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Nyári akció!
2+1 Akció!

2 teljes árú felnőtt belépőjegy megvásárlása
esetén a harmadik félnek ingyenes a belépés.

Felnőtt belépő (hétfőpéntek): 1 500 Ft
Felnőtt belépő (szombatvasárnap): 1 700 Ft

Órás kedvezmény hétfőtől péntekig!
18-21 óra (3 óra): 1 300 Ft; 19-21 óra (2 óra): 1 000 Ft;

20-21 óra (1 óra): 600 Ft

Órás kedvezmény 
szombaton és vasárnap!

Felnőtt 19-22 óra (3 óra): 1 300 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.

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 1011 óráig
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 18.45 órától.
A víz alatti gyógytorna segíti a mozgásterjedelem növelését,
erősíti az izomzatot, javítja a koordinációt, fokozza a kerin
gést, növeli az izomerőt és az állóképességet, valamint se

gíti a légzésszabályozást. A vízben történő mozgás hat
a mozgatórendszer különböző részeire és az ideg

rendszerre is. A víz alatti torna célja a gerinc
és az alsó végtagok tehermentesítése, 

a terhelés csökkentése. 

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

www.szerencsifurdo.hu

Kiadó 
lakás és irodák

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

rencs Város Önkormányzata tulajdonában lévő lakás és irodahelyiségek

bérbeadására.
Lakás bérbeadása:

Szerencs, Ondi út 10/A I. em. 2.: 86,5 m2 kétszobás, nappali, étkezős
lakás. Lakbér összege: 36 330 Ft/hó

Irodahelyiségek bérbeadása:
1. Szerencs Rákóczi út 94. (Szerencsi Fürdő és Wellnessház) 

alatti ingatlanban található helyiségeket. 
Alapterületek: 13 m2 + 7 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. július 8. (hétfő) 12 óra

A pályázati adatlap átvehető a Szerencsi Fürdő és Wellnessház
ban, Szerencs, Népház Kossuth tér 1., illetve Szerencsi Pol

gármesteri Hivatal ügyfélszolgálatán 
(Rákóczi út 89.), valamint letölthető a

www.szerencs.hu honlapról.
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Ez már a tizedik
A 2013as esztendő feléhez, a megújuló

Szerencsi Hírek tizedik számához érkeztünk.
Nem kívánok számvetést készíteni az eltelt
időszakról, mint ahogy nem szeretnék a
nagyvilágot mozgató gazdasági tényezőkkel
sem foglalkozni. Mi egy alig tízezres kisváros
ban élünk. Az emberek elolvassák ugyan a
napilapokat, érdeklődnek az országos hírek

iránt, de leginkább egymással szeretnek beszélgetni, és nagy
örömünkre, szívesen forgatják a Szerencsi Híreket, amit ezúton
is köszönünk!

Mint mondtam, nem értékelek, de néhány gondolat erejéig en
gedjenek meg egy kis visszatekintést a 2013as esztendő első
felére.

A hazai közigazgatás átszervezése keretében az év első napja
iban nyitotta meg kapuját a Szerencsi Járási Hivatal. Sokan talán
még ma sem értik igazán e lépés jelentőségét, én azzal a véle
ménnyel értek egyet, hogy erősödött városunk központi szerepe
a térségben, amit a járási hivatal, az oktatást felügyelő intézmény
fenntartó központ szerencsi igazgatósága egyaránt igazol.

Februárban aggódtunk a Szerencspatak áradásától, mivel né
hány adminisztrációs ok miatt késett az uniós finanszírozású ár
vízvédelmi projekt megvalósítása. Elkerült minket a veszedelem,
és idő közben már arról is beszámolhattunk, hogy jó ütemben
halad a fecskési támfal építése, megkezdődött a csapadékvízel
vezetési program, és hamarosan befejeződik a szerencsi óvodák
újjáépítése településünkön.

Talán a város életének eddigi legfontosabb eseménye is 2013
elejéhez kötődik. Velem együtt sokan történelmi pillanatnak ne
vezték, amikor Koncz Ferenc polgármester január 27én Miskol
con aláírta a Matolcsy György nemzetgazdasági miniszter és Pin
tér Sándor belügyminiszter kézjegyével ellátott megállapodást,
mely szerint a Magyar Állam átvállalja Szerencs Város Önkor
mányzata által az előző ciklusokban felhalmozott adósságállo
mány 70 %át, azaz közel 1,3 milliárd forintot, és ennek járulé
kait. Napjainkra már az is kiderült, hogy az önkormányzat úgy
nevezett munkabér és folyószámla hiteleit teljes egészében ki
fizeti az állam, így újabb jelentős tehertől szabadul meg a város.

Vártuk a tavaszt, majd kiderült, hogy hosszú időre emlékeze
tes marad a szerencsiek számára 2013. március 15e. Szerettünk
volna szép időben megemlékezni nemzeti ünnepünkről, ehelyett
sűrű hóesésre ébredtünk e reggelen. Később bosszankodtunk a
37es számú főút átkelési szakaszának építése miatt, kerülget
tük a város utcáin sorra keletkező kátyúkat, s ha lassan is, meg
érkezett a meleg évszak, iskoláink legidősebb diákjai elballagtak,
és megkezdődött gyermekeink nyári vakációja.

Ha pedig már a szünidőnél tartunk, az éves ütemezésnek meg
felelően a Szerencsi Hírek következő lapszámát augusztus 16
án találják majd postaládájukban. Friss híreinket ez idő alatt sem
kell nélkülözniük, hiszen a Szerencsi Városi Televízió és inter
netes honlapunk (szerencsihirek.hu) folyamatosan szolgál friss
információkkal a helyben élők számára.

Minden kedves olvasónknak kellemes, élményekben gazdag
nyári kikapcsolódást kívánok!

Muhi Zoltán

Nemzeti Dohányboltok
Szerencsen

Napjainkra már mindenki előtt ismert, hogy a kormány
döntése értelmében 2013 júliusától kizárólag Nemzeti Do
hányboltokban, közismert néven trafikokban lehet árusítani
a forgalomban lévő dohánytermékeket.

A fiatalkorúak dohányzásának visszaszorításáról és a do
hánytermékek kiskereskedelméről szóló 2012. évi CXXXIV.
törvény alapján a nemzeti fejlesztési miniszter nyilvános pá
lyázatot írt ki a dohánytermék kiskereskedelmi monopóliu
mának koncessziós szerződéssel történő átengedésére.

A dohánytermékek árusítása állami monopólium lett. Ez a
tevékenység Magyarországon 2013. július 1jét követően ki
zárólag az úgynevezett „dohánytermékkiskereskedelmi jogo
sultság” alapján végezhető, azaz nem lehet cigarettát vásárolni
sem a kiskereskedelmi üzletekben, sem pedig a multinacio
nális cégek bevásárlóközpontjaiban.

A kiskereskedelmi forgalmazás lehetőségének elnyeréséhez
nyilvános koncessziós pályázaton kellett részt venni mind
azoknak, akik ilyen termékek árusításával szeretnének foglal
kozni a jövőben. Mint ismeretes, a Magyar Állam és a Nemzeti
Dohánykereskedelmi Nonprofit Zrt. a 2013. február 22éig be
érkezett pályázatokat értékelte, majd hamarosan közzé tették
a nyertesek listáját. Az interneten is elérhető adatok szerint
Szerencsen négyen nyerték el a Nemzeti Dohánybolt nyitásá
nak jogát: Drexlerné Bányácski Zsuzsanna, Gaál Mihály, Gaálné
Molnár Edit és Koncz Andrásné.

A Nemzeti Dohánykereskedelmi Nonprofit Zrt. közreműkö
désével a Magyar Állam idén tavasszal újabb koncessziós pá
lyázatot hirdetett mindazoknak a magánszemélyeknek, akik
az első nyilvános koncessziós eljáráson egyetlen jogosultságot
sem nyertek. Mint azt a Nemzeti Dohánykereskedelmi Non
profit Zrt. sajtóközleményében is megfogalmazta: az új felhí
vás célja, hogy az állami monopólium ne érintse hátrányosan
azokat a magyar családokat, amelyek hagyományosan do
hánytermékkiskereskedelemmel foglalkoznak, és megélhe
tésüket évtizedek óta a trafik működtetése jelenti. M. Z.
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A cég fennállásának 20. évfordulóját ünnepel
ték június 15én a Viridis Pharma Gyógyszer
nagykereskedelmi Kft. tulajdonosai és munka
társai. A bekecsi telephelyű vállalkozást 1993
ban négy magánszemély alapította azzal a céllal,
hogy megbízható kapocsként működjön a gyógy
szergyártók és patikák között.

A rendezvényen felszólalt dr. Nyíri László
egykori alapító tag, aki köszönetet mondott a
Viridis Pharmával együttműködő gyógyszer
táraknak, régi tagoknak, jelenlegi kollegák
nak, Koncz Ferencnek, Szerencs Város polgár
mesterének, és Béki Józsefnek, Bekecs pol
gármesterének. Nyíri László kifejtette, hogy
a névválasztás Nyiri Tibornak köszönhető,

aki szintén a kft. alapítója. A név a latin viridis szóból származik,
ami virulást, virulót jelent. Jelenleg 63 munkatárssal dolgozik a
társaság.

A rendezvénynek másik apropója is volt, ugyanis nemrégiben
fejeződött be az új raktár építése, ahol a rendezvényen megjelent
vendégeket is végigvezették. A ma már 135 tulajdonossal ren

delkező vállalkozás árukészlete egyre bővül, így pályázati finan
szírozás nélkül, saját tőkéből építtették azt a könnyűfém szerke
zetű raktárat, amit a megnövekedett árukészlet tárolására és
könnyebb átláthatóságára terveztek. A 110 millió forintos beru
házás Móré Gusztáv építész tervezésével és a miskolci FK Raszter
Építő Zrt. kivitelezésével valósult meg. Közreműködésükért kö
szönetet mondott Tomkovicsné Fidrus Anna, a cég ügyvezető
igazgatója, majd felszólalásában reményét fejezte ki, hogy az ed
dig elért sikereket további gyümölcsöző eredmények követik.

20 éves fennállását ünnepelte
a Viridis Pharma

Emlékezés egy forradalom
mártírjaira

Az egykori mi
niszterelnök új
ratemetésének

évfordulóján nem
szabad elfeledkez
nünk négy mártír
társáról, Gimes

Miklósról, Lo
sonczy Gézá
ról, Maléter
Pálról, és Szilá
gyi Józsefről

sem, akiket szin
tén 1989. június

16án helyeztek újra örök nyugalomra a volt kormányfővel, és ad
ták meg a végtisztességet a forradalom áldozatainak – hangzott
el a megemlékezésen.

Ráczné Váradi Éva, a Rákóczi Zsigmond Általános Iskola igaz
gatója kiemelte, hogy a mártírok erkölcsi magatartása és hazafias
cselekedetei a 20. századi magyar történelem szimbólumává vál
tak. Az igazgató felszólalásában párhuzamot vont a 19. és 20. szá

zadi cselekmények között, miszerint Battyhány Lajos és Nagy Im
re miniszterelnökök sorsa meglepően azonos. Mindketten Ma
gyarországtól távol élték fiatalkorukat, de később hazafiak lettek,
akik szívükön viselték országunk sorsát, majd mindketten politi
kai kivégzés áldozatai lettek. Elmondta, hogy a mai ember számá
ra méltó példaként állnak a hősök a történelem színpadán. A sze
rencsi Alapfokú Művészetoktatási Intézmény két diákja, Hegedűs
Martin verssel, és Sztankovics Márta fuvolajátékkal fokozta a ma
gasztos hangulatot. A megemlékezés végén Szerencs Város Ön
kormányzata és a település intézményeinek képviselői helyezték
el koszorúikat Nagy Imre szobránál.

4

Az 1956-os forradalom már-
tírjainak emléknapja tiszteleté-
re június 16-án tartottak meg-
emlékezést Szerencsen, Nagy
Imre mellszobránál.



Jelentős változást hozott a negyvennégy főt számláló
Nyárutó Klub életében az a költözködés, amelyet az elmúlt
napokban tartottak meg a másfél évtizedes múlttal rendel
kező csoport tagjai.

A nyugdíjasok június 19én tartották új klubhelyiségük avató
ját a Rákóczivárban, az eseményen tiszteletét tette Koncz Ferenc
polgármester és felesége, Konczné Kondás Tünde, Csider Andor,
a Szerencsi ÁMK igazgatója, továbbá – a klubot magánemberként
támogató minőségében – Nyíriné Bárdosi Mária. A házi ünnep
séget megelőzően Fincziczki Istvánné klubvezető mondta el ér
deklődésünkre, hogy az önkormányzat tulajdonát képező Kos
suth utcai épület három helyisége ugyan szellősebb volt a jelen
leginél, mégis örülnek a Rákóczivárban számukra kialakított
klubszobának, hiszen most kényelmes körülmények között, egy
légtérben tudják megtartani foglalkozásaikat. A csoport az ősz
folyamán ünnepli megalakulásának tizenötödik évfordulóját, er

re az alkalomra már körvonalazódnak a megvalósítandó gondo
latok, de számos programot kínál a nyár is. A Kolompos tábor zá
rónapján műsort ad a klub énekkara, augusztus 17én pedig az
idei, Encsen tartandó „Nemzedékek Találkozóján” lép a nagyér
demű elé a csoport. Persze terveznek kirándulásokat is, igyekez
nek kihasználni a jó időjárás adta lehetőségeket. SfL

A Rákóczi-várba költözött 
a Nyárutó Klub

Szeptember végétől megkezdődhet a zenei oktatás
a Rákóczi iskola melletti óvodaépületben, ahol most
szakemberek dolgoznak az átépítésen. Az egykori
Csalogány Óvoda épületét június 7én adták át a ki
vitelezőnek, és kezdték meg az átalakítási munká
latokat. – Jelenleg a bontási folyamatok zajlanak az
építmény belsejében, és néhány héten belül kezdő
dik meg a tényleges építkezés. – mondta el érdeklő
désünkre Szabó Lászlóné. A polgármesteri hivatal
városfejlesztési osztályvezetője kifejtette, hogy a
tervezett ütemet tartani tudják, s ha nem lesz fenn
akadás, várhatóan már az ősszel elfoglalhatják a
művészeti iskola diákjai az újonnan kialakított ter
meket.

Szikrázó napsütés, talán a vártnál kissé nagyobb meleg
fogadta az idei ondi falunap résztvevőit. A településrész
sportpályáján megrendezett eseményen szórakoztató
műsorszámok, étel és ital várta mindazokat, akik jú
nius 15én délután elfogadták a szervező Szerencsi Ál
talános Művelődési Központ meghívását. A programok
sorát a helyi óvodások műsora nyitotta, majd Koncz
Ferenc polgármester és Danyi László köszöntötték az
ondi városrész lakóit. A gyermekek ingyenesen próbál
hatták ki az ugrálóvárat, a helyiek bográcsban főzték a
finom falatokat. A kicsik között népszerű volt a finom
vattacukor, miközben a színpadon szerencsi tehetségek
szórakoztatták a nagyérdeműt.

Ősszel új épületben folytatódik a zenei oktatás

Rekkenő hőség, 
vidám programok 

az ondi falunapon
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Czakóné Szikszai Orsolya, a polgármesteri
hivatal pénzügyi osztályvezetője arról
tájékoztatta a képviselőket, hogy az

önkormányzat határozataira elsősorban
adminisztratív okok miatt van szükség.
Mint elhangzott, a közelmúltban látott
napvilágot, hogy nem csupán adósságát
vállalásról, hanem támogatásról is szó van
a konszolidációs csomagban. Az átvállalás
továbbra is a meglévő kötvényhitelt érinti,
azonban a 2012 decemberében fennálló ön
kormányzati folyószámla és munkabérkölcsö
nöket 100 százalékban téríti meg az állam. Mindez
számokban azt jelenti: a 200 milliós folyószámlahitelke
retből 2012 decemberében felhasznált 165 millió forintot, va
lamint a 80 milliós bérhitelkeretből felhasznált 30 milliós tar
tozást teljes egészében átvállalja a kormány.

Több, mint hetven százalék
Czakóné Szikszai Orsolya arról is szólt, hogy az újabb mó

dosítással, tehát az úgynevezett likvidhitel száz százalékban
történő támogatásával az eredeti tervekhez képest mintegy
120 milliós javulás várható az idei költségvetésben. Koncz Fe
renc hozzátette: a jövő feladata, hogy az önkormányzat meg
szabaduljon a kifizetetlen számlák terhétől. Amennyiben ezt
sikerül elérni, Szerencs városa képes lesz az önálló, önfenn
tartó működésre.

A képviselők döntöttek arról is, hogy a már említett folyó
számla, illetve bérhitelkeretet csökkentsék, ezzel is enyhítve
a következő időszakban várható kamatterheket. A pénzügyi
bizottság azt állapította meg, hogy a hitelkeretek módosítása
fennakadást nem okoz a jövőben, azonban előnyt jelent, hogy
a kamatteher 2014ben akár 30 millió forinttal is csökkenhet.

A rendkívüli ülés utolsó napirendjében Koncz
Ferenc polgármester közölte, a közelmúltban

Varga Mihály nemzetgazdasági miniszter le
vélben arról tájékoztatta a Magyar Fejlesz
tési Bankot, hogy a Szerencsen létesülő
szigetelőanyaggyár megépítése egyezik a
kormány céljaival, és arra kérik a pénzin
tézetet: segítse kedvező hitelelbírálással a

beruházás megvalósulását. A polgármester
arról is beszámolt, hogy előkészítés alatt

van egy kormányhatározat, amely a szigetelő
anyaggyár megépítését kiemelt beruházásként

kezeli.
Az önkormányzat határozatot fogadott el arról, hogy a

polgármestert felhatalmazza a beruházás helyszínéül szolgáló
építési telek tulajdonjogának megszerzését szolgáló előzetes
tárgyalások lefolytatására. Mint kiderült: a finanszírozó bank
azt a megoldást támogatná, hogy a szigetelőanyaggyár városi
tulajdonú ingatlanon épüljön meg.

Muhi Zoltán

Csökkenő adósságteher
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Idei ötödik rendkívüli ülését tartotta Szerencs Város Önkormányzata. A június 14-ei tanácskozá-
son az állami adósságkonszolidációról, valamint a szerencsi szigetelőanyag-gyár önkormányzati
támogatásáról hoztak döntést a képviselők. Ebben az évben több alkalommal volt napirenden a
város adósságkonszolidációja. Mint kiderült, a korábbi tervekhez képest sokkal kedvezőbben, 
40 százalék helyett 70 százalékát vállalja át az állam Szerencs Város Önkormányzatának az előző
ciklusokban felhalmozott, hosszú lejáratú adósságállományából.

„…az úgyne-
vezett likvidhitel

száz százalékban tör-
ténő támogatásával az

eredeti tervekhez képest
mintegy 120 milliós ja-

vulás várható az idei
költségvetés-

ben.”



Szerencsiek is segítettek a dunai árvíznél

Tájékoztató a Szerencsi Járási Hivatal 
Okmányirodai Osztályának működéséről

A közigazgatási ügyintézésben kie
melt szerepet tölt be a 2000. január 1től
létrehozott okmányiroda, melynek kez
deti feladata a személyazonosító igazol
ványok és a lakcímigazolványok kiadása,
a kapcsolódó nyilvántartások vezetése
és a személyazonosító igazolványokkal
kapcsolatos egyéb feladatok rendőrség
től való átvétele volt, majd még ez év vé
gén a vállalkozói igazolványok ügyeivel
bővült a feladatkör. Ezt követte – jelentős
változásként – a közlekedési igazgatási
feladatok átvétele, majd az úti okmá
nyok kiadásában való közreműködés, il
letve a mozgásában korlátozott szemé
lyek parkolási igazolványának kiadása.

2013. január 1ei hatállyal megalakul
tak a Kormányhivatal Járási Hivatalai. A
Szerencsi Járási Hivatal is megkezdte
működését Alsódobsza, Bekecs, Legyes
bénye, Mád, Megyaszó, Mezőzombor,
Monok, Prügy, Rátka, Szerencs, Takta
harkány, Taktakenéz és Taktaszada, Ti
szalúc településekre terjedő illetékessé
gi területtel. A 40 666 fős lakosságszám
alapján BorsodAbaújZemplén megye
16 járási hivatala közül a szerencsi az 5.
legnagyobb.

Ez a változás érintette az okmányirodát
is, amely a Szerencsi Városi Polgármesteri
Hivatal szervezetéből átkerült a járási hi
vatalhoz, és annak egyik osztályaként mű
ködik tovább. A közigazgatás átszervezése
során fontos cél volt, hogy a feladatellátás
az ügyfelek tekintetében zavartalan le
gyen. Hivatalunkban az okmányiroda az
önkormányzat épületében maradt a meg
szokott elrendezéssel és ügyintézőkkel.
Az ügyek többségében továbbra is orszá
gos illetékességgel látja el feladatait, kivé
ve a személyi adat és lakcímnyilvántar
tást. A lakcímben bekövetkező bármilyen
változást a lakcím szerinti járási hivatalnál
(okmányirodai osztályon) vagy a lakcím
szerinti jegyzőnél lehet bejelenteni.

A zökkenőmentes ügyintézés elősegíté
se kapcsán általában időpontfoglalás
szükséges. Kivétel: gépjármű elidegeníté
sének az eladó általi bejelentése, érvénye
sítő címke, illetve regisztrációs matrica
pótlása, útvonalengedély kiadása, egyéni
vállalkozás bejelentése során kezdemé
nyezett ügyfélkapuregisztráció, a közle
kedőképesség minősítéséhez szükséges
kérelem átvétele soron kívül intézhető.

Természetesen az említett esetekben is

előfordulhat, hogy várakozni kell, hiszen
amíg az adott ügyintézőnél folyamatban
lévő ügy nem kerül lezárásra, addig nem
tud újabbat kezdeni.

Az ügyfelek igényeihez igazodva az ok
mányirodában az ügyfélfogadási rend
módosult, az időtartam növelése miatt:
hétfőn 8 – 12 óráig és 13 – 16 óráig, szer
dán: 8 – 12 óráig és 13 – 16 óráig, pénte
ken: 8 – 13 óráig.

Az előzetes időpontfoglalást segíti a
2003. májusától működő ügyfélhívó rend
szer. Ennek köszönhetően az ügyfelek
többféle módon foglalhatnak időpontot az
ügyeik intézéséhez, nevezetesen: szemé
lyesen, telefonon, interneten (a www.ma
gyarország.hu, illetve a www.szerencs.hu
honlapon) keresztül.

Aki az elmúlt hetekben kereste az ok
mányirodát, kisebb problémát tapasztal
hatott az időpontfoglalások körül, ami az
ügyfélhívó rendszer meghibásodására ve
zethető vissza. A hiba kijavításán dolgoz
nak, és reméljük, hogy mielőbb megoldó
dik. Addig is minden ügyfelünk szíves
megértését és türelmét kérjük!

dr. Ináncsi Tünde
hivatalvezető

Koncz Ferenc polgármes-
ter 2010-ben a Szerencs-pa-

tak áradásakor kért segítséget
Petrovics Lászlótól, Nagymaros pol-
gármesterétől. Akkoriban a Duna-
parti település nagy teljesítményű
szivattyúkat szállított Szerencsre,
amelyek jelentős mértékben hozzá-
járultak a fecskési városrész védel-
méhez, valamint a Szerencsi Mező-
gazdasági Zrt. – mint a térség egyik
legnagyobb foglalkoztatója – szar-
vasmarhatelepének megóvásához.

ii

Önkéntesek, hivatásos segítők utaztak jú
nius elején a fővárosba. A szerencsi tűzol
tóparancsnokság állományából 26 fő in
dult Budapestre június 6án, kora délután,
hogy segítséget nyújtsanak a Duna áradása
miatt szükségessé vált védekezési munká
latoknál.

Két nap múlva Takács M. István, a Sze
rencsi Városüzemeltető Nonprofit Kft.
ügyvezetője irányításával újabb, civilekből
álló, kilencfős csapat kelt útra, mert részt
akartak vállalni abból a példátlan magyar
országi összefogásból, melyben a honvéd
ség, a rendőrség, a katasztrófavédelem
szakemberei mellett több ezer egyéni ön
kéntes vett részt június első napjaiban.

Összefogás, szervezettség,
szakértelem

Az árvíz kritikus időszakai után Koncz
Ferenc polgármestert kérdeztük arról, mi a
véleménye az országos összefogásról, a Du
na mentén kialakult helyzetről?

– Személyes élményem is kapcsolódik
hazánk legnagyobb folyójának áradásához.
Történt, hogy június elején – amikor már
látszott, hogy a vártnál is nagyobb veszély
fenyegeti a Duna melletti településeket, ré

gi jó barátom, Petrovics László, Nagymaros
polgármestere hívott fel segítséget kérve
települése számára. Technikai eszközt mi
már nem tudtunk biztosítani, hiszen a tűz
oltóság már a megyei katasztrófavédelmi
igazgatósághoz tartozik, ezért hívtam fel
Lipták Attila megyei igazgatót, akit ekkor
már az országos védekezést irányító Árvíz
védelmi Törzshöz vezényeltek. Alig néhány
perc elteltével azzal az örömhírrel tudtam
szolgálni Petrovics László polgármester
nek, hogy hamarosan útra kel a miskolci
Bükk Mentőcsoport, melynek tagjai a ren
delkezésükre álló minden eszközzel igye
keznek segítséget nyújtani Nagymarosnak.

– Mi a véleménye arról, hogy szerencsi
önkéntesek is elindultak a fővárosba?

– Természetesen örültem a kezdeménye
zésnek, és lehetőségeink szerint minden
ben támogattuk a civil csapatot. A rendelő
intézet kisbuszát bocsátottuk rendelkezé
sükre. Bevallom, büszkeség töltött el, hogy
szerencsi emberek is fontosnak érezték a
segítségnyújtást. Itt el kell mondanom,
hogy több százan álltunk készenlétben,
hogy azonnal bekapcsolódjunk a mentés
be, ha erre kérés érkezik. Az országos ösz
szefogás példaértékű volt. Mi magyarok is

mét bebizonyítottuk, hogy együttes erővel
óriási dolgokra vagyunk képesek!

A Duna azóta visszatért eredeti medrébe.
Az Országos Katasztrófavédelmi Főigazga
tóság több, mint 36 ezer civil önkéntest re
gisztrált adatbázisában. Orbán Viktor mi
niszterelnök egyik nyilatkozatában el
mondta: összesen 206 ezer embert veszé
lyeztetett közvetlenül a Duna áradása. Ösz
szefogásra, jó szervezettségre és szakérte
lemre volt szükség az árvízi veszély elhárí
tásához.
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Szerencs az elmúlt évek során hat külföldi településsel alakított ki
testvérvárosi kapcsolatot, közülük a luxemburgi Hesperange-al és a
német Malchinnal dolgozta ki azt a programot, ami EUROPART elneve-
zés alatt ad lehetőséget a három nemzet diákkorú fiataljainak a szo-
rosabb együttműködésre.

Mindenki büszke volt
a szerencsi fiatalokra

Atalálkozókat évente tartják meg mindig más helyszínen,
ebben az esztendőben a luxemburgi Hesperange volt a 
helyszíne a találkozónak. A tizedik, jubileumi randevúra

meghívást kapott a Bolyai János Katolikus Általános Iskola, a Rá
kóczi Zsigmond Általános Iskola, a művészeti iskola és a Bocskai
István Gimnázium harmincöt tanulója, továbbá tanárok és a vá
rost vezetői szinten képviselő delegáció. A csoport június 5én in
dult 1400 kilométeres útjára, ámbár az előre megadott indulási
idő az utolsó pillanatig függőben maradt, nem volt biztos, útra le
hete kelni a kialakult árvízhelyzet miatt. Pontosan ezért tartott
megbeszélést egy vezetői stáb a polgármesteri hivatalban, nehéz
volt letenni a voksot az indulás vagy az itthon maradás mellett.
Végül a személyes kapcsolatoknak is köszönhető hírforrások,
helyzetjelentések arra engedtek következtetni, nincs különösebb
ok az aggodalomra. Mindezt Koncz Ferenc polgármester jelentet
te be a gimnázium egyik tantermében, jó odavezető utat, sikerek
ben gazdag találkozót, gond nélküli hazatérést kívánva az 51 fős
delegációnak. Mindezektől függetlenül kialakult a csoport tagja
iban egyfajta drukk, hiszen előfordultak rosszat sejtető tájékoz
tatások Győr és Passau környékéről, pontosan azokról az útvona
lakról, amelyeken haladni kellett. A delegációt vezető dr. Egeli
Zsolt alpolgármester és dr. Barva Attila jegyző éjszaka kapta meg
azt a véglegesnek számító jó hírt, hogy nincs semmilyen elterelés,
nyugodtan mehetünk tovább. A tájékoztatás Magda Gábortól, Sze
rencs korábbi polgármesterétől származott, akinek úttörő szere

pe volt az EUROPART megvalósulásában, és aki figyelemmel kí
sérte a külföldi árvízhelyzetet. Summázva a helyzetet, tényleg
nem volt áradás miatti gond, a csoport június 6án, az esti órákban
érkezett meg a végállomást jelentő Hesperangeba. Itt a helyi kép
viselőtestület tagjai fogadták a magyar csoportot Marc Lies pol
gármesterrel az élen. A konkrét programelemeket tartalmazó kö
vetkező két nap meglehetősen pontos időbeosztással zajlott. Itt
el kell mondani, hogy a magyar csoport felnőtt és ifjú tagjai két
vonalon tettek eleget a szervezők elvárásainak, ám ez a megoldás
azzal járt, hogy kettészakadt a társaság. A városnézés mindkét
esetben napirenden volt, a felnőttek kötetlen formájú önkor
mányzati és oktatási tapasztalatcseréken vettek részt. A diákok
Hesperange polgármesteri hivatalában tartottak eszmecserét a
luxemburgi és német fiatalokkal, tervekről, életpályákról, tovább
tanulási lehetőségekről, iskolai szokásokról. Mindemellett folya
matos volt a felkészülés a záróestre, táncosok, kézművesek, ze
nészek próbálták műsorszámaikat, és ekkor már tudott dolog
volt, hogy a kis focisták éremmel a nyakukban térnek haza. A jú
nius 8án megtartott záróműsort megtekintette dr. Kovács Tamás
Iván rendkívüli és meghatalmazott nagykövet, aki brüsszeli szék
helyéről utazott Luxemburgba csakis azért, hogy találkozhasson
a hazaiakkal. A Szerencsi Városi Televízió érdeklődésére elmond
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ta, hogy a Belga Királyságban és a Luxemburgi Nagyhercegségben
látja el nagyköveti teendőit, kíváncsi volt arra, mit fed az EURO
PART a gyakorlatban. – Megbizonyosodtam, valóban van értelme,
konkrétan megfogható tartalma ennek a nemzetközi szintű kap
csolatnak – mondta a nagykövet –, a fiatalok nagyon sokat tanultak
és tanulhatnak egymástól a jövőt illetően is. Hazánk és Szerencs
büszke lehet arra, hogy remek teljesítményt nyújtó ifjú nagyköve
teket küldött Luxemburgba – zárta gondolatait dr. Kovács Tamás
Iván. Valóban kiválóan vizsgáztak diákjaink, és ezt a minősítést ta
lán dr. Egeli Zsolt alpolgármester fogalmazta meg a legfrappánsab
ban akkor, amikor azt mondta a bemutatót követően: „Büszke va
gyok arra, hogy szerencsi lehetek!”

SfL
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Néhány perccel 9 óra előtt
szólalt meg az iskolai ha
rang, melynek hangjára a

Kulcsár Anita Sportcsarnokba vo
nultak a ballagó nyolcadikosok. La
katos Bianka és Bukovszky Péter
verse köszöntötte a résztvevőket,
majd az intézmény énekkara emel
te az ünnep hangulatát. A nyolcadi
kosok nevében Cseppely Viktória
mondott köszönetet tanárainak, a
szülőknek az elmúlt években nyúj
tott támogatásért, emlékezve a Bo
lyai falai között eltöltött esztendők

re. Elmaradhatatlan része a ballagásoknak, amikor az intézmény
zászlaját az itt maradó hetedik osztályosokra bízzák a Bolyai leg
idősebb tanulói, majd a két ballagó osztály jelmondatait tartal
mazó emlékszalagok is felkerülnek a lobogóra.

– Vállatokon a tarisznya, benne az indulóknak járó útravalóval.
Kívánom, hogy az „elbocsátó szép üzenetek” közül mindenki ta
lálja meg az igazán neki szólót, ami tovább kíséri a felnőtté válás
útján. Egyéniségetekkel mindannyian színesebbé tettétek első is
kolátokat, a Bolyait. Legyen ez a nap egy sikeres út kezdete, amely
re most léptek, és kívánom, hogy terveitek váljanak valóra a jövő
ben! – mondta el Kocsisné Szabó Beáta, a tanintézet igazgatója,
aki beszéde végén felolvasta dr. Ternyák Csaba, egri érsek balla
góknak szóló jókívánságait.

A hagyományos eseményen nyolc éven át tartó kitűnő tanulmá
nyi eredményéért díszoklevelet vett át Cseppely Viktória, Zvo
lenszki Anna, Lakatos Bianka. Az utolsó évben kitűnő tanulmányi
eredményt ért el Kecskés Vanda, Nagy Gábor, Gergely Petronella.
A kiváló tanulmányi és sporteredményeiért az idei Bolyaidíjat
Bukovszky Péter kapta.
A Kiss Attila Alapítvány
nevében Koncz Ferenc
polgármester adta át az
emlékplakettet Kecskés
Vandának. A Bolyai Já
nos Katolikus Általános
Iskola szülői munkakö
zössége idén két balla
gó diákot – Cseppely
Viktória és Lakatos Bi
anka – jutalmazott, akik
példamutató magatar
tásuk és szorgalmuk
mellett aktív tagjai vol
tak a diákönkormány
zatnak.

Ismerős dallam csen
dült fel az ünnep végén, majd az igazgató vezetésével utolsó isko
lai útjukra indultak a végzősök. Mielőtt azonban végleg elhagyták
volna szeretett iskolájukat, az aulában koszorúzták meg a névadó
Bolyai János emléktábláját. M. Z.

Tovább
a felnőtté

válás útján…
Az idei ballagás különlegességét adta, hogy első alkalommal búcsúztatta nyolcadikosait
a 2012ben egyházi fenntartásba került Bolyai János Katolikus Általános Iskola.

10



Az alsóbb évfolyamosok fogadták a ballagókat az intézmény
aulájában. Versek, az iskolai énekkar dalai köszöntötték az 
ünnepelteket, majd Ráczné Váradi Éva búcsúzott diákjai

tól. – Az öröm, a boldogság és a szomorúság kettős érzésével állok
itt. Örülök annak, hogy útra bocsáthatjuk tanítványainkat, de szo
morúság is van bennem, mert az elválásban ott lakozik az utolsó
találkozás félelme – fogalmazott az igazgató, s hozzá tette, hogy
egy régi mondás szerint „annak teremnek a legszebb virágai, aki
legnagyobb gonddal, szeretettel foglalkozik velük.” Mi eszerint gya
koroljuk hivatásunkat, s ha rápillantunk erre a sok szálból álló cso
korra – mutatott a ballagó ifjakra –, úgy gondolom, jó kertészek
voltunk – mondta Ráczné Váradi Éva.

Benes Vanessza úgy fogalmazott: tovább lépünk, búcsút intünk
mindannak, ami nyolc éven keresztül összekovácsolt minket. Ezer
nyi emlék, ünnepségek, az első tanévnyitó, dolgozatok, kirándulá
sok, gyermeknapok, jóízű beszélgetések. Egy tanár, aki észrevett,
megvigasztalt, segítséget nyújtott. Amit itt kaptunk, elkísér utun
kon, s megtudjuk majd, hogy mindennek értelme volt. 

A Rákóczi iskola ballagásán átadták a hagyományos elismeré
seket: nyolc éven át tartó kitűnő tanulmányi eredményéért Pelbárt
Enikő érdemelte ki a Rákócziplakettet. A Kulcsár Anita Alapítvány
díját, melyet minden évben kiváló sportolóknak ítél oda a kurató
rium, ezúttal Farmosi Kata és Golopi Gergő vehette át. A Szerencsi
Mezőgazdasági Zrt. díját Asszú Ádám kapta. A Kiss Attila Alapít
vány plakettjét Koncz Ferenc polgármester adta át Kovács Kristóf
nak. A Rákóczi Zsigmond Általános Iskola nevelőtestülete a
2012/2013as tanévben Bánfalvi Krisztina pedagógusnak ítélte
oda az „Év tanára” elismerést.

Az igazgató kézfogással köszönt el az immár középiskolás évek
előtt álló fiataloktól. Az utolsó iskolai séta az épület előtti téren ért
véget, ahol az árbocon lobogó iskolazászló alatt közösen énekelték
el a rákóczisok indulóját. Ráczné Váradi Éva azt kérte: gondoljanak
arra, amit a legjobban szeretnének elérni az életben, majd a diákok
kezéből színes léggömbök emelkedtek a magasba, s talán ide illik
egy Wass Albert idézet: „A szárny megnőtt, üresen áll a fészek,
Csak álom volt a régi jó világ, És mint a fecske alkonyati szélnek,
Ma szárnyat bontott egy sereg diák.” Muhi Zoltán

A ballagás különleges légköre kiemelkedik az iskolai események
sorából. Nem csak az elmúlt oktatási esztendő, hanem nyolc év mun
kája zárult le június 15én a Rákóczi Zsigmond Általános Iskolában, ami
kor az 53 ballagó diák élete eddigi legjelentősebb napjához érkezett.

„Ma szárnyat bontott
egy sereg diák”
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SZÜNETEL AZ ÜGYFÉLFOGADÁS
A Szerencsi Járási Hivatal ezúton tájékoztatja ügyfeleit, 

hogy az okmányirodai ügyintézés 
2013. július 1jén (hétfő) szünetel, 

ezért kérjük, időpontfoglalásaikat ennek figyelembevételével
szíveskedjenek időzíteni.

B.-A.-Z. Megyei Kormányhivatal Szerencsi Járási Hivatala

NYÁRI NYITVA TARTÁS
A szerencsi Pedagógia Szakszolgálat 

nyári nyitvatartási rendje:
2013. június 17. – 2013. augusztus 30ig hétfőtől pénte

kig 913 óráig
Telefon: (47) 777033.

Krízis esetén a következő telefonszám hívható: (20) 391-0743

Állami támogatásból kapnak meleg ételt
a szerencsi gyermekek az idei nyári szünet
ben. Szerencs Város Önkormányzata szoci
ális nyári gyermekétkeztetést biztosít a rá
szoruló, közigazgatási területén élő diákok
nak. A település tavasszal nyújtotta be erre
vonatkozó igényét a Magyar Államnak, s a
2013. évben a 30/2013 (IV.30.) EMMI ren

delet értelmében el
nyert pályázat alapján
idén 94 gyermek asz
talára kerülhet meleg
ennivaló. – Az étkezést
azok a halmozottan
hátrányos helyzetű
családban élő fiatalko
rúak vehetik igénybe,
akik rendszeres gyer
mekvédelmi kedvez
ményben részesülnek
– nyilatkozta a Szeren
csi Híreknek dr. Sável

Katalin. Szerencs aljegyzője elmondta, hogy
leginkább az általános iskolások közül, te
hát a 614 éves korosztályból választották
ki a támogatásban részesülőket. Figyelem
be vették a családban az egy főre eső jöve
delemhatárt, a szülők, testvérek számát.
104 főre nyújtották be a pályázatot, hiszen
törvény szerint a településen élő rendsze

res gyermekvédelmi kedvezményre jogo
sultak maximum egynegyedére igényelhe
tő a szociális állami támogatás. A 2,2 millió
forintból 54 napon keresztül tudják bizto
sítani az ebédet az érintetteknek, amelynek
kiosztását, koordinálását és szállítását a
Szerencsi Városüzemeltető Nonprofit Kft.
munkatársai végzik. Feltételként szerepelt,
hogy az alapanyagok 30 %a helyi ősterme
lőktől, kis és középvállalkozásoktól kerül
jön beszerzésre.

Az idei nyári gyermekétkeztetéshez kap
csolódik egy újdonság, miszerint a szülő jó
váhagyásával a támogatásban részesülő
gyermekeknek szabadidős programot is
tudnak biztosítani, melynek költségei szin
tén nem az iskolásokat terhelik. A Szerencsi
Általános Művelődési Központ közreműkö
désével hetente nyílik lehetőség többek kö
zött a Zempléni Múzeum és a könyvtár in
gyenes látogatására, és az internet díjmen
tes használatára. T. A.

Mint megtudtuk, a márciusi szélsőséges időjárás
miatt néhány hetes késedelmet szenvedett a pro
jekt, amely a határidő szerződésbeli módosítását
eredményezte. A február 26án átadott munkaterü
leten néhány hétre leállt a kivitelezés a márciusi csa
padék miatt, de azóta ütemterv szerint zajlanak a
munkák. A támogatási szerződésben az augusztus
közepére tervezett határidőt szeptember 30ra mó
dosították.

A Szerencs Város környezetbiztonságának növe
lése és árvízi veszélyeztetettségének csökkentése cí
mű projekt célja a védekezés biztonságának növe
lése érdekében árvízvédelmi támfal építése, maga
sítás, koronastabilizáció, valamint a keresztező be
és le eresztő műtárgyak felújítása, ideiglenes szivaty
tyúállások kiépítése. A projekt keretében mintegy
57 m burkolt nyílt árok, 53 m zárt csatorna, 1770 m
depóniaépítés, 531 m3 koronastabilizáció, 168 m
monolit vasbeton támfal, valamint 6 ideiglenes szi
vattyúállás kiépítése várható a Szerencspatak sze
rencsi közigazgatási területén.

Tartani tudják
az ütemtervet

Ütemterv szerint halad a szerencsi árvízvédelmi be
ruházás. A Szerencspatak mentén épülő támfal közel
2/3 része már készen van, a teljes projekt kivitelezése
pedig 30%os készültségi fokon áll, így a vállalt határ
időn belül befejeződhet a beruházás – mondta el a Szerencsi Hí
rek érdeklődésére Deák Zsolt, a polgármesteri hivatal városfej
lesztési osztályának műszaki ügyintézője.

ii
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A Szerencsi Hírek új játékot indított idén áprilisban a Telenor
szerencsi kirendeltségét üzemeltető Rácz Kft. támogatásával.
Összesen hat lapszámunkban jelent meg egyegy játékszelvény,
amelynek kitöltésével és beküldésével olvasóink esélyt szerez
hettek arra, hogy megnyerjék a Telenor One Touch típusú and
roidos okostelefont. Olvasóinknak nem volt más dolga, mint ösz
szegyűjteni három darabot ebből a szelvényből, majd kitöltve,
lezárt, névvel és lakcímmel ellátott borítékban eljuttatni szer
kesztőségünk címére. Nyereményjáték felhívásunkra a megjelölt
2013. június 18ai határidőig összesen 352 olvasónk küldte be a
gondosan összegyűjtött szelvényeket, amit ezúton is köszönünk!

A beérkezett borítékok közül 2013. június 19én 15 órakor dr.
Barva Attila, Szerencs Város jegyzője jelenlétében Takács M. Ist
ván, a Szerencsi Városüzemeltető Nonprofit Kft. ügyvezetője sor
solta ki a nyertest. E szerint a Szerencsi Hírek és a Rácz Kft. közös
nyereményjátékának nyertese Karády Eszter, SzerencsOnd, Ady

E. u. 24. szám alatti olvasónk, akinek ezúton is gratulálunk.
A nyereményt, azaz a Telenor One Touch típusú androidos

okostelefont 2013. június 24én a Rácz Kft. képviseletében Túrós
Edina adta át a Szerencsi Hírek szerencsés olvasójának.

A 2013as esztendő második felében új nyereményjátékkal
várjuk olvasóinkat, melyek részleteiről a Szerencsi Hírek augusz
tusi számában olvashatnak.

Sikeresen szerepelt a szerencsi Szántó J.
Endre Egyesített Szociális és Egészségügyi
Intézet (ESZEI) a Széchenyi Terv keretén
belül meghirdetett TÁMOP6.2.4.B12/2
„Struktúraváltáshoz kapcsolódó képzést és
foglalkoztatást támogató fejlesztés” című
pályázaton – tájékoztatta a Szerencsi Híre
ket dr. Bobkó Géza igazgató főorvos. – Inté
zetünk 30 388 653 Ft összegű támogatásra
jogosult, az elfogadott támogatási intenzi
tás 100%os, azaz nincs szükség önerőre.
A jelenlegi projekt a korábban elnyert

ÉMOP4.1.1/B „Szerencsi Kistérségi Szak
orvosi Ellátó Központ fejlesztése” című
programra épül. A korábbi pályázat nem
csak épületkorszerűsítésre, gép, műszer
fejlesztésre adott lehetőséget, hanem új
szakmák bevezetésére is, mint például az
egynapos sebészet, a kúraszerű ellátás,
mozgásszervi rehabilitáció, diabetológia,
kardiológia, aneszteziológia. Ez utóbbi
szakterületek beindításához nem rendel
keztünk megfelelő végzettségű szakdolgo
zóval, de a most elnyert pályázat kifejezet
ten a szakemberképzést célozza meg, és
ehhez nyújt anyagi fedezetet speciális ké
pesítéssel rendelkező asszisztensek képzé
sére. Örömünkre szolgál, hogy nyolc szak
dolgozó átlagosan 12 hónapos továbbkép
zése valósulhat meg az elkövetkező idő
szakban – mondta el az igazgató főorvos.

A program egyik különlegessége, hogy a
pályázatot az intézet dolgozói készítették,
és a végrehajtást is ők maguk végzik. A jú
nius 10én megtartott első, tájékoztató
megbeszélés után várhatóan július 1jén
kezdődik a rendelőintézet új, szakemberek
továbbképzését segítő projektje.

Szakemberképzés 
a rendelőintézetben

Orvosszakmai fórumot rendeztek má
jus 22én a szerencsi Egyesített Szociális
és Egészségügyi Intézetben (ESZEI). A ta
nácskozás témája a diabéteszes láb kor
szerű, komplett ellátása volt. A résztvevő
háziorvosok és szakorvosok dr. Nagy Ág
nes diabetológus főorvos előadásában a
csapatmunka lehetőségeit, jelentőségét
ismerhették meg. Dr. Pásztor Erzsébet
neurológus, mozgásszervi rehabilitációs
főorvos a rehabilitációs lehetőségeket
foglalta össze előadásában. Mivel a cu
korbetegek (diabétesz) ellátása egy
komplex feladat, a szerencsi rendelőinté
zet érintett szakorvosai – belgyógyász, di
abetológus, radiológus, ortopédus, moz
gásszervi rehabilitáció, sebészet, ideg
gyógyász – mindannyian részt vettek a
szakmai konferencián.

Nagy öröm számunkra, hogy a szeren
csi rendelőintézet immár rendelkezik a
fent említett szakorvosokkal – jegyezte
meg kérdésünkre dr. Bobkó Géza intézet
vezető főorvos. Az ESZEI által szervezett
interaktív fórum a számos gyakorlati ta
pasztalat és új ismeret mellett pontszerző
rendezvény is volt egyben.

Szakmai konferencia
orvosoknak

Kisorsoltuk a
mobiltelefont
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Akellemes nyáresti esemény a szeren
csi Rákóczi úton kezdődött, ahol 
Fazekasné Majoros Judit, a Zempléni

Múzeum igazgatója emlékezett meg dr.
Petrikovits Lászlóról, aki egykoron saját ké
peslevelezőlap gyűjteményének felajánlá
sával alapítója volt a szerencsi intézmény
nek. A múzeum ma már több, mint egymillió
darab képeslappal Európa egyik legnagyobb
gyűjteményét tudhatja magáénak. Szerencs
Város Önkormányzata nevében Koncz Fe
renc polgármester is koszorút helyezett el
dr. Petrikovits László emlékművénél.

Talán a nap egyik különlegességét adta,
hogy erre az estére ismét megnyitotta ka
puját a Cukormúzeum. Ezúttal vidám gyer
mekzsivajtól volt hangos az egykor méltán
híres ipartörténeti gyűjtemény épülete. A
Múzeumok Éjszakája szervezői kockacu
korépítő versenyt hirdettek a kicsiknek.
Nem volt ez igazi versengés, azonban né
hány finom építőelemből takaros házikó
kat, várakat készítettek a gyermekek.

A rendezvény színvonalához illő rene
szánsz muzsika csendült fel szombaton es
te a Rákóczivár falai között, ahol Elek Bog
lárka, Nagy Marianna és Szirmai Andrea, a
szerencsi művészeti iskola zenepedagógu
sai adtak csodálatos koncertet. Ugyancsak
a program kiemelkedő része volt a Hajnali
Néptáncegyüttes fiataljainak régmúltat
idéző öltözékekben előadott reneszánsz
tánca.

A kellemes esti hangulatban egyre több
látogató érkezett a Zempléni Múzeumba,
Fazekasné Majoros Judit igazgató éjjeli tár
latvezetésen invitálta történelmi sétára az
érdeklődőket, bemutatva a gyűjtemény ál
landó kiállításait a látogatóknak. Aki pedig
kitöltötte a szervezők által előkészített mú
zeumi totót, az éjszaka során kedves aján
dékokkal lehetett gazdagabb.

A képeslevelezőlap gyűjtemény, a hely
történeti kiállítás, a szerencsi csokoládé
gyártás históriáját bemutató tárlat egya
ránt különleges hangulatot kapott ezen az
estén. Fáklyák, gyertyák fénye mellett jár
hatták végig a kiállítótermeket a látogatók,
akik a belépőjegyeik mellé apró meglepe
tésfinomságokat kaptak.              Muhi Zoltán

A múzeumok éjszakája el-
nevezésű rendezvénysorozat
egy évtizedes múltra tekint
vissza hazánkban. A közgyűjte-
mények, művészetek és a kultúra ün-
nepe ez a nap, amely 1999-ben indult
világhódító útjára azzal, hogy az ottani
múzeumok zárórán túli nyitva tartás-
sal várták látogatóikat.

A szakemberek hamar felismerték
az ebben rejlő lehetőségeket, Magyar-
országon 2003-ban várták először éj-
jeli sétára a nagyközönséget a gyűjte-
mények, kulturális intézmények.

Az egész éjen át nyitva tartó köz-
gyűjtemények dolgozóinak egyetlen
célja, hogy felhívják a figyelmet a helyi
értékekre, megismertessék a nagyvi-
lággal hazánk kulturális kincseit.

ii

Reneszánsz dallamok, történelmi séta

a Múzeumok Éjszakáján
Gyertyafényes éjszakai tárlatvezetés, kockacukor-építő verseny,

múzeumi totó, reneszánsz hangverseny és táncok. Talán így fog-
lalhatnánk össze egy mondatban azt a különleges esti progra-
mot, amit június 22-én rendezett a szerencsi Zempléni Múzeum.
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Az 1893ban kiadott első szám társadalmi, közigazgatási
és szépirodalmi témákban óhajtott a közvélemény alakí

tásában szerepet vállalni. Ez a folyóirat a helyi lapszer
vezés hagyománya nélkül indult. Alapítói a szerencsi nyomda tu
lajdonosa, Simon József, a tállyai református lelkész, Hézser Emil,
és Horváth Sándor újságíró voltak. A független és pártatlan céllal
létrejött újság különös hangsúlyt fektetett az iparosok érdekei
nek védelmére, valamint „az igazt és gonoszt kíméletlenül osto
rozó” álláspontra. Helyi érdekű eseményekről, környékbeli hí
rekről számolt be, bírálva a közönyös, érdektelen életvitelt. Meg
rajzolható évfolyamaiból a város arculata, a hirdetések hű képet
festenek a kor hangulatáról, az akkori élet mindennapjairól.

Születése utáni évben az újság nevet és szerkesztőbizottságot
váltott. A TokajHegyalja cikkeit a kiadó változatlan tulajdonosa
mellett Péch Ferenc szerkesztette, őt dr. Krötzer László főmun
katárs segítette. Cikkeikben feltárták, és rámutattak a vidék gaz
dasági problémáira. A helyi társadalom közéleti szereplői szinte
életre kelnek a sajtó hasábjain. Publicistái magyarázzák vagy kri
tizálják a városvezetés intézkedéseit. A millennium évében rész
letes beszámolót közöl az országos fejleményekről, mondván,
akik nem tudtak eljutni e rendezvények helyszíneire, ők se ma
radjanak le az élményről. A filoxéra vész idején az újság bővíti té
makörének palettáját, hiszen hasábjain megjelennek a szőlészet
tel foglalkozó írások. Kiemelt jelentősége volt az újratelepítés fo
lyamatában, segítette, ösztönözte, tanácsokkal látta el a terme
lőket, előadásokat szervezett a helyi gazd
áknak.

A 20. század fordulója új színt hoz az új
ság életébe is, témáját tekintve a szőlészet
és társadalmi írások mellett vegyes tarta
lommal is megtöltődött. A lap egyre szé
lesebb körű tudósítói révén szenzációk
is bekerültek hasábjaira. Sajtóberkekben
úgy tartják, ha egy folyóirat túljut az első
évtizedén, érdemes felfigyelni rá, mert
bebizonyította életképességét.

1907től azonban szakított addigi
politikamentes stílusával, olyannyira,
hogy a tartalom egyharmadát foglalta

el ez az irányvonal. Tudósított a leg
fontosabb rendeletekről, a pártok
egymás közötti harcairól. Szerencsi,
abaújszántói, tokaji szerkesztőségi
tagok úgy gondolták: „csak a politika
képes arra, hogy közérdekeknek ko
moly, számottevő képviselője le
gyen.” 1910ben képes irodalmi mel
lékletét, a Vasárnapi Életet mindösz
sze egy példányszámban adták ki.

A háború éveiben a TokajHegyal
ja részletesen beszámolt a harctéri
eseményekről, a főhadiszállás jelen
téseiről, a fronton harcoló környék
beli katonák üzeneteiről. Már nem
politizál, a háborús lelkesedésre
buzdítást hazafias kötelességének
érzi. Utolsó számát 1919ben olvas
hatták a helyiek.

A Hegyalja szépirodalmi, társa
dalmi, kereskedelmi, ipari, mező,
szőlő, borgazdasági hetilap 1931.
augusztus 20án jelent meg Sze
rencsen, és 1940 ugyanezen havá
ban szűnt meg. Mellékleteként
1939ben hetenkénti kiadásban a
Hegyalja Képes Híradója Timáry
Mihály szerkesztésében látott
napvilágot évfolyam, sorszám, keltezés nélkül. Budapesti lapok
hoz is mellékelt, a Magyar Élet Pártját propagáló kiadvány volt.

Új lapengedéllyel, új vonalon, függetlenül az előző
lapvállalkozástól indult el az ÚjHegyalja társadalmi,
gazdasági és kulturális hetilap. A szintén hetenként
kiadott periodika felelős szerkesztője Marton László,
laptulajdonosa és nyomdásza Farkas Elemér lett. A
keresztény szellemiség kialakítását célzó helyi érde
keltségű, kormánytámogató jobboldali hetilap 1941
44 között volt forgalomban.

A második világháború vetett véget a városi sajtótör
ténet első szakaszának, melynek a 21. század utolsó ne
gyedében lett csak folytatása.

O. Z. M.

120 éve jelent meg a Szerencsi Hírek elődje

Egy közösség, város történetének legszélesebb
tömegekhez eljutó forrása a sajtó volt. Felismerve
e tényt, arra a döntésre jutottak a tiszteletre mél-
tó szerencsi polgárok, hogy új vidéki lapot jelen-
tetnek meg Zemplén megyében.

TOKAJ-HEGYALJA
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A kiskert tulajdonosa számára fontos információkat tartalmaz
a csomagoláson található részletes tájékoztató. Az üzletekben a
leggyakrabban megválaszolásra váró kérdés, hogy hány liter víz
hez elegendő? Példa alapján ha: 0,5 kg/ha dózisban kell kijuttatni
az adott rovarölő szert a gyümölcsösben, akkor a következő mó
don lehet kiszámolni 10 liter vízhez hány gramm szükséges: A
gyümölcsültetvényekben általában egy hektárra 1000 liter víz
szükséglettel számolhatunk. Ez azt jelenti, hogy a 0,5 kg rovarölő
szer 1000 liter vízhez elegendő, 10 literhez tehát ennek százada,
azaz 0,005 kg = 5 g szükséges. Olyan kertekhez, ahol évente több
szöri vagy rendszeres permetezés is szükséges, nagyobb kisze
relésű (500 gr, 200 ml) növényvédő szert érdemes vásárolni.
Ezekből viszont alkalmazásonként ki kell mérni a kellő mennyi
séget. A növényvédő szerek többségénél 0,1 %os töménységet
ajánlanak a gyártók. Por esetén ez azt jelenti, hogy 1 liter vízbe 1
gr szert, illetve 10 liter vízbe 10 gr (1 dkg) szert kell adagolni. A
folyékony, emulzió formájában kiszerelt szereknél a 0,1%os tö
ménység eléréséhez 1 liter permetléhez 1 mlt, 10 literhez pedig
10 mlt kell feloldani.

Ez a számítási mód a gombaölő szereknél is irányadó lehet.
Gyomirtó szereknél hektáronként csak általában 300400 liter
permetlé szükséges.

Fontos továbbá, hogy ne közvetlenül a permetlétartályba mér
jük ki, és ne ott keverjük össze a vízzel a vegyszert, még akkor
sem, ha van a tartályon térfogatbeosztás! A bekeverést térfogat
beosztással ellátott mérőedényben végezzük el.

A permetlé mennyiségének meghatározása általában tapasz
talati úton lehetséges. A bokrokhoz általában 12 liter, fiatal fák
hoz 24 liter, kifejlett lombozatú fákhoz 510 liter permetlé szük
séges. A növényvédő szer márkaneve mellett a legtöbb esetben
található egy szám és/vagy egy egykét betűs jelölés (pl. Actara
240 SC). A szám azt mutatja, hogy milyen arányban tartalmazza
a készítmény a hatóanyagot (az Actara esetében 240 gr/l tiame
toxam). Ez a felhasználó számára tájékoztató jellegű információ,
a számunkra szükséges permetlémennyiség kiszámításánál nem
kell figyelembe vennünk. A betűjelölés a szer formulájára utal,
amely az angol elnevezés rövidítése. Ezek a következők lehetnek:
E=emulzió, EC=emulziókoncentrátum, S=szuszpenzió, SC=szusz
penzió, koncentrátum, CS=szuszpenziókoncentrátum, SP=víz
oldható por, L=folyadék, WP=vízben diszpergált por, WSC=víz
ben oldott koncentrátum, D=porozószer, DP=por alakú perme
tezőszer, G=granulátum.

Várakozási idők: a csomagolóanyagon minden esetben feltün
tetik a munkaegészségügyi és az élelmezésegészségügyi vára
kozási időt. A munkaegészségügyi várakozási idő napokban fe
jezi ki azt az időtartamot, amely letelte után védőfelszerelés nél
kül lehet az állományban dolgozni. Ez 08 napig terjed. Az élel

mezésegészségügyi várakozási idő a permetezés és a betakarí
tás között kötelezően betartandó időt jelenti, szintén napokban.
Ennek időtartama 060 nap lehet. A házikerti szereknek általá
ban 0 vagy 23 nap a munkaegészségügyi várakozási ideje. Fon
tos megjegyezni, hogy a 0 nap mindkét várakozásnál azt jelenti,
hogy csak másnap (tehát a permetezés napján még nem) lehet
munkát végezni a területen, illetve betakarítani!

Még a házikertben is kötelező a védőfelszerelés, optimális eset
ben a kétrészes védőruha, kesztyű, kalap, csizma és szemüveg.
A permetezés előtt és után 8 órával tilos alkoholt fogyasztani! Ti
los permetlékészítés közben cigarettázni és étkezni! A növény
védő szereket az élelmiszerektől távol tároljuk, lehetőleg olyan
magas polcon, ahol a gyermekek nem férnek hozzá. Minden esz
közt és mérőedényt, amit a permetezéshez, vagy ennek előké
születeihez használunk, semmi egyéb célra ne használjuk, és a
növényvédő szerekkel együtt, egy helyen, elzárva tároljuk!

Mészáros Miklós

Várjuk kedves vásárlóinkat!

Mezőgazdasági szakboltMezőgazdasági szakbolt
Szerencs, Kisvásártér 1. (a piac mellett)

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

Tel./fax: 47/363-713, 70/313-3767

Növényvédő szerek
kis- és nagykereskedelmi

forgalmazása.

Növényvédő szerek
kis- és nagykereskedelmi

forgalmazása.

Növényvédő szerek
kis- és nagykereskedelmi

forgalmazása.

Minden gazdaboltban kapható növényvédő szer. Ezek egy ré-
sze szabadon forgalmazható, III. kategóriájú szer, amit bárki
megvásárolhat. Ennek ellenére a legnagyobb körültekintéssel
kell bánni velük. Az I. és II. kategóriás készítményekhez kizárólag
a külön erre jogosító engedély birtokában lehet hozzájutni. A há-
zikerti szereket bárki megvásárolhatja, így olyan is, aki a növényvé-
dő szerekről és alkalmazásukról a legalapvetőbb ismeretekkel sem
rendelkezik.

Munka a kiskertekben:
permetszer készítése
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INGATLANINGATLAN
Szerencs belvárosában, külön
bejáratú de összenyitva is hasz
nálható, 2 és 4 szoba, konyhás, 2
fürdőszobás, nagy napozó tera
szos, 2 garázsos családi ház el
adó, akár kisebb beszámításával,
illetve kiadó. Nagycsaládosok
nak, vállalkozásra alkalmas. Érd.:
20/4464662. (910)
Legyesbényén kertes családi
ház, rendezett udvarral eladó
vagy elcserélhető. Minden meg
oldás érdekel. Érd.: 47/360253.
(910)
Szerencsen a Bocskai úton 42
m2es 1 emeleti összkomfortos,
rendezett, társasházi lakás, zárt
udvarral, kis kerttel eladó vagy
kisebb családi házra (akár Beke
csen) cserélhető. Minden megol
dás érdekel, megegyezünk. Érd.:
47/361822 vagy 30/3395234.
(910)
Megyaszón, Petőfi út 45. szám
alatti, összkomfortos, két részből
álló családi ház melléképületek
kel, 2562 m2 udvarral eladó. Irá
nyár: 5 M Ft. Érd.: 30/5460713.
(9101112)
Szerencs belvárosában, rend
ben tartott ház, külön bejáratú 2
szoba, konyhás, felső szintje, ga
rázzsal, kertrésszel reális áron el
adó. Érd.: 20/4464662. (910)
Kiadó 2013. szeptember 1től
Szerencs lakóövezetében igénye
sen kialakított 60 m2es szigetelt,
bútorozott, vagy részben bútoro
zott és felszerelt előkertes lakás.

Tel.: 20/9659134. (910) 
Szerencsen az uszoda mellett
kétszobás, összkomfortos csalá
di ház nagy nappalival, garázzsal,
melléképületekkel, gáz és vegyes
tüzelésű kazánokkal áron alul el
adó. Érd.: 47/363530. (1011)
Prügyön jó környezetben lévő,
gázkonvektoros családi ház el
adó. Ár: megegyezés szerint.
Érd.: 20/3928340, 70/428
6166. (1011)
Szerencsen áron alul emeletes
családi ház a Tesco, iskola, óvoda
közelében eladó. Kétgenerációs
lakásnak, nagycsaládosoknak,
vállalkozásra alkalmas. Rende
zett udvaron, melléképületekkel.
Érd.: 70/6557576, 47/363282.
(1011)
Szerencs csendes környékén
áron alul eladó 88 m2es kétszo
bás, összkomfortos családi ház,
740 m2 telken, kerttel, gyümölcs
fákkal, melléképületekkel, külön
álló garázzsal. Érd.: 20/560
0641, 20/6190330.
55 m2es társasházi lakás (vá
rosközpontban) garázzsal eladó.
Ára: 8 M Ft. Érd.: 20/5685189.

VEGYESVEGYES
Friss műszaki vizsgával Suzuki
WagonR Plusz 1,3 GLX sze
mélygépkocsi extrákkal eladó.
Érd: 30/3488000. (910)

LakosságiLakossági

apróhirdetés

POLGÁRMESTERI HIVATAL
Koncz Ferenc polgármester: időpont egyeztetéssel tart fogadóórát. Egeli Zsolt alpol-
gármester: minden hónap harmadik hétfőjén, legközelebb július 15-én 14-16 óráig. Tel.:
47/565-203. Kiss Attila alpolgármester: minden hónap második szerdáján, legközelebb
július 10-én 14-17 óráig. Tel.: 47/565-203. Barva Attila jegyző: minden páros hét szerdáján,
legközelebb július 10-én és július 24-én 8-12 óráig. Tel.: 47/565-202. A fogadónapok 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, pén-
tek 8–11 óra.

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: július 1-7. Alba; július 8-14. Szerencs; július 15-21. Centrum; július
22-28. Oroszlán; július 29-augusztus 4. Alba; augusztus 5-11. Szerencs. 22 óra után a
gyógyszertárak telefonos egyeztetést követően, az ügyeletes orvos kérésére, rendkívüli eset-
ben biztosítja a gyógyszer kiadását.

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

KÖZÉRDEKŰ INFORMÁCIÓKKÖZÉRDEKŰ INFORMÁCIÓK

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)

Figyelem!Figyelem!
Vállaljuk telephelyek,

zárt objektumok,
ill. mezőgazdasági
területek élőerős,

kutyás, ill. fegyveres őrzését.
Leinformálható referenciákkal

rendelkezünk.

Korrekt áron, magas
színvonalon dolgozunk.
„Mert az egészség után a

legfőbb érték a biztonság!”

Bővebb információk:
(20) 450-1900

munkakörbe keresünk

munkatársat.

A szakmai önéletrajzot és a motivációs levelet
a szerencsimunkahely@gmail.com e-mail címre várjuk.

webgrafikuswebgrafikus

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

Elektromos kerékpár
akkumulátor

Elektromos kerékpár
akkumulátor

szakszer új akkumulátor
cseréjét vállalom.

ű bevizsgálását,

Tavaszi és nyári
akkumulátor akció!

motorkerékpár
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43%43%kedvezménnyel
kedvezménnyel

Farkas és Farkas Kft.

iroda@ffablak.hu – www.ffablak.hu

Szerencs, Rákóczi út 33.
Tel.: 47/362-580 Mobil: 20/9477-355

Encs, Petőfi út 58. F/5. Tel.: 46/306-394 Mobil: 20/9477-393

ABLAK-AJTÓ AKCIÓ! AKCIÓ! AKCIÓ!ABLAK-AJTÓ AKCIÓ! AKCIÓ! AKCIÓ!

mármár

74.370 Ft-tól74.370 Ft-tól
• 70 mm-es profilból • 5 ponton

záródó biztonsági ráccsal
• aluküszöbbel • 3 db ajtópánttal

Műanyag bejáratiajtókMűanyag bejáratiajtók

Érvényességi idő: 2013.07.30-ig Árak az ÁFA-t tartalmazzák.

BANKKÁRTYA ELFOGADÓHELY

Válassza termékeinket, győződjön meg kiváló árainkról!

3900 Szerencs, Rákóczi u. 95.
Pálya- és asztalfoglalás: 47/561-140

www.bowling-club.eu

Egész nyáron rendkívüli

Csapolt Borsodi sörCsapolt Borsodi sör
akcióval (220 Ft/korsó)akcióval (220 Ft/korsó)

és színvonalas rendezvényekkel várunk
a Bowling Clubban
és a teraszunkon.

RÁKÓCZI HUSZONHÉT PIZZÉRIA ÉS KISVENDÉGLŐ

Szerencs Rákóczi u. 27.
Tel.: 47/951-337 30/8304665vagy
Szerencs Rákóczi u. 27.
Tel.: 47/951-337 30/8304665vagy

Közkívánatra ismét:

CSALÁDI RÁNTOTT HÚSOZÁS!CSALÁDI RÁNTOTT HÚSOZÁS!

Vasárnapi pizza akció!Vasárnapi pizza akció!
Vasárnaponként 2 db 32 cm-es pizzaVasárnaponként 2 db 32 cm-es pizza

1 999 Ft1 999 Ft Az akció
visszavonásig érvényes.

Házhoz szállítással is!
A csomagolás ingyenes.
Az akció visszavonásig

érvényes.

Május 12-től vasárnaponként
1 kg rántott szelet (csirkemell vagy karaj)
1 kg köret (hasábburgonya vagy rizs)
0,5 kg savanyúság 3 990 Ft3 990 Ft

DIEGODIEGO
Áruház SzerencsÁruház SzerencsLaminált padlók

PVC padlók
Darabszőnyegek
Padlószőnyegek
Futószőnyegek
Karnisok
Függönyök
Tapéták (több mint 1500 féle), poszterek
Álmennyezetek, stukkók
…és kiegészítő termékek.

Szerencs, Bekecsi út 2. Tel : (47) 361-378efon

Szőnyegek szegése

akár használt szőnyegekre is!

24 48 órás határidővel

megrendelhető,

–

Szerencs, Gyár út 61. (a Profi mellett)

Péntek:
Szombat:
Hétfő:
Kedd:
Szerda:
Csütörtök:
Vasárnap:

Péntek:
Szombat:
Hétfő:
Kedd:
Szerda:
Csütörtök:
Vasárnap:

BÁLABONTÁS!BÁLABONTÁS! 9-17
-12

9-17
9-17
9-17
9-12
Zárva

óra
9 óra

óra
óra
óra
óra

( )
( )
( )
( )
( )
( )

500 Ft/db
500 Ft/db
400 Ft/db
300 Ft/db
200 Ft/db
100 Ft/db

NYITVA TARTÁS

BÁLABONTÁS!BÁLABONTÁS!

Gyönyörű függönyök
érkeztek!

Gyere be a boltba,
hogy ne maradj le róla!

5000 Ft feletti vásárlás esetén,
megajándékozzuk Önt egy hűsítő

jégkrémmel vagy egy frissítő kávéval
az üzlet teraszán!
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Kínálatunkból:
Minden gyermek lábbeli kedvezménnyel
Női papucsok 900 Ft-ról
Divatos olasz nyári felsők 1800 Ft-ról
Műbőr dzsekik 7100 Ft-ról kaphatóak

• 60%
200 Ft-ért

990 Ft-ért
3590 Ft-ért

•
•
•

a Center Olcsó Áruk Boltjában!
Szerencs, Rákóczi út 104.

a Center Olcsó Áruk Boltjában!
Szerencs, Rákóczi út 104.

NYÁRI !AKCIÓNYÁRI !AKCIÓ

Ne várja meg a nyár végét,
vásároljon már szezon előtt akciósan!

Mi felöltöztetjük tetőtől talpig!
Széles választék, mérsékelt árak,

győződjön meg róla személyesen is!

Zemplén Tourist Kft. Szerencs, Rákóczi 67.
Tel.: 47361-151, e-mail: zemplen.tourist@t-online.hu

www. .huzemplentourist

NYITVA: H-P 7.30-16 óra, SZ. 8-12 óra
TELEFON: 47/361-151

– 1 hét Bulgária (Napospart)– 1 hét Bulgária (Napospart)
repülővel, debreceni indulással már 39 990 Ft/főtől

– 1 hét Kefalónia– 1 hét Kefalónia
repülővel, reggelivel 79 900 Ft/főtől– 1 hét Korfu– 1 hét Korfu

repülővel, apartmanban 59 900 Ft/főtől

A Super Last Minute utakat keresse irodánkban!

Nézelődjön Facebook oldalunkon is!
facebook.com/zemplentouristkft

Kínálatunkból:

Az árak visszavonásig érvényesek.
Minden nap szállított, friss áru.

SZÉP kártyát és étkezési utalványt elfogadunk!

Szerencs, Dobó Katica út 32.
Telefon: 47/361-018, 30/262-8418.

70%-os kolbászhús
Sertés oldalas EH
Sertésfej
Sertésláb
Zsírszalonna
Hasaalja szalonna
Tokaszalonna
Sertészsír 1 kg
Sertészsír 5 kg
Étkezési tepertő lédig
Étkezési tepertő fűszeres lédig

940 Ft/kg
940 Ft/kg
220 Ft/kg
350 Ft/kg
520 Ft/kg
700 Ft/kg
550 Ft/kg
560 Ft/kg
560 Ft/kg

1420 Ft/kg
1620 Ft/kg

Belovecz és TársaBelovecz és Társa
Hús- és hentesáru Nagykereskedelmi Kft.Hús- és hentesáru Nagykereskedelmi Kft.



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

Egy kis hazai...
AKCIÓS TERMÉKEINK

Szerencsi virsli
Szendvics sonka
Lángolt kolbász
Füstölt sertéskolbász
Füstölt kenyérszalonna
Füstölt csülök csont nélkül

849 Ft/kg
1349
1049
759
819

1049

Ft/kg
Ft/kg
Ft/kg
Ft/kg
Ft/kg

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. június 28-tól módosításig érvényes!

Folyamatos termék vásárláshoz kötött ajándékok!

AJÁNLATUNK

A MELEG NYÁRI NAPOKRA:

AJÁNLATUNK

A MELEG NYÁRI NAPOKRA:

LÁTOGASSON EL HOZZÁNK.
KEZDJE ITT A VÁSÁRLÁST!

15W-40 és 10W-40 motorolaj 1 000 Ft/l
E-jeles nappali menetfény lámpák

ÓZONGENERÁTORRAL,

A BERECZK AUTÓSBOLTBAN.
Most bevezető áron. Tel.: 20/926-3710

Várunk minden érdeklődőt, próbálja ki Ön is!

a tisztítás során a kellemetlen szagok
megszűnnek, az autó belső tere vírus- és baktériummentes lesz.
A pollenszűrő cseréje ajánlott, amit üzletünkben megvásárolhat,

Klímatisztítás, -fertőtlenítésKlímatisztítás, -fertőtlenítés

hűthető üléshuzat, ventilátorok, napvédők, árnyékolók
raszterfóliák, bogároldók, gumiápolók, samponok

hosszbordás szíjak raktárról, telefon- és GPS-tartók
méretpontos könyöklők tipusokra is, légterelők
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