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Őszi 2+1 akció!
2 teljes árú felnőtt belépőjegy 

megvásárlása esetén 
a harmadik félnek ingyenes a belépés.

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

Órás kedvezmény hétfőtől péntekig!
18-21 óra (3 óra): 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 november 18-
án 14-16 óráig. Telefon: (47) 565-203. Kiss Attila alpolgár-
mester: minden hónap második szerdáján, legközelebb no-
vember 13-án 14-17 óráig. Telefon: (47) 565-203. Dr. Barva
Attila jegyző: minden páros hét szerdáján, legközelebb no-
vember 13-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
November 4-10.: Centrum Gyógyszertár. November 11-17.:
Oroszlán Gyógyszertár. 22 óra után a gyógyszertárak te-
lefonos egyeztetést követően, az ügyeletes orvos ké-
résére, rendkívüli esetben biztosítják a gyógyszer ki-
adását.

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: 15-15.45 óra, 16-16.45 óra, 17-17.45

óra; szerda: 14.30-15.15 óra; csütörtök: 16-16.45 óra, 17-17.45 óra.
Középhaladó csoport (FÜRDŐ). Időpontok: hétfő:15.15-16 óra; 

kedd: 15-15.45 óra; szerda: 15.15-16 óra, 16-16.45 óra.
Haladó csoport (FÜRDŐ). Időpontok: kedd: 17.45-18.30 óra;

péntek: 14.30-15.15 óra, 15.15-16 óra.
Recept nélkül a szolgáltatás 900 Ft/alkalom áron vehető igénybe.

BABAÚSZÁS minden szombaton 10-11 óráig a Városi Tanuszodában.
VÍZ ALATTI TORNA minden héten kedden 18.30-19.15-ig 

a Szerencsi Fürdő és Wellnessházban.
Jelentkezés: Szerencsi Fürdő és Wellnessház (Rákóczi u. 94., tel.:

47/560-250); Városi Tanuszoda (Ondi u. 1., tel: 47/560-254).

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

Kiadó iroda- és üzlethelyiségek
A Szerencsi Városüzemeltető Non-Profit 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 helyiség. Alapterület: 13 m2.
Bérleti díj összege: 1 000 Ft/hó/m2+ÁFA (külön fizetendő a helyiség rezsije).

Üzlethelyiség, raktárhelyiség:
1. Rákóczi út 99. (hátsó bejárat a Zrínyi utca felől, 

a Halász Cukrászdával szemben) szám alatti ingatlanban 
található komfort nélküli helyiség. Alapterülete: 116 m2.

Bérleti díj összeg: 500 Ft/hó/m2+ÁFA.
A pályázat benyújtásának határideje: 
2013. november 15. (péntek) 12 óra.

A pályázati adatlap átvehető a Szerencsi Városüzemeltető Non-Profit 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.
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Az 1956-os forradalom és szabadság-
harc érvfordulója alkalmából a megyei ön-
kormányzat Alkotói-díjat adományozott
Schlosserné Báthory Piroska festőművész-
nek, dr. Sütő Szilveszter háziorvos pedig
Szent Erzsébet-díjat vett át dr. Mengyi Ro-
landtól, a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei
Közgyűlés elnökétől.

Az évtizedes rajztanári és alkotóművé-
szeti tevékenységéért elismert Schlosser-
né Báthory Piroska friss diplomás szakta-
nárként 1965-ben került Szerencsre, ahol
nyugdíjba vonulásáig rajztanárként tevé-
kenykedett. Alapító tagja a Rajztanárok
Zempléni Alkotókörének és a Magyar Rajz-
tanárok Országos Egyesületének. Aktív
résztvevője a nyári művésztáboroknak,
műveivel rendszeresen szerepel közös tár-
latokon, egyéni kiállításokon. Művészeté-
nek középpontjában az ember áll. Tollraj-
zai újságok, könyvek illusztrációjaként
szolgálnak. Több művén a zempléni tájat
és a hozzá tartozó épületeket örökíti meg.

Schlosserné Báthory Piroska pályafutá-
sa során diákok ezreivel ismertette meg az
alkotás örömét. Művészete a nyugdíjas
éveiben teljesedik ki. – Szerencsésnek ér-
zem magam, mert egész életemben azzal
foglalkozhattam, ami a munkám mellett a
hobbim is: az alkotással – emelte ki la-
punknak nyilatkozva Schlosserné Báthory
Piroska. – Ez kísérte végig a pályafutáso-
mat a tanórákra való készülés során, a
gyermekek oktatása során és a rajzok, gra-
fikák készítése során egyaránt – hangsú-
lyozta a pedagógus.

A gyógyítás területén végzett több évti-
zedes áldozatos munkájáért kitüntetett 
dr. Sütő Szilveszter városi főorvos 1975-ben
szerezte meg orvosi diplomáját. Pályafutá-
sát Nyíregyházán kezdte, majd Csobajon,
később Mezőzomboron és 1984-től Szeren-
csen látott el körzeti orvosi feladatokat. 

Gyógyító munkát a városban működő
Egyesített Szociális és Egészségügyi Inté-
zetben is végzett, ahol a diabétesz gondo-
zás vezetésében vett rész. Szakfelügyelői
főorvosi kinevezést 1994-ben kapott a Ál-
lami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szol-

gálattól, amikortól a
Debreceni Egyetem Or-
vos és Egészségtudo-
mányi Centrum men-
toraként és oktató or-
vosaként is tevékeny-
kedett. 2011-ben váro-
si főorvosi kinevezést
kapott, idén márciustól
nyugdíjasként folytatja
háziorvosi praxisát.

– Az orvosi hivatás
számomra egy életen
át tartó morális elköte-
lezettséget jelent –
mondta el a Szerencsi
Híreknek dr. Sütő Szil-
veszter. – Meggyőződésem, hogy az ember
egészét kell gyógyítani, nem pedig csak az
egyes testrészeket. Munkám során igyeke-
zetem a legelesettebb betegek bizalmát is

elnyerni és megtartani, lehetőségem sze-
rint mindent megtettem azért, hogy a pá-
cienseim visszanyerjék az egészségüket –
tette hozzá a főorvos. Á.A.

A Borsod-Abaúj-Zemplén Me-
gyei Közgyűlés és Szikszó Város
Önkormányzata október 22-én
Szikszón megtartott együttes
ünnepi ülésén két szerencsi pol-
gár részesült elismerésben.

Megyei díjak a sikeres életpályákért

Szakmai kitüntetés 
a pedagógusnak

A Technikatanárok Országos Egyesülete
(TOE) 10 éve ismeri el azoknak a kollé-
gáinak a munkáját, akik kiemelkedő tel-
jesítményt nyújtottak a technikai nevelés
területén. Az idén az általános iskolai pe-
dagógusok közül Ráczné Váradi Éva, a
szerencsi Rákóczi Zsigmond Kéttannyel-
vű Általános és Alapfokú Művészeti Isko-
la igazgatója kapta meg a kitüntetést.
Ráczné Váradi Éva tanító, háztartásöko-
nómia-életvitel szakos tanár, közoktatás
vezető, az inkluzív nevelés mesterfoko-
zatú okleveles tanára, általános iskolai
igazgató, a TOE titkára.
1988 óta tanít a szerencsi Rákóczi isko-
lában. Tizenöt évig tevékenykedett a
technika munkaközösség vezetőjeként a

18 települést felölelő Szerencsi Többcélú Kistérségi Társulásban, azóta szervezi a helyi
és körzeti versenyeket technikából és életvitelből. A Technikatanárok Országos Egye-
sületének munkájába 2005-ben kapcsolódott be, majd 2007-ben sikeres országos
tudáspróbát rendezett Szerencsen.
A 2007-es őszi közgyűlésen a TOE elnökségi tagjának választották, jelenleg a civil szer-
vezet titkára. Azóta minden évben sikeres pályázatokat ír, melyek nélkül az országos
technika és életvitel versenyeket nehéz lenne megtartani. Egy sikeres folyóirat-pályá-
zatnak köszönhetően felelős kiadója az egyesület Technika- Életvitel módszertani ki-
adványnak. 2008-tól szervezi a Technikatanárok Országos Egyesületének szakmai
konferenciáit, és segíti hazánk felmenő rendszerű versenyeink a megtartását.
Rugalmasságát és problémamegoldó képességét tükrözi jelmondata: „Aki tenni akar,
az megoldásokat keres, aki nem, az kifogásokat!” SfL



Európai színvonalú óvodákba járhatnak a gyerekek Szerencsen. Az elmúlt időszakban a város önkormányzata
535 millió forint értékű beruházást valósított meg két helyi nevelési intézményben és méltó körülményeket
teremtett a zeneoktatásnak. Az intézmények berendezéséhez az avatáson jelenlévő Balog Zoltán emberi erő-
források miniszter 30 millió forint külön támogatást biztosít.
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Az elmúlt időszakban megfeszített
munkát végeztek a kivitelezők és 
a városgazda kft. munkatársai a

Gyárkerti és a Napsugár óvoda épületeiben
és környezetükben, valamint a Csalogány
utcai óvoda helyén kialakított zeneiskolá-
nál. A szorgos kezeknek köszönhetően az
október 26-ai avatásra minden a helyére
került.

A három helyszínes ünnepségsorozat el-
ső állomása a Gyárkerti óvoda volt, ahol
Ringer István tárogató muzsikája és a ne-
velési intézmény csöppségeinek műsora
után Koncz Ferenc polgármester köszön-
tőjében arra hívta fel a figyelmet, hogy egy
kisváros életében kiemelt jelentősége van
a gyermekeknek. Szerencs körzetközponti
szerepet vállalva nemcsak óvodákat tart
fenn, hanem a térségben egyedülállóan
bölcsődei ellátást is biztosít a családoknak.
A polgármester köszönetet mondott mind-
azoknak, akik közreműködtek a megvaló-
sult beruházásban. – Jelentős, közel félmil-
liárd forint összegű pályázati támogatást
használhattunk fel arra, hogy felújítsuk és
kibővítsük az épületeket – emelte ki Koncz
Ferenc –, aki a jelenlévő Balog Zoltán em-
beri erőforrások miniszteréhez intézett
szavaiban utalt arra, hogy bútorok és a já-
tékok beszerzése még egy hátralévő közös
feladat.

– Magyarországon az óvodák és a ben-
nük történő nevelés európai színvonalú,

amely alkalmas a társadalmi hátrányok
mérséklésére, megszüntetésre – emelte ki
avató beszédében Balog Zoltán. A minisz-
ter hozzátette: a kormányzat a hazai óvo-
dai rendszer megerősítésére törekszik és
örömmel látja, hogy ebben a szándékuk-
ban Szerencs jó partnernek bizonyul.
– Az pedig külön öröm számomra, hogy az
építkezéseknél sok helybéli kapott munkát
– fogalmazott Balog Zoltán.

A három épületet érintő beruházást a ki-
vitelező Nyírépszer Hungária Kft. képvise-
letében Gyetvai Attila ügyvezető igazgató
jelentette készre a miniszternek és a pol-
gármesternek. A nemzetiszín szalagot Ba-
log Zoltán, Koncz Ferenc és Angyal György-
né óvodavezető vágta
át, majd Darvas László
római katolikus plébá-
nos szentelte fel az épü-
letet.

A következő helyszín
a zeneiskola, Rákóczi
tér 1. szám alatti, önálló
épülete volt, ahol az in-
tézmény növendékei-
ből és tanáraiból verbu-
válódott együttes mu-
zsikája fogadta az érke-
zőket. 

Ráczné Váradi Éva, a
Rákóczi Zsigmond Két-
tannyelvű Általános Is-
kola és Alapfokú Művé-

szetoktatási Intézmény igazgatója beszé-
dében azt emelte ki, hogy a zeneiskola
hangszigetelt épülete ideális környezetet
biztosít ahhoz, hogy a gyermekek tehetsé-
gét kibontakoztassák a szakemberek.

Balog Zoltán arra hívta fel a figyelmet,
hogy Liszt Ferenc, Kodály Zoltán és Bartók
Béla országában nagy jelentősége van an-
nak, hogy a zenei nevelés magas színvona-
lú legyen. Az új iskolaépület kialakításával
Szerencsen ehhez megteremtették a meg-
felelő körülményeket.

Nyiri Tibor, a Klebelsberg Intézmény-
fenntartó Központ Szerencsi Tankerületé-
nek igazgatója köszöntőjében azt emelte
ki, hogy a zeneoktatás végre méltó körül-

Megújultak a szerencsi óvodák
Harmincmillió forintos miniszteri felajánlás

Balog Zoltán minisZter:

Jó hírre érkeztem
Szerencsre, ahol óvo-
dákat és zeneiskolát
avathattam fel. Ami-
kor Koncz Ferenc pol-

gármester megjegyez-
te, hogy az intézmények

megfelelő berendezéséhez számítanak
a segítő közreműködésemre, megnéz-
tem, hogy a személyes miniszteri kere-
temben milyen összeg található. Har-
mincmillió forint áll rendelkezésre, amit
örömmel ajánlottam fel a városnak. 
Ez az adófizetők pénze, ami jó helyre ke-
rül. Ezzel is szeretném elismerni azt a
teljesítményt, amit a helybéliek a külső
megjelenésükben és belső kialakításuk-
ban is színvonalas zeneiskola és óvodák
létrehozásánál nyújtottak.



mények közé került a városban. A tanke-
rülethez tartozó településeken az önkor-
mányzatok kiemelt figyelmet fordítanak a
művészeti képzésre, amiben Szerencs köz-
ponti szerepet tölt be.

Az épületre, a benne dolgozó pedagógu-
sokra és a diákokra dr. Börzsönyi József re-
formátus esperes kérte Isten áldását.

A harmadik helyszínen, a megújult Csa-
logány óvodánál a nevelési intézménybe
járó gyerekek adtak műsort. Balog Zoltán
miniszter köszöntőjében arról szólt, hogy
az ország fejlettebb régióihoz képest jelen-
tős lemaradás jellemzi a szerencsi kistér-
séget, de a mostani óvodaavatások azt mu-
tatják, hogy az itt élő emberek bíznak a jö-
vőben és ezért megfelelő körülményeket
alakítottak ki a gyermekek neveléséhez.

A megújult óvodát Csejoszki Szabolcs
görög katolikus parókus szentelte meg,
majd az épületben a meghívott vendégeket
Angyal Györgyné óvodavezető fogadta. Itt
hangzott el, hogy Balog Zoltán miniszteri
keretéből harmincmillió forinttal járul
hozzá az óvodák és a zeneiskola tárgyi fel-
tételeinek a javításához. 

Á.A.

A „Szerencs Általános Iskola Alapfokú
Művészetoktatási Intézmény és Óvoda,
Óvodai intézményegység három épületé-
nek korszerűsítése, bővítése, valamint a
hangszeres zeneoktatás feltételeinek javí-
tása Szerencsen”, ÉMOP-4.3.1./2/2F-2f-
2009-0020 azonosítójú pályázat összkölt-
sége 535 millió 392 ezer 409 forint. 
A megítélt támogatás 481 millió 478 ezer
394 forint. A város önkormányzata által
biztosított saját erő 53 millió 914 ezer 015
forint. A támogatási szerződés aláírása
2010. de cember 10-én történt, a beruhá-
zás 2013. október 31-én zárult. A beruhá-
zás tervezője a Statik-Line Kft, kivitelező a
Nyírépszer Hungária Kft. volt.

A megvalósított projekt célja a városban
különböző helyen működő óvodák épüle-
teinek felújítása, átalakítása és bővítése
volt a magas színvonalú nevelés és oktatás
feltételeinek a megteremtése érdekében.

A Napsugár óvodában elbontotta a kivi-
telező a több mint százéves alsó épületet,
amelynek eredményeként nagyobb lett az
udvar és lehetőség nyílt parkolóhelyek ki-
alakítására. Az 1970-es években létesült
felső épület két csoportszobával és egy

tornaszobával, összesen 133 négyzetmé-
terrel bővült. 

A Gyárkerti óvodában megtörtént a böl-
csődei és az óvodai részleg felújítása, a
korszerű nevelési igényeknek megfelelő
átalakítása. Az óvodai részleg emeletráépí-
téssel összesen 305 négyzetméreten két
csoportszobával és egy tornaszobával gya-
rapodott. 

A zeneiskola új Csalogány úti épülete
összesen 289 négyzetméteren, korszerű
feltételeket biztosít a hangszeres oktatás-
hoz. A pályázat parkolólétesítésre és a
mindennapi zeneoktatáshoz szükséges
eszközök beszerzésére is lehetőséget biz-
tosított.

A beruházás során mindhárom épületet
a teherhordó szerkezetekig visszabontotta
a kivitelező. Az alaprajzi átalakítást és a
bővítést követően megtörtént az új épület-
gépészeti rendszer kiépítése, a nyílászárók
cserjéje és a burkolás. A korábbi lapos tető
helyére cserépfedésű magastető került, ja-
vítva a településképet. A beruházás része
volt mindhárom épület esetében a hőszi-
getelés és az akadálymentes közlekedés
feltételeinek a megteremtése.

angyal györgyné 

óvodaveZető:

A beruházás számokban

Október utolsó szom-
batja meghatározó volt
Szerencs életében, ami-
kor annyi munka után
végre felavathattuk a

megszépült, megújult
óvo  dáinkat. A munkatársaim

nevében nagy örömmel vettem át a kívül-
belül megújult intézményt. Nagyon jó fel-
tételekkel, gyönyörűen kialakított épület-
ben, megfelelő felszereltség mellett nevel-
hetjük az óvodás és bölcsődés gyerme -
keket. A megvalósult beruházás eredmé-
nyeként minden feltétel biztosított szá-
munkra, ami egy európai szintű gyermek-
intézményben lehetséges. Világos, tágas
csoportszobák, öltözők, hatalmas, nagy
terek, fejlesztőhelyiségek, könyvtár, orvo-
si szoba, elkülönítő és egy tágas tornate-
rem az óvodai sport és kulturális esemé-
nyek megtartására. Mindezek egy-egy
örömteli világot rejtenek. Mostantól a
rossz, zord téli időjárás sem szab gátat a
futkározásnak, a mozgásos játéknak, hi-
szen erre a tornaszobával bővült épületek
lehetőséget nyújtanak.

A szerencsi nevelési intézményekben ed-
dig is jó színvonalon dolgoztak az óvodape-
dagógusok. Az új tárgyi feltételek kihaszná-
lásával még tartalmasabbá válhat a neve-
lőmunka, ami a gyerekek javát szolgálja.

5



Avárosi megemlékezések sorát októ-
ber 22-én koszorúzási ünnepség 
nyitotta meg a szakképző iskolás di-

ákokkal Nagy Imre szobránál, majd ifj. Tatay
Zoltán Jókai úti emléktáblájánál a Bolyai is-
kola diákjainak műsora hangzott el. A Rá-
kóczis tanulók részvételével emlékeztek a
forradalom szerencsi áldozatára, a róla el-
nevezett sporttelepen, majd a református
temetőben, a mártírhalált halt ifjú sírjánál
rótták le kegyeletüket az emlékezők.

Szerdán délelőtt a Kossuth téren lévő 56-
os obeliszknél Koncz Ferenc polgármester
arra hívta fel a figyelmet, hogy egy nemzet
történetében minden hazug ármánykodás
ellenére az igazság a felszínre tör. – Így volt
ez 1956-ban is, amikor az emberek nem

tűrték tovább az élet minden területét átita-
tó hazugságot, az árulást és áldozatra is ké-
szen álltak az igazságért. A forradalom és
szabadságharc után a hazugok sikertelenül
igyekeztek mindent másképpen láttatni, hi-
ábavalók a mostani koszorúhalmaik, ez a
két fogalom többé nem keveredik össze 
– fogalmazott a polgármester, aki fontosnak
tartotta, hogy a fiatalabb generációk is meg-
ismerjék az egykori történéseket, amivel a
magyarság kivívta a szabad népek elisme-
rését.

A megemlékezés a Rákóczi-várban foly-
tatódott, ahol dr. Mengyi Roland mondott
ünnepi beszédet. A Borsod-Abaúj-Zemplén
Megyei Közgyűlés elnöke arra emlékezte-
tett, hogy1956 igazi forradalom volt, amely-
ben a középiskolai diákoktól a gyári mun-
kásokon át az értelmiségiekig a társadalom
minden rétege képviseltette magát.. Mint az
egykori forradalmár, Gosztonyi Péter, a ké-
sőbbi híres és hiteles emigráns történész

megfogalmazta: „56-
ból nem egy van!
Amennyi ember,
annyi 56 létezik. De
mindenki egy abban:
a függetlenséget, a
demokráciát és az ál-
lami önállóságot
akartuk. És a kom-
munizmusból és an-
nak minden válfajá-
ból mindenkinek
elege volt!” 

Tamási Áron, a
székelyekre jellemző
tömörséggel egy
mondatba össze tud-
ta foglalni a magyar-
ság vágyát: nemzeti
függetlenség és a tár-
sadalmi rend de-
mokratikus felépítése – emelte ki dr. Mengyi
Roland, aki felidézte, hogy az elsöprő túlerő-
ben lévő szovjet hadsereg és a hazai kolla-
boránsokból szer vezett pufajkás egységek a
november 4-ei támadása után megfojtották
az éppen csak születőben lévő magyar de-
mokráciát.

Véres bosszút álltak a forradalmárokon,
akiknek az áldozata nem volt hiábavaló,
mert a világ előtt vég érvényesen lehullott a
lepel a kommunizmus valódi arcáról. – A le-
gázolt, bilincsbe vert Magyarország többet
tett a szabadságért és igazságért, mint bár-
melyik nép a világon az elmúlt húsz eszten-

dőben – idézte beszédében Albert Camus,
Nobel-díjas francia írót a megyei közgyűlés
elnöke.

A városi megemlékezést a Szerencsi Rá-
kóczi Zsigmond Kéttannyelvű Általános Is-
kola, Alapfokú Művészeti Iskola műsora
zárta. A Harkályné Kovács Katalin, Czina
Györgyné, Bajári Éva és Rácz Réka által ösz-
szeállított és betanított előadás a lelkekbe
markolóan idézte az ünneplők elé az 1945
és 1956 közötti időszak történelmét és ma-
gát a forradalmat, amit a műsor végén fel-
állva, vastapssal köszönt meg a közönség.

Á.A.

1956: a szabadság üzenete
Az 1956-os forradalom és szabadságharc kezdetének 57. évfordulójára emlékeztek október 22-23-án Sze-

rencsen. Először a helyi oktatási intézményekben idézték fel az egykori történéseket, majd immár a városi
eseménysorozat résztvevői ifj. Tatay Zoltán sírjánál és emlékhelyeinél helyezték el koszorúikat. Másnap dél-
előtt a Kossuth téren folytatódott a megemlékezés, majd a vár történelmi falai között a Rákóczi iskola di-
ákjai adtak ünnepi műsort.
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Az első napirendet ismertető Kiss Attila
alpolgármester elmondta, hogy a 2013. évi
lakossági csatornadíj mérséklésére van le-
hetőség Szerencsen az elnyerhető állami
támogatásból, aminek az összege 27 millió
forint. Ezt a pénzt a szolgáltató már meg-
előlegezte a városnak, így a magánszemé-
lyek már januártól köbméterenként 137
forinttal kevesebbet fizettek a szennyvíz-
elvezetésért. A rezsicsökkentésnek kö-
szönhetően egyébként is alacsonyabbak
lettek a lakossági víz- és csatornadíjak 
– ezek együttes összege 1078 forint –, to-
vább mérsékelve a családok kiadásait. 
Dr. Bobkó Géza elnök a pénzügyi bizottság
nevében támogatta a pályázat benyújtását,
amivel hozzászólásában Visi Ferenc is
egyetértett. Dr. Egeli Zsolt alpolgármester

szerint a gyakori csőtörések is jelzik, hogy
a városi ivóvízhálózat jelentős része elöre-
gedett. A köz műhálózat fejlesztése komoly
beruházást igényel, ami nélkül a szolgálga-
tás színvonala nem fog javulni. 

A következő napirendi pont keretében
arról született döntés, hogy az önkormány-
zat 200 ezer forinttal járul hozzá a Bocskai
István Katolikus Gimnázium, valamint a
Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Pedagógiai
Szakszolgálat Szerencsi Tagintézménye kö-
zötti egykori telekhatáron kerítés létesíté-
séhez. Dr. Bobkó Géza a pénzügyi bizottság
nevében támogatásáról biztosította a beru-
házást, amit az átmenő forgalom megszün-
tetésével biztonsági szempontok is indo-
kolnak. A bizottság javaslata az volt, hogy a
szomszédos intézmények közös rendezvé-

nyei miatt mobil elválasztó elemeket alkal-
mazzanak, hogy az udvar egybenyitható le-
gyen. Dr. Gál András gimnázium-igazgató
felidézte, hogy az uszodaépítés során szá-
molták fel a korábbi kerítést, azóta sokan
járnak át ellenőrizetlenül a területen. 
Ez egy középiskola esetén nem szerencsés,
amin változtatni szeretnének. Az új kerítés
anyagköltsége meghaladja a 400 ezer forin-
tot, amiből 200 ezer forintot kérnek az ön-
kormányzattól hozzájárulásként. A kivite-
lezést saját karbantartóival valósítja meg a
szerencsi gimnázium. Koncz Ferenc polgár-
mester támogatta az előterjesztést, mint fo-
galmazott, a fenntartó személyétől függet-
lenül szerencsi középiskola a gimnázium,
ahol a diákok biztonsága mindennél előbb-
re való. Á.A.

A közelmúltban tér-
ségünkben járt dr. Lá-
zár János Miniszterel-
nökséget vezető ál-
lamtitkár, aki lapunk

kérdésére nyilatkozott
a városunkban tervezett

beruházások jövőbeni támogatásáról:
„Szerenccsel szemben komoly adóssá-

gunk van ezen a területen. A város is ré-
szesülni fog abból a pénzügyi forrásból,
ami a huszonhét világörökséghez tarto-
zó településen segíti majd elő az infra -
struktúra fejlesztését, élhetőbbé téve a
térséget a helyben lakóknak és vonzób-
bá a turisták számára. Koncz Ferenc pol-
gármester, országgyűlési képviselő ko-
moly lobbitevékenységet folytat annak
érdekében, hogy a város ügyeit előbbre
mozdítsa. Ennek is köszönhetően Sze-
rencs több fejlesztési programját kie-
melten fogja kezelni a kormányzat. Biz-
tos vagyok abban, hogy még az idén a te-
lepülést kedvezően érintő központi dön-
tések születnek, amelyek révén jelentős
pénz jut majd a városnak.”

vízdíj-kiegészítés
és kerítésépítés

Városházi napló

Hat szerencsi egyéni és társas kisvállalkozás részesült pályázati úton önkor-
mányzati támogatásban. A nyertesek az erről szóló szerződéseket október 
17-én vették át a polgármesteri hivatalban. 
Szerencs Város Önkormányzata idén márciusban hatalmazta fel a Pénzügyi Bi-
zottságot arra, hogy pályázatot írjon ki a településen működő kisvállalkozások
támogatása. A bizottság május 30-án felhívást tett közzé, ebben rögzítették,
hogy a támogatási célok között a meglévő, de veszélybe került munkahelyek
megtartása, újak létesítése, a helyi gazdaság fejlesztése, városszépítés, a lakos-
ság életminőségének javítása szerepel. A kiírásra érkezezett pályázatok közül
hat felelt meg a feltételeknek. 
A szerződés-átadási ünnepségen Koncz Ferenc polgármester és dr. Sável Kata-
lin aljegyző üdvözölte a nyerteseket: Bereczki Miklósné és Bereczk József egyé-
ni vállalkozókat, illetve az Aluwerk Kft., a Pitax Bt., a Dominó Kiskocsma és a
Dor-Nex Kft. képviselőit. Koncz Ferenc – miután átadta az érintetteknek a tá-
mogatási szerződéseket – ismertette, hogy elnyert összegek pénzügyi forrását
a város költségvetésében e célra elkülönített ötmillió forint jelentette.                  SfL

SIKERESEN PÁLYÁZÓ KISvÁLLALKoZÁSoK
KormányZati támogatás

Az idei lakossági víz- és csatornadíjak támogatására benyújtott pályázatról és a Bocskai István Kato-
likus Gimnáziumnak nyújtott anyagi támogatásról döntött október 15-ei rendkívüli ülésén Szerencs Vá-
ros Képviselő-testülete.
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A borvidéki „nagyszüret” kezdését
megelőző napon, mintegy másfél milli-
árd forint értékű beruházást indítottak
el a Tokaj Kereskedőház Zrt. tolcsvai
üzemében. Az új épület alapkövét a cég
vezetőivel dr. Lázár János Miniszterel-
nökséget vezető államtitkár helyezte el.

Az október 16-i eseményen Goreczky
Gergely a Tokaj Kereskedőház Zrt. vezér-
igazgatója arról tájékoztatta a Szerencsi Hí-
reket, hogy az új borászati projekt kereté-
ben jelentős technológiai korszerűsítést va-
lósítanak meg annak érdekében, hogy ki-
váló minőségű, friss borokkal versenyké-
pesek legyenek a világpiacon. Ennek érde-
kében vált szükségessé a hűtött technoló-
giás tartályok számának bővítése, a régiek

cseréje.
Az eseményen dr. Lázár János

Miniszterelnökséget vezető
államtitkár köszöntőjében

hangsúlyozta, hogy a
kormányzat kiemelt

feladatai között sze-
repel a térség világ -

örökségi program-
jának elfogadása,

ugyanakkor dönté-
sek születnek a to-

kaj-hegyaljai borászat
korábbiaknál nagyobb

támogatásáról. Az államtitkár

megjegyezte, hogy kiállnak a minőségi bor
előállítása mellett és fontos célnak tekintik,
hogy a történelmi borvidék végterméke ne
csak hazai berkekben kapjon világhírű jel-
zőt.

Tombor András, a cég felügyelő bizottsá-
gának elnöke arról szólt, hogy a részvény-
társaság a következő évi szürettől a minő-
ségi borok előállítását szorgalmazza. Az ál-
lam mintegy hárommilliárd forinttal támo-
gatja a Tokaj Kereskedőház távlati céljainak
megvalósulását, amelyek között szerepel a
palackozó üzem, illetve a hordópark felújí-
tása, miként a márkanév széles körű nép-
szerűsítése is.

A részvénytársaság vezetői és az állam-
titkár ünnepélyes keretek között helyezték
el az új üzemcsarnok alapkövébe azt az idő-
kapszulát, amely a cégtörténetet, egy pa-
lack aszút és napjaink sajtótermékeit tar-
talmazza. A rendezvényt megtisztelték je-
lenlétükkel Borsod-Abaúj-Zemplén megye
vezető politikusai, a borvidék települései-
nek polgármesterei, a hegyközségek, neves
borászatok képviselői. - SfL -

Időkapszulát helyeztek az alapkőbe

Szeptember közepén beindult a szüret Tokaj-hegyalján, így a
Rátka Hegyközséghez tartozó szerencsi szőlőterületeken is. Ek-
kor még senki nem gondolta, hogy majd felvásárlók hiányától
kell rettegni, hiszen sokan jelentkeztek be vételi szándékukkal a
hegyközség irodáján.

A borszőlő kilójáért kilencvenöt forintot kínáltak, amennyiben
a termés cukorfoka eléri a tizenhat mustfokot. Ám az időjárás
nem alakult kedvezően, a mustfokoló csak elvétve jelezte a kívánt
határt, ezért az Alföldről érkezett felvásárlók felfüggesztették te-
vékenységüket egy időszakra. – Már-már pánikhangulat alakult
ki – sorolja Bogacskó Józsefné hegybíró október 21-én – mert so-
kan megijedtek, hogy nem tudják eladni termésüket. Amikor a
felvásárlók visszatértek, már csak nyolcvan forintot kínáltak
ugyanolyan minőségért, ráadásul veszített a szőlő a súlyából a
hidegebb időjárás miatt, vagyis azok jártak jól, akik a szüret ele-
jén szedték le a szőlőt. A hónap közepére az aszúsodás
miatt csökkent a tőkéken lévő szőlőmennyiség. Így vi-
szont senkinek nem marad a nyakán a termés, mert
a felvásárlóknak kell a szőlő. Nincs értékesítési gond-
juk azoknak a gazdáknak sem, akik a Tokaj Kereske-
dőház Zrt.-vel szerződtek. A cég tartja a kötelezett-
ségét, sőt, aszút vásárolnak olyan termelőktől is,
akikkel nincs szerződésük.

A Rátka Hegyközség ötszáztizennégy hektáros
szőlőterület ügyeit intézi, idetartozik Rátkán és Sze-
rencsen kívül Bekecs és Legyesbénye határa is. 
A már jelzett időpontig, azaz október 21-ig, százhu-
szonnégy hektáron történt meg a betakarítás. Több-
ségében a nagyobb szőlőterülettel rendelkező gazdák
hagyták tőkén a fürtöket, bízva a jobb időjárásban és az

ezzel járó magasabb mustfokban, de sokan várták az aszúsodást
is. A szüret zömére október negyedik hétvégéjére esett, mert idő-
közben Abaújszántón is beindult a felvásárlás. Aki nem jelezte
szőlőeladási szándékát a hegyközség felé és aszúja sincs, nagy
gondban lehet a szüret végén, mert a felvásárlók már lapunk ér-
deklődésének idején közölték igényüket a mennyiséget illetően
és nem biztos, hogy ebbe mindenki belefér. A termésmennyiség
nagyobb, mint azt az előrejelzések mutatták, a minőségben is ja-
vulás észlelhető, október 19-én és 20-án már tizenkilenc, húsz
és huszonegy mustfokos szőlőt is mértek az átvevők.

-SfL-

Minőségi bor lehet az idei termésből

Szalagtűzés 
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Az ünnepségen Kocsis Luca köszöntötte az eseményre érkezett
vendégeket, hangsúlyozva, hogy 12. évfolyamos diáknak lenni
furcsa kettősség: ez a megérkezés és az útnak indulás éve, ami-

kor valamennyiükben ott él még a gyermek, de már készülődik a cél-
tudatos, döntésre képes, felelősségteljes felnőtt is. Ennek a folyamatnak
meghatározó állomása a szalagavató.

Az ünnepi műsorban hangszeres zene, szólóénekek és szavalatok
hangzottak el, majd az este legszebb pillanatai következtek, amikor a
felsorakozott végzősök ruhájára felkerült a szalag.

Dr. Gál András igazgató beszédében arra kérte a végzős diákokat, hogy
emlékezzenek a középiskolában töltött évekre, mert a közös emlékek,
együttlétek, sőt kudarcok formálták őket fiatal felnőtté. – Mindaz, amit a
középiskolában tanultok, valami olyan közös élménnyé áll össze, aminek
általános műveltség a neve – emelte ki az igazgató, aki szerint évszámok-
ból, természettudományos és nyelvészeti ismeretekből, olvasmányokból,
igazságokból és kételkedésekből összegyúrt ismeretek érlelték meg a fi-

atalokat arra, hogy jogot szerezzenek a hagyományos szalag viselésére.
Az est immár hagyományosan az érettségi előtt álló osztályok erre az alkalomra összeállított műsorának a bemutatásával zárult.

Már szeptember elején sokat beszéltünk az osztályban arról, hogy erdei is-
kolába fogunk menni. Nagyon izgatottak voltunk és alig vártuk az indulást. Ami-
kor elérkezett a nap, elbúcsúztunk szüleinktől és családtagjainktól, felszálltunk
a buszra és nekivágtunk a nagy kalandnak.

Örömmel költöztünk be ideiglenes lakhelyünkre, Mátrafüreden. Már megér-
kezésünk délutánján felfedező útra indultunk. A legbátrabbak az ötven méter
magas sástói kilátó minden lépcsőfokát megmászták és onnan gyönyörködtek
a csodálatos táj szépségeiben!

Barangoltunk és vizsgálódtunk! Mennyi érdekeset láttunk! A Sástót, tőkésré-
cét, őszi kikericset, állatlábnyomokat… Az estéink is nagyon érdekesen teltek:
teleszkóppal vizsgáltuk a Holdat és az égboltot, csoportos foglalkozáson játszot-
tunk, számháborúztunk…

A következő napokban megismerkedtünk az erdő élővilágával. Láttunk tu-
ristajelzéseket, foltos szalamandrát, agancsnyomot, kocsánytalan tölgyet, vad-
disznótúrást, Ó-Farkaskúton a forrást, a Rákóczi-forrást, a Bene-várat.

Az Adrenalin parkban is nagyon jót játszottunk! Meglátogatott bennünket
egy bácsi, aki a mátrai betyárok életét mutatta meg és segítségével az ostorcsat-
togtatást is kipróbálhattuk. Hazafelé a Mátra Múzeum nyújtott érdekes élmé-
nyeket. Felejthetetlen volt ez a hét és nagyon örülünk, hogy ott lehettünk!

A harmadik osztályosok nevében:  Fige Bence

Versekkel, énekekkel, interaktív játékokkal szóra-
koztatták október 17-én a Bolyai János Katolikus Ál-
talános Iskolában érkező szerencsi óvodásokat az in-
tézmény harmadikos diákjai. A hagyományosan min-
den esztendőben megtartott szüreti mulatságra ellá-
togató picik találkozhattak régi óvodatársaikkal, meg-
ismerhették az intézményt, ahol később diákként ül-
nek majd az iskolapadokban. Az apró vendégeket Ko-
csisné Szabó Beáta igazgató köszöntötte, majd a ne-
bulók szüreti ruhába, vagy éppen gyümölcsnek öltöz-
ve mulattatták az ovisokat, akiknek olyannyira meg-
tetszett a nagyobbak szereplése, hogy közülük néhá-
nyan ugyancsak kiálltak társaik elé, és elmondták ked-
venc őszi verseiket.

Szüreti mulatság
ovisokkal

Foltos szalamandrák nyomában

a Bocskaiban
Szalagtűzés 

A szerencsi Bocskai István Katolikus Gimnázium és
Szakközépiskolában október 18-án tartották a szalag -
avatót. Az ünnepség keretében több mint kétszáz 12. év-
folyamos tanuló ruhájára tűzték fel az osztályfőnökök a
végzős diákok jelét.
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Kellemes szórako-
zásban volt részük az
ESZEI Alapszolgálta-
tási Központ gondo-
zottjainak október
10-én a Rákóczi-vár

lovagtermében. Az
idő sek hónapja jegyé -

ben az intézményben
minden esztendőben kö-

szöntik a szépkorúakat. A
már hagyománnyá vált házi ün-

nepségen elsőként Sipos Attila üdvö-
zölte a gondozóház lakóit. Az alapszolgáltatási

központ vezetője örömmel szólt az ondi, fecskési és szerencsi
idősek klubjaiból érkezett vendégekhez, kiemelve, hogy a csa-
ládias hangulatú programon minden alkalommal igyekeznek
az ellátottak kedvében járni. Ám nem csak ekkor figyelnek rá-
juk, hanem az év 365 napján fáradhatatlanul dolgoznak azon,
hogy békés környezetet alakítsanak ki a gondozottaknak.
Koncz Ferenc polgármester köszöntőjében arra hívta fel a fi-
gyelmet, hogy az önkormányzat egyik kiemelt
feladata a szociális gondozottak és az idős em-
berek fokozott védelme. Ennek jegyében já-
rőröznek éjjel-nappal a közterületeken a
polgárőrök, és működik a házi gondozás in-
tézménye. – Mindezek mellett a legfon-
tosabb az emberi szó – emelte ki a pol-
gármester, aki szerint az idős léleknek
nagy támaszt jelent a megfelelő
pillanatban odanyújtott segítő
kéz.

A szépkorúakat a művészeti iskola növendékei is köszön-
tötték. Földi Krisztián nyelvtörő meséjével, bohózattal és ka-

baréjelenetekkel mulattatta klubtár-
sait. Az este egyik legjobban várt ven-
dégeként Újváry Marika lépett a pub-
likum elé, aki az idősek szívét melen-
gető nótacsokorral kedveskedett az
ünnepelteknek. A műsor végén a bát-
rabbak táncra is perdültek, a népdal-
énekes által teremtett jó hangulatot
Visi Ferenc talpalávaló muzsikával fo-
kozta. Az alapszolgáltatási központ
dolgozói süteménnyel kínálták az
esemény résztvevőit. T. A.

A tisztes kor megbecsülése

– Október az idősek hónapja Magyaror-
szágon, így nem a lehulló színes, őszi leve-
lekre kell koncentrálnunk, hanem nagy-
apáink, nagymamáink napjairól kell gon-
doskodnunk – emelte ki köszöntőjében
Szerencs polgármestere. Koncz Ferenc

szerint nincsen jelentősége az életkornak.
A legfontosabb nekünk, gyermekeknek és
unokáknak, hogy minden nap boldogság-
gal keljenek szüleink, nagyszüleink, ezért
pedig a mi feladatunk, hogy minden nap
mosolyt csaljunk az arcukra.

A közel 90 résztvevőt Kontra László, a
Szerencsi Idősek Otthona vezetője is kö-
szöntötte. Mint elhangzott, az idősekkel tö-
rődni kell, hiszen ők hordozzák azokat a
tapasztalatokat, hagyományokat, melyek-
re szüksége van a felnövekvő generáció-
nak. Örömökkel és küzdelmekkel teli éle -
tük tiszteletre méltó, éppen ezért vigyáz-
nunk kell napjaikra – fogalmazott Kontra
László.

A Bélapátfalváról, Egerből, Mikepércsről,
Miskolcról, Tokajból, Hajdúszoboszlóról
érkezett vendégeket Ringer István tároga-
tójátéka üdvözölte, majd a Bocskai István
Katolikus Gimnázium és Szakközépiskola
diákjai versekkel, énekekkel szórakoztatták
a közönséget. Az idősek kellemes délelőttöt
tölthettek el a Rákóczi-várban, ahol a he-
gyaljai szokásokat bemutatva mustfokolás,
borkülönlegességek kóstolása, és szürettel
kapcsolatos vetélkedő is várta őket.

Az idősek hónapja rendezvénysorozat
keretében kulturális programok, máriapó-
csi látogatás és számos vidám alkalom kí-
nált kikapcsolódást az otthon lakóinak.

Kikapcsolódtak a testvérintézmények lakói
Társintézményi találkozót rendezett október 9-én a Borsod-Abaúj-Zemplén Me-

gyei Szociális és Gyermekvédelmi Központ Szerencsi Idősek Otthona. A szerencsi
Rákóczi-várban megtartott eseményen az otthon munkatársai, az ellátottak, illetve
a testvérintézmények gondozottjai vettek részt.
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Mint az a fórumon is elhangzott, Szeren-
csen az elmúlt évtizedekben a nagyobb
esőzések időszakában többször megmu-
tatkoztak a csapadékvíz-elvezetés hiányos-
ságai. A Szerencs-patak elsősorban Ondot
és a Fecskés-városrészt veszélyeztette, ami-
nek a megszüntetésére 2011-ben sikeres
pályázatot nyújtott be az önkormányzat. 
A terveket készítő Koleszár Gábor hidro -
geológus mérnök ismertette, az összessé-
gében több mint nyolcvanmillió forint össz-
költségű beruházás során a fecskési ka-
nyarnál 168 méter hosszúságban épült
meg az a beton támfal, aminek a magassága
negyven centiméterrel haladja meg az ed-
dig mért legmagasabb vízszintet. A patak
két oldalán közel hat kilométer hosszúság-
ban történtek töltéserősítések és a keresz-
tező árkok bevezetéseit is újjá építették az
elöntés elkerülése érdekében. A fórumon
elhangzott, hogy az árvízvédelmi beruhá-
zás sikeresen befejeződött, szeptember vé-
gén megtörtént a műszaki átadás.

A megvalósítás alatt álló több mint száz-
millió forint értékű csapadékvíz-elvezési
program tervezője, Ritter György vízépítő
szakmérnök arra a szerencsi sajátosságra
hívta fel a figyelmet, hogy a meredek domb-
oldalakról gyorsan leömlő víz tovább veze-
tését egy rossz lefolyású, sík területen kell
megoldani, ahol a családi házak többsége is
található. A végpont a Szerencs-patak, ami-
nek a szintje is korlátot jelentett a tervezés-
ben. Ráadásul a város utcáin sok a közmű,
amit ugyancsak figyelembe kellett venniük
az árkok kialakításánál. Fontos volt a 37-es
számú főút átépülő belvárosi szakaszán az
átereszek nagyobb méretűre cserélése,
amiben eredményesen járt el az önkor-
mányzat. A szakmérnök tájékoztatása
szerint fontosnak tartották, hogy a

hegyoldalról minél kevesebb víz zúduljon
rá a városra. Ezért vezetik el például a Bakó
utca felől és a Hidegvölgyből a csapadékot
Bekecs irányába, ahonnan a két település
között végig haladva végül a Taktába tor-
kollik az árok. A város öt nagy vízelvezető
rendszerét érintő beruházás megvalósítása
folyamatban van, a jelenlegi helyzet sokfelé
még messze nem a végleges állapotot tük-
rözi. A beruházás során több mint 8 km
hosszúságban újultak meg, váltak nagyobb
áteresztő kapacitásúvá, vagy létesültek be-
ton- illetve földmedrű árkok.

Lauszki János, a kivitelező cég felelős mű-
szaki vezetője arra hívta fel a figyelmet,
hogy összességében a munkáknak a 85%-
át végezték el, azonban van, ahol a készült-
ség nem éri el az ötven százalékot. Az árok-
építések és hídvisszaállítások során felme-
rült problémákról tudomásuk van, azokat
igyekeznek majd megoldani.

Ennek a fontosságát Koncz Ferenc pol-
gármester is hangsúlyozta, aki szerint bra-
vúros tervezés és kivitelezés jellemzi a sze-
rencsi csapadékvíz-elvezetési projektet. 
A munkák ugyan kellemetlenséggel járnak,
de a végeredmény mindenki számára ked-
vező lesz, mint ahogy a támfal megépülé-
sével a fecskésiek is nyugodtan hajthatják
már álomra a fejüket a patak miatt. A pol-
gármester személyesen is figyelemmel kí-
séri a beruházást, nincs olyan érintett utca,
ahol ne járt volna az elmúlt hónapokban. 
A beruházás a pénzügyi források végessége
miatt nem érinti a város egész területét, de
az önkormányzat a jövőben a település to-
vábbi részein is meg fogja oldani a csapa-
dékvíz-elvezetést.

A fórum végén a jelenlévő szerencsiek
kaptak szót, akik elsősorban a kivitelezés

ingatlanjaik előtti hiányosságaira, al-

ternatív
megoldá-
sokra, illet-
ve a beru-
házásból 
kimaradt 
utcarészekre
hívták fel a fi-
gyelmet. 

Fontosnak tartották, hogy az árkok menti
járdáknál, kerítéseknél a munkagépek elvo-
nulása után mindenhol állítsák helyre az ere-
deti állapotot. Olyan vélemény is megfogal-
mazódott, hogy régi adósságot pótol Szeren-
csen a jelenlegi önkormányzat a csapadék-
víz-elvezetési program megvalósításával.

A program végén megegyezés született
arról, hogy a polgármesteri hivatal és a ki-
vitelező cég munkatársai közösen megvizs-
gálják a lakosság által jelzett problémát és
minden jogos változtatási igényt orvosolni
fognak. Á.A.

Szabó Miklósné: Na-
gyon szépen elkészített
hidakat láthatunk a fóru-

mon levetített diasorban.
Az én Bakó utcai portám elé

sajnos nem ilyen készült. Alig tu-
dok az udvarról ki- és bejárni. Egyszer
már húztak rá egy plusz réteget, de az
sem segített. Remélem, hogy rövidesen
megváltozik ez az áldatlan helyzet és a
kivitelező megoldást talál a problémára.

Sélley Attila: Sze-
rencsnek mindig is vol-
tak olyan lapályos terü-
letei, ahonnan nem folyt

le a víz. Remélem ezzel a
mostani beruházással javul-

ni fog a helyzet. Örülök, hogy hatvan év
után végre elkezdődött valami a telepü-
lésen a csapadékvíz-elvezetésben. Egy
ilyen nagy beruházás során természetes,
hogy felmerülnek problémák. Bízom
benne, hogy ezek többségét sikerül majd
megszüntetni.

Párbeszédben a lakossággal
Fórum az árvízvédelemről, csapadékvíz-elvezetésről

A Szerencs-patak mentén megvalósított árvízvédelmi fejlesztésekről és a településen
még folyamatban lévő nagyszabású csapadékvíz-elvezetési beruházásról tartott lakos-
sági fórumot október 15-én a város önkormányzata. A Rákóczi-várban megrendezett
programon a projektek tervezői, a kivitelező képviselője, valamint a város polgár-
mestere adott tájékoztatást az érdeklődőknek, akik a felmerülő kérdéseikre is vá-
laszt kaptak.
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A személy- és vagyonvédelmet szolgá-
ló kamarákat szerelt fel a Szerencsi Für-
dő és Wellnessházban, valamint a Posta
utcai konyhán a Szerencsi Városüzemel-
tető Non-profit Kft. A most megvalósuló
fejlesztés része annak a biztonságtech-
nikai koncepciónak, amit a rendelke-
zésre álló pénzügyi források függvényé-
ben fokozatosan valósít meg a társaság.

Azt, hogy napjainkban milyen fontos az
emberek testi épségének és értékeinek a
védelme, jól példázza, hogy az elmúlt évek-
ben a térség számos településén térfigyelő
kamerákat helyeztek el a közterületeken az
önkormányzatok. A rögzített felvételek
alapján pedig több bűncselekmény elköve-
tője került már rendőrkézre.

Nem véletlen, hogy több helyi üzletben,
üzemanyag-töltőállomásokon, közintéz-
ményben évek óta működnek térfigyelők,

aminek köszönhetően buktak már le isko-
lai rongálók és épületekben illetéktelenül
tartózkodók egyaránt.

– Ezeket a tapasztalatokat is figyelembe
vettük, amikor a cégünk által üzemeltetett
létesítményekben biztonságtechnikai fej-
lesztéseket valósítottunk meg – emelte ki
lapunknak nyilatkozva Takács M. István, a
Szerencsi Városüzemeltető Nonprofit Kft.
ügyvezetője. – A Népházban az elmúlt
években jól vizsgázott a rendszer, mint
most a fürdőben és a társaságunk által mű-
ködtetett konyhán. A kamerák felszerelé-
sénél a lehető legnagyobb körültekintéssel
jártunk el: kiemelt figyelmet fordítottunk a
személyiségi jogokra, a telepítés előtt kikér-
tük többek között az adatvédelmi biztos ál-
lásfoglalását. Az ő ajánlása szerint kerültek
ki az épületekre a „Kamerával megfigyelt
terület” feliratok és a dolgozókat is tájékoz-

tattuk. Kizárólag csak a nyilvános helyisé-
gekbe – bejárat, pénztár, büfé, raktár, gép-
ház, folyosók, stb. – kerültek a képrögzítők.
– Remélem, hogy az új hálózatoknak kö-
szönhetően az eddiginél nagyobb bizton-
ságban végezhetik a munkájukat a dolgo-
zók és az önkormányzati értékek megőrzé-
sében is sikerül ily módon előbbre lépnünk
– emelte ki az ügyvezető, hozzátéve, hogy a
jövőben a tanuszodában is felszerelik majd
a biztonsági kamerákat. Á.A.

Őrzik és ápolják a kultúrájukat

Piknikhangulatú, művelődésre és szórakozásra is lehetőséget biztosító rendezvényt tartott október
12-én a Rákóczi-vár udvarán a szerencsi Roma Emberjogi és Hagyományőrző Egyesület. A programot
szervező Marosvölgyi János, a civil szervezet elnöke arról adott tájékoztatást, hogy nem pusztán a ki-
kapcsolódásról szólt az egyesület tagjainak találkozója, igyekeztek erősíteni a romák közötti kapcso-
latot, ugyanakkor nyitottak minden érdeklődő felé. – Az eseményen családok vesznek részt, korosz-
tályok képviseltetik magukat, abból a meggondolásból, hogy az idősebbek átadhassák a romák ér-
tékeit: a zenéjüket, hagyományaikat az ifjabbaknak – ismertette az elnök. A találkozón remek ételt
készített Lakatos Zoltán, aki sertéspörköltjével bizonyította, hogy megállja helyét tanult szak-
májában, a szakácsmesterségben. Az évente ismétlődő rendezvény alkalmat adott arra is,
hogy Radics Norbert, a Szerencsi Szakképző Iskola tanulója a Rákóczi-vár árkádos termé-
ben a nagyközönség elé tárja grafikáit – tussal és ceruzával készített művészportréit.

Őszi betakarítás a városgazda kft-nél

Lapunk megjelenéséig befejeződik az
őszi betakarítás a Szerencsi Városgazda
Nonprofit Kft. megművelt területein. 
Az idén öt hektáron termeltek burgo-
nyát, és egy hektáron hagymát. 

Nemrég kerültek le a fürtök a városi ön-
kormányzat tulajdonában lévő 800 négy-
szögöles szőlőterületen a tőkékről. A szüret

után is bőven akadt munka a városi kerté-
szetben, ahol nemrég a krumpli kiásásával
is végeztek a Szerencsi Városgazda Non-
profit Kft-nél. A Start Munkaprogram kere-
tében elnyert pénzösszegből burgonyaül-
tető és -ásó gépeket vásárolt idén az önkor-
mányzati cég. Az eszközök nagy segítséget
nyújtottak a városi kertészet dolgozóinak,
ám ennek ellenére is szükség volt a kézi
munkaerőre. A betakarításnál átlagosan
húsz fő dolgozott a földeken.

Vaszily Miklós főkertész tájékoztatása
szerint a nyári szárazság miatt az elültetett
burgonyagumók nem fejlődtek megfelelő-
en, így krumpliból a tervezettnél kisebb lett
a hozam. A vöröshagyma időben a földbe
került és a termésátlag is megfelelő lett. A
megtermelt közel 500 mázsa burgonya, vö-
röshagyma is elegendő ahhoz, hogy a város
által üzemeltetett konyha ellátása mellett
bőven jusson belőlük a zöldséges piacra.

Biztonsági kamerák 
az épületekben
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HATártalan pályázat
A Hegyaljai Alkotók Társulása pályá-

zatot ír ki képzőművész tagjai, valamint
Szerencs és Szerencs környéki alkotók
számára „HATártalan” címmel a 2014-
es antológia borítóterv elkészítésére.

Pályázni lehet rajzzal, grafikával, fest-
ménnyel, fotóval stb. Minden pályázó
személy két pályázatot nyújthat be. 
A pályázó műveken a „HATártalan” szó-
nak, vagyis a címnek nem kell szerepel-
nie (az digitális formában kerül majd
rá). A nyertes oklevélben, valamint
tárgyjutalomban részesül, illetve az ő
műve adja majd az antológia borítóját.
Külső nyertes esetén pedig 3 oldalt kap
ő is az antológiában. Pályázati díj nincs.

A további részletekről érdeklődni a
20/449-4423-as telefonszámon lehet. 

Viczai Henrietta elnök



Rekonstrukció kezdődött az elmúlt nyáron a szerencsi református
gyülekezeti háznál. Kicserélték a teljes tetőszerkezetet és új előtető, 
lépcső is készült az épülethez. A munkák befejezésének alkalmá-

ból Bara Éva szerencsi alkotó gyermekportréiból nyílt kiállítás október 13-án a Bocs-
kai-Rákóczi Találkozás Házában.

A nagyteremben megtartott eseményen Derda Péterné, a Rákóczi iskola igazgató-he-
lyettese ajánlotta a festményeket az érdeklődők figyelmébe, kiemelve, hogy a kiállított
műveken elsősorban a megfestett gyermekarcok sugárzó tekintete ragadja meg a néze-
lődőt. Bara Éva képein az erkölcsi jóság és esztétikai szépség egysége figyelhető meg. 
Az ábrázolt figurák olykor finom csöndet, máskor az élet csengését hordozzák. Az alkotó
finom technikai, érzelmi skálával rendelkezik, amelyet persze nem lehet lefordítani, s csu-
pán vizuálisan befogadni, hatással bír a szemlélőre. Az igazgató-helyettes köszönetet
mondott a református egy-

házközségnek, hogy a helyi iskolák által végzett tehetséggondozást ki-
egészítve bemutatkozási lehetőséget biztosítanak a tehetségeknek. 

Az eseményen Börzsönyi József esperes és dr. Egeli Zsolt alpolgár-
mester virágcsokorral köszöntötték a kiállítót és az iskolaigazgató-he-
lyettest, majd a népes érdeklődők megtekintették a bemutatott tizenkét
gyermekportrét. 

A kiállítás megnyitóját követően a megvalósított beruházásról szólva
Börzsönyi József ismertette, hogy a százesztendős épület megérett már
a rekonstrukcióra. A régi palafedésű tetőszerkezet már több helyen be-
ázott, ami szükségessé tette a cserét. A gyülekezeti házra cserép került,
a bejárathoz pedig impozánst lépcsősor vezet fel, amit Salamin Ferenc
városi főépítész tervezett. 

Az építkezés nem fejeződött be, hiszen például a falak felújítása még
várat magára. A mostani beruházást a gyülekezet saját költségén, vala-
mint az egyházkerülettől felvett kölcsönből valósította meg. A szerencsi
református esperes reméli, hogy a jövőben is sok szép esemény hely-
színe lehet a megújuló szerencsi református gyülekezeti ház. Á.A.

Hatvanöt esztendeje annak, hogy
Mindszenthy József Szerencsen járt és
a Kossuth téren beszédet mondott a
hívekhez. A korabeli esemény színhe-
lyén a Kontra Lászlóné és fia, Kontra
László állított emlékművet az eszter-
gomi érsek, bíboros-hercegprímás
tiszteletére.

A római katolikus parókia és a ‘48-as
emlékmű szomszédságában a Kontra
család által meghívott vendégek előtt ok-
tóber 19-én Darvas László római katoli-
kus plébános emlékezett Mindszenty Jó-
zsefre, aki a feljegyzések szerint 1948-
ban ezen a helyen szívhez szóló monda-
tokat intézett a községből és a környező
településekről összegyűlt több ezer fős
tömeghez. A hercegprímás alakját meg-
idézve a plébános hangsúlyozta, hogy fi-
atal korától haláláig mindig szembefor-
dult az önkénnyel: a Tanácsköztársaság
idején, a Nyilas uralom időszakában és az
1940-es évek végén egyaránt kiállt az em-

beri méltóság és szabadság mellett. Nem
véletlenül lett a 20. század Magyarorszá-
gának egyik legnagyobb történelmi alak-
ja.

Az Ekker Róbert szobrász által készített
emlékmű leleplezése után Kontra László-
né köszönetet mondott többek között az
avató ünnepségen családjával jelen lévő
Koncz Ferencnek azért, hogy a város he-
lyet biztosított az emlékhely kialakításá-
hoz. Hozzátette: Kevesen tudják, hogy a
város polgármestere nélkül nem igen áll-
na a Munkás Szent József templom, hi-
szen Koncz Ferenc személyesen járt köz-
ben sikeresen Orbán Viktor miniszterel-
nöknél az építkezés támogatásáért.

Kontra László szerint az emlékhely ak-
kor lenne teljes, ha Mindszenty József mel-
lett ott láthatná még hazánk két nagy fiá-
nak, Márton Áron erdélyi katolikus püs-
pöknek, és Prohászka Ottokár székesfe-
hérvári püspöknek, a Magyar Tudomá-
nyos Akadémia tagjának a portréit is.

Gyermekportrék a megújult
gyülekezeti házban

emlékmű az utolsó hercegprímásnak
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Az országos események híré-
re és hatására 1956 őszén, 

Szerencsen is megindult a
mozgolódás. Október 25-én az ut-
cán nemzetiszínű szalagokat osz-
togattak a járókelőknek, a Tanács-
háza homlokzatáról leverték a vö-
rös csillagot. Az Árpád-hegyen lévő
szovjet emlékmű bontását is meg-
kezdték, a „Megyen már a hajnal-
csillag lefelé” népdal éneklése kö-
zepette, de abbahagyták. A szeren-
csi forradalmárok, a monoki lő-
szerraktár telepéről egy Csepel te-
herautónyi lőszert, felküldtek Bu-
dapestre. Október 28-án éjjel érke-
zett meg a rakomány a Corvin-köz-
be. Benyó József hadnagy adta ott
át Pongrácz Gergelynek a felkelők
parancsnokának, aki ezt megírta a forradalomról emlékező első
könyvében, de a rakományt átadó hadnagy nevét elfelejtette. Csak
1990 márciusában tudta meg, a korábbi szerencsi nemzetőrtől
Stelcz Gyula volt a tiszt, aki ekkor már a Történelmi Igazságtétel
Bizottság alelnöke lett.

Az 56-os forradalomnak voltak olyan szerencsi hősei, illetve ál-
dozatai, akik nem Szerencsen, hanem távol tevékenykedtek. Ifj. Ta-
tay Zoltán harmadéves állatorvostan hallgató október 24-én Bu-
dapesten, a 32-sek terén harcoló sebesülteket mentette, amikor
géppisztolysorozat oltotta ki életét. Holttestét lovas kocsival vitték
át az Állatorvos Tudományi Egyetemre, ahol az udvaron az Élettani
Tanszék előtti füves részen elhantolták. Kihantolt tetemét 1957 ta-
vaszán hazahozták Szerencsre, és március 15-én óriási tömeg kí-
séretében a református temetőben eltemették.

Oleár István 24 éves szerencsi fi-
atalembert, november 4-én reggel,
eszméletlen állapotban, haslövés-
sel vitték be Budapesten a II. sz. Se-
bészeti Klinikára, ahol még a műtét
előtt, háromnegyed kilenckor meg-
halt. Lábcédula nélkül vitték át a
kórbonctani intézetbe. Tömegsír-
ban, mint ismeretlent eltemették,
de december 20. exhumáláskor
hozzátartozói felismerték. Kabátját
az intézet padlásán megtalálták, és
a rajta található lövésnyom megfe-
lelt az elhunyt sérülési helyével. Se-
besülésének körülményei, pontos
helye ismeretlen. A szerencsi római
katolikus temetőben lévő sírján, a
„Pro pátria” felirat kifejezi a forra-
dalomért hozott véráldozatát.

A szerencsi Rabócz Lajos a rétsági laktanyában szolgált gépko-
csivezetőként. Október 30-án, este nyolc órakor, gépkocsiján négy
tiszttel: Spitz, Vajda és Tóth főhadnagyokkal és Balajda hadnaggyal
utazott. Felsőpetényben, miután hírt kaptak arról, hogy az ottani
kastélyban őrzik Mindszenty József hercegprímást, az őt őrző 14
ávóst leszerelték, és a bíborost a rétsági laktanyába vitték. Onnan
másnap kora reggel három harckocsival és egy rohamlöveggel biz-
tosított Wippon autóval, melyet megint csak Rabócz Lajos vezetett,
Budapestre szállították. Ők is hősei illetve áldozatai voltak a for-
radalmi eseményeknek.

Az összeállítás Jávorkai János, Czink Gyula, Török Béla, egykori
nemzetőrök, Márkus Károly, Czink Zoltán egykori járási munkás-
tanácstag, Stelcz Gyula egykori nemzetőr a Történelmi Igazságté-
teli Bizottság alelnöke visszaemlékezései alapján készült.

O. Z. M.

„Angyal, vidd meg a hírt az égből,

Mindig új élet lesz a vérből.”
Márai Sándor



Itthon és idegenben 
is nyertek a kosarasok

Két bajnoki fordulót vett sikeresen
a város NB II-es férfi kosárlabdacsapa-
ta. Együttesünk október 4-én előbb
hazai környezetben, majd október 16-
án Debrecenben sem talált legyőzőre. 

– SZVSE – Gyulai Color KC: 117-64
(27-19, 23-22, 31-6, 36-17).

Legerősebb összeállításában érkeztek
a vendégek, de így is a hazai csapat szá-
mított esélyesnek. Az idény eleji forma
azonban megmutatkozott a házigazdák
játékán, azonban a harmadik negyedben
a Gulyás-legények szinte leradírozták a
pályáról az ellenfelüket, amivel eldön-
tötték a találkozót. 

– DKA-DEAC – SZVSE: 58-71 (16-19,
17-15, 13-23, 12-14).

A debreceni akadémisták gyakorlati-
lag U23-as csapatukkal álltak ki a mér-
kőzésre, így igen komoly játékerőt kép-
viseltek. Küzdelmes nehéz mérkőzést
játszott a szerencsi gárda, amit a máso-
dik félidőben mutatott jó védekezésük-
kel nyertek meg.

A Hepp kupa első fordulójában
Nagykállót látta vendégül a szerencsi
férfi kosárlabdacsapat. 

SZVSE – Nagykállói KE 95-69 (33-
15, 17-13, 18-23, 17-18).

Késéssel, huzavonával kezdődött,
majd elsöprő hazai játékkal indult a jó
erőkből álló vendégek elleni csata. Az el-
ső negyed végére tulajdonképpen eldőlt
a mérkőzés, a félidőre jelentősre nőtt a
különbség, a hazai csapat pedig kissé
visszavett a lendületből, de így is végig
kézben tartotta a mérkőzést. Megérde-
melték a továbbjutást. A következő kör-
ben november 2-án 17.30-kor hazai pá-
lyán az NBI/B egyik élcsapatát a Salgó-
tarjánt fogadják. A mérkőzés komoly
erőfelmérő lesz a szerencsieknek.

Érmek és helyezések 
a karate világbajnokságon

Eredményesen szerepeltek a szeren-
csi versenyzők az október11-13. között
Szerbiában megrendezett shotokan ka-
rate világbajnokságon. Varga Csaba
négydanos mester tanítványai több
bronzéremmel és értékes helyezésekkel
tértek haza a közel kétezer résztvevőt
felvonultató nemzetközi viadalról. 

Az SKS-SKDUN Hungary Karate Szö-
vetség válogatottjának színeiben tatami-
ra lépő szerencsi fiatalok már az első nap
bizonyították a tehetségüket: előbb Gál
Réka lett formagyakorlatban húsz ver-

senyző közül a hatodik, majd rövidesen
az első szerencsi érem is megszületett:
Visóczki Panna (fotónkon) küzdelemben
a dobogó harmadik fokára állhatott. Va-
sárnap Monyók Helga folytatta a sort
egyéni kümitében egy hatodik hellyel,
Tamás Klaudia ötödik lett, majd immár a
csapatküzdelmekben született Kobolák
Anna, Monyók Helga, Dobos Dávid és
Varga Dániel révén bronzot érő ered-
mény. A magyar válogatott vegyes csapa-
tának tagjaként Árvay Bálint szerzett ér-
tékes negyedik helyezést Szerencsnek.

Eredményes kézilabdarajt
Három forduló után veretlen a Bor-

sod-Abaúj-Zemplén megyei I. osztá-
lyú bajnokságban szereplő szerencsi
női kézilabdacsapat.

– Együttesünk október 12-én idegen-
ben vendégszerepelve 9-11-es félidő
után18-25 arányban bizonyult jobbnak
Nyékládházánál.

– A következő, október 15-ei találko-
zón hazai pályán 33-22-es végered-
ménnyel diadalmaskodott a MEAFC fe-
lett az SZVSE gárdája. A szerencsi lányok
támadásban és védekezésben egyaránt
kiemelkedő teljesítményt nyújtva sze-
rezték meg a két pontot.

– A szerencsi csapat október 20-án a
Miskolci Handball SE együttesét fogad-
ta a Kulcsár Anita Sportcsarnokban. 
A találkozón volt, amikor négy góllal a
vendégek vezettek, de a házigazdák kö-
zött mindig akadt olyan játékos, akik
gólt lőve átlendítette a többieket a holt-
pontjukon. A mérkőzés 12-9-es félidő
után 25-23 arányú hazai győzelemmel
zárult.
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a város sportéletéből

Gólzáporos hazai mérkőzésen győzte
le Kenézlő gárdáját október 19-én a sze-
rencsi labdarúgócsapat. Együttesünk a
megyei II. osztályú bajnokság keleti cso-
portjának 10. fordulójában 1-0-ás félidő
után 6-0 arányban bizonyult jobbnak az
ellenfelénél.

Szerencs: Tóth P. – Tóth A., Nagy M.,
Gombos Á., Vaszily Zs., Nagy L. (Rabócz
R.), Szentirmai G. (Sohajda T.), Erdei Z.
(Ladinszki L.) Lengyel L., Budai J. (Varga
Cs.), Kramcsák D. (Suller Zs.). Edzők:
Tóth István és Lukács Bertalan.

Mindkét csapat szemmel láthatóan az
ellenfél gyenge pontjait kereste a mér-
kőzés első felében. Sokszor úgy tűnt,
hogy kiegyenlített a játék a pályát, sőt

olykor a kenézlőiek törtek kapura vehe-
mensebben. Az első félidő végére azon-
ban kezdett alábbhagyni a vendégtáma-
dások lendülete, és még a sípszó el-
hangzása előtt megérkezett a Szerencs
VSE első gólja is.

A szünet után látszott, hogy a szeren-
csi fiúk sokkal jobb erőnlétben vannak
és a második félidőben teljes egészében
felőrölték az ellenfelet. A hat nullás ha-
zai győzelemhez Lengyel László mester-
hármassal, Nagy László két góllal, míg
Nagy Máté egy találattal járult hozzá.

Az ifjúsági csapatok összecsapása 5-
1-es szerencsi sikert hozott. A hazai gól-
szerzők Molnár Ádám, Buri Dávid, Tóth
Tamás és Vinnai Patrik voltak.

Féltucat gól Kenézlőnek
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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

Szerencs központjában
(földhivatal mellett),

a Kossuth utca 4. szám
alatt

35 m -es üzlethelyiség
2

FIGYELEM!

Érd :

20/923-7926.

eklődni

KIADÓ!

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.

FESTMÉNYVÁSÁR

www.szvszinvonal.hu
SZV SZÍN-VONAL GALÉRIA

Pécs (30) 9392-411

Szerencs, Rákócz ár  Huszárvár út 11.
2013. november 7. (csütörtök) 10-18 óra

i-v ,

40 művész 180 alkotásából választhat
kedvező fizetési feltételekkel!

Minden vásárló egy táblaképet kap ajándékba!

„2020-ig összes európai gyárában nullára csökkenti a lerakóba
küldött termelési hulladék mennyiségét a Nestlé” – jelentette be
Laurent Freixe, a Nestlé európai regionális igazgatója a közel-
múltban megtartott brüsszeli European Policy Center élelmi-
szerfenntarthatósági konferenciáján.

E szerint a hulladékot csak és kizárólag anyagában történő visz-
szahasznosítással vagy hőenergiát termelő égetéssel kezelik majd
a Nestlé gyárak. A vállalat 150 európai gyárában 25-ben, köztük
a svájci és az egyesült királysági üzemekben, valamint a szerencsi
és diósgyőri gyárakban már teljesítették a fenti vállalást.

2006 óta a szerencsi instant kávé és kakaó, valamint a diós-
győri csokoládéfigura üzemben egyaránt szelektíven gyűjtik a
hulladékot, annak több mint 90%-át újrahasznosítják. 2012 óta
a Borsod-Abaúj-Zemplén megyei Nestlé üzemek nem újrahasz-
nosítható hulladékából – egy erre a tevékenységre akkreditált
partner segítségével – hőenergia keletkezik. Az új intézkedésnek
köszönhetően mára a korábban lerakóba küldött hulladék
100%-a hasznosul újra a szerencsi és diósgyőri gyárakban.

Adventi vásár a Zempléni Múzeumban

Közeleg a karácsony, a család, a szeretet
és a béke ünnepe. Ilyenkor az emberek
fontosnak tartják eljuttatni szeretteikhez
üdvözletüket, kifejezni azt, hogy gondol-
nak a távollévőkre is. A cégek, intézmé-
nyek megköszönik munkatársaiknak,
ügyfeleiknek az egész éves együttműkö-
dést. A piacon sokféle képeslap kapható,
de a legkülönlegesebbek mégis az egyedi
készítésű lapok, amelyek küldése újra re-
neszánszát éli. A Zempléni Múzeum – fel-

használva a gazdag gyűjtemény adta ötle-
teket – kreatív technikájú, egyedi lapok készítésével készül a leg-
nagyobb ünnepre. November 4-től megnyílik az adventi vásár a
múzeumban, ahol különleges, egyedi készítésű és reprint képes-
lapok, dekorációk, adventi koszorúk, karácsonyfadíszek közül vá-
logathat a látogató. Arra is lehetőség van, hogy a megvásárolt ké-
peslapokat ott helyben azonnal postára is adják.

Szeretettel várunk múzeumunkba minden kedves érdeklődőt!

A Városi Nyugdíjas Klub immár hagyományos ruhagyűjtési akciót
szervez 2013. november 5-8-án 9-16 óráig a Rákóczi-várban lévő
klubhelyiségben. Kérjük, hogy a már kinőtt, megunt, felesleges ru-
háikat (férfi, női és gyerek) hozzák el a kijelölt helyre. A begyűjtött
adományokat a helyi családsegítő szolgálat juttatja el a leginkább
rászoruló családoknak. Előre is köszönjük fáradozásukat! 

Magyar Jánosné klubvezető

RUHAADOMÁNYOKAT GYÜJT A NYUGDÍJAS KLUB

Anyakönyvi hírek 2013. október
Házasságot kötöttek: Mahalek Katalin – Kun Szabolcs.
Elhunytak: Boros Anasztázia (32 év), Adu Gusztáv (83

év), Tóth István (59 év), Sipos Ferenc (88 év), Vidó János
(98 év), Puhl Józsefné (80 év), Bodnár Dánielné (80 év),
Krucsai Józsefné (93 év), Jakab Barnáné (90 év), Szabó
Zsigmondné (88 év).

Születtek: Gönczi Zoé, Földi Péter, Fodor Csenge Anna.
Köszöntjük városunk ifjú polgárait!

Újrahasznosított termelési hulladék



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

SzerencsiSzerencsiSzerencsi

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

INGYENES  KIADVÁNY

 

 
Szerencsi Többcélú Kistérségi Társulás 
Cím: 3900 Szerencs, Rákóczi út 89. 
Telefon: +36 (47) 777-051 
E-mail: kisterseg@szerencs.hu 

 

SAJTÓKÖZLEMÉNY 
 

„„EESSÉÉLLLLYYEELL AA JJÖÖVVŐŐBBEE ””–– GGYYEERRMMEEKKEESSÉÉLLYY PPRROOGGRRAAMM AA SSZZEERREENNCCSSII KKIISSTTÉÉRRSSÉÉGGBBEENN  
TTÁÁMMOOPP--55..22..33..--AA--1122//11--22001122--00000088 CCÍÍMMŰŰ PPRROOJJEEKKTT.. 
 

2013. október . 

A pályázat megvalósítása során cél a „Legyen jobb a gyermekeknek” Nemzeti Stratégia alapelveivel és 
prioritásaival összhangban álló, helyi szükségletekre épülő gyermek- és ifjúsági politika kialakítása és 
megvalósítása, a gyermekeket és családjaikat érintő szolgáltatások összehangolása és fejlesztése, a 
kistérségekben élő gyermekek és gyermekes családok felzárkózási esélyeinek növelése áll.  
 
A projekt megvalósítása során hosszútávú és közvetlen célunk, hogy csökkenjen a gyermekek és családjaik 
szegénységének aránya, és ezzel egyidejűleg közeledjenek egymáshoz a gyermekek továbbtanulási esélyei és 
életkilátásai. Enyhüljön a gyermekek elleni kirekesztés, a szegregáció és mélyszegénység szélsőséges formái és 
csökkenjen az életesélyeket romboló devianciák előfordulása. Kiemelkedően fontos, hogy a 0-5 év közötti 
gyerekek a lehető legkorábbi életszakaszban kapjanak segítséget készségeik és képességeik 
kibontakoztatásához. Kezdődjön meg a helyi szükségleteken alapuló térségi gyermekjóléti, oktatási, ifjúsági, 
közösségi, kultúra, sport szolgáltatások fejlesztésének megalapozása és megvalósítása a gyermekek, fiatalok és 
családjaik helyzetének javítása érdekében. Javulnak a kisgyerekes családok egészségügyi ellátásának 
lehetőségei, az egészséges fejlődést és az egészség megőrzését biztosító szolgáltatásokhoz való hozzáférés 
esélyei.  
Létrehozunk és működtetünk Gyerekesély Irodát és Bizottságot, három Biztos Kezdet Házat, egy settlement 
típusú Közösségi Házat, három tanodát, ifjúsági klub hálózatot. Bentlakásos és nyári napközis táborokat 
szervezünk, orvosi és védőnői szűrővizsgálatokat végzünk, hangsúlyt kap a prevenció, a szülők felkészítése - a 
szülői szerepre, és a munka világába történő visszatérésre- és a szak- és szakmai hálózatok fejlesztése. 
Cél a kistérség minden lakója által elérhető, magas szintű szolgáltatásokat biztosító intézményrendszer 
fejlesztése a gyermekek és családjaik helyzetének alakulásában kulcsfontosságú egészségügy, gyermekvédelem, 
oktatás, közművelődés területén. 

22001122.. jjaannuuáárr 2277--éénn jjeelleenntt mmeegg aazz IInntteeggrráálltt ttéérrssééggii pprrooggrraammookk aa ggyyeerreekkeekk ééss ccssaallááddjjaaiikk ffeellzzáárrkkóózzttaattáássii 
eessééllyyeeiinneekk nnöövveellééssee ccíímmeenn ppáállyyáázzaattii kkiiíírrááss,, aammeellyyrree hhaarrmmaaddiikk kköörrööss kkiissttéérrssééggkkéénntt 1155 lleegghhááttrráánnyyoossaabbbb 
hheellyyzzeettűű kkiissttéérrsséégg nnyyúújjtthhaattootttt bbee pprroojjeekkttjjaavvaassllaattoott.. AA pprroojjeekktt eellkkéésszzííttéésséétt mmaajjdd bbeennyyúújjttáássáátt kköövveettőőeenn 22001133.. 
jjaannuuáárr 2255--éénn éérrtteessüülltt aa ttáárrssuullááss aa ppáállyyáázzaatt ssiikkeerreessssééggéérrőőll,, ééss 22001133.. áápprriilliiss 2255--éénn íírrttaa aalláá aa ttáámmooggaattáássii 
sszzeerrzzőőddéésstt.. AA pprroojjeekktteett kkéétt éévv,, 22001133.. áápprriilliiss 11.. ééss 22001155.. mmáárrcciiuuss 3311--ee kköözzöötttt vvaallóóssííttjjaa mmeegg aa ttáárrssuullááss 
559922..442211..005522 FFtt öösssszzeeggbbeenn.. 
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INGATLANINGATLAN
Budapesten a 16. kerületben, Ó-Má-
tyásföldön, a Hunyadvár utcában 51 m2-
es, negyedik emeleti, összkomfortos la-
kás eladó. Gyalog 5 percre van busz, hév,
orvosi rendelő, Külkereskedelmi Főisko-
la, általános és középiskola. Irány ár: 13,5
M Ft. Érd.: 20/4662-219. (16-17-18-19)
Szerencs főutcáján felújított családi ház
eladó. Irodának, üzletnek is alkalmas, va-
lamint Bekecsen 85 m2-es családi ház el-
adó. Érd.: 30/8363-302. (16-17-18-19)
Szerencsen szintes családi ház eladó.
Térkövezett udvar, műanyag nyílászárók,
laminált padló, gáz- és vegyes tüzelésű
kazán, kis kert. Irányár: 15 M Ft. Érd.:
Szerencs, Bénye út 4/A. (16-17-18)
Szerencsen 50 m2-es, bútorozatlan la-
kás kiadó. Érd.: 20/459-8092-(16-17-
18-19)
Szerencs központi részén (piachoz kö-
zel) a Tatay Z. út 5. szám alatt vállalko-
zásra is alkalmas, kertes családi ház el-
adó. Érd.: 30/486-5534 este. (16-17-18)
Mád, Bernáth Béla út 4. szám alatt csa-
ládi ház eladó. Irányár: 3,7 millió forint.
Tel.: 47/362-768. (16-17-18)
Kiadó Szerencsen a Spar környékén
földszinti, 40 m2-es, összkomfortos, egy-
szobás társasházi lakás alacsony rezsi-
költséggel. Érd.: 70/511-0386. (16-17-
18)
Szerencs főutcáján 100 m2-es, felújított
családi ház, valamint Bekecsen 85 m2-es
családi ház eladó. Érd.: 30/8363-302.
(16-17)
Budapest IX. kerületében, az Epreserdő
utca elején, több egyetem közelében egy
52 m2-es magasföldszinti, jó állapotú la-
kás eladó. Képek itt megtalálhatóak:
http://epres.begyikeszter.fotoalbum.hu.
Érd.: 20/2787-708, 70/3699-155. (16-
17)
Szerencs belvárosában, külön bejáratú,
két lakrészes, 2+4 szobás, rendben tar-
tott családi ház egyben vagy külön-külön
eladó. Kisebb beszámítunk Szerencsen
vagy Budapesten. Érd.: 20/4464-662.
(16-17)
Szerencsen a Bocskai úton 42 m2-es, 1
emeleti, összkomfortos, rendezett, tár-
sasházi lakás, zárt udvarral, kis kerttel el-
adó vagy kisebb családi házra (akár Be-
kecsen) cserélhető. Minden megoldás ér-

dekel, megegyezünk. Érd.: 47/361-822,
30/339-5234. (16-17-18-19)
Szerencsen áron alul emeletes családi
ház a Tesco, iskola, óvoda közelében el-
adó. Kétgenerációs lakásnak, nagycsalá-
dosoknak, akár vállalkozásra is alkalmas.
Rendezett udvaron, melléképületekkel.
Budapesti lakáscsere is érdekel értékkü-
lönbözettel. Érd.: 70/655-7576, 47/363-
282. (16-17)
Szerencsen a Kölcsey utcában eladó
kétszintes, 3 szobás, nappalis családi ház
nagy terasszal, garázzsal és kazánházzal.
Irányár: 10,5 M Ft. A vételár megegyezés
tárgya. Érd.: 30/353-2573. (16-17)
Eladó garázs, hozzá ajándékba 55 m2-es
társasházi lakás. Ára: 8 M Ft. Érdeklődni:
20/568-5189.

VEGYESVEGYES
Ponyvás utánfutó, előszobafal tükörrel,
cipős szekrény, fiókos szekrény, ebédlő-
asztal székekkel, gyerekülés, gyerek
iságy, fürdőszobatükör, pipereszekrény,
színes tévé, porszívók, keverőtárcsás
mosógép, sózóteknő, zsíroskannák, gáz-
perzselő, demizsonok, boroshordók, női
és férfi rövid és hosszú bőrkabátok, dzse-
kik, ruhák, pulóverek, farmernadrágok.
Érd.: 30/6707-014. (16-17-18-19)
Hagyatékból hálószobabútor és kony-
habútor mosogatóval eladó. Érd.:
30/486-5534 este. (16-17-18)
Minőségi körtecefre olcsón eladó. Érd.:
30/454-3292, 20/916-1667. (16-17-18)
Zárt szelvényből összerakható ponyva-
garázs eladó. Érd.: 20/487-1826.
Egyszemélyes ágyneműtartós heverő
megkímélt állapotban eladó, hozzá aján-
dékba egy 10x90x200 cm-es szivacs.
Érd.: 20/560-0641.

LakosságiLakossági

apróhirdetés

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

Minden 3 000 Ft feletti rendeléshez

0,5 l-es Coca-Colát0,5 l-es Coca-Colát
adunk ajándékba!adunk ajándékba!

1 990 Ft
1 990 Ft

Novemberben minden hétfőn
2 db 32 cm-es pizza

Novemberben minden hétfőn
2 db 32 cm-es pizza

(Az akciók nem
vonhatók össze!)

Megtört szívvel tudatjuk, hogy 
Kriszton István (1948-2013), 

volt szerencsi lakos, 
hosszantartó betegségben elhunyt.

Te jóságodat két marékkal szórtad,
Jutott belőle, rossznak és jónak.
Elvitted magaddal a fényt, a meleget,

Egyetlen sugarat hagytál az Emlékedet.

Gyászolják: felesége Zsuzsa, 
fia Attila, nővére Kanadából Kata, 

keresztfia Gábor és Niki, 
unokatestvérei és a szerencsi barátok.

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

A fenti részvételi díjak az utazás és az idegenvezetés

költségeit tartalmazzák.

Utasbiztosítás kötése kötelező: 500 Ft/nap.

A csoportok min. 40 fő fizető utas esetén indulnak.

A programváltoztatás jogát fenntartjuk!

Jelentkezés és helyfoglalás:

Megjelentek a téli-, egzotikus- és síkatalógusok.Megjelentek a téli-, egzotikus- és síkatalógusok.
Keresse az irodánkban!



Nyitva tartás:
kedd-péntek: 7-18 óráig,
szombat: 7-12.30 óráig.

A Belovecz és Társa Kft.

megnyitotta új szerencsi húsboltját.

Szerencs, Sallai út 18. (a Piactér mellett)

Telefon: 47/361-074

SZERENCSI HÚS-VÁRSZERENCSI HÚS-VÁR

A SZERENCSI HÚS-VÁRA SZERENCSI HÚS-VÁR
aponta érkezn ő friss hús- és hentesáruval

várja kedves vásárlóit.



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

Egy kis hazai...

AKCIÓS TERMÉKEINK
Aszaltszilvás sonka
Szerencsi borsos mini
Nyári turista
Szerencsi virsli
Májas hurka
Füstölt oldalas
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Szerencs, Rákóczi út 107.
Nyitva tartás: kedd–péntek 7–17 óráig,

szombat 7–12 óráig.

Az akció 2013. október 31-től módosításig érvényes!

Folyamatos termékvásárláshoz kötött ajándékok!

NOVEMBERI AKCIÓ

KUPONLÁZKUPONLÁZ

A HÚSBOLTBAN!
Vásárlásai után 200 Ft-os kupont adunk…

Részleteket keresse a Húsboltunkban és a honlapunkon.

www.szermgrt.hu

Telefon: 47/560-250

E-mail: szerencsifurdo@szerencs.hu

„…Együtt vagyunk,

győzni fogunk…”

Szurkoljunk együtt

a DVTK csapatának

a Szerencsi Fürdő

& Wellnessház
DVTK klubhelyiségében.szurkolói

2013. november 9. (szombat) 18 óra

PMFC-MATIAS – DVTK

OTP Bank Liga mérkőzés:

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.

A BERECZK AUTÓSBOLT

Klímatisztítás, -fertőtlenítésKlímatisztítás, -fertőtlenítés
ÓZONGENERÁTORRAL

Önindító- és generátorkefék, bendixek,
ablaktörlők, gumiszőnyegek, illatosítók.

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.

Izzók +30% fényerővel, xenon hatású is.

3D-s KARBONFÓLIA KAPHATÓ.3D-s KARBONFÓLIA KAPHATÓ.


