő Szilveszter javasol-
ta, hogy a következő ülésre hívják meg a Bor-
sodvíz Zrt. vezetőjét, aki a televízió nyilvános-
sága előtt mondja el, miből adódnak a vízmi-
nőségi gondok.

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma ren-
delete alapján nevelési-oktatási intézmény-
ben minden, szakorvos által igazolt diétás ét-
kezést igénylő személy számára az állapotá-
nak megfelelő diétás étrendet kell biztosítani.
Erről Takács M. István, a Szerencsi Városüze-
meltető Nonprofit Kft. ügyvezetője tájékoztat-
ta a grémiumot. A városi konyhát működtető
önkormányzati cég megkereste az érintett is-
kolákat, így a május 31-éig leadott orvosi iga-
zolások alapján 14 főt érint a diétás étkezte-
tés. A tanulók által fizetendő bruttó térítési dí-
jat Szerencs Város Önkormányzata 2015.
szeptember 1-jétől az alábbiak szerint állapí-
totta meg: bölcsőde (reggeli, ebéd, uzsonna)
473 Ft, óvoda (reggeli, ebéd, uzsonna) 473 Ft,
alsó tagozat (tízórai, ebéd, uzsonna) 558 Ft,
felső tagozat (tízórai, ebéd, uzsonna) 604 Ft,
középiskola (reggeli, ebéd, uzsonna) 846 Ft.

(Folytatás a 7. oldalon)

Városházi napló



Hagyományos együttes ülésen vet-
tek részt Bekecs, Legyesbénye, Mező-
zombor és Szerencs képviselő-testü-
letei június 25-én Legyesbényén. A ta-
nácskozáson az elmúlt esztendő ered-
ményeit, a jelen feladatait és a jövőbe-
li elképzeléseket osztották meg egy-
mással a résztvevők.

Az ülés elején elhangzott, hogy az
utóbbi időben a településeken több 
lakossági bejelentés érkezett az ivó-

víz elszíneződése miatt. A problémával kap-
csolatban Ficsor Miklós, a Borsodvíz Zrt. cég-
vezetője, valamint Kiss Attila főmérnök is-
mertette, hogy a jelenség a folyamatban lévő
ivóvízminőség-javító projekt mellékhatása,
és elnézést kérnek az érintettektől a kelle-
metlenségekért, az esetlegesen keletkezett
károkat a vállalat megtéríti.

A Szerencsi Többcélú Kistérségi Társulás
első félévi tevékenységéről Koncz Ferenc el-
nök és Árvay László munkaszervezet-vezető
tájékoztatta az egybegyűlteket: rendben zaj-
lik a szociális területet érintő támogató szol-
gálat és jelzőrendszeres házi segítségnyújtás
működése, folynak a belső ellenőrzési, illetve
építésügyi feladatok, sikerrel valósulnak
meg a gyermekesély-pályázat elemei.

Hlivják László, Legyesbénye polgármeste-
re az elmúlt egy év eredményeiről szólva el-
mondta, hogy befejezték az útépítési-felújí-
tási munkálatokat, gyümölcsöző a közmun-
kaprogram, a településen magas a foglalkoz-
tatottság. Elhangzott, hogy hamarosan elkez-
dődik a községben egy 70 millió forintos ide-
genforgalmi látványberuházás, amely része

27 Tokaj-hegyaljai település turisztikai fej-
lesztésének.

Dr. Bodnár László, Bekecs első embere
szintén kiemelte a közmunkaprogramot,
amelynek dolgozói létszáma korábban 30-40
fő volt, s mostanra 95-re emelkedett – igye-
keznek minél több embernek munkát és
megélhetést nyújtani, a közterületi teendő-
kön kívül már a mezőgazdaságban is. A ve-
zető hangsúlyozta a négy szomszédos tele-
pülés összefogásának fontosságát, hiszen
sok szempontból egymásra vannak utalva.

Radó Béla, Mezőzombor polgármestere
megosztotta a jelenlévőkkel, hogy a 355 fő-
nek munkát adó közfoglalkoztatás keretében
jelentős fejlesztések mentek végbe a község-
ben: többek között buszmegállók és utak
épültek, telephelyek újultak meg. Radó Béla
kiemelte, hogy a környék kulturális és gaszt-
ronómiai fesztiváljai nagyban hozzájárulnak
a közösségépítéshez, ami a jelenkor egyik
leglényegesebb feladata.

Koncz Ferenc, városunk vezetője gratulált
a polgármestereknek az eddigi eredmények-
hez és az előremutató hozzáálláshoz. Koncz

Ferenc a mun-
kahelyteremtést
jelölte meg leg-
fontosabb teen-
dőként, és bár
elismeri a köz-
foglalkoztatás
érdemeit, de az
nem lehet hosz-
szú távú megol-
dás a családos
emberek, vagy a

nagybetűs élet kapujában álló fiatalok szá-
mára, akik a jobb kereset reményében kül-
földre mennek dolgozni.

Keresztesi János rendőrkapitány arról szá-
molt be, hogy általánosságban csökkent a la-
kosságot érintő bűnesetek száma, és ez an-
nak ellenére is kijelenthető, hogy a szerencsi
rendőrség jelenleg is küzd egy betöréssoro-
zattal. A rendőrkapitány arra kéri a polgáro-
kat, hogy figyeljenek oda egymásra, ameny-
nyire lehetséges, tegyenek meg mindent,
hogy a vagyontárgyaikat meg tudják őrizni.

R.P.
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(Folytatás a 6. oldalról)

Takács M. István ügyvezető javaslatára meg-
határozta a testület a Simai Ifjúsági Tábor és
Vendégházban fizetendő szállásdíjakat is. Dr.
Takács István, a pénzügyi bizottság nevében
indítványozta: fogadják el a Szerencsi Város-
üzemeltető Nonprofit Kft. előterjesztését, mi-
vel ilyen jellegű tapasztalata nincs az önkor-
mányzatnak, egy év múlva felül kell vizsgálni
az összegeket. Koncz Ferenc polgármester azt
javasolta, hogy a szerencsi lakhellyel rendel-
kezők kapjanak 20%-os kedvezményt a simai
szálláshelyre, mellyel egyetértett a testület. 

A különfélék napirend keretében dr. Barva
Attila jegyző ismertette a képviselői alap fel-
ajánlásainak mértékét: Koncz Ferenc polgár-
mester: két havi a görög katolikus egyháznak,
két havi a Kiss Attila Alapítványnak, két havi
a Szerencsi Rászorultakért Alapítvány javára.
Danyi László: két havi a görög katolikus egy-
háznak, egy havi a Hegyalja Pedagógus Kórus

javára, egy havi a Kiss Attila Alapítványnak,
egy havi a Szerencsi Rászorultakért Alapít-
ványnak. Dr. Egeli Zsolt: két havi a görög ka-
tolikus egyház javára. Az alpolgármester
megjegyezte, hogy megkezdődött a szerencsi
görög katolikus templom tetőszerkezetének
rekonstrukciója, erre történnek most a fel-
ajánlások. A továbbiakban Kiss Attila: egy ha-
vi a görög katolikus egyháznak, egy havi a
Szerencs VSE úszószakosztályá nak, egy havi
a Szerencsi Rászorultakért Alapítványnak. Dr.
Korondi Klára: egy havi a görög katolikus
egyháznak, egy havi a református egyháznak,
egy havi a Kiss Attila Alapítványnak. Nyiri Ti-
bor: két havi a görög katolikus egyháznak,
egy havi a Szerencs VSE kiemelkedő ered-
ményt elért sportolóit köszöntő rendezvény
megszervezésére. Dr. Sütő Szilveszter: egy
havi a református egyháznak, egy havi a Sze-
rencsi Rászorultakért Alapítványnak. Dr. Ta-
kács István: egy havi a református egyháznak,

két havi a görög katolikus egyháznak, egy ha-
vi a Szerencsi Rászorultakért Alapítványnak.
Visi Ferenc: egy havi a római katolikus egy-
háznak, két havi a görög katolikus egyháznak,
egy havi a református egyháznak, egy havi a
Szerencsi Rászorultakért Alapítványnak, egy
havi a Kiss Attila Alapítványnak.

A tanácskozás végén dr. Egeli Zsolt szá-
molt be arról, hogy a közelmúltban nem jog-
erős ítéletben a bíróság elutasította a felpe-
res, Szerencsi Kulturális Szolgáltató Bt. tíz-
millió forintos kártérítési igényét a Szerencsi
Polgármesteri Hivatallal szemben. Jelenleg is
tart azonban a piactéren található büfé és a
Szerencsi Városgazda Nonprofit Kft. közötti
jogvita, mivel az önkormányzati területen lé-
vő magántulajdonú épület után a büfé gaz-
dája évek óta nem fizet helypénzt.

Dr. Egeli Zsolt zárszavában a Kínában tett
látogatásról tájékoztatta a képviselőket.

M. Z.

Városházi napló

Az „Eséllyel a jövőbe” – Gyermekesély program a szerencsi kistérségben pályázatba fog-
lalt „Esély a jövőre” szocializációs csoportmunka záróünnepségét rendezték meg június
19-én, a Rákóczi-vár udvarán. A tevékenység célja volt a kistérségben élő gyermekek és
családjuk szociális készségeinek fejlesztése, társadalmi beilleszkedési esélyeinek növelése.
Az eseményen a résztvevők ajándékcsomagot és meglepetésműsort kaptak: színpadra lé-
pett a Ciráda zenekar, majd egy mezőzombori romaegyüttes.

Lezárult a szocializációs projekt

Tanácskoztak a polgármesterek
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Az első esztendő
tapasztalatai

Tanévzáró gálaestet tartottak június 17-én
a Rákóczi Zsigmond Református Általános
Iskolában. Az eseményen a tantestület és az
egyházi képviselők együtt ünnepelték az első
közös esztendőt: a művészeti iskola növen-
dékeinek ajándékműsora után kötetlen be-
szélgetésen osztották meg egymással tapasz-
talataikat a résztvevők. A programot meg-
tisztelte jelenlétével Koncz Ferenc polgár-
mester és dr. Egeli Zsolt alpolgármester is.

A Bolyai János Katolikus Általános
Iskolában is véget ért a 2014/2015-ös
tanév, melynek ünnepélyes lezárására
június 22-én délután került sor a
Munkás Szent József templomban. A
szentmisével egybekötött ceremónia
végén 450 diák vehette át év végi bi-
zonyítványát, közülük 111-en kitűnő
eredményt értek el.

Darvas László római katolikus plébános
arra kérte a gyermekeket, adjanak há-
lát az Úrnak, amiért az elmúlt eszten-

dőben is a gondjukat viselte és vigyázott rájuk.
A kanonok hangsúlyozta, hogy köszönet illeti
a szülőket és a pedagógusokat is, akiknek a Jó-
isten nyújt erőt a mindennapi feladatokhoz és
kihívásokhoz. Darvas László szerint a szünidő-
ben a diákoknak egyedül a pihenéssel kell fog-
lalkozniuk, azért hogy szeptemberben frissen
és jó kedvűen kezdjék el a tanévet.

Kocsisné Szabó Beáta igazgató összefoglal-
ta az elmúlt tanítási időszak eseményeit és
eredményeit. Vidám, sikeres rendezvények
voltak a Bolyai-napok, a farsang, a gyermek-
és egészségnap, az osztálykirándulások, a
mozi- és színházlátogatások. A hagyomá-
nyoknak megfelelően az iskola házigazdája
volt a Zrínyi és Hegyalja matematikaverse-
nyeknek. Az igazgató elmondta, hogy folya-
matosan éltek a pályázati lehetőségekkel, így
az „Egészségfejlesztés a szerencsi Bolyai Já-
nos Katolikus Általános Iskolában” című 15
milliós projektnek köszönhetően változatos
műhelyfoglalkozásokon vettek részt a tanu-

lók: többek között ivóvíz-népszerűsítő, sérü-
lés-megelőzési és iskolakert-programokban,
sport- és testmozgásos tevékenységek során
gazdagodhattak a gyermekek. Szintén pályá-
zati forrásból 140 diák ingyen táborozhat au-
gusztus és szeptember hónapokban. Elhang-
zott, hogy végéhez közeledik az energiafej-
lesztési projekt, melynek keretében megújul,
megszépül, korszerűbbé válik az intézmény. 

Miután a kitűnő tanulmányi eredménnyel
záró diákok átvették okleveleiket és könyv-
jutalmukat, az intézményvezető ismertette

az iskola tanulmányi átlagát, amely 4,1 lett
idén. Magatartás tekintetében 274-en, szor-
galom szempontjából pedig 188-an büszkél-
kedhetnek a példás jelzővel. Az iskola 12 ta-
nulója nem tudta teljesíteni a követelménye-
ket, közülük kilencen javító vizsgát tehetnek,
hárman évet ismételnek.

Az eseményen tehetségdíjat vettek át Ju-
hász Tiborné és Maczkóné Matlák Julianna
pedagógusok, illetve Baumel Rebeka, Tóth
Anita Tímea és Takács Hanga Tícia tanulók.

R.P.

Kitűnő bizonyítványok a Bolyaiban

Tizenkettedik alkalommal találkoztak
Szerencsen a tudomány jeles képviselői:
a közel 90 fő részvételével megrendezett
XII. Tájföldrajzi Konferenciának ezúttal is
a Bocskai István Katolikus Gimnázium
volt a házigazdája. A május 22-ei összejö-
vetelen neves egyetemi és főiskolai taná-
rok, akadémikusok, geográfusok tették
tiszteletüket. Az esemény rendhagyó mó-
don kezdődött, hiszen dr. Gál András gim-
náziumi igazgatót köszöntötték hatvana-
dik születésnapja alkalmából.

Az oktatási intézmény aulájában tartott
plenáris ülésen az ünnepeltet méltatta dr. Vi-
tányi Béla gimnáziumi tanár, Koncz Ferenc
polgármester, dr. Kókai Sándor intézetigaz-
gató egyetemi magántanár, prof. dr. Takács
Péter egyetemi tanár, dr. Makra László egye-
temi docens, dr. Bobkó Géza igazgató főorvos
és Darvas László római katolikus plébános.
A barátok és kollégák visszaemlékezései
után dr. Kocsis Károly akadémikus adott tá-
jékoztatást az erdélyi területi autonómiák
múltjáról és jelenlegi földrajzi lehetőségeiről.
Ezután szekcióülések következtek az iskola
szakhelyiségeiben. A hagyományoknak meg-
felelően a program keretében tantermeket

neveznek el azokról a személyekről, akik
munkássága példaként állhat az intézmény
dolgozói és tanulói előtt. Ezúttal dr. Süli-Za-
kar István, a Debreceni Egyetem nyugalma-
zott professzora neve került fel az egyik első
emeleti informatikaterem ajtajára. A rendez-
vényen a tudós vendégek az ünnepi alkalom-
ra megjelent könyvekkel is gazdagabbak let-
tek: dr. Kókai Sándor és dr. Boros László
szerkesztésében a „Tiszteletkötet dr. Gál
András geográfus 60. születésnapjára”, vala-
mint dr. Gál András tollából „Az abaúji és
zempléni tájak tudományos feltárói” című
művek egy-egy példányát kapták ajándékba.

XII. Tájföldrajzi Konferencia



Tanévzáró ünnepséget tartottak jú-
nius 12-én a Bocskai István Katolikus
Gimnáziumban. Több mint hétszáz di-
ák fejezte be a tanulmányi időszakot,
közülük 160 végzős fiatal tesz szóbeli
érettségi vizsgát a napokban. Az ese-
ményen Bodnárné Göndör Magdolna,
az intézmény igazgatóhelyettese el-
mondta, hogy a 60 éves gimnázium
még mindig képes a megújulásra, hi-
szen ez már a második tanév, amit ka-
tolikus iskolaként fejeztek be. Az Egri
Főegyházmegye aznap megrendezett
közös tanévzáró hálaadó szentmiséjén
a gimnázium énekkara is szerepelt.

Atanintézet eredményei között elhang-
zott, hogy közel 80 tanulmányi verse-
nyen több mint 120 tanuló képviselte

az iskolát, 45-en több tantárgyból is dicsősé-
get szereztek. Nyelvvizsgát 24 fő tett. A tanév
végére 79 jeles és kitűnő bizonyítvány szüle-

tett, de sajnos 52 diák nem teljesítette a mi-
nimális követelményeket: 31-en egy tárgyból,
10-en két tantárgyból, 11-en pedig ennél is
több tárgyból kényszerülnek pótvizsgára a
szünidő alatt. Az iskola legjobb, 4,72-es tanul-

mányi átlagát a 12. A osztály érte el, őket kö-
veti 4,57-el a 12. H, a harmadik helyen 4,45-
ös tanulmányi átlaggal a 12. R/A osztály vég-
zett. Idén Kiss Viktória lett az intézmény leg-
sikeresebb tanulója, a Kiss Attila Alapítvány
oklevelét és a bronzplakettet Koncz Ferenc
polgármester adta át a 12. évfolyamos diák-
nak. A Matematikában Tehetséges Alapítvány
elismerésben részesítette a Zrínyi Ilona Ma-
tematikaverseny megyei fordulóján nyújtott
teljesítményért Kovács Ákost és felkészítőjét,
Reményiné Járai Katalint. A „SuliMoped”
program keretében húsz tanuló szerzett se-
gédmotorkerékpár vezetői engedélyt: 12-en
a gimnáziumból, négy-négy fő a helyi általá-
nos iskolákból. A jogosítványokat Pitkó Lász-
ló alezredes, a megyei rendőr-főkapitányság
közlekedésrendészeti osztályának vezetője
adta át a fiataloknak. Az év tanára a pedagó-
gusok titkos szavazása eredményeként idén
Jakab Tamás lett. R.P.
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Megkezdődött a vakáció

Sikeres esztendőt zárt a szerencsi
Rákóczi Zsigmond Református Általá-
nos Iskola. A tavaly egyházi fenntar-
tásba került intézmény diákjainak kö-
zel harminc százaléka kitűnő, vagy je-
les bizonyítvánnyal fejezte be a
2014/2015-ös tanévet.

Aszerencsi Rákóczi Zsigmond Refor-
mátus Általános Iskola tanévzáró ese-
ményén a dr. Börzsönyi József által

tartott istentisztelet után Ráczné Váradi Éva
zárta be a 2014/2015-ös oktatási esztendőt.
Mint elhangzott, az első, református fenntar-
tásban befejezett tanév számos újdonságot
hozott a diákok, tanárok életébe. Az igazgató
szerint a közelmúlt kiváló eredményei oly
mértékben öregbítik az intézmény hírnevét,
melyekre méltán lehetnek büszkék. 

– Idén 458 diák fejezte be a tanévet a Rá-
kócziban, ebből 95-en kitűnő bizonyítvány-
nyal büszkélkedhetnek, 39-en jeles ered-
ményt értek el. A tehetségéhez mérten min-
denki maximálisan teljesített – emelte ki az
intézményvezető, s hozzátette: a diákok ma-
gatartása példaértékű, 249 tanulónak pél-
dás, 104-nek jó értékelés került a bizonyít-
ványába. Jól alakult a szorgalmi minősítés is,
hiszen e téren 178 jeles, 123 jó osztályzat
született. Ráczné Váradi Éva büszkén szólt az
idén végzős diákokról is, közülük 42 fiatal
gimnáziumban, tizenöten szakképzőben,
öten szakiskolában folytatják tanulmányai-
kat. Öt tanulónak került elégtelen osztályzat
az év végi értesítőjébe, nekik a nyári szün-
időben lesz lehetőségük a bizonyításra. Az

igazgató kiemelte to-
vábbá a sikeres két-
tannyelvű képzést: a
ballagók közül 23 fia-
tal középfokú C típu-
sú komplex nyelv-
vizsgával zárja a nyol-
cadik évet.

Az évzáró esemény
folytatásában a Sze-
rencsen élő dr. Joó Pál
nyugalmazott egyete-
mi professzor és fele-
sége, százezer forin-
tot ajánlott fel az is-
kola legjobb nyolcadi-
kos diákjának. Az
ajándékot Ignácz Zsó-
fiának adta át a há-
zaspár. 

– Nem volt hiábavaló – fogalmazta meg a
nap üzenetét a Tiszáninneni Református
Egyházkerület lelkészi főjegyzője. Dr. Szűcs
Endre szerint nem volt hiábavaló az, hogy az
iskola egyházi fenntartásba került, és nem
voltak hiábavalók az elmúlt időszak erőfeszí-
tései, célkitűzései sem. „Ha az Úr nem építi a
házat, hiába fáradoznak az építők. Ha az Úr
nem őrzi a várost, hiába vigyáznak rá az
őrök. Hiába keltek korán, és feküsztök későn:
fáradsággal szerzett kenyeret esztek. De akit
az Úr szeret, annak álmában is ad eleget.” A
lelkészi főjegyző többek között ezzel a zsol-
tár idézettel kívánt szép nyarat az intézmény
diákjainak és pedagógusainak.

Dr. Börzsönyi József köszönetet mondott
az iskolavezetés munkájáért, mely nagyban
hozzájárult ahhoz, hogy az elmúlt év válto-
zásai zökkenőmentesen történjenek. A nyu-
galmazott esperes a református templomhoz
kötődő Bocskai István és Rákóczi Zsigmond
képmásával ellátott bronz plakettet adott át
az intézménynek, majd a hitoktatóknak is
köszönetét fejezte ki a tanévben végzett
munkájukért.

A szerencsi református templomban meg-
tartott tanévzáró esemény végén az általános
iskola diákjai a szomszédos közösségi ház
udvarán vették át osztályfőnökeiktől a jól
megérdemelt bizonyítványokat. M. Z.

Lezárult a tanév a református iskolában
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A közelmúltban kitüntetésben ré-
szesült az egykori Csalogány óvoda ve-
zetője, dr. Krusinszki Ferencné. A nyu-
galmazott pedagógus június 5-én Bu-
dapesten Balog Zoltántól, az emberi
erőforrások miniszterétől vette át a
Brunszvik Teréz-díjat, amely a kie-
melkedő óvodapedagógiai tevékeny-
ségért, valamint az óvodapedagógus
képzésben végzett jelentős munkáért
adományozható. Az elismerés a 18-19.
században élt magyar grófnőről, az el-
ső magyarországi óvodák alapítójáról
kapta a nevét. Dr. Krusinszki Ferenc-
nével otthonában beszélgettünk.

– Mit jelent Önnek a díj?

– Ez a kitüntetés a negyvenéves óvónői pá-
lyafutásom elismerését, szép befejezését je-

lenti. Csodálatos élmény volt számomra át-
venni a díjat Balog Zoltán miniszter úrtól, na-

gyon meghatódtam. Köszönöm a felterjesz-
tőknek – Koncz Ferenc polgármester úrnak
és Szerencs Város Önkormányzatának –,
hogy gondoltak rám.

– Meséljen pályafutása kezdeteiről!

– Óvónői pályámat 1973-ban, a Gyárkerti
óvodában kezdtem, és 1987-ig dolgoztam
ott. Az ottani és akkori kollektíva ismertette
és szerettette meg velem ezt a hivatást, hálás
szívvel gondolok vissza azokra az időkre.
1987-től az akkor megnyílt új óvodában foly-
tattam tevékenységemet, ez az intézmény
később a Csalogány nevet vette fel. Itt lettem
vezető és egyben beosztott óvónő.

– Mi az, amit a Csalogány óvodában eltöltött

közel három évtizedes időszakból kiemelne?

– A díjat ugyan név szerint én kaptam, de
ez egy csapatmunka eredménye. Mindig szá-
míthattam kollégáimra, akik támogatták el-
képzeléseimet, újításaimat. Közösen vezet-
tük, szerveztük az óvodai életet, együtt való-
sítottuk meg a kitűzött célokat. 1993-ban lét-
rehoztuk a Szerencsi Lurkó Alapítványt,
melynek működtetésében a férjem is sokat
segített. 

– Hogyan telnek a nyugdíjas évek?

– 2013 decemberében lettem nyugdíjas, és
azóta nagyon hiányoznak a kartársnők, a
gyerekekkel való foglalkozás, a lurkók sírása,
kacagása, a jellegzetes zsivaj. Nagyon hiány-
zik a Csalogány óvoda! R.P.

A várost szépítették
a diákok

A negyvenéves pályafutás elismerése

Ezúton szeretném megköszönni a Szeren-
csi Óvoda és Bölcsőde „Gyermekhét” prog-
ramjaihoz hozzájárult vendégeknek, a Sze-
rencsi Rendőrkapitányság Közlekedésrendé-
szeti Osztályának, a Szerencsi Hivatásos Tűz-
oltóság dolgozóinak, hogy ellátogattak intéz-
ményeinkbe és kis ízelítőt mutattak munká-
jukból az óvoda gyermekei részére. Hálánkat
és köszönetünket szeretnénk továbbá kife-
jezni: dr. Korondi Klára önkormányzati kép-
viselőnek a felajánlásáért, és támogatásáért
gyermekeink óvodai játékainak korszerűsí-
téséhez; Horváth Ádámnak a Gyárkerti Óvo-
da épületben az új öltöző padokért; Danyi
László önkormányzati képviselőnek az Ondi

óvoda számára nyújtott támogatásáért a já-
tékok bővítésére; továbbá egy bodrogkisfa-
ludi alapítványnak, akik a Gyárkerti Óvodá-
ban tartott zenés műsort támogatták.

Szeretném megköszönni az óvoda dolgo-
zóinak is az egész hetes együttműködésüket,
az ovibazárhoz készített vásári portékákat.
Programjaink vidám hangulatú, élmény gaz-
dag, felejthetetlen napokat szereztek minden
idelátogató és résztvevő számára. A vissza-
jelzések alapján a Gyermekhét rendezvényei
nagyon jól sikerültek.

Valamennyi munkatársamnak és résztve-
vőnek tiszta szívből gratulálok!

Angyal Györgyné intézményvezető

Köszönet a támogatásért

A Szerencsi Többcélú Kistérségi Társu-
lás „Eséllyel a jövőbe – Gyermekesély
program a szerencsi kistérségben” című
projektje, valamint a Szerencsi Szakképző
Iskola közös szervezésében a középiskola
diákjai takarítási akcióban vettek részt. A
fiatalok közreműködésével június 5-én
megtisztult többek között a fenyves, az
Ondi úti játszótér, valamint a Tatay Zoltán
Ifjúsági Sporttelep. Napokkal később kerí-
tésfestéssel folytatódott a munka.

R.P.

A 2014/2015-ös oktatási év
utolsó tanítási napján rendez-
tek egészségnapot a Rákóczi
Zsigmond Református Általá-
nos Iskolában. Az „Innovatív is-
kolák” pályázat keretében létre-
hozott program célja az volt,
hogy ösztönözzék a diákokat a
testmozgásra és az egészségük-
re való odafigyelésre. A június
15-ei eseményen a tanulók több
programon vettek részt: az in-
tézmény aulájában a Magyar
Vöröskereszt munkatársai vé-
geztek különböző szűréseket, a
gyerekek betekintést nyerhet-
tek az újraélesztés technikájá-
ba, az alsó tagozatosok sorversenyeken vetélkedtek az iskola körül, a felsősök pedig az egész
várost behálózó akadálypályákon bizonyították ügyességüket.

Kezdődhet a szünidő
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A Társadalmi Megújulás Operatív
Programtól elnyert, Innovatív Iskolák
Fejlesztése című pályázati támogatás
eredményeként 75 millió forint össz -
értékű programot valósított meg az
elmúlt két évben a Szerencsi Rákóczi
Zsigmond Református Két Tanítási
Nyelvű Általános Iskola és Alapfokú
Művészeti Iskola. Ráczné Váradi Éva
igazgató szerint az innováció szót ma
gyakran halljuk, de sokan nem tud-
ják, hogy ez valójában belső megúju-
lást és olyan kreatív ötleteket jelent,
amelynek végeredménye az elképze-
lések megvalósítása.

– Amikor megjelent a pályázati kiírás, so-
káig gondolkodtunk rajta, hogy belevágjunk-
e, mert láttuk, hogy rendkívül szerteágazó,
több tevékenységet intézményi szinten átfo-
góak, összetettek azok a feladatok, melyeket
meg kell valósítani – emlékszik vissza az in-
tézmény vezetője. – Végül a kollégákkal tör-
tént egyeztetés után döntöttünk a pályázat
benyújtása mellett, melyben a projekt fő fel-
adatait oly módon próbáltuk felépíteni, hogy
azok illeszkedjenek az iskolánk profiljába.
Gondolok itt például a környezeti nevelésre,
a mindennapos testnevelésre, a nyelvi kép-
zésre. Említhetném az egészséges életmó-
dot, a konfliktuskezelést, az infokommuniká-
ciós eszközök használatát, a családi életre
nevelést, a hagyományőrzést, a jó gyakorla-
tok bevezetését. Számos elem korábban is
része volt iskolánk életének, de ezeket most
a pályázatnak köszönhetően megfelelő anya-
gi háttérrel tudtuk megvalósítani. Ugyancsak
meg kell említenem, hogy az infokommuni-
kációs modul keretében például ECDL vizs-
gát tettek a résztvevő diákjaink. Kiváló prog-
ramokkal gazdagított, minősített erdei isko-
lába vettek részt intézményünk alsós osz-
tályai. Fontosnak tartom, hogy jó együttmű-
ködés alakult mindazokkal a helyi szerveze-
tekkel, melyek partnereink volt a megvalósí-
tás időszakában.

– Mi történik a projekt lezárulása után?

– A pályázat megköveteli a fenntarthatósá-
got, de szerintem ez a mi esetünkben nem je-
lent gondot az elkövetkező öt évben sem. Le-
het, hogy az anyagi háttér nem lesz olyan
mértékű, mint amit a projekt biztosított, de
megpróbáljuk az intézmény költségvetésé-
ből a jövőben is biztosítani a szükséges pénz-
ügyi keretet. 

– Feltűnően sok program színesítette a tan-

intézet mindennapjait az elmúlt időszakban.

– Így igaz. Nagyon örülünk annak, hogy
gyermekeink érdekében ilyen színvonalas,
programokkal teli két évet tudhatunk ma-
gunk mögött. Valóban sok rendezvényünk

volt, olykor már akadt olyan szülő is, aki
megkérdezte: mikor tanulnak a gyerekek?
Erre válaszként akkor is elmondtam: mi nem
tananyagot tanítunk, hanem gyermekeket. A
tudást a tanórán kívüli foglalkozások kereté-
ben is át lehet adni, sőt úgy gondolom, hogy
a gyakorlati foglalkozások során tapasztalt,
alkalmazható tudásra sokkal fogékonyabbak
a diákok. 

– A diákságnak szóló események mellett

voltak-e egyéb szakmai részei is a projektnek?

– A jövő szempontjából talán az egyik leg-
fontosabb a közel 14 millió forintból létrejött
pedagógus továbbképzés. Azok a módszerek,
szaktárgyi képzések – melyek megvalósultak
a 2014/2015-ös tanév második felében –
rendkívül hasznosak voltak. Összesen 47,
egyenként 120 órás tanfolyamon vettünk
részt a munkatársaimmal. Itt meg kell je -
gyez nem: egy továbbképzés akkor ér vala-
mit, ha a résztvevő tudásmegosztóként to-
vább adja az ott szerzett ismereteit a kollé-
gáinak. Ennek érdekében pedagógusaink
kiscsoportos foglalkozások keretében szá-
moltak be a tapasztalataikról. Hiszem, hogy
az egymástól való tanulás kicsit összeková-
csolja a jövőben a testületet. 

– A legtöbb uniós és hazai forrás támogatja

az eszközbeszerzéseket is. Az Önök esetében

volt-e ilyen lehetőség?

– A pályázat kismértékben, de támogatta
az eszközbeszerzést: ma már minden tanter-

münkben van interaktív tábla, a hozzá tarto-
zó számítógépekkel, projektorokkal. Az
egészséges életmód modul keretében kiala-
kítottunk egy spinning termet. Természete-
sen az angol nyelvű könyvektől a kémiai kí-
sérletekhez használatos eszközökön át szá-
mos olyan dolgot is sikerült beszereznünk,
melyek közvetlenül segítik a mindennapi ok-
tatást. Említhetem például az aulánkban ta-
lálható televízió készüléket is, amit a pályá-
zat nélkül nem tudtunk volna megvásárolni.

Gyökerek és szárnyak

Matematikától
a sporttáborokig

A szerencsi Rákóczi Zsigmond Kéttany-
nyelvű Általános Iskola, Alapfokú Művé-
szeti Iskola Innovatív iskolák fejlesztése
„Gyökerek és Szárnyak” című pályázata
olyan programelemeket tartalmazott,
mint például a környezeti nevelés; min-
dennapos testnevelés; egészségformáló,
egészséges szemléletet kialakítását célzó
programok; nemzeti hagyományaink,
nemzetiségi népismereti rendezvények;
idegen nyelvek tanításának-, valamint in-
formatika tantárgy tanításának fejlesztése;
gazdasági pénzügyi ismeretek bővítése;
matematikai-logikai jó gyakorlat átvétele.
Ezeken belül a tanintézet diákjai részt vet-
tek erdei iskolában, természetközeli sport-
táborokban, kirándulásokon. Ezeken túl
rendeztek egészségnapot Katus Attilával,
néptánc fesztivált, drámajáték-, informati-
ka szakkört, nyelvi témahetet, spinning
edzéseket, gazdasági és pénzügyi ismere-
tek szakkört, megyei kéttannyelvű ver-
senyt, elsősegélynyújtó, közlekedési isme-
retekről szóló tanfolyamot. A nemzeti ha-
gyományok ápolása témakörben helytör-
téneti verseny, kézműves bemutatók, nem-
zeti örökségünk helyszíneire történő ki-
rándulás színesítette a mindennapokat.
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Friss húsok kedvező áron kaphatók!Friss húsok kedvező áron kaphatók!

Szerencsi csemege vastagkolbász

Szerencsi csípős vastagkolbász

Szerencsi olasz felvágott

Szerencsi somogyi felvágott

Szerencsi vadász felvágott

Szerencsi csemege vastagkolbász

Szerencsi csípős vastagkolbász

Szerencsi olasz felvágott

Szerencsi somogyi felvágott

Szerencsi vadász felvágott

1868 Ft/kg

1940 Ft/kg

1281 Ft/kg

1265 Ft/kg

1325 Ft/kg

1868 Ft/kg

1940 Ft/kg

1281 Ft/kg

1265 Ft/kg

1325 Ft/kg

Az akció 2015. június 19-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)
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Véget ért az érettségi-időszak. A
szerencsi középiskolások május ele-
jén teljesítették az írásbeli követel-
ményeket, majd júniusban a szóbeli
vizsgákon kellett számot adniuk tu-
dásukról. A Bocskai István Katolikus
Gimnáziumban és a Szerencsi Szak-
képző Iskolában idén összesen 259
diák vehette át bizonyítványát.

ABocskai István Katolikus Gimnázium-
ban 7 végzős osztályból 159 tanuló 
tett vizsgát, 20 harmadik évfolyamos

fiatal élt az előrehozott érettségi lehetőségé-
vel, 21 fő pedig külsős résztvevő volt, ők
részben más intézményhez tartoztak, rész-
ben pedig olyan korábban érettségizett tanu-
lók, akik szükségét látták, hogy javítsanak
eredményükön, vagy újabb tárgyat jelöltek
meg. Három diáknak egy-egy tantárgyból
nem sikerült teljesítenie a követelményeket.

Dr. Gál András, a gimnázium igazgatója
szerint sikeres zárásról beszélhetünk, ösz-
szességében a tanév is jól végződött, hiszen
az intézmény közel négyes tanulmányi átlag-

gal bír, a mulasztott órák száma kevesebb
volt, a nyelvvizsgát tett tanulók száma pedig
magasabb, mint az előző évben, sokan sze-

reztek felsőfokú bizonyítványt valamely
nyelvből. Az intézményvezető büszke arra,
hogy tavaly 83 százalékos volt a továbbtanu-
lási arány – ez messze az országos és megyei
átlag felett van –, és bízik abban, hogy idén
is elérik ezt.

A Szerencsi Szakképző Iskolában három
osztály 59 diákja érettségizett, közülük ket-
ten javítóvizsgát tettek, mindenki megfelelt
az elvárásoknak. Az intézményből 32 fő vizs-
gázott három szakmában, sikeresen: kilen-
cen csőszerelőként, nyolcan villanyszerelő-
ként, tizenöten fodrászként bizonyítottak, az
utóbbi két csoport közel 4,5-ös átlaggal
büszkélkedhet.

Kovács Julianna, az iskola igazgatója ér-
deklődésünkre elmondta: a tanulók a tőlük
elvárható szinten teljesítettek, vegyes ered-
ményeik a négy éves munkát tükrözik. To-
vábbra is várják a szakmát elsajátítani vágyó,
érettségivel rendelkező fiatalokat, valamint
kiemelte, hogy jövőre utolsó alkalommal in-
dul a kétéves fodrászképzés a tanintézetben.

R.P.

Érettségi vizsgát tettek a szerencsi diákok

Szikrázó napsütés és családias hangu-
lat fogadta az ondi falunapra ellátogató
vendégeket. A településrész sportpályá-
ján megtartott eseményen szórakoztató

műsorszámok, étel és ital várta mindazo-
kat, akik június 21-én elfogadták a szer-
vező Szerencsi Művelődési Központ meg-
hívását.

Az eseményt délelőtt főzőverseny nyitotta,
majd délután Danyi László önkormányzati
képviselő köszöntötte a résztvevőket. Ezt kö-
vetően elkezdődtek a kulturális programok:
színpadra léptek a helyi óvodások, a Hajnali
Néptáncegyüttes, a Classic zenekar, a Miss
Mullins együttes és végül a sztárvendég, Ba-
lázs Pali. A főzőversenyben a kívánatos étkek
közül első helyezést ért el a paradicsomos
pörkölt, megelőzve a csülkös babgulyást és
az egyszerű pörköltet. R.P.

Falunap az ondiaknak Isten éltesse
Béla bácsit!

Ratkó Bélát látogatták meg kilencvenedik
születésnapja alkalmából június 16-án dr.
Egeli Zsolt alpolgármester és munkatársai,
akik az alkalomra készített ajándékcsomag-
gal köszöntötték az ünnepeltet, majd átad-
ták az Orbán Viktor miniszterelnök kézje-
gyével ellátott, díszkötésű emléklapot.

Ratkó Béla 1925. június 16-án született
Szerencsen. Négy évet töltött hadifogság-
ban, majd hazatérése után, 1948-tól a cso-
koládégyár dolgozója lett, ahol nyugdíjba
vonulásáig tevékenykedett. Egy gyermeke
született, Angéla, aki a Bolyai János Katoli-
kus Általános Iskola nyugalmazott pedagó-
gusa. Béla bácsi jó egészségnek örvend,
gyógyszereket nem szed, és nagyon szereti
az édességet. Isten éltesse sokáig! R.P.

Indul a receptklub
A Szerencsi Hírek augusztusban indítja útjára új sorozatát, melyben a gasztronómia

helyi különlegességeivel szeretnénk megismertetni olvasóinkat. Várjuk mindazok jelent-
kezését, akik lapunk oldalain keresztül – akár fotóval is illusztrálva – szívesen megosz-
tanák egy-egy kedvenc étel elkészítésének módját a helyben élőkkel. A recepteket, postai
úton, vagy elektronikus levélben is fogadjuk, várjuk hívásaikat telefonszámainkon is! Pos-
tacímünk: Szerencsi Hírek szerkesztősége, 3900 Szerencs, Kossuth tér 1.; e-mail: szeren-
csihirek@szerencs.hu; telefon: 47/561-180; ügyeleti telefon: +36-20/340-6089.

Tisztelt Olvasóink!
A Szerencsi Hírek következő száma az éves ütemezésnek megfelelően 2015. au-

gusztus 14-én jelenik meg. Szerkesztőségünk munkatársai 2015. július 6–30. kö-
zött évi rendes szabadságukat töltik, amely időszak alatt ügyeletet tartunk a 
+36-20/340-6089-es telefonszámon. E-mail címünk: szerencsihirek@szerencs.hu.

Hirdetésfelvétel a szerkesztőség címén: 3900 Szerencs, Kossuth tér 1.
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A szerencsi Zempléni Múzeum több
mint 500 képeslapja került kiállítás-
ra június 7-e és 17-e között a Magyar
Kereskedelmi és Kulturális Központ
(HTCC) Kínában működő létesítmé-
nyében, Ningbo városában. A tárlat
előzményeiről és részleteiről Faze-
kasné Majoros Judit múzeumigazgató
tájékoztatta lapunkat.

– Távoli országban

mutatták be a múzeum

képeslapjait. Hogyan

kezdődött a történet?

– A tavasz folyamán
megkeresett minket a
Magyar Kereskedelmi
és Kulturális Központ
azzal a kérdéssel, hogy
a múzeum elvállalná-e

képes levelezőlapjainak bemutatását egy Kí-
nában megrendezendő gazdasági és kulturá-
lis expón. Meglepetésként ért minket a felké-
rés, hiszen bár voltak már kiállításaink kül-
földön, ilyen nagyszabású meghívást nem
kaptunk korábban. A képeslap mindig is a
kapcsolattartás egyik eszköze volt, és úgy

gondoltuk, hogy ez a tárlat
hasznos eleme lehet a ma-
gyar-kínai kontaktus építésé-
nek.

– Hogyan állt össze a kiállí-

tás anyaga?

– A tervezéskor szem előtt
tartottuk, hogy bemutassuk
Magyarország különböző táj -
egységeit, a fővárost, a termé-
szeti szépségeket. Külön fel
akartuk hívni a figyelmet arra,
hogy mennyire gazdagok vagyunk vizekben,
fürdőhelyekben, meg szerettünk volna mu-
tatni valamennyi sajátosságunkat. Termé-
szetesen Szerencset és Tokaj-Hegyalját is
prezentálni kívántuk, ezért elvittünk régi és
új helyi képeslapokat, illetve kinagyított fo-
tóanyagokat városunkról és a környékről. A
gyűjtemény legérdekesebb részét a kínai ké-
pes levelezőlapok alkotják, amelyek több
helyről kerültek elő az állományunkból, és
meglepetésként ért minket, hogy még a 19.
század végéről is vannak példányok. Több-
ségében kínai városokat és nevezetességeket
ábrázolnak a darabok, de akadnak kevésbé

szokványos témák is, mint például a nyilvá-
nos kivégzés vagy a nankingi mészárlás.

– Hogyan fogadták a gyűjteményt az érdek-

lődők?

– A reakció rendkívül pozitív volt, a ma-
gyar és a kínai anyagnak is nagyon örültek az
ottaniak. Sokan megtekintették a tárlatot,
nyitottak, érdeklődőek voltak, többen is
megörökítették maguknak a lapokat fénykép
formájában. Az ő társadalmuk nem annyira
tájékozott, kevesebb ismerettel rendelkez-
nek a világról, mint mi, így bőven tudtunk
nekik újdonsággal szolgálni.

R.P.

A szerencsi múzeumalapító, Petrikovits
László születésének 114. évfordulója al-
kalmából rendezett csendes megemléke-
zésen hajtottak fejet a résztvevők a néhai
fogorvos domborműve előtt. A június 18-
ai eseményen Fazekasné Majoros Judit, a
Zempléni Múzeum igazgatója méltatta a
műgyűjtőt, aki akkor vált igazán a város
történetének részévé, amikor 1967-ben

felajánlotta a köz javára mintegy 400 ezer
darabból álló magángyűjteményét, ezzel
létrehozva a település múzeumát. A prog-
ram zárásaként a városvezetés és az intéz-
mények képviselői elhelyezték a tisztelet
koszorúit Petrikovits László dombormű-
vénél.

Petrikovits László régi tárgyak és termé-
szeti kincsek iránti érdeklődése, gyűjtőszen-
vedélye már középiskolás korában megmu-
tatkozott, és egész életét meghatározta. A
debreceni orvosi egyetem elvégzése után
1928-tól Szerencsen telepedett le, itt dolgo-
zott körorvosként. A második világháború
idején gyűjteménye jelentős része megsem-
misült. 1951-ben Bartók Lajos debreceni an-
tikvárius nyolcezer darabos képeslapgyűjte-
mény megvásárlását ajánlotta Petrikovits
Lászlónak, ettől kezdve minden szenvedélye,
tudása, érdeklődése e tárgy gyűjtésére irá-
nyult: rövid idő alatt több százezres kollek-
cióra tett szert. Kapcsolatba került a világ
minden jelentős gyűjtőjével, klubokkal, s
nemcsak gyűjtött, hanem csoportosított, fel-
dolgozott, rendszerezett, tanulmányozta a
szakirodalmat, tudományos vitákat folyta-
tott, és létrehozta a képeslapok osztályozá-
sának azon rendszerét, amit a szerencsi
Zempléni Múzeumban ma is használnak.

R.P.

Emlékezés Petrikovits Lászlóra

A szerencsi Zempléni Múzeum idén is
csatlakozott a Múzeumok Éjszakája orszá-
gos programsorozathoz június 20-án szom-
baton, 17 és 23 óra között. A Rákóczi-várban
található intézmény munkatársai rendha-
gyó zenés tárlatvezetések során mutatták
be Rákóczi Zsigmondot és korát, a képeslap
világát és az első világháború helyi és zemp-
léni emlékeit. A gyermekek kézműves fog-
lalkozásokon tervezhették meg családjuk cí-
merét, továbbá mécsestartót és képeslapot
készíthettek. R.P.

A Zempléni Múzeum kiállítása Kínában

Éjszakai
tárlatvezetés



„Nem lehet kinyitni egy könyvet

anélkül, hogy ne tanulna belőle vala-

mit az ember.” A kínai közmondás ér-
telmét Szerencsen úgy lehet lefordí-
tani: nem lehet egy képeslapot a ke-
zünkbe venni anélkül, hogy ne tanul-
na belőle az ember valamit. A Zemp-
léni Múzeum képeslap kollekciója
számos olyan külföldi levelezőlapot
őriz, amely nem tartozik a gyakori
kutatott témák közé. Így állagmegó-
vás szempontjából is, csak akkor ke-
rül kézbe, ha kiállítást készítünk be-
lőle. A több mint hatszázezres törzs-
állománynak értékes, rejtett kincseit
tárhatjuk még az érdeklődők elé.

Akínai kiállításra válogatva, érdekes
lapok kerültek napvilágra, hiszen 
ilyenkor már nemcsak a képes oldal

kap értelmet, hanem a dokumentációs, illet-
ve levéltári szempontból is értékes hátoldal
is. Képeslapnak dupluma ezért csak a képet
illetően van, de a címzés, a ráírt szöveg mind-
egyiken egyedi. A múlt század első felében
Kínából hazánkba írt látóképes levelezőlapo-
kat küldtek például egyetemi professzornak,
akivel tudatták, hogy pestis járvány van, így
valószínűleg Amerikán át kell Sanghaiból ha-
zajönnie a lap küldőjének. Egy apa írta gim-
nazista fiának 1931-ben a kínai templomok-
ról: azok mindenütt faragott elefántcsonttal
és arannyal díszítettek. Tyátyinak címezték
azt a lapot, amelyen beszámoltak a rendkívül
értékes kínai építészeti és művészeti alkotá-
sokról, amit végtelenül élvezve nézegetnek.
Kovács mama házmesternek is írtak a távol-
kelet vándorai aláírással: „az öt napig tartó
út után szerencsésen megérkeztünk Peking-
be, az átlaghőmérséklet 40 fok.”

A legérdekesebb képeslapnak mégis azt
tartjuk, amelyet Diószeghy Sándor attasé írt
a Tolnai Világlap szerkesztőségének. Ez az úr,
a huszadik század első évtizedeiben kínai tol-
mácsként utazott a francia kormány megbí-
zásából Tibetbe, s közben a hazájának is kül-
dött tudósításokat az útjába eső élményeiről.
Képeslapokat, egzotikus tájakat ábrázoló vá-
szonképeket, amatőr és műtermi fotókat kül-
dött útjairól. A múzeum gyűjteménye is büsz-
kélkedik egy ilyen különleges képeslappal.
Diószeghy részletesen beszámol a hajóra
szállás időpontjáról, az érintett helységekről,
és emlékezteti a szerkesztőt, hogy az elmúlt
évben ő volt az, aki Madagaszkárról is beszá-
molt. A Tolnai Világlap 1914. január 18. szá-
ma fotót jelentetett meg róla, két kínai tiszt
társaságában, a kép felirata: „Diószeghy Sán-
dor honfitársunk a tibeti határon. Mint a kí-
nai katonai tudományos misszió tagja utazik
most Tibet keleti részén”. Olyan ember volt,

akit vonzott a távoli vidé-
kek titokzatossága, élet-
rajza rendkívül színes.
1897-től két évig harcolt
a görög-török háború-
ban, majd Algériában és
Madagaszkáron teljesí-
tett szolgálatot, innen ke-
rült 3 évre Kínába, utána
egy évre hazalátogatott.
1904-ben a szülők belee-
gyezésével egy kínai nőt
vett feleségül, született egy kisfiúk, de két-
éves korában elhunyt, majd nemsokára fele-
sége is meghalt. 1918-ban Madagaszkáron
nősült újra, egy bennszülött nőt, Ramatumot
vette feleségül. Mint gyarmati katonatiszt be-
járta Mongóliát és Tibetet. Állandó levelezés-
ben állt a Magyar Tudományos Akadémiával,
mert meggyőződése volt, hogy megtalálja a
magyarok őshazáját, amit az akadémia támo-
gatott is, de közbeszólt a világháború. 1912-
től nyugállományba vonulásáig a francia kül-
ügyminisztérium kötelékében francia–kínai
tolmácsként működött. Gyermektelenül halt
meg 1950-ben Párizs közelében Montmagny-
ban. Életét, pályafutását Franciaországban el-
ismerték, legalább nyolcszor kitüntették, itt-

hon alig ismerjük. A köztiszteletben álló ne-
mesi földbirtokos családba született, állator-
vosnak készülő, mégis önkéntesként harcoló,
Kőrösi Csoma Sándor és Benyovszky Móric
kalandvágyó, felfedező életét követő tudósító
nehézségekben is bővelkedő élete megérde-
mel egy „képeslapnyi” említést.

A képeslap gyűjteményünk régi anyaga
egy kincsesbánya, amelynek tartalmát, ha
megkutatjuk ehhez hasonló értékekre buk-
kanunk. Ugyanakkor látjuk a fejlődést, ami a
régi kiadású képeslapok és a napjainkban
küldött képek között párhuzamba állítható.
A kínai városképek esetében ez rendkívül di-
namikus, nem évtizedekben, hanem hóna-
pokban mérhető. O.Z.M.
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Jeney András

Csönd ölében
Fészket keres magányos száraz ágon,
Szívedre röppen, ázott kis veréb;
Megérint halkan, könnyű, lepkeálom –
S lám felriaszt: békességet zenél.

Békességet, hol vágyak dübörögnek,
Hol bánt a fény és odvas a sötét,
Szeretetcsontot hová néha löknek,
S kutyák marják el fiak örökét.

Kakukktojással van tele a fészek,
Gyűlnek alá fekete farkasok;
Verébke mégis itt marad tevéled,

Hát mért riadsz? – ölelnek csöndkarok;
A csönd ölén, lásd, ott a békességed,
Elszáradt szíved benne földobog.

Bodnár Edit

Csodás élet
Vajon mit adunk át az utókornak?
Csupán csak leülepedett hordalék életet,
mely megkövült talajára Isten rovást írt,
üzeneteket hordozó géneket?

Vajon mit adunk át az utókornak?
Szenvedélyes túlfűtött önös vágyakat,
avagy mozaikba rakott színes képeket,
ideákból szőtt misztikus álmokat?

Vajon mit adunk át az utókornak?
Emlék képeket, objektíven áttörő fényt
csupán?
Vagy reményt istentől az embernek,
és életet e Föld nevű csodás planétán!

A Hegyaljai Alkotók Társulása június 19-én tartotta meg éves közgyűlését Szeren-
csen a Rákóczi-vár falai között. Az idei és jövőbeli művészeti tervek, feladatok meg-
beszélésén túl, tisztújításra is sor került.

A civil egyesületnél a titkári pozíciót Rátkai Jánosné, a pénztárnoki tisztséget Bá-
rány Tímea látja el ezek után. Schlosserné Báthory Piroskát, a társulás korábbi tit-
kárát felügyelő bizottsági tagnak választották meg. A tagság köszönetét fejezi ki a
korábbi pénztárnoknak, Vantuchné Csikós Zitának, aki hosszú éveken keresztül lel-
kiismeretesen és perecízen végezte munkáját az egyesületben.

Tisztújító közgyűlés

A Hegyaljai Alkotók Társulása versei

Távol-keleti képeslapok



Figyelemreméltó eredményeket ért el a közelmúltban vá-
rosunk sportlövő tehetsége. Bukovszky Péter, az Újpesti Tor-
na Egylet versenyzője több jelentős megmérettetésen is részt
vett az utóbbi hetekben: kiválóan szerepelt Pécsen az Európa
Bajnokságra utazó csapat válogatásán, a csehországi Plzeň-
ben megrendezett Olimpiai Reménységek Versenyén és a
Nyári Budapest Bajnokságon. Az ifjú sportolóval saját gyakor-
ló lőterén beszélgettünk.

– Szép sikereket könyvelhettél el nemrég. Mesélj ezekről!

– Három fontos eseményt említenék meg az elmúlt néhány hetes
időszakból. Május elején Pécsen versenyeztem az Európa-bajnokság-
ra utazó csapat válogatásán, amely két fordulóból állt és mindkettőn
jól szerepeltem, összesítettben első helyen végeztem, így kijutottam
az Eb-re. Az első válogatóversenyen magamhoz képest nagyon jól
teljesítettem: 617,9 köregységgel egyéni csúcsot lőttem. Plzeňben
részt vettem az olimpiai reménységek tornáján, ahol az alapverseny-
ben második, a döntőben pedig harmadik lettem, valamint 621,6
köregységgel sikerült megdöntenem saját korábbi rekordomat, en-
nek köszönhetően megvertem a tavalyi Európa-bajnokot. Felnőtt ka-
tegóriában indultam a Nyári Budapest Bajnokságon, amit június 20-
a és 21-e között rendeztek meg. A szombati napon a szabadpuska 60
lövéses fekvő számában – kedvezőtlen időjárási körülmények között
– a nyolcadik helyen kerültem a döntőbe, és végül bronzérmet sze-
reztem. Vasárnap a szabadpuska 3x40 összetett számban az egyéni
csúcsomat 9 köregységgel megjavítva megnyertem az alapversenyt,
így az első helyről várhattam a döntőt, ahol ismét sikerült a dobogó
harmadik fokára állnom.

– Mi vár rád a közeljövőben?

– Indulok a németországi Suhlba egy junior világkupára, ahol a
versenyzők között én leszek a legfiatalabb, majd hazaérkezésem
után két hétig Budapesten leszek az Eb-re felkészítő táborban. Július
végén a szlovéniai Mariborban megrendezésre kerülő Európa-baj-
nokságon a junior fiúk 60 lövéses fekvő számában képviselem majd
hazánkat.

– Hogyan készülsz a megmérettetésekre? 

– Itthon a saját készítésű, jól
felszerelt, egy állásos lőteremen
edzek. A versenyek előtt egy órát
meditálok: ilyenkor minden külső
tényezőt kizárok, és csak a mér-
kőzésre koncentrálok. Soha ni-
csenek konkrét elvárásaim, de
mivel ez egy olyan sport, amely-
ben bárki, bármikor nyerhet, így
minden megmérettetésnek úgy
indulok neki, hogy akár az első
helyen is végezhetek – ez motivál.

– Jövőbeli elképzelések?

– Szeretnék kijutni a 2018-as
junior világbajnokságra, majd a
2020-as tokiói olimpiára.

R.P.
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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

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

keres.

Érdeklődni lehet telefonon:

30/827-3353

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

borászati laboratóriumába

munkatársat keres

analitikai vizsgálatok elvégzésére.

laboráns

Érdeklődni lehet telefonon:

30/644-6878

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

Az ifjú sportlövő sikerei

A tállyai Zempléni Árpád Általános Is-
kola és Alapfokú Művészeti Iskola a
Nemzeti Tehetségprogram támogatá-
sával 1 000 000 Ft pályázati összeg-
ben részesült, az NTP-KKT-A-14-0080
„3T” Tudorka Természettudományos
Tehetségek program keretén belül. A
beválogatott 15 tanuló érdekes elő-
adásokon, valamint hollókői, buda-
pesti és fónagysági tanulmányi kirán-
dulásokon vettek részt. 
Köszönjük a támogatást!
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Koncz Ferenc polgármester és a
Szerencs VSE képviseletében Kiss At-
tila adta át az aranyérmeket a Bor-
sod-Abaúj-Zemplén Megyei másod-
osztályú bajnokságot megnyerő lab-
darúgócsapatnak. A 2015. június 26-
án, a Bolyai János Katolikus Általános
Iskola étkezőjében megrendezett ese-
ményen az U19-es együttes tagjai is
átvehették jól megérdemelt bronzér-
müket.

Az ünnepi alkalom nyitányaként Kiss
Attila értékelte a szerencsi futballcsa-
patok 2014/2015-ös bajnokságban

nyújtott teljesítményét. Elsőként a női együt-
tesnek gratulált, hiszen a 2014-ben alakult
gárda a tavaszi folytatásban már megcsillog-
tatta tehetségét, jó néhány győzelemmel ör-
vendeztetve meg a szurkolókat. Kiss Attila
úgy vélte komoly jelei vannak a sikeres foly-
tatásnak, amiért elismerését fejezte ki Ta-
kács László edzőnek és a lelkes női csapat
tagjainak.

Az U19-es fiataloknak sikerült elérnie a ki-
tűzött célt, hiszen a fináléra, a harmadik
helyre tornászták fel magukat. Kiss Attila
örömét fejezte ki, hogy a többségében helyi
emberekből álló ifigárda biztos utánpótlást
nyújt a felnőtt keret számára. Utóbbiak ese-
tében megjegyezte: a megyei másodosztály-
ban megszerzett győzelmet többségében az
a csapat érte el, amely évekkel ezelőtt meg-
kezdte a munkát egy új helyi futball létreho-
zásán. Rábai Attila, a labdarúgó szakosztály
elnöke köszönetet mondott a csapatoknak az
elért eredményért és Szerencs Város Önkor-
mányzatának az elmúlt időszakban nyújtott
támogatásáért. Az éremátadás után Koncz
Ferenc polgármester is köszöntötte a csapa-
tokat, s reményét fejezte ki, hogy a Szerencs
VSE a megyei első osztályban is méltókép-
pen képviseli majd városunk színeit. Mint
mondta, jó csapat van Szerencsen, a legfon-
tosabb cél a biztos helytállás a következő
szezonban.

Tóth István vezetőedző értékelésében ki-
emelte, hogy nem volt könnyű idény a csapat
számára, ami a végjátékban is megmutatko-
zott, hiszen az utolsó két mérkőzésen dőlt el
a bajnoki cím sorsa. – Nehéz éven vagyunk
túl, hiszen a Magyar Kupában ismét feljutot-
tunk a főtáblára és várhatóan a megyei baj-
noksággal párhuzamosan augusztus köze-
pén itt is folytatódnak a küzdelmek – fogal-
mazott a vezetőedző. Mint megtudtuk, július
3-ig kell leadni a nevezéseket a megyei első
osztályba, a tréner négy-öt poszton szeretné
megerősíteni a keretet. Az már bizonyos,
hogy a Mádról érkező Buri Attila, a Tállyáról

átigazoló Kiss Kriszti-
án és Rábai Gergő Ti-
szaújvárosból erősíti
majd az együttest.

A megyei élvonal
megköveteli az U19 és
U16-os csapatok neve-
zését is, de ez nem érte
váratlanul a szakosz-
tályt, hiszen a Bozsik
programnak köszön-
hetően több mint 120
igazolt játékossal biz-
tosítva van az utánpót-
lás Szerencsen. Tóth István reményét fejezte
ki, hogy a jelenlegi játékosok együtt marad-
nak és a bekerülő tagokkal együtt ütőképes
gárda kezdi el augusztusban a 2015/2016-
os bajnoki idényt. 

Rábai Attila szakosztályvezető is megerő-
sítette, hogy a leginkább szembetűnő válto-
zást az jelenti majd, hogy az első osztályban
az U19-es mellett U16 indítása is kötelező,
de úgy gondolják, hogy az utánpótlásnak jót
fog tenni, ha a az U14-es fiatalokat is nevezik
a bajnokságba.

Fontos kérdés, hogy adottak-e a feltételek
a magasabb osztályban való indulásra? Kiss
Attila, a megyei első osztályban való szerep-
lésről úgy fogalmazott: a legfontosabb, hogy
legyen egy jó csapat, de szerencsére ez már
adott Szerencsen. Szerinte 4-5 játékossal ki-
egészülve a gárda alkalmas lesz arra, hogy
helytálljon a magasabb osztályban is.

– Ne feledjük a mi célunk nem csak a minél
jobb eredmény elérése, hanem az, hogy fiatal-
jaink minél többet sportoljanak, egészségesen
éljenek – fogalmazott Kiss Attila. M. Z.

Irány a megyei első osztály

Balogh Imre, Szerencs Város Sportegyesülete sakkszakosztály-
ának vezetője kitüntetést vett át május 9-én Budapesten, a Ma-
gyar Sakkszövetség éves közgyűlésén. A Magyar Sakkozásért-dí-
jat a szerencsi sakkéletben történő, több évtizede tartó tevékeny
részvételért, a nemzetközi versenyek szervezéséért, az országos
versenybírói feladatok ellátásáért és az ifjúságnevelés területén
végzett odaadó munkáért érdemelte ki a sportág helyi elöljárója.
Az elismerés kapcsán beszélgettünk a szakoktatóval.

– Meséljen a kezdetekről! Hogyan került kapcsolatba a sakkal?

– 1950-ben születtem a romániai Érselénden, 1990-től élek Szerencsen a családommal
együtt. Sakkozni édesapámtól tanultam meg, gyerekként. Az első sakk-könyvet a gimnázi-
umi évek alatt kaptam.

– Mikor csatlakozott a helyi sakkélethez?

– 1993 óta oktatok Szerencsen, tanítványaim közül első osztályú sakkozók, mesterek és
mesterjelöltek kerültek ki, akik az életben is megállják a helyüket. A szakosztály korábbi
vezetője, Cseppely János igazolt engem játékosként a szerencsi csapatba, majd javasolta,
hogy foglalkozzak gyerek- és ifineveléssel. 2000-ben sikeresen vizsgáztam mint sakkoktató
és edző.

– Mi újság a szakosztályban?

– A szerencsi megyei első osztályú csapat a 2014-2015-ös bajnoki évben történetének
második bronz érmét szerezte meg. A városban hagyományosan megrendezzük a Zemplén
Kupát, ebben az évben immár 25. alkalommal. Ez a megye legnagyobb nemzetközi versenye
– országosan is az első tízben van –, ahol négy napon át „harcolnak” a pontokért és a díja-
kért a hazai és a külföldi versenyzők.

– Hogyan látja a jövőt?

– Úgy gondolom, a szakosztály célja – ahogy eddig, úgy a jövőben is –, hogy versenyzési
lehetőséget biztosítson a sakkozni szerető emberek számára, illetve hogy Szerencs jó hírét
vigyék a megyében és annak határain túl. Az a tapasztalatom, hogy a városvezetés szívesen
lát minket, és komoly támogatást nyújt a működésünkhöz. Ami engem illet, keresem az
utódom. Szívesen látnék egy fiatal vezetőt a szakosztály élén. R.P.

Kitüntetés a szakosztályvezetőnek
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Szerencsen áron alul emeletes
családi ház a Tesco és az iskolák
közelében eladó. Kétgenerációs la-
kásnak, nagycsaládosoknak, akár
vállalkozásra is alkalmas. Rende-
zett udvaron, melléképületekkel.
Budapesti, miskolci, szerencsi ki-
sebb lakáscsere is érdekel értékkü-
lönbözettel. Érd.: 70/655-7576,
47/363-282. (11-16)
Szerencsen a Bocskai út elején
társasházi lakásban 40 m2-es, első
emeleti lakás eladó. A lakás szoba-
konyha-fürdőszobás, rezsije keve-
sebb mint 20 000 Ft. Közös költ-
ség: 7 200 Ft. Ára: 5,8 M Ft. Érd.:
47/363-157. (11-12)
Szerencs, Vörösmarty út 25. szám
alatt, összkomfortos családi ház
ela dó, ugyanitt 2 db komplett szo-
babútor eladó. Érd.: 70/515-7969.
(11-12)
Szerencs, Kossuth út 16. szám
alatti, régi típusú családi ház, kis
kerttel, udvarral eladó. Érd.:
47/363-452. (11-12)
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. (11-12)
Bekecsen 85 m2-es, jól karbantar-
tott családi ház eladó. Bolt, posta,
rendelő, iskola, óvoda, buszmegál-
ló a közelben. Érd.: 30/8363-302.
(11-13)
Szerencs, Gyár út 3. 1/3. szám
alatti, első emeleti, 39 m2-es lakás
eladó. Érd.: 20/586-5223. (11-14)
Családi ház eladó Szerencsen, az
Árpád út 43. szám alatt. Tehermen-
tes, déli fekvés, borospince. A vá-
rosközpont 3 perc. Érd.: 20/579-
4249. (11)
Szerencs városközpontjában (Kos-
suth út 19/A) 61 m2-es magasföld-
szinti lakás azonnali beköltözéssel,
áron alul eladó. Irányár: 5 500 000
Ft (az ár alkuképes). Érd.: 30/331-
9467. (11-14)

VeGYeSVeGYeS
Bontott cserépkályha beépítéssel is
eladó. Érd.: 20/573-5528. (11-12)
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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

2015. július 3.

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

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!

E-mail:
citymarketing2004kft@gmail.com

Kreatív termékek, iroda- és iskolaszerek
széles választékát kínáljuk Önöknek

hétfőtől-péntekig 8-17 óráig.

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

További újdonságaink:
– nyári méteráruk

pamutvásznak–

Szeretettel várunk mindenkit!Szeretettel várunk mindenkit!

Öltöztesse otthonát új függönyökkel.
Mi segítünk Önnek a kiválasztásban.

Árnyékolja ablakát különféle rolókkal,
rolettákkal, sötétítőkkel.

Végre itt a nyár!Végre itt a nyár!Végre itt a nyár!Végre itt a nyár!

– kárpit anyagok, műbőrök
– karnisok, lakáskiegészítők

Helyben mindent elkészítünk.Helyben mindent elkészítünk.

2015. július 3.




