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Tavaszi akció!
2+1 akció!

2 teljes árú jegy megvásárlása esetén 
a harmadik félnek ingyenes a belépés.

Felnőtt belépő (hétfő-péntek) 1 500 Ft
Nappali tagozatos diák belépő, 60 éven felüli belépő 1 000 Ft

Felnőtt belépő (szombat-vasárnap) 1 700 Ft
Nappali tagozatos diák belépő; 60 éven felüli belépő 1 200 Ft

Órás kedvezmény hétfőtől péntekig!
18-21 óra (3 óra): 1300 Ft; 
19-21 óra (2 óra): 1000 Ft; 
20-21 óra (1 óra): 600Ft.

Órás kedvezmény 
szombaton és vasárnap!
Felnőtt 19-22 óra (3 óra): 1300 Ft.

Nappali tagozatos diák, 60 éven felüli
belépő 19-22 óra (3 óra): 800 Ft

Húsvéti akció!
2+1 akció!

2 teljes árú jegy megvásárlása esetén 
a harmadik félnek ingyenes a belépés.

Felnőtt belépő 1 500 Ft
Nappali tagozatos diák belépő, 
60 éven felüli belépő 1 200 Ft

Órás kedvezmény!
Húsvét alkalmából, 2013. március 31én 

és április 1jén (vasárnap, hétfő) 1822 óráig 
órás kedvezmény!

Ünnepi, meghosszabbított nyitva tartással 
várjuk kedves vendégeinket.

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

Üdülési csekk és Szép kártya elfogadóhely!
Szerencs, Rákóczi út 94. Telefon: 47/560-250

www.szerencsifurdo.hu

Minden pénteken 18 órától!

Kiadó 
irodahelyiségek

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

Szerencs Város Önkormányzata tulajdonában lévő irodahelyiségek 

bérbeadására.
Irodahelyiségek bérbeadása: 

1. Szerencs Rákóczi út 94. (Szerencsi Fürdő és Wellnessház) 
alatti ingatlanban található helyiség. Alapterület: 13 m2

2. Szerencs Ondi út 1.(Városi Tanuszoda) 
alatti ingatlanban található helyiség. Alapterület: 23 m2

Bérleti díj összege: 1 000 Ft/hó/m2 + ÁFA
(külön fizetendő a helyiség rezsije).

A pályázat benyújtásának határideje: 
2013. április 12. (péntek) 12 óra

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 Wellnessház

ban, a Szerencs Város Polgármesteri Hivatal ügyfélszolgála
tán (Szerencs, Rákóczi út 89.), 

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

honlapról.
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A nemzeti ünnep hősei…
Az egész ország majd belerokkant a március 15ei télbe, áram

szünet, vízhiány, autópályákon, közutakon rekedt emberek. Ott
honaikban fűtés nélkül didergő idősek és kisgyermekes csalá
dok. Itt ülök a fűtött szerkesztőségben és figyelem a híradásokat,
s bosszankodom, hogy nem csörren a telefon… Néhány perc
gondolkodás után: így van ez jól, hiszen ezekben a nehéz idők
ben mindenki a munkáját végzi.

Nem vártam tovább arra, hogy valaki aranyveretes meghívót
küldjön, fogtam a telefont, és hívtam, akit csak lehetett. Igyekez
tem minden információt begyűjteni, a legtöbb hivatalos helyről
(katasztrófavédelem, rendőrség, mentők) csak részleges tájé
koztatást kaphattam, mivel a központi kommunikáció nem en
gedte, hogy a helyi szakemberek nyilatkozzanak a sajtónak. Nem
vagyok én olyan sértődős, ők is a dolgukat végzik, így van ez jól.
Igaz, kokárdás nemzeti ünnepre készültem, de gyorsan meleg,
téli ruhát kerestem és indultam, mert hideg volt és havazott.

Csütörtökön este kezdődött minden. Az első hírek arról szól
tak, hogy az áramszolgáltató magasfeszültségű vezetékei a ráfa
gyott eső miatt több helyen leszakadtak. Szerencs egyes város
részeiben ekkor rövidebb, majd hosszabb áramkimaradások je
lezték a közelgő gondokat. A szerkesztőség tagjaival közösen
igyekeztünk "saját házunk táján" információt gyűjteni, és estére
kiderült, hogy Szerencs keleti és északi részein, illetve Bekecs
teljes területén nincs áram. A szolgáltató lakossági megkeresésre
azt az információt adta, hogy a Felsőkert utcában leszakadt ve
zeték miatt kell gyertyával világítani sokfelé. Mint kiderült, az
elektromos hálózat hibája miatt nem működtek a gázkészülékek,
a keringető szivattyúval működő vegyes tüzelésű kazánokkal
sem lehetett fűteni. Hideg és sötétség. Így vártuk március 15ét.

Érdeklődtünk az illetékes hatóságoknál, a polgármester csü
törtök estétől helyszínrőlhelyszínre járva igyekezett saját sze
mével meggyőződni a fejleményekről, ezért őt csak telefonon si
került elérni. Csütörtökön este és éjszaka már egyeztetéseket
tartott a védelmi bizottság. Pénteken reggel ott álltunk munka
társaimmal a polgármesteri hivatal előtt, hátha újabb informá
cióhoz juthatunk, mivel az ország más részeiről egyre riasztóbb
hírek érkeztek. Szerencsénk volt. Zárt ülést rendelt el a Helyi Vé
delmi Bizottság elnöke, de utána már a sajtó nyilvánossága előtt
a hatóságok, intézmények, cégek vezetőivel tartott rendkívüli
egyeztetést a város polgármestere. Ekkor derült ki – többek kö
zött –, hogy elmaradnak a nemzeti ünnepre tervezett esemé
nyek.

Embert próbáló nemzeti ünnepünk volt 2013. március 15én.
Szerencsére a mi városunkban nem történt tragédia és kisebb
nagyobb gondokkal ugyan, de baj nélkül átvészeltük ezt a pén
teki napot. Mindenki példásan helytállt, türelemmel viselte a
rendkívüli helyzetet. Bizonyára e napnak is meg voltak a maga
hősei, akik nem várnak ezért köszönetet, hiszen mindenki azt
tette, amit kell. Én bevallom, nem mentettem ki senkit a hó fog
sága alól, nem én vittem meleg teát és ételt a Szerencsen rekedt
utazóknak, nem siettem a fűtés nélkül maradt nyugdíjasok se
gítségére. Semmi mást nem tettem ez idő alatt, csak a munkámat
végeztem, amit vállaltam és amiért a fizetésemet kapom.

Muhi Zoltán

Árvízvédelmi
terepszemle 

a Szerencs-pataknál

Még az idősebb korosztály sem emlékszik a mostanihoz
hasonló március 15ei időjárásra. Ezen a rendkívüli hétvé
gén azonban nem elsősorban a hó, hanem az áramkimara
dás, illetve a vízhiány okozott gondokat Szerencsen, és a
környező településeken. Március 15én estére sikerült hely
reállítani a közműszolgáltatásokat a városban. Ezt követően
a település polgármestere március 16án reggel újabb vál
ságstábot hívott össze. Ezúttal a leesett nagy mennyiségű
hó, a következő napokban várható olvadás, illetve a Sze
rencspatak árvízvédelmi készültsége volt napirenden. 

Koncz Ferenc a jelenleg is tartó árvízvédelmi beruházás
kivitelezőjétől, az Északmagyarországi Vízügyi Igazgatóság
munkatársaitól kért szakvéleményt arra vonatkozóan, hogy
milyen intézkedésekre van szükség az elkövetkező napok
ban annak érdekében, hogy az esetleges árhullám ne okoz
zon gondot Szerencsen.

– A szakemberek véleménye, hogy az eddig leesett hó, il
letve olvadás – amennyiben újabb extrém időjárási helyzet
nem adódik – nem okozhat problémát a Szerencspatak víz
gyűjtő területén – ismertette a március 16ai rendkívüli ár
vízvédelmi bejárás eredményét Koncz Ferenc polgármester.
– Ennek ellenére mi készülünk az esetleges beavatkozásra.
Összehívtam egy találkozót az árvízvédelmi beruházás ki
vitelezőjével, és vízügyi szakemberekkel. Helyszíni bejárá
sunk során megállapítottuk, hogy minden szükséges eszköz
és erő rendelkezésünkre áll ahhoz, hogy egy rendkívüli
helyzet esetén azonnal el tudjuk kezdeni a védekezést. A je
lenlegi ismeretek szerint azonban erre nem lesz szükség.
Az is látszik, hogy a megkezdett árvízvédelmi beruházás ha
marosan tovább folytatódik, egyszer és mindenkorra meg
tudjuk oldani a fecskési városrész árvízzel szembeni védel
mét – nyilatkozta Koncz Ferenc.

M. Z.



A Szerencsi Polgármesteri Hiva
tal pénzügyi osztályvezetője sze
rint a nemzetgazdasági és a bel

ügyminiszternek lehetősége volt
arra, hogy eltérjenek a törvény
ben eredetileg meghatározott
40%os adósságátvállalástól.
Hosszú tárgyalási folyamatban

érveltek a hivatal pénzügyi szak
emberei amellett, hogy Szerencs

nek ezúttal is szüksége van a korábbi
ÖNHIKI pályázatoknál megtapasztalt
kormányzati figyelemre és támogatás
ra.
Az ülésen a képviselők felszólalásaik
ban kiemelték, hogy elismerésre méltó
a szakmai stáb munkája, és egyetértet
tek abban, hogy az adósságrendezés
ilyen fajtája mérföldkő lehet a helyi
gazdasági életben. 
A rendkívüli ülés egyetlen napirendjé
nek tárgyalása során elhangzott, hogy
a pénzügyi bizottság ugyan nem foglal
kozott a kérdéssel, azonban a bizottság
vezetője fontosnak tartotta elmondani,
hogy ez a 70%os adósságátvállalás a
polgármester és a mögötte álló stáb
munkáját dicséri. – Mérföldkő ez a vá
ros életében – fogalmazott az ülésen
Bobkó Géza, aki felhívta a figyelmet ar
ra, hogy immár van esély Szerencs gaz
dasági egyensúlyának megteremtésé
re, ezért nem szabad többé a múlttal
foglalkozni, a helyi békét erősítve, új
alapokon indulva, együtt kell tovább
építeni Szerencs jövőjét.                      M. Z.

Szerencs Város Önkormányzatának konszolidációja (megerősítése) volt a témája a képviselőtestület március 7én
megtartott rendkívüli ülésének, miután Koncz Ferenc polgármester január 27én Miskolcon aláírta a Matolcsy György
államháztartásért felelős miniszter és Pintér Sándor helyi önkormány
zatokért felelős miniszter kézjegyével ellátott megállapodást, mely sze
rint a Magyar Állam átvállalja Szerencs Város Önkormányzata által az elő
ző ciklusokban felhalmozott adósságállomány 70%át, összesen 
1 281 942 835 forintot, és ennek járulékait. Az önkormányzat kon
szolidációjáról március 7én rendkívüli ülés keretében Czakóné
Szikszai Orsolya tájékoztatta a képviselőket.

Az önkormányzati konszolidáció
mérföldkő a város életében

Röviden úgy fogalmaznám
meg a konszolidáció jelen
tőségét, hogy az eredeti

40%ról 70%ra sikerült fel
tornázni az adósság átvállalá

sának mértékét. Az eredeti ter
vek szerint 730 millió forintot vállalt volna
át az állam, ezzel szemben most 1,3 milli
árd forint az az adósságteher, amitől a vá
ros ilyen módon mentesülhet. Lehetősé
günk van arra, hogy egy csökkentett adós
ságállománnyal a város közel tiszta lappal
tudjon indulni 2013ban, a költségvetést
egyensúlyban tudjuk tartani, az intézmé
nyeink feladatellátása zavartalan legyen,
és a városban dolgozók számára a fizetést
minden hónap elején biztonsággal ki tud
juk fizetni.
Szerencs Város Önkormányzata 2013as
költségvetésében még csak a 40%kal tud
tunk számolni. A jelenlegi, 70%os mérték
azt jelenti, hogy minimum 75 millió forint
tal javulhat az idei pénzügyi terv kiadási
oldala, amely meg is jelenik majd annak
csökkenésében. A konszolidáció nagy
mértéke azt is jelenti, hogy az önkormány
zat működéséhez szükséges kiegészítő tá
mogatás mértéke csökken, az elkövetke
zendő esztendőkben önerőből is képesek
lehetünk egy ténylegesen nullás büdzsé el
érésére. Komoly eredménynek tartom,
hogy a Magyar Kormány kiemelt támoga
tásának köszönhetően nem kell munkahe
lyeket megszüntetni, a város szolgáltatá 
sai nak színvonalát nem kell csökkente
nünk, és a helyi adóbevételeket sem kell
átcsoportosítani a jövőben ahhoz, hogy az
önkormányzat költségvetési egyensúlya
tartható legyen.
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Szerencs városa – az or
szág más települései
hez hasonlóan – régóta
foglalkozik az adósság
kezelésével. A teher évek
óta komoly nehézséget je
lent Szerencs számára. Ennek
bizonyára voltak helyi okai is, cukor
gyárbezárás, munkahelyek számá
nak csökkenése, de országos és
nemzetközi pénzügyi problémák is
nehezítették a település helyzetét.
Úgy gondolom, ez egy mérföldkő a
város pénzügyi életében: az, hogy a
korábban 40%ban engedélyezett
adósságátvállalást hosszú harc és
lobbizás árán 70%ra sikerült fel
tornáznia a városvezetésnek, azt je
lenti, hogy az adósság 70%át az ál
lam átvállalja a várostól. Ez akkora
pénzügyi könnyebbséget jelent,
amelynek köszönhetően a város le
vegőhöz jut. Köszönhető mindez a
polgármesteri hivatalban dolgozó
előkészítő csapatnak, és mutatja a
polgármester úr lobbijának erejét is,
hogy a korábban 40%ra tippelt
arányból egy 70%ot sikerült elér
nie. Ez nagy eredmény és ha sikerül
még munkahelyeket is teremteni,
akkor a város pénzügyi egyensúlya
rövid időn belül helyreáll.

Dr. Bobkó Géza
a pénzügyi bizottság elnöke

Czakóné Szikszai Orsolya
osztályvezető



Koncz Ferenc
polgármester
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Továbbra is fontos
a takarékos
gazdálkodás

Takács István önkormányzati képviselő ugyancsak történelmi je
lentőségűnek nevezte a konszolidációt, mely révén kikerült Szerencs
az adósságcsapdából. – Nyolc esztendő hibáit sikerült most rendbe
tenni, és van reményünk arra, hogy 2014. végén valódi eredmények
ről tudunk majd beszámolni a szerencsieknek – fogalmazott Takács
István.

Egeli Zsolt úgy fogalmazott: Cselekedeteinket az fogja minősíteni,
hogy milyen várost hagyunk utódainkra. Az alpolgármester emlékez
tetett a 2010es időkre, amikor a megalakuló önkormányzat számára
kézenfekvő lett volna egy csődeljárás bejelentése, azonban Koncz Fe
renc, a város akkor megválasztott polgármestere úgy fogalmazott: 
A kormánnyal a hátam mögött megakadályozom, hogy Szerencs mű
ködésképtelenné váljon. Egeli Zsolt hozzátette, hogy véleménye sze
rint köszönet illeti mindazokat a vállalkozókat, beszállító cégeket,
akik türelmesek voltak, és azáltal, hogy a település hosszú ideig nem
rendezte feléjük tartozását, finanszírozták a város működését. Az al
polgármester úgy vélte, az óriási adósságteher enyhülésével Szerencs
újra elérte a 2002es szintet, amikor a fennálló hiteltartozások még
nem tették működésképtelenné a települést. 

Kiss Attila nem értett egyet Egeli Zsolttal, hiszen – mint mondta –
a város soha nem érheti el a 2002es szintet azért, mert abban az idő
ben még volt cukorgyárunk, amit 2008ban sajnálatos módon bezá
rattak. Kiss Attila alpolgármester fontosnak tartotta megjegyezni:
Szerencs Város Önkormányzata az elmúlt két esztendőben nem ter
helte tovább újabb, jóléti kiadásokat finanszírozó hitelekkel a tele
pülést, amely szintén hozzájárult a konszolidáció sikeréhez.

Ezen a véleményen volt Koncz Ferenc polgármester is, aki úgy véli,
hogy a hitelrendezés után sem szabad hátradőlni a székben, ugyan
akkor megköszönte az eddigi munkát és a Magyar Kormány segítsé
gét. Véleménye szerint továbbra is szükség van a takarékos gazdál
kodásra, amíg helyre nem áll a költségvetési egyensúly. Koncz Ferenc
kifejtette, hogy ez a 70%os konszolidáció jelentős pénzügyi köny
nyebbséget jelent annak ellenére, hogy az önkormányzat saját erőből
már eddig is több száz milliót törlesztett adósságaiból. – Így sokkal
nagyobb figyelmet kaphat a munkahelyteremtés is a jövőben – tette
hozzá a polgármester.

Koncz Ferenc továbbá kiemelte, hogy az elmúlt időszakban fontos
szerephez jutott a város életében a hit. Mint mondta, jelenleg 454 fő
áll a település alkalmazásában, és az elmúlt két év alatt az önkor
mányzat nem engedhetett meg magának egyetlen bizonytalan lépést
sem. 

Szerencs Város Önkormányzata a március 7ei rendkívüli ülés vé
gén a konszolidációról szóló tájékoztatót – Gál András és Visi Ferenc
távollétében – hét igen szavazattal tudomásul vette és határozatban
mond köszönetet Magyarország Kormányának, hogy a Szerencset
érintő támogatási mérték megállapításánál figyelembe vette a tele
pülésünk kistérségben betöltött társadalmi, gazdasági, szociális sze
repvállalását.

Koncz Ferenc polgármester az ülés végén bejelentette, hogy a kö
zelmúltban elhunyt Mezei Zsófia, Szerencs Város Díszpolgára, akinek
Hajdúnánáson megtartott búcsúztatóján az önkormányzat is képvi
seltette magát. A képviselők egy perces néma felállással adóztak Me
zei Zsófia emlékének.

A város életben
tartása volt 

a célunk
– Hogy egészen pontos le
gyek, ez a 70%os adósság 
átvállalás közel 1,3 milliárd
forintot jelent Szerencs
számára. 2,8 milliárdos hi

telállománnyal vettük át a
város vezetését, amelyből a

mi önkormányzatunk saját ere
jéből is mintegy 700 millió forintot

törlesztett. A konszolidáció további 1,3 milli
árd forinttal csökkenti a város terheit. Bízom
benne, hogy a fennmaradó rész visszafizetését
is állami közreműködéssel fogjuk teljesíteni.

El kell mondanom azonban azt is, hogy az el
múlt időszak takarékos gazdálkodására a jö
vőben is szükség lesz. Mint látjuk, a magyar
közigazgatás teljes mértékben átalakul, a járá
si rendszer kialakításával az önkormányzatok
nak más jellegű feladatai lesznek a jövőben.
Hiszem, hogy az a feladat, amit a város új veze
tése magára vállalt – itt a munkahelyteremtés
re gondolok – sokkal nagyobb figyelmet kap,
mint korábban, hiszen eddig a város életben
tartása volt a célunk, amely rengeteg energi
ánkat emésztette fel. Gondoljunk csak arra,
hogy az önkormányzat dolgozóinak minden
hónapban fizetést kellett biztosítanunk, és én
azt szoktam mondani: ha a polgármester meg
hoz egy döntést, akkor az elsődleges szempont
mindig az, hogy az alkalmazottaknak lesze fi
zetése a következő hónapban. A kormány tá
mogatásának köszönhetően az ezzel kapcsola
tos félelmeink megszűnnek. Nagyon sokan
dolgoztak azért, hogy ez a konszolidáció ilyen
mértékben megvalósuljon.

Most már látják a munkatársaim, a polgár
mesteri hivatal apparátusa, hogy volt értelme
a sok plusz munkának, az odafigyelésnek, az
ügy érdekében ráfordított szabadidőnek. Min
denkinek köszönet jár, aki ebben részt vett!
Köszönöm a város dolgozóinak a megértését,
azt az áldozatvállalást, hogy a cél érdekében
tudomásul vették például a cafeteria elmara
dását. Higgyék el nekem: a minisztériumban
nagyon sokat nyomott a latban az, amikor el
mondtuk, hogy minden szerencsi kivette a ré
szét az áldozatvállalásból. 

Nem utolsó sorban pedig köszönet illeti Ma
gyarország Kormányát, hiszen úgy érzem: akár
az ÖNHIKI támogatásokban, akár a konszoli
dációban Szerencs város – különben megérde
melten – külön figyelmet kapott a kormányzat
részéről.



Szerencsen és Ondon március 810e között
végezte a kutyák mikrochippel történő ellá
tását Dr. Boros László állatorvos. Az oltásra
kijelölt három napra a türelem, a szerve
zettség volt jellemző. Bár az akció „szenvedő
alanyai” közel sem voltak nyugodtak, a be
avatkozás karikacsapásszerűen történt.
Egy kutya ellátása a 3000 forintba kerülő fé
regtelenítő injekcióval, illetve az adminiszt
rációval együtt sem volt több, mint másfél
perc. A transzponder, azaz a chipet tartal
mazó kapszula az állat nyakánál került a bőr
alá, működésének ellenőrzése másodper
ceket vett igénybe, a tulajdonosok nem egy
szer számítottak bonyolultabb beavatko
zásra.

A 3500 forintba kerülő chip tulajdonképpen
egy szövetbarát, rizsszemnél kisebb szerke
zet, amely oltással kerül a kutyákba. Vonal
kódot, azaz egyedi számsort tartalmaz, amit
leolvasó szerkezettel tudnak megjeleníteni,
ez alapján beazonosítható a gazdi, ha a ked
vence elkóborol, valamilyen oknál fogva
menhelyre kerül akár az ország túlsó felén
is. Dr. Boross László az egyik oltási helyszí
nen mondta el érdeklődésünkre,
hogy április 6án tartanak
pótoltást, eddig 720
kutya kapott chi
pet, és ha a tulaj
donos igényli,
továbbá indo
kolt az eset, la
káson is elvég
zi a beavatko
zást.
Szerencs Pol
gármesteri Hi
vatalában Cza
kó Sándor köz
terület felügyelő

elmondta érdeklődésünkre, hogy a pótoltás
után, áprilisban kezdik az ebek ellenőrzését.
Azon kutyatulajdonosok, akik elmulasztot
ták a chip beültetését, a jogszabályban leír 
taknak megfelelő szankcióra számíthatnak.

SfL
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2011ben a Magyar Parlament elfogadta
azt a rendeletet, amely tiltja a reklámtáblák
elhelyezését az utak mentén. Országszerte
szabályozták a reklám célú berendezések
jelenlétét a közutak mellett, mindezt azért,
mert a Kormány megítélése szerint ezek
veszélyeztetik a közlekedés biztonságát. 
A kormányrendelet azóta több módosítá
son esett át, de a cél továbbra is a vizuális
környezetszennyezés és a balesetek kocká
zatának csökkentése, így az elmúlt két év
alatt az országban több ezer tábla került le
korábbi helyéről.
Kíváncsiak voltunk, hogyan hatott ez a vál
tozás Szerencsre, továbbá miként alakult a
reklámok sorsa a városon belül. Lapunk ké
résére Deák Zsolt, a városfejlesztési osztály
műszaki vezetője elmondta, hogy a szeren
csi képviselőtestület környezetvédelmi,
műemlékvédelmi okból, a városkép védel
me érdekében a közterületeken, középüle
teken és műtárgyakon betiltotta a hirdet
mények, plakátok és egyéb reklámhordo
zók jelenlétét. A belvárosban leginkább
csak mobil, úgynevezett „háromlábú” táb
lákat lehet kihelyezni, ezeket is kizárólag a
polgármesteri hivatal engedélyével, tehát

fix táblák nem kerülhetnek ki a közterület
re. Előfordulnak viszont olyan események
is, amelyek hirdetése kivételt képez a tila
lom alól. Például cirkuszi bemutatókkal,
közérdekű és sportrendezvényekkel kap
csolatos táblák olyan helyen is közzétehe
tők, ahol a reklám értékű felületek nem.
A Szerencset kettészelő 37es főút mentén,
a város területén belül több ilyen tábla is
látható. Deák Zsolt ezzel kapcsolatban el
mondta, hogy bár vannak olyanok, melyek
közvetlen az út mellett helyezkednek el, de
ez nem zavarja a sofőröket, nem téveszthe
tők össze a közlekedési táblákkal, nem za
varják a tájékozódást, s nem korlátozzák a
látási viszonyokat. A főút melletti üzletek
tulajdonosai saját hatáskörben mozogva,
maguk intézik az engedélyeztetést.

A műszaki vezető kifejtette, hogy a legutób
bi kormányrendelet hatálybalépése után
újabb hirdetményeket már nem helyeztek
ki, és arról sincs tudomása, hogy bizonyos
táblákat el kellett távolítani e területről. 
Megtudtuk azt is, hogy jogilag rendkívül
összetett dologról van szó, a polgármesteri
hivatal az elmúlt két évben nem szabott ki
bírságot a reklámtáblákra vonatkozó tör
vény megszegése miatt, mivel az utak men
tén ma is látható hirdetők mindegyike en
gedélyezve van.
A cél azonban az, hogy megmaradjon Sze
rencs kisvárosi jellege, arra kell törekedni,
hogy minél kisebb és minél kevesebb rek
lámtábla kerüljön ki az utak mellé, amely
ronthatja a város arculatát.

Takács Angéla

Eboltást és chipezést tartottak Szerencsen
A kormány tavaly júniusi dön

tése alapján január elsejétől köte
lezően kell ellátni mikrochippel
minden négy hónaposnál idősebb
kutyát annak érdekében, hogy a
kedvencek regisztrálva legyenek
az országos adatbázisban.

Engedélyezett
reklámtáblák



75 millió forintos támogatás
az oktatás, nevelés fejlesztésére

ATársadalmi Megújulás Operatív
Program Innovatív iskolák fejlesz

tése című kiírása az elmúlt évben
jelent meg, melyben célként fogalmazódott
meg, hogy a változásokhoz való alkalmaz
kodásra való felkészítésben kulcsfontossá
gú szerep jut napjainkban a közoktatási,
köznevelési intézményrendszernek, amely
alapvető szerepet játszik az ehhez szüksé
ges kompetenciák fejlesztésében.
A magyar köznevelési rendszer megújítá
sát célzó pályázathoz csatlakozott a sze
rencsi Rákóczi Zsigmond Általános Iskola
is, amely szintén feladatának tekinti a gyer
mekek és fiatalok nevelésének kiteljesíté
sét, a test, a lélek és az értelem arányos fej
lesztését.

– Az innováció szót
ma nagyon gyakran
halljuk, de sokan
nem tudják, hogy ez
valójában belső meg
újulást és egy olyan
kreatív ötletet jelent,
amelynek végered
ménye az elképzelés

megvalósítása – számolt be a sikeres pá
lyázatról Ráczné Váradi Éva, a Rákóczi
Zsigmond Általános Iskola igazgatója.
– Azt tudjuk, hogy nagy szükség van a
plusz forrásokra, de egy ilyen projekt meg
valósítása rengeteg plusz feladatot is ró 

az intézmény pedagógusaira. Miért dön
töttek mégis úgy, hogy belevágnak ebbe a
programba?
– Szerencsére nagyon sok felkészült, krea
tív kollégám van a tantestületben, ezért
nem volt kérdés számunkra, hogy beadjuk
pályázatunkat. Igaz, hogy ezt a nagy volu
menű projektet önmagunk nem tudtuk
volna előkészíteni, ezért egy profi pályáza
tíró céggel vettük fel a kapcsolatot. Vannak
ilyen tapasztalataink, hiszen tavaly egy tel
jes mértékben önerőből megvalósított 
20 milliós projektet zártunk le, és tudjuk,
hogy ennek a pénzügyi elszámolása mi
lyen óriási feladat volt. Az innovatív isko
láknak kiírt pályázat esetében tehát úgy
döntöttünk, hogy külső segítséget is igény
be veszünk, és elmondhatom, eddig siker
rel vettük az akadályt.
– Milyen részleteket tartalmaz ez a
program?
– Először is hangsúlyozom, hogy a kiírás
egy szemléletformáló és más struktúrában
működő általános iskola megvalósítását
célozza meg. E mellett természetesen
sporteszközök, digitális eszközök, a min
dennapos testneveléshez szükséges felsze
relések beszerzését is biztosítja.
Tervezünk a mindennapos testneveléssel
kapcsolatos táborokat, túrákat, a matema
tikai kompetenciák fejlesztését, diákjaink
erdei iskolában vesznek majd részt, lesz
nek nyelvi műveltség fejlesztésére irányuló

programjaink, illetve olyan konfliktuskeze
lő, családi életre nevelő rendezvényeket
tervezünk, amely mindmind a megújulást,
a belső fejlődést segíti elő. A diákok ismer
kednek majd helytörténeti, nemzeti ha
gyományainkkal, melyek megvalósulását
mindmind támogatja ez a pályázat.
Ugyancsak nagy tervünk egy határon túli
testvériskolai kapcsolat kiépítése is. A pá
lyázat egyik legnagyobb részét öleli fel a
pedagógustovábbképzés. A Rákóczi Zsig
mond Általános Iskola 35 munkatársa ösz
szesen 47, egyenként 30, 60, és 120 órás
kurzusokon vesz majd részt – ismertette
Ráczné Váradi Éva.
A pályázatra országos szinten 15 milliárd
forint állt rendelkezésre. Mivel a beérke
zett forrásigény messze meghaladta a ke
retösszeget, a Nemzeti fejlesztési Ügynök
ség végül egyedi módon, sorsolás útján
hirdette ki a nyertes pályázatokat, szeren
csére azonban a Rákóczi iskola neve sze
repelt a kedvezményezettek listáján. Rácz
né Váradi Éva szerint egy ilyen összetett,
nagy léptékű pályázathoz szükség volt kül
ső segítséget igénybe venniük, ezért profi,
pályázatíró cég készítette el a szerencsiek
beadványát. 
A pályázat összértéke 75 300 000 Ft, a
programot két év alatt kell megvalósítani.
Az immár sikeres projekt megvalósítás ez
után következik, és a remények szerint
újabb források is rendelkezésre állhatnak
az oktatás, nevelés színvonalának javításá
ra a Rákóczi iskolában. Ebben a tanévben
további nyolc pályázatot készített el az in
tézmény, melyek között alkotótáborra,
speciális műhelymunkára, óvodai tehet
séggondozó műhely létrehozására, tanul
mányi versenyek megrendezésére igényel
tek forrást, hogy csak néhányat említsünk
az elkövetkező időszak feladatai közül.

Muhi Zoltán

Napjainkban minden önkormányzat, intézmény és gazdasági társaság
igyekszik minél hatékonyabban kihasználni a pályázati lehetőségeket. 
Az európai uniós, vagy hazai források segítséget nyújtanak a mindennapi
működéshez, áthidaló megoldásokat kínálnak a nehéz gazdasági körül
mények közötti fejlesztések megvalósításához. Nincs ez másképp Szeren
csen a Rákóczi Zsigmond Általános Iskolában sem, ahol a közelmúltban
érkezett a hír, hogy a tanintézet 75 milliós támogatást nyert el egy inno
vatív iskoláknak kiírt pályázaton.
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A fél évtizeddel ezelőtti dátum azóta a
megemlékezés egyik napjaként vonult be
a város történelemkönyvébe. Március 
10én, vasárnap délután egykori dolgo
zók, a város vezetői és érdeklődők vettek
részt azon a rendezvényen, amit Szerencs
Város Önkormányzata és a Szerencsi Ál
talános Művelődési Központ szervezett a
Cukorgyári Emlékparkba. Az eseményen
Koncz Ferenc mondott beszédet, melyben
feltette a kérdést: szembe tudunke nézni
önmagunkkal, a korábbi időkből megta
láljuke azt ami jó volt, látjuke, hogy a
múltnak milyenné kellet volna változnia,
megtudjuke határozni a jövőhöz szüksé

ges irányt? A pol
gármester az öt
évvel ezelőtt tör
ténteket a város és
az ország szem
pontjából egyaránt
tragédiaként jelle

mezte. – Olyan dolgot vettek el a szeren
csiektől, amit már képtelenség folytatni,
ami a városból kézzelfoghatóan az ország
asztalára került, már nem kerülhet oda 
– jegyezte meg Koncz Ferenc majd hozzá
tette: meg kell állapítani mi az, amit hiba
ként követtünk el, mert ha nem foglalko
zunk a múlt történéseivel, nincs mire áll
nunk. Most ott tart Szerencs, hogy talán
szembe mer nézni a mögötte álló idővel.
Az elkövetett hibákat nem szabad újra el
követni. – A városvezetés azon dolgozik,
hogy amit elvettek tőlünk, az valamilyen
formában visszakerülhessen – mondta
zárszóként Koncz Ferenc.

Az emlékező esemény hangulatát Zöldiné
Eperjesi Ildikó irodalmi előadása, illetve
az egykori Cukorgyári Férfikórusból át
alakult Szerencsi Férfikar dalai színesítet
ték. A program végén Szerencs Város Ön
kormányzata, a Szerencsi Járás Hivatal és
a Szerencsi Általános Művelődési Köz
pont munkatársai helyezték el az emléke
zés koszorúit.                                                          SfL

Nem csak Szerencs, de a vonzáskörzet is gyászként
élte meg 2008. március 10. napját, amikor a német
Nordzucker bejelentette, hogy befejezi hazánkban a ré
pacukor gyártását, ezzel egy időben bezárja a Szerencsi
Cukorgyár kapuit.

A munkahelyteremtés lehetőségei
Karády István, a BorsodAbaújZemplén

Megyei Kormányhivatal Szerencsi Munka
ügyi Központjának vezetője nyitotta meg
azt a vállalkozói fórumot, amit március 
8án tartottak a Rákóczivár lovagtermé
ben. A kirendeltségvezető kiemelte beszé
dében, hogy egy hasonló, januárban meg
tartott találkozón még csak 2012es ered
ményekről számolhatott be, most az idei
esztendő pályázatairól, támogatási lehető
ségeiről is információkkal szolgálnak.

A programon Koncz Ferenc polgármester
üdvözölte a megjelenteket, majd a mikro,
kis és középvállalkozások munkahelyte
remtő pályázatainak támogatása, az „Első
munkahely garancia” központi programja,
a bértámogatás, a munkahelymegőrző tá
mogatás és a TÁMOP adta lehetőségek ke
rültek napirendre az előadók részéről. Mint
az elhangzott, a Nemzetgazdasági Miniszté
rium a már említett vállalkozások számára
munkahelyteremtő beruházási pályázatot
hirdetett a Nemzeti Foglalkoztatási Alap
terhére. Mint tavaly, az idén is tízmilliárd fo
rintos keretösszeg áll a pályázók rendelke
zésére, ebből mintegy 5220 új munkahely
létesíthető a KKVkat illetően. A vissza nem
térítendő támogatás mértéke 1,5 millió fo
rint új munkahelyenként, de a pályázó a ki
egészítő támogatásokkal együtt akár há
rommilliót is igényelhet a szabad vállalko

zási zónákban történő beruházások eseté
ben. A pályázatoknak 2013. április 5éig kell
beérkezniük a beruházás helyéhez tartozó
megyei kormányhivatal munkaügyi köz
pontjához, a kiírt feltételeknek megfelelően.

2013. március elsejével ismét elindult az
„Első munkahely garancia” projekt, amely a
huszonöt év alatti pályakezdő álláskeresők
munkaerőpiacra történő bevonását szor
galmazza. A foglalkoztatás támogatására ez
év utolsó napjáig van mód, a program kere
tében a munkaszerződés szerinti munka
bér és a ténylegesen átutalásra kerülő szo
ciális hozzájárulási adó együttes összegé
nek a száz százaléka támogatható, legfel
jebb a minimálbér 150 százaléka és a kap
csolódó SZHO erejéig. A támogatás időtar
tama legfeljebb hat hónap lehet, megyénk
1050 fő bevonását tervezi az idei évben.

A foglalkoztatás bővítését szolgáló bértá
mogatás ebben az esztendőben is működ
tetésre kerül BorsodAbaújZemplén me
gyében. A tavalyi feltételrendszerhez hason
lóan az idén is a hátrányos helyzetű munka
vállalók, továbbá a megváltozott munkaké
pességű személyek munkaviszony kereté
ben történő foglalkoztatását kívánják meg
valósítani. Mindezekről és egyéb lehetősé
gekről információ kérhető a munkaügyi
központokban.

SfL

Öt éve már csak emlékezünk
az egykori cukorgyárra

Bemutatkozó megbeszélésre hívta a
térség országgyűlési képviselőit és pol
gármestereit március 13án a Tokaj Ke
reskedőház Zrt. új vezérigazgatója.

A társaság tolcsvai központjában meg
tartott eseményen Goreczky Gergely – aki
2013 februárjától látja el a borvidék leg
nagyobb borászatának vezetését – sze
mélyes bemutatkozása után beszélt a To
kaj Kereskedőház Zrt.ben jelenleg törté
nő átalakulásokról és az új menedzsment
által elképzelt jövőbeli tervekről.

Kiemelte mondandójában a Tokaji bor
vidék szőlőtermelőivel való korrekt part
neri együttműködés fontosságát, amely
elv alapján a Tokaj Kereskedőház minden
vele szerződő termelőtől a jövőben is fel
fogja vásárolni a termést. Hangsúlyozta a
cég tudatos szerepvállalását és felelőssé
gét a tokaji borok minőségi javulásában
úgy, hogy az a borvidék minden termelő
jének előnnyel járjon.

A kereskedőház tervei szerint korszerű
technológiai beruházások után további
exportpiacok megnyerésével fogja a „To
kaji” márka felemelkedését segíteni,
amely azonban csak borvidéki összefo
gással lehet sikeres.

Bemutatkozott
a Tokaj Kereskedőház

új igazgatója
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Szerencsen kezdtük 
és szeretnénk továbbra is itt dolgozni

Varga István Szerencsen töltötte
gyermekkora első éveit, majd szü
leivel Salgótarjánba költöztek. Itt

végezte a középiskolai tanulmányait, majd
2000ben költözött újra Szerencsre a csa
lád. Az érettségi után Miskolcon szerzett
rendszerinformatikus végzettséget. Pá
lyakezdőként egy helyi cégnél kezdett dol
gozni informatikusként.

– Szakmámban a számítógép hálózatok
és operációs rendszerek érdekeltek legin
kább. Fiatalabb koromban is voltak egyedi
elképzeléseim. Akkori főnökömtől, Mol
nár Gábortól sok lehetőséget kaptam arra,
hogy saját fejlesztéseimet kipróbálhas
sam. Később dolgoztam a Szerencsi Pol
gármesteri Hivatalban is, ahol Fazekas
László szárnyai alatt rengeteg új ismeretre
tehettem szert. Igazából itt tanultam meg,
mi is az a telekommunikáció, ami jelenlegi
munkám szerves ré
szét képezi. 

– Időközben cé-
get alapított, hogy
saját elképzelései
szerint informati-
kával, webfejlesz-
téssel foglalkozzon.
Hogyan került kap-
csolatba a Business
Telecommal? Mi-
nek köszönhető Ön szerint ez a látvá-
nyos és gyors karrier?

– Először talán a kérdés utolsó részére
válaszolok. Úgy érzem, nagyon fontos
szempont az ember mentalitása, a szakma
iránt tanúsított alázat. Véleményem sze
rint a fővárosban, és a nagy hazai cégeknél
olyan munkatársakat keresnek, akik nem
felejtik el honnan jöttek, viszont olyan
szakmai tudással rendelkeznek, amely
megállja a helyét bárhol az országban.

Mi innen, Szerencsről, BorsodAbaúj
Zemplén megyéből indultunk. Amikor

megjelent városunkban az
akkoriban terjeszkedő pozí
cióban lévő BTel, a mi kicsi
cégünk egy „nyugati” típusú
szolgáltatást kínált nekik „keleti” árakon.
Így figyeltek fel ránk, és már harmadik éve
dolgozunk együtt.

– Tudomásom szerint Szerencsen és
környékén az országban egyedülálló
hálózatot építettek ki.

– Így igaz. Olyan telekommunikációs há
lózati megoldásokat fejlesztettünk ki,
amelyhez hasonló korábban csak nagyvál
lalati rendszereknél működött, azonban
ezt a mi cégünk lefordította egy lakossági
szolgáltatásra, és talán ettől lettünk sike
resek a térségben. Gyakorlatilag innen in
dult el a történet. Új ötletekkel álltam elő,
és megmutattam a BTelnek: hogyan lehet
sokkal jobban, hatékonyabban kiépíteni,

üzemeltetni – a más
településeken már
meglévő – távközlé
si hálózataikat. Eh
hez egyfajta refe
renciaként szolgált a
Szerencsen, álta
lunk megvalósított
BTel hálózat, amely
jelenleg is az egyik
legszerteágazóbb,

legszebben kiépített része a társaság ma
gyarországi rendszerének.

– A nagy cég tehát felismerte az Ön-
ben rejlő lehetőségeket. Hogyan alakult
tovább a cég útja?

– Ezek után már nem csak a szerencsi
térség, hanem a BTel teljes hazai hálóza
tának fejlesztését, üzemeltetését láttuk el.

A NetCore megtervezte és kiépítette a
BTel szerencsi kistérségben lévő hálóza
tát, majd azóta ugyancsak mi látjuk el az
üzemeltetési és karbantartási feladatokat
is. 2011ben a komáromi térségben szin

tén mi építettünk hálózatot a BTel számá
ra, és napjainkban is a NetCore gondosko
dik a nagy cég teljes magyarországi ge 
rinc hálózatának üzemeltetéséről.

– Elmondhatjuk, hogy az Ön vállalko-
zása mesébe illő módon lett sikeres az
elmúlt három esztendő alatt. Így azon-
ban felvetődik a kérdés: miért adta el
tulajdonrészét a BTel-nek?

– Valóban a 100 százalékos tulajdonré
szemet adtam el, de ezt én inkább úgy fo
galmaznám meg, hogy beolvadtunk a tár
saságba. Én is úgy láttam, hogy a korábbi
aknál sokkal dinamikusabban, gazdaságo
sabban üzemeltethető az egész rendszer
akkor, ha azt egyetlen cégcsoport irányít
ja.

Úgy érzem mindkét félnek kedvező volt
ez a lehetőség.

Jelenleg a Business Telecom Nyrt. háló
zatüzemeltetési és hibakezelési igazgató
ságnak vagyok a vezetője, de megbízott
ügyvezetőként továbbra is én irányítom a
szerencsi céget, amelynek a neve ezentúl
BTel Technologies Kft. lesz. A közelmúlt
ban sikerült megvásárolnunk a Huszárvár
út 24. szám alatti épületet, ahol az irodánk
is működik, tehát biztosan mondhatom,
hogy továbbra is jelen leszünk a város
életében. A tárgyalások során nagyon fon
tosnak tartottam, hogy a székhelyünk to
vábbra is Szerencsen maradjon, továbbra
is itt fogunk dolgozni, és ami szerintem
szintén nagyon fontos, ide fizetjük az adót.
Ez utóbbi talán azért is lényeges, mert a
2013as üzleti tervek olyan óriási növeke
dést vetítenek elő, ami – meg merem koc
káztatni – megduplázhatja a tavalyi, közel
250 millió forintos nettó árbevételünket. 

Muhi Zoltán

A Business Telecom Nyrt. (BTel) március 7-én megvásá-
rolta a szerencsi székhelyű NetCore Technologies Kft-t
– olvasható a részvénytársaság közelmúltban megjelen-
tetett közleményében. E hivatalos mondat helyett in-
kább így vezetném fel a következő írást: egy helyi fiatal -
ember története, aki néhány esztendővel ezelőtt elin-
dult szerencsét próbálni és megalapította első informa-
tikai cégét. A főszereplő a szerencsi Varga István, aki
nem is oly régen még kezdő kisvállalkozóként kereste
a megélhetés lehetőségét, ma pedig a Business Telecom
Nyrt. hálózatüzemeltetési és hibaelhárítási igazgatósá-
gának vezetője.

A Business Telecom Nyrt. jelenleg
Magyarország második legnagyobb,
alternatív szolgáltatójaként internet,
telefon, televízió szolgáltatást nyújt
a lakosság felé. A BTel-nek mintegy
65 ezer ügyfele és jelenleg öt igaz-
gatója, valamint több mint száz al-
kalmazottja van országszerte.



Szerencsi diákönkormányzatok tar
tottak megemlékezést március 
14én. A hideg idő miatt a Szerencsi

Fürdő és Wellnessházban tartották az
1848/49es forradalom és szabadság
harc 165. és Petőfi Sándor születésének
190. évfordulója tiszteletére rendezett
ünnepi műsort. Elsőként Petőfi Sándor
Föltámadott a tenger című költeményét
hallhattuk Oleár Viktória előadásában.
Ezután a költő megzenésített verseit adta
elő Bliszkó Renáta, a Bocskai István Gim
názium tanulója, és Rácz Balázs, a Sze
rencsi Szakképző Iskola diákja. Később
Petőfi Sándor 1848, te csillag című műve
hangzott el Illési Márton, gimnáziumi ta
nuló tolmácsolásában. Az ünnepség vé
gén Rudolf Péter énekelte el a Nemzeti
Dal megzenésített változatát. A műsor
után a diákönkormányzatok képviselői
helyezték el a koszorúikat a Petőfi Sándor
emléktáblánál.

Ondon a településrész óvodásai emlé
keztek a magyar nemzet ünnepén a 
'48as forradalom fiataljaira. Huszárok
nak öltözve szavaltak és pici zászlókat
lengettek. Műsoruk végén Galgóczi Fe
rencné adta elő saját versét, majd ez után
az ondi emlékműnél a jelenlévők elhe
lyezték a tisztelet virágait.

Takács Angéla
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Szerencs Város Önkormányzata a nemzeti ünnephez méltó megemlékezéseket tervezett már-
cius 15-ére, azonban a kialakult szélsőséges időjárási viszonyok miatt Koncz Ferenc polgármes-
ter a március 15-én reggel megtartott védelmi ülésen úgy határozott, hogy a szerencsi ünnep-
ségek elmaradnak. Lapzártánkkor kaptuk a hírt, hogy az ünnepi programot március 19-én meg-
tartják, amelyről részletes beszámolót láthatnak a Szerencsi Városi Televízió március 22-ei mű-
sorában, amely megtekinthető a www.szerencsihirek.hu internetes oldalon is.

A nemzeti identitás alapköve
Az 1848/49-es forradalom és szabadságharcra emlékező nemzeti ün-
nep eseménysorozatai március 14-én kezdődtek Szerencsen. Elsőként
a Bocskai István Gimnázium fiataljai hajtottak fejet az egykori hősök
emléke előtt.

A tanintézmény aulájában Pau
leczki Imre pedagógus méltatta a
165 évvel ezelőtt történt esemé
nyeket, kiemelve azt a tényt, hogy
hazánk újkori történelmének egyik
legmeghatározóbb történése volt a
márciusi ifjak által kezdeménye
zett forradalom és szabadságharc,
a nemzeti identitás egyik alapköve
ként is fölfogható az egykori ese
mény. Pauleczki Imre megjegyezte:
Olyan emberek cselekedeteit idéz
zük, akik tisztában voltak azzal,
hogy előre kiépített út nincs, akik

tudták, hogy az alapokat maguknak kell lerakniuk. A márciusi ifjak győzelméhez persze
nemzeti egység is szükségeltetett, hiszen válságból kellett kivezetni egy nagy közössé
get, ami nem sikerült volna akkor, ha az emberek bizalmatlanok egymással szemben.

A gimnáziumi ünnepen beszédet mondott Amy Conroy, az Amerikai Egyesült Álla
mok Nagykövetségének energetikai ügyekért felelős munkatársa. Amy Conroy megje
gyezte, hogy óriási élményben van része azért, mert részt vehet egy olyan ünnepen,
amelynek meghatározó személye volt a hazájában is elismert Kossuth Lajos, és olyan
helyen mondhat beszédet, amely csupán néhány kilométerre található a nagy államférfi
születési helyétől. Kiemelte, hogy 1852ben Abraham Lincoln, az Amerikai Egyesült Ál
lamok 16. elnöke Kossuth Lajost az emberi jogok és vallásszabadság legmeghatározóbb
személyének nevezte egész Európában. A nagykövetség munkatársa hangsúlyozta,
hogy Magyarországot és az USAt számtalan szállal köti össze a barátság és a kölcsönös
tisztelet, az 1848ban kiharcolt emberi jogok emléke a mai napig tovább él. A gimná
ziumi ünnepség rangját a diákok táncos, énekes, prózai műsora emelte.                                SfL

Az 1848/49-es forradalom és sza-
badságharcra emlékező nemzeti
ünnep eseménysorozatai március
14-én kezdődtek Szerencsen.

Megemlékezések Szerencsen és Ondon



Az utóbbi esztendők legszélsőségesebb
„tavaszi” időjárása fogadta az embereket
március 15én. A nemzeti ünnep reggelén
olyan információ érkezett a szerkesztőség
hez, miszerint csütörtök estétől utasok
vesztegelnek a szerencsi vasútállomáson.
Ekkor már több városrészben egész éjsza
kán át szünetelt az áramellátás, és a csa
pokból is egyre kevesebb helyen csordogált
az ivóvíz. A rendkívüli helyzet miatt a már
cius 15ére tervezett ünnepi megemléke
zéseket nem tartották meg Szerencsen.

A pályaudvaron találkozott stábunk Sze
rencs polgármesterével, aki a Szerencsi Vá
rosüzemeltető Nonprofit Kft. ügyvezetőjé
vel, valamint munkatársaival közösen me
leg teát és ételt hoztak az éjszakára Szeren
csen rekedt utazóknak.

Előzőleg az Országos Meteorológiai Szol
gálat másodfokú narancs, majd piros riasz
tást adott ki BorsodAbaújZemplén megye
területére. Március 14én estétől az erős
északi, északkeleti szelet viharos lökések
kísérték, majd jelentős havazás is kezdő
dött térségünkben. A járás több településén
teljes áramszünet volt péntek reggel, Sze
rencsen egyes városrészek maradtak áram,
villamosenergiaellátás nélkül.

A szélsőséges időjárási viszonyokra, az
áram, valamint a vízellátási gondokra való
tekintettel rendkívüli védelmi bizottsági
ülést tartott március 15én reggel Szerencs
polgármestere. Koncz Ferenc az ülésen be
jelentette, hogy a kialakult váratlan körül
mények miatt a március 15én délutánra
tervezett nemzeti ünnep szerencsi prog
ramjait nem tartják meg.

Az ülésen a polgármesteri hivatal, a Sze
rencsi Járási Hivatal apparátusai, az önkor
mányzati cégek vezetői mellett részt vettek
az illetékes hatóságok (katasztrófavédelem,
rendőrség), valamint az oktatási, egészség
ügyi intézmények képviselői, igazgatói.

Koncz Ferenc tájékoztatójában többek
között elhangzott, hogy csütörtökön este
két Ricsére tartó autóbusz volt kénytelen
megállni Szerencsen. Az utazókat ideigle
nesen a Rákóczivárban helyezték el, mi
közben meleg teával, zsíros kenyérrel látták
el az időjárás miatt városunkban éjszaká
zókat. A vonatközlekedés is megbénult a
megyében, a szerencsi vasútállomáson
mintegy 200 utas töltötte az éjszakát, rész
ben a váróteremben, illetve a Szerencsen
veszteglő fűtött vonaton.

Az elektromos hálózat hibája miatt aka
dozott az ivóvízellátás is, mivel a kutak
elektromos szivattyúi nem működtek. 
Az éjszaka során az ÉMÁSZ egy aggregátort
bocsájtott a vízszolgáltató rendelkezésére,
amelynek segítségével a bekecsi kút ideig
lenes áramellátását meg tudták oldani.

Az áramszolgáltató munkatársa a Védel
mi Bizottság ülésén úgy tájékoztatott, hogy
Szerencsen és Bekecsen március 15én es
tére megoldódik az elektromos ellátás,
azonban Bekecstől a Harangodvölgy irá
nyában lévő településeken további, hosz
szabb áramszünetre kell számítani.

A csütörtökről péntekre virradó éjszaka
melegedő helyként nyitva tartották a Sze
rencsi Általános Művelődési Központot, a
gondozóház épületét és az Ondon működő
Idősek Klubját. Koncz Ferenc javaslatot tett
arra, hogy egy esetleges tartós áramszünet
esetén a Kulcsár Anita Sportcsarnok is áll
jon rendelkezésre. – Hangosbemondó kocsi
járja majd a várost, ha további rendkívüli

helyzet adódik, így kapjanak értesítést a te
lepülés lakói – hangzott el az ülésen.

Koncz Ferenc felhívta a figyelmet arra is,
hogy az időjárási előrejelzések szerint a kö
vetkező hét közepéig folyamatos felmele
gedés várható, ezért fel kell készülni a Sze
rencspatak esetleges vízszintemelkedésé
re is.

Információink szerint az áramszol
gáltató szakemberei folyamatosan dol
goztak a hibaelhárításon. 2013. márci
us 15én 12 óráig mintegy 15 cm hó
esett Szerencsen. Az áramellátás ekkor
még csak részlegesen működött a vá
rosban. Bekecs egész területén szüne
telt az áramszolgáltatás, Mádon, Tály
lyán, Rátkán az ivóvízellátással is gon
dok voltak. 

Muhi Zoltán
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„Péntek estére 
újra lesz áram 

Szerencsen és Bekecsen”
Szerencs polgármestere március 

15én este közleményt adott ki, mely
ben röviden vázolta az immár második
napja kialakult rendkívüli helyzetet. 
– A szokatlan március 15ei időjárás
próbára tette a helyieket, akik kiváló
helytállásról tettek tanúbizonyságot,
amiért mindenkinek köszönetet mon
dok – fogalmazott közleményében
Koncz Ferenc, aki ugyancsak megkö
szönte a Szerencsi Polgármesteri Hiva
tal, az önkormányzati cégek, intézmé
nyek munkatársainak fáradozásait. 

– Pénteken este azt a tájékoztatást
kaptam az áramszolgáltatótól, hogy a
mai napon Szerencs teljes területén és
Bekecsen újra működni fog az elektro
mos hálózat. Az ivóvíz kutak szivattyúi 
nak beindítása után több időre van
szükség ahhoz, hogy a jelenleg még víz
hiánnyal küzdő területeken ismét be
induljon a szolgáltatás. Információim
szerint remény van arra, hogy szombat
délutánra minden közműhálózat za
vartalanul működik majd a települé
sen. Ezért kérem a szerencsiek további
türelmét és kitartását – olvasható a
szerkesztőségünkhöz eljuttatott pol
gármesteri közleményben.

Helyreállt a közműszolgáltatás
A polgármester közleményét követően, március 15-én este Szerencs teljes te-

rületén és Bekecsen újra volt áram. Koncz Ferenc, Szerencs polgármestere arról
tájékoztatta a Szerencsi Híreket, hogy az elektromos hálózat helyreállításával a
helyi és környező településeknek vizet adó kutak működése is beindult, várhatóan
szombaton mindenhol újra a megszokott módon történik majd az ivóvízellátás.

Áramszünet és rendkívüli
helyzet: ülésezett 

a Helyi Védelmi Bizottság



Régen kaptam egy kiscicát, feketefehér
színűt. Nagyon szerettük egymást. Egy
napon hirtelen nyoma veszett. Borzasz
tóan szomorú lettem. Mindenki azt
mondta, hogy elütötték és meghalt, de
én hiszem, hogy most is él és virul vala
hol.
Volt egyszer egy kandúr, Kópénak hív
ták. Nagyon szerette a gazdáját és a csa
vargást. Egy napon túl messzire csavar
gott, és eltévedt. Kétségbeesetten keres
te a hazavezető utat, de nem találta. So
káig kóborolt és reménykedett abban,
hogy megtalálja otthonát. Sokszor álmo
dott kis gazdája simogatásairól, de hiá

ba. Közben egyre éhe
sebb lett, így nem volt
más választása, meg
kellett szoknia az erdő
– mező kínálta szabad,
de nehéz életet. Bár
eleinte nagyon hiány
zott neki a kiváló minő
ségű macskaeledel,
előbbutóbb megszok
ta a rágcsálók és az
egerek ízét. Vadmacska
lett belőle. Egy napon
találkozott egy gyönyö
rű cicával. Annyira
megszerették egymást, hogy együtt ma
radtak. Kis idő múlva hat gyönyörű kis
macskájuk született. Kópégondoskodó

szeretettel átadta
tudását cseperedő
kölykeinek, és
meg tanította őket
vadászni. Ma is
boldogan élnek a
szerencsi fenyves
erdőben.
Eleinte sokat sír
tam elvesztett ked
vencem után, de ez
a kis mese megvi
gasztal és reményt
ad. Talán egyszer
még meglátogat.

Mizák Anna

Történt egyszer egy szép nyári délután,
hogy egy kisfiú eltévedt az erdőben. Sze
gény csak sírt és sírt megállás nélkül. Ar
ra jött egy mókus, és elindultak ketten
élelmet szerezni. Mentek, mendegéltek,
majd találkoztak egy rókával. Ezután
hárman éltek és jól szórakoztak. Egyszer
viszont a kisfiú szülei a nevét kiabálva
keresték. Mikor ezt meghallotta, a róka
menekülni kezdett, a mókus pedig fel
mászott a fára. A fiúcska pedig hirtelen
jében olyan boldog lett, amilyen még
életében nem volt. Boldogan éltek a szü
leivel, míg meg nem haltak.

Jamriska Réka

Kópé új otthona

Az elveszett
gyerek

DIÁKSAROK

A Hegyaljai Alkotók Társulása műveiből…
Jeney András: Darázscsali

Sonetto hat kifejezésre

Rubensi kép: a lány fürödni készül,
Mohón lesi sok liliomvadász,
Félig ruhástul forró vízbe szédül:
Ajkára mézet csókolt egy darázs.

Pucér kebel, buján kivillanó comb,
Vélnéd: e bő vér vámpírért kiált;
A férfinép körötte mint a méh zsong,
Sosem láttak még dúsan ennyi bájt.

Keret híján egy helyt törött a vászon.
Nagyító kell, s fogat látsz, csattogót;
S a szűz sikolt: no lám, csak – erre vártam!

De nem darázsvarázs volt ám a lányon,
Fogorvos ő, s a vámpírunkra szólt:
Ha jót akarsz – hát szappanozd a hátam!

Kapolcsi versíró verseny, 2008. július 25.
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„Ha táncolsz, élsz, ha élsz, táncolsz”
Kovács Annamária – sokan Ciniként emlegetik – 2009-ben végzett a Nyíregyházi Főiskolán kommunikáció és művelődésszer-

vező szakon, ezzel párhuzamosan pedig Budapesten a Táncpedagógusok Országos Szövetségének több féléves képzését vé-
gezte, melyen modern táncpedagógus képesítést kapott. A tánctanítást valamivel hamarabb kezdte, hiszen már 2006-ban ma-
zsorett csoportja alakult Szerencsen. Életében mindig fontos volt a tánc, és ez semmi esetre sem számít közhelynek az ő ese-
tében, hiszen elmondása szerint ez a művészet olyannyira kifejező, hogy szavak nélkül is elmond mindent. Ezt az érzést pedig
minden ízében szeretné átadni a felnövekvő generációnak. A mozgás, a zene iránti szeretete és alázata minden mozdulatában
fellelhető. Több csoportja működik párhuzamosan: Tállyán, Szerencsen és Taktaharkányban is, ahol ő maga is táncol.

A kezdetek
2006ban indult be a táncoktatás a szerencsi Városi Kulturális

Központban Cini szervezésével és vezetésével. Akkor 12 fővel ala
kult meg a mazsorett csoport, amely néhány hónap múlva felbom
lott. Ez után új helyszíneken és keretek között, először CiniMini
néven, majd később Szikra tánciskola elnevezéssel hozta létre cso
portjait Kovács Annamária. Több táncolni vágyó fiatal vágott bele
újra nagy lelkesedéssel, és az egykori alapító tagok közül vannak,
akik ma is hódolnak e művészetnek. A kezdeti kis csapatba további
tagokat szerettek volna csalogatni, ezért jött létre az I. Örök Moz
gásban Táncest. Cini elmondta, hogy ez a minden év februárjában
visszatérő rendezvény napjainkra Szerencs egyik legnagyobb ese
ményévé nőtte ki magát. Az első gálaest is nagy sikert aratott, és
hónapról hónapra növekedett a táncosok száma, olyannyira, hogy
több korosztályra kellett bontani a gyereksereget. A Szikra táncis
kolában azóta nyolc csoportban – két osztály Tállyán, hat pedig
Szerencsen – 86 fiatal látogatja rendszeresen a foglalkozásokat.

Elért eredmények
– Már az hatalmas sikernek számít, hogy több éve működik a

tánciskola folyamatosan bővülő taglétszámmal, de a megannyi fel
lépés mellett több országos és nemzetközi versenyről is dobogós
helyezésekkel tértünk haza – magyarázta Cini. A táncpedagógus
megemlítette azt is, hogy a 1720 éves korosztályt tömörítő Adre
nalin Dance Crew az ősszel megrendezett orosz szervezésű nem
zetközi táncversenyen bronz minősítést kapott, a fiatalabbak közül
például a Menő Manók, a Dinamik, és a Százszorszép tagjai ugyan
csak dobogós helyezéseket zsebelhettek be több országos verse
nyen is. Cini lelkesen mesél arról, hogy megítélése szerint a tanít
ványai a korosztályokhoz mérten magas szinten művelik a táncot.
A picik lelkesedése és lazasága nem befolyásolja a jó technika el
sajátítását, a nagyobbak közül többen pedig már jövőjüket is a
táncban képzelik el. Eredménynek számít továbbá az is, hogy a na
pokban többen felkeresték a pedagógust azzal, hogy szeretnének
csatlakozni a táncosok közé, tehát van remény egy hetedik szeren
csi csoport beindítására is.

Jelen és jövő
A jelen eseményei közé sorolhatók a tánctáborok, amire minden

évben sor kerül a nyári szünet első időszakában. A legkisebbeknek
napközis táborozásra nyílik lehetőségük, amely keretében egy hé

ten keresztül naponta 9től 16 óráig történik az oktatástanulás,
akár a Szerencsi Fürdő és Wellnessházban bérelt teremben, vagy
a várkert gyepén, amikor új koreográfiát tanulnak, illetve fejlesztő
mozdulatokat végeznek.

Cini arra törekszik, hogy minden táncstílusból tanítson a diá
koknak, mert mindenki másban jeleskedik, és mindenki másra
született. Tanítványai ízelítőt kapnak lágyabb és keményebb, di
namikusabb mozgásformákból is. Koreográfiái kimerítik a latin,
modern, jazz, hiphop, musical, diszkó stílus széles skáláját.

Cini bizakodva beszél a tervekről, és kifejtette, hogy bár Szerencs
Város Önkormányzata nagymértékben támogatja és segíti mun
káját, mind a fellépések biztosításában, mind költségek terén, de
szeretné, ha a jövőben pályázati forrásból csökkenthetné a tánco
sok kiadásait (utazási költség, ruha, táboroztatás, szállás, illetve
nevezési költségek). Ha ez megvalósul, akkor reményei szerint
több fellépésre és versenyre is sor kerülhet 2013ban.

Sárosi Szimonetta (Adrenalin Dance Crew):
Én kicsi korom óta táncolok. Ennek a csapatnak csupán egy éve

vagyok a tagja, és nem csak hogy szeretem, hanem szenvedélyem
mé vált a tánc. Minden stílusban kipróbáljuk magunkat, és mind
egyikben megtalálom a nekem való mozdulatot. A társaimban ba
rátokra találtam, és így könnyebb összehangolni a színpadon is a
mozdulatokat.

Paksi Renáta (Adrenalin Dance Crew):
Gyerekkorom óta sok sportot kipróbáltam, de egyikben sem ta

láltam meg úgy önmagamat, mint a táncban. Szeretem a csoportot,
mert családias a légkör, és mindig vidáman telik el egyegy próba.
Ez a mozgás mindamellett, hogy megtanít a társaimmal való
összehangolódásra, segít az önkifejezésben is.

Rimán Réka (Adrenalin Dance Crew):
Cini nem csak táncot oktat nekünk, hanem nevel, edz, és próbára

tesz. Rengeteg fellépésen, versenyen, előadáson voltunk már, és
sokan jönnek el megnézni minket. Ez fergeteges érzés. Versenye
inken rendre dobogós helyezést érünk el, különdíjakat, és több, ní
vós kupát és kitüntetést is kaptunk már. Ez a fajta művészet oly
annyira a szívemhez nőtt, hogy már el sem tudnám képzelni az
életem tánc nélkül.

Takács Angéla



Az elkövetkezendő napok
a húsvétra való várako

zás jegyében telnek. 
A kereszténység legnagyobb
ünnepére való közvetlen elő
készület a hamvazószerdával
kezdődik, amikor a nagyböjt
negyven napos időszakát él
jük, megemlékezünk Krisz
tus szenvedéséről, kereszt
haláláról. Húsvét vasárnap
ján pedig feltámadását ün
nepeljük, győzelmét a halál

fölött. Ezzel a témával kapcsolatban ke
restem fel a szerencsi plébánián Kecskés László atyát, aki
úgy mesélt erről az ünnepről, hogy nem ejtett szót sem nyúl
ról, sem tojásról, sőt a locsolkodást sem említette.

Az atya úgy gondolja, hogy ez az ünnep sok tekintetben elvesz
tette eredeti jellegét, csakúgy, mint a karácsony. Az egyháznak
egyik feladata, hogy megmutassa követőinek, hogyan telhet ez a
néhány nap a hit, elmélkedés és az emlékezés jegyében. A feltá
madás egyik üzenete a halál felett aratott győzelem – mondja
Kecskés László. A katolikus egyház ebben a terminusban nem a
lélek, hanem a test szerinti feltámadást hirdeti. Hiszen az ember
egysége e kettő összhangjában rejlik. Ilyenkor átgondolva Jézus

vértanúságát, értelmet nyer a mi szenvedésünk is. László atya –
mindamellett, hogy üdvözölte az új pápát – hangsúlyozta, hogy
akárcsak a Szentatya, törekednek egy sokkal inkább emberköz
pontú egyházmodell kialakítására. Elmondása szerint ma Ma
gyarországon vallási bizonytalanság tapasztalható, ennek meg
oldására pedig helyi szinteken kell elkezdeni az átalakulást. Cél,
hogy az emberek jobban megismerjék hitük tartalmát, miben
rejlik a vallási ünnepek lényege, és mit is jelent valójában a kö
zelgő Húsvét. Igyekeznek megtanítani a hívőknek az előítélet
mentességet, szeretnék, ha minden alkalommal egy fontos üze
nettel térnének haza a szentmiséről. Bíznak abban, hogy az újon
nan megválasztott egyházfő segítségével sikerül személyes, em
bereket megszólító, közvetlen, ámde tisztelettudó szintre helyez
ni a hívőpapIsten kapcsolatot. Ferenc pápa pár év alatt képes
volt megújítani saját buenos airesi egyházmegyéjét, mi több a
fiatalokat is meg tudta szólítani, ez által remény van arra, hogy a
többi országban is hasonlóképpen alakul a helyzet. Mindezekhez
szükség van az emberek szándékára is, mert hiába formálódik a
Fenn, ha a Lenn nem akarja a változást. A napokban megválasz
tott pápa személye, a húsvéti időszak tehát ráébreszthet minket
arra a Hit évében, hogy van esély a reménytelenségből való ki
szabadulásra, és Isten a lehetetlennek tűnő helyzetből is meg
menti azokat, akikkel szövetségben van – tolmácsolta gondola
tait Kecskés László.

Takács Angéla
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Húsvét előtti üzenet

A történelmi egyházak húsvéti programjai Szerencsen

RÓMAI KATOLIKUS EGYHÁZ
Munkás Szent József 

római katolikus templom
Március 24. 10 óra: szentmise, barkaszentelés

Kisboldogasszony 
római katolikus templom

Március 24. 17 óra: szentmise
Március 21. 16 óra: gyóntatás, 17 óra: szentmise 
Március 22. 16 óra: gyóntatás, 17 óra: szentmise 
Március 23. 16 óra: gyóntatás, 17 óra: szentmise 

Munkás Szent József 
római katolikus templom

Március 28. 17 óra: szentmise
Március 29. 17 óra: szentmise
Március 30. 10 óra: szentsírlátogatások az esti feltámadási

szertartásig, 20 óra: tűzszentelés
Március 31. 9.30 óra: szentmise és ételszentelés

Kisboldogasszony 
római katolikus templom

Március 31. 17 óra: szentmise

REFORMÁTUS EGYHÁZ
Március 24. 10 óra: Istentisztelet
Március 24. 15 óra: Istentisztelet
Március 2527. 18 óra: Istentisztelet
Március 28. 17 óra: Istentisztelet és úrvacsora
Március 31. 10 óra: Istentisztelet és úrvacsora

Március 31. 15 óra: Istentisztelet és úrvacsora
Április 1. 10 óra: Istentisztelet és úrvacsora
Április 1. 15 óra: Istentisztelet és úrvacsora

GÖRÖG KATOLIKUS EGYHÁZ
Március 24. Virágvasárnap: Húsvét előtti gyónási lehető

ség. Lelkinap: vendégünk Jeviczki Ferenc tiszaújvárosi paró
kus

17 óra: Szent Liturgia, utána barkaszentelés
Március 25. Nagyhétfő: a legszentebb Istenszülő örömhír

vétele, 10 óra: Szent Liturgia
Március 26. Nagykedd 17 óra: Alkonyati istentisztelet
Március 27. Nagyszerda 17 óra: Húsvéti hangverseny
Március 28. Nagycsütörtök – A titkos vacsora emlékezete.

17 óra: a kínszenvedési evangéliumok olvasása
Március 29. Nagypéntek – Jézus Krisztus kereszthalálának

emlékezete. 9 óra: Királyi imaórák. 17 óra: Sírbatételi vecser
nye

Március 30. Nagyszombat – A síri nyugalom napja. 9–18
óráig: imádság a Szent Sírnál

Március 31. Húsvétvasárnap – Jézus Krisztus feltámadása.
6 óra: Feltámadási szertartás. 9 óra: Ünnepi Szent Liturgia–
pászkaszentelés

Április 1. Húsvéthétfő 9 óra: Ünnepi Szent Liturgia utána
körmenet

Április 2. Húsvétkedd 9 óra: Ünnepi Szent Liturgia
Április 7. Tamás vasárnap 9 óra: Ünnepi Szent Liturgia



Aszerencsi templomban egykor felcsendülő egy
házi ének a húsvét lényegéről szól. A keresztény
ség legnagyobb ünnepét, Krisztus feltámadását,

városunk történelmében gyakran befolyásolták egyéb
események, illetve méltóságához nem illő fordulatok.
1894ben Kossuth Lajos halála árnyékolta be a feltáma
dási szertartásra érkező római katolikus hívek kedélyál
lapotát, akik olyan sokan voltak, hogy csak alig egyhar
maduk talált a templomban helyet. Húsvét hétfőn, ön
tözködésre induló két suhanc saját hasznára akarta for
dítani e népszokást, és míg a háziasszony a szomszéd
szobába befordult, elemelték az asztalon heverő 8 forin
tot, tárcát és gyűrűt. Két évvel később a feltámadási körmenetet a
szerencsi római katolikus egyház templomuk renoválása miatt Be
kecsen ünnepelte. Ennek az évnek nagy szenzációja volt a filoxéra
vész utáni első tavaszi szőlőültetés az Árpád hegy délnyugati olda
lán. Vitányi Bertalan szőlősgazda úttörő kezdeményezése révén
húsvét kezdetére szőlőoltványai a földbe kerültek. Minden kezdet
nehéz, szokták volt mondani, s ebben az esetben is így volt. A kö
vetkező év böjti szele olyan orkánerejű volt, hogy a szőlőkarók
többségét megfektette, eltördelte, és az előadássorozatára készü
lődő cirkusz gömb ponyva sátrát is teljesen széttépte. Ezt megelő
zően sok idegen legény, akik a szerencsi járás minden pontjáról so
rozásra érkeztek ide, danázása vidította fel kis városunkat, mivel
reggeltől késő estig csoportosan dalolgatták végig utcáinkat.
A 20. század első évében kettős ünnepet tartott Szerencs, midőn a
húsvét egybe esett az izraeliták pészahjával. A természet minderről
nem vett tudomást, hiszen nagypénteken a Fő utcán álló Groszberg
ház kigyulladt, s a nagy szél 11 házat hamvasztott el. A második év
ben húsvét másnapja verekedéstől volt zajos. A településünkön tar
tózkodó panorámaszínház mellett egy bekecsi legény a sánta Ju
hász fiút szemöldökén szúrta meg.
Rákóczi Ferenc újratemetésének évében Novák Lajos gazdaember
Pál nevű, 19 éves fia dobta el magától az életet nagyszombaton, mi
vel olyan lányt szeretett, aki apjának nem tetszett.
A húsvétra készülődés jelei a reklámokban is megjelentek. Kozma
József hentes arra buzdította a szerencsieket, hogy sonkát csak tőle
vegyenek, hiszen ő kínálja a legjutányosabb áron, tisztán kezeli,

pontosan méri, kicsontozza, be
kötözi, sőt még a csontot is
visszaadja. Fekete László cuk
rász hirdetésében a bel és
külföldön szerzett tapasztala
tai alapján készített teasüte
ményeket, bonbonokat aján
lott, kiemelve a 30 filléres
különleges kis tortáit. Nagy
böjtben tilos volt a mulato
zás, nevetgélés, legények
nek az italozás, ennek elle
nére a korabeli sajtó 1907
ben, egy fényesen sikerült
böjti mulatságról tudósí
tott. A járás ifjúsága az el
ső négyest 36 párral tán
colta, Radics Lajos ban
dája egész este húzta a
talpalávalót.

A világháború első évének tava
szán, még gondtalanul nézték vá
rosunk polgárai Sajó Vilmos szín
házi igazgató társulatának húsvéti
előadássorozatát. A több mint 10
előadásból álló sorozatra elkelt 40 bér
let tulajdonosai láthatták többek kö
zött a Sibill, Tengerész Kató, Mozi ki
rály, Mandarin című darabokat. A rá
következő évben azonban sivárrá vált
az ünnep. A békés idők napsütötte vi
rágvasárnapjára visszamerengő asz
szonyok, lányok kezében a szimboli
kus barka vessző mellől hiányzott a
férfiak politizálása a templom előtti
padkán. Nagyhéten, a feltámadás
szellemében próbáltak a háború bor
zalmain enyhíteni templomainkban.
A katolikus kultúrház zsúfolásig
megtelt nagytermében, 1943ban,
dr. Hettmanek László lelkész segített
a híveknek háromnapos lelkigya
korlatával. Ebben az évben mivel
nagypéntekre esett Szent György napja, érvényesült a szólás: Szent
György feszíti keresztre Krisztust. A fegyverropogások közepette
is igyekeztek a helyiek szokásainkat életben tartani. A szerencsi
Ondvezér cserkészcsapat művészegyüttese húsvét vasárnapján,
nagy siker mellett két műsoros előadást tartott.
Visszalépve a jelenbe, a fogyasztói társadalom világába, elgondol
kodhatunk azon, mennyit változott a világ, s egykoron milyen egy
szerű volt. A régi hagyományok idővel megváltoztak, de a mélyre
ható szem meglátja bennük az átörökítendő hagyományt és a meg
tartandó értéket. O. Z. M.
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„Örökre él, sohsem alél
A két ezredéves babér.
Örökké fénylik a kereszt,
Melyet Isten vére fereszt.
S míg csak egy hű szívet talál,
Míg csak meg nem hal a halál,
Míg idő lesz és századok,
Az egyház él Sion ragyog.”

Húsvéti történetekHúsvéti történetek



Ha a tavalyi évben találkoztunk talajlakó kártevőkkel, úgy
most kíséreljük meg számukat csökkenteni. Környezetünk
terhelésének mérséklése érdekében összetett megoldást

válasszunk, a kertünkben előforduló kártevők elleni védekezés in
tegrációjának jelentős részét képezik a különböző agrotechnikai el
járások. Ezek az eljárások akkor szolgálnak növényvédelmi felada
tot, ha lehetővé teszik a kultúrnövények gyors, erőteljes fejlődését,
ugyanakkor a kártevők számára kedvezőtlen, a természetes ellen
ségek számára pedig kedvező feltételeket alakítanak.
A minőségi talajművelés célja a növénymaradványok megsemmi
sítése és a fertőzési gócok felszámolása. Ha megfelelő időben vé
gezzük a talajművelést, akkor a felszínre került drótférgek és pajo
rok nemcsak sérülés miatt, hanem a nap ultraibolya sugárzásának
hatására elpusztulnak, továbbá a vetési varjak és sirályok tovább
csökkentik az egyedszámot. Mélyebb rétegbe forgatva talaj felső
részét elérhetjük, hogy a bábok befulladjanak vagy a mélyből, a ki
kelt rovar ne tudjon a felszínre jutni.
A talajjavítással a talaj pHja kedvezően megváltoztatható, pl. me
szezéssel, ami befolyással van a drótféreg egyedszámra, mérsékli
azt. Gyomirtással elérhetjük, hogy a károstóknak nem biztosítunk
táplálékot (vetés előtti vagy utáni gyomirtás).
Vetési idő és tőszám optimális megválasztásával elérhetjük, hogy
az állományi klímában növényeink erősek és a kártevőkkel szem
ben ellenállóbbak legyenek.
Kiskertekben nehéz betartani, de fontos a terület kiválasztásában
(szomszéd hatás és izolációs távolság) az elővetemény ne tartozzon
abba a tápnövény körbe, amely elősegíti azoknak az állatfajoknak
a felszaporodását, amelyek az utóveteményt is károsíthatják. Pél
dául burgonya után ne termesszünk paradicsomot.
Mechanikai és fizikai növényvédelemhez azok az egyszerű eljárá
sok tartoznak, amelyekkel hozzájárulunk a kártevő egyedszám
csökkentéséhez. A mechanikai védekezés lényege és egyben célja
a kártevők távoltartása, összegyűjtése és fizikai megsemmisítése.
Kártevők gyűjtése, csalogatása a növényeken táplálkozó kártevők
közül néhány faj kézzel gyűjthető. Kisebb kiterjedésű termőterüle
teken kézzel összeszedhetők a növényeken táplálkozó burgonya
bogár lárvák és imágók.
Figyelemmel az egyes fajok ökológiai igényére, mesterséges búvó
helyeket létesíthetünk, ahol a fajt képviselő egyedek tömörülnek.
Kisebb termőterületeken a meztelen csigák gyűjthetők nedvesen
tartott falapokkal, szalma és rongy csomókkal. Palántanevelő terü
leteken, trágyakupacok alatt gyülekeznek a lótücsök egyedei. Ide
sorolhatjuk a búza csomós csalogató módszert is, mert a csírázó
növények CO2ot fejlesztenek, és ez vonzza a talajban élő drótfér
geket és pajorokat.
A csalogatásban használhatjuk a fénycsapdát, színcsapdát, szexfe
romon csapdákat.
A biológiai védekezés során a rovarok különböző fejlődési alakjain
élhetnek és szaporodhatnak vírusok, rikettsiák, baktériumok, gom
bák és véglények. Az entomopatogén nematódák preparátumai
bioinszekticidként kaphatók a kereskedelmi forgalomban. 
A Beauveria bassiana hiperparazita gomba spóráit és micéliumait
tartalmazza, amely kedvezőtlen feltételeket teremt a talajban ká
rosító rovarok lárvái számára.
Kémiai védekezés a talajfertőtlenítés. Ökológiai termesztés során
ne alkalmazzuk! Akkor válik időszerűvé, amikor a termesztésre ki
jelölt területek talajában a veszélyes küszöbértéket eléri, vagy meg
haladja a drótférgek, a pajorok, esetleg más fajok lárváinak az
egyedszáma. A lárvák előfordulása mindig gócszerű a talajokban,

ezért az egyedszám soha nem általános érvényű az egész területre,
hanem annak csak a precíziós felvételezésekkel megállapított ré
szeire. Ezért az egyedszám négyzetméterenként 0tól sok esetben
40ig változhat. Talajfertőtlenítésre azokat a területrészeket jelöljük
ki, ahol a drótférgek és a pajorok száma négyzetméterenként eléri
vagy meghaladja a 23, ill. 12 egyedet. A hatás akkor biztos, ha a
talaj felületre kijuttatott készítményt azonnal bedolgozzuk. Ellen
kező esetben a napfény és a nedvesség káros mértékig gyorsítja a
hatóanyag lebomlását. 
A 15 g/kg teflutrin hatóanyag tartalmú III. kategóriás készítmény
a kiskertek hasznos talajfertőtlenítője.

Mészáros Miklós

16

POLGÁRMESTERI HIVATAL
Koncz Ferenc polgármester: időpont-egyeztetéssel tart fogadóórát. Egeli Zsolt al-
polgármester: minden hónap harmadik hétfőjén, legközelebb április 15-én 14–16 órá-
ig. Tel.: 47/565-203. Kiss Attila alpolgármester: minden hónap második szerdáján,
legközelebb április 10-én 14–17 óráig. Tel.: 47/565-203. Barva Attila jegyző: minden
páros hét szerdáján, legközelebb április 4-én 8–12 óráig. Tel.: 47/565-202. A fogadó-
napok 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. 
Ügyelet: március 25-31.: Centrum; április 1-7.: Oroszlán; április 8-14.: Alba.
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

Kártevők a kiskertekben
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Apénteki napon álltak rajthoz a Bocs
kai István Gimnázium tanulói, akik 

mind a négy versenyszámban do
bogós helyen végeztek. Rábai Bence
(1994), Magyarország 2012es diákolim
piai bajnoka idén 2. helyen végzett 100 mé
teres gyorsúszásban, időeredménye
0:58,11. Kiss Viktória (1997) a tavalyi év
hez hasonlóan két számban indult, de most
már VVI. korcsoportban. Ő 100 méteres
gyors (1:07,34), illetve hátúszásban
(1:18,13) is bronzérmet szerzett. Sikeresen
szerepelt a 4x50 méteres fiú gyorsváltó is,
akik szintén a dobogó harmadik fokára áll
hattak fel. A csapat tagjai: Kovács Bálint, Ko
vács Péter, Majoros Péter és Rábai Bence.
Utóbbi fiatalok utoljára versenyeztek eb
ben az összetételben, mivel Kovács Bálint
kivételével a többiek idén befejezik közép
iskolai tanulmányaikat. Az érem mellett a
fiúk +10 felvételi ponttal is gazdagodtak,
ami előnyt jelent majd számukra a tovább
tanulásban.

A második versenynapon álltak rajtkőre
a III. és IV. korcsoportos sportolók. A dél
előtt folyamán úszott a Bolyai János Katoli
kus Általános Iskola 4x50 méteres, III. kor
csoport fiú gyorsváltója (Csizmarik Balázs,
Szemán Balázs, Tamás Ádám és Török Ba
lázs). Ők 2:25,04es időeredménnyel az 5.
helyen végeztek. A nap során egyéni szá
mokban is érdekelt volt a csapat. Eredmé

nyek: Képes Panna (2000) 100 mes gyors
12. hely (1:17,43), 100 mes hát 10. hely
(1:29,34); Török Balázs (2000) 50 mes
mell 5. hely (0:41,62); Pálinkás Petra
(2000) a Rákóczi Zsigmond Általános Isko
la tanulója 50 mes mellúszásban 9. helyet
ért el (0:43,98). A délutáni versenyblokk
ban indultak az 199899ben született IV.
korcsoportosok. A Bolyai 4x50 méteres fiú
gyorsváltó 4. helyen végzett (Farmosi
Zsombor, Laczkó Balázs, Szemán Gábor és
Matyisák Attila). Szemán Gábor (1999) 100
méteres mellúszásban 8. helyen (1:25,46),
míg Majoros Réka (1999, Bocskai gimnázi
um) szintén 100 méteres mellúszásban 4.
helyen ért célba (1:28,73). Farmosi Zsom
bor (1999), a tavalyi címvédő, 100 méteres
hátúszásban, időeredményét 4 másodperc
cel megjavítva a 2. helyen (1:15,34) végzett.

Farmosi István edző úgy véli, az előző év
ben tanítványai magasra tették a mércét, a
2012ben megszerzett három arany, és
két ezüstéremmel. Az idei felkészülést hát
ráltatta az uszoda – takarékossági okokból
történő – egy hónapos zárva tartása, de en
nek ellenére az edző elégedett a csapat tel
jesítményével. Reméli, hogy az idén a cso
portból távozó gimnazistáknak hasonló si
kereket elérő utánpótlása lesz.

Kiss Viktória lapunk érdeklődésére el
mondta, hogy az úszószakosztály megala
kulása óta látogatja az edzéseket heti négy

öt alkalommal. Élete
95. versenye volt ez a
diákolimpiai orszá
gos döntő, így már
rutinos résztvevőnek
számít. Erre az ese
ményre készül egész
évben, így nagy fele
lősség nehezedik rá.

Időbe tellett, amíg ezt a terhet megtanulta
elviselni, hiszen már ötödik éve mindig ő
képviseli megyénket az országos döntőn
két versenyszámban. Kezdetben ez inkább
visszavetette a teljesítményét, csak 2012
ben sikerült túllendülni az esélyesség ter
hén és érmes helyezést elérnie. Viktória be
vallotta, hogy az úszás nem életcélja, de
mindennapjainak fontos része, s bár nem
szeretne olimpiai bajnok lenni, azonban
gimnáziumi tanulmányai alatt szeretné
folytatni a versenyzést. A 10. évfolyamos,
Bocskais diáklány kitűnő tanuló, leginkább
a reáltárgyak érdeklik, mint a matematika,
a kémia és a biológia.

Arra a kérdésünkre, hogy mi tartja nyolc
éve a medencében, Viktória az alábbi vá
laszt adta: Az úszás valóban egy monoton
sport, nem kis türelmet és kitartást igényel
naprólnapra, faltólfalig úszni kilométere
ken át. Ez a hátrány későbbi életemben ta
lán előnyöm lesz majd, mivel – hála a sport
nak – elég kitartó vagyok. Ugyanakkor pó
tolhatatlan gyermekkori és fiatalkori élmé
nyekkel ajándékozott meg az a közösség,
amelynek része lehetek már nyolc éve. Sok
edzőtábor, jó hangulatú edzések és sikeres
versenyek, jó bulik, kiváló közösségformáló
rendezvények, mint a 24 órás úszás, nap
közis táboraink, a kenutúrák, vagy éppen a
kötetlen, szabadtéri programjaink mind
mind azt a célt szolgálták, hogy feledtessék
velünk a fáradalmakat.

Muhi Zoltán

Szerencs Város Sportegyesületének úszószakosztálya 2006 január
jában alakult Kiss Attila vezetésével és Farmosi István edzői közremű
ködésével. Azóta is ők irányítják a szakosztály munkáját, de a sporto
lók folyamatosan cserélődnek. A mára közel 60 fős csapat napi rend
szerességgel látogatja az edzéseket és vesz részt különböző versenye
ken. Március 1jén és 2án rendezték meg az Úszó Diákolimpia orszá
gos döntőjét Budapesten, a Komjádi Béla sportuszodában. Idén 16
szerencsi sportoló képviselte iskoláját és megyéjét a nagy megméret
tetésen.

Jó hangulatú edzések, sikeres versenyek



INGATLANINGATLAN
Szerencs központjá
ban (Csalogány köz
3.) háromszobás,
amerikai konyhás,
közművesített, kő pa
rasztház eladó. Meg
tekinthető előzetes

egyeztetés után. Irányár: 4,9 millió forint. Érd.:
70/6181054 vagy 46/754726. (4) 
Bekecsen2+2 félszobás családi ház garázzsal, ren
dezett kerttel eladó. Érd.: 20/9767976. (4)
Megyaszó,Petőfi út 45. szám alatti, összkomfortos,
két részből álló családi ház melléképületekkel,
2562 m2 udvarral eladó. Irányár: 5 M Ft. Érd.:
30/5460713. (4)
Szerencsen,áron alul, emeletes családi ház a Tes
co, iskola, óvoda közelében eladó, kétgenerációs la
kásnak, nagycsaládosoknak, vállalkozásra is alkal
mas. Rendezett udvaron, melléképületekkel. Érd.:
70/6557576, 47/363282. (4)
Szerencs, Ady E. út 31. szám alatt három szobás,
nappalis, központi fűtéses, kertes családi ház, ud
varán kemencével, áron alul, sürgősen eladó. Érd.:
70/9404266, 70/9674914. (4)
Prügyön, jó környezetben lévő, gázkonvektoros
családi ház eladó. Ár: megegyezés szerint. Érd.:
20/3928340, 70/4286166. (4)
Szerencs, Magyar út 6. szám alatti sorházban, ta
tarozást igénylő, 2 szoba összkomfortos családi ház
olcsón eladó. Vásárlás esetén még egy lakást kap
ingyen. Érd.: 20/3208763. (4) 
Bekecsena Tűzoltó utcában, kertvárosias környe

zetben eladó vagy elcserélhető egy 4 szobás (szu
terén, földszint + emelet), 1995ben épült családi
ház. Fűtés: gáz, központi, illetve szilárd tüzelésű ka
zánnal. A ház zárt, művelt, parkosított kerttel ren
delkezik. Szerencsi, társasházi lakásra cserélhető,
vagy kisebb házra. Érd.: 30/8712961, 30/871
2953, 47/364109. (4)
3 szobaösszkomfortos lakás, a hozzáépített 42 m2
es, 3 helyiségből álló, gázfűtéses lakásrésszel, 400
négyszögöles telekkel sürgősen eladó. Irányár: 6
800 000 Ft. Érd.: 20/5151414, 20/9198880. (3)
1+2 db félszobás, 56 m2es, negyedik emeleti, fel
újított lakás Budapest Zuglóban eladó. Irány ár: 10
000 000 Ft. Érd.: 20/9198880. (3)
Szerencsen a Bocskai úton 42 m2es, 1. emeleti,
összkomfortos, belülről rendezett társasházi lakás,
zárt udvarral, kis kerttel eladó vagy családi házra
(akár Bekecsen is) cserélhető. Minden megoldás
érdekel, megegyezünk. Érd.: 47/361822,
30/3395234. (3)
2 vagy1,5 szobás, összkomfortos családi házat ke
resek albérletnek Szerencs központjába vagy Sze
rencs, Kossuth utcai, földszinti társasházi lakás is
érdekel. Érd.: 47/364297. (3)

VEGYESVEGYES
WolfframmDresden pianínó eladó. Érd.:
20/2224708. (4)
3 éves, 5 m hosszú, Bodrogon használt csónak,
nagy teljesítményű, elektromos motorral eladó.
Érd.: 20/3208763. (4)
Akvárium belső szűrő eladó. Hydor Crystal R10
Duo II, 100200 literes akváriumba ajánlott. Telje
sítmény: max. 800 l/h (kétlépcsős rendszer, nagy
felületű szűrőszivacs). Érd.: 20/3431229. (4)
Akvárium vízmelegítő eladó. Jager 150 Wos au
tomata fűtő, 200300 literes akváriumba ajánlott.
Érd.: 20/3431229. (4)

LakosságiLakossági

apróhirdetés
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Vízszintes: 1. A megfejtés első része. 13. Jézus anyja.
14. Hajóparancsnok. 15. Név előtti jelzés, röv. 16. Forr (pl.
bor). 17. Napszak. 20. Maga előtt nyom. 21. A megfejtés
második része. 22. Időhatározószó. 24. Női név. 25. Ró
mai 1150. 26. A megfejtés második része. 28. Néma liba!
30. Nincs rajta domborulat. 32. Aromája. 33. Főzeléknö
vény. 34. Nem szabad. 35. Festményt. 36. Értékesít. 38.
Nagyon csúnya. 40. Súlymérték. 41. Vászonanyag. 42. Va
jon bugyborékolva főe? 43. Ének. 45. Szemmel érzékelő.
47. Nem kevés. 49. Római császárt. 51. Igekötő. 52. Álló
vízi. 54. Tüskés állat. 56. Toldalékfajta. 57. Hollandia, 
Luxemburg, Ausztria gépkocsijelzése. 59. Hangnem. 61.
Jég, németül. 62. Mondategység.

Függőleges: 1. A megfejtés harmadik része. 2. Pala
tinus. 3. Silbak. 4. Üzlet bemutatóhelyisége. 5. Frizurára.
6. Focista (Castillas). 7. Dunántúli tanúhegy. 8. Tavaszi hó
nap. 9. Jemeni és olasz gépkocsijelzés. 10. Tag, keverve.
11. Szoros. 12. Egy, angolul. 16. Hirtelen tovatűnik. 18. SL!
19. Függőzárral ellát. 23. Tan. 25. Fegyverféleség (koktél).
27. Tömör, velős. 29. A közepében helyezkedik el. 31. Szín.
35. Vuk apjáé. 37. Fémhuzal. 39. TVsorozat (Martin). 44.
Régi hosszmérték. 46. A harmadik személytől. 48. Sza
badban. 50. Afrikai állam, keverve (TOGO). 53. Kevertital!
54. Kén, oxigén, jód. 55. Ivartalanított kos. 58. Rangjelző
szó. 60. Angol férfinév, becézve.

SzerencsiSzerencsi
HÍREKHÍREK

KERESZTREJTVÉNYKERESZTREJTVÉNY

REJTVÉNYFEJTŐK
FIGYELEM!

A keresztrejtvény ajándék
sorsolásán csak azok a

megfejtések vesznek részt,
amelyekhez mellékelték ezt

a szelvényt.

-

2013. március 22.
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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

A február 15ei keresztrejtvény helyes megfejtői közül Király Judit, Szerencs,
Hegy u. 6/B. szám alatti olvasónk ajándékutalványt nyert a Szerencsi Fürdő és
Wellnessházba, amely a Szerencsi Hírek szerkesztőségében (Szerencs, Népház) ve
hető át. 

A március 22ei keresztrejtvény megfejtésének beküldési határideje: 2013. áp
rilis 5.

A férfiak hibája, hogy elfeledkeznek arról, amire emlékezniük kellene… 
Megfejtés: …a nők hibája, hogy arra is emlékeznek, amit el kellene feledniük.



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

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

• Repülőjegyek, nemzetközi vonat-
és autóbuszjegyek, transzferek
Utasbiztosítások
Utazások

•
•

a Zemplén Touristban

Szerencsen

Családtag, rokon, ismerős külföldön?
Küldjön pénzt a Western Union-nal!

Nemzetközi pénzátutalás (pénzfelvétel)
percek alatt

VALUTAVÉTEL – és ELADÁS
kedvező árfolyamon!

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

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

Elektromos kerékpár
akkumulátor

szakszerű bevizsgálását,
új akkumulátor cseréjét

vállalom.

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!



Fedezd fel a jeges csodát!Fedezd fel a jeges csodát!

Viszonteladóink többek között:
– Csiki Csemege - Szerencs, Rákóczi u. 108.
– Íz Sziget - Szerencs, Bekecsi út 10.
– Csemege Bolt - Szerencs, Kossuth tér 4.
– Szerencs Városi Fürdő - Szerencs, Rákóczi út 94.
– Király Csemege – Szerencs-Ond, Fő út 141/A.

2013-ban
is rengeteg új íz várja,

hogy megkóstold!

2013-ban
is rengeteg új íz várja,

hogy megkóstold!
Egy kis ízelítő kínálatunkból:

Top Gum
Iza
Rio
Tartufo
Jocker
Alba

•
•
•
•
•
•

• Like
• Myra
• Pearl
• Family Koral
• Florita XXL

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

Egy kis hazai...
AKCIÓS TERMÉKEINK

Hagyományos füstölt, kötözött sonka
Parasztkolbász
Lángolt kolbász
Füstölt sertés oldalas
Aszaltszilvás sonka
Nyári turista

1399 Ft
1199 Ft
1099 Ft
1259 Ft
1529 Ft
1269 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 akció 2013. március 22-től módosításig érvényes!

Folyamatos termékvásárláshoz kötött ajándékok!

Kellemes húsvéti ünnepeket kívánunk!Kellemes húsvéti ünnepeket kívánunk!

Olajszűrők: VW 800 Ft, Opel 450 Ft, Suzuki 450 Ft.
Motorkerékpár akkumulátorok,

jó minőségű pamut trikóhuzatok 2700 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!

F .ÉKTISZTÍTÓ 550 Ft
0W40-es motorolaj 4 liter 4000 Ft.1
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