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beruházás
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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 december 16-
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 de -
cember 11-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 29. – december 1.: Szerencs Gyógyszertár. De -
cember 2-8.: Centrum Gyógyszertár. December 9-15.: Oroszlán
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

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).

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. december 13. (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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Koncz Ferenc polgármester beszédében méltatta a dolgozókat, akik
munkájuk során minden nap nehézségekkel néznek szembe, ám a
felmerülő problémák ellenére is fontosnak tartják az emberi szót,
amivel erőt adnak a rászorulóknak. – Életünk az Isten megismétel
hetetlen kegyelme, amelyet a szociális szférában tevékenykedők
igyekeznek megóvni, ezért pedig hálával tartozunk nekik – fogal
mazott a polgármester.
Lelkiismeretes munkájukért, kitartásukért, és a mindennapokban
tanúsított türelemért, gondoskodásért Koncz Ferenc elismerést
nyújtott át Gálné Karszki Évának, Szepesi Edinának, Földesi Lajos
Györgynének és Vecser Istvánnénak.
Dr. Bobkó Géza, a szerencsi Egyesített és Szociális Egészségügyi In
tézet igazgató főorvosa az intézmény által felajánlott százezer forint
értékű vásárlási utalványt adott át a Szociális és Gyermekjóléti Alap
szolgáltatási Központnak, illetve a Szerencsi Idősek Otthonának az
intézményekben végzett humánus és magas szintű munkáért.

Ficsor Ivett és Karády István zenés műsora köszöntötte a szerencsi
intézmények szociális dolgozóit, majd az esemény végén dr. Sütő
Szilveszter városi főorvos köszöntőjében arra hívta fel a figyelmet,
hogy a szociális munka napja elsősorban azokról szól, akik a ne
hézségekkel, problémákkal küzdő emberekkel közvetlenül foglal
koznak. – Tiszteletemet és őszinte megbecsülésemet fejezem ki
Önöknek, akik nap mint nap azon fáradoznak, hogy a rászorultak
emberi méltóságát tiszteletben tartva adják meg részükre a segít
séget. Szeretetszolgálatot végeznek Önök, amelynek központjában
az ember áll. Dr. Sütő Szilveszter Teréz anya gondolataival fejezte
be beszédét: Úgy érezzük, hogy amit teszünk, csak egy csepp a ten
gerben. Anélkül a csepp nélkül azonban sekélyebb volna a tenger.

M.Z.

A szociális dolgozók
elismerése

A közösség, a társadalom megbecsülésének jeleként
ünneplik világszerte november közepén a szociális
munka napját. Szerencs Város Önkormányzata ebből
az alkalomból köszöntötte november 15-én az ESZEI,
a Szociális és Gyermekjóléti Alapszolgáltatási Köz-
pont, a Gyémántkapu Idősek Otthona, a Szerencsi Idő-
sek Otthona, illetve a házi segítségnyújtás intézmé-
nyének munkatársait a Rákóczi-vár színháztermében.

A Keresztény Orvosok Magyarországi Tár
sasága (KOMT) által szervezett esemény
szép számú résztvevőjét Koncz Ferenc pol

gármester köszöntötte, hangsúlyozva, hogy
a tudatosan keresztény módon élő hívőknek
segíteniük kell azokat a társaikat, akiknek a

vallásosság nem járja át a
hétköznapjaikat. – A magya
rok hite az, ami a Kárpátme
dencében nemzetet és orszá
got alkotott, s amivel Szent
István idekötött minket Eu
rópa közepére – tette hozzá a
polgármester. Koncz Ferenc
szerint napjainkban külde
tést teljesítenek azok, akik
másoknak továbbadják, hogy
mit jelent kereszténynek len
ni a fenekestől felfordult vi
lágban.
Dr. Korondi Klára, szemész
főorvos szerint, Krisztus taní
tásai a gyógyszerekkel és

műszerekkel dolgozó orvosoknak is példát
mutatnak a hivatásukban. A KOMT vezető
ségi tagja úgy véli, ha szívből kérjük az Úr Jé
zus áldását, ő nem lesz szűkmarkú, minden
megvalósul, ami széppé teheti napjainkat
életünk során.
A köszöntők után dr. Mol
nár Róbert jogászt hall
gathatták meg a résztve
vők. Kübekháza polgár
mestere elmesélte saját
„damaszkuszi útját”, ho
gyan borult térdre Isten szí
ne előtt és került ki a hangzava
ros politikából, visszatérve a falu csöndjébe.
Az előadó beszélt Ébresztő Magyarország!
című legújabb könyvéről, és kifejtette, mi
lyen eszközökkel érhetjük el nemzetünk tu
datának ébredését. – Hiszem, hogy a győztes
forradalmat nem szavazófülkében és nem
gyilkos indulatokkal, pártkatonákkal vívják,
hanem hittel, imával, szeretettel és kereszt
viseléssel – fogalmazott dr. Molnár Róbert,
aki hangsúlyozta, nem a patikában találjuk
meg a bánatunkra a gyógyírt, hanem saját
lelkünkben, kamatoztatni kell a fényt, ame
lyet Krisztus ad, és azt tovább kell adni em
bertársainknak. T.A.

A hit testre és lélekre gyógyír
Szerencsen egy évtizedes hagyományra tekint vissza a keresztény or-

vosok találkozója, amelyen a szociális és egészségügyi dolgozók ülnek
össze, hogy megosszák társaikkal tapasztalataikat, és megerősítsék hi-
tükben egymást és önmagukat. Idén november 9-én tartották közös prog-
ramjukat a református gyülekezeti házban a szakemberek. 



4

Az útügyi miniszteri
biztos ismertette, hogy

az országos közútháló
zat 287 kritikus állapotú

szakaszán, közel 530 kilométeren végez
nek el engedélyhez nem kötött beavatko
zásokat. A 33 milliárd forintos keretössze
gű programban legkésőbb 2014 tavaszán
befejeződnek a felújítások.

A rendelkezésre álló 2,7 milliárd forint
ból megújuló részek között van a 37es fő
út mintegy 31,7 kilométeres szakasza, mi
közben összesen 52,8 kilométer hosszúsá
gú út javítása történik meg megyénkben.

A nyomvályúk és felületi egyenetlensé
gek megszüntetését célzó 33 milliárd fo
rintos országos program keretében no
vember elején a 37es számú főút bodrog
keresztúri kereszteződődéhez is felvonul
tak a munkagépek, hogy Sátoraljaújhely
irányába haladva elvégezze a garanciális
javításokat a kivitelező Colas Út Zrt.

Pécsi Norbert Sándor, a Magyar Közút
Zrt. kommunikációs osztályvezetője kér
désünkre válaszolva november 12én is
mertette, hogy Szerencs és a szlovák or
szághatár közötti hét projektelem van,
amiből kettőnek napokon belül megtör

ténik a befejezése. Egy szakaszon marási,
aszfaltozási munkákat végeznek. A továb
bi négy részterület elkészülte után követ
kezik a SzerencsGesztely közötti szaka
szok felújítása. Ez az időjárás függvényé
ben még idén ősszel, vagy jövő kora ta 
vasszal fog megtörténni. A munkákat az
egyenetlenségek és a nyomvályúk lema
rása után aszfaltrétegterítéssel végzik a
padka szintre hozásával és a burkolati je
lek felfestésével. Szerencs és a gesztelyi el
ágazás között gyakorlatilag a teljes útsza
kaszt felújítják, ami reményeik szerint több
évre biztonságosabbá teszi a közlekedést.

Az osztályvezető hozzátette: amennyi
ben az időjárás miatt be kell fejezni az út
építést és lesznek olyan szakaszok, melyek
idén nem készülnek el, a Magyar Közút Zrt.
a tavaszig keletkező kátyúkat folyamato
san javítani fogja.

Hörcsik Richárd megyei miniszeri útügyi
biztos érdeklődésünkre kiemelte: bosszús
a beruházás elhúzódó, november eleji kez
dése miatt, de jelentős összegű európai
uniós forrásból végeznek útjavítást, így az
időigényes közbeszerzési eljárástól nem
lehetett eltekinteni. Hörcsik Richárd hoz
zátette: a nagy forgalmú 37es számú főút
ra több mint 2 milliárd forintot költenek,
hogy végett vessenek a kátyúk okozta ba 
leseteknek és az autókban keletkező meg
hibásodásoknak. Amíg az időjárás engedi,
november 15e után is dolgoznak a kivite
lezők, egészen a fagyok beálltáig. 

Hosszabb távon, 20162017től már a
tervek szerint egészen a tarcali elágazásig
elkészül a négysávos 37es, aminek érde
kében Koncz Ferenc és dr. Mengyi Roland
országgyűlési képviselők közösen komoly
munkát végeztek.

Á. A.

A fórum a turisztikai tevékenységek ösztönzésére, vala
mint a vidéki gazdaság és lakosság számára támogatást biz
tosító kiírásokra hívta fel a figyelmet. Az eseményen a támo
gatások lehetséges célterületeit ismertető tájékoztatóban el
hangzott, hogy a turizmusban érdekelteknek lehetősége nyí
lik forrást igényelni, amennyiben falusi vagy egyéb szállás
hely, gyermek és ifjúsági tábor, valamint szálláshelyhez nem
kötődő kiegészítő szolgáltatások létrehozását tervezik. 
Az utóbbi kategória elsősorban lovas, vadász, erdei, hor

gász, vízi és borturizmushoz kapcsolódó tevékenységeket
foglal magába. A másik pályázati lehetőségnél pedig falu és
tanyagondnoki szolgáltatás, többfunkciós szolgáltatóköz
pont, vagy hatósági engedéllyel működő állatmenhelyek fej
lesztésére lesz lehetőség.

A fórumon részt vevők az elhangzott előadásból megtud
ták, hogy az adott területeken milyen fejlesztéseket végez
hetnek el a sikeresen pályázók: például akadálymentesítés,
korszerűsítés, bővítés, eszközrendszer fejlesztés, arculati
elemek elhelyezése, új gépjárművek, konyhai és elektronikai
eszközök beszerzése. 

A támogatási igények beadására december 13ig van lehe
tőség. A pályázatokról bővebb információ a DélZempléni Vi
dékfejlesztési Szövetség honlapján (www.delzemplen.hu) ol
vasható. S. O.

Leader támogatások a vidék fejlesztéséért
A LEADER Helyi Akciócsoportok közreműködésével

nyújtandó támogatások pályázati lehetőségeiről, illet-
ve feltételeiről tartott tájékoztatót az érdeklődőknek
november 12-én a Rákóczi-várban a Dél-Zempléni Vi-
dékfejlesztési Szövetség.

Járhatóvá teszik a 37-est
Nagyfelületű burkolatjavítások történnek a 37-es számú főút legrosz-

szabb állagú szakaszain – jelentette be a közelmúltban Hörcsik Richárd
országgyűlési képviselő, megyei miniszteri útügyi biztos. Az országos
programban megvalósuló beavatkozások pénzügyi hátterét az Új Szé-
chenyi Terv és a központi költségvetés biztosítja. A kivitelezés novem-
ber elején elkezdődött, Szerencs és Gesztely között tavasszal szinte a
teljes útfelületet felújítják.



Az eseményen helyi óvodások alkalomra
összeállított vidám műsora csalt mosolyt a
szép számban jelenlévő érdeklődők arcára.

A kivitelező CsKer Tranzit Kft. képvise
letében Csebi Attila ügyvezető igazgató je
lentette készre a beruházást, aminek szep
tember 30án sikeresen megtörtént a mű
szaki átadása.

Az avatóünnepségen
dr. Kontrát Károly, a

Belügyminisztérium
parlamenti államtit
kára a lakosság élet
és vagyonbiztonsága

szempontjából nagy
jelentőségűnek tartotta

a jelenlegi városvezetés által
megvalósított beruházást, ami különösen a
jövő generációja, a gyerekek érdekét szol
gálja. A kormányzat a biztonság minden faj
táját támogatja, legyen szó az emberek
mindennapjairól, vagy éppen a környezet
ről. Az államtitkár kitért arra, hogy a kabi
net kiemelt figyelmet fordít Szerencsre,
amit az elmúlt három évben a városnak
biztosított összesen több mint 850 millió
forint összegű támogatás is alátámaszt.

Koncz Ferenc polgármester emlékezte
tett: a víz óriási kincs, azonban ha túl sok
van belőle, az komoly gondot okozhat. Így
történt ez legutóbb 2010ben, amikor a
megáradt patak fenyegetést jelentett a sze
rencsi embereknek. A most megvalósult ár

vízvédelmi beruházással elhárult a veszély
helyzet, a súlytámfal megépülésével a Fecs
kés városrész lakói is biztonságban érezhe
tik magukat. A polgármester megköszönte
a lakosság türelmét és a kivitelezők szak
szerű munkáját. 

A beszédeket követően a történelmi egy
házak képviselői – Börzsönyi Józsefné re
formátus lelkipásztor, Csejoszki Szabolcs
görög katolikus parókus és Darvas László
római katolikus plébános megáldották,
megszentelték a védműveket. A beszédeket
követően dr. Mengyi Roland, dr. Kontrát Ká
roly, Koncz Ferenc és Csebi Attila átvágták
a nemzeti színű szalagot.

Az avatást követően dr. Mengyi Roland,
a BorsodAbaújZemplén Megyei Közgyű
lés elnöke felidézte, hogy három évvel ez
előtt a térséget sújtó árvíz idején a helybé
liek a védekezésben példát mutattak tett
rekészségből és összefogásból. Az új sze
rencsi városvezetés első dolgai között volt,
hogy pályázatot nyújtott be árvízvédelmi
fejlesztésre, amely sikeresen megvalósult.

Dr. Mengyi Roland szerint a gátépítés szim
bólum, ami kifejezi az önkormányzat fele
lősségérzetét a lakosság iránt. A munkát
azonban folytatni kell, és már készülnek a
patakmeder kotrására a tervek – árulta el
a megyei közgyűlés elnöke.

Az esemény végén a kivitelező gulyásle
vesre látta vendégül az avatóünnepségen
megjelenteket – köztük számos ondi és
fecskési résztvevőt.

Á.A.
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Kurecskó Sándorné:
Nagyon örülünk a beton
falnak, ami védelmet biz
tosít számunkra az ára

dással szemben. Köszönet
illeti a kitalálóját és a kivite

lezőjét egyaránt, hogy már nem kell fél
nünk attól, hogy a patak rátör a Fecskés
re. 1980tól lakunk a Kazinczy utcában
és az utóbbi időben a pincénket nem
tudjuk használni a magas talajvízszint
miatt. Ezért is hallottam örömmel az
avatáson, hogy tervezik a patakmeder
kikotrását, ami véleményem szerint
megoldást jelentene erre a problémára.

Baghy Béla: Régi adós
ságot törlesztett az ön
kormányzat az ondi la
kosoknak a patakmeder

jobb parti töltésének
megerősítésével és magasí

tásával. A befolyó árkok átereszei is
ugyancsak megérettek már a korszerű
sítésre, cserére. A beruházással jelentő
sen csökkent annak a veszélye, hogy a
víz kilépjen a mederből és ingatlanokat
árasszon el a faluban. A mederkotrást a
megyei önkormányzat elnökéhez hason
lóan én is fontosnak tartom. Jobban el
folyna a víz és a kikerülő hordalékkal to
vább lehetne magasítani a gátat.

Elkészült az árvízvédelmi beruházás
Nagyszabású árvízvédelmi fejlesz-

tést végzett a város önkormányza-
ta a Szerencs-patak mentén. A több
mint százmillió forintos pályázati
támogatással megvalósult beruhá-
zás ünnepélyes átadása november
13-án volt a fecskési hídnál.



A gyakorlatot megelőző sajtótájékozta
tón Demeter Ervin, a megyei védelmi bi
zottság elnöke arról szólt, hogy tizennégy,
a megyei védelmi igazgatásba bevont szer

vezet együtt
működésével
több mint há
romszázan ve
szik ki részüket a szimulált helyszíneken
történő kármegelőzési és elhárítási fel
adatokban. A résztvevőknek olyan szituá
ciókban kell helytállniuk, amelyek a min
dennapi életben bármikor előfordulhat
nak.

Lipták Attila, a megyei védelmi bizottság
alelnöke ismertette, hogy a mádi esemény
a közelmúltban létrejött járási mentőszer
vezetek többsége számára rendszerbe ál
lító gyakorlatként is szolgál. Százhatvan
önkéntes tesz bizonyságot felkészültségből
és tettrekészségből, baj esetén hatékony és
biztonságos beavatkozásból.

A megyei gyakorlat résztvevőinek az
Őszhegyi víztározónál a gátszakadást kel
lett megelőzniük, a szimuláció szerint a
hegyoldalakról lezúduló víz a falu patakjai 
ba folyt, amelyek azt nem képesek elvezet
ni. Ezért a homokzsákos védekezés mellett
a lakóházakból a település lakóinak egy ré

szét biztonságos helyen lévő átmeneti szál
lásra kellett áttelepíteni. A kitalált helyze
tet földrengés is súlyosbította, így a ka
tasztrófavédelmi mentőcsoport kereső ku
tyák segítségével életveszélyessé vált la
kásból mentette ki a bajba jutott családot.
A község határában lévő üzemanyagtöltő
állomáson kigyulladt tartálykocsi oltását
tűzoltók végezték el.

Szerencsére a felsorolt káresetek a való
ságban nem történtek meg, de a gyakorlat
teljesítése során a beavatkozó hivatásosok
és önkéntesek – köztük szerencsi kataszt
rófavédelmi szakemberek, tűzoltók, rend
őrök, mentősök, polgárőrök és a járási
mentőszervezet tagjai – jelesre vizsgáztak,
a megszerzett tapasztalatot az elkövetkező
időszakban szükség esetén árvizeknél és a
rendkívüli téli időjárási viszonyok között
is jól tudják majd kamatoztatni a lakosság
védelmében. Á.A.
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Szerencsi cégek a megyei első százban
A megye száz legsikeresebb vállalatát

mutatja be a BorsodAbaújZemplén Me
gyei Kereskedelmi és Iparkamara (BO
KIK), a NAV BorsodAbaújZemplén Me
gyei Adóigazgatósága és az ÉszakMa
gyarország napilap együttműködésében
elkészült TOP 100 című színes magazin.
A kiadvány nyilvános bemutatása novem
ber 20án volt a lillafüredi Hunguest Hotel
Palota dísztermében. Mint az kiderült, vá
rosunkból három cég, a Szerencsi Bonbon
Édesipari Termékgyártó Gyümölcsfeldol
gozó és Forgalmazó Kft., a Szerencsi Mezőgazdasági Zrt., továbbá a HegyaljaTár Mező
gazdasági Szolgáltató és Kereskedelmi Kft. található az előkelő listán. A díjakat dr. Men
gyi Roland, a BorsodAbaújZemplén Megyei Közgyűlés elnöke, és a kötet kiadásában
közreműködő intézmények vezető munkatársai adták át a toplistán szereplő cégek
megjelent képviselőinek.

A TOP 100 oldalaiból kitűnik, hogy a tavalyi év első számú megyei vállalkozása a Jabil
Circuit Magyarország Kft., második a, Borsodchem Zrt., a harmadik az ÉMÁSZ Csoport.
A nettó árbevétel alapján első a TVK Nyrt., mögötte a Borsodchem Zrt., majd a Jabil Cir
cuit Magyarország Kft. következik. A foglalkoztatottak létszáma alapján a Jabil Circuit
Kft. a vezető, második a Borsodchem Zrt., harmadik a Robert Bosch Energy and Body
Systems Kft.

Hőmennyiségmérő 
a fűtésvezetékre

Az őszi, iskolai szünetet használta ki a Szeren-
csi Városüzemeltető Non-Profit Kft. arra, hogy
megteremtse a műszaki lehetőséget hőmennyi-
ségmérő felszerelésére a tanuszoda kazánházá-
ból, a szomszédos gimnáziumba átmenő fűtés-
vezetékre. Erre azért volt szükség, hogy az immár
egyházi fenntartású oktatási intézménynek a ko-
rábban alkalmazott átalány helyett ellenőrzött
érték alapján történjen a számlázás.

A tanuszoda létrehozásakor közös fűtési
rendszert alakítottak ki a létesítmény és a vele
egybeépült Bocskai gimnázium számára, amely
nem tette lehetővé a költségek pontos elosz-
tását. Miután mindkét intézményt a helyi ön-
kormányzat tartotta fenn, ezért nem volt szük-
ség a fogyasztás elkülönítésére. Szeptembertől
azonban a középiskolát már az Egri Főegyház-
megye működteti, így a költségmegosztás mi-
att város és az egyház számára is fontossá vált
a gimnázium által felhasznált hőmennyiség
pontos meghatározása. A szerelési munkák el-
végzésére az őszi, iskolai szünetet választották.
A diákoknak így nem kellett fűtetlen termek-
ben tanulniuk, a tanuszoda rendszeres látogatói
pedig megértéssel fogadták a néhány napos
kényszerszünetet. Rövidesen a műszer is meg-
érkezik, aminek a beszerelése a szakemberek
véleménye szerint néhány órát vesz igénybe.

Földrengés, áradás 
és tűz

A négy őselem közül egyedül a levegő nem okozott kárt no-
vember 21-én Mádon, a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Védelmi
Bizottság által végrehajtott nagyszabású katasztrófa-elhárítási
gyakorlatban. A feltételezések szerint földrengés, áradás és tűz
egyaránt sújtotta a települést, a beavatkozó szakemberek és
önkéntesek pedig eredményesen mentették az emberéleteket
és az anyagi javakat.



Az európai fiatalok munkába kerülését
segítő átfogó kezdeményezés keretében a
következő három évben a vállalat összesen
20 ezer 30 év alatti jelentkezőnek biztosít
munka vagy gyakornoki lehetőséget a ter
melés, adminisztráció, marketing, pénzügy,
kutatásfejlesztés területén.

A négy pillérre épülő Nestlé Ifjúsági Kez
deményezés részeként a vállalat, iskolai és
főiskolai tanácsadói programokat is indít az
érintett korosztály álláskeresési képessé 
gei nek fejlesztésére. Ezen felül az „Összefo
gás az Ifjúságért” elnevezésű projektben a
Nestlé több mint 60 ezer európai beszállí
tóját is arra ösztönzi, hogy csatlakozzanak
a kezdeményezéshez.

Elhangzott, már több hazai cég jelezte,
hogy csatlakozni kíván a Nestlé törekvésé
hez.

Mike Nixon, a Nestlé Hungária Kft. ügyve
zető igazgatója az Ifjúsági Kezdeményezés
budapesti bejelentésekor kiemelte: A válla
lat az elmúlt évek során folyamatosan fej
lesztette hazai kapacitásait, melynek ered
ményeként 2011hez képest 25 százalékkal
emelkedett a foglalkoztatottak száma. Hoz
zátette: a most induló program részeként
Magyarországon legalább 50%kal emeljük
a gyakornoki pozíciók számát és a követke
ző három év során 180 jelentkezőnek biz
tosítunk munkatapasztalatszerzési lehető
séget.

JeanPierre Polanen, a
Nestlé Hungária Kft.

Szerencs/Diósgyőr
Gyárának ügyve
zető igazgatója
lapunk érdeklő
désére ismertet
te, hogy a váro

sunkban működő
üzemben az elmúlt

két esztendőben évente
1015 diplomaszerzés előtt álló fiatalnak
biztosítottak lehetőséget gyakorlatszerzés
re. A kezdő szakembereket elsősorban mér
nöki és pénzügyi területeken alkalmazták.
Közülük többen kitűnően megfeleltek az
elvárásoknak, nekik a cég álláshelyet is
kínált. A jövőben a Nestlé központjának
kezdeményezését szem előtt tartva ki

bővítik az eddigi gyakorlatot, így az
egyetemisták és főiskolások mellett a
középfokú végzettségű fiatalokat is szí
vesen látják az üzemben.

Az igazgató elmondta, hogy a szerencsi
gyár 2013ban három százalékkal bővítette

termelését, és az export területén is ered
ményesek voltak. Jövőre hasonló nagyság
rendű növekedéssel számolnak, ami egy
ben a foglalkoztatottak számának emelke
dését is eredményezi a Nestlé Hungária Kft.
Szerencs/Diósgyőr Gyárában. Á.A.
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A következő három évben tízezer
fia talnak nyújtunk álláslehetőséget
Európa-szerte – jelentette be Laurent
Freixe, a Nestlé európai vezetője no-
vember 15-én Athénban. A világcég
további tízezer, 30 év alatti jelentke-
zőnek kínál gyakornoki lehetőséget.
A Nestlé Hungária Kft. Szerencs/Diós-
győr Gyára ezen a területen az elmúlt
két évben úttörő szerepet vállalt.

Az AbaújZempléni Szilárdhulladék
Gazdálkodási Önkormányzati Társulás
november 8án tartotta meg azt az ülé
sét, ami – az elmúlt évi törvényváltozá
sok miatt – a szervezet átalakulásával
is foglalkozott. Az új rendszerben a
nyolcvanöt tagtelepülés – közöttük Sze
rencs – delegáltjai alkotják a tanácsot,
ugyanakkor létrehoznak egy operatív
elnökséget is. Ennek a működési for
mának az elfogadása Bodrogkeresztúr
ban történt, a megjelent képviselők
kézjegyükkel és saját településük ön
kormányzatának bélyegzőjével nyoma
tékosították közös szándékukat.

Weingartner Balázs a társulás intéz
ményvezetője arról tájékoztatott, hogy az
átalakulás mellett egy másik fontos ügy
tette szükségessé a megbeszélést. – Hulla
dékgazdálkodási rendszerfejlesztésre KE
OP támogatást nyertünk, ami négymilliárd
forintot meghaladó beruházást tesz lehe
tővé. A megítélt összeg a költségek kilenc
vennégy százalékát fedezi, az önerő ötven 
öt százalékát a Belügyminisztérium erre
szolgáló alapja biztosítja – sorolta az intéz

ményvezető kiemelve, hogy ebből a pénz
ből valósulnak meg azok a fejlesztések,
amelyek – például újrahasznosítással –
csökkentik a lerakott hulladék mennyisé
gét. – Az elkövetkező időszakban ki tudunk
alakítani egy olyan gazdálkodásiműködé
si formát, ami megalapozza a térség, ezen
belül TokajHegyalja világörökségi terüle
tének a tisztán tartását, igazodva az euró
pai elvárásokhoz – folytatta Weingartner
Balázs.

A tanács meghozta azokat a határozato
kat, amelyek lehetővé teszik a pályázat tá
mogatási szerződésének megkötését. Eh
hez szükség volt új társulási megállapo
dásra, egy döntésre az önerő biztosításá
ról, és felülvizsgálatra a fenntarthatósági
tervek felülvizsgálatára. A társulás célkitű
zései között szerepel a tárolókapacitás nö
velése, a hulladékkezelési infrastruktúra
fejlesztése, a hulladékelőkészítési, továb
bá az energiahasznosító technológia kiépí
tése, végül pedig a régi szeméttelepek re
kultivációja. A technológiai fejlesztés a ve
gyes hulladékgyűjtésnél tartalmazza töb
bek között az átrakó állomás korszerűsí
tését, speciális konténerek és szállítójár
művek beszerzését. A szelektív hulladék
gyűjtés fejlesztése százharmincnyolc új
gyűjtősziget építésére, három szállítójár
mű vásárlására, tíz új hulladékudvar kiala
kítására és a szelektív hulladék előkészíté
sére vonatkozik. A szerves hulladékgyűjtés
a házi komposztálás elterjesztését, és
komposzttér kialakítását teszi lehetővé. 
A kiegészítő beruházások tartalék konté
nerek beszerzését, illetve pelletáló üzem
kialakítását tartalmazzák. -SfL-

A Nestlé az ifjúság foglalkoztatásáért

Négymilliárd forint 
hulladékgazdálkodásra 



Még az őszi szünet előtt megkezdődött a programsorozat
a kelta eredetű halloween partyval egybekötött jelmez
versennyel, amely tökfestő délutánnal és angol nyelvű

filmvetítéssel folytatódott. A projekt záró eseményén Ráczné Vá
radi Éva igazgató szólt a tanulni vágyó és hasznos ismereteket
szerzett diákokhoz, majd bemutatta azt a kiállítást, amelynek
darabjait erre az alkalomra készítettek az iskola felső tagozatos
tanulói. A fiataloknak különböző országok történelmét, neveze

tességeit, jellemzőit kellett feldolgozniuk plakát formájában. 
Az ötödikesek aprólékos munkával illusztrálták Magyarország
jelképeit, épületeit, iparfejlesztéseit, a hungarikumokat. A ha
todik évfolyamba járók pedig ügyesen ábrázolták az Amerikai
Egyesült Államok érdekességeit. A hetedik osztályosok infor
mációtól hemzsegő táblája kiemelten beszél az Egyesült Király
ság látnivalóiról, a végzős nebulók pedig ötletesen szemléltették
Ausztrália és ÚjZéland különlegességeit. Az alsósok ezen a dél
utánon angol nyelvű műsorral kedveskedtek társaiknak.

Az idegen nyelv tanítása akkor a legeredményesebb, ha gyer
mekkorban szórakoztatva, játszva oktatják. A Rákóczi Zsigmond
Kéttannyelvű Általános Iskola ezzel a programmal is sikerél
ményhez juttatta diákjait.

Kispályások a nagypálya küszöbén
Az általános iskolai tanulmányok befejezéséhez közeledve nin

csenek könnyű helyzetben azok a végzős diákok, akiknek határoz
niuk kell a pályaválasztásukról. Nem egyszer volt már arra példa,
hogy a tanuló megbánta a korábbi döntést, vagy mert nem volt
elég tehetséges a választott pályán történő megfeleléshez, vagy
azért, mert felbukkant valami új, addig figyelmen kívül hagyott,
testhezállóbb, esetleg kecsegtetőbbnek tűnő lehetőség.

A szerencsi Bolyai János Katolikus Általános Iskola pedagógusai
a fiatalok ilyen jellegű problé

máira keresték a megoldást,
és közel kétmillió
forintot nyertek a

„Kispályások” elnevezésű programjukkal, ami célként tűzte ki,
hogy a tanulók pályaorientációs foglalkozásokon keresztül jobban
megismerjék saját képességeiket. A pályaválasztást természettu
dományi, matematikai, műszaki, tehetségsegítő előadások, beszél
getések könnyítették meg az egy hónapos időszak alatt, és mint
azt Karaszné Hudák Tünde, projektvezető pedagógustól megtud
tuk, a lehetőség a diákok és az előadók részéről egyaránt kedvező
fogadtatásra talált. Nagyon sikeresek voltak a választott témakö
rök, így Dorgainé Botos Hedvignek, a helyi nevelési tanácsadó ve
zető pszichológusának önismerettel, képesség értékkel, példakép
fejlesztéssel kapcsolatos tréningje, a Karaszné Hudák Tünde által
kidolgozott Kis természettudósok című sorozat, a Gecső László
szaktanár irányításával megtartott Fizikai kísérletek délutánja, a
Szerencsi Szakképző Iskola tanműhelyében az Egy kis villanysze
relés című bemutató Szvitankó György szakoktató és Gecső László
vezetésével. Nagy Imre a Szerencsi Amatőr Csillagász Egyesülett
elnöke az égitestekre és azok kutatására helyezte a hangsúlyt. Sze
mán Artúr informatika – matematika szakos tanár a Látványos in
formatika világára, a grafikai hardver illetve a szoftvereszközök
használatába, alkalmazásába vezette be a diákokat. - SfL -

Nyelvi gála a Rákóczi iskolában
Az angol nyelvi témahét záró rendezvényét tartották novem-

ber 7-én a Szerencsi Rákóczi Zsigmond Általános Iskolában. 
Az intézményben az innovatív pályázaton elnyert 5 millió forint-
ból számos programot valósíthattak meg, ami a gyermekek nyel-
vi készségét fejlesztette, és tudásukat gyarapította.

Mártonnapi vigasságot tartottak november 11én a szerencsi
óvodákban. A KözépEurópában is neves ünnep előkészületei
már egy hete tartottak a nevelési intézményben, a gyerekek el
játszották a Mártonnapi hagyományokat, libás verseket, mon
dókákat tanultak, énekeltek. Libás fejdíszeket festettek, libapárnát
tömtek és lámpásokat rajzoltak, libatollat gyűjtöttek, melyből kulcs
tartót készítettek. Az egész nap a hagyományápolás jegyében telt, já
tékokkal, rajzolással és mesékkel. A családokat és intézményeket egy 
aránt játékosan megmozgató rendezvény zárásaként délután 16 órától
a gyerekek Ringer István tárogatós kíséretében tartottak felvonulást lám
pásokkal és libás zászlókkal.

Libamulatság
az óvodákban
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Művésznövendékek koncerteztek

A Szerencs erdélyi testvérvárosából érke
zett diákok meghívására a települések kö
zötti partneri kapcsolat adta az ötletet – tud
tuk meg Csider Andorné igazgatóhelyettes
től. – Arra gondoltunk, hogy az önkormány
zatokhoz hasonlóan egy ottani általános is
kolával mi is baráti együttműködést alakí

tunk ki, amelynek központjá
ban a tehetségfejlesztés áll – is
mertette az igazgatóhelyettes.
A látogatás pénz ügyi hátterét
egy sikeres pályázat biztosítot
ta. Nyárádszeredáról hatodikos gyerekeket
invitáltunk, hogy itt is gyarapítsák matema

tikai ismereteiket, ismerked
jenek, barátságokat alakítsa
nak ki itteni kortársaikkal.

Kovács Márta nyárádszere
dai pedagógus elismeréssel
szólt a szerencsi kapcsolatfel
vételről, a városunkban meg
valósuló tehetséggondozás
ról, az erdélyi fiataloknak
szervezett programokról és a
vendégül látásukról egya
ránt. – A matematika tudásuk
alapján kiválasztott székely
diákok egyike és jómagam
sem jártam még Szerencsen,

és álmunkban nem gondoltuk, hogy ilyen
jó feltételek közé érkezünk – emelte ki a pe
dagógus, aki hozzátette: a csoport tagjaiban
és kísérőiben megerősítést nyert, hogy ér
demes együtt dolgozniuk a két város peda
gógusainak és diákjainak.

A vendégek a tanulás mellett kikapcso
lódásként megismerkedtek Szerencs neve
zetességeivel, voltak zempléni körúton, jár
tak a Nyíregyházi Vadasparkban, igénybe
vették a Szerencsi Fürdő és Wellnessház,
valamint a Városi Tanuszoda szolgáltatása
it.  A Szerencsi Bonbon Kft. gépsorainál be
tekintést nyertek a helyi édességgyártásba,
tengernyi élményt szerezve a városunkban
eltöltött egy hét alatt.

-SfL-
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Színes, interaktív előadással vár
ta a szerencsi és ondi óvodásokat
november 12én a Rákóczivár
színháztermébe a városunkban
már jól ismert Kolompos Együttes.
A zenészek évente többször is ellá
togatnak Szerencsre, és mindig
mosolyt csalnak az arcokra, ez al
kalommal pedig különlegességgel
is készültek a lelkes nézőseregnek.
A gyermekek körében népszerű
zenekar a közönséget is bevonta a
mesejátékba, így adták elő a Ludas Matyi című darabot az együttestől megszokott
mókás stílusban. Az ovisok együtt izgultak a főszereplőért, és nevettek, ha Ludas Ma
tyi botütéssel védte meg becsületét Döbrögi úrral szemben. A jelenetekben autenti
kus magyar zenei aláfestéssel színezték a műsort a kicsik legnagyobb örömére.

Önkormányzati 
támogatás civileknek
A szerencsi képviselőtestület az idén is pá

lyázatot írt ki a településen működő civil
szervezetek támogatására. A beérkezett igé
nyek elbírálását követően  az önkormányzat
augusztusi ülésén az alábbi alapítványok,
egyesületek és öntevékeny körök működésé
hez nyújt anyagi segítséget: Bocskai István
Gimnázium Alapítvány, „FANFÁR” Fiatal Fú
vósok Egyesülete, Hegyaljai Alkotók Társulá
sa, Nyárutó Klub, Öreg a nénikéd! Klub, Roma
Polgárjogi és Hagyományőrző Egyesület, Sze
rencsi Gyárkerti Óvodáért Alapítvány, Sze
rencsi Idősek Otthona Ellátottaiért Alapít
vány, „Szerencs és Környéke Tűzvédelméért”
Alapítvány és Szerencsi Polgárőr Egyesület.

Közkedvelt és kevésbé ismert dallamok csendültek fel a Rákóczi Zsigmond Kéttannyel
vű Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Alapiskola aulájában november 19én, a késő dél
utáni órákban.
Harkályné Kovács Katalin intézményegységvezető arról adott tájékoztatást, hogy a hagyományosan

megtartott növendékhangverseny egyfajta számadás a hangszeres tudásról, a diákok heteken keresztül ké
szülnek erre a programra. – Itt nem csak a diáktársak, a felkészítő tanárok előtt kell bizonyítaniuk, hanem a szü

lők, barátok előtt is. A tudás, a tehetség elismerésén kívül semmilyen tétje nincs a produkciójuknak, a fiatalok
ettől függetlenül nagyon lelkesek, megállják helyüket – jegyezte meg Harkályné Kovács Katalin. Az est folyamán

tizenegy tanuló lépett színpadra hangszerével és a hallottak azt bizonyították, komolyan veszik a zenetanulást,
a hangszeres előadást. Ehhez azonban a felkészítő pedagógusok lelkiismeretes munkájára is szükség volt.

Ludas Matyi Kolompos feldolgozásban

A Bolyai János Katolikus Általános Iskola gazdag programkínála-
tot állított össze annak a tizenkét nyárádszeredai vendégtanulónak,
akik egy hetet töltöttek november 4-10. között városunkban.

Székely gyerekek 
a Bolyai iskolában



– Hangjukkal elvarázsolják a fesztiválok kö
zönségét, az eredményeikkel pedig jó hírnevét
viszik falunknak – méltatta a helyi kórust Tirk
Sándorné, Rátka polgármestere, aki szerint a
közösség tagjai kitartásukkal erőt adnak a falu

lakosságának.
Koncz Ferenc országgyűlési képviselő, Sze

rencs polgármestere szerint a születésnapját ünnep
lő népdalkör jó példája annak, hogy a zene évekre összekovácsolja
a lelkeket. A honatya úgy véli amikor a rendezvényeken felcsendül
a rátkaiak ajkán az ének, a publikum soraiban lévők elfelejtik hét
köznapi gondjaikat, hiszen jó hallgatója lenni egy ilyen aranytorkú
közösségnek.

A Rátkai Hagyományőrző Népdalkör tevékenységét Pál Zoltánné
ismertette. A Közösségi Ház vezetője felidézte, hogy 1978ban kizá
rólag női tagokkal alakult meg az énekkar. Az óriási lelkesedéssel
végzett munka eredménye már akkor is számtalan sikeres hazai és
külföldi fellépés volt. A ’90es évek első felében férfiak is csatlakoztak
az éneklőkhöz, így a csoport vegyes karként működött tovább, 

repertoárjukban pedig népdalok, egyházi dalok, magyar és német
nyelvű kórusművek is szerepelnek. Nagy Attila, aki egy évtizede ve
zeti a kórust meghatódva szólt arról, hogy főiskolai hallgatóként vet
te át az énekkar szakmai irányítását és hamar befogadta a közösség,
majd rajtuk keresztül a falu lakossága.  Úgy érzem, mintha a nagy
szüleim lennének a tagok, akikhez szinte hazajárok, mikor együtt
próbálunk – mondta a karnagy, aki közös pályafutásuk egyik csúcs
pontjaként említette, amikor az idén ta vasszal Rátkán megrendezett
országos népzenei minősítő versenyen teljesítményüket Arany Pá
vadíjjal jutalmazta a szakmai zsűri.

Ajándékcsomaggal köszöntötték a jubiláló kórust Koncz Ferenc,
dr. Szemán Ákos, a DélZemplén Fejlődéséért Leader Egyesület al
elnöke, valamint Szerencs Város Német Nemzetiségi Önkormány
zat képviselői és a vendég kórusok vezetői. A rátkai önkormányzat
nevében Tirk Sándorné az alkalomra készült emléktárggyal lepte
meg a helyi dalosokat.

T. A.

Jubiláló rátkai
népdalkör

A bekecsi és szerencsi ifjúsági klubok, valamint a helyi Szent Imre Cserkészcsapat szer
vezésében rendeztek szabadidős programot november 9én a bekecsi Művelődési Ház ud
varán. A népi hagyományokat idéző disznóvágásra Egerből, Budapestről, Kisvárdáról, és
Sátoraljaújhelyről is érkeztek érdeklődő cserkészek.

A résztvevők a hízó perzselésétől a teljes feldolgozás folyamatát megtekinthették, majd
a nap végén kiki ízlése szerint falatozhatott az elkészült ínycsiklandozó disznóságokból.
A szabadidős program délután a Bányai tanyán folytatódott, ahol a lovaglás mellett szó

rakoztató sorversenyekre is lehetősége nyílt a szerencsi Szent Imre Cserkészcsapat
által meghívott vendégeknek.

Cserkészek vágták a disznót

Baráti énekkarok társaságában ünnepelte fennállásának
35. évfordulóját november 15-én a Rátkai Hagyományőrző
Népdalkör. A falu művelődési központjában megtartott
rendezvényen Mezőzombor, Mád, Taktaharkány, Tállya da-
los közösségei egy-egy alkalomra szóló énekkel köszöntöt-
ték a jubiláló kórust.
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Idén szeptembertől három településen tanodák mű
ködnek az „Eséllyel a jövőbe” – Gyermekesély program a
szerencsi kistérségben című kistérségi pályázat kereté
ben. 

A Taktakenézen, Mezőzomboron és Tiszalúcon megvalósu
ló program során a tanulók személyes helyzetére szabott ne
velés, személyiségfejlesztés, képességeiknek és érdeklődé
süknek megfelelő tehetségkibontakoztatás, diák önsegítő
csoport működtetése történik. A résztvevő tanulók kiválasz
tása a helyi gyermekjóléti szolgálat, a védőnők, és az iskola
igazgatók bevonásával történt. A program célja az érintett fel
ső tagozatos általános iskolás diákok tanulási, szociális és kul
turális hátrányainak csökkentése, a továbbtanulás, illetve pi
acképes szakma elsajátításának elősegítése. Kiemelt figyelmet
fordítanak a szakemberek a kompetenciamérések eredmé
nyeinek emelésére és az iskolai hiányzások csökkentésére.

Tanodák segítik a felzárkóztatást



Árpádházi Szent Erzsé
bet neve bizonyára sokak
nak ismert, ha másért nem,
a jótéteményei miatt. Csele
kedetei halhatatlanná tették,
hiszen segítette az elesette
ket, árvaházat alapított, gon
dozta és ápolta a szegénye
ket, a betegeket, olyan em
bereknek is az oltalmára
volt, akiket soha nem is
mert. Szerencs 2007ben
emléktáblával fejezte ki tisz
teletét a számos tragédiát el
szenvedett szent iránt, azóta a városban húsz éve működő Caritas
szervezet koszorúzással emlékezik Árpádházi Szent Erzsébetre.

Szent Erzsébet ünnepét 1231ben történt temetésének napjára,
november 19re tették, 1670től szerepel így a római naptárban.
A Caritas tagjai is ehhez a dátumhoz igazították megemlékezésü
ket. A Rákóczivár udvarán elhelyezett márványtábla előtt özv.

Kontra Lászlóné méltatta a
szent életét, majd párhuza
mot vont Erzsébet és a Cari
tas munkája között. Megje
gyezte, hogy a szolgáló és
segítő munka egyáltalán
nem könnyű és nem látvá
nyos, utóbbira azonban
nincs is szükség. Az igazi
szeretet nem igényel nyilvá
nosságot. A csoport munká
ja a jó cselekedetekben mér
hető le, senki nem vár érte
elismerést, a tagok számára

természetes hogy adhatnak, tehetnek, segíthetnek, együtt érez
hetnek embertársaikkal.

Tóth Lászlóné, az önkéntes szervezet vezetője szerint, akit sike
rül átsegíteniük a nehézségeken, általában érdeklődni kezd a cso
port munkája iránt és bármennyire elesett is, a maga módján pró
bál segíteni másokon.

A programon Koncz Ferenc polgármester köszöntötte a
megjelenteket. A települési önkormányzat vezetője szerint a
program remek alkalom arra, hogy az érdeklődőknek útmu
tatást adjanak arról, hogyan kell tudatosan táplálkozni, és mi
ként éljük helyesen a hétköznapjainkat. – Polgármesterként
és magánemberként egyaránt támogatom azokat az alkalma
kat, melyek az egészséges életmódra nevelnek minket – fogal
mazott Koncz Ferenc.

Bárányosné Homonnai Piroska, a Boróka Egészségbázis Kft.
ügyvezetője ismertette, hogy a program egyik célja volt az új
őszi ajánlatuk, az Ariadné Szépségés Egészségcsomag meg
ismertetése a nagyközönséggel. Ez tartalmaz egy kémiai elven
működő tesztet, amely alapján felmérhető az egészségi álla
pot, és amit a jövőben a látogatók kipróbálhatnak a szépség
szalonban.

A szombat délutáni eseményen az érdeklődők termékbe
mutatókat hallhattak, divatshowt és szerencsi tehetségek
táncműsorát tekinthették meg a színházteremben, illetve
alakformálással, szépségmegőrzéssel, tudatos táplálkozással,
natúrés biokozmetikai termékek használatával kapcsolatos
tippeket kaphattak az árkád teremben felállított standoknál,
a véradásban pedig a Magyar Vöröskereszt munkatársai mű
ködtek közre.

Egészségre Szerencs!

Példaképére
emlékezett a Caritas

Véradással egybekötött egészségmegőrző napot tartott
november 16-án a szerencsi Boróka Szépségszalon a Rákó -
czi-várban. Az ingyenes rendezvényre állapotfelméréssel,
megfelelő táplálkozási, alakformáló, és helyes életmóddal
kapcsolatos tanácsokkal várták a látogatókat.

Fergeteges hangulatú koncerten vehetett részt az, aki
november 16-án este a Rákóczi-vár árkád termébe láto-
gatott. A helyiség már az előzenekar, a szintén helybeli
Roxxon fellépése alatt színültig megtelt, így hamar borí-
tékolható volt a rendezvény sikere. A Mérföldkő előadá-
sában akusztikus hangszereken szólaltak meg a legna-
gyobb rock és blues dalok, melyeket velük együtt énekelt
a nagyszámú publikum.

Mérföldkő 
és a publikum
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Minőségi forradalom a Tokaji Borvidéken

Atérség legnagyobb szőlőfelvásárló
jaként és borászataként a Tokaj Ke
reskedőház Zrt.nek kulcsszerep

jut a minőségi váltás megvalósításában –
adta hírül november 12én a borászati cég,
kiemelve, hogy minőségben és jövedelme
zőségben is óriási a szakadék a jelenlegi
helyzet és a lehetőségek között a szőlőter
mesztésben és bortermelésben a Tokaji
Borvidéken. A régiót az elmúlt években
egyszerre sújtotta a külföldi piacok elvesz
tése, a Tokaji márkanév megkopása, vala
mint a helyi borásztársadalom elöregedé
se és a fiatalabb generációk elvándorlása.
A problémák egyszerre vezethetők vissza
a szükséges fejlesztések hosszú évek óta
tartó elmaradására, a tokaji borok eddigi
nem kellően szigorú eredetvédelmére, va
lamint az összehangolt piaci fellépés és
marketingstratégia hiányára. Igaz ugyan
akkor az is, hogy eközben egyes magán
pincészetekben a kedvezőtlen külső kör
nyezet ellenére is példaértékű fejlesztések
valósultak meg.

Tombor András, a To
kaj Kereskedőház Zrt.

felügyelőbizottsá
gának elnöke sze
rint a szakértői
elemzések azt mu
tatják, hogy ahhoz,

hogy a tokaji borok
nemzetközi szinten

is újra megállják a he
lyüket a prémium minőségű

termékek piacán, a Tokaji Borvidék egé
szében új alapokra kell helyezni a szőlőter
mesztést és bortermelést. Ennek sikere
esetén pedig a szőlőművelésbe bevont te
rületek nagysága és minősége, illetve a
szőlőtermesztésből és bortermelésből

élők száma is jelentősen nőhet a következő
években a borvidéken.

A siker kulcsa: a mennyiségi helyett a
minőségi termelésre történő áttérés. Ez
pedig egyszerre követeli meg a szőlőültet
vények egy részének átalakítását, a borké
szítési technológia fejlesztését, valamint a
szőlőtermesztési szokások és borkészítési
eljárások egységesítését, szigorítását. Ezek
együttesen garantálhatják, hogy a Tokaji
név alatt csak prémium minőségű termé
kek kerüljenek ki a piacra.

A szőlőtermesztés megújítása máris el
kezdődött. Ennek jegyében a Tokaj Keres
kedőház létrehozott egy munkacsoportot
nemzetközi hírű szakemberek bevonásá
val, amely felméri a vele szerződésben álló
kistermelők ültetvényeinek termőhelyi po
tenciálját. Meghatározza, hogy adott ültet
vénynek milyen a talaja, a vízháztartása, a
mikroklímája, azaz hogy milyen termelés
re képes. Mindezt nemzetközi szinten is
egyedülálló csúcstechnológiával és pon
tossággal. A felmérés persze csak az első
lépés. Tombor András tájékoztatása sze
rint átfogó programról van szó, amely – a
többi között – egyszerre fog kiterjedni a
szőlőültetvények rekultivációjára, új ültet
vények telepítésére, valamint a feldolgozó
kapacitások kiépítésére, illetve továbbfej
lesztésére. Különös hangsúlyt kap majd az
úgynevezett közösségi infrastruktúra ki
alakításának támogatása. Ennek részeként
arra is lehetőség nyílik például, hogy a ki
sebb termelők közös palackozót üzemel
tessenek, de fontos szerepet kap az egysé
ges márkaépítés és marketing is. Utóbbi a
mai versenykörnyezetben a minőségi bo
rok számára is alapvető fontossággal bír.

A bortermelés megújításával összefüg
gésben fontos lépés volt az is, hogy a Tokaji

Borvidék Hegyközségi Tanácsa a közel
múltban a rendtartási szabályok módosí
tása mellett döntött, jelentősen megerősít
ve a tokaji borok eredetvédelmét. Az új
szabályozás – egyebek mellett – megerősí
ti, hogy az aszúbor készítéséhez az aszú
szemeket kézzel, szemenként kell szedni.
Az eddiginél szigorúbb előírás, hogy az
aszúbor minimális összes alkoholtartalma
19 százalék kell, hogy legyen – az aszúké
szítés időpontjában. Ezen felül az aszúbor
minimális maradék cukortartalmát 120
grammban határozták meg literenként,
valamint 2,2 literben maximálták az egy
kilogramm aszúszemből készíthető aszú
bor mennyiségét. Szintén lényeges változ
tatás, hogy 2014. július 31től a Tokaji
megnevezéssel forgalomba kerülő borokat
kizárólag helyben lehet majd palackozni.

A módosított rendtartás várhatóan
2013. december 31én lép hatályba. Azon
ban a Tokaj Kereskedőház Zrt. álláspontja
szerint az is nagyon fontos, hogy a változ
tatások a szélesebb jogszabályi környezet
re is kiterjedjenek, hiszen a módosított
rendtartásban megfogalmazott elveket és
alapvető követelményeket az érintett bor
fajták ún. termékleírásában is meg kell je
leníteni, azt pedig a hazai és európai uniós
felettes szakmai szervekkel is jóvá kell ha
gyatni. A társaság ezért is üdvözli, hogy a
Hegyközségi Tanács az új rendtartással
együtt elfogadta a termékleírás módosítá
sának elveit, egyúttal kezdeményezve a
termékleírás és a magyar bortörvény mó
dosítását, megkezdve az erre vonatkozó ja
vaslat kidolgozását.

A minőségi forradalom ugyanakkor túl
mutat a borágazat keretein, a Tokaj Keres
kedőház az egész régió megújítását tűzte
ki célul, mégpedig oly formában, hogy
olyan gazdasági egységet teremtsen, amely
fenntartható életvitelt képes biztosítani a
régióban szőlőtermesztésből és borterme
lésből élők számára. A Tokaj Kereskedőház
Zrt. felügyelőbizottságának elnöke szerint
a folyamatot támogatja, hogy rövid időn
belül jelentős, új uniós fejlesztési források
nyílnak meg a kis és középbirtokok szá
mára, amire alapozva a kormány önálló
fejlesztési tervet dolgoz ki a TokajHegyal
jai térség fejlesztésére.

– Minden beszállítónknak megadjuk a
segítséget az új elvárások teljesítéséhez.
Felkaroljuk, támogatjuk azokat, akiket a
változtatások lépéskényszerbe hoznak,
és ezt a fajta gondolkodást, cselekvést
várjuk el a régió valamennyi piaci sze
replőjétől. Lássunk túl önmagunkon, a
közös cél érdekében legyünk képesek
félretenni egyéni érdekeinket – emelte
ki Tombor András.
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A szőlőművelésbe vont területek nagysága és minősége, illetve a szőlőtermesz-
tésből és bortermelésből élők száma is jelentősen nőhet a Tokaji Borvidéken a
következő években a borágazatban elindított komplex fejlesztési program ered-
ményeképpen. A cél a mennyiségi helyett a minőségi termelés előtérbe helyezése,
ami alapfeltétel ahhoz, hogy ez a vidék ismét a világ prémium borrégióinak szűk,
exkluzív klubjához csatlakozhasson.



Apincesor – vagy inkább egymás felett több sorban álló pin
cék – Szerencsen a TokajHegyaljához tartozás szinte egyet
len építészeti jele, melynek karaktere a többi környező te

lepülés borvidéki jellegéhez hasonló. Az elmúlt évtizedekben ez a
kevés emlék is, ami a borvidékre emlékezteti Szerencset, fele részt
nagyobb lakóházakkal épült be, vagy igénytelen kerítésekkel, oly
kor csúnya átalakításokkal tarkították a területet, és feltűnt néhány
túlzott méretű panzió, vagy egyéb épület is.

A kisebb borhá
zak, pincék bővíté
sére korábban is fel
merült az igény, ezért
már tizenöt évvel ez
előtt látványterveket
készítettünk arra, ho
gyan lehet úgy fej
leszteni a védett pin
cesort, hogy a hegy 
aljai jelleg, a régi kis

méretű pincék hangulata megmaradjon.
Most végre a Bell Tower borászat révén elkészült az első igazán

igényes és az utcaképbe is illeszkedő épület, mely egy régebbi bo
rászat bővítésével jött létre. A meglévő nagyobb épületrész korábbi
tulajdonosa is külföldi volt, neki köszönhető az épület elnevezését
adó óratorony. A terület kis mérete miatt a bővítés a szomszéd te
lek megvásárlásával vált lehetségessé. A tervezési nehézséget a
pincesor léptékéhez mérten nagy alapterületi igény jelentette,
amit az új épületrész kisebb elemekre bontásával sikerült jól ke

zelni. A viszonylag nagy épület a pincesor felőli oldalon és mindkét
utca felől is kisebb, borházakra emlékeztető homlokzatrészekkel
jelenik meg, elkerüli ezáltal egy hatalmas ház pincesort romboló
hatását.

Erhardt Gábor építész a tervezési feladatot kimagaslóan jól
oldotta meg, amikor a nagy alapterületű épületet két házként
alakította ki. A homlokzatok arányosak, a részletek átgondol
tak és szépek, nem hagyták azokat az ácsok és kőművesek át
lagos ízlésére, hanem a tervező részletrajzai és kiviteli terve
alapján építették meg. Azt is észre kell venni az újjáépült bo
rászaton, hogyan hasonul a Hegyaljára jellemző egyszerű, pu
ritán formáláshoz: nincs rajta semmi romantikus, vagy giccses
stukkó és párkány, esetleg törmelék kőből készült FrédiBéni
tapéta falburkolat. Az egyszerű formák, a nemes arányok, a
megtervezett részletek adják a ház szépségét.

Végre ilyet is látni a szerencsi pincesoron.
Salamin Ferenc
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VÁROSI TÜKÖR
Korlát az árokparton

Lassan a végéhez közeledik a csapadék
vízelvezetési beruházás Szerencsen. A te
lepülés egyes részein még a csatornákat
fekteti a kivitelező, máshol már az átadás
előtti végső simítások történnek a meg
újult árokrendszeren. November közepén
az arra közlekedők nagy meglepetésére a
Kassa utcában kiépített betonvályú mellé
fából készült korlát telepítését kezdték el a
munkások. A szemre tetszetős megoldás
hathatós védelmet nyújt elsősorban a két
kerekű járművek vezetőinek, nehogy bele
hajtsanak a burkolt árokba.

Kerékmosók a kereszteződésben
Olvasóink még bizonyára emlékeznek rá,

hogy a 37es számú főút Szerencs belterü
leti szakaszának átépítésekor került új asz
faltréteg az úttestre. A munkavégzés minő
ségével kapcsolatos problémák rövid időn
belül jelentkeztek: a friss burkolaton hete
ken belül kátyúk keletkeztek. Ezeket ugyan
akkoriban hamarjában betömték, majd egy
szakaszt újra is aszfaltoztak, azonban a Ma
gyar utcai kereszteződésben a hibás szinte
zés esőzésekkor máig gondot okoz az erre
közlekedőknek. Az autósok még csakcsak
áthajtanak a kerékmosónak is beillő pocso
lyákon, a gyalogosoknak azonban kerülniük
kell, ha nem akarják, hogy beázzon a lábbe
lijük.

Kőfal védi a sírokat

Alig néhány héttel azután, hogy megtör
tént az elkészült urnafal felszentelése, a Sze
rencsi Városgazda NonProfit Kft. építkezés
be kezdett a területen. Az új kegyeleti hely
mögött létesülő betonfal a közeli sírokban
nyugvók hozzátartozóinak a megnyugtatá
sára szolgál. A Salamin Ferenc városi főépí
tész által tervezett urnatemető pincebejárót
formáz, amit hátulról rézsű zár le. Az itt lévő
föld megcsúszásától tartottak a sírhelyek
gondozói, akik számára nem jelentett elfo
gadható megoldást a domboldalra borított
háló sem. Ezért az érintettekkel történt hely
színi szemlét követően – amelyen részt vett
Koncz Ferenc polgármester és dr. Barva At
tila jegyző is – az a döntés született, hogy a
legközelebbi sírok mentén kőfalat építenek,
amit jó érzéssel fogadtak az elhunyt szeret
teik nyugalmáért aggódó hozzátartozók.

Igényes épület 
a pincesoron



Szerencs környéke földta
nilag, kőzettanilag vala
mint domborzati szem

pontból igen változatos fel
szín. Az ÉszaknyugatiKárpá
tok övezetének keleti végző
dése a TokajZempléni hegy
ség, ennek része a Szerencsi
dombság, melynek lépcsőze
tesen csökkenő vonulata az
Alföld környezetéből kima
gasló Árpádheggyel (Köves
hegy) zárul. A hegy megvédi a
várost a hideg északi széltől.
Délkeleti lejtőjén több forrás is fakadt,
amelyek vize sokáig mocsaras állapotban
tartotta a környéket. Fél évszázaddal ez
előtt, ha Szerencset délnyugati irányból
közelítettük meg, már messziről látszot
tak az Árpádhegy déli oldalának kvarc
tömbjei. Ezeket a vulkáni köveket mára
benőtte az akác, vagy az építkezések elta
karják, így felfedezni őket már csak elvét
ve lehet. Feledésbe merültek azok a le
gendák is, melyeket a sziklák látványa
csalt elő az emberek fantáziájából. A hegy
lábánál elszekerezők azt regélték, hogy a
juhász, aki ünnepnapon, dologtiltó idő
ben, kihajtotta nyáját a hegyre, kővé vál
tozott birkáival együtt. Mások úgy tudták,
hogy Pünkösd napján, a szőlőből hazafelé
tartó asszonyok változtak kővé, az ő alak
juk ismerhető fel a sziklákban. A fabulák
által megelevenített kvarctömbökön egy
kor Árpádvezér, a Rákóczi fejedelmek,
vagy éppen Petőfi Sándor szemlélte a ró
naságot.

A honfoglalás idején a Szerencsidomb
ság hegységei lakatlanok voltak, az erdők
természetes állapotukban virultak. A
honfoglalók élettere az akkor még sűrű
tölgyes és bükkös volt, ahol a vadászok
lesték a hiúzt és űzték a farkast, a medvét.
Anonymus szerint Árpád vezér és neme

sei „a Tarcal hegyén túl ütöttek tábort a
Takta vize mellett elterülő mezőn, egé
szen a Szerencse hegyéig, erről a hegyről
látták, hogy milyen ez a hely, mivel pedig
nagyon megszerették” Évszázadok során,
a fahasználat növekedésével fogytak az
erdők. A 16. század derekán például a vár
megerősítésére a hegyről ölenként 6 da
rab, 5 méter hosszú, 30 cm vastag tölgy
fát építettek be, ennek ellenére a szeren
csi huszárvár palánkja 1563ban romos
volt. Az áthatolhatatlan, hatalmas tölgyes
erdőnek mára már alig akad nyoma, he
lyüket szántóföld, szőlő és gyümölcsös
váltotta fel. A 19. század végére elpusz
tult szőlőültetvények újra telepítése fel
kúszott az Árpádhegy déli lejtőire is. 

Borérlelő és tároló pincéi nem a szőlős 
kertekben, mint az ország egyéb vidékén,
hanem a mezőváros belterületén löszből
vagy riolittufából épültek. Télennyáron
egyforma a klímájuk, hiszen a nemes pe
nész szabályozza a páratartalmat, ha túl
magas felszívja, ha alacsony leadja a pin
ce levegőjének. 

Legkedveltebb szórakozóhelye volt
Szerencsnek az Árpád mulató, mely az
azonos nevű hegy oldaláról messzi kilá
tást nyújtott az ott megpihenő turisták
nak. A présházzal, pincével rendelkező
lakóház a város körüli hegyekbe látogató
kirándulók találkozási pontja lett. A ko
rabeli helyiek számára felsétálni a hegy
re, találkozni az ismerősökkel, barátokkal
vasárnapi programmá nőtte ki magát. 

A síksági lakosok közül idekerült
rímfaragó, így jellemezte a fenyves
erdejét:

„Ezek a fák mi körültünk
Örökké fognak élni

Szép aranyos-zöld lombjaikat
Tudom, hogy hervadás nem éri;

– Ezek örökké fognak élni!”

Az Árpádhegy a társasági élet
kulturális központjává vált, a múlt
század első ötven évében. A hegy
tetőn rendezték meg a madarak és
fák napját, még örülhettek a tavasz

korai vendégeinek, a szalonkák érkezé
sének. E vándormadarak csöndes esté
ken „kraj” kiáltással egymást kergetve vi
dáman cikáztak az esti szürkületben.
Még híresek voltak a helyi különféle va
dásztársaságok hajtásai, ahol nyulat, fá
cánt, foglyot, s olykor nagyobb vadakat is
elejtettek. Gyakran szerveztek a hegyen
különféle egyesületek táncmulatságot,
szüreti bált, gyermekmajálist. Amíg léte
zett a városban tánczenekar, fúvószene
kar, dalárda egyegy hétvégén az ő muzsi
kájuktól visszhangzott a fenyves. Az
egyik legszebb természeti adottságunk
újra fölfedezése, kihasználása, és a város
egyik idegenforgalmi látványossággá ala
kítása az utókor feladata. O.Z.M.
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A kövecses Árpád-hegy



Tisztes vereség 
a kosármeccsen

Izgalmas és rendkívül szoros mérkőzést
játszott a Békési SZSK együttese ellen no
vember 16án a Szerencs VSE férfi kosár
labdacsapata. Együttesünk az NB II Keleti
csoportjának ötödik fordulójában fogadta
a listavezető békési gárdát. 

A békésiek a tavalyhoz képest alaposan
megerősített együttesével szemben sok ki
hagyott helyzettel kezdett a hazai gárda,
míg a vendégek jó ritmusban támadtak.
Idővel kiegyenlítődött a küzdelem. Mindkét
csapat gyakran hibázott. Számos támadó
lepattanót szerzett meg az ellenfél, ezekből
rendre gólt kaptak a hazaiak, akiknek a já
tékát sokszor egyénieskedés jellemezte.
Szokás szerint a végjátékra maradt a dön
tés, amiből ez alkalommal nem tudott jól
kijönni a Gulyáslegénység. A szerencsiek
kiváló játéka ellenére a vendégek hajrája si
került jobban, így alakult ki a 8284 arányú
végeredmény. – Örülök, hogy magunkhoz
képest gyenge játékkal is partiban voltunk,
sőt nyerési esélyünk is mutatkozott. Mégis
vesztettünk, így az eredmény miatt nem le
hetek elégedett, de 18 mérkőzés még hát
ravan a bajnokság alapszakaszából, lesz al
kalmunk javítani – értékelte a mérkőzést
Gulyás László edző.

Két mérkőzésen három pont
Előbb Abaújszántón döntetlenre mér

kőzött, majd itthon Boldogkőváralja el
len diadalmaskodott a SZVSE gárdája.

• Idegenben vendégszerepelt november
9én az SZVSE labdarúgócsapata. Együtte
sünk a megyei II. osztályú bajnokság 13. for
dulójában Abaújszántón 22re mérkőzött
a házigazdákkal.

Az első félidőben Nagy Máté révén a sze

rencsiek jutottak vezetéshez, de a forduló
előtt a hazai gárda kiegyenlített (11). A má
sodik játékrészben Abaújszántó jutott
előnyhöz, az utolsó pillanatokban Szentir
mai Gergely találatával alakult ki a 22es
végeredményt. 

Az ifjúsági csapatok találkozóján 32 ará
nyú abaújszántói győzelem született. A sze
rencsi gólokat Buri Dávid és Molnár Ádám
szerezték. 

• Papírforma szerinti eredményt hozott a
szerencsi labdarúgócsapat november 17ei
találkozója. A megyei II. osztályú bajnokság
ban szereplő együttesünk hazai környezet
ben 31 arányban bizonyult jobbnak Bol
dogkőváralja gárdájánál. 

A vasárnapi találkozó kezdetén Nagy
László révén a házigazdák szerezték meg a
vezetést, azonban a vendégek rövidesen ki
egyenlítettek. A 37. percben Szentirmai
Gergely révén módosult 21re félidei állás.
A második játékrészben sokáig nem esett
újabb találat, majd a mérkőzés lefújása előtt
Vasas Péter állította be a 31es végered
ményt. 

Az ifjúsági csapatok találkozóján 52es
hazai győzelem született. Gólszerzők: Mol
nár Ádám (2), Margitai Áron, Kosárkó Dá
niel, Tóth Szilveszter Benjámin.

Első helyezés
a masters versenyen

Kazincbarcikán rendezték meg novem
ber 9én a II. Szabó Ferenc Masters Nemzet
közi Emlékversenyt, ahol Szerencset Barna
László képviselte. A 35 éven felüli hazai sú
lyemelők színejavát felvonultató rangos vi
adalon az M35 korcsoport a 77 kilogram
mos súlycsoportjában induló versenyző hat
jó fogással összesítésben 181 kilogrammot
teljesített. Ez az eredmény nemcsak arany

érmet ért, hanem a korosztály negyedik 
legjobb versenyzőjévé emelte a szerencsi 
súlyemelőt. Barna László a a 2014. május
1722. között Kazincbarcikán megrende
zésre kerülő Masters Európa Bajnokságra
készül. Edzői: Fekete Diána és Morvai Zol
tán elégedettek mostani teljesítményével és
nagyon bizakodóak a jövőre nézve.

Birkózó érmek 
a nemzetközi versenyen
A Bihari Lajos meghívásos szabadfogású

emlékversenyt november 16án rendezték
meg Püspökladányban. A 18 csapat 170
sportolóját – köztük beregszászi és kassai
sportolókat – felvonultató nemzetközi via
dalon Szerencset hat fiatal képviselte ered
ményesen.

Illésy László edző tanítványai közül diák
II. korosztályban a 32 kgos súlycsoportban
Nagy Kristóf ötödik lett. Molnár Olivér (42
kg) második, míg Pál Mihály harmadik he
lyezést ért el. Az 58 kilós Ifik között verseny
zett Golopi Gergő, aki bajnokhoz méltóan
gyűrte le négy idősebb ellenfelét és így áll
hatott fel a dobogó legfelső fokára. A 63 kg
osok között Sági Márk bronzérmes helyen
végzett. Golopi József az öt induló közül a 69
kgos súlycsoportban a harmadik helyezést
szerezte meg. A csapatversenyben a szeren
csiek a 13. helyen zárták a napot.

Egy győzelem és egy vereség – ez a mérlege a szerencsi női
kézilabdacsapat hazai pályán lejátszott legutóbbi két találko
zójának.

A Miskolci Handball együttesét fogadta november 10én a Kul
csár Anita Sportcsarnokban a város női kézilabdacsapata. A megyei
bajnokság hatodik fordulójában lejátszott találkozón 713as félidő
után 1623 arányban a vendégek bizonyultak jobbnak.

Az előző öt fordulóban veretlen szerencsi együttesnek ez alka
lommal nem sikerült a bravúr. Szőke Ildikó edző értékelése szerint
pontatlan játék, kihagyott helyzetek és technikai hibák jellemezték
a hazaiak részéről a találkozót. Az ellenfélnek pedig szinte minden
sikerült, összeszedett, jól felépített csapatmunkával megérdemel
ten vitték el a két pontot.

Nyékládháza gárdája vendégeskedett november 17én Szeren
csen. Szőke Ildikó lányai az első félidőben gyengébb játékkal bor
zolták a szurkolók kedélyét, majd az utolsó harminc percben jó tel
jesítményt nyújtva magabiztos, 2919 arányú győzelmet arattak.

Nehezen rázó
dott bele a hazai
csapat a Nyéklád
háza elleni mér
kőzésbe. A talál
kozó kezdetén fu
tottak az ered
mény után, kima
radt lövések, el
adott labdák, kap
kodás jellemezte
a játékukat. A 16.
percben sikerült a
szerencsieknek
kiegyenlíteniük,
de a vezetést a félidő utolsó pillanataiban vették át (1311). A pi
henő jót tett a lányoknak: a folytatásban összeszedettebb játékkal,
lerohanásból szerzett gólokkal növelték a két csapat közötti kü
lönbséget és megérdemelten nyerték meg 2919 arányban a talál
kozót.
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A város sportéletéből

Botlás után talpra álltak
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A hazánkban működő kerékpáros
versenybíróknak tartottak kétnapos
továbbképzést november 910én
Szerencsen. A Kerékpársport 2000
Alapítvány szervezésében megtartott
eseményen többek között elhangzott,
hogy a minden esztendőben szeren
csi rajttal megrendezésre kerülő
Central European Tour országúti ke
rékpárverseny a jövőben is szívesen
látogat városunkba.

A kétnapos továbbképzés egyik fő ese
ménye volt, amikor a résztvevők megálla
podtak abban, hogy az évek óta Szerencs
ről induló Central European Tour verseny
zői 2014től Ibrány felé vágnak neki a táv
nak, mert a SzabolcsSzatmárBereg me
gyei település csatlakozott a versenyhez.
A Magyar Kerékpáros Szakági Szövetség
igyekszik minél több települést bevonni a
kerékpárversenybe, ezzel tovább népsze
rűsítve a sportágat.

A szakmai program további részében
szó volt a megyei és nemzeti kerék
pársport fejlesztésének irányairól, a 2014
es esztendőre vonatkozó versenyszabá
lyokról.

A továbbképzés résztvevőit köszöntötte
Koncz Ferenc polgármester is, aki biztosí
totta a szervezőket arról, hogy Szerencs a
jövőben is szívesen lesz házigazdája a
Central European Tour rajtjának. Koncz
Ferenc a nemzetközi versenyeken is kie
melkedő teljesítményt nyújtó kerékpáros
hölgyeknek, Törzsök Ildikónak, Bálint
Boglárkának, Tam Csillának, és Agnieska
Bartosnak adta át a szerencsi csokoládék
ból álló ajándékcsomagot.

Jövőre is Szerencsről
rajtolnak a kerekezők

Adventi gyertyagyújtások 
December 1. 16 óra – Advent első vasárnapja
Fellépnek: szerencsi óvodások, Szerencsi Szakképző Iskola, 
Városi Nyugdíjas Klub, Ringer István és Visi Ferenc.
Ünnepi gondolatok: Csejoszki Szabolcs görög katolikus parókus.
December 8. 16 óra – Advent második vasárnapja.
Fellépnek: szerencsi óvodások, Bocskai István Katolikus Gim
názium, „Öreg a nénikéd” Klub, Ringer István és Visi Ferenc.
Ünnepi gondolatok: dr. Börzsönyi József református esperes.
December 15. 16 óra – Advent harmadik vasárnapja
Fellépnek: szerencsi óvodások, Bolyai János Katolikus Általános
Iskola, Ondi és Fecskési Idősek Klubjainak közös kórusa, Ringer
István és Visi Ferenc.
Ünnepi gondolatok: Darvas László római katolikus plébános.
December 22. 16 óra – Advent negyedik vasárnapja
Fellépnek: szerencsi óvodások, Szerencsi Rákóczi Zsigmond
Kéttannyelvű Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola, Nyár
utó Klub, Ringer István és Visi Ferenc.
Ünnepi gondolatok: Koncz Ferenc polgármester.
A programok helyszíne a polgármesteri hivatal előtti tér.

Megkezdődött november 13án a tölgyfa csemeték kiásása a 37es számú fő
út mentén, az üzemanyagtöltőállomás mögötti önkormányzati területen. Va
szily Miklós városi főkertész arról tájékoztatta a Szerencsi Híreket, hogy a ta
valy megvásárolt szaporító anyagot, valamint a művelés költségeit a Startmun
kaprogram révén az ál
lam biztosította. A Szeren
csi Városgazda NonProfit
Kft. munkatársai a közel
egy hektáros ültetvényről
mintegy 330 ezer darab
cser, kocsányos és ko
csánytalan tölgy csemetét
emeltek ki a talajból. A nö
vények válogatása és osz
tályozása az Eperjes utcai
telephelyen történik.

A város mintegy három
millió forintos nettó árbe
vételre számít az erdészeti
célú facsemeték értékesí
téséből.

Tölgyfa csemeték eladásra

A testvérpár először bizalmatlan
volt a polgármesteri hivatal mun
katársaival, a jó szándék azonban
meghozta a gyümölcsét: a napok
ban megszűnt a közvetlen életve
szély a Dózsa György utca végén lé
vő ingatlannál.

A berogyott tetejű épületre a helyi
polgárőrök hívták fel az önkormány
zat figyelmét. Kezdetben az ingatlan

két lakója többszöri kísérletre sem állt szóba a helyszínre érkező hivatali és családsegítő
szolgálatos szakemberekkel, a dolgozók azonban tovább próbálkoztak. Az ősz végére el 
nyerték a testvérpár bizalmát, akik ekkor már maguk is kérték a segítséget a tető helyre
állításához. A történet végére november 2122én került pont, amikor a Szerencsi Város
gazda NonProfit Kft. a rendelkezésre álló bontott anyagokból elvégezte a tető kijavítását.

Anyakönyvi hírek
2013. november

Házasságot kötött: Jakab Zsuzsanna – Bodnár László.
Elhunytak: Sváb Pálné (83 év), Nagy Derczó Irén (75 év),
Tóth István (66 év), Bencze Istvánné (84 év), Rőfi Józsefné
(71 év), Tóth Ferencné (90 év), Répási Lajos (72 év), Nagy
Zsolt (58 év), Uhlár Józsefné (78 év), Fodor Istvánné (80
év), Váradi Károly (82 év), Klausz Lászlóné (91 év), Me 
dzsibriczki József (65 év), Vass Józsefné (85 év), Pásztor
István Lajos (64 év), Heldák Béla (66 év), Kovács Béla (72
év), Nyíri László (81 év), Emődi Jánosné (85 év), Korpás
Imre (76 év), Barnóczki Lászlóné (81 év), Gazsi Jánosné
(82 év).
Születtek: Takács Bence Gergő, Zilahi Csanád, Buri Jenő,
Kosztrub Ábel, Bandura Lilla, Bárány Léna, Gajdos Áron,
Kurmai Lili, Lakatos Sándor, Szajkó Regina Tifani, Szabó
Kevin András.
Köszöntjük városunk ifjú polgárait!

Kijavították a megrongálódott a tetőt



           

 

Szerencs Város Önkormányzata 
3900 Szerencs, Rákóczi út 89. 
E-mail: hivatal@szerencs.hu 
06 47/560-250 
www.ujszechenyiterv.gov.hu 

SAJTÓKÖZLEMÉNY 

 
ELKÉSZÜLT AZ ÁRVÍZVÉDELMI BERUHÁZÁS SZERENCSEN 
 
2013/11/15 
Az árvízkárok megel zése érdekében Szerencs Város Önkormányzata az Új Széchenyi 
Terv Észak-Magyarországi Operatív Programja keretében a „Helyi és térségi jelent ség  
vízvédelmi rendszerek rekonstrukciója” megnevezés  pályázati felhívásra „Szerencs 
város környezetbiztonságának növelése és árvíz veszélyeztetettségének csökkentése” 
címmel 2011 márciusában pályázatot nyújtott be és 101 492 032 forint támogatást 
nyert, amelyet az Európai Unió és a Magyar Állam biztosított. 

 
A Szerencs-patakot érint  árvízvédelmi fejlesztések 2013 tavaszán kezd dtek. A 2013. szeptember 
30-i sikeres m szaki átadást követ en 2013. november 13-án a beruházást ünnepélyes keretek 
között Dr. Kontrát Károly, a Belügyminisztérium parlamenti államtitkára avatta fel. 

Az beruházás célja - a 2006-os és 2010-es árvízi káresemények tapasztalatai alapján - a védelmi 
rendszerhiányosságok kezelése, továbbá a meglév  m tárgyak fejlesztése, biztonságosabbá tétele 
volt. 

A védekezés biztonságának növelése érdekében a patak Szerencs közigazgatási területére es  
szakaszán, megtörtént a töltés meger sítése és a gát magasítása, a fecskési kanyarulatnál a 
településrész védelmében közel 170 méter hosszúságban árvízvédelmi vasbeton súlytámfal 
létesült. A patakot keresztez  csatornák zsilipjei megújultak, egy szakaszon mederburkolat 
létestült, továbbá hat darab ideiglenes szivattyú állás kiépítése, valamint szivattyúk és 
tartozékaiknak beszerzése valósult meg. A m tárgyak környezetében rövid burkolt szakaszok 
kerültek felújításra, átépítésére, ezeket pedig k szórás védi a kimosódástól. 

A pályázat támogatási intenzitása 100%-os volt, így az önrészt nem igényelt. 

A beruházás megvalósítója a munkát közbeszerzési eljárás keretében elnyer , Legyesbényei 
székhely  Cs-Ker Tranzit Kft. volt. 

A projekt a GEOFFROAD Bt. mint tervez  által 13/2011. munkaszám alatt készített vízjogi létesítési 
engedélyezési tervdokumentáció és az ahhoz kapcsolódó 8229-25/2011. számú joger s vízjogi 
létesítési engedély, valamint az O1 és O3 jel  torkolati m tárgyak terveit tartalmazó a RIT-TERV 
Kft. mint tervez  által R-28/2010. munkaszám alatt készített vízjogi létesítési engedélyezési 
tervdokumentáció és az ahhoz kapcsolódó 957-7/2012. számú joger s vízjogi létesítési engedély 
alapján valósult meg. 

A megvalósított fejlesztéseknek köszönhet en javult a szerencsi lakosság – különösen az Ond és 
Fecskés településeken lakók – élet- és vagyonbiztonsága. Csökkent a veszélye annak, hogy a  
jelent sebb es zések alkalmával kilép a medréb l a patak, így nagyobb biztonságban vannak a 
lakóházak.  

A történelmi Magyarország területén kívül, nagy szegénységben
élő moldvai csángó magyar gyermekek megsegítésére kezdeménye-
zett adománygyűjtést a szerencsi Vitelki Virág és édesapja, Vitelki
László. A Szerencsi Hírek szerkesztősége örömmel csatlakozott a fel-
híváshoz, s tudomásunk szerint a helyi iskolákban már megkezdődött
az ajándékok gyűjtése. Reményeink szerint minél többen gondolják
úgy, hogy néhány használati tárggyal szívesen segítenének a mély
szegénységben élő csángó gyermekeknek.

Vitelki Virág és Vitelki László felhívása (részlet):
A történelmi Magyarország területén kívül, nagy szegénységben, anyagi és

kulturális nélkülözésben élő moldvai csángó magyaroknak szeretnénk segíteni.
Ehhez kérjük minden jó szándékú ember támogatását!

Keressen egy jó állapotú cipősdobozt, töltse meg ajándékokkal, melyek leg -
inkább a következők legyenek: kisautók, labdák, babák, plüssállatok, tollak,
ceruzák, számológépek, zsírkréta, kifestők, jegyzettömbök, fogkefe, fogkrém,
szappan, fésű, cukorkák, nyalókák, rágó, napszemüveg, pólók, hajgumik, óra,
képeskönyv. Kedves gondolat egy képeslap, vagy fotó, néhány üdvözlő sorral
személyes jókívánsággal. Ne kerüljenek a dobozba törékeny, folyékony, vagy
romlandó dolgok!

Az elkészült cipősdobozokat kérjük csomagolják be az ünnepnek megfe-
lelően, írják rá, hogy milyen korú és nemű gyermeknek szánják a benne lévő
tárgyakat.

A dobozokat várjuk a szerencsi Gyógynövényboltban (Szerencs, Rákóczi út
104.). Az ajándékokat karácsony előtt szállítjuk egy csángóföldi faluba, 
Pusztinára.

Szeretettel fogadunk minden ötletet, hozzájárulást, segítséget az akció le-
bonyolításához. Segítsünk egy olyan közösségen, akikről az anyaországban
a legtöbben azt sem tudják, hogy léteznek, ahol sok a nélkülözés, nagy a sze-
génység, de erős a hit, érték a család, és még ünnep az ünnep!

Vitelki Virág, Vitelki László
A felhívás teljes szövege lapunk internetes honlapján, 

a szerencsihirek.hu oldalon olvasható.

A Szerencsi Művelődési Központ 
programajánlója

December 2-6.: Vigyázz magadra! bűnmegelőzési rendőr-
ségi vándorkiállítás az árkád teremben.

December 3. 17 óra: Családi mozi – DERÜLT ÉGBŐL FASIRT 2.
– 3D-s rajzfilm aktív szemüveggel. Belépő felnőtteknek 
1 300 Ft, 12 éves korig 1 100 Ft.

December 3. 19 óra: Családi mozi – VÉGJÁTÉK amerikai sci-fi
akciófilm. Főszereplő: Harrison Ford. Felnőttjegy 1 000 Ft, 
12 éves korig 800 Ft.

December 5-6. 9.30 órától és 14.30 órától, december 7.
9.30 órától: Mikulás Vár – A Mikulás és barátai beköltöznek
a várba.

Hátas-Tanyán
kezdődő

Mikulás rendezvényünkre,
december 6-án, 17 órától

Érdeklődni:
30/447-88-77

Bepillantást nyerhet a lovak világába,
lovasaink műsorral készülnek.
Huncutka póni minden résztvevőt
megajándékoz egy kis meglepetéssel.
Várunk minden érdeklődőt!

nek

ami természetesen
díjtalan.

Szeretettel vár uk minden meglévő és új lovasunkat aj

Ajándékokkal teli cipősdobozok
csángó magyar gyermekeknek
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Szerencsen a Bocskai úton 42 m2es, 1
emeleti, összkomfortos, rendezett, tár
sasházi lakás, zárt udvarral, kis kerttel
Kanadába költözésem miatt áron alul,
4,1 M forintért sürgősen eladó. Érd.:
47/361822, 30/3395234. (18191)
SzerencsOnd, Fő utca 21. szám alatti, 2
szobás, összkomfortos családi ház mel
léképülettel, nagy telekkel eladó. Érd.:
70/3869461. (18191)
Szerencsen csendes környezetben
(ESZEI közelében) egy 80 m2es családi
ház, 2 szoba, összkomfortos, gázfűtéses,
nagy kerttel (300 négyszögöl) gyümölcs
fákkal. Érd.: 30/5254740. (18191)
Szerencs központjában téglaépítésű tár
sasházban, teljesen felújított, 2. emeleti,
57 m2es lakás (fa nyílászárók + szúnyog
háló, beépített szekrények, klíma, masz
százskád) hozzá tartozó garázzsal eladó.
Érd.: 30/5254740. (18191)
Budapesten a 16. kerületben, ÓMá
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. Irányár: 13,5
M Ft. Érd.: 20/4662219. (1819)
Budapest IX. kerületében, az Epreserdő
utca elején, több egyetem közelében egy
52 m2es magasföldszinti, jó állapotú la
kás eladó. Képek itt megtalálhatóak:
http://epres.begyikeszter.fotoalbum.hu.
Érd.: 20/2787708, 70/3699155. (18
19)
Szerencs belvárosában, külön bejáratú,
két lakrészes, 2+4 szobás, rendben tar
tott családi ház egyben vagy különkülön
eladó. Kisebbet beszámítunk Szerencsen
vagy Budapesten. Érd.: 20/4464662.
(1819)
Szerencs főutcáján felújított családi ház
eladó. Irodának, üzletnek is alkalmas, va
lamint Bekecsen 85 m2es családi ház el
adó. Érd.: 30/8363302. (1819)
Szerencsen szintes családi ház eladó.
Térkö vezett udvar, műanyag nyílászárók,
laminált padló, gáz és vegyes tüzelésű
kazán, kis kert. Irányár: 15 M Ft. Érd.:
Szerencs, Bénye út 4/A. (18)
Szerencsen 50 m2es, bútorozatlan la
kás kiadó. Érd.: 20/4598092(1819)
Szerencs központi részén (piachoz kö

zel) a Tatay Z. út 5. szám alatt vállalko
zásra is alkalmas, kertes családi ház el
adó. Érd.: 30/4865534 este. (18)
Mád, Bernáth Béla út 4. szám alatt csa
ládi ház eladó. Irányár: 3,7 millió forint.
Tel.: 47/362768. (18)
Kiadó Szerencsen a Spar környékén
földszinti, 40 m2es, összkomfortos, egy
szobás társasházi lakás alacsony rezsi
költséggel. Érd.: 70/5110386. (18)
Eladó 55 m2es felújított társasházi lakás
a városközpontban, alacsony rezsivel, ga
rázzsal. Érdeklődni: 20/5685189.
Szerencsen a Bocskai úton 42 m2es, 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.: 47/361822,
30/3395234. (1819)

VEGYESVEGYES
Mistral típusú elektromos kerékpár el
adó. Érd.: 70/9672478. (181912)
Bontott cserép 2800 db eladó. Érd.:
20/6695781. (18191)
2 db horgászbot kétrészes orsóval, új
szerű állapotban (ajándék hátizsák és
egyéb apróság); 1700 Wos porszívó;
220 V710 W ütvefúró újszerű állapot
ban; bontott, de válogatott fenyő lambé
ria (kb. 10 m2); 1 db magas fordulatszá
mú multifunkciós kisgép (műszerész
munkához); 2 db dupla üvegű terasztó
zárral; vezetékes telefonok rádiós és ki
hangosítható; ajtózárak – bronz, antik aj
tósilt + kilincs; boronz, antik fogas 6 db
+ 4 db kalaptartó. Érd.: 47/362855. (18
191)
2 db fotel, fotelágy, 3 részes, fém kerti
hinta, gyerekbicikli, Peugeot versenybi
cikli, Jawa Babetta segédmotor eladó.
Érd.: 20/2219094. (18191)
Ponyvás utánfutó, előszobafal tükörrel,
cipős szekrény, fiókos szekrény, ebédlő
asztal székekkel, gyerekülés, gyerek ki
ságy, fürdőszobatükör, pipereszkerény,
színes tévé, porszívók, keverőtárcsás
mosógép, sózóteknő, zsíroskannák, gáz
perzselő, demizsonok, boroshordók, női
és férfi rövid és hosszú bőrkabátok, dzse
kik, ruhák, pulóverek, farmernadrágok.
Érd.: 30/6707014. (1819)
Hagyatékból hálószobabútor és kony
habútor mosogatóval eladó. Érd.:
30/4865534 este. (18)
Minőségi körtecefre olcsón eladó. Érd.:
30/4543292, 20/9161667.  (18)
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Lakossági

apróhirdetés

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-VÁR

Akció december 1-től december 15-ig:

Belovecz és Társa Kft.

Sertéstarja csontos
Sertés oldalas
Sertésláb
Csirkecomb
Csirkeszárny
Kacsa farhát
Sümegi sonka (Kunhús)
Méteres csemege, paprikás szalámi
Szójamentes sertésvirsli
Sertés lecsókolbász

1 100 Ft/kg
1 050 Ft/kg

350 Ft/kg
679 Ft/kg
579 Ft/kg
179 Ft/kg
1 490 Ft

1 830 Ft/kg
800 Ft/kg
590 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

Advent KassánAdvent Kassán
december 14.

és december 20.

+ utasbiztosítás2 500 Ft/fő

SzilveszteriSzilveszteri

keresse az irodánkban.keresse az irodánkban.

és
síajánlatainkat

és
síajánlatainkat



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

Szendvicssonka
Parasztkolbász
Szerencsi Snack
Füstölt sertés tarja
Májas hurka
Füstölt főtt császár szalonna

Szendvicssonka
Parasztkolbász
Szerencsi Snack
Füstölt sertés tarja
Májas hurka
Füstölt főtt császár szalonna

1359 Ft/kg
1159 Ft/kg
1625 Ft/kg
1459 Ft/kg
759 Ft/kg

1229 Ft/kg

1359 Ft/kg
1159 Ft/kg
1625 Ft/kg
1459 Ft/kg
759 Ft/kg

1229 Ft/kg

Szerencs, Rákóczi út 107.
Nyitva tartás: kedd–péntek 7–17 óráig,

szombat

Az akció 2013. november 29-től módosításig érvényes!

KUPONLÁZKUPONLÁZ
Vásárlásai után 200 Ft-os kupont adunk…

Részleteket keresse a Húsboltunkban és a www.szermgrt.hu

AKCIÓS TERMÉKEINKAKCIÓS TERMÉKEINK

7–12 óráig.

DECEMBERI AKCIÓ

Egy kis hazai...

december 23. és 30-án: 7–17 óráig,
december 24. és 31-én: 7–11 óráig.

Húsboltunk ünnepi nyitva tartása a következő:

15W-40 és 10W-40 motorolaj 1 000 Ft/l

E-jeles nappali menetfény lámpák

Fagyállók, SZÉLVÉDŐMOSÓK.G12 ( )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

K , AUTÓS AJÁNDÉKOK KARÁCSONYRAlímatisztításK , AUTÓS AJÁNDÉKOK KARÁCSONYRAlímatisztítás

Önindító- és generátorkefék, JÉGOLDÓK,
MOTORINDÍTÓK, ILLATOSÍTÓK, ABLAKTÖRLŐK

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

Izzók +30% fényerővel, xenon hatású is.

MENETRÖGZÍTŐ KAMERA
Gyári ülésfűtések, autótakaró ponyvák, KORMÁNYVÉDŐK
hótálcák, sebváltó bőrszoknyák, ködlámpák, AKKUTÖLTŐK

INGYENES FAGYÁLLÓMÉRÉS
és GENERÁTOR TÖLTÉSELLENÖRZÉS

INGYENES FAGYÁLLÓMÉRÉS
és GENERÁTOR TÖLTÉSELLENÖRZÉS

Megérkezett
a Harmónia Stúdió!

Megérkezett
a Harmónia Stúdió!

A FLABÉLOS-szal 10 perc alatt körülbelül 45-50 percnyi
klasszikus, edzőtermi munkát végezhetünk el, különösebb

megerőltetés és átöltözés nélkül!
Hogyan is működik?
A FLABÉLOS billegő-mozgó padján állva sorozatos egyensúlyvesztés
következik be, mely beindítja a központi idegrendszert, az agy pedig
utasítást ad az egyensúly fenntartásában részt vevő összes izomnak a
korrigálásra, azaz az izomzat automatikusan „ellen tart”.
A FLABÉLOS nemcsak fogyásra, alakformálásra alkalmas, hanem feszessé
teszi a bőrt és számtalan betegségre is gyógymód, úgy, mint például
csontritkulás, derékfájás, cellulitis, növeli a boldogsághormon szintet,
fokozza a vérkeringést, testtartást javítja, erősíti az immunrendszert,
inkontinencia, cukorbetegek alsó végtagi érszűkületi problémáira is
megoldás lehet.

Kinek ajánljuk!
• Fogyni vágyóknak

Sportolóknak
Stressz ellen
Fizikai munkát végzőknek
Ülőmunkát végzőknek
Idősebb korosztálynak

•
•
•
•
•

Bejelentkezés:
Tel.: 06 20/8060-907 3900 Szerencs, Rákóczi út 61.;

Első alkalom INGYENES!
10 perc 600 Ft

Korlátlan bérlet kapható!

www.harmoniagyogyaszat.hu
őnyeiről, tulajdonságairól!honlapon részletesen olvashat a gép el




