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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 november 18-
án 14-16 óráig. Telefon: (47) 565-203. Kiss Attila alpolgár-
mester: minden hónap második szerdáján, legközelebb de -
cember 11-én 14-17 óráig. Telefon: (47) 565-203. Dr. Barva At-
tila jegyző: minden páros hét szerdáján, legközelebb novem-
ber 27-én 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 15-17.: Oroszlán Gyógyszertár. November 18-24.:
Alba Gyógyszertár. November 25. – december 1.: 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:1515.45 óra; 

kedd: 1515.45 óra; szerda: 1515.45 és 15.4516.30 óra.
Haladó csoport (FÜRDŐ). Időpontok: kedd: 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.
VÍZ ALATTI TORNA minden héten kedden 18.3019.15ig 

a Szerencsi Fürdő és Wellnessházban.
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 iroda- és üzlethelyiségek
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 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 29. (péntek) 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.
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Az Országos Idegenforgalmi Hi
vatal, a Belügyminisztérium és
különböző szakmai szerveze

tek indították el 1994ben azt az első
hazai országos virágosítási, környe
zetszépítési és környezetvédelmi ver
senyt, amelynek ötletgazdája az Euró
pai Virágos Városok és Falvak Verse
nyének (Entente Florale Europe)
Nemzetközi Bizottsága volt. Az évente
kiírt pályázat ebben az esztendőben is
számos feltételt tartalmazott, ezeknek
teljesítését egy szakmai bizottság el
lenőrizte és értékelte. A díjátadó ün
nepségen elhangzott, hogy a „Virágos
Magyarországért” Szervező Bizottsága
csupán egy települést jutalmaz régióként a legmaga
sabb díjjal, ezt kapta meg városunk Prutkay János bizottsági
elnöktől, illetve a régiós zsűrik vezetőitől. Koncz Ferenc már
a helyszínen kifejezte elismerését Vaszily Miklósnak, hang
súlyozva, hogy köszönete minden egyes virágosítási munká
ban résztvevő személynek szól. A verseny számos más kate
góriát is tartalmaz, Zemplénből Komlóska kapta meg Orbán
Viktor miniszterelnök különdíját, amit a kormányfő felesége,
Lévai Anikó adott át Köteles Lászlónak, a község polgármes
terének.

Az Országgyűlés
Önkormányzati és Területfejlesztési
Bizottságának díját Sárospatak, míg az Országgyűlés Sport és Tu
rizmus Bizottsága elismerését Sátoraljaújhely kapta meg. A díját 
adó ünnepségnek otthont adó Gyula a Virágos Magyarországért
díjat nyerte el immár második alkalommal, így jogosultságot szer
zett arra, hogy 2014ben részt vegyen az Európai Virágos Városok
és Falvak Nemzetközi Versenyén. - SfL -

Arany Rózsa Díj
Szerencsnek

A „Virágos Magyarországért” Szervező Bizottságának
legmagasabb elismerésével, Arany Rózsa Díjjal jutalmazták
Szerencset október 25-én, Gyulán. A nívós kitüntetést
Koncz Ferenc polgármester vehette át a Hunguest Hotel
Erkel Gyula dísztermében, majd azt azonnal átadta az ese-
ményen ugyancsak résztvevő Vaszily Mik-
lósnak, a város főkertészének.

Az idei esztendőben több mint háromszázezer virágot nevelt és
ültetett ki a település közterületeire a Szerencsi Városgazda Non
Profit Kft. A cég kertészete az állandó dolgozók mellett a Start

munka program keretében közel száz főt foglalkoztatott.
Vaszily Miklós városi főkertész arról tájékoztatta lapunkat, hogy

2013ban az újonnan létesített 500 négyzetméteres növényházzal
1200 négyzetméterre növekedett a virágtermesztésre rendelkezésre
álló, fagytól védett zárt terület nagysága. Ezt a lehetőséget kihasznál

va a társaság az idén is maga szaporította és nevelte elő a közterüle
tekre kikerülő virágokat. A színpompás növényekből 250 ezret kiültet

tek az ágyásokba, 50 ezret pedig a telephelyükön és a piacon értékesí
tettek, bevételt biztosítva a kftnek. A városkép szebbé tétele érdekében

az előállított 10 ezer balkonnövényből is szép számmal jutott az utakat sze
gélyező kandeláberekre. A szerencsi körforgók új arculatot kaptak.

A városi főkertész ismertette: a „Virágos Magyarországért” Szervező Bi
zottság bírálói az Arany Rózsa Díj odaítélésekor a közterületeket díszítő nö

vények nagy számáért, illetve a színgazdagságért és annak harmóniájáért
részesítették elismerésben a várost.

A virágos város



A plenáris ülésen Sipos Attila, az alapszol
gáltatási központ igazgatója felidézte, hogy
a felsőoktatási intézmény stratégiai partne
reként immár harmadik alkalommal ház
igazdái a regionális rendezvénynek, ahol év
ről évre bővül a résztvevők száma. Idén már
közel száz szociális területen dolgozó szak
ember jött el Szerencsre SzabolcsSzatmár
Bereg, HajdúBihar, Nógrád és BorsodAba
újZemplén megyékből, hogy a konferencia
keretében gyarapítsa ismereteit. Kiss Attila
szerencsi alpolgármester köszöntőjében azt
emelte ki, hogy az elmúlt időszakban jelen
tős változások történtek a hazai szociális in
tézmények fenntartásában. Az ágazatban a
korábbinál nagyobb súllyal van jelen az ál
lam és az egyházak szerepvállalása. Szeren
csen az ellátási formák széles körét kínálják
a rászorulóknak. Ezek egy részét az önkor
mányzat maga biztosítja, míg másokat a kis
térségi társulás közreműködésével tesz el
érhetővé.

Fábián Gergely, a Debreceni Egyetem
Egészségügyi Karának dékánja a felsőok
tatási intézmény képzési kínálatát ajánlot
ta a jelenlévők figyelmébe, amelyben a
szociális szakterületet választóknál külön
válik a felsőfokú végzettség és a diploma
szerzés. Dr. Horváth László főiskolai do
cens azt emelte ki: a szerencsi rendezvé
nyen megjelentek száma is bizonyítja,
hogy az ágazatban dolgozók nyitottak az
új ismeretekre, készek tanulni azért, hogy
minél magasabb szinten végezzék a mun
kájukat.

Az ESZEI Alapszolgáltatási Központ 25
fővel látja el feladatait, az ellátottak száma
meghaladja a háromszázat. A Fecskésen,

Ond településrészen és a városközpont
ban működő idősklubbokban hatvan fő
napközbeni ellátásáról gondoskodnak az
étkezéstől a kulturális programokon át a
személyes higiénéig. A napi egyszeri me
leg ebéd lehetőségét több mint kétszáz jo
gosult veszi igénybe. A támogató szolgálat
a fogyatékkal élők közlekedését biztosítja
és segítséget nyújtanak számukra a ház
körüli teendők ellátásában. A családsegí
tést Szerencs, Tállya, Golop és Legyesbé
nye területén kérésre látják el a speciális
ismeretekkel rendelkező szakemberek,
akiknek a beavatkozására éves szinten
200220 esetben van szükség.

Á.A.

Négy megyéből érkeztek a részt-
vevők arra a szakmai tanácskozás-
ra, amit szeptember 27-én rende-
zett Szerencsen a Debreceni Egye-
tem Egészségügyi Kara és az ESZEI
Alapszolgáltatási Központ. A szoci-
ális területen dolgozók számára
kreditpontokat jelentő program so-
rán számos hasznos ismerettel gaz-
dagodtak a jelenlévők.

Jövő év elején az épület felújítása miatt átmeneti
leg elköltözik jelenlegi helyéről városunk mentőál
lomása, a szolgálatnak a B.A.Z. Megyei Önkormány
zat által fenntartott Szerencsi Idősek Otthona kultu
rális célokra kialakított épülete ad majd otthont.

Az Országos Mentőszolgálat képviseletében Dr. Brei
tenbach Géza, az északmagyarországi régió orvosigaz
gatója tájékoztatta lapunkat arról, hogy a felújítás a Tár
sadalmi Infrastruktúra Operatív Program keretében
megvalósuló európai uniós pályázatnak köszönhető. 
A 11 milliárd forintos összköltségű országos projekt a
szerencsi mentőállomást is érinti. A februárban induló
beruházás során kicserélik a nyílászárókat, távirányítású,
motoros kaput építenek be, elősegítik, hogy riasztás ese
tén egy percen belül útnak indulhassanak a mentőautók.
A belső átalakítások kiterjednek a vizesblokkok felújítá
sára, az energiaellátás egy részét tetőre szerelhető nap
kollektorok biztosítják majd, egyszóval teljes moderni
záláson esik át az épület. A régióban – a szerencsi szol
gálat helyén kívül – Miskolc és Encs mentőállomását
érinti a felújítás, a megyében a beruházásoknak július kö
zepéig kell megvalósulniuk. Szerencsen a tervek szerint
áprilisban fejeződnek be a munkák. - SfL -

A vásárlók minél szélesebb körű tájékoztatása érdekében tartott
fórumot október 30án a Rákóczivárban a BorsodAbaújZemplén
Megyei Kormányhivatal Fogyasztóvédelmi Felügyelősége.

A rendezvényen megjelenteket köszöntő dr. Ináncsi Tünde, a Szerencs
Járási Hivatal vezetője fontosnak tartotta, hogy a vevők tisztában legyenek
az őket érintő jogszabályváltozásokkal.

– Folyamatosan bukkannak fel olyan termékek a hazai kereskedelemben,
amelyek veszélyt jelentenek a használóikra. Ezeknek a forgalomból történő
kivonatása jelentős feladatot ró a hatóságra – ismertette Horváthné Szend
rei Szilvia, a megyei fogyasztóvédelmi felügyelőség vezetője. A szakember

többek között olyan öngyújtókat hozott
magával szemléltetésül, amelyekről el
ső ránézésre nem derül ki a rendelte

tésük, így ha véletlenül műkö
désbe hozzák őket, akár ko
moly égési sérülést is okoz
hatnak.

Az előadó ismertette, hogy
a felügyelőség a kormányzat
által elrendelt rezsicsökken
tés kapcsán azt is vizsgálja,
hogy szolgáltatók valóban
a mérsékelt árat alkalmaz
záke a kibocsájtott szám
láikban.

A fogyasztók védelmében

A szociális gondoskodás jó példája

Megújul a mentők 
szolgálati helye
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A Szerencsi Polgármesteri Hivatal pénzügyi
osztályvezetője lapunknak nyilatkozva emlé
keztetett, hogy a 2013 januárjában megvaló
sult adósságkonszolidáció keretében 1,3 mil
liárdos tehertől szabadult meg a város. A 2013.
évi központi költségvetésről szóló törvény

alapján az 5000 fő feletti települések, így Sze
rencs Város Önkormányzata is adósságkonszolidá

cióban részesült. Ez azt jelentette, hogy az 1,8 milliárdos, a törvény
által ebbe a kategóriába besorolt hitelállomány 70%át vállalta át
az állam. Ennek alapján 530 millió forintnyi
adósság maradt, amely továbbra is az önkor
mányzat gazdálkodását nehezíti. A kormány
mostani döntése szerint 2014. február 28ig
az állam ezt a fennmaradó összeget is átvál
lalja, ami nem terheli tovább Szerencset.

Szerencsi Hírek: Milyen változásokat
hozhat ez a város gazdálkodásában?

Czakóné Szikszai Orsolya: Az állami
adósságátvállalással hitelkötelezettség
nélkül marad a város. A 2013. szeptem
ber 30ai állapot szerint a meglévő tarto
zásállományunk 530 millió forint, amely
ből október 1jén már megtörtént a köt
vénytörlesztés, és decemberben is várha
tó újabb átutalás, így ez az összeg folya
matosan csökken. 

Az adósságátvállalás feltételeit még nem
ismerjük, de valószínűsíthető, hogy 2014.
február 28át követően ez a fennálló 530 mil
lió forint teljes egészében eltűnik és így nem
lesz hitelállománya Szerencs Város Önkor
mányzatának.

Szerencsi Hírek: Mi lesz a szállítói tar-
tozásokkal?

Czakóné Szikszai Orsolya: A jövő évi gazdálkodásunkat nagy
ban befolyásolja az, hogy az idén elkészített és szeptember 30ig
benyújtott működéskiegészítő támogatást miként bírálja el a Bel
ügyminisztérium, illetve a Nemzetgazdasági Minisztérium. Ez je
lenthet megoldást a szállítói tartozásokra, amely jelenleg mintegy
270 millió forintot jelent városi szinten. A mostani kormányzati in
tézkedések, az adósságkonszolidáció folytatása lehetőséget teremt
het arra, hogy a város – a szállítói tartozások nélkül – adósságmen
tesen kezdje a 2014es esztendőt.

M. Z.

Az államtitkár budapesti sajtótájé
koztatóján úgy fogalmazott: 2005
ben a 3200 önkormányzat, 330 mil

liárd forint adóssággal rendelkezett, amely
összeg 2010ben, a kormányváltás idősza
kában mintegy 1200 milliárd forintra
emelkedett. Magyarország Kormánya több
alkalommal is áttekintette a hazai önkor
mányzatok helyzetét és jövőjét, ennek ke
retében vállalta át elsőként a megyék adós
ságállományát és egyúttal hozzákezdett a
térségi feladatok átrendezéséhez is.

Dr. Lázár János elmondta, hogy második
lépésként az 5000 fő alatti települések
adósságállományát teljes egészében, az

5000 fő feletti lélekszámú településeken
pedig 40 és 70 százalékban vette le a terhet
az önkormányzatokról.

A kormány 2013. október 30ai ülésén
határozott úgy, hogy kiemelt jelentőségű
döntést hoz, azaz 2014. február 28áig min
den magyar településtől átvállalja a hátra
maradt adósságot, mintegy 420 milliárd fo
rintot értékben.

A kormány arra számít, hogy a 2014es
esztendőtől, az adósságtehertől megszaba
dított önkormányzatok a helyben élő polgá
rok életkörülményeinek javításával és a te
lepülések fejlesztésével jobban tudnak majd
foglalkozni. A teljes adósságátvállalásért

cserébe a
k o r m á n y
megfogalmaz
ta elvárásait is a
jelentősebb magyar
települések felé: ké
szítsenek gazdaságfejlesz
tési, növekedési terveket arra
vonatkozóan, hogy az immár adós
ságmentes önkormányzat hogyan tud a
helyi gazdasági életbe szervezőként, moz
gatóként bekapcsolódni, hogyan tud támo
gatást biztosítani helyi szinten a magyar kis
és középvállalkozásoknak.

M. Z.

Minden magyar település hátramaradt adósságát átvállalja 2014. február
28-ig Magyarország Kormánya, összesen mintegy 420 milliárd forint érték-
ben – jelentette be november 4-én dr. Lázár János, a Miniszterelnökséget
vezető államtitkár – adta hírül az MTI.

A kormány átvállalja az önkormányzatok 
maradék adósságát

Az adósságteher számai a szakember szemével

A kormány november 4ei bejelentése után arról kérdeztük
Koncz Ferenc polgármestert, hogy véleménye szerint mit hoz
hat ez a döntés Szerencs számára?
– Sokszor előre nem látható, hogy bizonyos folyamatoknak mi lesz
a vége. Így voltunk ezzel mi is 2010ben, amikor szembesültünk a vá
ros 2,8 milliárdos adósságállományával, amely összeg nem is tartalmazta
az önkormányzati cégek szállítói tartozásait. Elsőként a kormányzat jóvoltából 1,3 mil
liárd forint terhet sikerült a hátunk mögött hagyni. Amennyiben most a még meglévő
530 millió forint hosszú lejáratú hiteltől is megszabadulhatunk, akkor már csak a kifi
zetetlen számláink maradnak. Nekünk azt kell elérnünk, hogy ezeket szintén elfogad
tassuk a kormánnyal. Ha ez sikerül, akkor tiszta lappal kezdhetjük a 2014es évet.
Azt azért el kell mondanom, hogy a kormány első körben átvállalta azt a bizonyos 70
százalékot, az elmúlt három évben pedig további 850 millió forint érkezett Szerencsre
ÖNHIKI támogatásként. Ez utóbbi abban segített minket, hogy hónapról hónapra tud
tunk fizetést adni a dolgozóinknak, működtettük az intézményeinket, a rövid lejáratú hi
teleink egy részét visszafizettük, és úgy oldottuk meg a közelmúlt fejlesztéseit – csapa
dékvízelvezetési program, árvízvédelmi beruházás, óvodák átépítése – hogy közben
nem vettünk fel újabb hiteleket. Ehhez szükség volt arra, hogy a kormányzat elismerje
azokat az erőfeszítéseinket, melyeket az elmúlt időszakban tettünk Szerencs érdekében.
Erre számíthatunk és bízom abban, hogy mindennek a pozitív következményeit a Sze
rencsen élő emberek, a vállalkozók is fogják érezni – mondta el a polgármester. M. Z.
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Aváros szomszédságában lévő hegy
tetőn az 1910es években telepítet
tek fekete fenyőkből erdőt. A terület

hosszú időn át nemcsak kedvelt kiránduló
célként, hanem egyfajta közösségi helyszín
ként is szolgált a helybéliek számára. Az el
telt évtizedek azonban megtizedelték a nö
vényzetet: a természetes pusztulásnak,
meggondolatlan gazégetéseknek és vandá
lok keze munkájának eredményeként a fa
állomány jelentősen megcsappant.

Ezt a kedvezőtlen tendenciát kívánta
megfordítani a biztosítótársasággal össze
fogva a helyi német nemzetiségi önkor
mányzat, amikor idén nyáron ötszáz facse
mete megvásárlásáról és elültetéséről szü
letett döntés – ismertette az örökbefogadá
si eseményen Árvay Attila, a testület elnöke.
Azért, hogy minél több szerencsi érezze
magáénak a kezdeményezést, megszólítot
ták a helyi társadalmat, ami kedvező fogad
tatásra talált. Több mint negyven család,
baráti és munkahelyi közösség, szervezet
és intézmény csatlakozott a felhíváshoz,
akiknek a nevét a fenyvesnél elhelyezett
nagyméretű táblán is megörökítették. 
Az elnök köszönetet mondott a települési
önkormányzatnak a terület biztosításáért
és a Szerencsi Városgazda NonProfit Kft.
munkatársainak a facsemeték elültetésért.

Kovács Péter, a Vidékfej
lesztési Minisztérium he

lyettes államtitkára kö
szöntőjében kiemelte:
a szaktárca egyik ve
zető tisztségviselője
ként számos faültetési

akcióban vett rész. 
A szerencsi kezdemé

nyezés azonban különösen
közel áll a szívéhez, hiszen gyer

mekként maga is sok időt töltött e helyen.
Így, amikor a nemzetiségi önkormányzat el
nökétől megkapta a felkérést, örömmel vál
lalt védnökséget a program felett.

Koncz Ferenc polgármester arra hívta fel
a figyelmet, hogy a fenyves egyfajta szakrá
lis hely, amit a hegytetőről nyíló kilátás is
igazol. Az itteni tisztás rendezvények soka
ságának adott helyet egykor. A polgármes
ter kitért arra, hogy a város a megfelelő kö
rülmények megteremtésével szeretné elér
ni a jövőben, hogy a szerencsiek kikapcso
lódásra, rendezvények helyszíneként újra
birtokba vegyék a fenyvest.

Az esemény résztvevőit üdvözlő
Tóth Árpád, a GeneraliProvidencia
Biztosító Zrt. területi igazgatója ismer
tette: most első alkalommal nyújtot
tak támogatást fatelepítéshez. A fe
nyők és a gondozásukra vállalkozók
nagy száma mutatja, hogy a ráfordítás
jó helyre került.

A köszöntők után Kovács Péter,
Koncz Ferenc, Tóth Árpád és Árvay At
tila néhány fenyő elültetésével jelké
pesen befejezték a telepítést, az örök
befogadók pedig megöntözték az öt
száz facsemetét.

Á.A.

Együttműködés romák és rendőrök között
A Szerencsi Rendőrkapitányság vezetője és a város, valamint a környező települések

roma önkormányzatainak elnökei október 28án megújították korábban megkötött
együttműködési megállapodásukat. A találkozó párbeszédre, a felek közötti hasznos in
formációcserére is lehetőséget biztosított. 

– Szükség van a társadalmi párbeszédre a bűnmegelőzésben a térségben élő roma
népesség képviselői és a kapitányság  között, ezért fontos a már korábban megkötött és
érvényben lévő megállapodás megújítása – emelte ki az eseményen Keresztesi János
rendőrkapitány. Az alezredes kifejtette,
hogy a prügyi, taktaharkányi, taktaszadai
és szerencsi nemzetiségi önkormányza
tokkal közösen, először az általános isko
lákba járó cigány származású diákokat
szólítják meg. A kapitányságvezető fontos
nak tartotta annak az elősegítését, hogy a
roma fiatalok közül minél többen kerülje
nek rendészeti pályára, ami jó mintaként
szolgálhat a közösség számára.

Faültetés a fenyvesben
Ötszáz facsemete örökbefogadási ünnepségét rendezték meg no-

vember 8-án a fenyvesben. A Szerencs Város Német Nemzetiségi Ön-
kormányzata és a Generali-Providencia Biztosító Zrt. helyi képvise-
lete által életre hívott eseményen a gyermekektől a nyugdíjasokig
– több mint százan gyűltek össze, vállalva az újonnan ültetett növé-
nyek locsolását, gondozását.



Anapirend tárgyalása során a jelenlévők egyetértettek ab
ban, hogy a helyi tűzoltók az idei esztendő első hat hó
napjában is magas színvonalon teljesítették a feladatai

kat. A hétköznapokon túl helytálltak a tavaszi rendkívüli hóhely
zetben és a dunai árvízi védekezésben egyaránt. Dr. Bobkó Géza
egy felmérés eredményére hivatkozva azt emelte ki, hogy a kü
lönböző foglalkozások közül a tűzoltóknak a legnagyobb a la
kosság körében a bizalmi indexe. Nácsa Bálint tűzoltóparancs
nok ismertette, hogy a szerencsiek továbbra is jól szerepelnek
a hagyományos szakmai versenyeken. Amennyiben a város ré
széről van fogadókészség, jövőre a csokoládéfesztivál idején 
1520 csapat részvételével itt rendeznék meg az országos meg
mérettetést. Koncz Ferenc polgármester arra hívta fel a figyel
met, hogy a város és az állami fenntartásba került parancsnok
ság között továbbra is jó a kapcsolat, amit a jövőben is igyekez
nek megőrizni.

A temetőkről és a temetkezés rendjéről szóló előterjesztést a
pénzügyi, valamint a jogi és ügyrendi bizottságok egyaránt el
fogadásra javasolták. Megfogalmazódott, hogy a Szerencsen al
kalmazott sírmegváltási díjak térségi összehasonlításban nem
magasak. Ez a megállapítás az urnafülkék esetében is helytálló.
A tervezett szolgáltatások köre bővül, ami megfelel a kor elvá
rásainak. Koncz Ferenc arról szólt, hogy az új urnafal létesítése
során felmerült problémákat sikerült megoldani, a létesítmény
mögötti földtöltés már nem veszélyeztet meglévő sírokat. A jö
vőben folyamatosan történik a temetők körbe kerítése, a dr. Ta
kács István képviselő városnak felajánlott telkén parkolót is lé
tesítenek és gondoskodnak arról is, hogy a munkagépek – ugyan
más módon – a jövőben is feljussanak a kegyeleti hely felett el
helyezkedő mezőgazdasági területekre. Az új urnafal formabon
tó jellegét többek között Heves János és dr. Bobkó Géza is dicsé
rettel illette. Kisebb vita alakult ki a temetők átjárhatóságáról.
Dr. Gál András ebben az ügyben a fokozatosságot hangsúlyozta.
Dr. Takács István szerint hosszabb távon megfontolandó, hogy
egyirányúsítsák a közlekedést a temetői utakon. Kiss Attila azt
emelte ki, hogy a Startmunka programnak köszönhetően az új,
milliós értékű urnafal kialakítása nem került pénzébe a város
nak. Tóth István, a Szerencsi Városgazda NonProfit Kft. ügyve
zetője arra hívta fel a figyelmet, hogy a temető feletti szőlőterü
letek földúton most is megközelíthetők anélkül, hogy a gépek
átmennének a temetőn. Szóba került az új urnafal is, amely mö
gött több sír tulajdonosa aggodalmát fejezte ki a meredek föld
töltés miatt. Tóth István ismertette, hogy a közeli hantokat ter
méskövekkel óvják addig, amíg a füvesítés és cserjeültetés meg
nem köti a rézsűn a talajt. Koncz Ferenc azzal zárta a napirendet,
hogy a temetők lezárása előtt alternatív utat kell biztosítani az
érintett gazdáknak. A kegyeleti joghoz azonban hozzátartozik,
hogy mezőgazdasági gépek ne járjanak a sírok között.

Rendeletet hoztak a képviselők a nem közművel összegyűjtött
szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatásról. Ezt a tevé
kenységet egy felsőzsolcai székhelyű cég végzi Szerencsen, a szip
pantás díját az önkormányzat köbméterenként 4000 forintban
határozta meg.

Egyhangúlag módosította a testület a Szerencsi Városüzemel
tető NonProfit Kft. üzleti tervét. A város költségvetésének három
negyed éves teljesítéséről szóló tájékoztatót ugyancsak ellensza
vazat és tartózkodás nélkül fogadta el a testület. A napirend tár
gyalása során elhangzott: az előző évekhez képest jelentős ered
ménynek számít, hogy november végén nincs igénybe vett folyó
számla és munkabérhitele az önkormányzatnak.

Döntöttek a képviselők a Szerencsi Városgazda NonProfit Kft.
Eperjes utcai központjával határos, a vasúti sínek felé eső terület
megvásárlásáról. Az ingatlanon lévő épületbe helyezi el a cég a
pályázati támogatással beszerzett betonelemgyártásra szolgáló
berendezéseket.

Zárt ülésen döntöttek a képviselők a legjobb tanulmányi ered
ményt elért főiskolai és egyetemi hallgatók támogatásáról. A pá
lyázat keretében húsz szerencsi fiatalt jutalmaz az önkormányzat.

A tervek szerint 172 fő részére biztosítja április 30ig a
téli átmeneti közfoglalkoztatást a szerencsi önkormányzat.
A Start munkaprogram keretében alkalmazottak két hó
napig dolgoznak, négy hónapon át pedig képzéseken vesz
nek részt.

Novemberben és áprilisban a foglalkoztatottak bekap
csolódnak a városi kertészet tevékenységbe, a fóliasátrak
ban és üvegházakban dísz és konyhakerti növények ülte
tésébe, előnevelésébe. Közreműködnek az önkormányzati
épületeket körbe vevő területek rendezésében, a létesít
mények fűtésének karbantartásában, az önkormányzat tu
lajdonában lévő, de jelenlegi állapotuk miatt nem használ
ható ingatlanok felújításában és a téli hóeltakarításban.

Az oktatás időszakában pedig pénzügyi és számviteli
ügyintézői, kulturális rendezvényszervező, településkar
bantartó, ECDL Start felkészítő, segédmezőgazdász, beta
nított konyhai kisegítő és betanított varrómunkás képzés
ben, illetve alapkompetenciák fejlesztésében részesülnek
a Türr István Képző és Kutató Intézet szervezésében Sze
rencsen programban részt vevők.

Az átmeneti téli közfoglalkoztatásra elnyert összeg meg
haladja a 94 millió forintot, ahhoz az önkormányzatnak
nem kell saját erőt biztosítani.

TÉLI KÖZFOGLALKOZTATÁS 
KÉPZÉSSEL
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Városházi napló

A szerencsi önkormányzat október 31-ei ülésén tudo-
másul vette a helyi tűzoltó-parancsnokság első féléves
tevékenységéről szóló tájékoztatót. Elfogadta a testület
a temetőkről és a temetkezés rendjéről szóló rendeletet
és zárt ajtók mögött döntöttek a képviselők a legjobb
tanulmányi eredményt elért főiskolai és egyetemi hall-
gatók támogatásáról.

Rendelet a temetőkről, 
javuló egyensúly 
a gazdálkodásban



Kocsisné Szabó Beáta igazgató köszöntőjében ismertette,
hogy tavaly pályázati támogatással indították el az oktatási
intézményben a kiemelkedő képességű diákokkal történő
egyéni foglalkozást, ami sikeresnek bizonyult. Így nem csoda,
hogy szeptembertől alaposan kibővült a programban részt
vevő tanulók és pedagógusok létszáma. Csider Andorné igaz
gatóhelyettes szerint az, hogy a mentor egy tanítványával fog
lalkozik egy éven keresztül egy kiemelt tudományterületen,
hatékonyabb tanítást, könnyebb megértést és gyorsabb hala
dást eredményez. A támogatás elnyerésénél alapkövetelmény,
hogy a tizedik életévét betöltő tanulónak legalább 4,2es le
gyen az átlaga, és egy tudományterületen kiváló teljesítményt
nyújtson. Tavaly öt diák jutott plusz ismeretekhez az érdek
lődésének megfelelően angol és német nyelvből, a magyar

mondavilágból, népünk középkori történetéből és matemati
kából. A kedvező tapasztalatok alapján az új tanévben alapo
san kibővült a program, amiben immár 29 diák számára biz
tosítják a Bolyai iskolában az egyéni tehetséggondozást. A kí
nálatban sok más mellett például kísérleti fizika is szerepel.
A pályázati támogatás elsősorban a tanulás tárgyi feltételei
nek biztosítására: speciális tankönyvek, adathordozók beszer
zésére nyújt fedezetet. 

A konferencia résztvevői a tájékoztató előadás után 13 szek
cióban ismerkedtek az iskolában a mentorprogram keretében
megvalósuló tehetségfejlesztéssel. A nap végén a szervezők
egy kiállítással is kedveskedtek a megjelenteknek, akik a ka
tolikus iskola tanulóinak rajzait, festményeit tekinthették meg
az intézmény aulájában.
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Karriertanácsok végzős gimnazistáknak

Az oktatási in
tézményben
immár hagyo
mány, hogy
minden év
őszén több
szakma jeles

képviselői mu
tatják be hivatá

suk szépségeit és
nehézségeit az érett

ségi előtt álló tanulóknak.
Az idei esztendőben október 2122én

kaphattak hasznos tanácsokat a középisko
lások arról, hogy milyen szakterületen ta
nuljanak tovább. A tizenkilenc előadó kö
zött orvos, mérnök, rendőr, tűzoltó, divat
tervező és pszichológus, közgazdász, peda
gógus és újságíró egyaránt megtalálható
volt. Aki pedig nem tudott választani a kí
nálatból, azok számára a helyi munkaügyi
kirendeltség adott tájékoztatást.

Ebben az évben a Budapesten élő, az
Amerikai Egyesült Államokba készülő Her 

czeg Zoltán is megosztotta tapasztalatait az
érdeklődő hallgatósággal. A szerencsi szár
mazású divattervező szerint ebben a kor
ban a legfontosabb a tanulás, és az „agy kar
bantartása”, hiszen a tudás egy biztos pont,
amit nem vehet el tőlünk senki. A tanulás
alatt pedig nem a magolást értette, hanem
a módszeres tudásszerzést. – Utánajárni
azoknak a témáknak kell, melyek a legin
kább érdekelnek minket, tehát a legjobb, ha
a hobbinkat választjuk szakmának, így le

hetünk sikeres zenészek, divattervezők,
írók, vagy akár tanárok – emelte ki a divat
tervező, aki szerint mindezek mellett ter
mészetesen a kitartás, és az elkötelezettség
is nagy szerepet játszik a siker eléréséhez.

Herczeg Zoltán kollekciói időről időre,
mind nagyobb formátumban és egyre jel
legzetesebb módon, meghökkentő ötletek
től vezérelve kerülnek a közönség elé. Mun
katempója hamar alkalmazkodik a szűk
határidők teljesítéséhez, évente 34 divat
bemutatón mutatja be kollekcióit. Folya
matosan járja a világot, és mintegy másfél
évtized alatt hazánk legismertebb divatter
vezői közé emelkedett. T. A.

– Elérkezett az idő, hogy a szalagavató ünnepi hangulatából kilépve pályát vá-
lasszanak az intézmény végzős diákjai – kezdte a karrier-nap megnyitóján dr. Gál
András, a Bocskai István Katolikus Gimnázium és Szakközépiskola igazgatója.

A Bolyai János Katolikus Általános Iskolában megvaló-
suló sikeres egyéni tehetséggondozás bemutatása volt a
célja annak a regionális konferenciának, amit október 
21-én tartottak a szerencsi Rákóczi-vár színháztermében. 
A mentorprogram kedvező helyi szakmai tapasztalataira
több mint százhúsz általános- és középiskolai pedagógus
volt kíváncsi Sárospatakról, Encsről, Miskolcról és Sze-
rencsről. A programon résztvevő pedagógusok hasznos
ismeretekkel tértek haza.

A tehetséggondozás
mintaiskolája



Az idén áprilisban útjára indult, mint 
egy két évig tartó program november 
6ai ünnepélyes megnyitóján a szerencsi
Rákóczivárban a helyi művészeti iskola
diákjainak műsora köszöntötte a vendé
geket. Koncz Ferenc, a Szerencsi Több
célú Kistérségi Társulás elnöke a nagy
szabású programra utalva arra hívta fel
a figyelmet, hogy napjainkban két prob
lémát kell helyben megoldani: az egyik,
hogyan tudjuk megtartani a fiataljain
kat, a másik, hogy milyen jövőképet va
gyunk képesek kialakítani az itt élő em
berek számára. Koncz Ferenc hangsú
lyozta, hogy a jövő a jelenből táplálkozik
és hogy az előttünk álló időszakban
mindenki számára megélhetést nyújtó
környezetet tudjunk kialakítani, ami
nem működik az oktatás és a gyermekek
nélkül. A társulási elnök reményét fejez
te ki, hogy az „Eséllyel a jövőbe” prog
ram révén olyan plusz szolgáltatásokhoz
jutnak a hátrányos helyzetben élő fiata
lok, melyeket családjaik nehéz anyagi
helyzete miatt más körülmények között
nem tudnának elérni. 

– A megmaradó kistérségek működé
sének értelmét jelenthetik az ilyen típu
sú programok – fogalmazott beszédé
ben dr. Kovács Zoltán. Az Emberi Erőfor
rások Minisztériuma társadalmi felzár
kózásért felelős államtitkára úgy véli, ez
a kezdeményezés nem csak a gyermek
eknek ad esélyt, hanem a közösség egé
szének és magának a kistérség vezeté
sének is lehetőséget biztosít arra, hogy
újrafogalmazza a célokat és olyan irányú
fejlesztési politikát, munkahelyteremtő
beruházásokat indítsanak, amelyek
hosszú távon biztosítják gyermekek jö
vőjét – mondta dr. Kovács Zoltán.

A projekt 2013. április 1jén indult út
jára, a költségekre az Új Széchenyi Terv
közel 600 millió forintot biztosított. 
A Szerencsi Többcélú Kistérségi Társu
lás a program megvalósítása során már
létrehozta és működteti a Gyerekesély
irodát és bizottságot, három Biztos Kez
det Házat, Közösségi Házat, három tano
dát, ifjúságiklubhálózatot. A szerencsi
ifjúsági klub a Rákóczivárban kapott
helyet és minden héten színes progra
mokkal várja a fiatalokat. Mindezek
mellett az elmúlt nyáron is bentlakásos
és nyári napközis táborokat szerveztek,
orvosi és védőnői szűrővizsgálatokra
hívták a lakosságot – tájékoztatott Vi
sóczkiné Farkas Beáta szakmai vezető
és Sántha Zsolt projektmenedzser. 

A programnyitó eseményen elhang
zott, hogy a két évre szóló pályázat meg
itélésénél a hátrányos helyzetű fiatalok
felzárkóztatása mellett fontos szempont

a projekt munkahelyteremtő szerepe: az
„Esély a jövőbe” segítségével 2015. már
cius 31éig több mint százharmincan
jutnak jövedelemhez a szerencsi kistér
ségben. M. Z.
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A világ megis
merhető – ez volt
a címe annak az
ötnapos tábor
nak, melyet a sze
rencsi Rákóczi is
kola szervezett a
Nemzeti Tehet
ség Program ke
retében elnyert
közel egymillió
forintos pályázati
összegből. A pro
jekt záróesemé
nyét október 30
án tartották a tanintézet aulájában.

A rendezvényen Hubayné Berki Beáta
matematikafizika szakos pedagógus is
mertette: a programban résztvevő 15 di
ák lehetőséget kapott a kísérletezésre,
mérések elvégzésre, a tapasztalatok
megosztására és azok megmagyarázásá
ra. A közösen eltöltött napok remek al
kalmat adtak arra, hogy a nebulók egy
mással és a tanárral együttműködve dol
gozzanak.

Az iskola már évek óta nagy hang
súlyt fektet a tehetségek fejlesztésére,
ez alkalommal a természettudomány
iránt érdeklődő gyermekek tudásának
gyarapítására helyezték a hangsúlyt a
táborban. – A kötetlen, játékos foglal
kozásokon a nebulók által készített kí
sérleti eszközök a manuális készséget,

a kreativitást, a leleményességet, az is
meretek gyakorlati alkalmazást segítik
elő – emelte ki a projektvezető.

Elhangzott, hogy a diákok három ta
nulási módszert alkalmaztak: a pro 
jekt alapú tanulást, a problémaalapú tu
dásgyarapítást és a kutatást. Ezek men
tén haladva a táborban a diákok meg
tudhatták a napenergiahasznosítás
előnyeit és jövőjét, tanulhattak arról,
hogy a szélerőműveket hova érdemes
telepíteni. Beszéltek az atomerőmű
hátrányairól és balesetveszélyeiről, il
letve tudomást szereztek a hőerőmű
vek működéséről. A legnagyobb sikert
a diákok által készített hőlégballon
aratta, a program záró napján pedig
Budapesten a Csodák Palotájába és a
Planetáriumba is ellátogattak.

A város és környéke településein in-
dult el az „Eséllyel a jövőbe”– Gyer-
mekesély program a szerencsi kistér-
ségben elnevezésű nagyszabású pro-
jekt, amelynek célja, hogy csökkenjen
a fiatalok és családjaik körében a sze-
génység és javuljanak a hátrányos
helyzetű óvodások és diákok tovább-
tanulási esélyei és életkilátásai. A Sze-
rencsi Többcélú Kistérségi Társulás 18
településén, mintegy 592 millió forin-
tos uniós forrásból megvalósuló pro-
jekt többek között tanodák, közösségi
házak, ifjúsági klubok létrehozását,
fejlesztő programokat és kulturális
eseményeket, valamint bentlakásos
és napközis nyári táborok szervezését
is tartalmazza.

Gyermekesély program a szerencsi kistérségben

Őszi tábor felfedezőknek



A jelenlévők az ünnepség elején előbb a
magyarok nemzeti imáját, majd a hazai né
metség himnuszát énekelték el. Endrész
Árpádné, a Rátkai Német Nemzetiségi Ön
kormányzat elnöke beszédében ismertette,
hogy az elhurcoltatás 60. évfordulóján lé
tesített emlékmű előtt minden esztendő
ben tisztelegnek a mártírok előtt.  A máso
dik világháború után úgy gondolták az em
berek, hogy végre fellélegezhetnek, de a

könnyebb élet he
lyett sajnos újabb
megpróbáltatá
sok következtek.
Az elhurcolás tra
gédiája nagy mér
tékben meghatá
rozta a települé
sünk történelmét,
és az itt élők min
dennapjait. – Ne
künk a feladatunk,
hogy együtt emlé
kezzünk a túlélők
kel azokra, akik
nem térhettek ha

za – tette hozzá Endrész Árpádné.
A rendezvényen Tircsi Richárd, az Embe

ri Erőforrások Minisztériumának osztály
vezetője ünnepi beszédében kiemelte: nem
azért hajtunk fejet áldozataink előtt, hogy
felszakítsuk a sebeket, hanem hogy fiatal
jaink tanuljanak a múlt elmaradt lehetősé
geiből, és elvesztett erőiből. – Egy közösség
ereje mártírjaiban, a gulagok halottjainak
ismeretlen hantjainál, a visszatérők kitöröl

hetetlen emlékeiben is megmutatkozik. 
Az akkori totalitárius gépezet nemcsak
anyát, apát, testvért, gyermeket vett el, ha
nem az élet szerves folytatásának esélyét is.
Az áldozatok megszentelik a földet, és az
utánuk jövők sorsát is. Ma már beszélnünk
kell a múlt azon eseményeiről is, amiről so
káig hallgatni kellett a túlélőknek – tett hoz
zá az osztályvezető.

A rátkai Schwarzwald Hagyományőrző
Egyesület fiataljai meghitt pillanatokkal,
múltat idéző versekkel készültek az alka
lomra. A szenvedések felidézése sok idős
embernek könnyet csalt a szemébe. El
hangzott, hogy a településről elszállított
213 fős sváb nemzetiségű csoportból
183an tértek haza. A közönség soraiban
helyet foglaló, kényszermunkatábort
megjárt asszonyok kezébe virágot adtak
a fiatalok, jelezve, hogy a falubeliek máig
osztoznak fájdalmukban. Ezután Rátka
Község Önkormányzatának, a település
intézményeinek és a helyi, valamint kör
nyékbeli német nemzetiségi önkormány
zatok – köztük Szerencs Város Német
Nemzetiségi Önkormányzata – képviselői
helyezték el a kegyelet virágait az emlék
műnél. Az elhurcoltakra való megemléke
zés a rátkai Szent Anna templomban
szentmise keretei között folytatódott.

T.A.

A kényszermunkára elhurcoltak kálváriája

Székelyföld területi autonómiájáért
és eurorégióvá válásáért szervezett
nagyszabású demonstrációt október
27én a Székely Nemzeti Tanács. A Szé
kelyek Nagy Menete résztvevői kifejez
ték tiltakozásukat a Romániában kilá
tásba helyezett közigazgatási átalakítás
ellen. Hazánkban számos településen
csatlakoztak a kezdeményezéshez, a
megmozdulást a Tokajban és a kör
nyékbeli helységekben élők is szív
ügyüknek tekintették.

A szimpatizánsok vasárnap este találkoz
tak a történelmi borvidék fővárosának köz
pontjában, a megjelenteket dr. Simon Csaba,
a Tokaji Országzászló Egyesület elnöke kö
szöntötte. A civil szervezet vezetője beszé
dében kiemelte, hogy nem egy csoda valóra
válásáról van szó, hiszen Európa számos he
lyén működnek jól az autonómiák, és eze
ken a helyeken érzékelhetően fellendült a
gazdaság. Májer János tokaji polgármester
a románok aggályaira, félelmeire utalt ak
kor, amikor megjegyezte, hogy az ottani
többség szerint megbontaná Románia je

lenlegi közigazgatási egysé
gét a területi autonómia, rá
adásul ha egy kisebbséget
különleges jogokkal ruház
nak fel, akkor az a többinek
is példa lehet. Más oldalról
pedig nem biztos, hogy a ro
mán választók előtt kedvező
benyomást keltenének a po
litikusok, ha támogatják a
székely autonómiát, hiszen
úgy gondolhatják, hogy ha
zánk később komolyan bele tudna szólni a
romániai belügyekbe. A Tokaj főterén meg
jelentek elérzékenyülve hallgatták meg
Mankovics Tamás pedagógus rövid irodal
mi összeállítását, illetve Nagy Ágnes általá
nos iskolai tanuló énekét, akit nagyapja,
Ringer István kísért klarinétos játékával.

A székelyekkel szimpatizálók később fel
díszített fogatok kíséretében fáklyás felvo
nuláson vettek részt, a menet a Tokaji Or
szágzászló Emlékműhöz tartott, ahol fel
vonták a magyar és a székely zászlót. A hely
színen Koncz Ferenc a térség országgyűlési

képviselője hangsúlyozta, hogy a székely
autonómia kialakításával senki nem tesz
rosszat senkinek, az erdélyi magyarság nem
akar semmitől megfosztani másokat, csu
pán maga szeretne dönteni saját dolgairól,
sorsáról. Koncz Ferenc példaként említette,
hogy Magyarország teljes kulturális autonó
miát adott az itt élő kisebbségeknek. Szaba
don használhatják nyelvüket, anyanyelvi is
kolákban tanulhat a felnövekvő nemzedék,
őrizhetik, gyakorolhatják hagyományaikat.
A tokaji program a Székelyhimnusz és a
Szózat eléneklésével ért véget. - SfL -

Tokajban is csatlakoztak a Székely menethez

A málenkij robotra kényszerített nők és férfiak hazatérésének 66. évfordulójára
emlékeztek október 27-én Rátkán. A második világháború után elhurcolt német
származású áldozatok előtt főhajtással tisztelegtek az egybegyűltek, majd a
2005-ben felállított emlékműnél helyezték el a megemlékezés virágait.
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– Ma is szükség van az ötvenhatosok bátorságára, felejteni nem
szabad, hinnünk kell magunkban! Ha az élet vezérfonala a hit,
a tudás és a tiszta erkölcs, akkor nagy baj nem történhet ve
lünk – hangsúlyozta Kondor Katalin Szerencsen, az 1956os
forradalom leverésére emlékező irodalmi esten.

A Magyar Rádió egykori elnöke szerint min
den népnek az a dolga, hogy higgyen az embe
riség és saját nemzete „hivatásában”. – Ez a kül
detés valójában az abszolút értelemben vett jó
nak a szolgálata, amihez hozzátartozik, hogy
nem hagyhatjuk, hogy bárki fegyverek, vagy a
pénz erejével kísérletet tegyen a népünk leigá
zására – tette hozzá Kondor Katalin.

A Rákóczivár színháztermében megtartott prog
ramon Koncz Ferenc köszöntötte a megjelenteket.
A polgármester beszédében hangsúlyozta, hogy
napjainkra már sok mindenre fény derült a forra
dalom kiváltó okairól, a korabeli tényleges harcok
ról, ám a szabadságharc leveréséről és annak
rendszerváltásig tartó következményeiről, az em

berek megaláztatásáról sajnos még nagyon kevés adat látott nap
világot. Koncz Ferenc örömének adott hangot, hogy ezt a hiá

nyosságot sajátos módon próbálja pótolni a színházi est. –
Nem lehet eltűrni, hogy eltöröljék múltunkat, értékeinket és
tudásunkat – nyomatékosította mondandóját a polgármester.

Kardos Katalin zsurnaliszta, a no
vember 5én megtartott előadói

est főszereplője közel egy órán ke
resztül idézett egykori újságcikkeket a

forradalom letiprásáról, illetve az azt
követő időszakról szóló, megrázó erejű,

hazafias verseket. Számos esetben utalt
Kádár rezsimjének embert megalázó voltára, utalt

azon személyekre, akik ma báránybőrt magukra húzva
kívánják vissza a kommunista időszakot úgy, hogy köz
ben megemlékezéseket tartanak Nagy Imre, vagy más
’56os hős emlékműve előtt. Kardos Katalin egy fo
hásszal zárta előadását, hálát adva az Istennek, hogy
az hogy embertelen időben is emberként tudták vi
selni sorsukat. - SfL -
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Kazinczy Ferenc születésének 254. évfor
dulója alkalmából tartottak megemlékezést
október 25én Szerencsen. Kazinczyt a hazai
nyelvújítás vezéralakjaként, korának nagy
irodalomszervezőjeként tartja nyilván az iro
dalomtörténet. Alakja egybefonódik nyel
vünk „újjáéledésével”. Életében fontos szere
pet játszott az ízlés nevelése, a választékos
stílus, a nyugati irodalmi minták követésé
nek igénye és fontosságának hirdetése. A je
lentős nyugati írók műveinek fordítását a magyar
nyelv gazdagítása miatt is elsőrendű feladatának tartotta. A 19. szá
zadi nagy nyelvújító az irodalmi tevékenységével a reformkor előtti évtizedekben
a magyar művelődés, a nemzeti felemelkedés és az önállósulás ügyét egyaránt szolgálta.

Kazinczy Ferenc születésének évfordulóján a szerencsi művészeti iskola diákjai adtak műsort, majd a fecskési
városrészben lévő emléktáblánál Szerencs Város Önkormányzata és intézményei helyezték el a megemlékezés koszorúit.

A nyelvújítás vezéralakjára emlékeztek a szerencsiek

Embertelen időben – emberként

Ócsvár Rezső és Vízy László azonos helyszínről készített fest-
ményeit, akvarell-képeit, tus- és ceruzarajzait tekinthették meg
az érdeklődők október 19-én a Rákóczi-vár árkád termében.

A Szülőföldem című kiállítás érdekessége abban rejlik, hogy Vízy
László évtizedekkel ezelőtt kutatásai során rálelt nagyapja, Ócsvár

Rezső (1877–1968) egykori művészetének értékes darabjaira. 
Az unoka meglátogatta azokat a helyszíneket, ahol egykor felme
nője járt, saját stílusában megörökítette az épületeket, tájakat, él
ményeket, melyek nagyapját is megihlették. Így Rozsnyó, Lillafü
red, Krasznahorka, Szomolnok látványosságait tekinthették meg
a résztvevők. A tárlatot Kiss Attila alpolgármester nyitotta meg,
hangsúlyozva, hogy az azonos képeket nézve meggyőződhetünk
mindkét alkotó munkásságának jeles művészi színvonaláról, és
egészen egyedi, hogy az eltérő látásmód ellenére mindkét művész
hitelesen ábrázolja a valóságot.

Vízy László elmesélte, hogy Ócsvár Rezső ecsetvonásit a táj szép
sége ihlette, ám őt már nagyapja munkássága is inspirálta alkotás
közben. Hangsúlyosan beszélt a nagyszülő által festett, Czinka Pan
na című képről, mely 50 éve függ lakásának falán. – Kivételes al
kotás, hiszen egy olyan zárt formához és vonalvezetéshez van sze
rencséje a nézelődőnek, mely a tekintetet nem engedi kilépni a kép
varázsból. Üzenete, hogy minden időkben visszautalhatunk Rá
kóczi Ferencre, a magyar szabadság jelképes alakjára, vagy Czinka
Pannára, a verbunkos zene megteremtőjére.

Miután meghallgathatták Ringer István tárogatójátékát és Képes
Panna fuvola muzsikáját, a kiállítás remekműveit tekinthették meg
az érdeklődők.

Bejárta nagyapja útját



Jogerős építési engedély birtokában zeolitot feldolgozó üze
met létesít a szerencsi ipari parkban a svéd tulajdonú Josab
Hungary Kft. Az épület szerkezetkész, a működéshez szüksé
ges berendezések is folyamatosan a helyükre kerülnek.

A cég hat évvel ezelőtt vásárolt meg egy zempléni bányát. A svéd
anyavállalat vízszűrők gyártásával és forgalmazásával foglalkozik,
ehhez használják fel az itt kitermelt zeolitot. Az elmúlt időszakban
alvállalkozók végezték a feldolgozást, 2011ben született meg a dön
tés a saját üzem létrehozásáról – tájékoztatta lapunkat Udvardi
György, a beruházás műszaki vezetője. A kft. félhektáros területet
vásárolt meg a szerencsi ipari parkban és a szükséges engedélyek
birtokában idén tavasszal elkezdődött a kivitelezés. A létesítmény
egy több mint 300 négyzetméteres zárt csarnokból és fedett alap
anyagtárolóból áll. A tervek szerint 2014 tavaszán megkezdődik a
termelés a Josab Hungary Kft. szerencsi zeolitfeldolgozó üzemében
– emelte ki Udvardi György, aki elárulta: a mindennapi üzemelés so
rán 610 főnek biztosítanak majd munkát. A cégvezetés távlati tervei
között azonban a jelenlegi svédországi szűrőgyártás Szerencsre te
lepítése is szerepel, ami a jelentős ázsiai és afrikai piacokra tekin
tettel a jelenlegi közel 200 millió forintos fejlesztést nagyságrendek
kel meghaladó beruházást jelentene az ipari parkban.

Köszönet az elvégzett munkáért

Az önkormányzati cég telephelyén meg
tartott eseményen Koncz Ferenc elismerését
fejezte ki mindazoknak, akik az elmúlt évben
kivették a részüket a településrendezési fel
adatokból, a megújult óvodák méltó környe
zetének kialakításából. A polgármester beszá
molt arról, hogy október 25én Vaszily Miklós
városi főkertész társaságában utazott Gyulá
ra, ahol a „Virágos Magyarországért” Szerve
ző Bizottságának legmagasabb elismerésével,
az Arany Rózsa Díjjal jutalmazták Szerencset.

– Minden, amit ezen a téren elértünk, annak
az évek óta tartó munkának az eredménye,
amit Önök végeznek Vaszily Miklós vezetésé
vel Szerencsen – fogalmazott Koncz Ferenc.

A szerencsi német nemzetiségi önkor
mányzat nevében Árvay Attila elnök kö
szönte meg a kft. dolgozóinak a fenyvesben
történt faültetésben a közreműködést, amit
három napon át végzett a cég húsz alkalma
zottja.

A program zárásaként a Szerencsi Vá
rosgazda Nonprofit Kft. vezetése dr. Nyíri
László gyógyszerész felajánlásából szar
vaspörkölttel látták vendégül a cég mun

katársait.

Zeolitüzem az ipari parkban
A szeptemberi szüretkezdéskor számosan vélekedtek

úgy, hogy jó aszútermésre számíthatnak azok a szőlősgaz
dák, akik nem kapkodják el a betakarítást Tokajhegyalján.

Ezen a véleményen volt október derekán Goreczky Gergely, a
Tokaj Kereskedőház Zrt. vezérigazgatója és Bogacskóné Spisák
Judit, a szerencsi szőlősöket is magába foglaló Rátka Hegyközség
hegybírója. Tény, hogy bejöttek az előrejelzések, az átlagostól
több, lehet mondani, kiemelkedő aszúmennyiséget adtak a tör
ténelmi borvidék tőkéi, a töppedt szemekből mintegy ötezer má
zsára lehet számítani a szüret végére. Gaál Mihály szerencsi sző
lősgazda is elégedett, aki két lépcsőben szüretelt. Mint azt el
mondta, az első betakarításnál tőkén hagyta azokat a fürtöket,
amelyeken felfedezhetők voltak az

aszúsodás jelei, majd októ
ber végén, a második
szakaszban, már

csak az aszúsze
mek kiválogatá

sára figyeltek.
-SfL-

Aszúra vártak – nemhiába

A városi konyhakert műveléséért, a közterületeken elvégzett virágosításért, va-
lamint a szerencsi temetők rendbetételéért mondott köszönetet a Szerencsi Vá-
rosgazda Non-Profit Kft. munkatársainak november 6-án Szerencs polgármestere.
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Urnafal a szerencsi temetőben
Az elmúlt hetekben a Szerencsi Városgazda Non-Profit Kft. pályázati támogatás felhasználásával, a Startmunka

program keretében urnafalat épített, a görög katolikus, református és római katolikus temetők találkozásánál. 
Az új építményt november 2-án a történelmi egyházak képviselői megáldották és megszentelték.

A kegyeleti helyet felavató Koncz Ferenc
polgármester arról szólt, hogy november
első napjaiban országszerte benépesülnek
a temetők és az emberek a síroknál gyer
tyát gyújtanak elhunyt szeretteikért. Az el
múlás gondolata közelebb visz a hithez, se
gítséget nyújtva a földi élet végességének
feldogozásához. A polgármester felidézte,
hogy a temetők állapota hosszú éveken át
problémát jelentett Szerencsen, amiben az
utóbbi időszakban sikerült előre lépni: tisz
tábbá és rendezettebbé váltak a sírkertek.
Ennek a munkának egyik állomása az új ur
nafal felavatása, amit művészember vetett
papírra és a kivitelezés szerencsi közmun
kások keze nyomát dicséri.

A Salamin Ferenc által tervezett urnafalat
Börzsönyi József református esperes, Cse
joszki Szabolcs görög katolikus parókus és
Darvas László római katolikus plébános ál
dotta és szentelte meg. Az egyházak képvi

selői arra hívták fel a jelenlévők figyelmét,
hogy a földi halandók számára az elmúlás
a feltámadásba vetett hit révén válik feldol
gozhatóvá, amikor az Isten porból is életet

teremt. A szeretet pedig képes arra, hogy
átíveljen a halál megtapasztalásán, ami a
hozzátartozóknak vigaszt, lelki békét nyújt.

Á.A.
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Körbekerítik a sírkerteket

Törvényi kötelezettségének eleget téve,
bekeríti a helyi temetőket az önkormány
zat. A Szerencsi Városgazda NonProfit Kft.
a közelmúltban földbe ásta a betonoszlo
pokat, amelyekre később dróthálót feszí
tenek. A kegyeleti helyek még nem zárható
bejárataihoz pedig kapuoszlopok kerültek.
A temetők feletti szőlőterületek gazdái
amiatt aggódnak, hogy a jövőben nem tud
nak majd a gépeikkel áthajtani a temető
kön. Mások viszont örülnek a tervezett vál
tozásnak, különösen azok, akik kövekkel és
vastüskékkel védték az utak menti sírokat
az ott közlekedő traktoroktól. Az önkor
mányzat olyan megoldást keres a gazdál
kodók problémájára, ami nem jelent szá
mukra jelentős többletidőt és költséget,
de biztosítja a hozzátartozóknak a gyászo
lás méltóságát a temetésekkor és a szeret
teik végső nyughelyeinek látogatásakor
egyaránt.

Aszfaltozott parkoló
Régi probléma oldódott meg a közel

múltban a görög katolikus templomnál.
Misék idején ugyanis régóta szűkösek vol
tak a parkolási lehetőségek a környéken,
ami olykor az erre közlekedők áthaladásá
ban is nehézséget okozott. A közelmúltban
a parókia melletti földterületre előbb ka 
vics ágy, majd arra aszfalt került, miközben
a csapadékvíz elvezetéséről az Ondi út felé
frissen kialakított árok gondoskodik. Így
méltó körülmények között tudnak megáll
ni a járművükkel a templomba érkező hí
vek és a parókiaára látogatók egyaránt.

Gaz nőtt az árokba
A városban megvalósuló nagyszabású

csapadékvízelvezetési projekt keretében
több mint két évtized után, útmenti árok
létesítésével védetté válnak az elöntéstől a
Fenyves utcai porták. A területről hosszú,
föld alatti csatornán keresztül jut le a víz
az Ondi útra, az aszfaltcsík alatt is átvezet
ve a jobb oldali, néhány évvel ezelőtt meg
épített árokba. Az elmúlt időszakban azon

ban meglehe
tősen benőtte a
gaz a kerékpá
rút mentén
hala dó beton
vályút, amit ér
demes lenne
megtisztítani
annak érdeké

ben, nehogy kiöntsön az úttestre a Fenyves
utca melletti hegyoldalról ide zúduló víz.

Mikor költöznek az ovisok?

Lapunk előző számában tudósítot
tunk a megújult Napsugár és Gyárkerti
óvodák október 26ai ünnepélyes át
adásáról.

Vajon mikor veszik birtokba a csöpp
ségek a európai színvonalú létesítmé
nyeket? – tettük fel a kérdést, amire a
Szerencsi Polgármesteri Hivatalban
kaptunk választ. Megtudtuk, hogy fo
lyamatban van az óvodák használatba
vételi engedélyének a kiadása, amire
harminc nap áll rendelkezésére az el
járó hatóságnak. Lapunk megjelenésé
ig megkezdődött a próbafűtés az épü
letekben és az üzemeltető is teszteli a
gépészeti rendszereket. Leghamarabb
december elején nyílik lehetőség a köl
tözésre, amit lehet, hogy a téli szünetre
halasztanak, hogy a gyerekeknek minél
kevesebb kellemetlenséget okozzanak.



„Szerencsnél legszebb a kilátás” – írta
Petőfi Sándor útinaplójában, és az Árpád
hegy kövein ülve láthatta az alatta kígyózó
Szerencspatakot, a várostól délre elterülő,
egykor mocsaras, szövevényes vízfolyá
sokkal tarkított terület. A Tisza szabályo
zása előtt, nagyobb árhullámok idején a
víz, rendszeresen elöntötte a Taktaközt. 
A Tiszáig terjedő területen közel 30 mo
csarat és lápot lehetett összeszámolni. 
A mocsarak egy része sohasem száradt ki,
és némelyik az utat is keresztezte. A Takta
vize képezte a természetes és közigazgatá
si határt Szabolcs és Zemplén vármegyék
között. A mocsár egy részét a cukorgyár
építésekor, illetve 190711 között a Takta
csatornával csapolták le. Városunk környé
kének vízmennyiségét és csapadékvizét az
egykor Ondpataknak is nevezett Sze

rencspatak gyűjti össze. For
rása Hejcétől 4 kmre, a

Gergely és Bánhegy
alatt, a Fehérkút

vadászház köze
lében van. A te
lepülést ketté
szelő kis pa
tak medré
nek két part
ját három, jó
állapotban
lévő, szép ívű,

hangulatos
barokk kőhíd

köti össze. In
nen a folyócska

északkelet, délke
let irányban folyó 36

km hosszú patakmedre
elsősorban a Zemplénihegység

nyugati lejtőjének vizét tereli egybe. A 347
km² hegyvidéki terület vizét összegyűjtve,
a patak átfolyik Korlát, Abaújkér, Abaúj
szántó, Golop, Ond településeken, majd el

éri Szerencset. Mellékvizei Borsi, Tekeres,
Alpár, Aranyos és Koldu patakok. Egykoron
az Árpádhegy lejtőjén fakadó források vi
zei, illetve a környék mocsarai is táplálták.
A várost elhagyva patakunk, a balról érke
ző Fennsíkicsatornába torkollik, amely in
nen Takta csatorna néven folytatja útját. Az
1900as években elkészült a Taktaövcsa
torna Kesznyétentől északra torkollik a Sa
jóba. Felveszi a Gilip, Ha
rangod, Jajhalmai patak,
Sósér és számos belvízel
vezető csatorna vizét. 
A Szerencspatak és a
Takta együttes hossza el
éri a 64 kmt, vízgyűjtőte
rületük pedig 600 km².
Ennek a kis folyamnak
gazdasági haszna is volt a
város számára. Kassay Jó
zsef írja 1820ban, a város
vizeinek felsorolása kap
csán, hogy Szerencsnek
folyóvize is van, mely két
malmot hajt. A felső, azaz
a „Tzifra” malom a ma
lomcsatorna partján épült, illetve „Tavi vi
ze is vagyon a Nádas tóban, az alsó malom
mellett.” A szerényebb, illetve változó ho
zamú Szerencspatakok vizét malomcsa
tornák és töltések közé terelve gátakkal
duzzasztották fel, és a lezúduló víz hozta
mozgásba az ún. felülcsapó malmok kere
két. Nemcsak lisztőrlőkövekre jártak, ha
nem kásatörésre, olajütésre is alkalmasak
voltak a Hejce, Abaújszántó, Golop, Mád,
Rátka, Ond, Szerencs határában működő
vízimalmok. A kisebb malmok egy része
vízhiány miatt csak igen ritkán üzemelt, a
népnyelv „esőt kiáltó”, illetve „pokolidő
malmának” nevezte ezeket. Kedvező vízál
lás esetén viszont éjjelnappal jártak a mal
mok. A cukorgyár városunkba telepítését
is segítette a Szerencspatak létezése, hi

szen köztudottan nagy vízmennyiséget
igénylő cukorrépa feldolgozásának egyik
feltétele volt folyóvíz közelsége.

Szerencs kis patakán nyáron olykor csak
csordogál a víz, de tomboló zavaros fo
lyammá képes változni egy áradás idején.
A tavaszi árhullámok néhány órán belül el
érik a települést, levonulásuk viszont akár
tíz napig is eltarthat. Statisztikai adatok
szerint, az évente átfolyó vízmennyiségek
közepes évben 14, nagyvízi évben 34, kis
vízi évben 5 millió m³. 1845ben a Tisza
szabályozásával, az árvízvédelmi gátak
megépülésével, valamelyest csökkent az

árvízveszély. A Szerencspatak Ond és Rát
ka közötti szakaszán is védőtöltéseket
emeltek.

A folyócska áradásakor a meder eltűnik,
és összefüggő víztengerré változik a kör
nyéke. A hirtelen érkező árhullám legin
kább a város déli részét, a Fecskést veszé
lyezteti. Ez történt három évvel ezelőtt, il
letve ez év tavaszán, amikor a leesett nagy
mennyiségű hó olvadásakor, fokozott árvíz
védelmi készültségre volt szükség.

Hegyalja népe azonban minden problé
mára megtalálja a gyógyírt, ahogyan vidé
künkön járt költőnk fogalmazta „…e váro
sokban laknak, e hegyeken, az öröm istenei,
innen küldik szét a világba apostolaikat…,
hogy prédikálják a népnek, miszerinte föld
nem a siralom völgye…” O. Z. M.

Hejce

Fehér-kút

Szerencs-patak
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Küzdelmes találkozón, fontos győzelmet aratott a DEAC
gárdája felett október 25én a Szerencs VSE férfi kosárlab
dacsapata. Együttesünk az NB II. keleti csoportjának harma
dik fordulójában, hazai környezetben 8481 arányban bizo

nyult jobbnak az ellenfelénél.
A negyedek eredményei: 2318, 1919, 2021, 2223.
SZVSE: Jakab L. (19), Birk L. (19/12), Endrész T. (15), Szárnya

G. (12/3), Lippai Sz. Csere: Marton B. (6), Marton P. (2), Szemán
B., Bihari L. (11/3), Pallai Á.Edző: Gulyás L.

A többségében egykori élvonalbeli játékosokból álló debreceni
egyetemi csapat volt a találkozó esélyese, azonban az első negyed
ben a pontszerzésben sziporkázó, négy hárompontos kosarat do
bó Birk Lászlónak köszönhetően a házigazdák jutottak vezetéshez
(2318). A második játékrészben megőrizte ötpontos előnyét Gu
lyás László edző legénysége (4237). A harmadik negyed elején a
debreceniek rövid időre átvették a vezetést, azonban a házigazdák
fordítottak és négypontos előnnyel (6258) vágtak neki az utolsó
húsz percnek. A végjáték meglehetősen izgalmasra sikeredett:
volt, amikor 12 pont volt a szerencsiek előnye (8068), majd szo
rosabb lett az állás és az utolsó négy másodpercben alakult ki a
8481es végeredmény. A szerencsi csapat megérdemelten győzte
le a csoport egyik legnagyobb játékerőt képviselő gárdáját.

Két fordulót sikeresen vettek
A tabella élén álló Tiszaújváros együtte

sét magabiztosan győzte le október 5én
hazai környezetben a város NB. IIIas asz
talitenisz csapata. Az elmúlt évben még
mind a két gárda másodosztályú nemzeti
bajnokságban szerepelt, és a papírformá
nak megfelelően három forduló után ve
retlenül álltak a csoport élén. A tavalyihoz
képest meggyengült hazai csapat a negye
dik fordulóban nem csak lelkes, de ered
ményes játékkal lepte meg az ellenfelét és
nem várt fölénnyel (126) nyerte meg a ta
lálkozót. A legjobb szerencsi játékosnak
Köllő András bizonyult, aki valamennyi
mérkőzésen diadalmaskodott. Stadler Ta
más és Makranczi László háromszor, Csor
ba István egyszer volt eredményes. Páros
ban a KöllőStadler kettős nem talált legyő
zőre.

A szerencsi asztaliteniszezők október
12én Ózdon vendégszerepeltek. A szeren
csi gárda győzelmi esélyekkel érkezett a ta
lálkozóra, amit végül fölényesen, 315
arányban nyertek meg. Köllő András és
Makranczi László mind a négy egyéni mér
kőzésüket hozták, Stadler Tamás három,
Korály Csaba pedig két pontot szerzett. Pá
rosban a Kőllő–Stadler és a Makranczi–Ko
rály kettős egyaránt legyőzte az ellenfelét.
A szerencsi csapat négy forduló után ve
retlenül vezeti a tabellát az NB III. Észak
Magyarország „B” csoportjában.

Karatesikerek Romániában
Eredményesen szerepeltek Varga Csaba

négydanos mester tanítványai október 26
án a romániai Nagykárolyban megrende
zett nemzetközi karateversenyen. Küzde
lemben Visóczki Panna aranyérmet szer
zett, Tamás Klaudia a dobogó második fo
kára állt fel, Kobolák Anna, Tóth Vivien és

Visóczki Luca bronzérmes lett. Formagya
korlatban Urbán Olivér végzett első helyen.

Ezüstös súlyemelők

Három fiatal képviselte Szerencset az ok
tóber 19én Budapesten serdülő korosz
tályban megrendezett súlyemelő országos
bajnokságon. Fekete Diána és Morvai Zol
tán tanítványai közül a 48 kilogrammos
Gáspár Karina összesítésben 70 kilogram
mot teljesítve ezüstérmet szerzett. A férfi
85 kilogrammos súlycsoportban Bárány
Gergő 169 kilogrammos összteljesítmény
nyel lett ugyancsak második, míg az 56 kg
osok mezőnyében Konecsnyi Róbert eddigi
legjobb eredményén 12 kilogrammot javít
va a pontszerző ötödik helyen végzett.

Öt fordulón át 
veretlen kézilabdázók

A MEAFC együttesét fogadta a Kulcsár
Anita Sportcsarnokban november 5én a
szerencsi női kézilabdacsapat. Együttesünk
az idei megyei bajnoki idényben még nem
talált legyőzőre, amiben – tekintettel a 
2819es végeredményre – ezen a találko
zón sem történt változás.

Szerencs: Fábián L. – Buri N.(3), Fábián J.
(4)., Sohajda E. (2), Szerbin J., Szabó R.(2), Sza
bó Cs.(5), Szolnoki T. (5), Tamás L. (1)., Holly
E. (1), Demeter B., Hankó B., Laczkó O. (5).

Izgalmasan indult a találkozó, mert az
első félidő 20. percéig minden szerencsi
találatra góllal feleltek a miskolci egyete
misták. A játékrész hajrájában azonban
előnyt szereztek a helyiek, akik 1411es
vezetéssel fordultak. A második harminc
percben a SzVSE szigorú védekezése is
mét meghozta eredményt, az ellenfél csak
megközelíteni tudta a szerencsi lányokat.
Ehhez hozzáadódott a kitűnő kapustelje
sítmény, a támadások pontos befejezése,
a szélső játékosok szemfülessége és a le
rohanásokból szerzett gyors, könnyű gó
lok, amelyek együtt eredményezték az új
bóli győzelmet – értékelte a találkozót
Szőke Ildikó edző.

Kiköszörült csorba
Az előző héten Tokajban elszenvedett

vereség után hazai pályán 41 arányú
győzelmet aratott november 2án Bod
roghalom felett a szerencsi labdarú
gócsapat.

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

Együttesünk a szombaton a Tatay Zoltán
Ifjúsági Sporttelepen lejátszott mérkőzés
19. percében Gombos Ádám révén szerezte
meg a vezetést, majd néhány perc múlva
Nagy László volt eredményes. A játékrész
végét jelző sípszó előtt Kramcsák Dávid ál
lította be a félidei eredményt (30). A má
sodik 45 perc közepén szépítettek a vendé
gek, majd hét perccel a találkozó lefújása
előtt Vasas Péter volt eredményes, 41re
módosítva a végeredményt.

Az ifjúsági csapatok találkozóján 03
arányban a bodroghalmiak bizonyultak
jobbnak.
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Több mint félszáz szakképzett és dip
lomás munkavállaló helyezkedett el ta
valy októberben Szerencsen, a Magyar
Nemzeti Digitális Archívum (MaNDA)
programjának köszönhetően. A projekt
2013. november 1től újabb lehetőséget
kínál azoknak, akik érettségizettek, és
szakirányú vagy felsőfokú végzettséggel
rendelkeznek. 

A munkában többnyire pályakezdő fiata
lok vesznek részt, de vannak olyan alkal
mazottak is, akik az ötvenedik életévüket
betöltve, az elveszített állásuk helyett nem
tudnak újat találni.

A köztudatba MaNDA néven bekerült
program városunkban a Zempléni Múze
umban valósul meg, hogy a nemzeti kultúra
szempontjából fontos dokumentumokat

digitalizálva is megőrizzék az utó
kornak és egyben elérhetővé is te
gyék a nagyközönség számára. Faze
kasné Majoros Judit igazgató arról
adott tájékoztatást, hogy folytatódik

az egymilliónyi képes levelezőlap
feldolgozása, remények szerint

ennek az egyharmadával vé
geznek a program végé

re. Hangsúlyt fektet
nek a mintegy har
mincezres ex libris
gyűjtemény elektroni

kus formában történő
rögzítésre is.

– Digitális archiválásra vár továbbá két
ezerötszáz néprajzitörténeti kategóriába
sorolt műtárgy, egy hatalmas könyvgyűjte
mény, valamint az adattár is – sorolja az
igazgató. – A digitális közmunkaprogram
előtt csupán egyetlen kollégám foglalkoz
hatott ezzel a tevékenységgel, így kapacitás
hiányában külső vállalkozással kellett elvé
geztetni ezt a feladatot – tette hozzá.

– Az előző turnusban résztvevők közül
szerencsére sokan találtak munkát maguk
nak a projekt lezárulása után, közülük csak
néhányan jelentkeztek ismét – emelte ki a
múzeumigazgató. – Ők a már megszerzett
tapasztalataikat átadják az újonnan érke
zetteknek. Fontos, hogy előbbre léphetünk
a cukormúzeum írásos anyagainak a rend
szerezésében is. Amikor átvettük a gyűjte
ményt, számos dokumentumra bukkan
tunk, amelyek feldolgozásra várnak. Ezt a
hiányosságot is igyekszünk pótolni – is
mertette Fazekasné Majoros Judit. – A most
elindult program tehát új lehetőségeket ad,
és a jövő április 30ig tartó munka során a
gyűjtemények feldolgozásában nagy előre
haladást érhetünk el. - SfL -

Újra indult a MaNDA-program

Minden előzetes várakozást felülmúló
eredménnyel zárult a Városi Nyugdíjas
Klub hagyományos ünnepek előtti ruha
gyűjtési akciója. A közösség tagjai novem
ber 58. között várták a felajánlásokat a Rá
kóczivárban lévő klubhelyiségükben. A fel
hívásra több mint kilencven zsáknyi ado
mány érkezett a civil szervezethez, amit az
elmúlt évekhez hasonlóan a helyi családse
gítő szolgálat közreműködésével juttatják
el a leginkább rászoruló családoknak.

NEMZETISÉGI KÖZMEGHALLGATÁS

Szerencs Város Német Nemzetiségi Ön-
kormányzat december 13-án 17 órakor
közmeghallgatást tart a Rákóczi-vár lo-
vagtermében. A fórumon Árvay Attila el-
nök ad tájékoztatást a képviselő-testület
2013-ban elvégzett munkájáról és a 2014-
es tervekről. 

A közmeghallgatásra minden érdeklő-
dőt tisztelettel hívnak és várnak.

Nyugdíjasok adománya
Szerencs Város Önkormányzata és a

Szerencsi Járási Hivatal közreműködésé
vel a közelmúltban ruhaadományokat
gyűjtött az adventista szeretetszolgálat,
amelyeket november 7én osztottak ki a
helyi rászorulóknak. Akácosiné Nagy Ág
nes a Szerencsi Híreknek elmondta, hogy
évente több alkalommal szerveznek ha
sonló akciót. A járási hivatal munkatársa
hozzátette, hogy a kiosztott tárgyak között
férfi, női és gyermekruhák voltak, az élel
miszercsomagokban pedig levesporokat,
konzerveket kaptak a Szerencsi Polgármesteri Hivatal Igazgatási és Hatósági Osztályának
munkatársai által javasolt hátrányos helyzetben élő szerencsiek.

Ruhához jutottak a rászorulók

Szolgálattejesítés közben, a Rámszakadékban halt meg november 1jén Kö
vecs Gergő tűzoltó, amikor egy bajba jutott turista mentése közben a mélybe
zuhant. A sérülései olyan súlyosak voltak, hogy az életét már nem tudták meg
menteni. A hadnagyot no
vember 8án 13 órakor
Dorogon helyezték örök
nyugalomba. Ebben az
időpontban a szerencsi
tűzoltók – az ország vala
mennyi parancsnokságán
szolgálatot teljesítő egysé
gekhez hasonlóan – jár
műveikkel kiálltak a lakta
nya elé és szirénák hangja
mellett sorfalat állva tisz
telegtek elhunyt bajtársuk
emléke előtt.

Tisztelet az elhunyt tűzoltónak



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 rendserek
napkollektorok telepítése

Regisztrálás e-mailben vagy telefonon.
Áraink megtekinthetők a oldalon.www.g-minuszkft.hu

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

/

2013. november 1. és 2013. december 31.
ingyenes

közötti időtartamban
beüzemelési akciót hirdetünk kondenzációs gázkészülékekre.

(DUO-TEC COMPACT, LUNA DOU-TEC, NOVULA DUO-TEC, LUNA PLATINUM, NOVULA PLATINUM)

BEÜZEMELÉSI AKCIÓ!

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. 11. 01-től – 2013. 12. 01-ig

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.

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
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Tudományos előadás

A Szerencsi Tudománybarátok Köre tisztelettel hív min
den érdeklődőt „BESZÉLGESSÜNK…!” című előadássoroza
ta keretében 2013. november 26. (kedd) 16.30 órára a Bocs
kai István Katolikus Gimnázium és Szakközépiskolába.

Előadó: Prof. Dr. Lakatos István, emeritus professzor
(ME), a Magyar Tudományos Akadémia rendes tagja, a Mis
kolci Akadémiai Bizottság elnöke. 

Az előadó szakmai életútját bemutatja: Prof. Dr. Joó Pál.

Az előadás címe: „Energiahordozók szerepe a hazai el
látottságban: jelenlegi helyzet és perspektívák.”

A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Bűnme-
gelőzési Alapítvány köszönetét fejezi ki
azoknak az  állampolgároknak, akik szemé-
lyi jövedelemadójuk 1%-val támogatták a
szervezetet. A felajánlott 62 517 forintot  a
„Nehéz út” településbiztonsági bűnmegelő-
zési program megszervezésére fordítottuk.
Ennek az összegnek a felhasználásával adjuk
ki az idősek védelmében készített felvilágo-
sító anyagot, a témakörben megtartott elő-
adássorozat DVD-változatát és megtervez-
tetjük a hátrányos helyzetűek bűnelkövető-
vé és áldozattá válásának elkerülésére szer-
kesztett „Életvezetési útmutató” jegyzet bo-
rítóját.
B.-A.-Z. Megyei Bűnmegelőzési Alapítvány 

kuratóriuma
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Szerencsen a Bocskai úton 42 m2es, 1
emeleti, összkomfortos, rendezett, társas
házi lakás, zárt udvarral, kis kerttel Kana
dába költözésem miatt áron alul, 4,1 M fo
rintért sürgősen eladó. Érd.: 47/361822,
30/3395234. (1718191)
SzerencsOnd, Fő utca 21. szám alatti, 2
szobás, összkomfortos családi ház mellék
épülettel, nagy telekkel eladó. Érd.: 70/386
9461. (1718191)
Szerencsen csendes környezetben (ESZEI
közelében) egy 80 m2es családi ház, 2 szo
ba, összkomfortos, gázfűtéses, nagy kerttel
(300 négyszögöl) gyümölcsfákkal. Érd.:
30/5254740. (1718191)
Szerencs központjában téglaépítésű tár
sasházban, teljesen felújított, 2. emeleti, 57
m2es lakás (fa nyílászárók + szúnyogháló,
beépített szekrények, klíma, masszázskád)
hozzá tartozó garázzsal eladó. Érd.:
30/5254740. (1718191)
Budapesten a 16. kerületben, ÓMátyás
földön, a Hunyadvár utcában 51 m2es, ne
gyedik emeleti, összkomfortos lakás eladó.
Gyalog 5 percre van busz, hév, orvosi ren
delő, Külkereskedelmi Főiskola, általános
és középiskola. Irányár: 13,5 M Ft. Érd.:
20/4662219. (171819)
Szerencs főutcáján felújított családi ház el
adó. Irodának, üzletnek is alkalmas, vala
mint Bekecsen 85 m2es családi ház eladó.
Érd.: 30/8363302. (171819)
Szerencs szintes családi ház eladó. Tér 
kövezett udvar, műanyag nyílászárók, lami
nált padló, gáz és vegyes tüzelésű kazán,
kis kert. Irányár: 15 M Ft. Érd.: Szerencs, Bé
nye út 4/A. (1718)
Szerencsen 50 m2es, bútorozatlan lakás
kiadó. Érd.: 20/4598092(171819)
Szerencs központi részén (piachoz közel)
a Tatay Z. út 5. szám alatt vállalkozásra is al
kalmas, kertes családi ház eladó. Érd.:
30/4865534 este. (1718)
Mád, Bernáth Béla út 4. szám alatt családi
ház eladó. Irányár: 3,7 millió forint. Tel.:
47/362768. (1718)
Kiadó Szerencsen a Spar környékén föld
szinti, 40 m2es, összkomfortos, egyszobás
társasházi lakás alacsony rezsiköltséggel.
Érd.: 70/5110386. (1718)
Szerencs főutcáján 100 m2es, felújított
családi ház, valamint Bekecsen 85 m2es
családi ház eladó. Érd.: 30/8363302. (17)
Budapest IX. kerületében, az Epreserdő ut
ca elején, több egyetem közelében egy 52
m2es magasföldszinti, jó állapotú lakás el
adó. Képek itt megtalálhatóak: http://ep
res.begyikeszter.fotoalbum.hu. Érd.:
20/2787708, 70/3699155. (17)

Szerencs belvárosában, külön bejáratú, két
lakrészes, 2+4 szobás, rendben tartott csa
ládi ház egyben vagy különkülön eladó. Ki
sebb beszámítunk Szerencsen vagy Buda
pesten. Érd.: 20/4464662. (17)
Szerencsen a Bocskai úton 42 m2es, 1
emeleti, összkomfortos, rendezett, társas
házi lakás, zárt udvarral, kis kerttel eladó
vagy kisebb családi házra (akár Bekecsen)
cserélhető. Minden megoldás érdekel, meg
egyezünk. Érd.: 47/361822, 30/3395234.
(171819)
Szerencsen áron alul emeletes családi ház
a Tesco, iskola, óvoda közelében eladó. Két
generációs lakásnak, nagycsaládosoknak,
akár vállalkozásra is alkalmas. Rendezett
udvaron, melléképületekkel. Budapesti la
káscsere is érdekel értékkülönbözettel.
Érd.: 70/6557576, 47/363282. (17)
Szerencsen a Kölcsey utcában eladó két
szintes, 3 szobás, nappalis családi ház nagy
terasszal, garázzsal és kazánházzal. Irányár:
10,5 M Ft. A vételár megegyezés tárgya.
Érd.: 30/3532573. (17)
Eladó 55 m2es felújított társasházi lakás a
városközpontban, alacsony rezsivel, garázs
zsal. Érdeklődni: 20/5685189.

VEGYESVEGYES
Bontott cserép 2800 db eladó. Érd.:
20/6695781. (1718191)
2 db horgászbot kétrészes orsóval, újszerű
állapotban (ajándék hátizsák és egyéb
apróság); 1700 Wos porszívó; 220 V710
W ütvefúró újszerű állapotban; bontott, de
válogatott fenyő lambéria (kb. 10 m2); 1 db
magas fordulatszámú multifunkciós kisgép
(műszerész munkához); 2 db dupla üvegű
terasztó zárral; vezetékes telefonok rádiós
és kihangosítható; ajtózárak – bronz, antik
ajtósilt + kilincs; boronz, antik fogas 6 db +
4 db kalaptartó. Érd.: 47/362855. (1718
191)
Használt gáztűzhely olcsón eladó. Érd.:
30/4903436. (1718191)
2 db fotel, fotelágy, 3 részes, fém kerti hinta,
gyerekbicikli, Peugeot versenybicikli, Jawa
Babetta segédmotor eladó. Érd.: 20/221
9094. (1718191)
Ponyvás utánfutó, előszobafal tükörrel, ci
pős szekrény, fiókos szekrény, ebédlőasztal
székekkel, gyerekülés, gyerek kiságy, fürdő
szobatükör, pipereszkerény, színes tévé,
porszívók, keverőtárcsás mosógép, sózó
teknő, zsíroskannák, gázperzselő, demizso
nok, boroshordók, női és férfi rövid és hosz
szú bőrkabátok, dzsekik, ruhák, pulóverek,
farmernadrágok. Érd.: 30/6707014. (17
1819)
Hagyatékból hálószobabútor és konyha
bútor mosogatóval eladó. Érd.: 30/486
5534 este. (1718)
Minőségi körtecefre olcsón eladó. Érd.:
30/4543292, 20/9161667.  (1718)

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!)

Nyitva tartás:
kedd-péntek: 7-18 óráig,
szombat: -12 óráig.6.30

Szerencs, Sallai út 18. (a Piactér mellett)

Telefon: 47/361-074

SZERENCSI HÚS-VÁRSZERENCSI HÚS-VÁR

Akció november 1-től november 30-ig:

Belovecz és Társa Kft.

S

őrös malachús:

ertésoldalas:
Sertéstarja (csontos):
Sertésláb:
Sertésfej:
Sertészsír 1/1-1/2:
Bogdányi parasztkolbász:
Bogdányi lángoltkolbász:
Sertés lecsókolbász (vcs., Kunhús):
B

1 090 Ft/kg
1 170 Ft/kg

350 Ft/kg
240 Ft/kg
600 Ft/kg

1 190 Ft/kg
1 190 Ft/kg

700 Ft/kg
990 Ft/kg



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

•

zemplentourist

Adventi forgatag Bécsben!Adventi forgatag Bécsben!
november 30. 9 900 Ft/fő

Karácsony előtt Kassán!Karácsony előtt Kassán!
december 14. 2 500 Ft/fő

Jelentkezés és helyfoglalás:

Karácsonyi és szilveszteri sí ajánlatok.Karácsonyi és szilveszteri sí ajánlatok.

Adventi forgatag Bécsben!Adventi forgatag Bécsben!
december 7. 9 900 Ft/fő

Őszi Séta KassánŐszi Séta Kassán
november 30. 2 500 Ft/fő

SZERENCSI INDULÁSSALSZERENCSI INDULÁSSAL



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

Egy kis hazai...

Aszaltszilvás sonka
Szerencsi borsos mini
Nyári turista
Szerencsi virsli
Májas hurka
Füstölt oldalas

Aszaltszilvás sonka
Szerencsi borsos mini
Nyári turista
Szerencsi virsli
Májas hurka
Füstölt oldalas

1 489 Ft
1 559 Ft
1 219 Ft

859 Ft
759 Ft

1 219 Ft

1 489 Ft
1 559 Ft
1 219 Ft

859 Ft
759 Ft

1 219 Ft

Szerencs, Rákóczi út 107.

Nyitva tartás: kedd–péntek 7–17 óráig,
szombat

Az akció 2013. november 4-től módosításig érvényes!

NOVEMBERI AKCIÓ

KUPONLÁZKUPONLÁZ
Vásárlásai után 200 Ft-os kupont adunk…

Részleteket keresse a Húsboltunkban és a www.szermgrt.hu

AKCIÓS TERMÉKEINKAKCIÓS TERMÉKEINK

7–12 óráig.

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

KlímatisztításKlímatisztítás

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

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

Izzók +30% fényerővel, xenon hatású is.

24V-os IZZÓK RENDKÍVÜL KEDVEZŐ ÁRON.
H4 és H7 24V izzó = 550 Ft 24V 21W izzó = 70 Ft.
Gyári ülésfűtések, motorindító = 600 Ft.autótakaró ponyvák,
Hótálcák, sebváltó bőrszoknyák, ködlámpák, kormányvédők.

INGYENES FAGYÁLLÓMÉRÉS
és GENERÁTOR TÖLTÉSELLENÖRZÉS

INGYENES FAGYÁLLÓMÉRÉS
és GENERÁTOR TÖLTÉSELLENÖRZÉS
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