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Tavaszi
2+1 akció!

2 teljes árú felnőtt belépőjegy megvásárlása
esetén

a harmadik félnek ingyenes a belépés.

Felnőtt belépő (hétfő-péntek) 1 500 Ft
Felnőtt belépő (szombat-vasárnap) 1 700 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

Gyógyúszás 
kezdőknek és haladóknak.

Az OEP által támogatott 18 éves kor alatti 
csoportos gyógyúszás időpontjai:

Kezdő csoport (USZODA). Időpontok: Kedd: 1515.45 
óra, 1616.45 óra, 1717.45 óra. Szerda: 14.3015.15 óra,
15.3016.15 óra. Csütörtök: 1616.45 óra, 1717.45 óra.

Középhaladó csoport (FÜRDŐ). Időpontok: Hétfő: 15.1516 
óra, 1616.45 óra. Kedd: 1515.45 óra. 

Szerda: 14.3015.15 óra, 15.1516 óra, 1616.45 óra.
Haladó csoport (FÜRDŐ). Időpontok: Kedd: 1717.45 óra, 

17.4518.30 óra. Péntek 14.3015.15 óra, 15.1516 óra.

Recept nélkül a szolgáltatás 
900 Ft/alkalom áron vehető igénybe.

BABAÚSZÁS minden szombaton 10 és 10.30 órától
a Városi Tanuszodában.

Jelentkezés:
Szerencsi Fürdő és Wellnessház 

(Rákóczi u. 94., tel.: 47/560250);
Városi Tanuszoda (Ondi u. 1., 

tel: 47/560254).

Víz alatti torna 
a Szerencsi 

Fürdő és Wellnessházban
Víz alatti csoportos gyógytorna a 18 év feletti

korosztály számára
minden héten kedden 18.30 órától.

A víz alatti gyógytorna segíti a mozgásterjedelem növelését, erősíti az izom
zatot, javítja a koordinációt, fokozza a keringést, növeli az izomerőt és az álló
képességet, valamint segíti a légzésszabályozást. A vízben történő mozgás hat
a mozgatórendszer különböző részeire és az idegrendszerre is. A víz alatti tor
na célja a gerinc és az alsó végtagok tehermentesítése, a terhelés csökkentése. 

Felnőtt csoportos gyógyúszás
Azokat a felnőtteket és időseket várják a Szerencsi Fürdő 

és Wellnessházba, akik legalább két úszásnemben tudnak úszni.
A foglalkozás megfelelő létszámú jelentkezés esetén indul.

A részvétel azoknak javasolt, akik ízületi megbetegedésekre, szívés
keringési megbetegedésekre, légúti betegségek és ortopédiai 

betegségekre panaszkodnak.
Mindkét foglalkozás részvételi díja: 

8 000 Ft/10 alkalom vagy 900 Ft/alkalom.
További információk a 

47/560250es telefonszámon 
kérhetők.

Erzsébet utalvány és SZÉP kártya elfogadóhely!
Szerencs, Rákóczi út 94. Telefon: 47/560-250

www.szerencsifurdo.hu

Kiadó 
irodahelyiségek

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

Szerencs Város Önkormányzata tulajdonában lévő irodahelyiségek 

bérbeadására.
Irodahelyiségek: 

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 rezsi).

A pályázat benyújtásának határideje: 
2013. április 25. (csütörtök) 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 Szerencsi Polgármesteri Hivatal ügyfélszolgálatán
(Szerencs, Rákóczi út 89.), 

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

honlapról.

Minden pénteken 18 órától!
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Csontvázak a hivatali szekrényben?
Elérkeztünk a Szerencsi Hírek idei ötödik számához.

Reméljük, hogy lapunkban több olyan témát is érin
tünk, amely méltán tarthat igényt olvasóink érdeklődé
sére. Itt van például a Szerencs jegyzőjével készített in
terjú. Munkatársunk a lakosság népességcsökkenésé
nek okait vizsgálva kereste fel a polgármesteri hivatal
vezetőjét. Foglalkozunk a 37es út állapotával, illetve
összefoglalót közlünk Koncz Ferenc leveléből és az arra

érkezett miniszteri válaszból, melyben a térség országgyűlési képviselője a
Szerencs és Gesztely közötti útszakasz felújításáról, a korábban tervezett
négysávosításról kérdezte a szaktárca vezetőjét. E téma azért is aktuális
napjainkban, mert köztudott, hogy a téli időszakban keletkezett kátyúk mi
att áldatlan állapotok alakultak ki az említett útszakaszon.

Tudósítást közlünk a település önkormányzatának legutóbbi üléséről. A
napirendek sorából kiemelkedett az a beszámoló, amely az elmúlt eszten
dők előnytelen szerződéseinek részleteit ismertette meg a képviselőkkel.
A 2010es választások után, az akkor megalakuló önkormányzat ugyan ta
lált néhány „csontvázat a hivatali szekrényekben”, de mint kiderült, nem a
múlt hibáinak boncolgatása volt az első dolguk, hiszen a város eladósodása
okozta gazdasági bizonytalanság felszámolására, a település életben tartá
sára irányult a városvezetés minden figyelme.

Az önkormányzatok konszolidációjával, Szerencs Város Önkormányzata
megörökölt adósságállományának 70%os átvállalásával a kormány új
esélyt adott a településnek. Csökkentek a szorító, létfenntartási gondok, és
ma már a város első számú vezetője is foglalkozhat azzal a kérdéssel, amely
leginkább érdekli az itt élő embereket. Ez pedig nem más, mint a munka
helyteremtés.

Visszatérve a testületi ülés témájához, megfogalmazódott bennem egy
kérdés: vajon a szerencsieket érdekelhetik egy olyan ügy részletei, amely
azon hivatali, önkormányzati megállapodások részleteit tárja az olvasó elé,
melyek valójában az imént említett eladósodáshoz, Szerencs gazdasági
helyzetének megingásához vezettek? Mire kérdésem végére értem, a válasz
is megfogalmazódott bennem, s remélem Ön is érdeklődéssel figyeli majd
azokat a cikkeket, melyek a jövőben az eddigiektől talán más szemszögből
mutatják be a múlt szerencsi történéseit.

Ha pedig a munkahelyteremtést említettük, az elmúlt időszakban több
alkalommal igyekeztünk hírt adni a tervezett szerencsi szigetelőanyaggyár
ról. A város polgármestere minden megkeresésünkkor óvatosan fogalma
zott, hiszen – mint mondta – csak biztos információ birtokában szeretné
tájékoztatni a közvéleményt. Ezért történhetett, hogy korábban mindössze
arról számolhattuk be, hogy Koncz Ferenc – aki az önkormányzati válasz
tások idején új munkahelyek létesítését ígérte a szerencsieknek – folyama
tosan tárgyal, egyeztet, politikai, lobbi tevékenységet folytat annak érdeké
ben, hogy az áhított új álláshelyek megvalósuljanak településünkön. Ez tör
tént a tervezett üveggyapotgyár ügyében is, majd kiderült, hogy a polgár
mester ugyan már „kezet rázott” a befektetőkkel – akik komoly szándékot
mutatnak arra, hogy városunkban valósítsák meg ezt a mintegy tízmilliár
dos, közel kétszáz munkahelyet teremtő beruházást –, ám ennek ellenére a
gazdasági helyzet nem várt nehézségeket és késedelmet okozott az ügyben.
Ezúttal a befektetői csoport képviselőjét kereste fel munkatársunk arról ér
deklődve: milyen esély van arra, hogy a közeljövőben megkezdődhet a ter
vezett szigetelőanyaggyár építése.

Bevallom, e témát tartom napjaink legsürgetőbb kérdésének, hiszen nincs
fontosabb feladat Szerencsen, mint a munkahelyteremtés.

Muhi Zoltán

Szerencs Város Önkormányzata 
tisztelettel meghívja Önt 

az 1605. április 1720. között 
Szerencsen megtartott 

fejedelemválasztó országgyűlés
évfordulója alkalmából 

szervezett
Szerencs Város Napja 
ünnepi programjaira 

és kísérőrendezvényeire.
Részletes program a 14. oldalon.

SZERENCS VÁROS NAPJA
2013. április 18-21. között



– Az utóbbi években valóban megcsap
pant városunk lakossága. Az elmúlt 22
esztendő legalacsonyabb születésszámát
hozta a 2012es év, de mivel kevesebb
ember lakik itt, ezért ezzel arányosan
csökken a születendő gyermekek száma
is. Ennek egyik oka, hogy a fiatalok, még
a jobb pénzügyi lehetőséggel rendelke
zők sem vállalnak egynél több gyermek
et, és az is elmondható, hogy nem marad
nak helyben, inkább beköltöznek a na
gyobb városokba, esetleg külföldön pró
bálnak szerencsét. Az sem segítette a sze
rencsi fiatalok helyben maradását, hogy
sokan például Bekecsen építkeztek, mert
ott találtak olcsón építési telket.

– Ön szerint az elöregedés vagy az el-
költözés jelenti a nagyobb problémát?

– Mindkettő. Az elköltözésből fakad a

kevesebb lélekszám, és emiatt áll fenn az
elöregedés. De hadd mondjak el egy be
szédes statisztikai adatot: az elmúlt tíz
évben a születések és a halálozások szá
ma közötti különbség éppen annyi,
amennyivel a településünk lakosságszá
ma csökkent, hozzávetőleg ezer fő. A
rendszerváltás óta sajnos a lakosság szá
ma folyamatosan csökkent. 2003ban né
mi stagnálás volt tapasztalható, abban az
évben 308 fő költözött el Szerencsről, és
304en települtek be a városba. Az öre
gedési index pedig tavaly érte el a legma
gasabb szintet az elmúlt egy évtizedben.

Mindebből következik, hogy a város la
kosságának csökkenése inkább a „termé
szetes fogyás” következménye, mint az
elvándorlásé.

– Hogyan érinti mindez Szerencs éle -
tét?

– Az alacsony lélekszám okozhat gon
dot bizonyos támogatások esetében, amit
a város kaphat. A 70%os adósságrende
zés ügyében fontos szempont volt, hogy
megközelítőleg tízezer fő a lakosság szá
ma, azonban Szerencs Város Önkor
mányzatának szervezetrendszere közel
17 ezer embert szolgál ki, hiszen szolgál
tatási területünkhöz tartozik Bekecs, Le
gyesbénye, Mezőzombor is, különös te
kintettel az egészségügyre, az általános
és középiskolákra, ahol a tanulók nagy
része bejáró vagy kollégista, akikre szin
tén nagy gondot fordít az önkormányzat.

– Ön szerint mi lehet népességcsök-
kenés valós oka?

– A 19. század végén 3000en éltek vá
rosunkban, majd létrehozták a cukorgyá
rat és 20 év alatt megduplázódott a la
kosság. A csokoládégyár 1920as meg

épülése is hozzájárult a népességnöveke
déshez. A ’90es évek első felében 11 ezer
főt számláltak a statisztikák, de a gyárbe
zárásokkal, a privatizáció okozta lét
számcsökkentésekkel együtt több száz
munkahely szűnt meg Szerencsen, ami a
lakosság számának alakulásában is sze
repet játszott. A népességcsökkenés va
lós oka tehát a gyermekvállalás alacsony
száma mellett egyértelműen az álláske
resés. Megszűntek az úgynevezett tö
megmunkahelyek, ráadásul a munkanél
küliek között magas aránnyal képviselte
tik magukat a szakképzetlen munkavál
lalók, akiknek rendkívül nehéz képzett
ségüknek megfelelő munkahelyet találni.
Így sokan keresik a megélhetést más te
lepüléseken.

Jó hír, hogy a jövőben remény van helyi
üzemek alapítására és munkahelyterem
tésre. Így lehetne segíteni a betelepülést,
a születések gyarapodását, és ezzel meg
fordítani a csökkenő folyamatot.

– A városvezetés hogyan igyekszik se-
gíteni az álláskeresést?

– Az önkormányzat jelenleg is az egyik
legnagyobb foglalkoztató a településen,
hiszen több mint 500 alkalmazottnak
van munkaszerződése velünk. A telepü
lés konszolidációját követően a városve
zetésnek az a feladata, hogy segítse a
munkahelyteremtést, biztosítsa a fiatalok
jövőjét, és ösztönözze őket a családalapí
tásra és gyarapításra.

Az elsődleges cél, hogy az itt élők ál
láshoz jussanak. A munkahelyteremtő
beruházások bizonyára jó hatással
lesznek a lakosság számának gyara
podására is.

Takács Angéla

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
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Az előzetes adatok szerint 2013 januárjában Magyarországon
7450 gyermek született, 2,6 százalékkal kevesebb, mint egy évvel
korábban. A halálozások száma 11 050 volt, ami csökkenést jelent
az előző esztendőhöz képest. A lakosság számának természetes
fogyása 3600 fő volt, 170nel kevesebb az egy évvel azelőttinél –
áll a KSH országos felmérésének legfrissebb adatai között.

A lélekszám csökkenése Szerencsen is megfigyelhető. Néhány
évvel ezelőtt a település lakossága meghaladta a tízezer főt, de ez
a szám napjainkra kevéssel 9600 alá csökkent. Ennek okait vizs
gálva kerestük fel Barva Attilát, Szerencs város jegyzőjét.

Csökkenő lélekszám
Szerencsen
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Ajó lengyelmagyar kapcsolat évszá
zadokat átívelő tradíciója hivatalo
san került ratifikálásra 2007. már

cius 12én, amikor a Magyar Országgyűlés
a LengyelMagyar Barátság Napjává nyil
vánította március 23át. Négy nappal ké
sőbb ugyanezt tette a Lengyel Országház,
azóta minden évben ünnepi megemléke
zéseket tartanak ezen a napon hazánkban
és Lengyelországban egyaránt. 2007ben
a lengyel Przemysl volt a vendéglátó, Deb
recen következett, azután Krosno, majd
Budapest III. kerülete, Óbuda szervezte az
ünnepséget. 2011ben Poznan, tavaly
Csongrád Megye Önkormányzata, az idén
pedig Tarnow volt a házigazda. Az ünnepi
programra meghívást kapott Koncz Fe
renc szerencsi polgármester, akit – elfog
laltsága miatt – Egeli Zsolt alpolgármester
helyettesített. A lengyelországi főesemé
nyek Tarnow úgynevezett Lövészparkjá
ban, Bem József tábornok mauzóleumánál
kezdődtek, ahol Áder János, Magyarország
köztársasági elnöke és Bronislaw Komo
rowski, a Lengyel Köztársaság elnöke he
lyezte el a megemlékezés, illetve a tisztelet
koszorúját. Ezt követően került sor a

„Népek Tavasza” 165. Évfordulója elneve
zésű emléktábla felavatására is ugyanitt.
A szabadtéri program után a Ludwik Sols
ki Színház adott otthont a két elnök beszé
dének, miután Ryszard Scigała tarnowi
polgármester köszöntötte a megjelente
ket. A város első embere megjegyezte,
hogy a tarnowi eseményt a kivételes jel
zővel lehet illetni, hiszen minden területen
igyekeztek kifejezni a magyarok iránti
tiszteletüket és megbecsülésüket. Később,
félre téve az eredeti protokollt, Áder János
és Bronislaw Komorowski együtt lépett
színpadra, egymást kiegészítve mondták
el ünnepi gondolataikat. Áder János hang
súlyozta, aligha lehetett volna méltóbb
helyszínt találni a LengyelMagyar Barát
ság napjának, mint Bem József szülőhe
lyét. A tábornok sírhelyénél jó volt látni,
milyen tisztelettel őrzik a lengyelek a kö
zös hős emlékét, aki harcolt a magyar és a
lengyel szabadságért. – Nagy öröm mind
annyiunk számára – mondta Áder János –
hogy nekünk már nem a szabadságért kell
harcolnunk, nem azért, hogy szabadok le
gyünk, Lengyelország és Magyarország
ma már két fontos szövetségi rendszer

egyenrangú tagja. A két nép barátsága, a
közös történelmi hagyományok ápolása, a
közös és kivételes képességű történelmi
személyiségek emlékének megőrzése
nem csak nekünk, de unokáinknak is kö
zös felelőssége. Bronislaw Komorowski
egyetértett Áder János gondolataival, majd
kiderült, hogy a lengyel köztársasági elnök
már tinédzser korában is nagy rajongója
volt hazánknak, számos alkalommal láto
gatta meg országunk tájegységeit autó
stoppal. A két elnök beszédét követően gá
laműsornak örülhetett a meghívott ven
dégsereg, fergeteges produkciók sora kö
vette egymást a színpadon. Időközben
megnyílt az aulában az a kiállítás, amelyet
a Magyar Nemzeti Levéltár Csongrád Me
gyei Levéltára állított össze a tragikus sor
sú Teleki Pál miniszterelnökről és lengyel
kapcsolatáról, végül a két köztársasági el
nök programja az óváros történelmi főte
rének meglátogatásával fejeződött be. A
tarnowi ünnepen a Magyar Parlament, to
vábbá Szerencs, Miskolc, a Csongrád Me
gyei Önkormányzat delegációi mellet szá
mos hazai civil szervezet képviseltette ma
gát.                                                                                    SfL

Köztársasági elnökök koszorúztak
a Lengyel-Magyar Barátság 
Napján A magyar és a lengyel nép közös hőse, Bem József szülőhelyén, Tar

nowban rendezték meg a LengyelMagyar Barátság Napjának idei prog
ramjait március 23án. Az eseményen a tisztelet koszorúit helyezték el
a két ország köztársasági elnökei.



A 37es főút felháborítóan rossz állapotát mutatják az el
múlt hónapok baleseti statisztikái, a megszámlálhatatlan
mennyiségű sérült futómű, keréktárcsa. Az előző kormány
zati időszakban sokszor hangoztatták a politikusok a Gesz
tely és Szerencs közötti szakasz négysávosítását. Mindez
csak választási ígéret maradt, s mint kiderült, az előző kor
mány le is vette a napirendről a fejlesztés rövidtávú megva
lósítását.

Koncz Ferenc országgyűlési képviselő „A 37es főút felújí
tása” címmel március elején írásban tette fel kérdését Né
meth Lászlóné nemzeti fejlesztési miniszternek, arról ér
deklődve, hogy a tárca vezetője láte lehetőséget arra, hogy
néhány éven belül megvalósulhat az említett útszakasz
négysávosítása, a teljes rekonstrukció?

A lapunkhoz is eljuttatott beadványában Koncz Ferenc tájé
koztatja a minisztert arról, hogy a vidékünkön lévő kistérségek
mindegyike az ország 33 leghátrányosabb helyzetben lévő kis
térsége közé tartozik. Ezt a hátrányt kizárólag a munkahelyte
remtés képes csökkenteni. E mellett Zemplén csodálatos termé
szeti adottságokkal is rendelkezik, itt készül a kiváló tokaji bor
és a szerencsi csokoládé. Kossuth Lajos, Bocskai István és a Rá
kócziak földjeként is emlegetett vidék része a világörökségnek.
Koncz Ferenc szerint a gazdasági hátrány leküzdéséhez, a fejlesz
tési kedv növeléséhez, az idegenforgalom fellendítéséhez további
infrastrukturális beruházásokra van szükség. A honatya úgy véli,

e célt erősíti a kormány azon döntése, miszerint a térség telepü
lései immár a szabad vállalkozási zóna részét képezik. A térség
megközelíthetősége azonban a 37es út évről évre romló állapota
és a jelentősen megnövekedett gépjárműforgalom miatt egyre
nehézkesebb. A 2 milliárd forint ráfordítással elkészülő 37es
számú főút szerencsi átkelési szakaszának rekonstrukciója nem
oldja meg a gondokat, egyre indokoltabb a 37es főút Gesztely
és Szerencs közötti négysávosítása is. Az országgyűlési képviselő
írja, hogy a 2010es forgalomszámlálási adatok szerint az emlí
tett útszakasz személygépkocsiegységre számított terhelése
éves átlagban napi 11 779 jármű. A fejlesztés fontosságát tovább
erősítik az elmúlt tél okozta úthibák, melyek – egyes felmérések
szerint – az ország második legrosszabb útjává minősítették a
37est.

Koncz Ferenc a miniszterhez intézett írásában arra is felhívja
a figyelmet, hogy az előző kormány – a város korábbi polgármes
terének hangzatos ígéretei ellenére – kivette a rövid távú tervek
ből a négysávosítást. Az ide vonatkozó kormányhatározatban
foglalt fejlesztési program szerint a Gesztely és Mád közötti sza
kasz négysávosítását csak 2025 és 2027 között tervezik megva
lósítani. Ez pedig olyan hosszú idő, amely hátrányosan érinti a
térség kiváló természeti, történelmi, gasztronómiai és kulturális
adottságainak kihasználását.

Koncz Ferenc arra a kérdésre várta a miniszter válaszát, a tárca
vezetője láte lehetőséget arra, hogy a fejlesztés időpontját elő
rehozzák: a gesztelyi körfogalmi csomóponttól a mádi körforgal
mi csomópontig, de legalább Szerencsig a tervezettnél hamarabb
megvalósuljon a 37es főút négysávosítása?

2020-ig megépülhet 
a négysávos főút

Németh Lászlóné válaszában kitért arra, hogy 2011 őszén a
Nemzeti Fejlesztési Minisztérium, a Közlekedésfejlesztési Koor
dinációs Központ, a KIKSZ Közlekedési Zrt., a Magyar Közút Non
profit Zrt., valamint a Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. között
új megállapodás született. E szerint a Gesztely és Szerencs kö
zötti, közel 19 kilométeres szakaszon a kormány támogatja a 37
es számú főút 2x2 sávos kialakításának terveztetését és megépí
tését, ami után az eredeti projektelképzelések dokumentumai
nak módosítása is megtörtént.

A miniszter válaszában közli, hogy a NIF Zrt. jelenleg a meg
változott műszaki tartalomnak megfelelő terveztetési közbeszer
zési eljárás előkészítésén dolgozik. Várhatóan 2013. április végén
jelenik meg az ajánlati felhívás, a tervezési folyamat 2015ben
fejeződhet be.

Németh Lászlóné a 37es számú főút Gesztely és Szerencs kö
zötti szakaszának burkolatmegerősítését és 2x2 sávos kiépítését
legkorábban a 2014 és 2020 közötti európai uniós programcik
lusban tartja megvalósíthatónak.

A miniszter hozzátette, hogy a hosszú távú fejlesztési tervek
nem befolyásolhatják az út karbantartási munkálatait, a 37es
főút négysávosításáig a rövid időtávú helyreállítást, illetve a bal
esetveszélyt okozó úthibák kijavítását a Magyar Közút Nonprofit
Zrt. folyamatosan végzi, és mindezt a minisztérium fokozott fi
gyelemmel kíséri.

M. Z.
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Kérdés a miniszterhez:

„A 37-es főút felújítása”



Másfél éven belül megkezdődhet
a termelés a szigetelőanyag-gyárban
Másfél éven belül megkezdődhet
a termelés a szigetelőanyag-gyárban

A 2012 végén Szerencsen megrendezett vállalkozói fórumon Koncz Ferenc polgármester bejelentette,
hogy szeretnék mihamarabb elhelyezni a megvalósuló szigetelőanyag-gyár alapkövét, azonban a gaz-
dasági válság és a bizonytalan banki helyzet eddig késleltette a beruházást.

A finanszírozási háttér megteremtésében fontos szerepet játszott Szerencs polgármestere, aki a
munkahelyteremtést tartja elsődleges feladatának.

Az üzemcsarnok a város déli terüle
tén lesz majd, az építkezés mintegy
400500 embernek ad munkát az el
következő másfél évben. Minderről a
GSV Kft. részéről Gyetvai Attila, mint a
befektetői csoport képviselője tájé
koztatta a Szerencsi Híreket.

– Jelenleg a hitelnyújtás előkészítési
stádiumának utolsó heteit éljük – fogal
mazott Gyetvai Attila. –Ilyen nagy fejlesz
tések esetében a bankok nehezen szánják
rá magukat a finanszírozásra. Mint tud
juk, ebben az esetben egy 10,5 milliárd fo
rintos beruházásról van szó, amelyhez 2,5
milliárdos EU pályázati forrás áll rendel
kezésünkre, és a rendelkezésre álló saját
forrás mellett több mint ötmilliárdos ban

ki hitelre is szükségünk van. Ma már el
mondhatom, hogy a Magyar Fejlesztési
Bankkal (MFB) sikerült megállapodnunk,
így segítve a költségterhek egy részének
átvállalását. A cél, hogy a hitelszerződést
minél hamarabb alá tudjuk írni, ez a fo
lyamat akár 12 hónapot is igénybe vehet.
Az bizonyos, hogy olyan ígéret van a bir
tokunkban az MFB részéről, hogy május
közepére a támogatási hátteret már biz
tosítani tudja a pénzintézet.

– A pénzügyi nehézségeken túl milyen
problémák késleltették és nehezítették
a folyamatok beindulását?

– Az építési engedély megszerzését ko
rábbra terveztük. A szomszédos föld tu
lajdonosa mondvacsinált okokkal támad
ta meg az üzem létrehozásának szándé
kát. Arra hivatkozott, hogy a gyár műkö
dése olyan problé
mákat okozhat a
jövőben, ami miatt
visszaeshet az ál
lattenyésztés haté
konysága a földte
rületén. Ennek
megoldása több mint fél évig tartott, ám
sikerült túllendülni a nehézségeken, és a
jogerős építési engedély már 2012 máju
sától a kezünkben van. Azóta pedig a hi
telügyintézés történik.

– Az Ön által elmondottak szerint a
banki finanszírozás kérdése tehát meg-
oldódott.

– A tárgyalások folyamatának utolsó
időszakában már nincsenek kérdőjelek,
és a bank részéről sem kérdéses a támo

gatás. Amint létrejön a megállapodás,
egyenes út vezet a tényleges munka meg
kezdéséhez, aminek első fázisa egy ünne
pélyes alapkőletétel, ami véleményem
szerint akár május elején meg is történ
het. A kivitelezési tervek már készen van
nak, az építkezés is egy hónap múlva
megindulhat, és kezdetét veheti a teljes
beüzemelésig tartó, mintegy másfél esz
tendős folyamat.

– Szerencsen a legnagyobb gond a
munkahelyek hiánya. Hány ember fog-
lalkoztatását tervezik az új szigetelő-
anyag-gyárban?

– Azt tervezzük, hogy a dolgozóink fel
vételét már a befejezés előtt megkezdjük,
hiszen az elnyert európai uniós forrás le
hetőséget ad a munkahelyteremtésre is.
Visszatérve a kérdésre, azt gondolom,

hogy csúcsidőszakban
akár 400500 fő kap
hat munkát az épülő
gyár területén. A tény
leges termelés meg
kezdése után ideális
esetben közvetlenül

180 munkahelyet létesíthetünk Szeren
csen, a közvetett alkalmazottak száma pe
dig elérheti akár a 3040 főt is. Tervezzük
szerencsi alvállalkozók bevonását is az
építkezés időszakában. Nagyban fogunk
támaszkodni a környező cégek, vállalko
zások segítségére, akik a szállításban, ér
tékesítésben is közreműködhetnek. Re
ményeink szerint másfél éven belül bein
dulhat a termelés a szerencsi szigetelő
anyaggyárban.

Takács Angéla

„…az építkezés is
egy hónap múlva
megindulhat…”
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Városházi napló:
napirenden a rendőrség és a tűzoltóság

Szerencs Város Önkormányzatának
Képviselő-testülete március 28-án
tartotta soron következő ülését. 

Az első napirend keretében Szerencs bűn
ügyi helyzetéről Keresztesi János a Szeren
csi Rendőrkapitányság vezetője számolt be,
kiemelve, hogy a településen mérsékelt
bűncselekményszámemelkedés volt ta
pasztalható az elmúlt évben. Igyekeztek fel
deríteni, elemezni ennek társadalmi és gaz
dasági okait. A rendőrkapitány örömmel
közölte, hogy csökkent a betöréses lopások
és a 60 év feletti sértettek száma. A csalá
don belüli erőszak elleni küzdelemben is
előrelépés történt, mert az „Ideiglenes
Megelőző Távoltartás” intézményének kö
szönhetően eredményes intézkedéseket
hajtottak végre a rendőrök. Fokozott figyel
met fordítanak a csellengő gyermekekre, és
az időskorúak védelmére a településen.
Korondi Klára képviselő elmondta, hogy
közös gondolkodásra, és társadalmi össze
fogásra van szükség a 14 év alatti bűnözők
számának csökkentéséhez. A közterület vé
delmével kapcsolatban a képviselők egyön
tetűen hiányolták a mezőőrök alkalmazá
sát. Erre reagálva a rendőrkapitány kifejtet
te, hogy a közeljövőben jól működő mező
őrszolgálatot szeretnének kialakítani, to
vábbá a külterületek védelmére is koncent
rálni fognak. 
Egeli Zsolt alpolgármester a 2 évvel ezelőtt,
Mezőzomboron történt gyilkosság fejlemé
nyeiről érdeklődött, amelynek ügyében tu
domása szerint nincs előrelépés. A Borsod
AbaújZemplén Megyei Rendőrfőkapi
tányság képviseletében Mecser Tamás
bűnügyi igazgató elmondta, hogy jelenleg
nincs gyanúsítottja az ügynek, de a nyomo
zást nem zárták le, tehát ezzel az üggyel
kapcsolatban sem lehet nyugodt az elköve
tő, a büntetése nem marad el.
Koncz Ferenc polgármester kifejtette, hogy
a rendőri és polgárőri jelenlét a város élet
ének nyugalmát hozta. Hozzátette, hogy
március 14én és 15én az egyenruhások
példamutató helytállásukkal tudták fenn
tartani a rendet, és megköszönte áldozat
kész munkájukat. 
A második napirend keretében Balogh Gá
bor, a Szerencsi Hivatásos Tűzoltóság pa
rancsnokhelyettese elmondta, hogy a ko
rábbi szervezeti átalakulás kezdeti nehéz
ségekkel indult, de az önkormányzattal va
ló jó kapcsolata nem romlott az utóbbi idő
ben. Technikai eszközeik jelenleg átvizsgá

lás, illetve felújítás alatt vannak. Nagy fel
adatnak tekintik a szénmonoxidmérgezé
sek visszaszorítását. Felhívásokat tesznek
közzé a sajtóban azzal a céllal, hogy az em
bereket figyelmeztessék a veszélyre, és el
kerüljék az értelmetlen haláleseteket, mi
nél többen használják a jól bevált szénmo
noxidérzékelő berendezéseket. 
Koncz Ferenc köszönettel és dicsérettel il
lette a tűzoltóság munkáját, majd a szeren
csi óvodák működéséről hallgattak meg be
számolót a képviselők. Megállapították a
2013as óvodai körzethatárokat. A Csalo
gány utcai óvoda megszűnése miatt az eb
ben a körzetben élő gyermekek a Gyárkerti
Óvodába kerülnek, de van lehetőség az in
tézmények közötti átjárásra.
A képviselők tárgyaltak a lejárt határidejű
határozatok végrehajtásáról, amit a testület

tagjai egyhangúlag támogattak. Hosszas vi
ta következett az előnytelen szerződések
máig ható következményeiről, melyekről
Egeli Zsolt alpolgármester kifejtette: ezek a
szerződések ma is forrásokat vesznek el a
várostól, és néhány rossz megállapodás mi
att meg van kötve az önkormányzat keze. 
A testületi ülés végén a képviselők külön
böző célokra ajánlották fel tiszteletdíjukat:
Takács István 2 havi díjat adományozott a
szerencsi tűzoltóknak. Bobkó Géza az
SZVSE asztalitenisz szakosztályának 2 havi,
a polgárőr egyesületnek 1 havi tiszteletdíját
ajánlotta fel. Egeli Zsolt ugyancsak a polgá
rőrök munkáját támogatta, csakúgy, mint
Korondi Klára, aki egy havi díjával kívánta
segíti az önkéntesek működését, februári
és márciusi bérét pedig a Szerencsi Rászo
rultakért Alapítványnak adományozta.

Óvodai körzethatárok
A nemzeti köznevelésről szóló törvény kimondja, hogy az óvoda köteles felvenni,

átvenni a gyermeket, ha lakóhelye, tartózkodási helye a körzetben található. Ennek
értelmében Szerencsen a Csalogány utcai óvoda megszűnése miatt az ebben a kör
zetben élő gyermekek a Gyárkerti Óvodába kerülnek, de van lehetőség az intézmé
nyek közötti átjárásra.

Szerencs Város képviselőtestülete március 28ai ülésén tárgyalt az óvodai körzet
határok alakulásáról. Jóváhagyták 13 csoport indítását az intézményegységben, így
a Napsugár és a Gyárkerti Óvoda 66, míg az ondi óvoda csak 1 csoportot indít a
2013/2014es nevelési évben. A Napsugár Óvoda tavalyi körzethatárain belülről fel
vehető új óvodások száma csaknem teljes egészében kiadja az intézménybe felvehető
gyermekek számát, ezért a Csalogány utcai óvoda egykori körzetébe tartozó szinte
valamennyi utcát a Gyárkerti Óvoda körzetébe kell áthelyezni. A helyi óvodai egysé
gekben a javaslat alapján 13 főben állapították meg a csoportlétszámot, amit a testü
leti tagok egyhangúlag elfogadtak.

A képviselőtestület a 2013/2014es nevelési évre történő óvodai beiratkozás idő
pontját és helyét is tárgyalta, ami a következőképpen alakul:

Ideje: 2013. május 6–10. (hétfőtől péntekig), 8–16 óráig
Helyszín: cukorgyári irodaépület óvodavezetői irodái
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Az Egeli Zsolt alpolgármester által össze
állított tájékoztató leszögezi, hogy a leírtak
nem tükrözik a teljeskörűséget, de a doku
mentum áttekinthetően foglalkozik azokkal
a szerződésekkel, amelyek jelentős, napja
inkig tartó pénzügyi kötelezettséget rónak
a városra. A városatya elmondta, hogy be
számolója nem foglalkozik azon szerződé
sekkel, amelyek már idejüket múlták, továb
bá azokkal sem, amelyeket ugyan „vérvesz
teségek” árán, de felbonthattak. Egeli Zsolt
tételesen sorolta fel azokat az eseteket,
amelyek komoly kárt okoznak, és nem kis
mértékben érintik az adófizetők pénztárcáit
a mai napig. Előterjesztésében kitért a köz
világítás megszervezésére, a Zempléni Hul
ladékkezelő Közszolgáltató Kft. igényeire, a
BajcsyZsilinszky út fejlesztésén belül a be
ruházás saját forrásának kiegészítésére, a
magasból mentő tűzoltóautó húszmilliós
nagyságrendű önrészének biztosítására, a
forgalomtechnikai tervre, az ügyvédi meg
bízási szerződésre. Külön foglalkozott azzal
az üggyel, amit a jelenlegi testület csak a vá
lasztásokat követően ismert meg, konkré
tan, hogy az előző önkormányzati ciklus
alatt működött helyi televízió munkatársai
egy magáncégnek adott megbízás kapcsán
készítettek műsorokat, de a város alkalma
zásában álltak. Közérthetően, a polgármes
teri hivatal alkalmazásában lévő újságírók
egy magáncégnek végeztek munkát. Ez a
cég a maga hasznára értékesítette a képúj
ságot, és egyéb kereskedelmi jogokat gya
korolt úgy, hogy a jogügylet tartalmát titko
sították.

A testületi ülésen heves támadás érte az
előterjesztést ellenzéki részről, mondván,
hogy egyoldalúan domborít ki negatív dol
gokat, az ügyekben érintettek majd megta

lálják a fórumot arra, hogy magyarázkodja
nak. Bobkó Géza a Pénzügyi Bizottság ré
széről jegyezte meg, hogy egyetért az elő
terjesztéssel, bár nagyon nehéz azt értékelni
az eltelt évek után. Visi Ferenc a Jogi és
Ügyrendi Bizottság nevében tette hozzá,
hogy szükségesnek látták az ügy napirend
re kerülését, majd Heves János jegyezte
meg, hogy kár volt ezzel foglalkozni, ettől
nem lesz több pénze a városnak, az ilyesmi
nek nincs helye egy normálisan működő
önkormányzatnál. Kiss Attila alpolgármes
ter arra hívta fel a figyelmet, hogy itt az ön
kormányzat, a város érdekét szolgáló tény
feltárást hallottak, eszerint kell megvédeni
a településen élőket. Egeli Zsolt kiemelte,
hogy a szerződéskötések alatt az előző vá
rosvezetés tudatában volt annak, hogy
nincs pénz a kasszában, és az igazi baj az,
hogy erre most a lakosság adóforintjai men
nek rá. Takács István hiányolta, hogy az elő
terjesztésben nem szerepel a Szerencsi Cu

korgyár bezárása, ezzel a lépéssel végleg le
húzták a redőnyt a szerencsiek előtt, akik
azután kifejezték véleményüket a helyható
sági választások idején. Koncz Ferenc pol
gármester hangsúlyozta, az új önkormány
zat ígéretet tett arra, hogy mindenről tájé
koztatja a lakosságot, ezt betartva láthatják
a városban élők a testületi üléseket, hallhat
ják az ott elhangzottakat, véleményeket, el
lentétben az előző vezetéssel, amikor az ön
kormányzat tanácskozásai nem kaphattak
ilyen nyilvánosságot.

Véleményünk szerint a szerencsi ember
eknek joguk van megismerni az igazságot,
a Szerencsi Hírek szerkesztősége pedig kö
telességének érzi, hogy a fenti ügyeket tár
gyilagos és elfogulatlan módon tárja az ol
vasó elé. A korábbi városvezetés által nem
titkosított ügyekről a közeljövőben részle
tesen számolunk be a Szerencsi Hírek olda
lain.

Sfl

Heves szóváltás
a testületi ülésen

Szerencs Város Képviselő-
testületének március 28-i
ülésén összegzés hangzott el
az előző városvezetés napja-
inkra is kiható, előnytelen
szerződéskötéseiről. Bár az
előterjesztés csupán egyfajta
leltárként került a képviselő-
testület elé, nem várt vihart
kavart.

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
Szerencs Város Önkormányzatának képviselőtestülete a közalkalmazottak

jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. paragrafusa alapján pályá
zatot hirdet a szerencsi Zempléni Múzeum igazgató (magasabb vezető) be
osztásának ellátására.

A hivatalos pályázati kiírás megtalálható a Közigazgatási és Igazságügyi Hi
vatal „Közigállás” állásportálján: https://kozigallas.gov.hu, valamint Szerencs
város hivatalos honlapján: www.szerencs.hu.
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Jordánia mellett városunk volt a díszvendége
annak az utazási kiállításnak, amely „Menjünk vi
lággá…!” címmel immár második évtizede szol
gálja elsősorban a megyei, másodsorban más tá
jegységek turisztikai értékeinek bemutatását.

Az utazási kiállítás díszvendége: 

Szerencs



Amiskolci ITC Székházban megrendezett háromnapos ese
mény szakmai programokkal vette kezdetét április 4én. 
Bárdos István, a kiállítás menedzsere itt mondta el az uta

zást kedvelő nagyérdeműnek, hogy a huszadik évét betöltött pro
jekt ugyan a kezdeti ösvényt követi, de az út kiszélesedett a kíná
latot illetően. Mindemellett az a tapasztalat az utazási irodákat il
letően, hogy igyekeznek alkalmazkodni a gazdasági helyzethez, az
átlagfizetésből élők pénztárcáihoz. Bárdos István megjegyezte,
fontosnak tartják, hogy a külföldi díszvendég, jelen esetben Jordá
nia mellett egy hazai, megyei település is kiemelt helyet kapjon. A
választás nem véletlenül esett Szerencsre ebben az évben, mert
mint azt a menedzser leszögezte, a város rendkívül sokat tesz a
saját érdekében, és nem sajnálja az erőt az idegenforgalmi terüle
ten sem. A városvezetés tisztában van azzal, – hangsúlyozta Bárdos
István – hogy TokajHegyalja felé elkerülhetetlenül érinteni kell a
csokoládé egyik fellegvárát, nem mindegy, milyen kép marad a
messziről jött emberben, amikor a térségbe látogat. A szerencsiek
természetesen igyekeztek kidomborítani értékeiket az ITC csar
nokában felállított stand adta lehetőségen belül, bárki kóstolhatott
a szökőkútból csordogáló csokoládéból, a Bonbon Kft. kézműves
termékeiből, a város környéki szőlősök királyi nedűiből. A kiállítás
külföldi díszvendégeként felvonuló Jordánia részéről Osama Naffa,

magyarországi konzul jegyezte
meg városunk pavilonja előtt,
hogy népe és a magyarok kö
zött nagy a hasonlóság, mind
kettő nagylelkű és barátságos,
ami a kiállításon is nyilvánva
lóvá vált számára. A szerencsi
ek vendégszeretete egyfajta tü
körként szolgál az országot il
letően. Koncz Ferenc polgár
mester elsősorban városunk
értékeire hívta fel a közönség
figyelmét, megjegyezve, hogy
mindenki elfogult saját telepü
lését illetően, ez Szerencs ese
tében különösen kidomboro
dik, hiszen TokajHegyalja ka
pujáról van szó. A polgármes

ter nem hagyta ki
előadásából az éven
te ismétlődő csokolá
dé fesztivált sem,
amelyre minden je
lenlévő vendéget
meghívott, közölve,
hogy az idei eszten
dőben augusztus 23
25 között lesznek az
édes napok prog
ramjai. Az utazási ki
állítás második, kö
zönség számára szer
vezett napján Sze
rencs fiataljai kapták
meg a székház szín
padát, nagy sikert
arattak a Hajnal Nép
tánccsoport, a Fanfár
Fúvósegyüttes, a
Szikra Tánciskola
tagjai, illetve Rudolf Péter énekes. Összességében elmondható, a
kiállításon jól sikerült a szerencsiek bemutatkozása, sokaknak ad
tak kedvet az augusztusi VI. Országos Csokoládé Fesztivál meglá
togatásához. SfL
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Volt egyszer, hol nem volt, volt egyszer egy szegény ember. A
szegény embernek volt három fia.
A legkisebb fiú úgy gondolta, elindul, és feleséget keres magá
nak. Az apja akárhogy ellenezte, a fiút nem lehetett visszatar
tani. Útközben találkozott egy sárkánnyal, s megkérte szépen,
hogy merítsen neki egy pohár vizet a kútból. A legény szívesen
megtette kérését, és merített egy pohár vizet. A sárkány meg
hálálta ezt, lehúzott egy aranygyűrűt az ujjáról, s azt mondta:
– Neked adom ezt a gyűrűt, ha kell valami, csak fújj bele, és
már ott is leszek.
A fiú megköszönte, tovább ment. Úgy két óra múlva egy gyö
nyörű házhoz ért. Ott lakott a bíró leánya. Bekopogott, s meg
kérdezte a cselédet, hogy beszélhete a lánnyal.
– Sajnos már nem lakik itt. Hozzáment egy herceghez. Viszont
nem messze innen lakik a király a lányával. Nála szerencsét
próbálhatsz.
A legény megköszönte az útbaigazítást, s tovább ment. Fél óra
múlva már a palotánál volt. Felment, köszöntötte a királyt.
Megkérdezte, hogy elvehetie a kisasszonyt. A király azt
mondta:
– Nem adom csak úgy neked, először be kell bizonyítanod,
hogy megérdemled a lányomat.
A legény elvitte a leányt sétálni. Útközben a király utánuk kül
dött egy medvét, hogy megnézze, igazat mondotte a legény.
A medve rájuk kiabált, hogy menjenek az útjából, vagy elta
possa őket. A leány nagyon megijedt, de a legény belefújt a
gyűrűbe, s már ott is volt a sárkány. A fiú elmagyarázta a sár
kánynak, hogy mit csináljon. A sárkány ráijesztett a medvére,
mire az megijedt, és elszaladt. A fiatalok hazamentek. A király
közölte a fiúval, hogy átment az első próbán, de van még kettő.
A király éjszaka titokban egy gödröt ásatott az egyik szolgájá
val. Másnap a királykisasszony kiment sétálni a kertbe. Már
éppen visszafelé tartott, amikor puff, beleesett a gödörbe. Ak
korát sikított, hogy az egész város hallhatta. A szegény legény
gyorsan lefutott a palotából, mint aki
eszét vesztette, és sietett a királylányhoz.
Először azt sem tudta, hogy mi van vele,
de rohant, hogy segítsen neki. Szerencsé
re sikerült kihúznia, és a leánynak sem
esett semmi baja. A király közölte a fiúval,
hogy átment a második próbán. Másnap
hajnalban a király a leánya szobájába egy
kígyót rakott. Reggel a királykisasszony
kiabált a szegény legénynek. A legény fel
ment a szobába, és megfogta a kígyót. A
leány a fiúhoz futott, megölelte, megcsó
kolta, és ezt súgta a fülébe:
– Én téged sosem engedlek el, mert nem
találok még egy hozzád hasonlót.
A király örömmel mondta nekik, hogy a
szegény legénynek adja leányát, s fél ki
rályságát. Ezek után a palotába költöztet
ték a legény apját és testvéreit. Majd hét
napra szóló lakodalmat csaptak.
Én is ott voltam, jót mulattam. Holnap le
gyenek a ti vendégeitek!

Beregi Linda

Történt egyszer, hogy Lili gyerekszobájában életre keltek a já
tékok. Azon kezdtek el veszekedni, hogy melyikük a legked
vesebb, leghasznosabb játék.
A cowboy baba így szólt:
– Én vagyok Lili legkedvesebb játéka, velem játszik a legtöb
bet.
A pingvin ráripakodott:
– Tudsz te világítani a csőröddel? Sokkal hasznosabb vagyok!
A plüssoroszlán így morgott:
– Ha szomorú Lili, hozzám bújik, és én vigasztalom. Minden
gyerek imád velem aludni.
Közbeszóltak a színes ceruzák:
– Ti tudtok rajzolni? Egy fehér lapot színessé varázsolni?
– Nem, nem tudunk, de hasznosabbak vagyunk, mint ti – kia
báltak a többiek.
A mesekönyv felsóhajtott:
– Belőlem hallgat szép történeteket, meséket ez a kicsi lány,
nélkülem el sem alszik.
– A legértelmesebb játéka csakis én lehetek. Én fejlesztem a
képességeit a legjobban – szólt bölcsen a puzzle.
A kisvonat felkiáltott:
– Ha velem játszik, gondolatban bejárja az egész világot! Csa
kis én lehetek a kedvence!
A labdák se bírták szó nélkül, és pattogva közbekiabáltak:
– Lili mindig vidám lesz, ha velünk szaladgál az udvaron.
Ekkor toppant be a szobába Lili, és meglátta a sok mérges, vi
tázó játékát.
– Hát veletek mi történt? – kérdezte ijedten.
– Döntsd el Lili, kit szeretsz legjobban! Ugye engem, ugye en
gem?– kiabálták egyszerre a játékok.
A kislány kétségbeesetten hívott segítséget.
– Apu, apu gyere gyorsan! Segíts dönteni!
Édesapja mosolyogva Lili vállára tette kezét és így szólt:
– Lili! Minden játék hasznos és kedves. Mindig az a legkedve
sebb, amivel éppen játszol!

Vámos Eszter

A szegény legény 
és a három próbatétel 

DIÁKSAROK
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Lili és a játékok 

Sztankovics Anna: Viaszkarc
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Bemutatkozik a szerencsi Killer Surprise

Következő írásunkban az egyik legsikeresebb szeren-
csi zenekart, a Killer Surprise-t mutatjuk be olvasóink-
nak.

– A Killer Surprise 2008 nyarán született meg. Dallamos gi
tár/vokál témák, feszes tempók uralják a terepet, és amennyi
re csak lehet az egyediségre való törekvés a célunk. Mára há
rom videoklippel is büszkélkedhetünk, melyek közül a legfris
sebb a nemrég megjelent Állj meg! című videó. Legújabb da
lunk a hiphop alapokra fektetett „Ébredned kell” rock verziója
– olvasható a banda internetes honlapján.

A Killer Surprise egyre nagyobb népszerűségnek örvend, és
több helyen találkozhatunk a nevükkel, de bennem még ma
radtak megválaszolatlan kérdések, így útnak indultam, hogy
felkeressem és kifaggassam őket megalakulásukról, a rappe
rekről, a táncoslányokról és a jövő terveiről. Szerencsémre ép
pen a következő koncertre próbáltak a fiúk, így mindenkit
együtt találtam.

Kérdéseimre szinte azonnal választ kaptam: a név 2002ben
pattant ki a fejükből, amikor még gimis srácokként kezdtek
zenélni. Több tagcserét kibírt a zenekar, de ez nem bizonyta
lanította el a csapatot, sőt – ahogy mondják – most a legerőseb
bek. Jelenlegi felállásban 2011 tavaszától játszanak együtt: Tö
rök Béla ének, gitár Beregi Dániel vokál, gitár; Puskás Gergely
basszusgitár; Smál József dob.

Kérdésemre, hogy a zeneszám vagy a szöveg születik meg
hamarabb, Béci, a zenekar énekese azt válaszolta, hogy a zene
s az énekdallam az első, aztán jön a líra. A dallamokat ő kreálja,
amit megmutat a zenekar többi tagjának és természetes társai
is hozzátesznek, vagy éppen elvesznek ritmusokat, amiből vé
gül megszületik a sláger. A szöveg megírásában az énekes ked
ves barátja, Hrubi Csilla a felelős, akinek gondolkodásmódja
és életfelfogása egyezik a zenekaréval. Összehangolt és időigé
nyes munkájukból születik meg a kész dal. Rengeteg ötlet vár
még megvalósulásra, de jelenleg a Killer Surprise célja, hogy

egyre több koncertet adjanak, és számos helyre eljussanak.
Színes műsorstruktúrával rendelkeznek, hiszen repertoárjuk
ban szerepel saját és külföldi szám is, egy dalt rapperek szín
padra lépésével közösen énekelnek, és a koncert végén táncos
lányokkal is meglepik a közönséget. 

A Killer Surprise tagjai egymás szavába vágva mesélték, hogy
a rock és rap egy slágerbe vegyítését már évekkel ezelőtt elter
vezték. A négy szerencsi rapper – akik az Ébredned kell című
zenében és a klipben is közreműködnek – régóta tartó barát
ság útján dolgozik együtt a bandával. 2012 elején született meg
a dal ébresztő jellegű mondanivalóval és forgatták le az ebből
készült közös videót, ami nagy sikert aratott, és azóta a zene
kart egyegy koncertre is elkísérik a rapperek.

A táncos lányok bevonása is egy ismeretségből fakad. Jocó
az együttes dobosa elmondta, hogy tavaly személyesen kereste
fel a szerencsi táncpedagógust, Kovács Annamáriát (Cinit) a
közös produkció ötletével. Az elgondolás először egyszeri fel
lépésre szólt, miszerint a csajok az augusztusi Országos Cso
koládé Fesztiválon látványos tánccal színesítsék a műsort. A
négy hölgy (közöttük jómagam is) mozgása és a banda tempós
rockzenéje egyedi színpadi képet alkotott, s azonnal elnyerte
a közönség tetszését. Azóta a táncosok szinte minden fellépés
re elkísérik a zenekart.

Megtudtam, hogy a Killer Surprise tudatosan tervezi a jövőt.
A fiúk hangsúlyozták, hogy céljuk az egyéni stílus és hangzás
világ tökéletesítése és fontosnak tartják minél több színvona
las, dinamikus élő koncert megvalósítását. Nagyobb zeneka
rokkal való kapcsolatuk egyre szorosabbra fűződött az utóbbi
hetekben. Erre példa, hogy hétvégénként a legendás AC/DC tri
bute zenekarral, az AB/CDvel zúztak, többek között Szeren
csen is. Idén tavasszal és nyáron a meglévő dalokat szeretnék
tovább csiszolni, a fellépéseken pedig átadni a közönségnek a
rock melódiáját. Hajrá Fiúk!

Takács Angéla

„Állj meg és kapj fel egy gitárt…”
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Szerencs Város Napja
és kísérőrendezvényei
2013. április 15 – 21.

Szerencs Város Önkormányzata és intézményei 2013. április 1821. között rendezik meg a Szerencs
Város Napja programsorozatot, amellyel Bocskai István, Magyarország és Erdély fejedelme, valamint
az 1605. április 1720. között Szerencsen megtartott országgyűlés emléke előtt tisztelegnek.

Április 18. (csütörtök)
17 óra: A kiváló tanulmányi és sporteredményt elért diákok

kitüntetése. Helyszín: Rákóczivár színházterme.

Április 19. (péntek)
18 óra: A 90 éves Szerencsi Férfikar jubileumi koncertje
Helyszín: Rákóczivár színházterme. Vendég: Mezőkeresztesi

Férfikar, Hegyalja Pedagógus Kórus, Nyárádszeredai Kórus

Április 20. (szombat) 
SZERENCS VÁROS NAPJA

Közben egész nap: V. Tokaj-hegyaljai 
Cserkészhadijáték és Cserkésznap

8 óra: A cserkésznap ünnepélyes megnyitása
Helyszín: Rákóczivár udvara.
8.30 óra: Zenés felvonulás a Szerencsi Fanfár Ifjúsági Fúvós

együttessel a Rákóczivárból a Kossuth térre
9 óra: Koszorúzás Bocskai István bronzszobránál
Helyszín: Kossuth tér
Tárogatón közreműködik: Ringer István
9.30 óra: A fejedelemválasztó szerencsi országgyűlésre emlé

kező ünnepi műsor a gimnázium diákjainak előadásában
Helyszín: református templom
Köszöntő: dr. Gál András igazgató, beszédet mond: dr. Börzsö

nyi József református esperes 
1012 óra: A cserkésznap programjai: történelmi színháború

a várkertben

1017 óra: A Zöld Cserkésznap programjai a várban és a vár
kertben

11 óra: Szerencs Város Önkormányzatának nyilvános ünnepi
testületi ülése

Városi kitüntetések és egyéb elismerések átadása
Ünnepi beszéd: 
Helyszín: Rákóczivár színházterme
13.30 óra: VÁRUDVARI VIGADALOM
Egész délután: cserkészjátékok, táncosok, énekesek, gyermek

programok, kézműves foglalkozások, koncertek
14 óra: VI. Szerencsi Pálinka és Bormustra hivatalos megnyi

tója a Rákóczivár udvarán
Fellép: a Szerencsi Férfikar és a Nyárádszeredai Kórus
A benevezett italok bírálata: a vár emeleti termében, az udva

ron borkóstoló a látogatóknak
14 – 18 óráig: A cserkésznap programjai: íjászat, karikás os

torozás, aszfaltkréta, airsoft, lasertag, cserkészjátékok, pónilo
vaglás, stb.

15 óra: Táblaavatás a testvérvárosok falánál Podgora tiszte
letére

Helyszín: Rákóczivár kertje

19 óra: A cserkésznap programjai: táncház az Esztenás és a
Bulgáros zenekarral a színházteremben

Amatőr rockzenekarok fellépése a várudvari színpadon
Közben: a bor és pálinkamustra eredményhirdetése és díjai

nak átadása
21 óra: Élő koncert a várudvaron

Április 21. (vasárnap)
10 óra: VI. Szerencs Város Kupa Nemzetközi Asztalitenisz Ver

seny
Megnyitja: Koncz Ferenc, helyszín: Kulcsár Anita Sportcsarnok
További programok az ünnepi héten:

Április 15. (hétfő) 13.30 óra:
„Mi vagyunk Európa! Fesd meg Európát!” című rajzverseny

szerencsi elődöntője
Helyszín: Rákóczivár

Április 16. (kedd) 8 óra:
Emlékezés a holokauszt áldozataira a Bocskai István Gimná

ziumban, majd koszorúzás az izraelita temetőnél. Beszédet
mond: Egeli Zsolt alpolgármester

Április 19. (péntek) 10 óra:
A kábítószerek korosztályos veszélyei címmel előadás közép

iskolások részére, előadó: Klobusitzky György, a Nemzeti Köz
szolgálati Egyetem mestertanára. Helyszín: Rákóczivár színház
terme

Programváltozás lehetséges.

Szerencs Város Önkormányzata 
és a Szerencsi Borbarátok Köre

2013. április 20án, szombaton 14 órától 
rendezi meg

A SZERENCSI PÁLINKA ÉS BORMUSTRÁT.
A rendezvényen szakavatott bírálók döntik el, hogy kategóri
ánként a számos kiváló minőségű nedű közül melyeket tartják
legérdemesebbnek arra, hogy díjazzák a termelőjét.
A versenyt követően a termelőkkel való ismerkedésre, a must
ra ideje alatt pedig kóstolásra is lehetőség nyílik.
Nevezési feltételek: a bor és pálinkamintákat a Rákóczivár,
Galéria Kávézójában lehet leadni 2013. április 1618 között,
minden nap 1018 óráig. Nevezési díj: 1 000 Ft tételenként.
Nevezési mintaként pálinkából 1 palackot, borból 2 palackot
kell leadni. A palackokon fel kell tüntetni pálinka esetében a
gyümölcs fajtáját, a termelő nevét és az évjáratot, bor eseté
ben a szőlőfajta és a borkategória megnevezését, a termelő
nevét és az évjáratot.
További információ: Varkoly István, telefon: 06 (20) 9603
714.



Aháromnapos szerencsi országgyűlés 1605
áprilisában megszilárdította és kiszélesítette 
a Habsburgház elleni eredményes harchoz

szükséges „egy szüvvel, lélekkel” összefogást. Orszá
gunknak fölkent rendjei ide gyülekezvén a „haza
atyjának” látták, és vezetőjükké választották Bocs
kai Istvánt. „Egy árva nép szabadságát bízta rám az
Isten, s a haza elől nem futhatok el.”– írta egyik le
velében a választott fejedelem.

Az országgyűlésre meghívottak és a katonák el
látása alaposan megterhelte a helyieket. A „Magyarok Mózese”
méltányolta a szerencsiek áldozatvállalását, amiért elszállásolták
és élelmezték a településre érkező vendégeket. Hálájának kifeje
zéseként a következő év március 9én keltezett diplomájában pri
vilégiumot ajándékozott annak a fejedelemválasztó helynek, ahol
közel egy hónapot töltött. Mindehhez hozzájárult az a hagyomány
is, miszerint Bocskainak szerencsés pénteknapjai voltak, amint
kolozsvári szülőházának falán elhelyezett márványtáblán is ol
vasható volt: „a »dies Veneris« többszörösen, szinte mesés sze
rencsével játszott bele Bocskay harcának csodás sikereibe.” Pén
teken született, sorozatos győzelmeit pénteken aratta, „Pénteken
őt megkoronázták volt” ami miatt „szerencsi királynak” is tartot
ták.

A fejedelem olyan kiváltságlevéllel adományozta meg Szerencs
mezővárosának aprajátnagyját, ami akkoriban a született neme
seket megillető kiváltságokkal ért fel, és nem dicsekedhetett vele
egyetlen mezőváros sem. Új státusza közel állt ugyan a teljes sza
bad királyi város jogállásához, de mivel az országgyűlésbe köve
teket nem küldhetett, a vármegye joghatósága alól ki nem véte
tett, és nem volt a városnak saját bírósága sem, nem volt azzal
egyenértékű.

Az oppidum privilegia
tum ugyanakkor megváltoz
tatta a város életét, hiszen új
jogállásában mentesült a
vármegyei terhek alól, de
nemcsak a város lakói, ha
nem az itt birtokkal rendel
kező, de más településen la
kó vendégbirtokosok is. A
kedvezmény azonban csak
az állami adókra vonatko
zott, de nem törölte el a föl
desúri jogokat. A szerencsi
kereskedők Magyarország
és Erdély egész területén
teljes adó és vámmentes
ségben részesültek. Kivált
sága révén önkormányzata
zálogba vehetett, megvált
hatott telkeket, azokat men
tesíthette a földesúri szol
gáltatások alól. Települé
sünk földesurai sem elle

nezték egy viszonylag szabad közösség megalakulását, mivel az
előjogok vonzották a telepeseket. Feltűnően gyors gyarapodásnak
indult a lakosok száma, míg 1598ban csak 76 háznépet tartottak
számon, addig 1620ra 298ra emelkedett a számuk. Ekkor a 12
hegyaljai mezőváros közül csak Patak volt népesebb Szerencsnél.

A város rangja és vagyoni helyzete a kiváltságoktól erősen füg
gött, ezért azok megtartása az önkormányzat tekintélyét törté
nelmi érdemként növelte. Nem hiába kérte e jogok betűről betűre
történő átírását és jóváhagyását Bodó Márton akkori főbíró, és a
két esküdt Péter Mihály és Vargha Demeter. Ahhoz a Bethlen Gá
borhoz fordultak kérvényükkel, aki Bocskai fejedelemmé válasz
tását kezdeményezte, és jelen volt a szerencsi országgyűlésen is.
Gábor fejedelem „Kassa királyi városában, függő pecsét alatt, nyi
tott pergamenen megírt és kelt szabadalomlevelét” 1620. június
elsején megújította. A harminc éves háború színtereire vonuló ha
daiknak élelemmel való támogatása miatt I. Rákóczi György 1646
ban harmadszor is megerősítette azt. Hajdúkat is telepített a sze
rencsi vár szolgálatára, és kedvező feltételek mellett fogadta a vá
rosba megtelepedni szándékozó kézműveseket.

A virágkor csak egykét évtizedig tartott, a hanyatlás hamaro
san kezdetét vette. Szerencs né
pessége a következő tíz évben
harmadára esett, már csak 84
adózó háznépet találtak az ösz
szeírók. Országos vásártartási
szabadalmát 1757ben Mária
Terézia adja vissza négy vásár
engedélyezésével.

Az okiratokba tehát hiába fog
lalták bele a jogok örökre szóló
idejét, azok tulajdonképpen a
város későbbi elöljáróinak ér 
dek érvényesítő erejétől függtek.
Városunk kiváltságlevele ma ar
ra kötelez bennünket, hogy azo
kat a vívmányokat, amelyekben
emberi karakterek is megeleve
nednek, tiszteletben tartsuk. Be
csüljük meg István fejedelem
adományát, aki belülről vezérelt
ember volt, és az ilyen emberek
sohasem válnak mások szolgá
jává.                                            O. Z. M.
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Szerencs
kiváltságlevele

„Oppidum privilegiatum Zerenchie”
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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 május 8-án 14–17 óráig. Tel.: 47/565-203. Barva Attila jegyző: minden
páros hét szerdáján, legközelebb április 17-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: április 12-14.: Alba; április 15-21.: Szerencs; április 22-28.: Centrum.
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

Új vidékfejlesztési pályázatok várhatóak
A Darányi Ignác Terv LEA

DER Programjára a 2007
2013. közötti költségvetési cik
lusban harmadjára fog kiírni
pályázatot vidékfejlesztési mi
niszter úr a még fennmaradt
forrásokra. A korábbiakhoz ké
pest a Kormány elkötelezett a

pályázati eljárás egyszerűsítésére és gyorsítására. Lehetővé válik
a folyamatos benyújtás és a DélZemplén Fejlődéséért LEADER
Egyesület (a szerencsi és tokaji térség LEADER Helyi Akciócso
portja) Közgyűlése által létrehozott Helyi Bíráló Bizottság lesz
hivatott biztosítani a helyi döntéshozatal megvalósulását.

A folyamat első lépése, hogy felül kell vizsgálni az Akciócsoport
Helyi Vidékfejlesztési Stratégiáját, ami azért fontos, mert a pá
lyázati célkitűzéseket tartalmazó projektjavaslatokat csak a Stra
tégiában megfogalmazott célokhoz lehet benyújtani. Így a pályá
zó előzetesen benyújtott projektjavaslat alapján a Bizottság dönt
majd arról, hogy a tervezett fejlesztés illeszkedike a Stratégiában
meghatározott célkitűzésekhez. A Bizottság támogató döntése
nélkül nem nyújtható be érvényes pályázat. A projektjavaslatok
nak vagy versenyképességet erősítő, vagy környezetgazdálko
dást érintő, vagy életminőségjavító intézkedéseknek kell lenni
ük. Ezen intézkedések körében határozza meg a Stratégia a fej
lesztések irányait. A fejlesztés típusa közösségi vagy vállalkozói
célú lehet. A támogatható tevékenységek köre nagyon bőséges
nek ígérkezik, így lehetőség nyílik majd építésre, gépbeszerzésre,

vagy rendezvény megvalósítására is.
A benyújtási időszak a tervek szerint 2013. júniusi megkezdé

sével folyamatos lehetőség nyílik a pályázatoknak az Ügyfélka
pun történő elektronikus feltöltésére. A benyújtási időszak for
ráskimerülésig tart.

A fentiekből is látszik, hogy a Helyi Vidékfejlesztési Stratégia
kulcsfontosságú a rendelkezésre álló fejlesztési források elnye
réséhez. Ahhoz, hogy a Stratégia felülvizsgálata a vidékfejlesztési
szervezethez tartozó 30 településen elérni kívánt céloknak meg
felelően történjen, az Akciócsoport munkaszervezete a lehető
legtöbb helyi szereplő véleményére kíváncsi. Találkozni szeret
nénk a települések polgármestereivel, a közintézmények, az egy
házak, a gazdasági társaságok és a civil szervezetek vezetőivel,
de lehetőség nyílik a vélemények email vagy papír alapú levél
formájában való eljuttatására is. A cél, hogy a térség lehető leg
több, a Helyi Vidékfejlesztési Stratégia felülvizsgálatába, ezáltal
a térség fejlesztési irányainak kijelölésébe beleszólni kívánó pol
gárának véleménye beépülhessen a tervekbe.

A Helyi Vidékfejlesztési Stratégiát 2013. április első harmadá
ban a DélZemplén Fejlődéséért
LEADER Egyesület Közgyűlésé
nek kell elfogadni, mely a Vidék
fejlesztési Minisztérium, mint
Irányító Hatóság jóváhagyását
követően válik érvényessé.

Dr. Szemán Ákos
munkaszervezet-vezető

Kos (III. 21.-IV. 20.) A jegyében járó
Vénusz jókedvre deríti, a szerelem pezsdíti
vérét. A boldogsággal azonban jó lesz vi-
gyázni, ugyanis sajnos hizlaló hatása van, de
egy kis mozgás semlegesíti ezt.._________________________________
Bika (IV. 21.-V. 20.) Ön személyisé-
géből adódóan olyan lelkiismeretes, alapos,
ha a munkájáról van szó, hogy ezt mások
kihasználják és úgy érezheti már mindenki
helyett önnek kell – ha nem is dolgoznia –
de gondolkoznia. _________________________________
Ikrek (V. 21.-VI. 21.) A Jupiter sugár-
zása túlzásokra csábíthatja: nagy tervekről
álmodozik, és közben nemcsak lelkét, de
testét is hizlalja. Ez a nyár közeledtével elég
ciki, hiszen az ember nyáron strandra jár,
gondoljon erre is._________________________________
Rák (VI. 22.-VII. 22.) A gondok há-
zán áthaladó Jupiter miatt úgy érezheti, min-
denki más szerencsésebb, boldogabb önnél.
De ez nincs így! A régi kapcsolatokból adódó
problémák, nehézségek most fáraszthatják,
kimeríthetik önt._________________________________
Oroszlán (VII. 23.-VIII. 23.) Las-
san itt a nyár, és bizony jó lenne régi formá-
ját visszanyerni. Sajnos a téli jó élet, úgy lát-
szik most a dereka táján hagyta nyomát, és
ennek egyetlen ellenszere a fogyókúrán túl
a sport lehet._________________________________
Szűz (VIII. 24.-IX. 23.) Végre talál-
kozhat álmai asszonyával, férfijával, ám
pechjére lehet, hogy épp akkor mikor ő vagy
ön már elkötelezték magukat. A titkos vi-
szony pedig megfontolandó az ön eseté-
ben, de sosem lehet tudni...

Mérleg (IX. 24.-X. 23.) Megnöveke-
dett kiadásai miatt szüksége volna némi ki-
egészítésre, de erővel sajnos nem tudja ki-
csikarni sem kedveséből, sem családtagjai-
ból a támogatást._________________________________
Skorpió (X. 24.-XI. 22.) Párkapcso-
latában uralkodó bolygójának, a Marsnak
kedvezőtlen fényszöge okozhat átmeneti
mosolyszünetet. Ennek oka lehet talán va-
lami lakással, otthonnal kapcsolatos nehéz-
ség is._________________________________
Nyilas (XI. 23.-XII. 21.) Pénzügyi
kérdések okozhatnak családi perpatvarokat,
de talán pont ez a kis inspiráció segíti hozzá,
hogy megtaláljon egészen új lehetőségeket,
pénzügyi forrásokat. Gondolkozzon el rajta,
hisz a Jupiter a szerencse bolygója_________________________________
Bak (XII. 22.-I. 20.) A jegyében ta-
nyázó Plútó unos-untalan olyan problémák-
kal szembesíti, amik már régóta kísértik, de
talán eddig halogatta a megoldást, vagy hi-
tegette magát. A szembesítés nem véletlen,
legyen mindig tudatos._________________________________
Vízöntő (I. 21.-II. 19.) A szokásosnál
ingerültebb és akaratosabb lehet, mivel ural-
kodó bolygója a Szaturnusz folyamatosan
rosszban van a Plútóval, és ez némi káoszt
okozhat társas kapcsolataiban. Egy higgadt
beszélgetés csodákat tehet._________________________________
Halak (II. 20.-III. 20.) Most mun-
kával kereshet nagyon sok pénzt. A lehető-
ség lehet, hogy az ölébe hullik, de az is lehet,
hogy nem árt a lapok hirdetéseit átböngész-
ni, vagy alkalmasint munkaközvetítőknél ér-
deklődni utána.

Április 12. – április 26. 

Molnár Zoltán
2008. évben az ÚMVT keretében 

egyszeri tőkejuttatást nyert el,
mint fiatal mezőgazdasági vállalkozó.
Az elnyert támogatás hozzásegítette

egy új gazdaság beindításához, 
mely Szerencs településén szántóföldi 

növénytermesztéssel foglalkozik.



ASzerencsi Hírek új játékot indít a Telenor szerencsi kirendeltségét
üzemeltető Rácz Kft. támogatásával. Az elkövetkező időszakban
minden Szerencsi Hírekben megtalálható lesz a szelvény, amely-
nek kitöltésével bárki részt vehet a játékban.
Olvasóinknak nincs más dolga, mint összegyűjteni három darabot
ebből a szelvényből, majd kitöltve, lezárt, névvel és lakcímmel ellá-
tott borítékban eljuttatni szerkesztőségünk címére (Szerencsi
Hírek Szerkesztősége 3900 Szerencs, Kossuth tér 1.) legkésőbb

A borítékra kérjük ráírni:
Az érvényes szelvényeket beküldő olvasóink között

2013. június második felében

2013. június 18-áig. „Telenor nyere-
ményjáték”.

egy 50 ezer forint értékű Telenor
OneTouch C típusú androidos okostelefont sorsolunk ki.
A nyertes nevét a 2013. június 28-án megjelenő lapszámban
közöljük.

NYEREMÉNYJÁTÉKNYEREMÉNYJÁTÉK
Nyerjen értékes okostelefont!
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Tanulságos mérkőzések
hazai pályán

A legutóbb az NB II élvonalában lévő Békési SZKS ellen idegen
ben elszenvedett vereség után egy középvonalbeli gárdát fogadott
a Szerencs VSE. 

Gulyás László edző szerint azonban nem szabad lebecsülni
egyetlen ellenfelet sem, hiszen ha nem kellő odafigyeléssel játszik
csapatunk, akár hazai környezetben is történhet kellemetlen meg
lepetés. Utólag elmondható, hogy nem voltak csúcsformában ezen
az estén a szerencsi kosarasok, de a közepes szintű védekezés is
jól működött, és sok eredményes távoli dobással mindvégig sike
rült magunk mögött tartani az ellenfelet. A 17. fordulóban aratott
újabb hazai győzelem után az ötödik helyről várja a folytatást az
NB II keleti csoportjában játszó férfi kosárlabdacsapatunk. Sze
rencs VSE – Békéscsabai KK: 105–73.

Március utolsó hétvégéjén a Ceglédi KE együttesét fogadta soron
következő NB IIes bajnoki mérkőzésén a Szerencs VSE felnőtt férfi
kosárlabdacsapata. Gulyás László edző szerint nem játszott rosszul
csapatunk ezen a találkozón, de hiányzott az a plusz, ami a végjá

tékban a mi javunkra dönthette volna a mérleg nyelvét. Mindezek
ellenére a mérkőzés 38. percéig komoly esélyünk volt a győzelem
re, de a mindvégig csere nélkül játszó védelmünk elfáradt. – Csa
patszinten és egyénileg is tanulságos volt a mérkőzés. Az látszik,
hogy fiataljainknak nagyon jó terep ez az idei NB IIes mezőny,
ilyen rutinos csapatok ellen derül ki, hogy kiből lehet jó játékos –
értékelte a meccs végeredményét Gulyás László edző, aki úgy véli,
a bajnokság hátralévő részében várható utolsó öt mérkőzésen e
tapasztalatok birtokában szeretnének pályára lépni. Szerencs VSE
– Ceglédi KE: 76 – 92.

Diákolimpián 
a szerencsi súlyemelők

Tíz szerencsi fiatal indult a március 2930a között Buda
pesten megrendezett „Diákolimpián”.

A Súlyemelő Iskolások Országos Bajnokságán a legeredmé
nyesebb szerencsi versenyző Bárány Gergő volt, aki a korcso
portjában 3. helyezést ért el. Kiemelkedő teljesítményt mutatott
Konecsni Róbert, aki idén kezdte el az edzésmunkát, ám így is a
4. helyen végzett. Vida Klaudia a csapat egyetlen hölgy tagjaként
6 kgot javítva teljesítményén szintén a 4. helyet szerezte meg.

Eredmények:
Serdülő férfi korcsoport
56 kg súlycsoport: IV. helyezés: Konecsni Róbert (82 kgos

összteljesítménnyel)
69 kg súlycsoport: VII. helyezés: Nagy Tamás (77 kgos

összteljesítménnyel)
85 kg súlycsoport: III. helyezés: Bárány Gergő (145 kgos

összteljesítménnyel)
Ifjúsági női korcsoport
+69 kg súlycsoport: IV. helyezés: Vida Klaudia (96 kgos

összteljesítménnyel)
Ifjúsági férfi korcsoport
62 kg súlycsoport: IV. helyezés: Takács János (142 kgos

összteljesítménnyel)
Junior férfi korcsoport
69 kgos súlycsoport: V. helyezés: Molnár Péter (160 kg

os összteljesítménnyel)
77 kgos súlycsoport: VI. helyezés: Gáspár Pál (210 kgos

összteljesítménnyel). XII. helyezés: Bátori Péter (97 kgos
összteljesítménnyel)

+105 kgos súlycsoport: V. helyezés: Ollócki István (185
kgos összteljesítménnyel)

Jó formában vannak 
a kézilabdás lányok

Kiváló játékkal, 27–21 arányban győzte le a MEAFC együttesét
soron következő bajnoki találkozóján a Szerencs VSE női kézi
labdacsapata. A Kulcsár Anita Sportcsarnokban március 24én
megrendezett találkozón a sze
rencsi lányok harcos, kemény vé
dekezéssel teljesen felőrölték a
vendégek támadójátékát. Az elő
ző mérkőzéshez hasonlóan is
mét kiváló formát mutattak a ka
pusok, közel 50%os mutatóval
zárva a mérkőzést. Szőke Ildikó
edző szerint nagyobb koncentrá
cióval és pontosabb támadójá
tékkal akár nagyobb is lehetett
volna a különbség, de így is elis
merésre méltó a hazai győzelem.

Az NB II keleti csoportjában szereplő férfi kosár
labdacsapatunk március 22én a Békéscsabai KK
együttesét fogadta a Kulcsár Anita Sportcsarnokban. 



A játékban három darab, azonos névvel, lakcímmel és telefon-
számmal ellátott szelvénnyel lehet részt venni. A három össze-
gyűjtött szelvényen azonos név és lakcím szerepelhet.
Egy személy csak egyszer (három érvényes szelvénnyel) vehet
részt a játékban.

Nyerjen értékes okostelefont!
NYEREMÉNYJÁTÉKNYEREMÉNYJÁTÉK

Név: ...............................................................................................

Lakcím: ..........................................................................................

Telefonszám: .................................................................................

E-mail (opcionális): ........................................................................

A játékos saját kezű aláírása: ........................................................

INGATLANINGATLAN
Szerencsen a Bocskai úton 42 m2
es, 1. emeleti, összkomfortos, belül
ről rendezett társasházi lakás, zárt
udvarral, kis kerttel eladó vagy csa
ládi házra (akár Bekecsen is) cserél
hető. Minden megoldás érdekel,
megegyezünk. Érd.: 47/361822,
30/3395234. (5)
Eladó Szerencsen a központtól 5
percre, a Szabadság utca 2/Cben
teljesen felújított, földszinti, három
szobás, erkélyes lakás saját pincé
vel. Érd.: 70/4264234. (56) 

Szerencsen az uszoda mellett két
szobás, összkomfortos családi ház
nagy nappalival, garázzsal, mellék
épületekkel, gáz és vegyes tüzelésű
kazánokkal áron alul eladó. Érd.:
47/363530. (56)
Dózsa Gy. út 9. szám alatti össz
komfortos, háromszobás családi
ház nagy kerttel, fúrt kúttal eladó.
Érd.: 47/362788. (56)

VEGYESVEGYES
Étkező szekrény kihúzható asztal
lal, 6 székkel eladó. Érd.: 30/25490
48. (56)
Barna színű, 6 részes, politúrozott,
régi típusú szekrénysor eladó. Érd.:
70/3269914. (56)

LakosságiLakossági

apróhirdetés

18

Szerencs, Kossuth tér 4.
Tel : 70/517-8644.

KOBOLD TURI
Használt felnőtt-, bébi-, gyermek-

és tiniruházat 0-99 éves korig.

Pólók, nadrágok, ruhák, ingek,
pulcsik, melegítők, mellények,
rövidnadrágok, cipők, táskák,

játékok, sapkák 180 Ft-tól

További kínálatunkból:
babakocsik, kiságyak, hordozók stb.

FARMERKABÁT VÁSÁR
290 Ft-tól!290 Ft-tól!

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

Hajas György Szabolcs
2008. évben az ÚMVT keretében 

egyszeri tőkejuttatást nyert el,
mint fiatal mezőgazdasági vállalkozó.
Az elnyert támogatás hozzásegítette

egy új gazdaság beindításához, 
mely Szerencs településén szántóföldi 

növénytermesztéssel foglalkozik.

Kovácsné Kristóf Beáta 
2008. évben az ÚMVT keretében 

egyszeri tőkejuttatást nyert el,
mint fiatal mezőgazdasági vállalkozó.
Az elnyert támogatás hozzásegítette

egy új gazdaság beindításához, 
mely Szerencs településén szántóföldi 

növénytermesztéssel foglalkozik.



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!

Műszaki vizsgáztatás!

A Szerencsi Autó Kft.

márkafüggetlen javítóbázisán

vállal

mindennemű
javítási, karbantartási és

egyéb járműjavítási munkákat.

Biztosítás – kárrendezés!Biztosítás – kárrendezés!

Műszaki vizsgáztatás!

Telefon: 30/9982-077, 30/2385-988.
Tel./fax: 47/361-490.

Szerencsi Autó Kft.
3900 Szerencs, Gyár út 11.



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

Egy kis hazai...
AKCIÓS TERMÉKEINK

Rakott fej
Császárszalonna
Lángolt kolbász
Füstölt sertés oldalas
Májas hurka
Tojás 10 db-os, dobozos, S méret

859 Ft/kg
1269 Ft/kg
1099 Ft/kg
1259 Ft/kg
799 Ft/kg

269 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.

Az akció 2013. április 12-től módosításig érvényes!

kárpitpatentok,
Opel, Suzuki olajszűrők 450 Ft, VW 800 Ft,

fűnyíró, permetező és kisgép gyertyák!!!
Xenon hatású izzók, trikóhuzatok 2700 Ft-tól.

KEZDJE ITT A VÁSÁRLÁST!

Vásárlóink kérésére és a nagy sikerre való tekintettel folytatjuk

tehát, ha áprilisban 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 liter 000 Ft.1 1 1



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.3
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.1000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
    /Cambria
    /Cambria-Bold
    /Cambria-BoldItalic
    /Cambria-Italic
    /CambriaMath
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 150
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages false
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 150
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages false
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.40
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 300
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile (None)
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName (http://www.color.org)
  /PDFXTrapped /Unknown

  /CreateJDFFile false
  /SyntheticBoldness 1.000000
  /Description <<
    /JPN <FEFF3053306e8a2d5b9a306f30019ad889e350cf5ea6753b50cf3092542b308030d730ea30d730ec30b9537052377528306e00200050004400460020658766f830924f5c62103059308b3068304d306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103057305f00200050004400460020658766f8306f0020004100630072006f0062006100740020304a30883073002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d30678868793a3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a306b306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f304c5fc59808306730593002>
    /FRA <FEFF004f007000740069006f006e007300200070006f0075007200200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200064006f007400e900730020006400270075006e00650020007200e90073006f006c007500740069006f006e002000e9006c0065007600e9006500200070006f0075007200200075006e00650020007100750061006c0069007400e90020006400270069006d007000720065007300730069006f006e00200070007200e9007000720065007300730065002e0020005500740069006c006900730065007a0020004100630072006f0062006100740020006f00750020005200650061006400650072002c002000760065007200730069006f006e00200035002e00300020006f007500200075006c007400e9007200690065007500720065002c00200070006f007500720020006c006500730020006f00750076007200690072002e0020004c00270069006e0063006f00720070006f0072006100740069006f006e002000640065007300200070006f006c0069006300650073002000650073007400200072006500710075006900730065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e0020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e0020006d00690074002000650069006e006500720020006800f60068006500720065006e002000420069006c0064006100750066006c00f600730075006e0067002c00200075006d002000650069006e00650020007100750061006c00690074006100740069007600200068006f006300680077006500720074006900670065002000410075007300670061006200650020006600fc0072002000640069006500200044007200750063006b0076006f0072007300740075006600650020007a0075002000650072007a00690065006c0065006e002e00200044006900650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f0062006100740020006f0064006500720020006d00690074002000640065006d002000520065006100640065007200200035002e003000200075006e00640020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e00200042006500690020006400690065007300650072002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670020006900730074002000650069006e00650020005300630068007200690066007400650069006e00620065007400740075006e00670020006500720066006f0072006400650072006c006900630068002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300740061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f5006500730020007000610072006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200063006f006d00200075006d00610020007200650073006f006c007500e700e3006f00200064006500200069006d006100670065006d0020007300750070006500720069006f0072002000700061007200610020006f006200740065007200200075006d00610020007100750061006c0069006400610064006500200064006500200069006d0070007200650073007300e3006f0020006d0065006c0068006f0072002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002c002000520065006100640065007200200035002e00300020006500200070006f00730074006500720069006f0072002e00200045007300740061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200072006500710075006500720065006d00200069006e0063006f00720070006f0072006100e700e3006f00200064006500200066006f006e00740065002e>
    /DAN <FEFF004200720075006700200064006900730073006500200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072002000740069006c0020006100740020006f0070007200650074007400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006d006500640020006800f8006a006500720065002000620069006c006c00650064006f0070006c00f80073006e0069006e0067002000740069006c0020007000720065002d00700072006500730073002d007500640073006b007200690076006e0069006e0067002000690020006800f8006a0020006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072006e00650020006b0061006e002000e50062006e006500730020006d006500640020004100630072006f0062006100740020006f0067002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e00200044006900730073006500200069006e0064007300740069006c006c0069006e0067006500720020006b007200e600760065007200200069006e0074006500670072006500720069006e006700200061006600200073006b007200690066007400740079007000650072002e>
    /NLD <FEFF004700650062007200750069006b002000640065007a006500200069006e007300740065006c006c0069006e00670065006e0020006f006d0020005000440046002d0064006f00630075006d0065006e00740065006e0020007400650020006d0061006b0065006e0020006d00650074002000650065006e00200068006f00670065002000610066006200650065006c00640069006e00670073007200650073006f006c007500740069006500200076006f006f0072002000610066006400720075006b006b0065006e0020006d0065007400200068006f006700650020006b00770061006c0069007400650069007400200069006e002000650065006e002000700072006500700072006500730073002d006f006d0067006500760069006e0067002e0020004400650020005000440046002d0064006f00630075006d0065006e00740065006e0020006b0075006e006e0065006e00200077006f007200640065006e002000670065006f00700065006e00640020006d006500740020004100630072006f00620061007400200065006e002000520065006100640065007200200035002e003000200065006e00200068006f006700650072002e002000420069006a002000640065007a006500200069006e007300740065006c006c0069006e00670020006d006f006500740065006e00200066006f006e007400730020007a0069006a006e00200069006e006700650073006c006f00740065006e002e>
    /ESP <FEFF0055007300650020006500730074006100730020006f007000630069006f006e006500730020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200063006f006e0020006d00610079006f00720020007200650073006f006c00750063006900f3006e00200064006500200069006d006100670065006e00200071007500650020007000650072006d006900740061006e0020006f006200740065006e0065007200200063006f007000690061007300200064006500200070007200650069006d0070007200650073006900f3006e0020006400650020006d00610079006f0072002000630061006c0069006400610064002e0020004c006f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000730065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200079002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e0020004500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007200650071007500690065007200650020006c006100200069006e0063007200750073007400610063006900f3006e0020006400650020006600750065006e007400650073002e>
    /SUO <FEFF004e00e4006900640065006e002000610073006500740075007300740065006e0020006100760075006c006c006100200076006f0069006400610061006e0020006c0075006f006400610020005000440046002d0061007300690061006b00690072006a006f006a0061002c0020006a006f006900640065006e002000740075006c006f0073007400750073006c00610061007400750020006f006e0020006b006f0072006b006500610020006a00610020006b007500760061006e0020007400610072006b006b007500750073002000730075007500720069002e0020005000440046002d0061007300690061006b00690072006a0061007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f006200610074002d0020006a0061002000520065006100640065007200200035002e00300020002d006f0068006a0065006c006d0061006c006c0061002000740061006900200075007500640065006d006d0061006c006c0061002000760065007200730069006f006c006c0061002e0020004e00e4006d00e4002000610073006500740075006b0073006500740020006500640065006c006c00790074007400e4007600e4007400200066006f006e0074007400690065006e002000750070006f00740075007300740061002e>
    /ITA <FEFF00550073006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000500044004600200063006f006e00200075006e00610020007200690073006f006c0075007a0069006f006e00650020006d0061006700670069006f00720065002000700065007200200075006e00610020007100750061006c0069007400e00020006400690020007000720065007300740061006d007000610020006d00690067006c0069006f00720065002e0020004900200064006f00630075006d0065006e00740069002000500044004600200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e002000510075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e006900200072006900630068006900650064006f006e006f0020006c002700750073006f00200064006900200066006f006e007400200069006e0063006f00720070006f0072006100740069002e>
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f00700070007200650074007400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006d006500640020006800f80079006500720065002000620069006c00640065006f00700070006c00f80073006e0069006e006700200066006f00720020006800f800790020007500740073006b00720069006600740073006b00760061006c00690074006500740020006600f800720020007400720079006b006b002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50070006e006500730020006d006500640020004100630072006f0062006100740020006f0067002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0067002000730065006e006500720065002e00200044006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e00650020006b0072006500760065007200200073006b00720069006600740069006e006e00620079006700670069006e0067002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006e00e40072002000640075002000760069006c006c00200073006b0061007000610020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006d006500640020006800f6006700720065002000620069006c0064007500700070006c00f60073006e0069006e00670020006600f60072002000700072006500700072006500730073007500740073006b0072006900660074006500720020006100760020006800f600670020006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e0020006b0061006e002000f600700070006e006100730020006d006500640020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006100720065002e00200044006500730073006100200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e0067006100720020006b007200e400760065007200200069006e006b006c00750064006500720069006e00670020006100760020007400650063006b0065006e0073006e006900740074002e>
    /ENU <FEFF005500730065002000740068006500730065002000730065007400740069006e0067007300200074006f0020006300720065006100740065002000500044004600200064006f00630075006d0065006e0074007300200077006900740068002000680069006700680065007200200069006d0061006700650020007200650073006f006c007500740069006f006e00200066006f0072002000680069006700680020007100750061006c0069007400790020007000720065002d007000720065007300730020007000720069006e00740069006e0067002e0020005400680065002000500044004600200064006f00630075006d0065006e00740073002000630061006e0020006200650020006f00700065006e00650064002000770069007400680020004100630072006f00620061007400200061006e0064002000520065006100640065007200200035002e003000200061006e00640020006c0061007400650072002e002000540068006500730065002000730065007400740069006e006700730020007200650071007500690072006500200066006f006e007400200065006d00620065006400640069006e0067002e>
    /HUN ()
  >>
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


