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Árvízvédelmi
beruházás Szerencsen

Összeköt
a közös múlt

Szerencsi
utcanevek

XXVIII. évfolyam 3. szám • 2013. március 8.

70%
1,3 milliárd forint

„A Magyar Állam átvállalja Szerencs Város
Önkormányzata által az előző ciklusokban fel
halmozott adósságállomány 70%át, összesen
1 281 942 835 forintot, és ennek járulékait.”
(Írásunk az 5. oldalon.)



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

Egy kis hazai...
AKCIÓS TERMÉKEINK

Parasztmájas
Szendvicssonka
Szerencsi virsli
Cserkészkolbász
Sertés zsír
Májas hurka

949 Ft
1349 Ft
899 Ft

1499 Ft
599 Ft
799 Ft

Szenzációs árengedmények, mindig más
húsrészekre pénteken nyitástól,

szombaton zárásig, a készlet erejéig!
Akciós hirdetésünket kövesse figyelemmel

a Szerencsi MG. Zrt. húsboltjának ablakfelületén
és a Szerencsi Képújság oldalain, illetve

megtalálhatóak vagyunk a www.szermgrt.hu
oldalon és a facebook-on is.

Szerencs, Rákóczi út 107.
Nyitva tartás: kedd–péntek 7–17 óráig,

szombat 7–12 óráig.

Termelői tej magas zsírtartalommal 150 Ft/liter
Az kció 2013. március 8-tól módosításig érvényes!a

Folyamatos termékvásárláshoz kötött ajándékok!

Szerencs, Rákóczi út 94. Telefon: 47/560-250Szerencs, Rákóczi út 94. Telefon: 47/560-250
www.szerencsifurdo.huwww.szerencsifurdo.hu

2 teljes árú jegy megvásárlása esetén
a harmadik félnek

ingyenes a belépés.ingyenes a belépés.

Üdülési csekk és Szép kártya elfogadóhely!Üdülési csekk és Szép kártya elfogadóhely!

18-21 (3 óra) 1300 Ft
19-21 (2 óra) 1000 Ft
20-21 (1 óra) 600 Ft

Órás kedvezmény hétfőtől-péntekigÓrás kedvezmény hétfőtől-péntekig

Hétfő-péntek:
• Felnőtt belépő 1500 Ft
•60 éven felüli és nappali
tagozatos diák belépő 1000 Ft

2+1AKCIÓ!
AKCIÓ!

Szombat-vasárnap:
• Felnőtt belépő 1700 Ft
• 60 éven felüli és nappali
tagozatos diák belépő 1200 Ft

Olajszűrők: VW 800 Ft, Opel 450 Ft, Renault 700 Ft.
Renault Megan, Golf V, Astra H, SX 4, Golf 4

oldalcsapos ablaktörlők már 4000 Ft-tól.

KEZDJE ITT A VÁSÁRLÁST!

Vásárlóink kérésére és a nagy sikerre való tekintettel folytatjuk

tehát, ha márciusban nem tudjuk Önt azonnal
raktárról kiszolgálni, akkor

rendeljük meg Önnek a vásárolni kívánt alkatrészt.

20%-os akciónkat,

20% kedvezménnyel

Önnek is gondot jelent, hogy gyakran kiég a tompított fényizzója?

E-jeles nappali menetfény lámpák már 5500 Ft-tól.
Cserélje nappali menetfényre!

Suzuki olajszűrő 450 Ft.

0W40-es motorolaj 4 liter 4000 Ft.1

A Szerencsi Városüzemeltető Nonprofit Kft. (3900 Szerencs, Eperjes út 9.),
mint bérbeadó

Szerencs Város Önkormányzata tulajdonában lévő irodahelyiségek bérbeadására.
pályázatot hirdet

KIADÓ IRODAHELYISÉGEKKIADÓ IRODAHELYISÉGEK

A pályázatot benyújtani a pályázathoz szükséges adatlapon a kezelő,
a Szerencsi Városüzemeltető Nonprofit Kft.

Kossuth tér 1. alatt lévő irodájában lehet.szám (Népház)
A benyújtás határideje:

A pályázatot benyújtani a pályázathoz szükséges adatlapon a kezelő, a
Szerencsi Városüzemeltető Nonprofit Kft. (Szerencs, Kossuth tér 1. Népház),

alatt lévő irodájában lehet.
A pályázati adatlap átvehető a Szerencsi Fürdő és Wellnessházban, a Szerencs
Város Polgármesteri Hivatal ügyfélszolgálatán (Szerencs, Rákóczi út 89.), a

Szerencs, Kossuth tér 1. szám alatt (Népház), valamint letölthető a
www.szerencs.hu honlapról.

2 óra013. február 28. (csütörtök) 12

Iroda helyiségek bérbeadása:

1./ Szerencs, Rákóczi út 94. ( zerencsi Fürdő és Wellnessház)S

alatti ingatlanban található helyiség.
Alapterület: 13 m

2

2./ Szerencs, Ondi út 1. ( Uszoda)Városi

alatti ingatlanban található helyiség
Alapterület: 23 m

2

Bérleti díj összege: 1 000 Ft/hó/m +
2

áfa
(külön fizetendő a helyiség rezsije)
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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, valamint a Szerencsi Fürdő és Wellnessházban.

Kiadja: SZERENCSI VÁROSÜZEMELTETŐ NONPROFIT KFT. 3900 Szerencs, Eperjes u. 9. • Felelős kiadó: TAKÁCS M. ISTVÁN ügyvezető igazgató. • Tördelés: NÉMETH PÁL 
Készült: a Gazdász-Elasztik Kft. nyomdájában • Ingyenes kiadvány, megjelenik 4000 példányban. A lapból értesüléseket átvenni, írásokat újraközölni kizárólag 
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SzerencsiSzerencsi

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

INGYENES KIADVÁNY

A számok nem hazudnak…
Miután nyilvánossá vált a konszolidációs törvény, kiderült, hogy

az 5000 fő lélekszám fölötti településektől a Magyar Állam átvál
lalja a felhalmozott adósság 40%át. Most már kicsit fellélegezhe
tünk, gondoltuk, hiszen a jelenlegi városvezetés 2010ben 2,3 mil
liárd forintos hosszú lejáratú hitellel vette át a település irányítá
sát. Igaz, hogy az elmúlt két évben a polgármester által is említett
takarékoskodással, a korábbiaknál sokkal ésszerűbb intézmény
működtetéssel, mintegy 500 millióval sikerült csökkenteni az
adósságot, azonban az így maradó 1,8 milliárdos teher még min
dig felfoghatatlan összeg Szerencs életében. Nos, az eredeti tervek
szerint ebből mindössze 40%ot vállalt volna a kormány, amelyről
Koncz Ferenc úgy fogalmazott: ez nekünk kevés! Elindult tehát
Budapestre, és sorra kopogtatott az ajtókon. Beszélt a belügymi
niszterrel, lobbizott a miniszterelnök titkárságán, igyekezve min
denki előtt vázolni nehéz helyzetünket. Talán egy ehhez hasonló
párbeszéd is elhangzott: „– Belügyminiszter úr, már megbocsás
son, de nekünk ez a 40% nagyon kevés! A miniszter hirtelen meg
lepődött, majd kérdezett: Mennyivel növekedett az adósság 2010
től? – Nem növekedett, 500 millióval csökkentettük – válaszolt a
szerencsi polgármester. A belügyminiszter felvonta szemöldökét,
s az előzőnél talán még inkább meglepődve folytatta: – Csökkent?
Nézzük meg a számokat, mert a számok nem hazudnak.”

Megnézték. A kormány számára is beigazolódott, hogy a nyolc
évig túlköltekező Szerencsen 2010től valóban új szellemben fo
lyik a munka. Így lehetett feltornázni a támogatás mértékét: nem
40%kal, hanem 70%kal csökken az adósság, elismerve ezzel a
város erőfeszítéseit. Ez a konszolidáció életben tartja Szerencset
és remélhetőleg felgyorsulhat a két éve húzódó üveggyapotgyár
ügye is.

Mert az is a történet része, hogy a munkahelyteremtés területén
eddig még nem sikerült eredményeket felmutatni. De vajon ki az
a befektető ma Magyarországon, amely egy végletekig eladósodott
településen kíván letelepedni? Létezike az a pénzintézet, amely
egy kilátástalan helyzetben lévő városban bármilyen beruházást
finanszírozna? A válasz nagyon egyszerű: nincs ilyen.

S ha már a számoknál tartottunk: az elmúlt nyolc évben hullott
ránk az uniós manna, majd bele fulladtunk az uniós pénzekbe.
Igaz, a fuldoklás az utódokra maradt volna, akiknek egy jó része
inkább elmenekült Szerencsről. Épült önkormányzati bérlakás
egy olyan városban, ahol több százra tehető az üresen álló ingat
lanok száma. Épült uszoda, amely évi 34 millió forintot emészt fel,
itt van a Fürdő és Wellnessház, amelyik ugyancsak évi 17 millió
forinttal terheli Szerencs költségvetését. A város kapujában álló
két toronyról már ne is beszéljünk. Az egyébként is felhalmozott
adósságokhoz kibocsájtottak egymilliárdos svájci frank alapú köt
vényt; az uniós beruházások követelték az önkormányzati saját
erőt – hitelhitelre.

Bármely oldalról próbálnák csűrnicsavarni a számokat, Koncz
Ferenc az elmúlt két évben – kihasználva érdekérvényesítő lehe
tőségeit – több mint kétmilliárd forintot hozott Szerencsre.

Egy szó, mint száz: 2013 tavaszán Szerencs új lehetőséget ka
pott az élettől. A teher nagy része lehullott. Ahogy pedig a polgár
mester fogalmazott: következhet a munkahelyteremtés. Várjuk az
eredményeket!

Muhi Zoltán

Szerencs Város Önkormányzata 
nevében 

a nőnap alkalmából 
szeretettel köszöntöm 

a város lányait és asszonyait!

Koncz Ferenc
polgármester

Városi Nőnap
Szerencs Város Önkormányzata

szeretettel hívja 
a város lányait és asszonyait

március 8án 
a Rákóczivár színháztermébe.

A 17 órakor kezdődő Városi Nőnapon 
Koncz Ferenc  polgármester 

köszönti a meghívottakat, 
majd az ajándékműsorban közreműködik 

Barna Balázs, Görcsös Szabolcs, 
a Hajnali Néptáncegyüttes, Karády István, 

Ringer István, a Szerencsi Férfikar. 

A szervezők meglepetés előadóval is készülnek
erre az alkalomra.



Súlytámfal védi majd a fecskési településrészt

Régi álom valósul meg idén Szeren
csen. Bizonyára sokan emlékeznek 

a 2010es árvízhelyzetre, amikor
megyénk több településén hatalmas káro
kat okozott a víz. Nagy volt az ijedelem vá
rosunkban is, amikor a Szerencspatak víz
szintje olyannyira megemelkedett, hogy
mindössze néhány centiméteren múlott a
fecskési városrész sorsa.

Szerencs Város Önkormányzata fontos
nak tartotta, hogy ilyen veszélyhelyzetnek
nem szabad még egyszer kitenni az itt élő
ket. Az Új Magyarország Fejlesztési Terv
ÉszakMagyarországi Operatív Program tá
mogatási rendszeréhez benyújtott, 100
százalékos támogatottságú árvízvédelmi
pályázata 101 millió forinttal segíti a gon
dok elhárítását Szerencsen. 

A közelmúltban közbeszerzési eljárás ke
retében kiválasztották a kivitelezőt, majd
az illetékes szakhatóságok részvételével
február 26án tartották meg a munkaterü
let átadását, amely a projekt hivatalos kez
detét is jelenti egyben.

– Régen várt beruházás indul el Sze
rencsen –, hiszen különösen két telepü
lésrészünket – a Fecskést és Ondot – ve

szélyezteti évről évre az árvíz – mondta
el a munkaterület átadáson Koncz Fe
renc polgármester. – Most úgy tűnik,
hogy ezt a problémát egyszer és min
denkorra rendezni tudjuk. Megemeljük
a gátat, a Fecskésnél pedig egy úgyneve
zett súlytámfalat készítünk, ami remé
nyeink szerint megoldja a fecskési
problémákat és megnyugtatja az ott élő
embereket – mondta el lapunknak a
polgármester.

A Szerencs város környezetbiztonságá
nak növelése és árvíz veszélyeztetettségé
nek csökkentése című projekt alapvető cél
ja a védelmi rendszerhiányosságok kezelé
se, illetve a meg lévő műtárgyak fejlesztése,
biztonságosabbá tétele. A tervek szerint a
védekezés biztonságának növelése érdeké
ben a Szerencspatak mentén megemelik
és biztonságosabbá teszik a töltéseket, a
fecskési városrész védelme érdekében ár
vízvédelmi támfalat építenek.

A tervek szerint a védekezés biztonságá
nak növelése érdekében depónia korona
korrekció, magasítás, koronaelrendezés és
stabilizáció, árvízvédelmi támfal építése,
valamint a keresztező be és leeresztő mű
tárgyak felújítása, ideiglenes szivattyúállá
sok kiépítése valósul meg. A projekt kere
tében többek között mintegy 57 m burkolt
nyíltárok, 53 m zárt csatorna, 1770 m de
póniaépítés, 531 m3 koronastabilizáció,
168 m monolit vasbeton támfal, valamint 6
ideiglenes szivattyúállás kiépítése várható
a Szerencspatak szerencsi közigazgatási
területén.

A kivitelező kiválasztása – közbeszerzés
keretében – a közelmúltban megtörtént, a
munkák elvégzését a legyesbényei székhe

lyű CSKER TRANZIT KFT. nyerte el. 
A munkálatok az időjárás függvényében
márciusban kezdődhetnek el, a kivitelezés
időtartama a szerződés megkötésétől szá
mított 180 nap. Az építési munkák befeje
zési határideje legkésőbb szeptember 30
a, azonban a fő vállalkozó az előírt határidő
előtt szeretné befejezni a munkálatokat.

– A szerződés szerint 180 nap áll ren
delkezésünkre, de a lehetőségekhez
mérten, s ha az időjárás is támogat min
ket, mi szeretnénk 140150 nap alatt
befejezni a beruházás kivitelezését – fo
galmazott Csebi Attila. – Jelenleg har
madfokú árvízvédelmi védekezés van a
Sajón, tehát az időjárás bármikor befo
lyásolhatja az ilyen munkákat.

– Az Önök cége alkalmaz-e alvállalkozó-
kat a kivitelezésnél?

– Igen, ez egy nagyon fontos kérdés.
Természetesen mi nagyon örülünk en
nek a lehetőségnek és köszönjük, hogy
meghívást kaptunk erre a közbeszerzé
si pályázatra. Mindezt azzal kívánjuk
honorálni, hogy a saját szakembereink
mellett szerencsi vállalkozókat szeret
nénk alkalmazni bizonyos feladatokra.
E mellett kérjük a lakosság türelmét,
mivel ezeknél a munkáknál elképzelhe
tő bizonyos helyeken kisebb forgalom
korlátozás, de igyekszünk mindezt a le
hető legrugalmasabban megoldani. Bí
zom benne, hogy az itt élők észre sem
veszik majd, hogy Szerencsen gátépítés
történik.

– Ön is említette a mostani árvízvédelmi
készültséget. Hogyan tudják ebben a hely-
zetben elvégezni a feladatot?

– Az országban már sokfelé végez
tünk hasonló munkákat. Dolgoztunk a
tiszai víztározónál, az elmúlt évben Tor
nyosnémetiben gátmagasítást végez
tünk, a felsőzsolcai körgát Ies szakaszát
szintén mi építettük. Munkánk során
nekünk mindig ügyelni kell arra, hogy a
védműveket csak bizonyos pontokon
szabad megbontani, mindig ügyelve ar
ra, hogy egy esetleges hirtelen lezúduló
nagy vízmennyiség esetén is biztosítva
legyen a lakosság védelme. Mi is itt é 
lünk helyben, tudjuk, hogy a Szerencs
patak híres arról, hogy akár egykét nap
alatt is veszélyes magasságig duzzadhat
a vízszintje. Mi ezeket mindvégig figye
lembe vesszük – emelte ki válaszában
Csebi Attila, a kivitelezést végző CsKer
Tranzit Kft. ügyvezetője.

Muhi Zoltán

A munkaterület átadásával hi
vatalosan is megkezdődött az ár
vízvédelmi beruházás Szerencsen.
A közelmúltban közbeszerzési el
járás keretében megtörtént a kivi
telező kiválasztása, és az időjárás
tól függően hamarosan a tényleges
munka is elkezdődhet a Szerencs
patak környékén.

Indul az árvízvédelmi beruházás
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Szerencs megmenekült az adósságcsapdából

Új korszak kezdődik városunkban
Történelmi pillanathoz érkezett Szerencs.

Megkezdődött az 5000 fő lélekszám feletti te
lepülések önkormányzatainak konszolidáci
ója. Koncz Ferenc polgármester január 27én
Miskolcon írta alá a Matolcsy György állam
háztartásért felelős miniszter és Pintér Sán
dor helyi önkormányzatokért felelős minisz
ter kézjegyével ellátott megállapodást. A Ma
gyar Állam átvállalja Szerencs Város Önkor
mányzata által az előző ciklusokban felhal
mozott adósságállomány 70%át, összesen 
1 281 942 835 forintot, és ennek járulékait.

A kormány ezúttal is kiemelt támogatásban
részesítette Szerencset, BorsodAbaújZemp
lén megyében városunk mellett egyedül Mis
kolc önkormányzata részesült ugyancsak
70%os adósságrendezésben.

KONCZ FERENC polgármester:

– Történelmi pillanathoz érkezett Szerencs. Az előző vá
rosvezetés nyolc évig tartó, hozzá nem értő, pazarló gaz
dálkodása után 2010ben csődközeli helyzetben lévő vá
ros irányítását vettem kezembe. Nem csak üres volt a
kassza, de több mint 2,3 milliárdos hosszú lejáratú hitel
lel a következő húsz évre eladósították és ellehetetlení
tették Szerencset. Akkor elhatároztam, hogy nem hátrá
lok meg és kisegítem városunkat ebből a szakemberek ál
tal is reménytelennek tűnő helyzetből.

Élvezzük az országvezetés bizalmát. Kitartó, becsületes
munkánkat ezzel a rendkívül nagyvonalú, kiemelt támo
gatással, adósságaink 70%ának átvállalásával honorálta
a kormány. Mit jelent ez valójában? Úgy kell ezt elképzel
ni, mint amikor az ember egy mázsás zsákot cipel a vál
lán, s egyszer csak 70 kilónyi terhet hirtelen levesznek ró
la. Így állunk most Szerencsen. Hatalmas, nyomasztó súly
tól szabadultunk meg. Messze kerültünk – a nem is oly ré
gen még fenyegető – csődközeli állapottól és ma már el
mondhatjuk: Szerencs a jelenlegi helyzetben működőké
pes, finanszírozható várossá vált.

Nem véletlenül használok olyan nagy szavakat, mint a
„történelmi pillanat”. Ez valóban egy olyan fordulópont
Szerencs életében, amely reményt ad és utat mutat. Fo
galmazhatnék úgy is, hogy városunk súlyos, gyógyíthatat
lannak látszó betegségben szenvedett, de a műtét sike
rült. A lábadozás időszaka következik annak érdekében,
hogy néhány esztendő múlva ismét teljes életet élhes
sünk.

Eddig szinte minden energiánkat az említett gyógyító
folyamat emésztette fel, de azt gondolom, hogy most már
minden figyelmünket a munkahelyteremtésre tudjuk for
dítani. Ez a következő időszak nagy feladata – hangsúlyoz
ta Koncz Ferenc.

Új életet kezdhetnek, tiszta lappal indulhatnak
az önkormányzatok a kormány adósságkonszoli-
dációs programja után – közölte Giró-Szász András
kormányszóvivő a Pintér Sándor belügyminiszter-
rel közösen tartott budapesti sajtótájékoztatón –
írja a kormany.hu.

A szóvivő elmondta, hogy a kormány tavaly év
végéig rendezte az ötezernél kevesebb lakosú tele-
pülések adósságát, az elmúlt napokban pedig az
ennél nagyobb városok hitelállományának 40-70
százalékos átvállalásáról született döntés, így a te-
lepülések immár új alapról kezdhetik meg a jövő
építését. 

Az önkormányzatoknak 2010 végére 1247 mil
liárd forintnyi adósságuk gyűlt össze, továbbá
136 milliárd forint volt a lejárt szállítói tartozá
suk. A nemzetgazdasági miniszter és a belügymi
niszter 610 milliárd forintra tett javaslatot, ám
végül a kormány 685 milliárdos adósságot vett át
a nagyobb települések önkormányzataitól.

Szerencs Város Önkormányzata az elmúlt két
év alatt mintegy 500 millió forinttal csökkentette
a hosszú lejárató hitelállományt. A fennálló, min
tegy 1,8 milliárdos adósság most jelentősen le
csökkent, mivel a kormány ennek 70%át, azaz 
1 281 942 835 forint törlesztését magára vállal
ta.

Szerencs Város Önkormányzata a magyar
kormányhoz hasonlóan az elmúlt két eszten
dőben nem valósított meg látványberuházá
sokat, de nem is terhelte tovább újabb, jóléti
kiadásokat finanszírozó hitelekkel a telepü
lést.

M. Z.

Koncz Ferenc polgármester Mengyi Roland
miniszteri biztos társaságában írta alá a
konszolidációs megállapodást.
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A böjti időszak egyházi szemmel
Csejoszki Szabolcs görög katolikus parókus:
„Fiam, bűneid bocsánatot nyertek.” /Mk 2,5/
Görög katolikus egyházunk a nagyböjtöt, mint az Isten és az

ember találkozásának kitüntetett időszakát tartja számon. 
A Márk evangéliumából származó idézet láttatja velünk, hogy
most is az életét a kereszten értünk ajándékozó Isten siet
elénk. Hiszen szükségünk van valakire, aki nem falakat épít,
hanem hidakat, aki nem szétválaszt, hanem összegyűjt. Csak
ő tudja megállítani önző gondolatainkat, ami családok szétvá
lásához vezet, ő tudja megállítani hamis ábrándjainkat önma
gunkról, közönyünket, ami elválaszt minket egymástól. Lelki

ismeretünk fő kérdését – „Ki bocsátja meg bűneimet?” – csak
ő képes megválaszolni a megbocsátó szeretet nyelvén. Erre a
személyes közeledésre az ember válasza a böjti lelkület, ami
mindig az „én” háttérbe szorítását és a tökéletesebb, igazabb
élet megélését jelenti.

Az emberszerető Isten gondoskodását átérezve alakítjuk kö
zösségünk nagyböjti szertartásait is. A vasárnapi szent litur
giák mellett a nagyböjt péntekjein 17 órától az Előszenteltek
Liturgiáját végezzük a kispapok segítségével, valamint az ősi
hagyományba helyezkedve adománygyűjtő felhívással készü
lünk a feltámadás ünnepére.

Márványtábla

Amegemlékezés kezdetén Ringer István tárogató muzsikájára a résztvevők közösen énekelték
a magyar Himnuszt. Koncz Ferenc beszédében hangsúlyozta: ez a tábla arra a korszakra em
lékezteti a mai fiatalokat, amikor még nem volt oly természetes a szabadság, mint napjaink

ban. – Meg kell becsülnünk ezt a szabadságot, mert volt olyan időszak ebben az országban és váro
sunkban is, amikor ez nem adatott meg az embereknek. Azt kívánom mindannyiunknak, hogy soha

ne térjenek vissza azok az idők, amikor az embereknek
a kommunizmus miatt félelemben kellett élniük.

A Bocskai István Gimnázium diákjainak műsora után
Visi Ferenc – aki képviselői tiszteletdíját ajánlotta fel

az emléktábla elkészítésére – és Ekker Róbert leplezték le a márványtáblát, majd a
jelenlévők mécsest helyeztek el az emlékhelynél.

A Kommunizmus Áldozatainak Emléknapján a szerencsi Bocskai gimnázium
ban a diákok műsorával folytatódott a tiszteletadás Szerencsen. M. Z.

VISI FERENC,
önkormányzati képviselő

Fontosnak tartot
tam egy ilyen em
lékhely létrehozá
sát Szerencsen. Már
az elmúlt évben el
határoztam, hogy
képviselői tiszteletdí
jam felajánlásával hozzá 
járulok egy márványtábla elké
szítéséhez, most érkezett el az
idő. Úgy érzem, a kommunizmus
hatása miatt még ma is van féle
lem az emberekben, és ezzel a
kezdeményezéssel azt szeretném
elérni, hogy e félelmet elfelejtsük,
inkább emlékezzünk arra a száz
millió emberre, akik szerte a vilá
gon szenvedtek a kommunizmus
miatt egykor. Soha ne térjen visz
sza az a gyászos időszak!

a kommunizmus áldozatainak emlékére
Visi Ferenc önkormányzati képviselő kezdeményezésére emléktáblát avat

tak február 25én Szerencsen a kommunizmus áldozatainak tiszteletére. 
A márványtáblát, amely a szerencsi Rákóczi út és Posta utca kereszteződésé
ben lévő épület falán található, Ekker Róbert szobrász készítette.
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Dr. Börzsönyi Józsefné református lelkipásztor
„Jézus Krisztus érettem, helyettem való szenvedése, keresztáldozata

és üdvösségemre való feltámadása legyen gondolataim középpontjá-
ban!”

A húsvétot megelőző időszak a keresztyénség körében a böjt ideje.
Református egyházunk is Urunk Jézus 40 napos böjtjére emlékezik.
Jézus 30 éves korában, mielőtt nyilvános tevékenységét tanító, gyó
gyító, szabadító munkáját elkezdte, a Lélek által a pusztába vitetett,
s ott 40 napig böjtölt, „nem evett semmit azokban a napokban” (Lu
kács 4,1).

A böjt az ószövetségi időkben nem volt törvényben előírt köteles
ség. Jézus korában már olvasunk hagyományokról, heti két alkalom
mal való böjtölésről. Nem mindegy, hogyan böjtölünk. Ézsaiás próféta
által Isten inti népét: „Nem úgy böjtöltök, ahogyan ma illenék, böjti
napokon is megtaláljátok kedvteléseiteket… oszd meg kenyeredet
az éhezővel, vidd be házadba a szegény bujdosókat, ha mezítelent

látsz, ruházd fel és ne zárkózz el testvéred elől!” Jézus is óvva inti az
embert a farizeusi gyakorlattól, a „színjátéktól”, amikor látványosan
az emberektől elismerést, dicséretet várva mutatja valaki külsősé
gekben, hogy ő milyen vallásos ember, mit hogyan von meg magától.

A böjtben valamilyen módon az embernek az Isten iránti tisztelete,
szeretete, alázata, bűnbánata jut kifejezésre. Nem a külvilágnak szóló
„színjáték” ez, hanem igazi, belső, személyes ügy, magam megalázása
Isten előtt. Ahogyan Jóel próféta szólt a bűnbánatról: „a szíveteket
szaggassátok meg, ne a ruhátokat”. Ha bármit megvonok magamtól,
az arra szolgál, hogy jobban tudjak figyelni Isten szavára, elmélyüljön
vele való kapcsolatom, szívembe fogadjam tanácsait, elfogadjam bűn
bocsánatát, felkészüljek a neki való engedelmes életre.

Jézus Krisztus érettem, helyettem való szenvedése, keresztáldozata
és üdvösségemre való feltámadása legyen gondolataim középpont
jában! Mi, reformátusok a böjti időben bűnbánati hetet tartunk, és
részesülünk az úrvacsorában.

Lányok és fiúk örök mozgásban

AKiller Surprise zenekar kőkemény rock' roll muzsikájától volt
hangos szombaton kora este a szerencsi sportlétesít
mény. A rockcsapat nem sokáig maradt egyedül a küzdőté

ren, mert utolsó számuk alatt táncra perdültek a Szikra Tánciskola
lányai, akik parádés műsorszámmal melegítették be a közönséget.

Az Örök Mozgásban Táncest megnyitóján Koncz Ferenc, a házi 
gazda település polgármestere köszöntötte a résztvevőket és a
közönséget. Koncz Ferenc többek között megjegyezte, hogy az
olyan ember, aki közösséget képes formálni, az kisebbnagyobb
csodákra is képes. E jelzőkkel Kovács Annamáriát, a sokak által
Ciniként ismert táncpedagógust illette, aki hosszú évek óta tanítja,
neveli Szerencs és a környező települések gyermekeit. Szerencs
polgármestere virágcsokorral köszöntötte Kovács Annamáriát,
aki hasonló jókívánságokat kapott Varga László Taktaharkányi
polgármestertől is.

A résztvevőket üdvözölte Tenk község polgármestere, Szopkó
Tamás, majd kezdetét vette a gála.

Ezen az estén összesen 174 fiatal mutatta be tehetségét a kö
zönség előtt. Felléptek a Kovács Annamária által vezetetett Szikra
Tánciskola szerencsi és tállyai csoportjai, az óvodás korosztálytól
egészen a fiatal felnőtt táncosokig és itt voltak a taktaharkányi
Spry Dance Club növendékei is, szintén fergeteges műsorszámok
kal színesítve a programot.

Kovács Annamária a Szerencsi Híreknek korábban adott inter
júban elmondta: életem a tánc és szeretném minél több gyermek
nek átadni tudásomat, megismertetni velük a mozgás eme cso
dálatos világát.

Teltház a lelátón, 174 táncos. Röviden így lehetne összefoglalni az Örök Mozgásban Táncest immár hatodik alkalommal
megrendezett szerencsi gálaműsorát. A Kulcsár Anita Sportcsarnokban február 23án este a Kovács Annamária által ve
zetett Szikra Tánciskola szerencsi és tállyai csoportjai, Tenk település táncosai, valamint a taktaharkányi Spry Dance Club
növendékei adtak fergeteges műsort a közönség előtt.
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A2013as költségvetés összeállítását
olyan tényezők befolyásolták, mint 
a feladatalapú önkormányzati tá

mogatások összege, az államigazgatás át
szervezése, a közoktatási intézmények álla
mi fenntartásba kerülése, az önkormányza
tok adósságkonszolidációja, valamint az
egyéb gazdálkodást befolyásoló tényezők,
mint például a helyi adóbevételek határoz
zák meg.

A pénzügyi terv összeállításakor még
nem volt nyilvános többek között a Zemp
léni Múzeum működésére fordítható állami
normatíva összege, és csak a napokban de
rült, ki az is, hogy a Magyar Állam milyen
mértékben vállalja át Szerencs Város Ön

kormányzatának
adósságállományát.
Mindezek a későb
biekben tovább

módosítják az idei költségvetést.
– Szerintem az elmúlt évek legjobb

pénzügyi tervét fogadtuk el. A város jö
vőjét alapoztuk meg ezzel – mondta el
érdeklődésünkre a város polgármeste
re. – Még ellenzéki oldalról sem voltak
komoly ellenvetések a költségvetéssel
kapcsolatban. Úgy tűnik, elérkezett az
idő, hogy végre egyensúlyt tudunk te
remteni a város működésében. Termé
szetesen vannak még bizonytalanságok,
hiszen nem látjuk pontosan például a
Zempléni Múzeum finanszírozását sem.
Az állami konszolidáció, amelynek kö
szönhetően a kormány átvállalta adós
ságaink 70%át, javít a mérlegen.

Hatalmas munkát végeztek a munka
társaim, igazán büszke vagyok arra,
hogy ez a fiatal apparátus ilyen kiválóan
megoldotta a feladatot – fogalmaz Koncz
Ferenc.

– Mégis hogyan sikerült hiány nélkül el-
készíteni a költségvetést?

– Nagy munkával és folyamatos taka
rékoskodással. Beszéltünk már az úgy
nevezett reorganizációs tervről, amely
ben az általunk leírt lépések nagy részét
meg is valósítottuk. A nyugdíjba vonuló
kollégák helyébe nem vettünk fel új em
bereket, megszabadultunk a hivatali au
tók jelentős részétől, költséghatékony
ságra kértük az intézményeinket és nem
győzöm elégszer hangsúlyozni: a kor
mány kiemelten támogatta Szerencset
az ÖNHIKI pályázatokon. 

M. Z.

A város 2013as költségvetéséről döntött február
14ei ülésén a képviselőtestület. Mivel a törvényi ren
delkezés értelmében működési hiány 2013tól nem
tervezhető, a tervezet összesen 3 027 118 forintos be
vételi oldallal és ugyanilyen összegű kiadással számol.

A város idei költségvetését tárgyalta
az önkormányzat

Elfogadott üzleti tervek, napirenden a sportegyesület
Legutóbbi ülésén a pénzügyi terv mel

lett Szerencs Város Önkormányzatának
képviselői meghallgatták a Szerencsi Ál
talános Művelődési központ 2012es be
számolóját, és döntés született a két ön
kormányzati cég 2013as üzleti tervéről.

Meghallgatta a testület a Szerencsi Általá
nos Művelődési Központ 2012es beszámo
lóját és elfogadta idei munkatervét. A Sze
rencsi Városgazda Nonprofit Kft. üzleti ter
vét mintegy 86 millió forintos tervezett tá
mogatással hagyta jóvá a testület. Az önkor
mányzati cég a parkfenntartástól a növény
termesztésen át mintegy 9 millió forintos sa
ját bevétellel számol 2013ban.

A Szerencsi Városüzemeltető Nonprofit
Kft. üzleti tervét Takács M. István ügyvezető
ismertette, megfogalmazva, hogy az önkor
mányzati cég életében továbbra is kiemel
kedő szerepet játszik a közétkeztetés bizto
sítása, a városi tulajdonú létesítmények, in
gatlanok üzemeltetése, a Szerencsi Hírek és
a Szerencsi Városi Televízió működtetése.

A Szerencsi Városüzemeltető Nonprofit
Kft. idén mintegy 244 millió forint saját be
vételt tervez, így 2013as üzleti tervet 86
millió forintos önkormányzati támogatással
fogadta el a testület.

Áttekintették a képviselők a helyiségbér
lettel kapcsolatos teendőket. Döntés szüle
tett többek között a szerencsi Bocskai István
Gimnázium és a Rákóczi Zsigmond Általános
Iskola bérbe adható helyiségei után fizeten

dő díjakról, a Hegyalja Kapuja Mozgáskorlá
tozottak Egyesülete irodabérletéről, a Nyár
utó Klub ingyenes helyiséghasználatáról.
Ugyancsak napirenden volt Szerencs Város
Sportegyesületének (SZVSE) 2012. decem
ber 31éig fennálló helyiségbérleti tartozása.
Mindezeket Takács M. István a Szerencsi Vá
rosüzemeltető Nonprofit Kft. ügyvezetője,
mint az önkormányzati ingatlanokat kezelő
cég vezetője terjesztette a testület elé. Mint
elhangzott, ezek a bevételek a város anyagi
érdekeit szem előtt tartva szerepelnek a vá
rosüzemeltető kft. 2013as üzleti tervében.
Koncz Ferenc polgármester hozzá tette, hogy
az önkormányzat 2012ben elengedett 3,5
millió forintot az SZVSE több esztendő alatt
felhalmozott helyiség bérleti tartozásából. 
A város tavaly 6,5 millió forint támogatást
nyújtott az egyesületnek, amely bérleti díja
kat 2012ben sem tudott fizetni.

Kormos Sándor, az SZVSE elnöke többek
között elmondta, hogy az utánpótlás csapa
tokkal együtt közel 500 fő sportol egyesületi
keretek között Szerencsen, a várható finan
szírozási gondok miatt néhány szakosztály
megszűnése is előfordulhat a jövőben. Kor
mos Sándor bejelentette, hogy 15 éves
sportegyesületi elnöki tevékenységét befe
jezi, szeretné, ha a jövőben más látná el ezt
a feladatot. Koncz Ferenc megköszönte Kor
mos Sándor másfél évtizedes munkáját, és
hozzá tette, hogy véleménye szerint az
SZVSE életében az önkormányzatnak a ko

rábbiaknál sokkal tevékenyebben kell részt
vennie.

Szerencs Város önkormányzata végül ho
zott egy határozatot arról, hogy az SZVSE
2012. december 31éig fennálló helyiség
bérleti tartozásainak kiegyenlítésére a költ
ségvetésben biztosított 6,5 millió forintos tá
mogatáson felül címzett támogatást nyújt. 
A sportegyesület köteles a címzett támoga
tást a számlájára történő beérkezést köve
tően tovább utalni a Szerencsi Városüzemel
tető Nonprofit Kftnek. M. Z.

CpIdőpont egyeztetés:
Tel./Fax: 06-47/363-404;

06-20/460-4063; 06-20/972-3028

Teljeskörű ügyintézés!Teljeskörű ügyintézés!

Mi hiszünk az Ön ötletében
és segítünk megvalósítani!

Forduljon irodánkhoz bizalommal!

Államilag támogatott vállalkozói
hitelek forint alapon 4,9 %-os kamat,

6 hónap türelmi idő akár árura,
forgóeszközre is.

Visszanemtérítendő
támogatások, pályázatok
induló vállalkozásoknak is!

Visszanemtérítendő
támogatások, pályázatok
induló vállalkozásoknak is!

További információk honlapunkon:

www.ceg-partner.hu

CÉGPARTNER KFT.
Vállalkozásfejlesztési

HITELEK



Úgy tűnik, a gazdaságban bekövetkezett
negatív mutatók a Szerencsi Horgászegyesü-
let (SZHE) működését is nehezítik. A horgá-
szat ugyan szabadidő sport, azonban a gaz-
dasági és társadalmi jelentősége sokkal na-
gyobb, mint azt sokan gondolják. Hazánkban
mintegy 320 ezren hódolnak e szenvedély-
nek. Halljuk számos fórumon, hogy egészség-
ügyi szempontból kiemelt szerepe van a
rendszeres halfogyasztásnak. Fontos a hor-
gászat ökológiai jelentősége és az ilyen irá-
nyú turizmus is fejlődőben van napjainkban.

ARákóczi Zsigmond Általános Iskola
aulájában megtartott évadnyitó köz

gyűlésen tehát a taglétszám csök
kenéséről, ennek várható következményei
ről is szó esett Honfi László értékelőjében.
Az SZHE elnöke szerint az idei költségvetést
a nem éppen biztató 2012es mutatók alap
ján voltak kénytelenek összeállítani. A be
vételek csökkenésének okát a taglétszám
visszaesésében látja az egyesület vezetősé
ge, ám ennek ellenére – hogy a horgászkedv
ne csökkenjen tovább – nem emelkedtek az
idei területi engedélyek árai.

Honfi László többek között elmondta,
hogy kiváló kapcsolatot ápolnak a Horgász
Egyesületek BorsodAbaújZemplén Me
gyei Szövetségével, amit az SZHE éves szin
ten mintegy 1,5 millió forinttal támogat. 
E jelentős összegű befizetésért cserébe az
SZHE tagjai a szerencsi területi engedély
birtokában jogosultak horgászni a Monoki
víztározón, amely jelenleg a megyei szövet
ség kezelésében van. Az SZHE elnöke tájé
koztatta a tagságot arról is, hogy az elmúlt

évben pályázatot nyújtottak be Szerencs Vá
ros Önkormányzata civil szervezeteknek
szóló kiírására, melyen 50 ezer forintot
nyertek, azonban ez az összeg a mai napig
nem érkezett meg a számlájukra.

Ugyancsak Honfi László számolt be arról,
hogy a közelmúltban örömteli email üze
net érkezett a szervezethez, melyben egy
Roger Spencer nevű, Ausztráliában élő úri
ember 100 ezer forintot ajánlott fel a hagyo
mányos Spisák Lajos Horgászverseny meg
rendezésére, azzal a kikötéssel, hogy az
SZHE nem kérhet nevezési díjat a verseny
zőktől. Az elnök kiemelte, hogy tiszteletben
tartják a felajánló kérését, és az április 
28án megrendezésre kerülő házi horgász
versenyre ingyenesen, érkezési sorrendben
jelentkezhetnek a pecások. Mint mondta, a
felajánlott 100 ezer forint 70 százalékát ju
talmazásra fordítják, míg a fennmaradó 30
ezer forintból a szervezési költségeket kí
vánják biztosítani.

Sashalmi József, az SZHE gazdasági veze
tője a 2012es esztendő bevételi és kiadási
mutatóiról tartott beszámolót, majd az idei
tervek között elhangzott, hogy a bevételt il
letően idén is konkrét tervei vannak az
egyesületnek, azonban mindez a 2013ban
alakuló létszám, azaz a befizetett tagdíjak,
az eladott területi engedélyek számától
függ. Jó hírként hangzott el, hogy a 2012
ben halasításra fordított mintegy 770 ezer
forint helyett idén 975 ezer forint az ilyen
célra betervezett összeg. 

A hozzászólásokból, illetve a vezetőség
beszámolójából kiderült, hogy továbbra is
komoly gondot jelent a horgászati fegyelem.
Ugyan a törvény, illetve a szabályzat előírja,
hogy szemetes helyen senki nem horgász
hat, ennek ellenére tavaly is számos prob
lémát okozott a vízpartokon hagyott hulla
dék. A szemetelés nem csak környezetvé
delmi szempontból elítélendő, de egy jó ér
zésű horgász sem szívesen tölti szabadide
jét sörös dobozokkal, műanyag flakonokkal
és egyéb kommunális hulladékokkal telített
horgászhelyen.

Az SZHE vezetősége ez alkalommal is fel
hívta a figyelmet a környezet védelmére,

kérve a horgászokat, hogy fordítsanak kie
melt figyelmet az egyesület saját kezelésű
vizei – a Homokos tó és a Szerencspatak –
valamint a szerződés alapján szerencsi te
rületi jeggyel horgászható Monoki víztározó
természeti értékeinek megőrzésére, a hor
gászat szabályainak betartására.

Az SZHE idei közgyűlése végén Honfi
László elnök javaslatára döntést hozott a
tagság arról, hogy ebben az évben már a sa
ját kezelésű vizeknél mindössze 3 darab ne
mes halat (ebből fajtánként legfeljebb ket
tőt) és öt kilogramm egyéb halat vihet haza
az érvényes állami jeggyel és területi enge
déllyel rendelkező horgász.

A Magyar Országos Horgász Szövetség
adatai szerint napjainkban 1119 egye
sületben mintegy 320 ezerre tehető a re
gisztrált horgászok száma. Az egyesüle
tek 25 megyei, illetve területi szövetség
be tömörülnek hazánkban. A Szerencsi
Horgászegyesület néhány évvel ezelőtti
mintegy ezerfős létszámával szemben
2012ben 536 tagja volt.

 Muhi Zoltán
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Az elmúlt évekhez képest 2012-ben jelentősen csökkent a
Szerencsi Horgászegyesület taglétszáma, ami mintegy 2 millió
forintos árbevétel kiesést jelentett a szervezet számára. En-
nek következménye, hogy az egyesület tavaly csupán a tör-
vény által előírt haltelepítéseket tudta teljesíteni – hangzott
el a február 24-én megtartott évadnyitó közgyűlésen.

Koncz Ferenc polgármester lapunk
érdeklődésére elmondta, hogy Sze
rencs Város Önkormányzata által, a
Szerencsi Horgászegyesületnek meg
ítélt 50 ezer forint soron kívüli átuta
lásáról gondoskodott, az összeget a
napokban már számláján tudhatja a
szervezet.

Koncz Ferenc hozzá tette: ország
gyűlési képviselőként és városvezető
ként mindent megtesz annak érdeké
ben, hogy a környék legnagyobb lét
számú civil szervezete a jövőben is za
vartalanul működhessen. – A Szeren
csi Horgászegyesületnek jelenleg
nincs saját tulajdonú vízterülete, ezért
a közelmúltban tárgyalásokat kezde
ményeztem az Aggteleki Nemzeti Park
igazgatóságával, hogy megvizsgáljuk:
a Szerencsen található egykori cukor
gyári hűtőtavakat és ülepítő medencé
ket miként tudnánk hasznosítani és
átadni a helyi hor gász egyesület keze
lésébe. Véleményem szerint a Sze
rencspatak mellett lévő hűtőtavak kis
átalakítással kiválóan szolgálnák a he
lyi horgásztársadalmat, de mindez ki
zárólag úgy történhet, hogy a tavak ki
alakítása egyben árvízvédelmi felada
tokat is ellásson a jövőben – nyilatkoz
ta Koncz Ferenc.

Csökkenő taglétszám
a Szerencsi Horgászegyesületnél



Bocskai ünnep
az erdélyi Nyárádszeredán

Bocskai Istvánt 1605. február 21én választották Erdély fejedelmévé. Az évforduló kapcsán Nyárádszere
dán, a 408 évvel ezelőtti történelmi esemény helyszínén tartottak megemlékezést. Az erdélyi település ün
nepén jelen voltak a magyarországi testvérvárosok, Aszód, Hajdúdorog, Mór, Örkény, Simontornya, Szerencs
és Zalaegerszeg delegációi.

Nem véletlen Szerencs testvér-települési kap-
csolata Nyárádszeredával. Az erdélyi fejede-
lemválasztást követően Szerencsre meghirde-
tett országgyűlés időszakára immár a magyar-
országi rendek is Bocskaiban látták a vezetőt,
és 1605. április 17-én összeültek a város refor-
mátus templomában. Úgy vélték, hogy az er-
délyi nagyság irányítása mellett van értelme az
ország ellenségeivel szembeni hadakozásnak
és Bocskai sikereinek méltán elismerése, hogy
fejedelmi rangot kapjon immár országos szin-
ten is. A cím odaítélésére 1605. április 20-án ke-
rült sor Szerencsen, így városunk Nyárádsze-
redával való testvérvárosi kapcsolatának gyö-
kerei a fejedelemválasztásokhoz nyúlnak visz-
sza, és ezek a történelmi momentumok az er-
délyi ünnepségen is kiemelt hangsúlyt kaptak.

Összeköt minket
a közös múlt és a hagyomány
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Február 23án este a székely város mű
velődési házában, egy gyulafehérvári
utazást követően mondtak köszöntőt

a hazánkból érkezett delegációk vezetői.
Egeli Zsolt szerencsi alpolgármester hang
súlyozta beszédében, hogy a történészek
szerint Bocskai szabadságharca volt az
egyetlen, amit sikeresként lehet elkönyvel
ni. – Úgy tűnik – mondta az alpolgármester
– hogy mi, az utódok valamit nem jól csinál
tunk, ránk vár a feladat, hogy változtassunk
ezen. A problémáink hasonlóak és azt gon
dolom, nem azért vagyunk az Európai Uni
óban, hogy a lehetőségeket ne használjuk ki
– nyomatékosította gondolatait Egeli Zsolt.
Megjegyezte, a szerencsiek utazását meg
előzően már javában lobogott a székely
zászló Szerencs Polgármesteri Hivatalán
szolidaritásként, mert a napi politika még
mindig megpróbálja elérni, hogy ne úgy
nézzünk egymásra, mint ahogy az embe 
rekhez illik. Éppen
ezért el kell indulni
azon az úton, ami el
éri azt, hogy a testvér
városi kapcsolat ne
csak a városvezetők, de a két település la
kossága között is kézzelfogható legyen. 
A magam részéről mindent el fogok követni
annak érdekében, hogy azon középiskolá
sok, akik a kormány segítsége mellett ellá
togatnak egy határon túli magyarok által la
kott tájegységre, az Nyárádszereda és kör
nyéke legyen. Testvérkapcsolatokat, azok
hagyományait csakis a fiatalok bevonásával
lehet ápolni – fogalmazott köszöntőjében
Egeli Zsolt.

Tóth Sándor nyárádszeredai polgármes
ter megjegyezte az eseményen, hogy a Gyu
lafehérvárra, Bocskai István nyughelyéhez
történt utazás máris elérte azt a célt, amiért
megszervezték a XX. Bocskai Napok prog
ramjait, holott a nyárádszeredai főesemény
még ez után következett. – Úgy érzem, hogy
az aktuálpolitika itt Erdélyben mindig ösz
szehoz minket, kézszorításra késztet és
megadja a találkozások rangját. – A polgár

mester később már a Szeren
csi Hírek kérdésére mondta
el, hogy nem mindegy, miként
ismerik meg fiataljaink a kö
zös történelmünket. A megtar
tott programokon keresztül
úgy kell látniuk a múltat, hogy
azt ne feledjék el életük során.
Tóth Sándor elmondta jele
nünkről, hogy az semmiben sem
más, mint az négyszáz évvel ez
előtt volt. Bocskait először kiűz
ték Erdélyből, majd fejedelmükké
fogadták a székelyek, egy olyan
nyers politikát lehet felvázolni erről az idő
szakról, mint a napjainké. – Nyárádszereda
ma is ki van téve mindenféle támadásnak,
aktualitása van annak, hogy miért tettük ki
a székely zászlót a polgármesteri hivatal
homlokzatára – utalt ki nem mondva a pol
gármester azokra a korábbi években történt

eseményekre is, ame
lyek egy ortodox
templom főtérre tör
ténő építését akadá
lyozták meg, de arra

is, hogy miért voltak tehetetlenek akkor,
amikor Csaba királyfi szobrát, Kövér László
parlamenti elnök ajándékát, kellett volna
ugyanitt elhelyezni. – Szomorúnak tartom,
ugyanakkor talán egy kicsit el is fogadom,
hogy a román politika ilyen módon kezel
minket. Azt azonban nem tudom meg
emészteni, hogy a magyar a magyarral –
akár itt Erdélyben – „fogagyarba,” azaz ellen
tétbe próbál kerülni úgy, hogy a külső hát
teret nem ismeri. Ezt kell kivédenünk. A szé
kelységnek és a magyarságnak akkor volt si
keres történelme Erdélyben, amikor a vizek
lecsendesedtek politikai téren, amikor Bocs
kai vallásszabadságot hirdetett. Akkor élt jól
itt a székelység és most is valami hasonlóra
van szükség, nem kellene sokfelé húznunk,
szétszóródnunk. Sok véleménynek sok az
alja, amire szükség is van akkor, ha az építő
jellegű – mondta kérdésünkre Tóth Sándor,
Nyárádszereda polgármestere.

Bocskai István fejedelemmé válasz
tásának tényleges ünnepe istentisztelettel
kezdődött vasárnap, azaz február 24én
délelőtt. A megemlékezésen minden test
vérvárosi delegáció elhelyezte a tisztelet ko
szorúit a Főtéren emelt Bocskai emlékmű
talapzatánál. A nyárádszeredai Bocskai
szobrot egyébként háromszor kellett avatni,
először 1906ban, majd miután olyan idő
szak következett, el kellett rejteni azt. 1940.
november 25én visszaállították, az ese
ményre nem csak helyiek, de Székelyföld
számos településéről is érkeztek ünneplők.
Később a politika újra száműzte Bocskait a
Főtérről, a harmadik avatásra 1997 nyarán
került sor. A Bekecsalja nevű újság így tudó
sított ekkor: „Hosszú idő óta nem volt ilyen
szép Szereda főtere. A szoboravatás igazi
népünnepély volt, több ezres tömeg tisztel
gett Bocskai nagysága előtt, jelenlétükkel
önbecsülésüket, történelmi múltunkhoz va
ló ragaszkodásukat igazolták.”

Tulajdonképpen ez történt 2013.
február 24én is. A testvérvárosok
delegációi ezért utaztak Nyá
rádszeredára, Gyulafehér
várra, és megérezték
Bocskai István szellemét.
Azt a sugárzást, ami erőt ad
hat egy olyan eredmény ara
tására, amihez magyar föl
dön magyar vér, magyar
könny, magyar veríték adott
tápanyagot.

SfL

„…ránk vár a feladat,
hogy változtassunk…”
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A Hegyaljai Alkotók Társulása műveiből…
Fetykó Judit: Városodban

Ez hát a legszebb utca Pesten.
Fagyhatár. Forróhideg városodban.
Tündérmese hidegrázása bennem.
Megállunk jeges parkokban.
A fogunk koccan; forrón,
égetőn vág a jeges szél.
Végigmegyünk ma minden úton,
ahova akartad, hogy menjél.
Kék tűz izzása fogva tart.
Nincs kesztyű, ami most kéne,
csak érezzem még kicsit, míg tart;
hidegen éget az ujjad vége.
Reggel, este, álomból felébredve,
bűvölet utcájában járok.
Forrón hideg kezem kezedben,
ismét oda, hozzád vágyok.

Vengrinyák János: Anyaföld

Az út porától homályos szemek.
Régen elfeledett kegyhelyek.
Szent e Haza minden egyes röge,
hisz őseink vére tartja egybe.

Korunkban lélek nélkül élünk.
Saját Krisztusunktól sem félünk!
Nem forr a vér a sok gyalázattól.
Keménygallérral seftel és rabol.

Állj meg magyar, mert hazád ez a föld!
Anyád egykoron e szép országba szült.
Hasznot tégy’ és többé ne vétkezz!
Mert nincs oly Isten, ki megbocsát néked.

Fekélyes lelkek eleven sebekkel.
Új sebek végett gyógyulást nem nyer!
Gyarlóságtól a zsákok már telnek…
Pilátusok keresztre feszítnek!A Zempléni Múzeum gyűjteményéből.

Február 26án érkezett a hír
Hajdúnánásról, hogy életé 
nek 88. évében elhunyt

Mezei Zsófia, Szerencs Város
Díszpolgára.

Ötödik, hatodik osztályos le
hettem, amikor először találkoz
tam Zsófika nénivel. Akkoriban a
Cukorgyári Művelődési Ház igaz
gatója volt, és mint egész élete so
rán, mindig kereste a kapcsolatot
az emberekkel, gyermekekkel. Jó
barátságot ápolt akkori osztály
főnökömmel, Kovács Erzsébettel,

és egy délelőttön megjelent az iskolában. Tanárunk bemutatta
nekünk az apró termetű nénit, aki elhatározta, patronálni sze
retné kis közösségünket az elkövetkező időszakban. Soksok
kellemes élményem fűződik hozzá: számtalan kulturális prog
ramon vehettünk részt az egykori Gyári kör épületében, szín
házlátogatásokat szervezett és még az osztálykirándulásokra
is elkísért minket, hiszen – mint oly sokszor hangoztatta – leg
jobban a gyermekek között érezte magát.

Mezei Zsófia 1925ben született Hajdúnánáson. 1945ben
az ottani városházán kezdődött pályafutása, s a református
egyházban már akkor is gyermekmissziós tevékenységet vég
zett. Mivel nem engedett az akkori politikai akaratnak, elbo
csájtották. Vallásos meggyőződése miatt mindenütt zárt ajtók
ra talált. Így jutott el 1950ben Szerencsre, a cukorgyárban ke
resve munkát. Felvették, de egy nap múlva elbocsájtották. Ké
sőbb újra hívták dolgozni a taktaharkányi répaátvevő állomás
ra, amit boldogan vállalt el, s egy hónap elteltével már a sze
rencsi üzembe helyezték. Ekkor következett a több mint fél év
százados, rendkívül tartalmas szerencsi élet. Később a gyáron
belül is felismerték jó szervezőkészségét, s lehetőséget kapott
arra, hogy kezébe vegye a település kulturális életének fellen
dítését. 1977ben a Gyári Kör néven ismert Cukorgyári Műve
lődési Ház vezetője lett, amely a város művelődési életének

centrumává vált az évek alatt. Mindennapi munkája mellett
Mezei Zsófia szívesen vállalt társadalmi megbízatásokat. Hat
évig volt a szerencsi járás kulturális szakreferense. Az általa
vezetett szőnyegszövő szakkör népszerű volt a lányok és asz
szonyok körében. Zsófika néni 1980ban vonult nyugdíjba, de
ezt követően négy esztendeig tovább vezette a Gyári Kört.

A Református Egyház Iszákosmentő Missziójának munká
jába 1984ben kapcsolódott be. Áldozatkész tevékenységének
köszönhetően sok alkoholbeteg szabadult meg káros szenve
délyétől. Éveken keresztül dolgozott hitoktatóként a Rákóczi
Zsigmond Általános Iskolában. Hosszú idő alatt összegyűjtött
százezer forintjából 2001ben díjat alapított. A Mezei Zsófia
Alapítvány díját minden esztendőben négy olyan fiatal kapja,
akik magatartásuk nagymértékű javulásával kivívják a tanulók
és a nevelők elismerését és a közösségi életben nyújtott telje
sítményükkel kitűnnek társaik közül.

Zsófika néni 2003ban egyre többet betegeskedett, majd
úgy döntött, hogy végleg elhagyja szeretett települését és szü
lővárosába, az ottani Református Idősek Otthonába költözik.
Búcsúztatására ünnepséget rendeztek a helyi Rákóczi iskolá
ban. Ekkor a következő szavakkal köszönt el Szerencstől: 
„Én most olyan helyre költözöm, ahol az ajtóm annak az iskolá-
nak az udvarára nyílik, ahová egykor én is jártam. Majd sokat
mesélek azoknak a gyermekeknek rólatok, hogy milyen boldog
voltam itt Szerencsen.”

Mezei Zsófia remélte, hogy hátralévő életében még foglal
kozhat az általa annyira szeretett gyermekekkel, akár hittant
is taníthat nekik, de ez romló egészségi állapota miatt nem va
lósult meg. Az otthonban töltött első éveiben aktív volt, kap
csolatokat épített, sokat olvasott, írt, bibliai történeteket dra
matizált. Hiányzott neki Szerencs, minden látogatót, apró in
formációt örömmel fogadott a városról, élete végéig emlegette
szerencsi emlékeit, ismerőseit, barátait.

Istenszerető ember volt, aki egész életét másokért élte.
Mezei Zsófiát rokonai, tisztelői 2013. március 5én, a hajdú

nánási temetőben kísérték utolsó útjára.
Muhi Zoltán

Elhunyt Mezei Zsófia



Egyszer volt, hol nem volt, még az
Óperenciás tengeren is túl, ahol a
kurta farkú malac túr, volt egyszer

egy szegény házaspár. Olyan szegények vol
tak, hogy nap mint nap nem tudták, mit
egyenek. Mikor nem számítottak rá, szüle
tett egy fiuk. Nagy, derék ember lett belőle.
Egyik nap azt mondta a fiú az édesanyjá
nak:

– Édesanyám, most elmegyek szerencsét
próbálni, te vigyázz apámra. Azzal elment
világgá.

Már 2 hete bandukolt, mikor megpillan
tott egy kis kunyhót, amelyben égett a vil
lany. Hát bement oda. Ott lakott egy vénasz
szony. Azt mondta neki a fiú:

– Kedves öreganyám, megszállhatnéke
itt egy estére? Megfizetném a fáradságát.

– Megszállhatsz, ha kiállsz 5 próbát. Sőt,
neked adom a házat is ráadásul.

– Rendben. Mik ezek a próbák? – kérdez
te a fiú.

– Holnap megtudod, most viszont feküdj
le.

Azzal lefeküdtek. Másnap azt mondta az
asszony: – Ma öt feladatod lesz. Pontosan
24 órád van rá. Első feladatod, hogy a farön
köket rakd piramisba, majd építs szekrényt
belőlük. Ezután etesd meg a malacokat,
majd fogd be nekem a fülemülét az erdőből,

és végül vágj ki nekem annyi fát az erdőből,
hogy egész télre elég legyen. Értetted? 
– kérdezte.

– Igen – felelte a fiú, azzal elindult dolog
hoz látni.

A maradék fát piramisba pakolta.
– Hu, ez könnyű volt – gondolta magá

ban.
– Most jöjjön a faszekrény. Hogy kezdjek

hozzá?

Azzal valahogy nekivágott. Mivel derék
legény volt, sikerült ez is neki. Ezután jött a
malacok megetetése. A malacok nagyon
makacsok voltak, így több órába telt ez a
feladat. Többször is beleesett a sárba. Na
gyon koszos lett, de végül sikerrel járt. Ez
után nekivágott, kiment az erdőbe, hogy el
fogja a fülemülét. Nem is ment olyan sokat,
és máris megvolt a madár. De lám a madár
lent feküdt a földön. El volt törve a lába. 
A fiatalember nagyon megsajnálta őt. Ezért
azt mondta neki:

– Én nem szeretnélek bántani, de sajnos
muszáj. Bocsáss meg nekem!

– Semmi baj, de kérlek kötözd be a lá
bam!

– Rendben – azzal bekötözte a lábát. Ez
után elment az erdőbe, hogy fát vágjon.
Több órán keresztül dolgozott. Már majd
nem letelt az egy nap, mikor végre hazaért.
Mindent megmutatott az anyónak.

– Tiéd lehet a ház – válaszolta a vénasz
szony, és hirtelen megcsókolta a fiút. Ekkor
gyönyörű királylány lett belőle. A fiú rögtön
beleszeretett a szépséges lányba.

– Hála neked, most megtörted a varázsló
átkát. Köszönöm neked! 

Ezután beköltöztek a házba, a fülemüle
egész éjjel dalolt. Pár év múlva gyermekük
is született. Itt a vége, fuss el véle! Aki nem
hiszi, járjon utána!                        Bárdos FlóraTóth Blanka Olívia: Kollázs

Az öt próba DIÁKSAROK

Alig több mint egy évvel ezelőtt mu
tattuk be lapunkban a szerencsi 
Mérföldkő zenekart. Az énekesze

nekarvezető Majoros Zsolt (Csumma) ak
kor elmondta: hamarosan stúdióba vonul
nak, hogy lemezt készítsenek a színpadon
már nagy sikert aratott műsorukból válo
gatva.

A 2012es esztendő rendkívül esemény
dús volt a banda számára: nagyszabású
koncertek és családias hangulatú bulik vál
togatták egymást, miközben folyamatos
munka folyt a háttérben. Erdei Sándor be
kecsi hangstúdiója hónapokon keresztül
biztosította a zavartalan felvételeket, min
den alkalommal professzionális technikai
felszereltség és komfortos környezet várta
a zenekart.

A „Kihúzva és bedugva” cím egyszerű
megfogalmazásban árulkodik az album
nem hétköznapi tartalmáról. A tizenegy ze
neszámból az első öt akusztikus hangszere
léssel, úgynevezett unplugged stílusban ke
rült a lemezre, míg a fennmaradó dalokban
az együttest leginkább meghatározó blues

rock hangzás tárul a hallgató elé. Az olyan
slágerek, mint a Kölyköd voltam, az Álom,
vagy a Rossz vér átdolgozott változatai az
eredetitől eltérő, egyedi hangulatot áraszta
nak. Csumma összetéveszthetetlen és sze
rethető stílusában hitelesen tolmácsolja a
legendás szövegeket a maga erős, füstös
hangján. A zenészekre sem lehet panasz:
Vaszily Zoltán (Vaszka) gitárszólói remekül
illeszkednek Kardos György gitáros, Rudolf
Csaba basszusgitáros és Benke István (Fofó)
dobos feszes alapjaira. Külön fi
gyelmet érdemel Sike Norbert
billentyűs, akinek ízes és pontos
játéka nagyban meghatározza a
banda hangzásvilágát. Az egész
felvételt jó értelemben vett nyers,
természetes megszólalás jellem
zi. Kellemes meglepetés a lemez,
és nagy öröm, hogy a koncertek
mellett immár az otthoni hang 
falakból is „Mérföldkőmódra”
düböröghetnek a magyar rock
klasszikusai!

A „Kihúzva és bedugva” című

Mérföldkő lemez egyelőre a zenekar saját
kiadásában, limitált példányszámban jelent
meg, kereskedelmi forgalomban nem kap
ható. Az idén ötéves zenekar tevékenysége
nyomon követhető a Facebook oldalukon
(facebook.com/merfoldkozenekar), az al
bum dalai pedig ingyenesen letölthetők a
rudolfmusic.hu weboldalról.

A lemezen szereplő dalok: 1. Hol van az a
nyár; 2. Kölyköd voltam; 3. A vén csavargó
halála; 4. Álom; 5. Rossz vér; 6. Gazember;
7. A zöld, a bíbor és a fekete; 8. Bill kapitány
blues; 9. Hosszúlábú asszony; 10. Vörös tig
ris; 11. Zöld csillag. R. P.

A blues-rock helyi királyai
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Városunkban a rendszerváltás után
gyakran napirenden volt a lakosság
körében a szocialista ideológiától

átitatott utcanevek lecserélése, ugyanis
mindössze két közterületet nevezett át a
város, a Lenin útból Bekecsi, és a Felsza
badulás térből Geisenheim tér lett. Akik
ezzel nem értettek egyet, azzal rémisztget
tek, hogy sokba kerül az okmányok cseré
je, az adminisztrációs utánajárás. Többek
között ezt az akadályt is megszünteti az
Országgyűlés 2012. november 19én ho

zott döntése, amely törvénybe ik
tatja a 20. századi önkényuralmi
rendszerekhez köthető elnevezé
sek tilalmát. A törvény kimondja
azt is, hogy a változások miatt
szükségessé váló hatósági igazol
ványok, vagyis a személyi igazol

vány, vállalkozói igazolvány és forgalmi
engedély cseréje illetékmentes. Előttünk
tehát a lehetőség a tervek után a cselek
vésre, tudniillik akad munka bőven!

A kommunista hatalomátvétel után el
indult átkeresztelési hullám nyomán nem
csak a Horthy telepből lett Fecskés, és
Gömbös Gyula útból Ady út, hanem min
den, az aktuálpolitikai helyzetnek nem
megfelelő személy nevét is leradírozták a
város térképéről. E korszak célkitűzése
volt, hogy az ideológia még az utcákon is

jelen legyen. Így lett Bányai János parókus
úrról elnevezett utcából Fürst Sándor út,
a Papsorból Sallai, Szent Imre útból Alkot
mány, gróf Apponyi Albert útból pedig Jó
zsef Attila út, Szent István útból Dózsa
György út. A Ságvári utcának korábban
két neve is volt Sas, majd a városfejlesztés
ben érdemeket szerzett főjegyzőről, Dar
vas Lászlóról nevezték el. Átnevezésre
várnak továbbá Hámán Kató, Kállai Éva,
Kilián György, Korvin Ottó, Landler Je
nő, a diktatórikus rendszer kiépítésében
és fenntartásában vezető szerepet betöl
tött névadók is. A helyi pártszervezet tit
kárainak, mint Bakó János, Lipták János,
valamint a Tanácsköztársaság direktóriu
ma elnökének, Bors Kálmánnak a nevét
a mai napig utca őrzi.

O. Z. M.

Mi köti össze Bajcsy Zsilinszky Endrét Csuka Miklóssal, illet
ve Fürst Sándort Bányai Jánossal? Az idősebbek tán még emlé
keznek rá, mivel a szerencsi utcák régi elnevezéséről van szó.

Szerencsi utcanevek

Emlékhelyek, emléktáblák, szobrok

Bajcsy Zsilinszky E. utca

Emlékművek állítása az emlékezet folyamatába illeszkednek, melyek egyben a városiasodás, a civilizáció jelei. A törté
nelem hatására, a közóhaj nyomására jönnek létre, és állításukkal megállapítható, hogy egy adott kor milyen hatást akart
gyakorolni a közgondolkodásra. Készítőjétől pedig azt várják el, hogy vésőjével végezze el a történész, az író, költő és ze
neszerző munkáját.

Nepomuki Szent János szobor
A római katolikus templomkert bejáratánál jobbra áll a 14. században élt cseh püspök kőszobra. A négy

zetes hasáb alakú lépcsős emelvényen, párkányos posztamensen álló egész alakos szobor Nepomuki Szent
Jánost hagyományos papi öltözetben, lobogó karingben, palásttal ábrázolja. Jobbra forduló fején birétum,
kezében feszület, melyet szorosan melléhez szorító gesztussal tart. A késő barokk stílusú emlékmű
1780 körül készült, alkotója ismeretlen, de stílusában Jesper Lőrinc korabeli szobrász munkájához
hasonlít.

A Nepomuk városában született papból a prágai udvarban lett kanonok, és IV. Vencel király
feleségének gyóntatója. A féltékeny király rá akarta venni a gyónási titok megszegésére,
felesége gyónásának elárulására. Mivel a kanonok erre kínoztatások után sem volt haj
landó, a király a Károly hídról a Moldvába dobatta. Vértanúságának híre hamar elterjedt,
de szentté avatására csak 1729ben került sor, emléknapja május 16. Nepomuki Szent
János az úton lévők, a vízen átkelők és a gyónási titok védőszentje lett. Ennek meg
felelően szobrát az útkereszteződésekben, utak mentén vagy a hidak lábánál, illetve
a templomok előtt állították fel.

A több mint 200 éves szerencsi szobrot az idő vasfoga erősen megkoptatta. Kisebb
nagyobb felújítás után, őseredeti megújulását 2011ben érte el. A „Szerencs törté
nelmi városközpont műemlék épületegyüttesének és környékének felújítása” elne
vezésű projekt révén kapott új külsőt az egyedileg védett kőszobor. A több mint két
és fél millió forintba kerülő restaurálás Varga Zoltán Zsolt kőszobrászrestaurátor
művész keze munkáját dicséri, aki a Nepomuki Szent János szobrok szakértője.

A szoborral szemben egy másik emlék, a kőből faragott feszület áll, melyen a
Krisztus korpusz új, az eredeti tönkre ment. Lábazatán latin felirat olvasható:
ifj. Almássy János és felesége, Zalabéri Horváth Rozália állíttatták 1803. áp
rilis 6án. O. Z. M.



Esorokat Jókai Mór a '48as forradalom és szabadságharc 50.
évfordulóján vetette papírra. Azóta újabb 115 év telt el,  s az
író igaza bebizonyosodott: a megteremtett értékek megma

radnak, ahogy fennmarad azok emléke is, akik a szabadságért ál
dozatot hoztak.
A múlt században e napot általában méltó keretek között ünnepel
ték városunkban. Egy évvel a századforduló előtt a frissen alakult
„Szerencsi Nemzeti Szövetség” Paszlavszky Sándor elnökletével
vállalta fel az emlékezés szervezését. A 20. századforduló évében,
a magyar nemzet e nevezetes hónapjában tűz pusztított a város
főbb pontján, így a helyi lap nyomdájában is. A városházával szem
közt lévő Groszbergerféle üzlet feletti padlás gyulladt ki, amely az
tán pár óra alatt a nagy szélben 11 házat hamvasztott el: 9 épület
ben 15 bolthelyiség fedelét égette el a padláson lévő árukkal együtt.
A következő évben az egyesületek növekvő száma miatt másmás
helyen és időben elevenítették fel e napot. Az iparosság és a dalárda
zeneszó és fáklyafény mellett vonult közös ünnepre, a Friedféle
vendéglőbe. A vacsorán vendégül látták a még élő két 48as hon
védot, és támogatásukra 82 koronát gyűjtöttek össze. A társaskör
a Nagy Szállodában emlékezett, hazafias köszöntőkkel teletűzdelt
vacsorán. A szálloda vendéglőse, hogy emelje e nap fényét, igazi
magyar menüt állított össze, minden asztalkendőt nemzeti színű
szalaggal kötött át.
A hatvanadik évforduló reggelén mozsárágyú hirdette a nap
történelmi jelentőségét. A város elöljárósága felkérte a lako
sokat, hogy e nap estéjén a lakások ablakait gyertyával vilá
gítsák ki, ezzel is adózva szabadsághőseink emléke előtt. 
Az elmaradhatatlan istentiszteletek után, a délutáni megem
lékezésre az állami iskola előtti hatalmas térre gyülekeztek a
helyiek, ahol kerületi képviselőnk Bernáth Béla tartott ünnepi
beszédet. A fényárban úszó városban, hazafias dalokat énekel
ve indult el a fáklyás menet. Este az ipartestület a Magyar Király
vendéglőben, a Polgári Olvasókör saját helyiségében, a Társas
kör pedig a Nagy Szálloda termében rendezte a maga bankett
jét, méltóan fejezte be az évforduló megünneplését.

Az első világháború évének tavaszán még nem sejthették az
ünneplők a rájuk váró borzalmakat. Az állami iskola tantes
tülete ünnepélyt rendezett, melyre a szülőket is meghívták. 
A civil szervezetek hangversennyel, műkedvelő előadással
egybekötött mulatságokat tartottak.
A második világégés éveiben sem szünetelt a megemlékezé
sek sora, sőt inkább felerősödött a hazaszeretet érzése, a füg
getlenség iránti vágy. Nagyobb hangsúlyt kaptak a leventék ál
tal szervezett megemlékezések, de nem maradtak el mögöttük
az egyletek sem. Az országzászló előtt lezajlott leventeünne
pélyen Szabó Gábor polgári iskolai tanár gondolatokban gaz
dag lendületes beszédét követően a fiatalok hazafias költemé
nyeket szavaltak. Az Iparos Olvasókörben március 15ére em
lékezett Kovács Károly ipartestületi elnök, és Nagy Sándor re
formátus lelkipásztor. A méltóságteljes ünnep nem múlhatott
el a dalárda énekei, a tárogató hangja és zárásképpen a Szózat
nélkül. A MÁV Olvasókörben Nyári József főtiszt méltató szavai

után Szegedy Gyuláné körültekintő rendezésében hazafias színda
rab és szavalatok következtek. A zenét a vasutasok zenekara szol
gáltatta Homza István vezényletével. A cukor és csokoládégyár
együttes ünnepsége a cukorgyári kazánházban volt.
A 95. évfordulón neves egyéniség, Vitéz Törs Tibor, a képviselőház
alelnöke érkezett Szerencsre, és a járási ipartestület ünnepélyén
mondott beszédet. Kerületünk képviselője lelkesítő mondatokkal
szólt:„Rákócziak és Kossuth Lajos földjén végigszáguldott a magyar
történelem, a honfoglalástól a legújabb korig, ezért itt fokozottan
kell éreznünk március 15ének jelentőségét.” A nagy hatást kiváltó
beszéd után Bednárcsik Mancika, Stelcz Rózsika és Rezsdovics Fe
renc szavalata, valamint a dalárda éneke után Stelcz Gyula zárta be
az ünnepséget.
Évszázadok múltak el, s remélem minél távolabb fog jutni az idő,
annál jobban emlékezik a jövő embere, hogy milyen merészen száll
tak síkra céljaikért anno a hazáért lázadó hősök. A 165. évforduló
hoz kapcsolódóan, Jókai gondolatmenetén tovább fűzve: „Kincse
kért kincseket adtunk. De ezek a kincsek nem vesznek el soha, meg
maradnak utódainknak, maguktól tovább nőnek.”

O. Z. M.

„Kincsekért kincseket adtunk”

„Míg magyar él, míg szabad ember él e honban, kegyelettel fognak vissza-
gondolni erre az évre, annak történelmére s történetalkotó alakjaira.”

Március 15-ei megemlékezések 
Szerencsen
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MÁRCIUS 14. (CSÜTÖRTÖK)

12.30 óra: a szerencsi diákönkormányzatok megemlékezése
Petőfi Sándor emléktáblájánál. Helyszín: Szerencs, Rákóczi út 79.

15 óra: Koszorúzás Ondon az 1848as emlékműnél.
Közreműködnek az ondi óvodások és Galgóczi Ferencné.
19 óra: Nemzeti est – az Ismerős Arcok zenekar ünnepi kon

certje Simó József előadóművész közreműködésével. Helyszín:
Rákóczivár színházterme. Belépődíjas rendezvény.

MÁRCIUS 15. (PÉNTEK)

15 óra: Megemlékezés és koszorúzás Széchenyi István szob
ránál. Helyszín: Késmárk utca – Széchenyi utca kereszteződése. 

16 óra: Koszorúzás Kossuth Lajos szobránál. Helyszín: Sze
rencs, Kossuth út.

Ezt követően zenés menet a szerencsi Kossuth térre. 
16.30 óra: megemlékezés és koszorúzás az 1848as emlék

műnél. Helyszín: Szerencs, Kossuth tér. Közreműködik: Ringer
István – tárogató, Nagy József – szavalat.

17 óra: Ünnepi műsor a Rákóczivár színháztermében. Ün
nepi beszédet mond: Koncz Ferenc polgármester. A Rákóczi
Zsigmond Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intéz
mény diákjainak műsora.

2013. március 14-15.
Nemzeti ünnepünk szerencsi programjai

Márciusban a legfonto
sabb tenni való a kis 
kertekben a talaj előké

szítés és a korai zöldség félék ve
tése. A magok ültetéséhez a jó
víz, levegő és tápanyagellátott
ság szükséges. Az ősszel felásott
és megtrágyázott földet fellazít

juk és elgereblyézzük. Érdemes előre eltervezni a különböző zöld
ségfélék helyét a kertben, a megfelelő vetésváltással csökkenthetjük
a termésveszteséget. Ha előző évben jelentkezett a vakond, csiga,
talajlakó rovarok kártétele úgy próbáljunk védekezni ellenük. Ren
delkezésre állnak különböző csapdák, riasztók, biológiai anyagok,
talajfertőtlenítő és növényvédő szerek. Fontos, hogy magunkat kör
nyezetünket ne terheljük feleslegesen vegyi anyagokkal!

Korai vetésű zöldségfélék: márciusban, amint szikkadt a talaj
vethetjük a cukorborsót, kifejtőborsót (Rajnai törpe, Debreceni vi
lágoszöld és Debreceni sötétzöld fajták), spenótot, madársalátát,
petrezselymet. Ültethetjük a dughagymát és a tavaszi fokhagymát.
A velőborsókkal (Kelvedon csodája, Zsuzsi, Jof, Rondo) várjunk áp
rilis közepéig, mert csirázás ideje alatt érzékenyebbek a hidegre.
A vetőmag vásárlásakor részesítsük előnyben a csávázott minőségi
szaporító anyagot, sok későbbi gondot előzhetünk meg. Palánta
neveléshez vethetünk zeller, karfiol, brokkoli, paradicsom, paprika,
uborka magokat. A tökfélék (uborka, dinnye, spárgatök) érzéke
nyek a hidegre és az átültetést sem bírják. Ezeket tápkockába, vagy
cserépbe ültessük és a földlabdával együtt óvatosan helyezzük vég
leges helyére, amikor a talaj eléri a 1012 Celsius fok feletti hőmér
sékletet (április végemájus közepe). A februárban elvetett papri
ka, paradicsom, padlizsán palántákat pikirozzuk ki, hogy jobban
fejlődhessenek.

A gyümölcsfák körüli legfontosabb tavaszi teendő a metszés,

amit az almástermésűeknél már a télen meg kellett kezdeni. Fon
tos, hogy metszés közben a különböző sebzéseket, fagyásokat, be
tegségeket eltávolítsuk. A sebeket drótkefével, éles kacorkéssel ki
kell tisztítani és a fertőzés elöl lezárni faseb kezelővel. Az előtörő
tősarjakat el kell távolítani. A levágott és fertőzött hajtásokat meg
kell semmisíteni!

Csonthéjasok metszését március 10e után kezdhetjük. A téli
metszésnél nem tudjuk megakadályozni a kórokozok bejutását a
szövetekbe, amely a csonthéjasok „gutaütését”, ágkárosodását
okozzák. Fontos feladat metszés után (vagy előtt) a fák lemosása,
erre rezes, kénes, olajos, vagy ezen hatóanyagok keveréke ajánlott.
A lemosás idejének megválasztása fontos, mert csak ideális hő
mérsékleten (olajos készítmények 1314 C fok felett jobb hatást
fejtenek ki) és növény fejlettségnél érünk el tökéletes hatást.

Amennyiben szeretnénk gyümölcsfákat ültetni, úgy érdemes né
hány nappal kihelyezés előtt kiásni a gödröket és gondoskodni
(lassan oldódó) telepítéshez használható műtrágyáról.

Mészáros Miklós

TTaavvaasszzii munkák a kiskertekben
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RÁKÓCZI HUSZONHÉT PIZZÉRIA ÉS KISVENDÉGLŐ
•

•

• .

• .
• .
•

.
• .

34 féle helyben sütött pizza,
házhozszállítással is.
Étkezési utalvány, bankkártya,
OTP SZÉP kártya elfogadóhely.
Hidegtálak készítése
és házhoz szállítása.
Napi menü
a’la carte étkeztetés
Totó-lottó feladás,
mobiltelefon feltöltés
Folyamatos étel- és italakciók

•

•

• .

• .
• .
•

.
• .

34 féle helyben sütött pizza,
házhozszállítással is.
Étkezési utalvány, bankkártya,
OTP SZÉP kártya elfogadóhely.
Hidegtálak készítése
és házhoz szállítása.
Napi menü
a’la carte étkeztetés
Totó-lottó feladás,
mobiltelefon feltöltés
Folyamatos étel- és italakciók

Szerencs Rákóczi u. 27. (A régi Hausel Söröző)
Tel.: 47/951-337 és 30/8304665
Szerencs Rákóczi u. 27. (A régi Hausel Söröző)
Tel.: 47/951-337 és 30/8304665



Indul a labdarúgó bajnokság
Szerencs Város Sportegyesületének labdarúgó csapatai március 

2án Erdőbényén játsszák idei első mérkőzésüket. A BorsodAbaúj
Zemplén Megyei Labdarúgó Szövetség Megyei II. osztály, Kelet csoport
jában játszó felnőtt és ifjúsági együtteseink március 9én hazai pályán
fogadják Tiszakarád csapatát a Tatay Zoltán Ifjúsági Sporttelepen.

A Szerencs VSE mérkőzései:
2013.március 2. (szombat) 14.30 óra: Erdőbénye – Szerencs
2013.március 9. (szombat) 14.30 óra: Szerencs – Tiszakarád
2013. március 16. (szombat) 15 óra: Kenézlő – Szerencs
2013. március 23. (szombat) 15 óra: Szerencs – Mád
2013. március 31. (vasárnap) 16 óra: Tokaj – Szerencs
2013. április 6. (szombat) 16.30 óra: Szerencs – Tarcal
2013. április 13. (szombat) 16.30 óra: Boldogkőváralja – Szerencs
2013. április 20. (szombat) 17 óra: Szerencs – Bodroghalom
2013. április 27. (szombat) 17 óra: Sátoraljaújhely – Szerencs
2013. május 4. (szombat) 17 óra: Szerencs – Bodrogkisfalud
2013. május 11. (szombat) 17 óra: Mezőzombor – Szerencs
2013. május 18. (szombat) 17 óra: Szerencs – POSA FC Pálháza
2013. május 25. (szombat) 17 óra: Nagyrozvágy – Szerencs
2013. június 2. (vasárnap) 17 óra: Pácin – Szerencs
2013. június 9. (vasárnap) 17 óra: Hollóháza – Szerencs
Az ifjúsági együttesek találkozói a felnőtt csapatok mérkőzése előtt

2 órával kezdődnek.

Kosárlabda: kiváló játék, parádés győzelem

DEAC-MEDIKUS – Szerencs VSE: 
67–89

Gulyás László edző tájékoztatása szerint
a mérkőzést kisebb kavarodás előzte meg,
miután csapatunk az ellenfél a szokásos
meccshelyszínén jelent meg, majd kiderült:
egy házzal odébb kellett játszatni – fogalma
zott a Szerencs VSE trénere.

A találkozót kissé álmosan kezdték a sze
rencsiek, aminek az lett a következménye,
hogy a 7. percben döntetlent mutatott az
eredményjelző. Gulyás László időt kért, ami
jó hatással volt a csapatra, és hamarosan 12

pontos előnyt sikerült kovácsolniuk. Ez az
állás kellőképpen rendezte a sorokat, a Sze
rencs VSE mindvégig magánál tartotta a ve
zetést, és kialakulhatott a „sima győzelem”.
– Még az is belefért, hogy a játék bizonyos
szakaszaiban kizárólag junior sorral vol
tunk a pályán. Azt, hogy kissé tartalékosak
voltunk és két nappal egy nehéznek ígérke
ző mérkőzés előtt játszottunk, okosan és ru
tinosan oldotta meg a csapat. A bravúrokra
is képes, gyors és fiatalos kosárlabdát játszó
ellenfél otthonában értékes győzelmet arat
tunk – értékelte a meccset Gulyás László.

SZVSE: Jakab L. 23/6, Bi
hari L.7/3, Marton P. 11/3,
Szárnya G. 25, Endrész T.
19 csere: Koncz F. 4, Sze
mán B., Vitányi D., Fe
renczi J., Pallai Á., Edző:
Gulyás László.

Ceglédi KE – Szerencs
VSE: 69–70

Mint azt a csapat edzője
jelezte, nehéz mérkőzést
várt a Szerencs VSE kosa
rasaira február 15én, ami
kor Ceglédre utazott a csa

pat. A házigazda együttes két esztendővel
ezelőtt még NBI/Bt játszott és csupán a
pénzügyi gondok miatt nem tudták folytat
ni az élvonalbeli küzdelmet. Napjainkban
pedig nem titkolt szándékuk visszajutni az
első osztályba, amelyhez kiváló játékos ke
ret áll rendelkezésükre. Szerencsére azon
ban a „mi fiaink” nem ijedtek meg a rendkí
vül motivált ceglédiektől. Gulyás László be
számolójából kiderül, hogy az első pillanat
tól kezdve a Szerencs VSE diktálta a tempót,
gyors játékunk nem igazán tetszett a házi 
gazdáknak. – Ennek úgy adtak hangot, hogy
a pályán ritkán látható brutalitással véde
keztek és támadtak, amelyhez mindvégig
asszisztált a két szolnoki játékvezető is 
– emelte ki Gulyás László.

Csapatunkat azonban sportszerű választ
adott a „pofonokra”: mindvégig magas szin
ten koncentrálva, jó védekezéssel és táma
dásokkal, igazi csapatmunkával az utóbbi
évek egyik legnagyobb győzelmét aratta. 
– Azt hiszem, hogy aki szerencsiként ott volt
ezen a mérkőzésen, sokáig nem fogja elfe
lejteni ezt az estét. Remélem, hogy minden
ki erőt tud meríteni ebből a győzelemből a
bajnokság folytatására. Igazi csapatmunka
volt – méltatta a csapat kiváló teljesítményét
Gulyás László.

SZVSE: Jakab L. 22, Bihari L. 11/9, Marton
P. 14/6, Szárnya G. 8, Endrész T. 14 csere: Vi
tányi D. 1, Szemán B., Kovács Á., Ferenczi
J., Pallai Á. Edző: Gulyás László.
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Mozgalmas és küzdelmes napjai voltak a Szerencs VSE felnőtt férfi
kosárlabdacsapatának az NB II Keleti csoportjának 14. fordulójában,
ugyanis február 13án Debrecenben, majd két nappal később Ceglé
den játszottak bajnoki mérkőzést.

Szerencs Város Sportegyesületének U12es fiú ko
sárlabdacsapata február 23án Tiszaújvárosban
vendégszerepelt. Miután az ifjú kosarasok legutób
bi hat mérkőzésüket sorra megnyerték, nagy remé
nyekkel utazott a csapat a Tiszamenti városba,
ahol a bajnokság hatodik fordulójában a Szerencs
VSE mellett a Tiszaújváros Phoenix, valamint az
ÉLKSK Sátoraljaújhely együttesei mérték össze tu
dásukat. A sikersorozat folytatódott ezen a hétvé
gén is, hiszen a házigazdák ellen 48–68 arányban
győztek a szerencsiek, míg a sátoraljaújhelyi együt
test 116–15 arányban múlták felül.

Szerencs VSE: Horváth Márton, Jurák Botond,
Molnár Bence, Géczi Márkó, Szabó Ádám, Fogarasi
Gergő, Nyakó Gergő, Novotnik László, Szoboszlai
Dániel, Nagy Marcell. 

A csapat edzője: Jakab László.

Dupla győzelem
Tiszaújvárosban



POLGÁRMESTERI HIVATAL
Koncz Ferenc polgármester: időpont-egyeztetéssel tart fogadóórát. Egeli Zsolt al-
polgármester: minden hónap harmadik hétfőjén, legközelebb március 18-án 14–16
óráig. Tel.: 47/565-203. Kiss Attila alpolgármester: minden hónap második szerdáján,
legközelebb március 13-án14–17 óráig. Tel.: 47/565-203. Barva Attila jegyző: minden
páros hét szerdáján, legközelebb március 20-án 8–12 óráig. Tel.: 47/565-202. A foga-
dónapok előzetes telefonos bejelentkezés alapján történnek.

SZERENCSI MUNKAÜGYI KIRENDELTSÉG ÜGYFÉLFOGADÁS
Hétfő–csütörtök: 8–12 óra, hétfő és szerda 13–15 óra, péntek: 8–11 óra. Tel.: 47/361-
909.

NEMZETI ADÓ- ÉS VÁMHIVATAL ÜGYFÉLFOGADÁS
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.

JÁRÁSI NÉPEGÉSZSÉGÜGYI INTÉZET ÜGYFÉLFOGADÁS
Hétfő és szerda: 8–15.30 óra, péntek: 10–12 óra. Sírnyitással és hamvasztással, valamint
a gyógyszer-engedélyezéssel kapcsolatos ügyintézés: hétfő–csütörtök 7.30–16 óra,
péntek 7.30–13.30 óra. Családvédelmi szolgálat, hétfő: 9–15 óra, kedd: 13–15.30 óra,
szerda és csütörtök: 9–13 óra, péntek: 10–12 óra. Tel.: 47/561-025.

GYÓGYSZERTÁRAK
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, 560-303. Nyitva
tartás: H–Szo.: 8–20 óra, V: 8–19 óra. 
Ügyeleti rend: március 11-17.: Alba; március 18-24.: Szerencs.
22 óra után a gyógyszertárak telefonos egyeztetést követően, az ügyeletes orvos ké-
résére, rendkívüli esetben biztosítja a gyógyszer kiadását.

KÖZÉRDEKŰ TELEFONSZÁMOK
Központi orvosi ügyelet: 47/364-300. Egészségház (Rákóczi út 51.) diszpécserszol-
gálat: 47/362-255.

KÖZÉRDEKŰ INFORMÁCIÓKKÖZÉRDEKŰ INFORMÁCIÓK

INGATLANINGATLAN

Szerencsközpontjában (Csalogány
köz 3.) háromszobás, amerikai
konyhás, közművesített, kő paraszt
ház eladó. Megtekinthető előzetes
egyeztetés után. Irányár: 4,9 millió
forint. Érd.: 70/6181054 vagy
46/754726. (34)
Szerencs főutcáján 100 m2es, fel
újított családi ház eladó, irodának,
rendelőnek is alkalmas. Ugyanitt
Bekecsen 85 m2es családi ház el
adó. Érd.: 30/8363302. (3)
Dózsa Gy. út 9. szám alatti össz
komfortos, háromszobás családi
ház nagy kerttel, fúrt kúttal eladó.
Érd.: 47/362788. (3)
Szerencsközpontjában (jó helyen)
2,5 szobás, amerikai konyhás, gáz
cirkó fűtéses eladó vagy miskolci la
kásra cserélhető. Irányár: 4,9 M Ft.
Érd.: 70/6181054, 46/754726.
(3)
Szerencs, Malom u. 10. szám alatt
(uszoda mellett) kétszobás, össz
komfortos családi ház nagy nappa
lival, gáz és vegyes tüzelésű kazá
nokkal áron alul eladó. Érd.:
47/363530. (3)
Szerencsen bútorozatlan lakás
hosszú távra kiadó. Azonnal beköl
tözhető. Érd.: 20/4598092. (3)
Szerencsen szintes családi ház kis
kerttel eladó: térkövezett udvar,
műanyag nyílászárók, laminált pad
ló, a ház alatt garázs. Érd.: 20/465
9063, Szabó Lajos, Szerencs, Bényei
út 4/A. (3)
Prügy, Arany J. út 2/A. alatti kom
fortos, 72 m2es, családi ház mellék
épületekkel, nagyon jó szomszé
dokkal eladó. Ár: megegyezés sze
rint. Érd.: 70/5884544. (3)
Szerencsen a Bocskai út 3. szám
alatti, 42 m2es, 1. emeleti, összkom
fortos, társasházi lakás, zárt udva

ron, kis kerttel eladó vagy kisebbre
cserélhető (tahi, tahatótfalui csere is
érdekel). Érd.: 30/3395234. (3)
Szerencs, Rákóczi út 111. szám
alatt garázs eladó. Érd.: 47/362
612, 47/361370. (3)
Szerencs központi részén 110 m2
es családi ház eladó, melyben 3 szo
ba, konyha, társalgó, fürdőszoba,
WC kapott helyet. A fűtés gáz köz
ponti, illetve szilárd tüzelésű kazán
nal történik. A ház mellett mellék
épületek állnak, itt található a ka
zánház is. Az udvaron fúrt kút van.
A lakáshoz 1073 m2 zárt művelt
kert tartozik. Az ingatlan kialakítása,
jó megközelíthetősége vállalkozás
számára is alkalmas. Azonnal köl
tözhető. Érdeklődni: 30/3719610.
(3)
Megyaszó,Petőfi út 45. szám alatti,
összkomfortos, két részből álló csa
ládi ház melléképületekkel, 2562
m2 udvarral eladó. Irányár: 5 M Ft.
Érd.: 30/5460713. (3)
Szerencsen 3 szobás, gázkonvek
toros családi ház eladó. A közelben
iskola, bevásárló központ. Tel.:
70/3169430. (3)

VEGYESVEGYES
3800 m2 furmint és hárslevelű sző
lő szerszámos kamrával, bogyózó
val, préssel, lemezkádakkal eladó.
Érd.: 47/361524, 20/3762426.
(3)
Garázskiadó a Béke út és a Kossuth
Lajos utca sarkán. Érd.: 20/494
4590. (3)
Rehab.kártyával heti 20 órás mun
kát keresek. Tel.: 70/6053710. (3)
Akvárium belső szűrő eladó.
Hydor Crystal R10 Duo II, 100200
literes akváriumba ajánlott. Teljesít
mény: max. 800 l/h (kétlépcsős
rendszer, nagy felületű szűrőszi
vacs). Érd.: 20/3431229. (3)
Akváriumvízmelegítő eladó. Jager
150 Wos automata fűtő, 200300
literes akváriumba ajánlott. Érd.:
20/3431229. (3)
Használt Gorenje kombinált hűtő
szekrény Bekecsen eladó. A hűtő 3
éves, sem esztétikai, sem műszaki
hibája nincs. 134 literes hűtőtér, 36
literes fagyasztó, „A” energiaosztály.
Érd.: 20/4564079. (3)

LakosságiLakossági

apróhirdetés
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SAJTÓKÖZLEMÉNY
ÁRVÍZVÉDELMI BERUHÁZÁS SZERENCSEN 

UNIÓS TÁMOGATÁSSAL

Szerencs város Szerencs-patak mellett fekvő egyes településré-
szei a csapadékban gazdag időszakokban ki vannak téve az ára-
dásveszélynek, a hirtelen érkező árhullámok az utóbbi években
már több alkalommal okoztak árvízi káreseményeket az érintett
területeken. A lakosságot és értékeiket érintő probléma megol-
dására most uniós támogatással nyílik lehetőség.
Az ÉMOP 3.2.1/F-10-2011-0094 azonosítószámú projekt alapvető
célja a védelmi rendszerhiányosságok kezelése, illetve a meglévő
műtárgyak fejlesztése, biztonságosabbá tétele. A tervek szerint
a védekezés biztonságának növelése érdekében többek között
depónia korona-korrekció, magasítás, koronaelrendezés és -sta-
bilizáció, árvízvédelmi támfal építése, valamint a keresztező be-
és leeresztő műtárgyak felújítása, ideiglenes szivattyúállások ki-
építése valósul meg.

Szerencs Város Önkormányzata
3900 Szerencs, Rákóczi út 89.
Tel.: 06 47/560-250

Szerencs Város Önkormányzata 101,4 millió fo-
rint európai uniós támogatást nyert a „Szerencs
város környezetbiztonságának növelése és árvíz
veszélyeztetettségének csökkentése” című pályá-
zati kiíráson az Új Magyarország Fejlesztési Terv
keretében. A beruházás részeként nemcsak a régi
védelmi rendszer hiányosságait pótolják és a
meglévő műtárgyakat fejlesztik, hanem új árvíz-
védelmi építkezéseket is megvalósítanak a Sze-
rencs-patak szerencsi közigazgatási területén.



Nőnapi akció!
Március 8-án, nőnap alkalmából
minden kedves hölgy vendégünknek
egy pohár pezsgőt vagy egy pohár forró csokit
adunk ajándékba a belépőjegy mellé.

Március 8-án, nőnap alkalmából
minden kedves hölgy vendégünknek
egy pohár pezsgőt vagy egy pohár forró csokit
adunk ajándékba a belépőjegy mellé.

Szerencs, Rákóczi út 94. Telefon: 47/560-250
www.szerencsifurdo.hu

Üdülési csekk és Szép kártya elfogadóhely!Üdülési csekk és Szép kártya elfogadóhely!

SzerencsiSzerencsi

Fürdő & WellnessházFürdő & Wellnessház

Meghosszabbított nyitva tartással várjuk vendégeinket,
változatlan jegyárak mellett!

Felnőtt belépő 1700 Ft
60 éven felüli és nappali tagozatos diák belépő 1200 Ft

19 óra után:
Felnőtt belépő 1300 Ft
60 éven felüli és nappali tagozatos diák belépő 800 Ft

–
–

–
–

Éjszakai fürdőzés
március 10. (vasárnap) 10 órától 24 óráig.

További információ és jelentkezés:
Zemplén Tourist Kft.
Szerencs, Rákóczi 67.

Tel.: 47362-952, e-mail: zemplen.tourist@t-online.hu

Görögország – Sarti

43.900 Ft/fő
Törökország – Kusadasi

58.900 Ft/fő
Spanyolország – Tossa de Mar

61.900 Ft/fő

2013. július 1-10. 4 fős apartman

2013. július 19-28. 4 fős apartman

2013. augusztus 2-11. 2 fős szoba

Nyári ajánlatok
szerencsi indulással:

Megjelentek a nyári katalógusok!

Óriási előfoglalási kedvezmények
2013. március 31-ig!

Húsvéti ajánlatokat keresse az irodánkban!

Részvételi díj tartalmazza az autóbusz és a szállás költségeit.

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)

Lovaglás kezdőknek (3 éves kortól),
haladóknak.

Igényes környezet, szakértelem.
www.hatastanya.hu

30/447-88-77

LOVAGLÁS,LOVAGLÁS,
BÉRTARTÁSBÉRTARTÁS

BodrogkisfaludBodrogkisfalud

Akciós szén és tűzifa!Akciós szén és tűzifa!
Tűzifa: 17 000 Ft-tól (erdei m ).3Tűzifa: 17 000 Ft-tól (erdei m ).3

Szén: 1 600 Ft-tól.Szén: 1 600 Ft-tól.
Telefon:

20/423-7471.20/423-7471.

Szerencs, Kisvásártér 1. (a piac mellett) Tel./fax: 47/363-713, 70/313-3767

(konyhakerti növények, fűszer- és gyógynövények, virágmagok,
virághagymák, dughagyma, hibridkukorica)

Nyugdíjasoknak, munkanélkülieknek 5% kedvezmény!

Kora tavaszi lemosószerek, talajfertőtlenítők
széles választékban kaphatók.

Rotációs kapák kaphatók.
Várjuk kedves vásárlóinkat!Várjuk kedves vásárlóinkat!

Mezőgazdasági szakbolt

Kedvezményes vetőmagvásár!
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