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Időskorúak
köszöntése

?

Együtt vagyunk, győzni fogunk!
Részletek a 8. oldalon.



Őszi 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.

SZERENCSI POLGÁRMESTERI HIVATAL
Szerencs, Rákóczi út 89., Tel.: (47) 565-200, Fax: (47) 565-
210, E-mail: hivatal@szerencs.hu. A hivatal ügyfélfogadási
ideje: hétfő: 8–12 óráig; szerda: 8–12 és 13–16 óráig; péntek:
8–12 óráig.

Fogadóórák: Koncz Ferenc, polgármester: időpont egyez-
tetéssel tart fogadóórát. Dr. Egeli Zsolt alpolgármester:
minden hónap harmadik hétfőjén, legközelebb október 21-én
14-16 óráig. Telefon: (47) 565-203. Kiss Attila alpolgármes-
ter: minden hónap második szerdáján, legközelebb november
13-án 14-17 óráig. Telefon: (47) 565-203. Dr. Barva Attila
jegyző: minden páros hét szerdáján, legközelebb október 16-
án 8-12 óráig. Telefon: (47) 565-202.
A fogadóórák telefonos bejelentkezés alapján történnek. 

SZERENCSI JÁRÁSI HIVATAL, OKMÁNYIRODA
Szerencs, Rákóczi út 89. Ügyfélfogadás: hétfő: 8–12 óráig
és 13–16 óráig; szerda: 8–12 óráig és 13–16 óráig; péntek:
8–13 óráig. Tel.: 47/565-240. E-mail: okmanyiroda@sze-
rencs.hu

SZERENCSI JÁRÁSI HIVATAL ÉS JÁRÁSI GYÁMHIVATAL
Szerencs, Rákóczi út 63. Tel.: (47) 777-561. Ügyfélfogadási
idő: hétfő: 8–12 óráig és 13–16 óráig; szerda: 8–12 óráig;
13–16 óráig; péntek: 8–12 óráig.

NEMZETI ADÓ- ÉS VÁMHIVATAL
Szerencs, Széchenyi út 43. Tel.: 47/361-864. Hétfő és csütör-
tök 8–15 óra, péntek 8–12 óra. Miskolc, Kazinczy út 19. Hét-
fő 8–18 óra, kedd és csütörtök 8–12 óra, szerda: 14–18 óra,
péntek 8–11 óra.

HÁZIORVOSI RENDELŐK
I. számú háziorvosi rendelő: Rendel: Dr. Rohály Judit há-
ziorvos, főorvos. Cím: Szerencs, Jókai út 2. Tel.: (47) 362-590.
Rendelési idő: hétfő: 12–16 óráig; kedd–péntek: 8–12 óráig.
II. számú háziorvosi rendelő: Rendel: Dr. Móré László há-
ziorvos. Cím: Szerencs, Rákóczi út 51. Tel.: (47) 362-225. Ren-
delési idő: hétfő–kedd: 8–12 óráig; szerda: 14–17 óráig; 
Ondon: 9–12 óráig; csütörtök–péntek: 8–12 óráig.

III. számú háziorvosi rendelő: Rendel: Dr. Sütő Szilveszter
háziorvos, városi főorvos. Cím: Szerencs, Rákóczi út 51. Tel.: (47)
362-638 (asszisztens); 47/560-016 (főorvos). Rendelési idő: hét-
fő–szerda: 8–12 óráig; csütörtök: 12–16 óráig; péntek: 8–12
óráig.
IV. számú háziorvosi rendelő: Rendel: Dr. Spak László há-
ziorvos. Cím: Szerencs, Rákóczi út 51. Tel.: (47) 361-203. Ren-
delési idő: hétfő: 8–12 óráig; kedd: 12–16 óráig; szerda–pén-
tek: 8–12 óráig.
V. számú háziorvosi rendelő: Rendel: Dr. Gál Tamás házi-
orvos. Cím: Szerencs, Rákóczi út 102. Tel.: (47) 560-144. Ren-
delési idő: hétfő–kedd: 8–12 óráig; szerda–péntek: 13–16
óráig.

GYERMEKORVOSI RENDELŐK
I. számú házi gyermekorvosi rendelő: Rendel: Dr. Bodosi
Csilla házi gyermekorvos. Cím: 3900 Szerencs, Rákóczi u. 51.
Tel.: (47) 362-612. Rendelési idő: hétfő: 13–16 óráig; kedd: 8–
11 óráig; szerda: 14–17 óráig; csütörtök: 8–11 óráig; tanácsa-
dás: 11–12 óráig; péntek: 8–11 óráig.
II. számú házi gyermekorvosi rendelő: Rendel: Dr. Bobkó
Géza házi gyermekorvos, főorvos. Cím: 3900 Szerencs, Rá-
kóczi u. 51. Tel.: (47) 361-547. Rendelési idő: hétfő: 9–12 órá-
ig; kedd: 13–16 óráig; tanácsadás: 10–12 óráig; szerda: 9–12
óráig; csütörtök: 13–16 óráig; péntek: 9–12 óráig.

FOGORVOSI RENDELŐK
I. számú fogorvosi körzet: Rendel: Dr. Varga Renátó fog-
szakorvos. Cím: 3900 Szerencs, Bekecsi u. 10. (ESZEI). Tel.:
47/361-758. Rendelési idő: hétfő–szerda: 8–14 óráig; csü-
törtök: 13–19 óráig; péntek: 8–14 óráig.
II. számú fogorvosi körzet: Rendel: Dr. Gálné Dr. Bíró Ma-
rianna. Cím: 3900 Szerencs, Rákóczi út 86. (bejárat a Petőfi
utca felől). Bejelentkezni személyesen, vagy a 20/564-5064-
es telefonszámon lehetséges. Rendelési idő: hétfő: 9–15 órá-
ig; kedd: 12–18 óráig; szerda–péntek: 9–15 óráig.
III. számú fogorvosi körzet: Rendel: Dr. Brugoviczky Zsolt
Béla. Cím: 3900 Szerencs, Rákóczi Zs. tér 1., az iskola föld-
szintjén. Tel.: 47/362-247. Rendelési idő: hétfő–szerda: 
14–20 óráig; csütörtök: 13–19 óráig; péntek: 14–20 óráig.

KÖZPONTI ORVOSI ÜGYELET
Szerencs, Rákóczi út 51. Tel.: (47) 364-300. Diszpécserszol-
gálat: (47) 362-255.

ÜGYELETES GYÓGYSZERTÁRAK
Október 7-13.: Centrum. Október 14-20.: Oroszlán. Október 21-
27.: Alba Gyógyszertár. Október 28. – november 3.: Szerencs
Gyógyszertár. 22 óra után a gyógyszertárak telefonos
egyeztetést követően, az ügyeletes orvos kérésére,
rendkívüli esetben biztosítják a gyógyszer kiadását.

GYÓGYSZERTÁRAK NYITVA TARTÁSA
Alba: Szerencs, Rákóczi út 102. Tel.: 47/361-530. Nyitva tar-
tás: H–P: 8–17 óra, Szo.: 8–12 óra. Centrum: Szerencs, Rá-
kóczi út 75. Tel.: 47/362-054. Nyitva tartás: H–P: 7.30–19 óra,
Szo.: 7.30–11.30 óra. Oroszlán: Szerencs, Bekecsi út 8. Tel.:
47/361-433. Nyitva tartás: H–P: 8–19 óra. Szerencs: Tesco
Áruház. Tel.: 47/560-302. Nyitva tartás: H–Szo.: 8–20 óra, 
V: 8–19 óra.

ÁLLATORVOS
Szerencs Városi Állategészségügyi Centrum Kkt. 
Szerencs, Jókai utca 16. Tel.: (47) 363-330.

ZEMPLÉNI MÚZEUM
Szerencs, Rákóczi-vár. Tel./Fax: (47) 777-770. E-mail: muze-
um@szerencs.hu. A kiállítások általános nyitva tartási rendje
március 1-től november 30-ig: kedd–péntek: 8–16 óráig;
szombat és vasárnap: 10–16 óráig; hétfő: zárva.

CUKORMÚZEUM
Szerencs, Gyár u. 1. Tel.: (47) 777-772. 
Nyitva tartás: Telefonos bejelentkezés alapján.

SZERENCSI MŰVELŐDÉSI KÖZPONT
Szerencs, Huszárvár u. 11. (Rákóczi-vár). Tel./Fax: (47) 362-290.
Igazgató: (20) 971-0861. E-mail: szerencsiamk@szerencs.hu.

SZERENCSI MŰVELŐDÉSI KÖZPONT, KÖNYVTÁR
Szerencs, Huszárvár u. 11. (Rákóczi-vár). Tel./Fax: (47) 362-
254. Igazgató: (20) 971-0861. 

A Szerencsi Hírek ügyeleti telefonszáma:
(20) 340-6089

KÖZÉRDEKŰ INFORMÁCIÓKKÖZÉRDEKŰ INFORMÁCIÓK

Szerencsi Városüzemeltető Non-Profit Kft. ajánlatai
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).

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 Ondi út 1. (Városi Tanuszoda) alatti ingatlanban 

található helyiség. Alapterület: 23 m2.
2. Szerencs, Rákóczi út 94. (Szerencsi Fürdő és Wellnessház) alatti

ingatlanban található helyiségek. Alapterület: 13 m2.
Bérleti díj összege: 1 000 Ft/hó/m2+ÁFA (külön fizetendő a helyiség rezsije).

A pályázat benyújtásának határideje: 
2013. október 31. (csütörtök) 12 óra.

A pályázati adatlap átvehető a Szerencsi Városüzemeltető NonProfit Kft. (3900 Sze
rencs, Kossuth tér 1.), a Szerencsi Fürdő és Wellnessházban (3900 Szerencs, Rákóczi

út 94.) lévő irodájában, a Szerencsi Polgármesteri Hivatal (3900 Szerencs, Rákóczi
út 89.) ügyfélszolgálatánál lehet, valamint letölthető a www.szerencs.hu honlapról.



Felelős szerkesztő: MUHI ZOLTÁN • Szerkesztőség címe (postacím): 3900 Szerencs, Kossuth tér 1. (Népház) • Telefon: 47/561-180, ügyeleti telefon: 20/340-6089
E-mail: szerencsihirek@szerencs.hu • Honlap: www.szerencsihirek.hu • Hirdetésfelvétel: a szerkesztőség címén, valamint a Szerencsi Fürdő és Wellnessházban.
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A tervek és a valóság…
A csapadékvízelvezetési program megvalósítása idén má

jusban kezdődött meg Szerencsen. Az akkori munkaterület
átadáson jelentette be az önkormányzat, hogy a 461 millió
forintos összköltségű beruházás kivitelezését a legyesbényei
CsKer Tranzit Kft. és a budapesti székhelyű INSITU Hungá
ria Építőipari Szolgáltató Kft. által alkotott konzorcium végzi.
A képviselőtestület legutóbbi ülésének legfontosabb témája
volt, amikor a városatyák e projekt részleteiről tájékozódtak.

Mint köztudott, az európai uniós pályázatok rendkívül összetett módon, szi
gorú szabályozással bocsájtják rendelkezésre a támogatásokat és nem volt ez
másképp Szerencs esetében sem. Az önkormányzat ugyan elnyerte a 431 milliós
forrást erre a projektre, azonban a fejlesztés eredeti tervein, a kivitelezés során
nem lehet változtatni. Ezt hangsúlyozta a szeptember 26i ülésen a város pol
gármestere is, aki ugyan megjegyezte, hogy a kivitelezést több, idő közben ki
alakuló, váratlan probléma hátráltatja, melyek tervmódosítással orvosolhatók
lennének, de azt is hozzátette: ez utóbbira nincs lehetőség, hiszen ez veszélybe
sodorná a pályázat finanszírozását. Egyszerűen fogalmazva, ha nem az eredeti
tervek szerint valósul meg a kivitelezés, azt nem fizeti ki az Európai Unió.

Több lakossági észrevétel érkezett az elmúlt időszakban a munkálatok minő
ségéről, a megvalósítás körülményeiről. A csapadékvízelvezető árkok építésé
ben érintett utcák lakóit minden bizonnyal az háborította fel leginkább, hogy a
kivitelező felvonulásával a porták előtti parkosítások, a családi házak környékén
telepített fák, bokros területek kárát szenvedték az új árokrendszer kiépítésé
nek. Azt is mondják, egyegy városrészben lakossági fórumot kellett volna tar
tani annak érdekében, hogy a helyiek tisztában legyenek a kivitelezés részletei 
vel, esetleg javaslatokat tegyenek a megvalósításra. Itt azonban meg kell je 
gyezni: a település vízrendezésének tervezését már a 2000es évek elején meg
kezdte az önkormányzat. 2007ben készült egy pályázat, amely keretében Sze
rencs teljes csapadékvíz hálózata felújítható lett volna, azonban ezt akkor for
ráshiány miatt elutasították. Így történhetett, hogy 2010ben, a felálló új önkor
mányzat, élve a kínálkozó lehetőséggel, idő hiányában a már kész beruházási
dokumentációra hagyatkozva nyújtotta be a pályázatot, amely végül – elképzel
hető, hogy nem minden részletében kellő körültekintéssel elkészített tervek
alapján – 461 milliós fejlesztést eredményezett Szerencsen.

A megvalósítás körül kialakult észrevételek azonban megfontolandók, mint
például a sok helyen tátongó, mély árkok későbbi befedése, a Bakó utcán „el
tűnő” parkolóhelyek majdani kialakítása, hiszen a temető környékén is szük
ség van a gépkocsimegállókra. Ezzel szemben például megoldódni látszik a
Fenyves utca lakóinak évtizedes gondja: az ott kiépülő övárokrendszer a re
mények szerint végre megvédi majd az ingatlanokat az Árpádhegyről lezú
duló csapadékvíztől.

A beruházás lassan a végéhez közeledik, s mint azt a városvezetés korábban
többször hangsúlyozta: ez a projekt nem oldja meg Szerencs egész területének
csapadékvízelvezetési gondját. Nem tartalmazza a program többek között a
Fecskés árokrendszerének fejlesztését, ez minden bizonnyal egy későbbi projekt
részét képezi majd. Ugyanakkor nem is oly régen befejeződött a Szerencspatak
árvízvédelmi beruházása, amelynek talán legfontosabb eleme az a beton támfal,
amely éppen e településrész árvíz elleni védelmét hivatott ellátni a jövőben.

A most megvalósuló szerencsi beruházások minden bizonnyal jó minőség
ben, határidőre elkészülnek, és egy újabb pályázati lehetőség révén a csapa
dékvízelvezető rendszer fejlesztése is tovább folytatódhat városunkban, mi
közben a most felmerült hiányosságok is megoldásra találnak a jövőben. Ez
utóbbira Szerencs polgármestere tett ígéretet a szeptember 26ai önkor
mányzati ülésen.

Muhi Zoltán

A nemzeti ünnep 
szerencsi programjai

Szerencs Város Önkormányzata 
megemlékezést szervez 

az 1956. évi forradalom és szabadságharc 
kezdetének 57.,

évfordulója alkalmából.

2013. október 22.
10 óra: Koszorúzási ünnepség 

Nagy Imre szobránál 
a Rákóczi út 111. szám előtt 

a Szerencsi Szakképző Iskola diákjaival.
14 óra: Koszorúzás 

ifj. Tatay Zoltán emléktáblájánál 
a Jókai utca 16. szám alatt 

a Bolyai János Katolikus Általános Iskola 
tanulóival.

15 óra: Koszorúzás 
az Ifj. Tatay Zoltán Ifjúsági Sporttelep emlék

táblájánál a Szerencsi Rákóczi Zsigmond Álta
lános Iskola diákjaival.

16 óra: Tisztelgő emlékezés 
ifj. Tatay Zoltán sírhelyénél 
a református temetőben. 

Tárogatón közreműködik: Ringer István, 
szaval: Nagy József.

2013. október 23.
9 óra: Koszorúzás 

az 1956os obeliszknél a Kossuth téren. 
1956 hőseire emlékezik: 

Koncz Ferenc polgármester. 
Közreműködik a Hegyalja Pedagógus Kórus 

és Ringer István.
10 óra: Ünnepi megemlékezés 
a Rákóczivár színháztermében. 

Műsort ad a szerencsi Rákóczi Zsigmond 
Általános Iskola. 

Ünnepi beszédet mond: 
dr. Mengyi Roland országgyűlési képviselő, 

a BorsodAbaújZemplén Megyei Közgyűlés
elnöke.



Osvay György, a Szerencsi Mezőgaz
dasági Zrt. elnökvezérigazgatója
bevezetőjében bemutatta a térség

egyik legnagyobb foglalkoztatójaként mű
ködő vállalkozást. Mint elhangzott, a 380
főből álló alkalmazotti létszámmal tevé
kenykedő cég teljes árbevétele mintegy 
44,5 milliárd forint évente. Átlagosan 380
ezer baromfit tartanak, a sertéstelep 1100
darabos kocaállománya közel 30 ezer hí
zót bocsájt ki, melyet a cég saját húsüze
mében dolgoznak fel. Ez utóbbi részleg
évente mintegy 2,83 millió kilogramm
húst értékesít, ennek 80%a tőkehús, to
vábbi 20% pedig különböző késztermék
ként kerül a boltokba. A húsmarha ágazat
ban és a tejelőtehenészetben 3000 darab
szarvasmarhát tartanak, éves tejteremelé
sük eléri a 6 millió litert.

A most elkészült két istálló a tejelőtehe
nészet fejlesztését szolgálja, s a cég reméli,
hogy a korszerű technológiának, a jóléti ál
lattartás körülményeinek megteremtése
tovább növelheti a vállalkozás sikerét 
– hangzott el az eseményen.

Az ünnepélyes átadás előtt a Vidékfej
lesztési Minisztérium parlamenti államtit
kára hangsúlyozta, hogy ez a beruházás
mérföldkő a vertikálisan egymásra épülő
tevékenységet folytató Szerencsi Mezőgaz
dasági Zrt. életében. Budai Gyula szerint
Magyarország agráriumában fontos cél,
hogy kialakuljon a kis és nagygazdaságok
harmonikus egyensúlya. Az államtitkár
úgy véli, a kis és közepes gazdaságok a mi
nőségi termelés, a nagygazdaságok pedig
jellemzően a mennyiségi termelés irányá
ba indultak, azonban vannak olyan nagy
vállalkozások, mint például a Szerencsi

Mezőgazdasági Zrt., amely a mennyiség
mellett a minőségre is komoly figyelmet
fordít. Mindez a saját maguk által feldolgo
zott és forgalmazott termékeikben jelenik
meg. – Olyan fejlesztést adunk át, amely
azt igazolja, hogy Magyarországon van jö
vője az agráriumnak. Ez a beruházás je
lentős európai uniós forrásokat tartalmaz,
azt is igazolva, hogy a cég abba az irányba
halad, hogy növelje versenyképességét, és
piacait Magyarországon és külföldön egya
ránt – hangsúlyozta Budai Gyula.

A négyezer négyzetméteres, 360 férőhe
lyes istállók átadását jelképező nemzeti
szín szalagot Osvay György, Budai Gyula és
Koncz Ferenc polgármester közösen vág
ták át, majd a vendégek rövid sétát tettek
a korszerű állattartást biztosító, és a tejter
melés hatékonyságát növelő új létesítmé
nyekben, melyek megvalósítására Európai
Unió és a Magyar Köztársaság Kormánya
közösen 40 % támogatást nyújtott.

T. A. – M. Z.

Fejlesztés a korszerű állattartás érdekében

OSVAY GYÖRGY 
elnök-vezérigazgató:

Vállalkozásunk je
lentős beruházása va
lósult meg, az Európai
Unió és az Új Magyar
ország Vidékfejleszté

si Program támogatá
sával. A fejlesztésre nettó

430 millió forintot fordítottunk. A támo
gatás mértéke 40%, így a cégünk jelentős
önerőt is vállalt a program keretében,
amit a tejelő tehenészetünk évi 6 millió
liter értékesített tej árbevételéből igyek
szünk kitermelni.

Az állatjóléti és technológiai szem
pontból egyaránt jelentős fejlesztés so
rán három régi épületet lebontottunk,
melyek helyén két új istállót létesítet
tünk az állatjóléti előírásoknak megfele
lően. Reményeink szerint a magasabb
épület, a bennük kialakított jobb klíma,
az automata függönyrendszerrel, venti
látorokkal, vízpermetezővel felszerelt
létesítmény kedvezőbb feltételeket biz
tosít a szarvasmarha állománynak és ez
zel hatékonyabb lesz a tejtermelés.

Vállalkozásunk jelenleg hároméves
fejlesztési ciklust valósít meg az állattar
tó telepek korszerűsítése érdekében,
amely 2014ben ér véget. A jövő felada
ta, hogy felújítsuk meglévő eszközpar
kunkat, s amennyiben megfelelő pályá
zati lehetőségek állnak rendelkezésünk
re, például gépek, technológiai elemek
beszerzésére, várható, hogy újabb fej
lesztések valósulhatnak meg a Szerencsi
Mezőgazdasági Zrtnél.

Az Európai Unió és a Magyar Köztársaság Kormánya által az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program kere-
tében nyújtott összesen 172 millió forintos támogatással valósult meg a Szerencsi Mezőgazdasági Zrt. „Állattartó
telepek korszerűsítése” elnevezésű egyik beruházása. A fejlesztés keretében szeptember 27-én két, egyenként
360 férőhelyes tehenészeti istállót avattak a cég Vince tanyán található telephelyén.
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Budai Gyula, a Vidékfejlesztési Minisztérium parlamenti
államtitkára a Szerencsi Mezőgazdasági Zrt. szeptember 

27ei tehenészeti istálló avatásán a Szerencsi
Híreknek nyilatkozva elmondta:

Magyarországon a mezőgazdaság éves telje
sítménye mindig jelentős mértékben megha
tározza a nemzeti összterméket. Idén, a mint 
egy háromhetes aszályos időszak ellenére, a ta

valyinál sokkal jobb termés várható. Búzából és
más gabonafélékből 5,1 millió tonna termett idén.

A 2013as termés jelentősen fogja növelni azokat az eredménye
ket, melyeket különböző gazdaságkutatók előre jeleztek, azaz a
0,7%os növekedésben a mezőgazdaságnak ismét jelentős sze
repe lesz. Ha azt mondom, hogy a mezőgazdaság stratégiai ágazat
és döntően meghatározza a GDPt, akkor nem járok messze az
igazságtól. A Szerencsi Mezőgazdasági Zrt. beruházása példaér
tékű és mindenkinek ajánlom, jöjjön el és nézze meg, hogyan kell
fejleszteni, miként kell az EU forrásokat jól kihasználni. A cég
rendkívül összetett gazdálkodást végez, a szántóföldi termesztés
től a feldolgozóiparig és véleményem szerint ez a jövő és a ver
senyképesség záloga. 

Szerencsi Hírek: Mennyire jellemző Magyarországon, hogy a
mezőgazdasági vállalkozások ilyen és hasonló fejlesztéseket va
lósítanak meg?

Budai Gyula: Szerencsére egyre gyakoribbak a beruházások, de
BorsodAbaújZemplén megye mindig kiemelt régió, hiszen min
den egyes beruházás, amely munkahelyeket teremt, pozitív hír
ként értékelhető. Mint hallottuk, a cég 380 embert foglalkoztat,
újabb beruházásokat terveznek, s ezzel további munkahelyeket
hozhatnak létre. Erre minden másnál nagyobb szükség van ebben
a térségben.

Példaértékű beruházás

A Tokajhegyaljai törté
nelmi borvidéken vár
hatóan október köze
pén kezdődik a
nagyszüret, ek
kortól kezdik
szedni a tőkék
ről a hagyomá
nyos fajtákat,
a furmintot és
a hárslevelűt,
ugyanakkor a
korán érő
sárgamusko
tály szőlő fel
vásárlása már
befejeződött –
tájékoztatta az
MTIt Goreczky
Gergely, a Tokaj Ke
reskedőház Zrt., Ma
gyarország egyetlen álla
mi borászata vezérigazgató
ja.

Közlése szerint a Tokaj Kereskedő
ház a terveknek megfelelően 10 ezer
mázsa sárgamuskotály szőlőt vásá
rolt fel a termelőktől, kilogrammon
ként 140 forintért. Elmondta: a fur
mint és hárslevelű felvásárlása, a
2013. évi nagyszüret a Tokaj Kereske
dőháznál is előreláthatólag október
közepén kezdődik, természetesen a
szőlő érése és az időjárás függvényé

ben. A rendszeres próba
szüretek és az eddigi

felvásárlók informá
ciói alapján a szőlő

érettsége a leg
több helyen
még nem éri el
a 17 mustfo
kot, a tokaji
minőségi ka
t e g ó r i á t ,
ezért még
várni kell a
szürettel. Az
elmúlt napok

ban hullott
csapadéknak

köszönhetően
ugyanakkor már

látszanak az aszú
sodás jelei, s ameny

nyiben a következő he
tek időjárása száraz, napos

lesz, jó aszútermésre van kilátás.
Goreczky Gergely hozzátette: érde

mes az aszúra várni, hiszen 2013ban
az első osztályú termés kilójáért 2400
forintot fizet a Tokaj Kereskedőház
Zrt. Közlése szerint az idei árak a mi
nél magasabb mustfokú szőlő felvá
sárlását ösztönzik: 23 mustfoktól 165
forint, 25 fok felett pedig 200 forint a
szőlő kilogrammonkénti ára. 

(forrás: MTI)

Tokaj-Hegyalján október közepén 
kezdődhet a nagyszüret

SZŐLŐT SZEDTEK
A VÁROSVEZETŐK

Két évvel ezelőtt ajándékba kapta Szerencs
Város Önkormányzata azt a 800 négyszögöles
szőlőterületet, amelynek gondozását akkor a
Szerencsi Városgazda Nonprofit Kft. kertészete
kezdte meg. A gondos művelés eredményeként
kiválónak ígérkezett az idei termés, így az ön
kormányzati cég szeptember 27én kezdte meg
a termés betakarítását.

Az eseményre a város intézményeinek veze
tői, a Szerencsi Polgármesteri Hivatal, valamint
a Szerencsi Járási Hivatal munkatársai érkeztek,
hogy segédkezzenek a szőlőszedésben. Tóth Ist
ván a Városgazda Nonprofit Kft. ügyvezetője a
Szerencsi Híreknek elmondta, hogy idén első al
kalommal hívták meg a hivatalok és intézmé
nyek vezetőit a városi szüretre, de a kezdemé
nyezés sikerét látva szeretnének ebből hagyo
mányt teremteni.

A mézédes szerencsi fürtök bizonyára jó alap
anyagot jelentenek majd a 2014ben elkészülő
polgármesterek borához, melyet minden esz
tendőben a Tokaj Kereskedőház Zrt. pincéiben
érlelnek.



ARákóczivár zsúfolásig megtelt szín
háztermében Koncz Ferenc köszön
tötte a „Magyarország nem hagyja

magát! Védjük meg a rezsicsökkentést!”
címmel megrendezett esemény résztvevőit.
Szerencs polgármestere arra az időszakra
emlékeztetett, amikor évről, évre emelked
tek a mindennapos költségek, az elviselhe
tetlenség határáig sújtva a magyar családo
kat. – 2010ig Szerencsen sem tapasztal
tunk mást, mint a vízdíj és szemétdíj folya
matos emelkedését, ezzel szemben a város
önkormányzata az elmúlt három esztendő
ben ezeket a közüzemi díjakat nem növelte,
sőt,  a kormányzati lépések következtében
a szerencsi családok terhei is csökkentek.
Koncz Ferenc köszönetet mondott mind
azoknak, akik itt helyben is aláírásukkal tá
mogatták a rezsicsökkentés programját. 
(A Szerencsi Hírek értesülései szerint Szeren-
csen több mint háromezren támogatták alá-
írásukkal a rezsicsökkentést – a szerk. megj.)

Az est vendége volt dr. Répássy Róbert a
Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium
igazságügyért felelős államtitkára, aki beve
zetőjében megjegyezte, hogy a rezsicsök
kentést támogató több mint kétmillió alá
írás azt mutatja: nem csak saját magukért
küzdenek az emberek, hanem pontosan ér
tik, hogy a kormány az elmúlt három évben
olyan erőkkel, nagyhatalmakkal vívott har
cot, akik abban voltak érdekeltek, hogy
semmi sem változzon ebben az országban.

– A rezsicsökken
tésre azért van
szükség, mert
olyan mértékben
megemelkedtek
a háztartások ter
hei, amire egész
Európában nincs
példa. Meg kell
védenünk ezt a
kezdeményezést!
Nagyon súlyos
gazdasági érde
keket sértett a
kormány, amikor
több mint kétmil
lió ember támo
gatásával bele
kezdett a rezsicsökkentés programjába. 
A mohó multinacionális vállalatok, banká
rok, európai bürokraták összefogtak a kor
mány által képviselt nemzeti érdekek ellen
– fogalmazott dr. Répássy Róbert, s hozzá
tette, hogy a közelmúltban felmerült a lehe
tősége annak, hogy alkotmányos garanciát
kapjon a rezsicsökkentés. Ha ez megvalósul,
akkor többé nem lehet majd megváltoztatni
a kezdeményezés célját, és állandó prog
ramja marad a kormányoknak – tette hozzá
az államtitkár.

Dr. Mengyi Roland országgyűlési képvi
selő a fórumon arra hívta fel a figyelmet,
hogy a rezsicsökkentés nem pártpolitikai,
hanem nemzetpolitikai ügy. Emlékeztetett
arra,  hogy 2002 és 2010 között meghá
romszorozódott a földgáz ára, a villamos
áramé pedig megduplázódott és ez elvisel
hetetlen terheket rótt a magyar emberekre.
– Közös erőfeszítéseinknek köszönhető,
hogy ma már – ha kis mértékben is –, de fo
lyamatosan bővül a gazdaság. BorsodAba
újZemplén Megye az országhoz hasonlóan

ugyancsak
jobban telje
sít az elmúlt
három év
ben, a megyei
székhellyel
működő gaz
dasági szer
vezetek az
idei első fé
lévben 48,6
milliárd fo

rint beruházást valósítottak meg, ami
1,3%kal több az előző év azonos idősza
kénál. A rezsicsökkentés pusztán arról szól,
hogy az emberek terheit mérsékelni sze
retnénk, ezt részben már megtettük, és to
vábbi enyhítések várhatók. A monopol
helyzetben lévő közműszolgáltatóknak egy
olyan helyzetet kell teremteni, hogy elvisel
hető megélhetési feltételek alakuljanak ki
hazánkban. Ezt a szándékot súlyos politikai
és gazdasági erővel támadják itthon és kül
földről is. Ahhoz, hogy ezt meg tudjuk vé
deni, szükség van arra, hogy magunk mö
gött tudjuk a magyar családokat, azokat az
embereket, akik aláírták a rezsicsökkentést
támogató íveket – mondta el a Szerencsi Hí
reknek dr. Mengyi Roland.

A rezsicsökkentés olyan nemzeti üggyé
vált Magyarországon, amely mellé nem csak
kormánypárti, hanem baloldali emberek is
odaálltak. Répássy Róbert szerint a rezsi
csökkentéssel egy igazi baloldali programot
valósít meg a kormány, azzal, hogy a legin
kább rászoruló rétegeket érintő költségeket
igyekszik csökkenteni. 

November 1jétől várható a rezsicsök
kentés harmadik üteme. A politikusok sze
rint, ha valaki összehasonlítja majd a tavalyi
és az idén télen keletkező számláit, egy éves
viszonylatban 20%os költségcsökkenést
kell majd tapasztalnia.

Kérjük írják meg nekünk, hogyan és
milyen mértékben változtak a közüzemi
díjak a november 1-je utáni, harmadik
ütem eredményeként! Várjuk  olvasóink
leveleit! M. Z.

Védjük meg a rezsicsökkentést!
– A kormány a nemzeti érdekek mellett tört lándzsát. A rezsicsök-

kentés pedig nem pártpolitikai, hanem nemzetpolitikai ügy Magyar-
országon – hangzott el szeptember 26-án a szerencsi Rákóczi-várban,
ahol dr. Répássy Róbert igazságügyért felelős államtitkár és dr. Men-
gyi Roland országgyűlési képviselő tartottak lakossági fórumot.

6



Dr. Korondi Klára, a pénzügyi bizottság
álláspontját tolmácsolva azt javasolta, hogy
a képviselők bejárások során, a helyszínen
ismerjék meg a fejlesztések részleteit. Mint
elhangzott, szerencsés lenne, ha a működé
si, illetve a használatba vételi engedély alá
írása előtt megtörténne a terepszemle. 
Dr. Korondi Klára elmondta, hogy a lakos
ság részéről érkezett jelzés, miszerint a csa
padékvízelvezető rendszer kiépítésével
kapcsolatban több helyen vannak problé
mák a városban. Javaslatként hangzott el,
hogy a gondok felvetésére alkalmas lenne
egy lakossági fórum. Az árvízvédelmi beru
házással kapcsolatban a pénzügyi bizottság
érdeklődött arról, hogy megtörténte a Sze
rencspatak mederkotrása a fecskési ré
szen? Dr. Korondi Klára szerint összességé
ben támogatandóak a fejlesztések, hiszen
évtizedes gondokat oldanak meg a telepü
lésen. A jogi és ügyrendi bizottság is java
solja a lakossági fórum megszervezését –
mondta el dr. Gál András. Kiss Attila alpol
gármester hozzátette, hogy az árvízvédel
mi beruházás műszaki átadása szeptember
30án várható, amely szerint október 1je
után egy száz százalékban elvégzett mun
kát tekinthetnek meg a bejárás során a kép
viselők. Heves János is azt javasolta, történ
jen meg a patakmeder kotrása a szerencsi
területen, továbbá megkérdezte, hogy a
csapadékvízelvezetési program vállalko
zói szerződésében rögzítve vane a garan
ciális kötelezettség?

Koncz Ferenc polgármester arról tájé
koztatta a jelenlévőket, hogy eddig minden
érintett utcában járt és beszélt az ott élő
emberekkel, így ismeri a problémákat. – A
munkálatok során rengeteg váratlan hely

zet adódik, azonban a kivite
lezőnek ragaszkodnia kell az
eredeti tervekhez, mert el
lenkező esetben fennáll a ve
szélye annak, hogy az utófi
nanszírozású projekt bizo
nyos részeit nem fogják kifi
zetni. Mindezek miatt rendkí
vül nehéz és összetett felada
tot kell elvégeznie a fővállal
kozónak – fogalmazott Koncz
Ferenc, s hozzá tette: egy le
gyesbényei székhelyű cég
végzi a kivitelezést, s azt gon
dolom, mindig meg fogjuk

őket találni és az adódó garanciális mun
kákkat el tudjuk majd végeztetni a jövőben.

Koncz Ferenc hangsúlyozta, hogy véle
ménye szerint mindenhol megfelelő szín
vonalon, minőségben készült el a kivitele
zés, azonban ahol még nem fejeződött be a
munka, ott az kellemetlenségekkel jár. Pél
daként említette a Bakó utcát, ahol a kör

nyék lakói hozzászoktak ahhoz, hogy az út
szélén tudnak parkolni, s most a megépülő
árok miatt ez nem lehetséges. A polgár
mestere kiemelte, hogy a temető környé
kén mindez gondot jelenthet a jövőben,
ezért – mivel a projekt keretében nem lehet
– a későbbiekben kell orvosolni e problé
mát. Koncz Ferenc örömmel vette a lakos
sági fórum gondolatát, azonban véleménye
szerint a helyi bejárások sokkal több kér
désre tudnak majd választ adni.

A Szerencspatak mederkotrásával kap
csolatos kérdésre válaszolva a polgármes
ter megjegyezte, hogy szakemberek egybe
hangzó véleménye szerint a meder mélyí
tését az alsóbb területeken, a Takta földvár
nál kell elkezdeni, hogy a lezúduló víznek
legyen helye tovább haladni. – Tárgyaláso
kat folytattam az Északmagyarországi Víz
ügyi Igazgatósággal, és mindenkinek az a
véleménye, hogy a kotrást az úgynevezett
árvízi kaputól kell felfelé elvégezni. Koncz
Ferenc hozzátette, hogy mindezeken túl
született egy megállapodás az Aggteleki
Nemzeti Park igazgatóságával is, miszerint
a zsilip környékén található egykori cukor
gyári hűtőmedrekből horgásztavat alakít
ki a város. A polgármester minden szeren
csi lakos türelmét kérte és reményét fejezte
ki, hogy az elkészülő beruházások a koráb
biaknál sokkal jobb minőségben látják
majd el feladatukat a jövőben.
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Fejlesztések, beruházások
Városházi napló

A helyi fejlesztésekről, beruházásokról, azaz a csapadékvíz-el-
vezetési és az árvízvédelmi programok megvalósulásáról tájéko-
zódott szeptember 26-ai ülésén Szerencs Város Önkormányzata. 

MÉLTÁNYOSSÁGI ALAPON MÉRSÉKELHETŐ 
A TALAJTERHELÉSI-DÍJ

A szeptember 26án megtartott önkormányzati ülés egyik napirendje volt
a talajterhelésidíj méltányossági alapon történő kedvezményes elbírálása
is. Az előterjesztés szerint: a korábban törvényileg meghatározott tízszeres
mértékű díjemelkedés mértéke sok szociálisan rászoruló, vagy rendkívüli
élethelyzetbe kerülő család számára okoz problémát. Mindezek miatt ja
vaslat hangzott el arra vonatkozóan, hogy egyedi elbírálás alapján különös
méltánylást igénylő kérelmek benyújtása esetén 90%os mértékű díjked
vezményt nyújtson az önkormányzat. A rendelet tervezetet végül egyhan
gúlag fogadták el a jelenlévő képviselők.



Szerencs és a megye első számú labda
rúgócsapatának kapcsolata a helyi fut
ballkedvelők támogatásán túl, az el

múlt esztendőben kezdett kibontakozni. A
miskolci klub 2012. augusztus 30án együtt
működési megállapodást írt alá Szerencs Vá
ros Sportegyesületével, azzal a céllal, hogy
támogassák a korosztályos, tehetséges fiatal
focisták felkutatását Szerencsen. Ezt követő
en október 24én nagyszabású DVTK road
show várta a szurkolókat a Rákóczivár szín
háztermében, ahol a csapat játékosai beszél
gettek a sport szerelmeseivel.

Így érkeztünk el napjainkig, amikor Ta
kács M. István kezdeményezésére a Szeren
csi Városüzemeltető Nonprofit Kft. tárgya
lásokat kezdeményezett a Diósgyőr mened
zsmentjével egy helyi szurkolói klub létre
hozására. A szándékot örömmel fogadta a

klub vezetése, s ennek köszönhetően szep
tember végére elkészült a Szerencsi Fürdő
és Wellnessház körgalériájában az a helyi
ség, amely méltó körülményeket teremthet
az évszázados együttes helyi rajongóinak
összejöveteleihez. A helyiség falán immár
ott látható a csapat emblémája, és a jelmon
datok.

Az ünnepélyes klubalapítás alkalmából
Körmöndi Zoltán marketing igazgató kö
szöntötte a fürdő alagsori helyiségeit zsúfo
lásig megtöltő helyi szurkolókat, majd
Koncz Ferenc polgármester diákéveire em
lékezett, amikor egy középiskolába járt a
DVTK akkori meghatározó játékosaival.
Koncz Ferenc szerint ezzel a klubbal példát
mutathatunk a világnak, hogy lehet kultu
rált körülmények között elemezni egy mér
kőzést, beszélgetni a sportról. 

– Biztos vagyok abban, hogy a napjainkra
kialakult szurkolói közösség tovább fog erő
södni városunkban – emelte ki zárszavában
a polgármester.

A köszöntők után Koncz Ferenc, Körmön
di Zoltán és Takács M. István aláírták a
DVTK Szurkolói Klub alapító okiratát, majd
a marketing igazgató egy Szerencs felirattal
rendelkező DVTK zászlót adott át Koncz Fe
renc, majd a polgármester Braun Csabának,
a helyi szurkolók egyik vezéregyéniségének
adta tovább a lobogót.

Az eseményre Szerencsre érkezett a Di
ósgyőr három meghatározó játékosa is. Ba
csa Patrik, Futács Márkó, és Eperjesi Gábor
örömmel álltak a szurkolók rendelkezésére.
Készültek az autogramok, a közös fotók. 

A Szerencsi Fürdő és Wellnessházban
működik immár a DVTK kávézó, amely töb
bek között a csapat nevével fémjelzett ter
mékek forgalmazásával foglalkozik. Itt lehet

megvásárolni a különböző ereklyéket, mint
például a DVTK sálat, a szurkolói mezeket,
s megannyi pirosfehér színbe öltöztetett
ajándéktárgyat. A csapat vezetése és a Sze
rencsi Városüzemeltető Nonprofit Kft. kö
zösen keresik a lehetőségét, hogy a jövőben
a hazai mérkőzésekre érvényes belépője
gyek is megvásárolhatók legyenek a szeren
csi DVTK shopban. M. Z.

Takács M. István kere
sett meg a közelmúlt
ban kezdeményezés
gondolatával, aminek

természetesen nagyon
örültem. Nekünk már ré

góta van egy kisebb, 1520 fő
ből álló közösségünk, akikkel rendszere
sen járunk a meccsekre. Mint látjuk, erre
a rendezvényre ennél sokkal többen jöt
tek el, és öröm számunkra, ilyen sokan
kedvelik a futballt és a DVTKt. A klub
pedig minden bizonnyal segítséget je
lent majd abban, hogy az eddigieknél is
többen utazhassunk szervezett formá
ban a miskolci mérkőzésekre.

BRAUN CSABA1995től járok a
DVTK meccseire, de
azóta szinte minden
hazai mérkőzésen ott

voltam. Nem csak a ma
gam, hanem a szurkoló

társaim nevében is mondha
tom, hogy nagyon örülünk ennek a kez
deményezésnek. Eddig is elég sokan jár
tunk Szerencsről a Diósgyőr meccsekre,
s úgy gondolom, ez a klub még inkább
összekovácsolja majd ezt a társaságot.
Aki ismeri a DVTK szurkolókat, tudja,
hogy rendkívül összetartó közösség va
gyunk, és külön öröm, hogy például az
idegenbeli mérkőzéseket ebben a klub
helyiségben közösen tudjuk majd nézni
a jövőben.

SZVIATKOVSZKY JÓZSEF
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Együtt vagyunk, győzni fogunk!
Szerencsen alakult meg október 1-jén a DVTK labdarúgócsapatának első vidéki szurkolói klubja. Az ese-

ményen közel száz focirajongó jelenlétében Koncz Ferenc polgármester, Takács M. István, a Szerencsi Vá-
rosüzemeltető Nonprofit Kft. ügyvezetője és Körmöndi Zoltán, a DVTK marketing igazgatója látták el kéz-
jegyükkel a Szerencsi Fürdő és Wellnessházban kialakított DVTK Szurkolói Klub alapító okiratát.



Szerencsi Hírek: Hogyan született meg a sze
rencsi szurkolói klub gondolata?

Körmöndi Zoltán: Az ötlet mintegy másfél
évvel ezelőtt fogalmazódott meg a DVTK veze

tőségében, miszerint olyan regionális szervező
déseket kellene létrehozni, ahol a csapat szurkolói

össze tudnak jönni, családok, baráti társaságok, közösen tudják
megnézni a Diósgyőr mérkőzéseit. Ha pedig az épület homlokza
tán lévő évszámot megfigyeljük, látható, hogy a Szerencsi Fürdő
és a DVTK egyaránt 1910ben jött létre. Reméljük, hogy ez a kap
csolódási pont hosszú, sikeres együttműködést eredményez a két
létesítmény között.

Szerencsi Hírek: Mi a véleménye a mai estéről?
Körmöndi Zoltán: Szeretném köszönetemet kifejezni Takács M.

Istvánnak, akivel szinte két hét alatt sikerült felépítenünk ezt a klu
bot és a DVTKshop helyiségeit. Azt hiszem mélységesen tükrözi
mindez az István elszántságát, aki szeretett volna valami jót létre
hozni. Ennek eredménye, hogy ebben az épületben immár létezik
egy DVTK shop, amely egy kitelepült helyszíne a miskolci üzlete
inknek, illetve egy olyan klubhelyiség, ami méltó arra, hogy fogadja
a DVTK szurkolókat, családokat. Ez a fürdő kiváló helyszíne ennek
a kezdeményezésnek.

Szerencsi Hírek: Mit kaphatnak itt a csapat szimpatizánsai és mi
az amit vár ettől a DVTK?

Körmöndi Zoltán: Mi azt szeretnénk, hogy még közelebb kerül
jünk a szurkolókhoz, egy olyan párbeszéd alakuljon ki a futballis

ták, illetve szurko
lók között, amely
révén sokkal tájé
kozottabbak le
hetnek. Könnyeb
ben tudnak példá
ul belépőjegyeket
szerezni, segítsé
get nyújthatunk
az utazásokhoz, és
egyéb olyan elő
nyökhöz juthat
nak a klubtagok,
melyek más kö
rülmények között
nem elérhetők. Ez a mai este is részben arról szól, hogy ötleteket
gyűjtsünk, felmérjük milyen támogatást igényelnek a csapat ked
velői.

Szerencsi Hírek: Mennyire élenjáró ebben a kezdeményezésben
Szerencs?

Körmöndi Zoltán: Ha őszinte akarok lenni, a megyeszékhe
lyen sincs még ilyen helyiség, de remélem, hogy az új stadio
nunk erre is megoldást nyújt majd. Szeretnénk ott egy meleg
konyhás éttermet, sörözőt és klubhelyiséget is kialakítani a
szurkolóinknak.

M. Z.

Párbeszéd a csapat és a szurkolók között

A zene világnapja alkalmá
ból szerveztek diákprogra
mokat a szerencsi alapfokú
oktatási intézményekben. 
A Bolyai János Katolikus Ál
talános Iskolában október 
1jén szabadtéri játékokkal,
ugrálóvárral és hangos zené
vel kedveskedtek a szerve
zők az alsósoknak és az oda
látogató óvodásoknak. Az
ebédlőben az iskola zenész
tehetségei fogadták a vendé
geket.

A Rákóczi Zsigmond Általá
nos Iskola diákjait az Alapfo
kú Művészetoktatási Intéz
mény zenei tanszaka növen
dékeinek műsora várta októ
ber 1jén. A színpadra lépő
fiatalok furulyaszóval, zon
gorajátékkal, hegedűnótával
és számos hangszeres bemu
tatóval tisztelegtek a zene vi
lágnapja előtt, melyet 1975
óta Yehudi Menuhin hegedű
művész és az UNESCO zenei
tanácsának felhívására ün
nepelnek szerte a világon.

DDéélleellőőttttii  mmuuzzssiikkaasszzóó  aa  zzeennee  vviilláággnnaappjjáánn

A Szerencsi Szurkolói Klub ünnepélyes megalapítása alkalmából október 1-jén este a Szerencsi Fürdő és
Wellnessházban adott interjút lapunknak Körmöndi Zoltán, a DVTK marketing igazgatója.
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Politikuslátogatások és sajtótájékoztatók helyszíne volt október első napjaiban Szerencs. Megfor-
dult városunkban Gyurcsány Ferenc egykori miniszterelnök, a település előző vezetője pedig úgy
érezte, hogy kamerák elé kell állnia.

Rónavölgyi Endréné az október 3ai sajtótájékoz
tatón a következőket mondta el:

Szeretném tájékoztatni Szerencs város lakosságát
a Debreceni Ítélőtábla a 2013. szeptember 26ai
személyemmel kapcsolatos döntéséről. Talán töb
ben tudják Szerencs városában is, hogy 2010 no
vemberében, miután elveszítettem a polgármesteri
választásokat, Koncz Ferenc polgármester feljelen
tést tett ellenem a Szerencsi Rendőrkapitányságon.
Ezt követően három éves nyomozásnak és bírósági eljárásnak
voltam kitéve, amelynek során a nyomozóhatóság háromszor
változtatta meg a vádat. Először hűtlen kezelés – ami nem állta
meg a helyét, majd sikkasztás – ez sem állta meg a helyét, ké
sőbb pedig hivatali hatalommal visszaélés vádjával vádoltak
meg, és emiatt kerültem a vádlottak padjára. Nagyon szerteá
gazó, hosszú bizonyítás után a Miskolci Törvényszék felmentett

ez alól a vád alól, de az ügyészség nem nyugodott
bele ebbe az ítéletbe, és fellebbezéssel élt a Debre
ceni Ítélőtábla felé. Nagyon körültekintően vizsgál
ták meg az elsőfokú bírósági döntést, és arra az ál
láspontra jutottak, hogy helybenhagyják a Miskolci
Törvényszék ítéletét, azzal a módosítással, hogy
bűncselekmény hiányában mentenek fel a vád alól.
Köszönöm azoknak, akik végig biztattak az elmúlt
három év során, hogy küzdjek az igazamért, mert én

magam is és sokan mások is biztosak voltak abban, hogy nem
követtem el semmilyen bűncselekményt. Koncz Ferenc azon
ban megbukott ebben az eljárásban. Koncz Ferenc polgármes
ter nem csak itt bukott meg, hanem abban is, hogy miután há
rom éve a város polgármestere, a választási ígéreteiből semmit
nem tudott megvalósítani. Koncz Ferenc nem csak az eljárás
ban, hanem polgármesterként is egy bukott ember.

Szeptember végi döntés másodfokon
Ismeretlen elkövető ellen tett feljelentést Koncz Ferenc polgármester 2010 őszén a Szerencsi Rendőrkapitányságon az

önkormányzati dolgozóknak ingyenesen biztosított fürdő belépőjegyei miatt. A város előző polgármestere idén október
3án sajtótájékoztatóra hívta a szerencsi médiumokat azzal a céllal, hogy tájékoztassa a közvéleményt a Debreceni Ítélő
tábla személyét érintő, 2013. szeptember 26ai döntéséről.

küzdelmet az elmúlt közel három évben
sikeresen megvívtuk, de az még a múlt
hozadéka, hogy a dolgozóknak azóta sem
tudunk például cafeteriát fizetni. Egy tel
jesen kifosztott, tönkretett önkormány
zatot kellett a tetszhalott állapotából újra
éleszteni és lábra állítani.

Tehát amikor Gyurcsány Ferenc arról
beszélt, hogy a városban nincs fejlődés,
nyilvánvalóan elkerülte a figyelmét a Sze
rencspatak mentén megvalósult árvízvé
delmi beruházás, amit a közeljövőben fo
gunk átadni. Bizonyára nem informálták
a folyamatban lévő nagyszabású csapa
dékvízelvezetési programról, és a helyi
szimpatizánsai nem kísérték el a megúju
ló óvodáinkhoz sem. Ezek után persze
nem meglepő, hogy hiányolta a fejlődést…

– Legutóbb az elődöm tartott sajtótájé
koztatót Szerencsen, s mint tudomásom
ra jutott, a mondandója elején mindjárt
valótlanságot állított – folytatta Koncz Fe
renc. – Azt nyilatkozta ugyanis, hogy fel
jelentettem őt a Szerencsi Rendőrkapi
tányságon, holott ez a lépés ismeretlen
tettes ellen történt 2010ben. A rendőr
ségi nyomozás eredményeként, az
ügyészség által készített vádirat alapján
került Rónavölgyi Endréné a vádlottak
padjára. Az én értékítéletem szerint
mindegy, hogy a fürdőbelépők ügyében
jogi szempontból történte bűncselek
mény vagy sem. Erkölcsi szempontból
mindenképpen kifogásolható az eljárása,
mint ahogy az is, hogy polgármesterként
nagy számban vásárolt személyautókat a

város számára, saját családi vállalkozásá
tól. Az esetek többségében az önkor
mányzat nevében Rónavölgyi Endréné,
az eladónál pedig a férje volt az aláíró.
Ezek a dokumentumok az önkormányzat

irattárában a rendelkezésünkre állnak.
Az pedig felháborító, hogy csak két lízin
gelt autóért összesen mintegy tizenötmil
lió forintot fizetett a város és az igazság
hoz tartozik, hogy az abban az időszak
ban beszerzett 19 kocsi többsége az em
lített családi cégtől származott. Megle
pett, hogy ezek az ügyletek jogi szem
pontból nem kifogásolhatók, de erkölcsi
leg számomra elfogadhatatlanok. Nekem
pedig, mint hivatalba lépő felelős polgár
mesternek kötelességem volt megtenni a
szükséges lépéseket. Megvallom őszin
tén, sokszor csak kapkodtam fejemet,
hogy milyen események történtek a vá
rosházán, amiről önkormányzati képvi
selőként nem volt tudomásom. Ilyen volt
többek az említett két ügy is. Ez utóbbi
nál nem magát a beszerzés tényét, ha
nem a polgármester érintettségét és a
darabszámot kifogásolom, mert tizenki
lenc kocsira bizonyosan nem volt szük
ség. Azt viszont sajnálom, hogy az Arad
utcai autókereskedés és szerviz az önkor
mányzati választásokat követően bezárt,
a dolgozókat elbocsájtották.

Á. A.

Az elődöm a sajtótájékoztatóján engem többször bukott polgármesternek
nevezett. Meggyőződésem, hogy az ilyen és ehhez hasonló kijelentései miatt
veszítette el az előző választást. Arról pedig, hogy ki a bukott ember, a sze
rencsi választópolgárok döntöttek 2010ben.

KONCZ FERENC:

Az erkölcs alól nincs felmentés
– Tetszik, vagy nem, most már egészen

nyilvánvaló, hogy városunkban is elkez
dődött a politikai kampány – emelte ki a
Szerencsi Híreknek nyilatkozva Koncz
Ferenc. – A nyári kánikula idején még
azon mosolyogtunk, hogy a fővárosból
Szerencsre érkező ellenzéki politikusok
kifogásolták, hogy nálunk nincs légkon
dicionáló a szántóföldeken. Sajtótájékoz
tatót is tartottak, ahol felháborodott han
gon oktattak ki bennünket arról, hogy
miként kell paradicsomot és paprikát ter
melni. A sorban a következő Gyurcsány
Ferenc volt október elején, amiről félig
viccesen, félig sajgó szívvel az volt az első
gondolatom, hogy a tettes mindig vissza
tér a bűntett színhelyére. Miért mondom
ezt róla? Azért, mert ő volt az ország mi
niszterelnöke 2008. március 10én, ami
kor megtörtént a szerencsi cukorgyár be
zárásának a bejelentése. A véleményem
szerint ez bűntény a maga nemében. Ró
navölgyi Endréné pedig polgármester
ként és országgyűlési képviselőként eb
ben az ügyben is a kommunikációt tar
totta a legfontosabbnak és megpróbálta
a politikai ellenfeleire kenni az ügyet.
Ilyen esetben egy igazi polgármester hoz
záláncolta volna magát az üzem kapujá
hoz. Megszűnt az a gyár, ami a települést

egykor a körzet
központjává fejlesz
tette, és emiatt ösz
szességében min
tegy négyszáz em
ber vesztette el a
munkahelyét Sze
rencsen és vonzás
körzetében. Ez
olyan csapás volt,
amit a város azóta
sem tudott kihever
ni. Az elmúlt idő
szakban hatalmas
erőfeszítéssekkel
igyekszünk ezt a
mély sebet begyó
gyítani.

– Mindezek tükrében különösen meg
lepő volt számomra – emelte ki Koncz Fe
renc –, amikor a volt miniszterelnök egy
helyi médiumnak azt ecsetelte, hogy ab
ban az időszakban milyen lendületes volt
itt a fejlődés. Az igaz, hogy valóban tör
téntek építkezések, de számos esetben
csak betonba öntötték a pénzt. Ilyen volt
például a 37es számú főút mentén léte
sített világörökségi kapuzat. Ez azonban
csak a kisebbik baj, a nagyobbik az, hogy
eközben hárommilliárd forintos adósság

terhet raktak a városra. Az akkori polgár
mester a jelennek élt és nem törődött a
jövővel.

Amikor a város vezetését átvéve szem
besültünk a rendkívül súlyos pénzügyi
helyzettel, két alternatíva közül választ
hattunk: a megörökölt adósságteherre
hivatkozva csődöt jelentünk, vagy meg
próbáljuk talpon tartani az önkormány
zatot és a közel nyolcszáz foglalkoztatott
nak előteremteni a fizetését hónapról hó
napra. Büszke vagyok arra, hogy ezt a
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Köszönöm azoknak, akik végig biztattak az elmúlt
három év során, hogy küzdjek az igazamért, mert én

magam is és sokan mások is biztosak voltak abban, hogy nem
követtem el semmilyen bűncselekményt. Koncz Ferenc azon
ban megbukott ebben az eljárásban. Koncz Ferenc polgármes
ter nem csak itt bukott meg, hanem abban is, hogy miután há
rom éve a város polgármestere, a választási ígéreteiből semmit
nem tudott megvalósítani. Koncz Ferenc nem csak az eljárás
ban, hanem polgármesterként is egy bukott ember.

Szeptember végi döntés másodfokon
Ismeretlen elkövető ellen tett feljelentést Koncz Ferenc polgármester 2010 őszén a Szerencsi Rendőrkapitányságon az

önkormányzati dolgozóknak ingyenesen biztosított fürdő belépőjegyei miatt. A város előző polgármestere idén október
3án sajtótájékoztatóra hívta a szerencsi médiumokat azzal a céllal, hogy tájékoztassa a közvéleményt a Debreceni Ítélő
tábla személyét érintő, 2013. szeptember 26ai döntéséről.

küzdelmet az elmúlt közel három évben
sikeresen megvívtuk, de az még a múlt
hozadéka, hogy a dolgozóknak azóta sem
tudunk például cafeteriát fizetni. Egy tel
jesen kifosztott, tönkretett önkormány
zatot kellett a tetszhalott állapotából újra
éleszteni és lábra állítani.

Tehát amikor Gyurcsány Ferenc arról
beszélt, hogy a városban nincs fejlődés,
nyilvánvalóan elkerülte a figyelmét a Sze
rencspatak mentén megvalósult árvízvé
delmi beruházás, amit a közeljövőben fo
gunk átadni. Bizonyára nem informálták
a folyamatban lévő nagyszabású csapa
dékvízelvezetési programról, és a helyi
szimpatizánsai nem kísérték el a megúju
ló óvodáinkhoz sem. Ezek után persze
nem meglepő, hogy hiányolta a fejlődést…

– Legutóbb az elődöm tartott sajtótájé
koztatót Szerencsen, s mint tudomásom
ra jutott, a mondandója elején mindjárt
valótlanságot állított – folytatta Koncz Fe
renc. – Azt nyilatkozta ugyanis, hogy fel
jelentettem őt a Szerencsi Rendőrkapi
tányságon, holott ez a lépés ismeretlen
tettes ellen történt 2010ben. A rendőr
ségi nyomozás eredményeként, az
ügyészség által készített vádirat alapján
került Rónavölgyi Endréné a vádlottak
padjára. Az én értékítéletem szerint
mindegy, hogy a fürdőbelépők ügyében
jogi szempontból történte bűncselek
mény vagy sem. Erkölcsi szempontból
mindenképpen kifogásolható az eljárása,
mint ahogy az is, hogy polgármesterként
nagy számban vásárolt személyautókat a

város számára, saját családi vállalkozásá
tól. Az esetek többségében az önkor
mányzat nevében Rónavölgyi Endréné,
az eladónál pedig a férje volt az aláíró.
Ezek a dokumentumok az önkormányzat

irattárában a rendelkezésünkre állnak.
Az pedig felháborító, hogy csak két lízin
gelt autóért összesen mintegy tizenötmil
lió forintot fizetett a város és az igazság
hoz tartozik, hogy az abban az időszak
ban beszerzett 19 kocsi többsége az em
lített családi cégtől származott. Megle
pett, hogy ezek az ügyletek jogi szem
pontból nem kifogásolhatók, de erkölcsi
leg számomra elfogadhatatlanok. Nekem
pedig, mint hivatalba lépő felelős polgár
mesternek kötelességem volt megtenni a
szükséges lépéseket. Megvallom őszin
tén, sokszor csak kapkodtam fejemet,
hogy milyen események történtek a vá
rosházán, amiről önkormányzati képvi
selőként nem volt tudomásom. Ilyen volt
többek az említett két ügy is. Ez utóbbi
nál nem magát a beszerzés tényét, ha
nem a polgármester érintettségét és a
darabszámot kifogásolom, mert tizenki
lenc kocsira bizonyosan nem volt szük
ség. Azt viszont sajnálom, hogy az Arad
utcai autókereskedés és szerviz az önkor
mányzati választásokat követően bezárt,
a dolgozókat elbocsájtották.

Á. A.

Az elődöm a sajtótájékoztatóján engem többször bukott polgármesternek
nevezett. Meggyőződésem, hogy az ilyen és ehhez hasonló kijelentései miatt
veszítette el az előző választást. Arról pedig, hogy ki a bukott ember, a sze
rencsi választópolgárok döntöttek 2010ben.

KONCZ FERENC:

Az erkölcs alól nincs felmentés
– Tetszik, vagy nem, most már egészen

nyilvánvaló, hogy városunkban is elkez
dődött a politikai kampány – emelte ki a
Szerencsi Híreknek nyilatkozva Koncz
Ferenc. – A nyári kánikula idején még
azon mosolyogtunk, hogy a fővárosból
Szerencsre érkező ellenzéki politikusok
kifogásolták, hogy nálunk nincs légkon
dicionáló a szántóföldeken. Sajtótájékoz
tatót is tartottak, ahol felháborodott han
gon oktattak ki bennünket arról, hogy
miként kell paradicsomot és paprikát ter
melni. A sorban a következő Gyurcsány
Ferenc volt október elején, amiről félig
viccesen, félig sajgó szívvel az volt az első
gondolatom, hogy a tettes mindig vissza
tér a bűntett színhelyére. Miért mondom
ezt róla? Azért, mert ő volt az ország mi
niszterelnöke 2008. március 10én, ami
kor megtörtént a szerencsi cukorgyár be
zárásának a bejelentése. A véleményem
szerint ez bűntény a maga nemében. Ró
navölgyi Endréné pedig polgármester
ként és országgyűlési képviselőként eb
ben az ügyben is a kommunikációt tar
totta a legfontosabbnak és megpróbálta
a politikai ellenfeleire kenni az ügyet.
Ilyen esetben egy igazi polgármester hoz
záláncolta volna magát az üzem kapujá
hoz. Megszűnt az a gyár, ami a települést

egykor a körzet
központjává fejlesz
tette, és emiatt ösz
szességében min
tegy négyszáz em
ber vesztette el a
munkahelyét Sze
rencsen és vonzás
körzetében. Ez
olyan csapás volt,
amit a város azóta
sem tudott kihever
ni. Az elmúlt idő
szakban hatalmas
erőfeszítéssekkel
igyekszünk ezt a
mély sebet begyó
gyítani.

– Mindezek tükrében különösen meg
lepő volt számomra – emelte ki Koncz Fe
renc –, amikor a volt miniszterelnök egy
helyi médiumnak azt ecsetelte, hogy ab
ban az időszakban milyen lendületes volt
itt a fejlődés. Az igaz, hogy valóban tör
téntek építkezések, de számos esetben
csak betonba öntötték a pénzt. Ilyen volt
például a 37es számú főút mentén léte
sített világörökségi kapuzat. Ez azonban
csak a kisebbik baj, a nagyobbik az, hogy
eközben hárommilliárd forintos adósság

terhet raktak a városra. Az akkori polgár
mester a jelennek élt és nem törődött a
jövővel.

Amikor a város vezetését átvéve szem
besültünk a rendkívül súlyos pénzügyi
helyzettel, két alternatíva közül választ
hattunk: a megörökölt adósságteherre
hivatkozva csődöt jelentünk, vagy meg
próbáljuk talpon tartani az önkormány
zatot és a közel nyolcszáz foglalkoztatott
nak előteremteni a fizetését hónapról hó
napra. Büszke vagyok arra, hogy ezt a
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A Bocskai István Katolikus Gimnázium és Szerencs Város Német Nem
zetiségi Önkormányzata nevében együttműködési megállapodást írt alá
szeptember 24én dr. Gál András igazgató és Árvay Attila elnök. A szerencsi
középiskola és a német önkormányzat eredményes partnersége több éves
múltra tekint vissza. A nemzetiségi testület többek között anyagi támoga
tással járul hozzá az eredményes gimnáziumi nyelvoktatáshoz, az pedig
használt, de működőképes számítógép biztosításával segítette az önkor
mányzatot az adminisztrációs feladatok ellátásában. A két fél között három
évvel ezelőtt létrejött megállapodást erősítette meg az immár egyházi fenn
tartásba került katolikus gimnázium és Szerencs Város Német Nemzetiségi
Önkormányzata.

Megerősített együttműködés

A fenti címmel tartott elő-
adást szeptember 24-én a
szerencsi Rákóczi várban dr.
Papp Lajos, szívsebész pro-
fesszor. Az érdeklődők hall-
hattak arról, hogyan tart-
hatjuk meg egészségünket,
miként gyógyíthatja meg az em-
ber a társát, és az előadó felhívta a figyelmet
anyanyelvünk tisztaságára és sokszínűségére.

Koncz Ferenc, Szerencs Város polgármestere kö
szöntötte a jelenlévőket, s elmondta, hogy szívünk
a legfontosabb szervünk, mely soha nem pihen. Dr.
Papp Lajos szerint egészségünk egy háromlábú
szék, melynek oszlopait a test, a lélek, és a szellem
egysége alkotja, s ha valamelyik sérül, akkor az be
tegséghez vezet. A professzor szerint a nemzetnek
is egységben kell gondolkodnia, hiszen az egyes ré
szek csak közösen tudnak működni. – A szeretet az
a rezgés, mellyel a legnagyobb problémák is leküzd
hetők – mondta a dr. Papp Lajos, kiemelve, hogy
gyógyítani nem csak egy orvos tud: bármelyik em
ber képes lehet rá, mivel szívünkben hordozzuk a
gyógyírt betegségeinkre, ami nem más, mint a sze
retet. Az előadó hosszasan beszélt nemzeti nyel
vünkről, amely őrzi elődeink ősi tudását. Hétközna
pi szavaink értékes információt hordoznak, ismert
mondókáink ritmusai pedig anyanyelvünk gazdag
ságáról és mély kultúrájáról árulkodnak. A profesz
szor arra kérte hallgatóságát, hogy szeressék egy
mást, és vigyék haza magukkal a csendet, majd ősi
magyar szokás szerint búcsúzóul áldást mondott a
közönségnek.

Gyógyítani 
szívvel-lélekkel

„Tegyen boldoggá a tudat, hogy megtetted, amit életutad sze
rint tenned kellett”. Nézsi Zsuzsa idézete fogadta a szépkorúakat
október elsején a szerencsi Rákóczivár színháztermében. Az
ENSZ közgyűlése 1991ben nyilvánította ezt a napot az Idősek
világnapjává.

Elsőként Szerencs Város
polgármestere köszöntötte
a vendégeket. Koncz Ferenc
szerint a fiatalabb korosz
tálynak szüksége van mind
arra a sok élettapasztalatra,
higgadt bölcsességre, ami
vel csak szüleink és nagy
szüleink rendelkeznek. Fi
gyelemre méltó az a türe
lem, amivel tanítanak és ne
velnek minket, éppen ezért
nekünk is meg kell becsül
nünk és szeretetünkkel tá
mogatnunk mindazokat, akik munkában eltöltött évek után köz
tünk töltik megérdemelt nyugdíjas éveiket – fejezte be gondola
tait Koncz Ferenc.

A Szerencsen megrendezett idősek napja esemény ünnepi mű
sorát a városban működő nevelési és oktatási intézmények di
ákjai adták. A program végén Koós János műsora szórakoztatta
a közönséget.

Időskorúak köszöntése

Megkezdődött a tűzifa szezon – óvatosan a házalókkal!

Az utóbbi években sokan visszatértek a fával történő fűtésre. Ezt használják ki a kis teher-
gépkocsijukkal a falvakat járó és a már előre felhasított tűzifát árusító, ügyeskedő, úgyne-
vezett „dudálósok”, hogy megtévesszék a becsületes embereket – olvasható a Szerencsi
Rendőrkapitányság felhívásában.
Különböző trükkökkel csapják be a vásárlókat például úgy, hogy azok a kifizetett tűzifa tö-
redékét kapják csak meg. Ezekben az esetekben nincs mérlegelés, a mennyiség meghatá-
rozása bemondás, vagy egy fiktív mérlegelési jegy bemutatása alapján történik. A mérlege-
lést különböző kifogásokkal hárítják el, végső esetben gyorsan elhagyják a helyszínt. A vá-
sárlók csak akkor döbbennek rá, hogy átverték őket, amikor már „bottal üthetik az eladó
nyomát”.
A rendőrség tanácsai:
– Ne rendeljenek interneten magát hirdető és csak telefonszámot megadó sze-

mélytől! 
– Vásárláskor ellenőrizzék a fa mennyiségét!
– Ha van rá lehetőség, keressenek a lakókörnyezetükben egy hiteles mérleget, 

ha nincs rá lehetőség kérjen az eladótól hiteles mérlegjegyet!
– Az eladásra kínált fa származási helyéről kérjen szállítójegyet!
– Jegyezze fel a szállító gépjármű rendszámát, az eladó adatait a személyi igazol-

ványa alapján!
– Óvakodjon a piaci árnál jóval olcsóbban eladásra kínált tűzifa megvásárlásától!
– Kérje szakember, szomszédja tanácsát!
Ha mégis megtörténik a baj, forduljon bizalommal a rendőrséghez!
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Anyakönyvi hírek 2013. szeptember
Elhunytak: Szűcs Gábor (59 év), Potoczki István (54

év), Dr. Szilágyi Tamásné (74 év), Jakab Ferenc (67 év),
Tóth Miklósné (84 év), Hadzsi Ferenc (84 év), Bodnár Dá
nielné (80 év), Krucsai Józsefné (93 év), Jakab Barnáné
(90 év), Szabó Zsigmondné (88 év).

Születtek: Lefler Milos, Karajz Kincső Virág, Gulyás Me
linda, Pócsi Gréta, Takács Lili Anna, Perge Dóra Regina.

Köszöntjük városunk ifjú polgárait!

Bursa Hungarica ösztöndíj
Szerencs Város Önkormányzata 

2013. szeptember 26ai ülésén döntött arról, 
hogy a hátrányos helyzetű, szociálisan rászoruló 

szerencsi fiatalok felsőoktatásban való részvételét 
elősegíti azzal, hogy csatlakozik a 

Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztön
díjrendszer 2014. évi fordulójához, költségvetésében
biztosítja a támogatás forrását és kiírja a pályázatot.

A pályázattal kapcsolatos bővebb információkat 
az alábbi helyeken találhatnak: 

www.emet.gov.hu (Bursa Hungarica);
www.szerencs.hu. 

A pályázat benyújtásának határideje: 
2013. november 15.

SZÜNETEL A FÖLDHIVATALI ÜGYFÉLFOGADÁS
Tájékoztatjuk tisztelt ügyfeleinket, hogy a Szerencsi Járási

Földhivatal illetékességi területének változása miatt, az azzal
járó technikai feladatok miatt 2013. november 4én, 5én és
6án az ügyfélfogadás szünetel.

A fenti időpontot követően az átcsatolás következtében Aba
újszántó, Tállya, Golop, Baskó és Sima községek az Encsi Járási
Földhivatal, Újcsanálos és Sóstófalva a Miskolci Járási Földhi
vatal illetékességébe kerülnek. Köszönjük megértésüket.

Gulyás Lajos hivatalvezető

ORSZÁGOS KÖNYVTÁRI NAPOK
Október 13. Könyves vasárnap: a könyvtár 1317 óráig tart

nyitva. Ez idő alatt lehetőség nyílik ingyenes beiratkozásra, köl
csönzésre, olvasásra, ingyenes internetezésre, valamint „am
nesztiát” hirdetünk a késedelmesen visszahozott könyvekre.

Programjaink ingyenesen látogathatók, mindenkit szeretettel
várunk!

Október 17. 16.30 óra: Ezoterika. Megszokások, függőségek,
öröklött problémák, mágia és DNS. Előadó: Miklósi István. Hely
szín: Rákóczivár, lovagterem.

Október 24. 16.30 óra: Természetgyógyász előadás. Valóban
mérgezettek vagyunk? Mitől beteg a világ? Melegné Liszkai Ka
talin természetgyógyász, reflexológus, fitoterapeuta. Helyszín:
Rákóczivár, lovagterem.

Minden pénteken 10 – 11 óráig Kerekítő, Babamama fog
lalkozás a gyermekkönyvtárban; 17 – 18.30 óráig Etka Jóga a
gyermekkönytár foglalkoztatójában.

Urnafalszentelés a temetőben
Szerencs Város Önkormányzata 

és a Szerencsi Városgazda Nonprofit Kft. 
tisztelettel meghívja a város polgárait 

2013. november 2án, szombaton 11 órától 
a szerencsi temetőben megépült 

urnafal átadására. 
A kegyeleti helynél beszédet mond:

Koncz Ferenc polgármester, 
majd az urnafalat megáldják, megszentelik 
a történelmi egyházak szerencsi lelkészei:

dr. Börzsönyi József református esperes, 
Csejoszki Szabolcs görög katolikus parókus és 

Darvas László római katolikus plébános. 
Közreműködik:

Ringer István tárogatón, énekel a Kisboldogasszony Kórus.

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

A Szerencsi Művelődési Központ 
programjai
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Amiskolci sajtó 1909. szeptemberében a követke
zőkről tudósított: „Vasárnap délután volt a 
futballmérkőzés az ETE (Egri Torna Egyesület)

és a miskolczi tornaegyesület (Diósgyőr – Miskolczi Ram-
bellerek) tagjai között az Érsekkert mögötti térségen. 
A közönség arról győződött meg, hogy az egriek csapata
már igen jól képzett, gyakorlott csapat, a diósgyőrieké
kezdő játékos csapat. Erre vall, hogy az első félórá-
ban 0:3, a másodikban 0:8 volt az eredmény az
egriek javára.”

Diósgyőrvasgyári tizenéves fiataljai, a
mérkőzés után két hónappal elhatározták,
hogy labdarúgó egyesületet alakítanak.
Megszerezték egy másik egyesület alapsza
bályát, majd az egykori tanítójuk, Vanger Vil
mos segítségét kérték, hogy járjon el az alapí
tási engedély megszerzésében. Az elemi iskolai
tanító és egy öttagú bizottság, a Miskolci Sport
Egyesület, a Diósgyőri Ifjúsági Kör és a DiósgyőrVas
gyári Labdarúgó Ifjúság fiataljainak a példáját követve „sza
bályszerűen működő sportegyesület” megalapításáért folya
modtak a gyár igazgatójához. A korabeli sajtó szavaival élve:
„…a léha mulatozások helyett szabadidejükben a sport nemes
szórakozásában lelik ambíciójukat.”

Az alakuló közgyűlésen, 1910. február 6án, a vasgyári mun
kásétteremben, nagyszámú érdeklődő mellett a 70 fős tagság
szavazta meg az egyesület megalakulását, amely a Diósgyőr
vasgyári Testgyakorlók Köre (DVTK) elnevezést vette fel. A je
lenlévők megválasztották a tiszti kart; elnök: Vanger Vilmos,
alelnökök: Ihring Antal és Waisz Árpád, titkár: Erdélyi Andor,
pénztáros: Hamza István, intéző: Sárossy Lajos, ellenőr: Sebes
tyén Antal, edző: Molnár Gyula, kellékes: Rozlozsnik József sze
mélyében. A Belügymi
nisztérium 1910ben
hagyta jóvá az egyesület
alapszabályzatát, s még
ennek az évnek tava
szán lejátszotta első
győztes mérkőzését a
Miskolci SE ellen. A csa
pat első kapusa Révai
Károly, kulcsjátékosok:
Posteiner Árpád, Fe
renczi Sándor, Zeltner
Hanzli, Wrbata Ferenc
és a három Bova fiúk
voltak. 1912 májusában
a Miskolci AK és DVTK
barátságos mérkőzésen
a csapat fölényes 11:0

arányú győzelmet aratott. A Miskolci Újság tu
dósítója így számolt be erről: „A mérkőzés kez-
detén óriási zápor tette csúszóssá a pályát,
mely körülmény a labdatechnikát erősen befo-

lyásolta. A játék egész menete alatt a MAK fölé-
nyesen erős tempót diktált, sőt az erős iramot a já-

ték végéig bírta. A II. félidőben a DVTK részéről erő-
szakosság lép föl, ami két játékos kiállítását eredményezi.”

A pirosfehérek először az 1912/13as pontvadászatban in
dítottak csapatot, és már első alkalommal bejutottak az északi
kerületi döntőbe. Igaz, akkor még nem tudtak nyerni. Sikerült
viszont a következő évtizedekben többször is, mint 1916ban
és 1918ban, amikor megnyerték az Északmagyarországi ke
rületi bajnokságot. A 10 éves évfordulóra a DVTK már játszott
az összes akkori, első osztályú csapattal. A klub, sokáig nem
kizárólag a futballt jelentette Diósgyőrben. A birkózó, kosár
labda, súlyemelő, atléta, vívó, gyalogló, tájfutó szakosztályok
ugyanúgy nagy szerepet játszottak az egyesület életében.

A diósgyőriek első nemzetközi mérkőzésén 1923ban Ung
váron 2:0 arányban nyertek Presovszky és Posteiner góljával.

Az 1937ig tartó időszak
ban tizenháromszor hó
dították el az elsőséget a
kerületben. Az 1924/25
ös bajnokságban pedig, a
Ferencváros csak megis
mételt mérkőzésen tudta
búcsúztatni a vasgyária
kat úgy, hogy mindkét ta
lálkozót a Fradi otthoná
ban rendezték meg.

A klub az évek során so
kat változott, folyamato
san csiszolódott, aminek
következtében úgy emle
gették, mint a magyar lab
darúgás fellegvárát.

O.Z.M.

Diósgyőrben az első, Angliából származó
futball-labdát, a Magyar Királyi Vas és Gép-
gyár asztalosa a fiának vette ajándékba. 
A játék hamar tönkrement, így a labdajá-
ték egy időre feledésbe merült.

Diósgyőr-Vasgyári Testgyakorlók Köre
(DVTK) 1910

„…úgy em le -
gették, mint a
magyar labda -

rúgás felleg -
várát.”



Szerencsi Fürdő és Wellnessház
Városunk melegvizes fürdője nagyon kez

detleges körülmények között működött az
1890es évek elején, miközben a bekecsi für
dő bérlője, Schwartz Sámuel többféle szervi
bántalmakra gyógyhatással bíró kád, és tü
körfürdőjét, vendéglőjét mindenféle hirdet
ményekben reklámozta. A közeli Erdőbénye
Gyógyfürdő, a fővárosival vetekedő szolgál
tatási színvonallal, a megújított állapotú kli
matikus gyógyhelyére, szintén csalogatta a
szerencsieket. Ám városunk a századfordu
lón, a fürdőépítés ötletének felmerülése után
egy évvel, amikorra úgy remélték, a forróság
elöl, a szerencsiek az uszoda hűs vizében ta
lálnak menedékre, még mindig ott tartott,
hogy lassan a reményét is kezdte elveszíteni
a hőn óhajtott fürdő megvalósításának. Ne
hézséget okozott a kivitelezéshez szükséges
anyagi fedezet előteremtése, akadályba üt
között a szomszédos plébánia területének megvétele, s ahogy
teltek az évek, megkérdőjelezték a fürdő szükségességét is.

Az ügy egészen 1908ig vajúdott, amikor a földművelésügyi
minisztérium szakközegeivel ingyen tervet és költségvetést
bocsátott a város rendelkezésére. Az építési költség fedezetét,
akkor még 7075 ezer koronás hitelből szándékozott a testü
let fedezni. Eldöntendő kérdés maradt, hogy csupán kádfürdő
és uszoda, vagy gőzfürdő is építtessék az akkor 8 ezer lakosú
városnak. Ellenzői is akadtak a terv kivitelezésének azon ipa
rosok, kereskedők, hivatalnokok, földművelők körében, akik
gyermekeik boldogulása szempontjából szívesebben láttak
volna a városban egy gimnázium megvalósulását, az inpro
duktív, inkább költséggel járó, fürdővel szemben.

A júliusi testületi ülésen, négy ellenszavazat mellett mégis
elhatározták e közintézmény építését, s kiírták a pályázatot.
Az építési költséget ekkorra már 100 ezer koronára becsülték,
a tervek és költségvetés elkészítésével Dvorák Ede budapesti
műépítészt bízták meg. A munkálatok két csoportra osztották:
a fürdő és uszoda magas építménye az összes föld, beton és
alapozási munkálatokkal, illetve a gépészeti munkák, cső, víz
vezetékek, szerelvények és berendezések. Az építés kivitele
zését kedvező ajánlatával Grenyó Bertalan miskolci építész
vállalkozó nyerte el, ehhez a község 150 ezer korona, 50 éves
lejáratú kölcsönt vett fel. Mindezen akadályok elhárulása, és
a telepengedélyezési eljárás után teljes erővel haladt az épít
kezés, olyannyira, hogy még éjszakai világítás mellett is dol
goztak. Hatalmas lámpák tették az építési területet nappali
fényűvé, mely még a nagyvárosokban is ritkaság számba ment
annak idején. Akadt is a látványnak számos nézője.

Végre 1910 nyarára elkészült a régen áhított községi fürdő
secessiós épülete, melyet használatra átadták a nagyközön
ségnek, egyelőre uszoda nélkül.

O.Z.M.
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DVTK szurkolói klub nyílt 
a Szerencsi Fürdő és Wellnessházban

Hogy mi a közös a látszólag egymástól teljesen különböző élettani szerepeket betöltő szerencsi fürdő és a DVTK
között? Nagyon egyszerű. Mindkettő ugyanabban az évben, 1910-ben kezdte meg működését, az úszás illetve a
sportolás, tehát az egészséges életre nevelés tekintetében. A kezdet ugyanaz, és most már a folytatás is közös, hi-
szen egymást kölcsönösen segítve, programokat kialakítva vonják be a helyi szurkolókat is az eseményekbe.

Telefon: 47/560-250

E-mail: szerencsifurdo@szerencs.hu

„…Együtt vagyunk,

győzni fogunk…”

A Szerencsi

Fürdő & Wellnessházban

megnyílt a DVTK

– shop
(mezek, sálak, ajándéktárgyak)

– kávézó

A sörözőben

sportközvetítések!

– söröző



Sok kedvelt díszcserje van hazánk
ban, amelyek kiültetést követően
egykét évig fagyérzékenyek,
később megerősödve már
biztonsággal tűrik a telet.

Ilyen a selyemakác, a füge, a
gránátalma és még sorolhat
nánk. Ezek ágait célszerű ösz
szekötni, papírral betekerni,
végül textillel, kenderzsákkal
becsavarni. Fóliás borítást
semmiképp ne használjunk,
mert az nem szellőzik, és a
bent lecsapódó pára indította
folyamatok, valamint a műanyag
fólia alatti nagy hőingadozás na
gyobb kárt okozhat, mint hasznot.
Egyegy napsütéses téli napon fel
szökhet a fólia alatt a hőmérséklet, és a
növény tavaszt érezve megindítja nedvkerin
gését, ami elfagyáshoz vezet, ha ismét mínuszok jön
nek.

A hónap végéig a téli tárolásra szánt késői zöldségeket is
érdemes betakarítani, és elrakni. Ilyen a sárgarépa vagy a fe
jes káposzta, sütőtök. Várjunk, míg napos, száraz idő lesz, és
akkor ássuk ki a burgonyát. Súroljuk le róla a földet, és hagy

juk száradni, mielőtt zsákokba tesszük, és
fagymentes, sötét helyen tároljuk. Októ

berben ideje leszedni az utolsó babo
kat, komposztáljuk a leveleit, a

babgyökereket viszont hagyjuk a
földben, mivel a nitrogénkötő
gyökérgumó nagyon jó trágya.

Miután kiástuk a sárgarépát,
homokban vagy tőzegben tá
rolhatjuk tél idején. A paszter
nákot viszont még hagyjuk a
földben, miután megcsípi a
fagy, édesebb lesz. A káposztát
is betakaríthatjuk. Kitűnően el

áll a fagytól védett raktárban,
viszont vigyázzunk, mert a leve

lek alatt meztelen csiga rejtőzhet.
Ha megszórjuk sóval a káposzta

külsejét, megakadályozhatjuk, hogy
egész télen benne csemegézzenek.

A fagy előtt szedjük le a zöldparadicsomot
is. Nyugodtan tárolhatjuk hűvösebb helyen, hogy las

sacskán beérjen, viszont meg is sürgethetjük az érési folya
matot, ha egy napos ablakpárkányra tesszük egy tálcára egy
érett banán mellé. Tárolásra csak a teljesen ép, kártevő és
kórokozómentes példányok alkalmasak. A sérült zöldparadi
csomokon megtelepedő kórokozók napok alatt teljesen tönk
retehetik a teljes tárolt állományt.

A rendszeres fűnyírás véget ér októberben. Az utolsó egy
két alkalommal emeljük meg a vágási magasságot és nyírás
előtt seperjük le az eső vagy harmatcseppeket. Ügyeljünk a
szélekre is. Juttassunk ki kombinált gombaölő szer + műtrá
gya keveréket (kerüljük a magas nitrogén tartalmú készítmé
nyeket), folytassuk a gyephibák kijavítását és fejezzük be a
hasogató gereblyézést, a levegőztetést és a talajkeverék ki
szórását, ha ezek átcsúsztak az előző hónapról. Seperjük ösz
sze a lehullott faleveleket. (A szárazlevelek nagyszerűen ki
egészítik komposzthalmunkat, ami gazdagítja a talajt. Tavasz
szal vagy ősszel be lehet ásni a talajba, ugyanis kiváló mulcs
(talajtakarásra használt szerves anyag). Kerüljük a diófa és
más illatos leveleket, amelyek mérgezőek lehetnek, és ma
radjunk azoknál, amelyek jó szigetelést biztosítanak a növé
nyeinknek. A gilisztakomposztálás kedvelői biztosan szívesen

használnának lehullott falevele
ket a gilisztáikhoz. Vágott füvet
is lehet bele tenni. Ássuk ki a
durva fűcsomókat, majd vessük
újra a felületet, de még jobb, ha
gyeptéglákat fektetünk le a csu
pasz foltokra. Szükség esetén
jutassunk ki mohaölő szert. Új
gyep kialakításakor a magvetést
már be kell fejezni erre az időre,
gyeptéglafektetéshez viszont ez
az optimális hónap.

Mészáros Miklós
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G-Mínusz Épületgépészeti Kft.G-Mínusz Épületgépészeti Kft.

TELJES KÖRŰ ÉPÜLETGÉPÉSZETI KIVITELEZÉS
ENERGIATAKARÉKOS MEGOLDÁSOKKAL
megújuló energiát hasznosító rendszerek tervezése és kivitelezése
faelgázosító rendszerek (ATMOS, VIESSMANN)
aprítékos és pelletadagolós rendszerek
szalmabálás szilárdtüzelésű rendszerek
napkollektorok telepítése
felületfűtés- rendszerek, padló-, fal- és mennyezetfűtés
gázvezeték és készülékszerelés
gázipari műszaki- biztonsági felülvizsgálat

Referenciáinkat megtekinthetik előzetes egyeztetéssel
Szerencs 30 km-es körzetében és weboldalunkon.

3881 Abaújszántó, Felszabadulás út 52., 3900 Szerencs, Bástya utca 40.
Tel.: 47/361-631, mobil: +36-30/423-15-48,

e-mail: gminuszkft@freemail.hu, weboldal: www.g-minuszkft.hu

Rendelje meg
a G-Mínusz Épületgépészeti Kft-től

a gázkészüléke karbantartását.
A kivágott szelvény ellenében

részesül.
Nyugdíjasoknak további

adunk.
Az áraink megtekinthetőek a

www.g-minuszkft.hu weboldalon.
Regisztrálás:

e-mail: gminuszkft@gmail.com,
tel.: +36/30-423-1548.

-20%-os kedvezményben

-10%-os engedményt

AKCIÓ!AKCIÓ!

2013. 09. 01. és 2013. 10. 31. között

"

"

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.

Szüretelőkádak, szüretelőzsákok,
metszőollók, borászati felszerelések

széles választéka.

Szüretelőkádak, szüretelőzsákok,
metszőollók, borászati felszerelések

széles választéka.

Díszcserjék, zöldségfélék és a gyep
Őszi munkák a kertben



251 kilométer 
24 óra alatt

Hirdessen féláron
a Szerencsi Hírekben!

50% kedvezménnyel

Az általunk kínált konstrukcióban,
féláron három médiumban

lesz jelen a megrendelt hirdetés.

Közületi és lakossági hirdetését
adhatja fel

a Szerencsi Hírekben!

Amennyiben két lapszámba rendeli meg keretes
vagy lakossági apróhirdetését,

– a következő kettőt térítésmentesen közzétesszük
a Szerencsi Hírekben;

–

–

a reklámszöveg megjelenik a Szerencsi Városi Televízió
képújság műsorán is,
valamint a Szerencsi Hírek honlapján, amely külön
költséget nem jelent.

Keresse szerkesztőségünket személyesen a Szerencs,
Kossuth tér 1. szám alatt (Népház, emelet), ahol

munkatársaink készséggel állnak
rendelkezésére. Akciónkról
érdeklődhet a -es
telefonszámon vagy a

e-mail címen.

20/340-60-89

szerencsihirek@szerencs.hu

SzerencsiSzerencsi

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

INGYENES KIADVÁNY
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Szerencs Város Sportegyesülete és a Szerencsi Városüze
meltető Nonprofit Kft. hetedik alkalommal rendezte meg a
24 órás úszóversenyt a helyi tanuszodában. A szeptember
28án este megtartott eredményhirdetésen kiderült, hogy a
csapatok összesen 251 kilométert teljesítettek a 24 óra alatt.

A szabályok szerint a 24 óra alatt az uszoda törzsközönségéből
előzetesen összeállított együttesekben egy időben csak egy részt
vevő tartózkodhatott a medencében, ám a csoportok egyegy tag
jának mindig vízben kellett lennie. A megnyitón elhangzott, hogy
az elmúlt évek sikerei után idén is szeretnék megdönteni a tavalyi
eredményeket. Míg 2012ben 130an vettek részt a versenyen,
ebben az esztendőben közel 150 sportoló vállalkozott a távok tel
jesítésére.

A verseny szabályainak betartása nem okozott gondot akkor
sem, amikor több mint húsz óra elteltével kellett újra vízbe száll
niuk a versenyzőknek – tudtuk meg Kiss Attilától, a Szerencs VSE
úszószakosztályának vezetőjétől, aki a program utáni napokban
adott interjút a Szerencsi Híreknek. Kiss Attila szerint a résztvevők
könnyen vették az akadályokat, és nehézségek nélkül úszták le az
öt illetve a 30 perces szakaszokat is. A 24 óra alatt összesen 251
kmt teljesítettek a résztvevők. A pedagógusokból, rendőrökből
és tűzoltókból álló csapatok között az összesített időeredmények
alapján a Farmosi István és Váczi Péter által vezetett gárda 71 900
méter teljesítésével küzdötte fel magát a dobogó legfelső fokára.
Ebben a csoportban versenyzett Váczi Kira, a Rákóczi Zsigmond
Általános Iskola tanulója, aki az egy nap alatt 160 percet töltött a
medencében, és 9700 méteres rekorddal ő bizonyult a legjobbnak
a lányok között.

Fige Balázs, a Bocskai István Katolikus Gimnázium diákja 180
perc alatt leúszott 10 350 méterrel a fiúk mezőnyében érte el a
legjobb eredményt. A kiváló egyéni rekordok között említhetjük
Majoros Rékát, aki 30 perc alatt 1950 métert, Farmosi Zsombor
pedig ugyancsak félóra alatt 2050 métert teljesített a medencé
ben.

A 24 órás csapatúszóverseny sikere arra ösztönzi a szervező
ket, hogy jövőre újra rajthoz álljon a mezőny, azonban 2014ben,
Szerencs várossá nyilvánításának 30. évfordulóján a Szerencs VSE
úszószakosztályának sportolói 30 órás úszással ünnepelnék a je
les évfordulót.

T. A.

Kazincbarcikán rendezték meg szeptember 28-án a
Munkácsy Dezső Szabadfogású Emlékversenyt, ahol a
Szerencs VSE birkózó szakosztályát öt fiatal képviselte. 

A 200 résztvevőből álló 25 csapat között felvidéki, er
délyi és kárpátaljai birkózók is szőnyegre léptek a harma
dik alkalommal megrendezett kazinbarcikai tornán.

A junior korú  Illésy Kristóf élete első felnőtt versenyén,
96 kgos súlycsoportban öt induló közül, két győzelem
mel a harmadik helyezést érte el. Az ifik között a koren
gedménnyel szőnyegre lépő idei magyar bajnok Golopi
Gergő, a magasabb súlycsoportban (58 kg) négy induló
közül két győzelemmel ezüst érmes lett. Sági Márk 63 kg
os súlycsoportban, két győzelemmel öt induló közül a
harmadik helyet szerezte meg.

Külön engedéllyel indult az idősebb korosztályban Mol
nár Olivér, aki egy súlycsoporttal feljebb, 46 kgban, há
rom nyert meccsel és egy vereséggel a 15 fős mezőnyben
lett bronzérmes. Nagy Kristóf, szintén a magasabb súly
kategóriában, diák II. korosztályban a hét induló közül
csak a döntőben talált legyőzőre, így ezüst érmes lett –
tájékoztatta a Szerencsi Híreket Illésy László, a Szerencs
VSE birkózó szakosztályának vezetője.

M. Z.

Szerencsi sikerek 
a birkózó kupán
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INGATLANINGATLAN
Szerencsi szintes családi ház eladó.
Térkövezett udvar, műanyag nyílászá
rók, laminált padló, gáz és vegyestüze
lésű kazán, kis kert. Irányár: 15 M Ft.
Érd.: Szerencs, Bénye út 4/A. (1516)
Szerencs központi részén (piachoz kö
zel) a Tatay Z. út 5. szám alatt vállalko
zásra is alkalmas, kertes családi ház el
adó. Érd.: 30/4865534 este. (1516)
Kiadó Szerencsen a Spar környékén
földszinti, 40 m2es, összkomfortos, egy
szobás társasházi lakás alacsony rezsi
költséggel. Érd.: 70/5110386. (1516
17)
Szerencs főutcáján 100 m2es, felújított
családi ház, valamint Bekecsen 85 m2
es családi ház eladó. Érd.: 30/8363302.
(15)
Budapest IX. kerületében, az Epreserdő
utca elején, több egyetem közelében egy
52 m2es magasföldszinti, jó állapotú la
kás eladó. Képek itt megtalálhatóak:
http://epres.begyikeszter.fotoalbum.hu.
Érd.: 20/2787708, 70/3699155. (15)
Szerencs belvárosában, külön bejáratú,
két lakrészes, 2+4 szobás, rendben tar
tott családi ház egyben vagy különkü
lön eladó. Kisebbet beszámítunk Sze
rencsen vagy Budapesten. Érd.: 20/446
4662. (15)
Szerencsen a Bocskai úton 42 m2es, 1
emeleti, összkomfortos, rendezett, tár
sasházi lakás, zárt udvarral, kis kerttel
eladó vagy kisebb családi házra (akár

Bekecsen) cserélhető. Minden megol
dás érdekel, megegyezünk. Érd.:
47/361822, 30/3395234. (15)
Szerencsen áron alul emeletes családi
ház a Tesco, iskola, óvoda közelében el
adó. Kétgenerációs lakásnak, nagycsalá
dosoknak, akár vállalkozásra is alkal
mas. Rendezett udvaron, melléképüle
tekkel. Budapesti lakáscsere is érdekel
értékkülönbözettel. Érd.: 70/6557576,
47/363282. (15)
Szerencsen a Kölcsey utcában eladó
kétszintes, 3 szobás, nappalis családi
ház nagy terasszal, garázzsal és kazán
házzal. Irányár: 10,5 M Ft. A vételár
megegyezés tárgya. Érd.: 30/3532573.
(15)
Eladó garázs, hozzá ajándékba 55 m2
es társasházi lakás. Ára: 8 M Ft. Érdek
lődni: 20/5685189.

VEGYESVEGYES
Hagyatékból hálószobabútor és kony
habútor mosogatóval eladó. Érd.:
30/4865534 este. (1516)
Minőségi körtecefre olcsón eladó. Érd.:
30/4543292, 20/9161667. (1516)
Eladó ElGO típusú elektromos kere
kesszék. Gyárt. év: 2010. Kitűnő állapot
ban, szervizelve! Érd.: 30/2552326.
(14)
Krizantém vásár termelőtől. Cím: Rát
ka, Kossuth út 22., tel.: 20/4259136.
Eladó egyajtós felülfagyasztós, 140/20
literes használt hűtőszekrény 8 eFtért,
hozzá ajándékba egy elektromos ke
nyérszeletelő kés. Érd.: 20/5600641.

LakosságiLakossági

apróhirdetés

Vedd már halkabbra a TV-t!

„Üvölt az a TV, vedd már halkabbra!” – hangzik el soksok
házban és lakásban estéről estére ez a bosszús mondat férjek,
feleségek és gyermekek szájából. Bár Magyarországon a re
gisztrált hallássérült (és beszédhibás) emberek száma több
mint 60.000 fő*, a hallásproblémáról tudomást sem vevő em
berek száma ennek akár háromszorosa is lehet.

A hallásprobléma ugyanakkor nem játék! Több felmérésből
is látható, hogy a tartósan kezeletlen halláscsökkenés nagyban
károsítja vagy akár tönkre is teheti a családi és emberi kapcso
latainkat. Az állandó visszakérdezés, a beszélgetésekből való
kirekesztődés, a világ eltompuló hangja először kellemetlen
érzés, majd egy idő után ki is zár minket a saját környezetünk
ből. Nagyszülők panaszolják, hogy nem hallják tisztán az uno
kák csilingelő hangját, fiatalok küzdenek a koncertek, éttermek
és zsúfolt helyek hangzavarával és anyukák figyelik aggódva
hallásproblémás kisgyerekeiket. A halláscsökkenés tehát nem
játék, de általában könnyen megoldható probléma.

Szerencsére a hallásszűrések akár 15 perc alatt is elvégez
hetők, és a mai modern hallókészülékek (amelyek tulajdon
képpen mini számítógépek) már olyan aprók, hogy szinte ész
revehetetlenek a fülben vagy a fül mögött. Ugyanakkor feltűnő,
színes lakkozásúak is léteznek, melyek szinte ékszerként vi
selhetők.

Érdemes tehát tisztában lenni hallásunk állapotával és egy
ingyenes hallásszűrés keretében kipróbálni a hallásunkat. Ez
zel semmit nem kockáztatunk, hisz egy hallásszűrés elvégzése
még semmire sem kötelez minket.

*Forrás: Dézsi Betti: Tanulmány az Országos Fogyatékosügyi Portál
hoz, 2004



GAZDÁLKODÓK, MEZŐGAZDASÁGI TERMELŐK
FIGYELEM!

Akciós vételár:
• :

fa
• :

fa
•

10 t alatti mennyiség vásárlása esetén
88.800 Ft/t+Á

10-25 t közötti vásárlás esetén
86.000 Ft/t+Á

25 t fölötti vásárlás esetén az ár
egyedi megállapodás szerint módosul.

FÉMZÁROLT, CSÁVÁZOTT VETŐMAG – MINŐSÉGI GABONA

A Szerencsi Mezőgazdasági Zrt. az őszi kalászos vetésekhez
alábbi őszi árpa és őszi búza vetőmagot ajánl, fémzárolt,
csávázott és 50 kg-ra egalizált zsákokban 2013.09.09.-től:

Őszi árpa vetőmag:

Őszi búza vetőmag:

– ill.Meridian II. fok Hanzi II. fok

Mv Kolo II. fok (Pannon Prémium minőség)
Mv Tallér II. fok (Jó malmi minőség)

Mv Marsall II. fok (Jó malmi minőség)

–
–

–

Igénybejelentés, érdeklődés: Svábné Danyikó Gabriella
Telefon: 47/563-300, Fax: 47/362-347

A vételár befizetése után a vetőmag a vetőmagüzemből szállítható el.
A szállítás a vevő feladata, és annak költsége a vevőt terheli.

Kiszolgálás a készlet erejéig érkezési sorrendben történik.

Szállítási cím: Szerencs, Malomtanya vetőmagüzem
(elérhetőség: 47/561-166 – Kelemen Attila üzemvezető).

Dióbél

felvásárlás!

Dióbél

felvásárlás!

Érdeklődni:
Pannon 2000 Kft.

3902 Szerencs-Ond, Telep út 1.
Telefon: 47/361-821

email: info@pannon2000.hu Szerencs, Rákóczi út 94. Telefon: 47/560-250Szerencs, Rákóczi út 94. Telefon: 47/560-250
www.szerencsifurdo.huwww.szerencsifurdo.hu

ingyenes a belépés.ingyenes a belépés.

Erzsébet utalvány
és SZÉP kártya
elfogadóhely!

Erzsébet utalvány
és SZÉP kártya
elfogadóhely!

18-22 óra (3 óra): 1300 Ft
19-22 óra (2 óra): 1000 Ft
20-22 óra (1 óra): 600Ft

Órás kedvezményÓrás kedvezmény

2+2AKCIÓ!
AKCIÓ!

Október 23-ai akció
a Szerencsi Fürdő & Wellnessházban

Ünnepi nyitva tartással várjuk kedves vendégeinket
10-22 óráig.

2 teljes árú felnőtt belépőjegy
megvásárlása esetén

a további 2 főnek

Felnőtt belépő (10-18 óráig): 1 700 FtFelnőtt belépő (10-18 óráig): 1 700 Ft



Zemplén Tourist Kft. Szerencs, Rákóczi 67.
Tel.: 47361-151 • e-mail: zemplen.tourist@t-online.hu
www. .hu • Eng. szám: R-1787/1998

•

zemplentourist

SZERENCSI INDULÁSSALSZERENCSI INDULÁSSAL

Adventi forgatag Bécsben!Adventi forgatag Bécsben!

november 30.

december 7.

•

•

9 900 Ft/fő

Karácsony előtt Kassán!Karácsony előtt Kassán!

december 14.

december 20.

•

•

2 500 Ft/fő

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

Egy kis hazai...
AKCIÓS TERMÉKEINK

Zöldfűszeres sonka
Lángolt kolbász
Szerencsi csípős
Füstölt kenyérszalonna
Füstölt csülök csont nélkül
Sertés zsír 1/1

1 489 Ft
1 059 Ft
1 159 Ft

829 Ft
1 059 Ft

499 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. október 11-től módosításig érvényes!

Folyamatos termékvásárláshoz kötött ajándékok!

Telefon: 47/560-250

E-mail: szerencsifurdo@szerencs.hu

„…Együtt vagyunk,

győzni fogunk…”

Szurkoljunk együtt a DVTK csapatának

és a magyar válogatottnak

DVTK klubhelyiségében.szurkolói

a Szerencsi Fürdő & Wellnessház

Válogatott mérkőzés:

Magyarország Andorra–
2013. október 15. (kedd) 20.00 óra

O :TP Bank Liga mérkőzések

2013. október 19. (szombat) 18.00 óra

Szombathelyi Haladás – DVTK
2013. október 26. (szombat) 20.00 óra

2013. november 2. (szombat) 14.00 óra
DVTK – Ferencvárosi TC

MVM-Paks – DVTK

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

Rézfékcsövek, G12 ( ).fagyállók, piros és kék

L ,ÁTOGASSON EL HOZZÁNK KEZDJE NÁLUNK A VÁSÁRLÁST!

Castrol 5W-40 MOTOROLAJ 4 L 10 000 Ft

Szerencs, Széchenyi út 18.
Tel.: 47/362-701, mobil: 20/926-3710.

most bevezető áron
A BERECZK AUTÓSBOLTBAN

Klímatisztítás, -fertőtlenítésKlímatisztítás, -fertőtlenítés
ÓZONGENERÁTORRAL, a tisztítás során a kellemetlen szagok

megszűnnek, az autó belső tere vírus- és baktériummentes lesz.
A pollenszűrő cseréje ajánlott, amit üzletünkben megvásárolhat.

Önindító és generátorkefék, bendixek

INGYENES FAGYÁLLÓMÉRÉS
és GENERÁTOR TÖLTÉSELLENÖRZÉS

INGYENES FAGYÁLLÓMÉRÉS
és GENERÁTOR TÖLTÉSELLENÖRZÉS

Besárgult, karcos műanyag lámpaburkolatok
polírozását, újra átlátszóvá tételét vállaljuk.
Besárgult, karcos műanyag lámpaburkolatok
polírozását, újra átlátszóvá tételét vállaljuk.
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