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Ásványi kőzetaprító, szárító és csomagoló üzemet avattak
április 7-én a Szerencsi Ipari Parkban. A létesítményben egy
külföldi vállalkozás világszinten értékesített víztisztító rend-
szereihez gyártanak különböző szemcseméretű zeolitokat. 
A telephely ünnepélyes átadásán – ahol részt vettek a tulajdo-
nosok képviselői, a működtetők, a támogatók és városunk 
vezetői – Koncz Ferenc polgármester, valamint Andrej Setina
vezérigazgató vágta át a nemzetiszín szalagot. 

(Cikkünk a 4. oldalon olvasható)

Felavatták a kőzetaprító
üzemet
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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 hi-
vatal ügyfélfogadási ideje: hétfő: 8–12 óráig;
szerda: 8–12 és 13–16 óráig; péntek: 8–12 óráig.
Fogadóórák: Koncz Ferenc polgármester:
időpont-egyeztetéssel. Dr. Egeli Zsolt alpolgár-
mester: minden hónap harmadik hétfőjén 14
órától, legközelebb április 20-án. Nyiri Tibor al-
polgármester: minden hónap harmadik kedd-
jén 14 órától, legközelebb április 21-én. Dr. Barva
Attila jegyző: minden páros hét szerdáján 8-12
óráig, legközelebb április 29-én. A fogadóórák
telefonos bejelentkezés alapján történnek a (47)
565-202-es számon.

SzerencSi JáráSi Hivatal, 
KormányablaK

Szerencs, Rákóczi út 89. Tel.: (47) 795-248, (47)
795-246, (47) 795-240 (porta). Ügyfélfogadás:
hétfő: 7–17 óráig; kedd–péntek: 8–18 óráig.

SzerencSi JáráSi Hivatal 
éS JáráSi gyámHivatal

Szerencs, Rákóczi út 63. Tel.: (47) 777-561, (47)
777-562, (70) 436-1999. Ügyfélfogadási idő: hét-
fő: 8–12 óráig és 13–16 óráig; szerda: 8–12 óráig;
13–16 óráig; péntek: 8–12 óráig.
A Rákóczi út 63-hoz tartozó vezetékes telefon-
számok csak akkor működnek, ha eléjük tárcsáz-
zák a 06 47-et!

nemzeti adó- éS vámHivatal
Szerencs, Széchenyi út 43. Tel.: (47) 361-864. Hétfő
és csütörtök 8–15 óra, péntek 8–12 óra. Miskolc,
Kazinczy út 19. Hétfő 8–18 óra, kedd és csütörtök
8–12 óra, szerda: 14–18 óra, péntek 8–11 óra.

HáziorvoSi rendelőK
I. számú háziorvosi rendelő: rendel: dr. Rohály
Judit háziorvos, 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 háziorvos. Cím: Szerencs, Rákóczi út 51.
Tel.: (47) 362-225. Rendelési 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: Sze-
rencs, Rákóczi út 51. Tel.: (47) 362-638 (asszisz-
tens); (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 háziorvos. Cím: Szerencs, Rákóczi út 51. Tel.:
(47) 361-203. Rendelési idő: hétfő: 8–12 óráig;
kedd: 12–16 óráig; szerda–péntek: 8–12 óráig.
V. számú háziorvosi rendelő: rendel: dr. Gál Ta-
más háziorvos. Cím: Szerencs, Rákóczi út 102. Tel.:
(47) 560-144. Rendelési 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. Ren-
delési idő: hétfő: 14–17 óráig; kedd: 8–11 óráig;
szerda: 14–17 óráig; csütörtök: 8–11 óráig; taná-
csadás: 11–13 óráig; péntek: 8–11 óráig; 13-16
óráig a hónap 2. péntekén.
II. számú házi gyermekorvosi rendelő: dr. Bob-
kó Géza házi gyermekorvos, főorvos. Cím: 3900
Szerencs, Rákóczi u. 51. Tel.: (47) 361-547. Rende-
lési idő: hétfő: 8–12 óráig, Ondi út 12.: 17-18 óráig;
kedd: 13–16 óráig, Ondi út 12.: 17-18 óráig., taná-
csadás: 10–12 óráig; szerda: 8–12 óráig, Ondi út
12.: 17-18 óráig; csütörtök: 13–16 óráig, Ondi út 12.:
17-18 óráig.; péntek: 8–12 óráig, Ondi út 12.: 17-18
óráig. Gyermekszakrendelés a rendelési időben.

FogorvoSi rendelőK
I. számú fogorvosi körzet: rendel: dr. Varga Re-
nátó fogszakorvos. Cím: 3900 Szerencs, Bekecsi
u. 10. (ESZEI). Tel.: (47) 361-758. Rendelési idő:
hétfő–szerda: 8–14 óráig; csütörtök: 13–19 óráig;
péntek: 8–14 óráig.
II. számú fogorvosi körzet: rendel: dr. Gálné dr.
Bíró Marianna. Cím: 3900 Szerencs, Rákóczi út
86. (bejárat a Petőfi utca felől). Bejelentkezni
személyesen, vagy a (20) 564-5064-es telefon-
számon lehetséges. Rendelési idő: hétfő: 10–16
óráig; kedd–szerda: 12.30–18.30 óráig; csütör-
tök–péntek: 9–15 óráig.

III. számú fogorvosi körzet: rendel: dr. Brugo-
viczky Zsolt Béla. Cím: 3900 Szerencs, Sallai út
11. Tel.: 30/330-15-55. Rendelési idő: hétfő, szer-
da, péntek: 8-14 óráig; kedd, csütörtök: 14-20
óráig.

KözPonti orvoSi ügyelet
Szerencs, Rákóczi út 51. Tel.: (47) 364-300. Disz-
pécserszolgálat: (47) 362-255. Hétköznap délután
15 órától másnap reggel 7 óráig. Hétvégén, sza-
badnapokon, munkaszüneti és ünnepnapokon
reggel 7 órától az első munkanap reggel 7 óráig.

ügyeleteS gyógySzertáraK
Április 13–19.: Centrum Gyógyszertár. Április 20–
26.: Oroszlán Gyógyszertár. Április 27. – május 3.:
Alba Gyógyszertár. Május 4–10.: Tesco Gyógy-
szertár. 22 óra után a gyógyszertárak telefo-
nos egyeztetést követően, az ügyeletes or-
vos kérésére, rendkívüli esetben biztosítják
a gyógyszer kiadását.

gyógySzertáraK nyitva tartáSa
Alba: Szerencs, Rákóczi út 102. Tel.: (47) 361-530.
Nyitva tartás: H–P: 8–17 óra, Szo.: 8–12 óra. Cent-
rum: Szerencs, Rákóczi út 75. Tel.: (47) 362-054.
Nyitva tartás: H–P: 7.30–19 óra, Szo.: 7.30–11.30
óra. Oroszlán: Szerencs, Bekecsi út 8. Tel.: (47)
361-433. Nyitva tartás: H–P: 8–19 óra. Szerencs:
Tesco Áruház. Tel.: (47) 560-302. 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. Ren-
delési idő: hétfő–péntek: 17–19 óráig.

zemPléni múzeum
Szerencs, Rákóczi-vár. Tel./Fax: (47) 777-770. E-ma-
il: muzeum@szerencs.hu. A kiállítások általános
nyitva tartási rendje: 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
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Április 18. szombat 
Várudvari vigadalom a Rákóczi-várban

9 óra: Főzőverseny
9.30 óra: A Hajnali Néptáncegyüttes műsora
10 óra: Szerencsi óvodások műsora
13.30 óra: A főzőverseny eredményhirdetése
14 óra: A X. Szerencsi Pálinka- és Bormustrát megnyitja 
Koncz Ferenc polgármester
14.20 óra: A Szerencsi Férfikar bordalokat énekel
14.40 óra: A Szikra Tánciskola bemutatója
15 óra: Bábelőadás a lovagteremben
16 óra: A Groovehouse együttes koncertje 
18 óra: A Pálinka- és Bormustra eredményhirdetése
18.15 óra: A Children of Distance zenekar koncertje

Április 19. vasárnap
8 óra: Spisák Lajos Horgász Emlékverseny. Helyszín: szerencsi Ho-
mokos-tó. Szervező: Szerencsi Horgász Egyesület.
10 óra: VIII. Szerencs Város Kupa Nemzetközi Asztalitenisz Verseny.
Helyszín: Kulcsár Anita Sportcsarnok. Szervező: Szerencs VSE asz-
talitenisz szakosztály
14 óra: Szerencs Város Német Nemzetiségi Önkormányzat II. vízfa-
kasztó közösségi programja. Helyszín: Árpád-hegy, fenyves.

Április 20. hétfő Szerencs Város Napja
9 óra: Térzene a Kossuth téren. 
Közreműködik a Szerencsi Fanfár Ifjúsági Fúvósegyüttes.
9.30 óra: Koszorúzás Bocskai István szobránál, a Kossuth téren.
Közreműködik: Ringer István tárogatón.

A koszorúzást követően:
A fejedelemválasztó szerencsi országgyűlésre emlékező ünnepi mű-
sor a Bocskai István Katolikus Gimnázium diákjaival. 
Köszöntő: dr. Gál András gimnáziumigazgató, dr. Börzsönyi József
nyugalmazott református esperes. 
Előadást tart: dr. Nyakas Miklós nyugalmazott múzeumigazgató.

11 óra: A felújított Meggyes Hotel ünnepélyes átadása. 
A hotelt felavatja: Pogácsás Tibor, a Belügyminisztérium önkor-
mányzati államtitkára. 
Beszédet mond: Koncz Ferenc polgármester. 
Helyszín: Szerencs, Zrínyi utca 9.

11.30 óra: Szerencs Város Önkormányzatának ünnepi ülése. 
A városi kitüntetések és egyéb elismerések átadása. 
Köszöntő: Koncz Ferenc polgármester. 
Díszvendég: Pogácsás Tibor, a Belügyminisztérium önkormányzati
államtitkára. 
Közreműködik: Szerencsi Férfikar és Ringer István tárogatón. 
Helyszín: Rákóczi-vár színházterme
18 óra: A kiváló tanulmányi és sporteredményt elért diákok elis-
merése. 
Helyszín: Bocskai István Katolikus Gimnázium aulája.

Szerencs Város Napja

2015.

Jeney András

Szerencs éneke

Ott, hol az Alföld únva lapályát égre igyekszik,
s hajdani vulkán ősi kövekből hegy-magasat gyúr,
lánykeblet formáz, szoknyája alatt parazsat rejt,
s vágyat, bort, aszut érlel; – ott született meg a város.
Árpád lelke lebeg vizein, sátrát hegyek őrzik,
s várja, talán még hallik éneke régi reménynek.
Nézi a múltat… Krónika lapjain egykori jóslat:
„Ím, ma ad Isten jóra szerencs-ét mind eme táj-nak,
Tarcal-nak, magyar Ond-nak.” S jött a szerencse, az áldás.

Dús legelők, kerecsensólymoknak fészket adó bükk,
jószagu földek, medvecsapáson szarvasok, őzek,
s emberek is, lélek-nemesek, ország-gyarapítók;
jött Rákócziak őse: Zsigmond, Biblia hőse,
s jött az erős nő, hű fejedelmek anyja: Zsuzsanna.
Bocskai is, magyaroknak Mózese, hadba ki innen
indult, s volt egyetlen győztes béke kötője.
S harc ha elült, jó sorsa Szerencset másfele vitte:
gyár épült, bor mellé ád kenyeret ezereknek;
gyári sziréna, bűz minekünk zene lett, tavasz-illat,
s répamezők, ligetek cukorédes, hűs levegője.

Itt ma is közelebb van a múlt, a jelen csak a távol;
áldásokra sötéten rázuhantak az átkok.
Vesztes harcra Rodostó, Basta-szekérnek igája,
málenkíj robotok… S vérükbe a szó belefojtva.
Árva hitünk maradott csak, szánkban a tegnapi ízek,
ám ami édes volt, lásd, mára olyan keserű lett.
Gyom nyeli el, csak a semmi kéménye feketéllik,
Árpád-hegyről is szomorú ének szava hallik.

Mégis, a múlt szele fúj, zúgása mégse hiába;
nincs dudaszó, cukorillat, gyár letarolva, de mégis,
él ez a város! Istenem, adj neki újra szerencsét –
szíve s két keze kér, ab urbe condita, Ámen.



Ásványi kőzetaprító, szárító és cso-
magoló üzemet avattak április 7-én a
Szerencsi Ipari Parkban. A létesít-
ményben egy külföldi vállalkozás vi-
lágszinten értékesített víztisztító
rendszereihez gyártanak különböző
szemcseméretű zeolitokat. A telephely
ünnepélyes átadásán – ahol részt vet-
tek a tulajdonosok képviselői, a mű-
ködtetők, a támogatók és városunk ve-
zetői – Koncz Ferenc polgármester, va-
lamint Andrej Setina vezérigazgató
vágta át a nemzetiszín szalagot.

A Rátka határában található riolittufa-bá-
nyát birtokló, svéd tulajdonú Josab Hungary
Kft. négy évvel ezelőtt határozta el, hogy saját
zeolit-feldolgozó üzemet hoz létre. A cég
anyavállalata vízszűrők gyártásával és forgal-
mazásával foglalkozik, ehhez használják fel
az itt kitermelt vulkáni eredetű kőzetet. 
A több mint 122 millió forintos beruházás
megvalósításához a kft. 73,2 milliós támoga-
tást nyert el európai uniós pályázati forrás-
ból. A kialakított közel 770 négyzetméteres
kőtároló és kőfeldolgozó üzemcsarnok, a
hozzá tartozó iroda és szociális helyiségek, il-
letve az aprító, osztályozó és csomagoló be-
rendezések megfelelő hátteret biztosítanak a
bányában kinyert – évi 5 000 tonna – zeolit
feldolgozásához és külföldi értékesítéséhez.
A fejlesztés eredményeként lehetőség nyílt a
zeolitok csoportjába tartozó Aqualite védje-
gyű ásvány előállítására, amely nagy mennyi-
ségben árusítható a nemzetközi piacokon.

Andrej Setina, a Josab International AB ve-
zérigazgatója az avatási ünnepségen úgy fo-
galmazott, az üzem létrehozása rendkívül
fontos lépés volt mind a vállalat, mind Rátka
és Szerencs életében, valamint bízik abban,
hogy további munkahelyeket teremthetnek
ezáltal. Az igazgató szerint az itt megvalósult

beruházás leginkább annak a közel százmil-
lió embernek értékes, akik nem juthatnak
tiszta ivóvízhez, hiszen az itt történő termelés
kulcsfontosságú a cég által forgalmazott szű-
rőberendezések gyártásához.

Udvardi György üzemvezető felelevenítette
az elmúlt évek történéseit, majd gratulált a
Josab Hungary Kft. újonnan kinevezett
ügyvezetőjének, Udvardi Norbertnek, illetve
köszönetet mondott az önkormányzatnak és
a közreműködő vállalkozásoknak a segítsé-
gért. A telep irányítója hozzátette, hogy jelen-
leg tizenkét alkalmazottjuk van, de szeretné-
nek fejlődni a jövőben, bővíteni kívánják a

termelési kapacitásukat, amellyel együtt a
foglalkoztatottak száma is növekedni fog.

Koncz Ferenc polgármester örömének
adott hangot, amiért a LED fényforrásokat
összeszerelő csarnok után újabb gyár kezdte
meg működését Szerencsen, és háláját fejezte
ki a vállalat felé, amiért nálunk építették fel
az üzemet. A városvezető a munkahelyterem-
tésről szólva elmondta: ez a törekvés az elkö-
vetkezőkben is tapasztalható lesz, több pro-
jekten is dolgozik az önkormányzat, várható-
an nagyobb létszámot igénylő beruházás is
létre fog jönni a településen.

R.P.
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Szerencs Város Önkormányzata tör-
vényi kötelezettségének megfelelően
idén májusban ebösszeírást végez. Ezt
az eljárást a településeknek háromé-
vente legalább egy alkalommal köte-
lező kivitelezniük. A rendelkezés cél-
ja, hogy átláthatóbb legyen a hazai eb-
állomány, és csökkenjen a kóbor ku-
tyák száma.

A tulajdonosoknak minden négy hónapos-
nál idősebb ebet be kell jelenteniük, függet-
lenül attól, hogy van-e bennük chip vagy sem,
de az állatorvosnál korábban bejelentett
négylábúakról is számot kell adniuk. A re-
gisztrációs lapon fel kell tüntetni a kutya faj-
táját, nevét, gazdája nevét, elérhetőségét, az
állatba ültetett transzponder (mikrochip)
számát, és egyebek mellett azt is, hogy melyik
állatorvos végezte a beavatkozást. Ha a ku-
tyatulajdonos még nem tett eleget chipbeül-
tetési kötelezettségének, az űrlap kitöltése
előtt ezt pótolnia kell. Az adatokat számító-
gépre viszik, elektronikus nyilvántartást ké-
szítve a településen élő házőrzőkről. Fontos
tudni, hogy a gazdik az összeírást követően is

kötelesek a bekövetkezett változásokat, sza-
porulatot vagy elhullást írásban jelezni. Aki
elmulasztja az adatszolgáltatást, minimum
30 ezer forint pénzbírságra számíthat, s a hi-
ányzó chipért szintén büntetés jár, minimum
45 ezer forint.

Az adatgyűjtést az önkormányzat munka-
társai végzik, akik fényképes igazolvánnyal és
megbízólevéllel fogják felkeresni a kutyatu-
lajdonosokat. Fontos kiemelni, hogy nem a
büntetés kiszabása a cél, ezért a városvezetés
együttműködésre kéri a lakosságot. A beje-
lentéshez szükséges adatlap a Szerencsi Pol-
gármesteri Hivatalban is igényelhető. 

R.P.

Felavatták a kőzetaprító üzemet

Bírság jár a be nem jelentett
kutyákért
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A Szerencsi Városgazda Nonprofit
Kft. az előző évekhez hasonlóan most
is szeretné virágossá varázsolni a vá-
rost. A cég munkatársai már 2014 vé-
gén elkezdték a munkálatokat és je-
lenleg is az egynyári növények veté-
sén, termesztésén és nevelésén dol-
goznak. A vállalat már készül a kiül-
tetésükre, de azt csak a fagyosszentek
után tudják elkezdeni, tehát leghama-
rabb május második felében.

A virágok hasonló fajtájúak lesznek, mint
az előző években, a kiültetendő mennyiség
sem változik, de eladásra valószínűleg több
kerül majd, hiszen minden növényház zsúfo-
lásig megtelt a telephelyen – tudtuk meg Va-
szily Miklós városi főkertésztől, aki arról is
beszámolt, hogy a közelmúltban új fóliahá-
zakat is építettek.

A városi konyhakertben szintén javában
tartanak a tavaszi munkálatok. Elvégezték a
talajművelési feladatokat, elvetették a zöld-
ségeket, már földben van a vörös- és lila-
hagyma, de a zöldborsó nagy része is, ame-
lyet szakaszosan szórnak, hogy folyamato-
san felhasználható legyen a konyha számára,
illetve megkezdődött a burgonya vetése is.

R.P. 

Tavaszi munkák
a kertészetben

2015. április 17.

Egyirányú forgalom a temetőkben

Új forgalmi rend lépett ér-
vénybe 2015. április 1-jétől a
szerencsi temetőkben. A Bakó
utcai református sírkert kapujá-
nál látható az egyirányú út jel-
zés, mely mellett ott áll a figyel-
meztetés: tehergépjárművel és
mezőgazdasági vontatóval be-
hajtani tilos! A teherautók és
mezőgazdasági járművek átha-

ladását nem csak a tábla tiltja,
hiszen jó ütemben halad a te-
metők körüli kerítés megépíté-
se is. Érdemes figyelni az új jel-
zéseket az arra közlekedőknek!

Elkészült az új járda

Több évtizedes gond oldó-
dott  meg Szerencsen a Kassa

út és a Bástya utca kereszteződésé-
ben. A környék lakói régóta panasz-
kodtak a jelentősen megrongálódott
járda miatt, melynek felújítását a na-
pokban fejezte be a Szerencsi Város-
gazda Nonprofit Kft. Az önkormány-
zati cég telephelyén készített térkő-
burkoló anyag felhasználásával az
eddigieknél szélesebb, kerékpárút
nyomsáv kialakítására is alkalmas
gyalogutat építettek.

Az állami cég már megkezdte az utak kátyúzását

A Magyar Közút Nonprofit
Zrt. a tavasz beköszöntével
megkezdte a kezelésében lévő
utak kátyúzását. A téli időszak-
ban keletkezett úthibákról első
sorban saját ellenőri hálózatán
keresztül szerez információt a
társaság, hiszen meghatározott
terv alapján több száz munka-
társuk járja végig az általuk
fenntartott közel 32 ezer kilo-
méteres közúthálózatot – írja egy korábbi közleményében az állami cég. 

A közútkezelő munkatársai ütemezetten végzik a kátyúzásokat, első körben a gyorsfor-
galmi és főutakon, majd a kevésbé forgalmas mellékutakon, végül a bekötőutakon végeznek
beavatkozást.

Szerencsen a fecskési városrészben már megjelentek a Magyar Közút Zrt. munkatársai
és a Kandó Kálmán, valamint a Dobó Katica utcák nagyobb hibáinak javítása után Mező-
zombor felé haladtak tovább. Reményeink szerint nem ért véget a folyamat városunkban,
hiszen a szintén állami fenntartásban lévő Ondi úton, a Rákóczi és Bekecsi utakon, valamint
a Prügy felé vezető Nagyvárad és Pozsonyi utcákban ugyancsak találni még javításra szo-
ruló útszakaszokat. M. Z.

Láttuk, haLLottuk
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Városházi napló: kerti hulladékégetés,
városi kitüntetések

2015. április 17.

Szerencs Város Önkormányzata a ko-
rábbi években is és most is elsődleges
céljának tekinti a helyi vállalkozások tá-
mogatását és a munkahelyteremtés elő-
segítését. A 2015. évi költségvetés terhé-
re a Képviselő-testület 5 millió forint ke-
retösszeget különített el erre a célra.

A pályázat keretében odaítélhető keret-
összegből igényelhető új munkahelyek lét-
rehozását célzó támogatás (munkahelyte-
remtő-támogatás) meglévő munkahelyek
megtartását ösztönző támogatás (munka-
helymegtartó-támogatás) üzlethelyiség,
székhely/telephely épület, műhely homlok-
zatának felújítása céljából nyújtott támoga-
tás (homlokzat-felújítási támogatás).

A pályázat kizárólag formanyomtatvány
útján nyújtható be, amelyhez csatolni kell 
a nyilatkozatokat és mellékleteket, és Sze-
rencs Város Önkormányzatának címezve
kell eljuttatni levélben a Polgármesteri Hi-
vatal (3900 Szerencs, Rákóczi u. 89.) címé-

re, vagy személyesen leadható az
adóügyi osztály irodájában.

A kérelmezőnek a támogatás el-
nyeréséhez az útmutató szerint
szükséges tartalom és forma meg-
tartása mellett kell benyújtania
pályázatát, melynek összeállításá-
val kapcsolatos tudnivalók, a fel-
hívás és pályázati feltételek, vala-
mint az alkalmazandó dokumen-
táció elérhető a www.szerencs.hu
honlapon, továbbá a Szerencsi
Polgármesteri Hivatal adóügyi
osztályán.

A pályázatok benyújtásának 
határideje:

2015. május 6. (szerda) 16 óra.

A pályázati feltételeknek megfelelő kérel-
meket az önkormányzat pénzügyi bizottsá-
ga bírálja el, és szerződéskötést követően –
a rögzített feltételek szerint – történik a

vissza nem térítendő pályázati összeg fo-
lyósítása. 

A pályázaton való részvétellel, annak el-
készítésével kapcsolatos további informá-
cióval szolgál az érintetteknek az adóügyi
osztályvezető személyesen a hivatalban,
vagy a 47/565-282-es telefonszámon.

Szerencs Város Önkormányzatának 

pénzügyi bizottsága

Szerencs Város Önkormányzata
rendeletben határozta meg a belterü-
leten végezhető kerti hulladék és
avar égetés szabályait és új elemek ke-
rültek a helyi kitüntetésekről, elisme-
rő címekről szóló jogszabály paragra-
fusai közé. Minderről a képviselő-tes-
tület 2015. március 31-ei rendkívüli
ülésén született döntés.

Dr. Sável Katalin aljegyző ismertette, hogy
2015. március 5-én lépett életbe az Országos
Tűzvédelmi Szabályzatról szóló belügymi-
nisztériumi rendelet, mely megtiltja a belte-
rületi, szabadtéri égetést, kivéve azokat a te-
rületeket, ahol ezt más jogszabály – például
önkormányzati intézkedés – lehetővé teszi.
E célból hozta létre a helyhatóság saját ren-
delkezését: kerti hulladékot és avart Szeren-
csen két időszakban –  március 1. és április
30-a között, valamint október 1. és novem-
ber 30-a között csütörtökön, pénteken és
szombati napokon 10–18 óráig – van lehető-
ség égetéssel megsemmisíteni. A külterületi
zöld hulladék megsemmisítését kizárólag a
tűzvédelmi hatóság engedélyezheti. Takács
Richárd, a Miskolci Katasztrófavédelmi Ki-
rendeltség hatósági osztályának kiemelt re-
ferense hívta fel a figyelmet arra, hogy a

gasztronómiai jellegű tűzgyújtások, mint a
szalonnasütés, kerti grillezés nem tartozik a
tilalom hatálya alá, az általános tűzgyújtási
szabályokat betartva ezt továbbra is egész
évben végezhetik a szerencsiek. A jogi és
ügyrendi, valamint a pénzügyi bizottságok
egyaránt elfogadhatónak tartották a rende-
let-tervezetet, dr. Takács István megjegyezte:
véleménye szerint Tokaj-Hegyalján megol-
dást kell találni a szőlővenyige megsemmisí-
tésére, ugyanis ha ez nem történik meg, a
zöld hulladék fertőzheti a világörökségi te-
rület ültetvényeit. Nyiri Tibor alpolgármes-
ter tájékoztatta a jelenlévőket arról, hogy
egyeztetés történt a Szerencsi Városgazda
Nonprofit Kft. ügyvezetőjével, aki ígéretet
tett arra, hogy kérésre, a település környéki
szőlőkből elszállítják, majd céljaikra haszno-
sítják a venyigét. Dr. Sütő Szilveszter arra
emlékeztetett, hogy az elmúlt téli időszak-
ban a város területén, a kéményekből áradó
füstből érezhető volt, hogy több helyen mű-
anyagokat is eltüzelnek. Azt javasolta a ható-
ságnak, hozzanak létre egy ingyenesen hív-
ható telefonszámot, ahol bejelentést tehet-
nek az emberek, ha ilyet tapasztalnak. – Tu-
domásul kell venni, hogy a műanyagok ége-
tésekor dioxin kerül a levegőbe, mely rákos
megbetegedést okoz – fogalmazott a képvi-

selő. Koncz Ferenc polgármester szerint a
Szerencsi Híreken keresztül – amely eljut
minden helyi háztartásba – is fontos felhívni
az emberek figyelmét arra, hogy saját magát
mérgezi az, aki ilyen veszélyes anyagokat
éget el otthonában. Visi Ferenc a tűzgyújtási
rendelethez kapcsolódóan megjegyezte:
visszásnak érzi a szabályozást, hiszen több
szőlőparcella csupán néhány méterre talál-
ható a belterületi határtól. Azt javasolta,
hogy a katasztrófavédelem vegye figyelembe
az ilyen jellegű igényeket is.

A belterületi szabadtéri égetés szabályai-
ról szóló rendeletet végül egyhangúlag fo-
gadta el a képviselő-testület.

A személyes gondoskodást nyújtó, szociá-
lis ellátásról szóló szabályozást is módosítot-
ta március 31-ei rendkívüli ülésén az önkor-
mányzat. Sipos Attila, a Szociális és Gyer-
mekjóléti Alapszolgáltatási Központ igazga-
tója elmondta: 20%-os térítési díj emelést ja-
vasolnak – az étkeztetéstől, a nappali ellátá-
son át a bentlakásos otthonig – a város fenn-
tartásában lévő szociális intézményekben.
Kiss Attila tolmácsolta a jogi és ügyrendi bi-
zottság véleményét, mely támogatja a rende-
let-tervezetet, hasonlóan a pénzügyi bizott-
sághoz.

folytatás a 7. oldalon.

Pályázati lehetőség helyi kisvállalkozásoknak
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folytatás a 6. oldalról.

Magyarország helyi önkormányzatai-
ról szóló törvény értelmében a képvise-
lő-testület megalkotta az államháztartá-
son kívüli források átvételének és átadá-
sának szabályairól szóló rendeletét. Dr.
Barva Attila részletezte, hogy a központi
költségvetésből származó pénzek átvé-
telén és átadásán kívül e rendelet tartal-
mazza például a képviselői alap felhasz-
nálásának kötelmeit is. Koncz Ferenc ki-
egészítésében a mindenki előtt ismert
ukrajnai helyzetre hívta fel a figyelmet.
Kovács Miklóstól, a Kárpátaljai Magyar
Kulturális Szövetség elnökétől szemé-
lyes megkeresés érkezett a polgármes-
terhez, aki csatlakozva számos hazai ön-
kormányzati kezdeményezéshez azt ja-
vasolta: a képviselői alap terhére egy-
egy havi pénzösszeggel, összesen 450
ezer forinttal támogassák a Záhonytól
15 kilométerre található Szürte község
önkormányzatát, az ott élő rászorulókat.
Miután a képviselők egyetértettek a pol-
gármester javaslatával, a kitüntetésekről
és elismerő címekről szóló helyi rende-
letet is módosította a testület. Dr. Barva
Attila jegyző ismertette, hogy a Pro Ur-
be-díj a jövőben nem csak személyek-
nek, hanem szervezeteknek is odaítélhe-
tő lesz, továbbá bevezetik a „Szerencs
Tiszteletbeli Polgára” címet. Ez utóbbi
olyan nem helyben élők részére adható,
akik tevékenységükkel elősegítették, tá-
mogatták Szerencs testvérvárosi kap-
csolatainak kialakítását, fejlesztését. Ezt
évente legfeljebb két főnek ítélhetik oda.
Ugyancsak határozat született arról,
hogy megalapítják a „Szerencs Város Kö-
zösségéért Polgármesteri Elismerő Ok-
levelet”, mely posztumusz cím annak a
személynek állít emléket, aki kiemelke-
dő munkájával hozzájárult a gazdasági,
tudományos, kulturális, sport, művésze-
ti élet értékeinek gyarapításához.

A továbbiakban Sipos Attila kérte a
képviselő-testület támogatását ahhoz,
hogy forrást igényelhessenek az Idősko-
rúak Gondozóháza felújítására. Mint el-
hangzott, a nemzetgazdasági miniszter
hirdetett pályázatot szakosított ellátá-
sok fejlesztésére, az elnyerhető összeg
20 millió forint, melyből az intézmény
belső rekonstrukcióját, energetikai fej-
lesztését kívánják megvalósítani.

Döntés született arról is hogy – a bel-
ügyminiszter és a nemzetgazdasági mi-
niszter felhívására – Szerencs Város Ön-
kormányzata pályázatot nyújt be a tele-
pülési önkormányzatok rendkívüli költ-
ségvetési támogatására, ennek kereté-
ben rendkívüli szociális támogatásra. 

M. Z.

Koncz Ferenc, Szerencs
polgármestere hivatalában
fogadta 2015. április 2-án
Maria Assunta Accili Sabba-
tinit, Olaszország magyaror-
szági nagykövetét, akit a lá-
togatásra elkísért Fabrizio
Dassogno a TIGÁZ vezér-
igazgatója. A találkozó a vá-
rosvezető dolgozószobájá-
ban beszélgetéssel kezdő-
dött, majd a vendégek rövid
városi séta után a Zempléni
Múzeumba látogattak, ahol
a több mint egymillió dara-
bos képeslap gyűjteménnyel
ismerkedtek. Megtekintet-
ték a Szerencsi Bonbon Kft.
új üzemcsarnokát is, ahol dr. Takács István cégvezető a jelenkori csokoládékészítés folyamatát,
valamint a helyi édességgyártás történetét ismertette. A nagykövet és kísérői a nap további ré-
szében Tarcalra és Tolcsvára utaztak.

Szakmai tanácskozást tartottak már-
cius 31-én a Szerencsi Polgármesteri
Hivatalban. Az értekezlet célja az volt,
hogy a helyi szakemberek olyan prob-
lémákat és lehetséges megoldásokat fo-
galmazzanak meg, amelyekből tervek
készíthetők a város integrált település-
fejlesztési stratégiájához, amit a debre-
ceni Észak-Alföldi Regionális Fejlesztési
Ügynökség fog kidolgozni.

A képviselet munkatársai a feladathoz meg-
alapozó vizsgálatot készítettek, melyből töb-
bek között kiderült, hogy Szerencs lakó- és ál-
landó népessége a természetes fogyás és a nö-
vekvő elvándorlás miatt évről évre folyamato-
san csökken, magas az idős és a gyermekkorú-
ak, tehát az inaktív népesség aránya, emelke-
dett a nemzeti és az etnikai kisebbséghez tar-
tozók száma. Elhangzott, hogy nőtt a legfeljebb
általános iskola 8. osztályát teljesítettek, az
érettségivel mint legmagasabb végzettséggel
rendelkezők, valamint az egyetemi, főiskolai és

egyéb oklevelet birtoklók aránya. Kiderült,
hogy Szerencsen a regisztrált munkanélküliek
száma 2000 és 2013 között 650 főről 383-ra
csökkent. A városban a száz lakosra jutó adó-
fizetők száma 2000-től folyamatosan növekvő
tendenciát mutat, az egy lakosra jutó nettó bel-
földi jövedelem 2012-ben 657 917,5 Ft volt,
ezzel meghaladva a megyei járásközpontok
(641 301,7 Ft) és a járási (479 812,5 Ft) érté-
ket, de nem éri el az országosan mért 
680 194,5 forintos átlagot. Szó volt a település
humán-infrastruktúrájáról, a városüzemelte-
tésről, az önkormányzat gazdálkodásáról és a
helyi vállalkozásokról. A tájékoztatás után a
résztvevők moderált műhelymunka keretében
értékelték a tématerületeket.

Szathmári Balázs, az Észak-Alföldi Regioná-
lis Fejlesztési Ügynökség gazdaságfejlesztési
csoportvezetője érdeklődésünkre elmondta,
hogy a készülő stratégia az elkövetkező uniós
fejlesztési ciklus alapdokumentuma lesz,
amely meghatározza azokat az irányvonalakat,

amelyek mentén megva-
lósulhatnak az elképzelé-
sek. A szakember szerint
a legfontosabb az, hogy
olyan célok legyenek ki-
tűzve, amelyek Szerencs
hosszú távú koncepciójá-
hoz is igazodnak, és eh-
hez szükség van a helyi
problémák megismeré-
sére, amelyeket belefog-
lalnak a készülő tervbe.

R.P.

Szerencsen járt az olasz nagykövet

Konzultáció a településfejlesztésről
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Hagyományos húsvéti hangversenyt rendeztek április 1-jén a
szerencsi görög katolikus templomban, ahol Csejoszki Szabolcs
osztotta meg gondolatait a jelenlévőkkel. A parókus a hit és a zene
kapcsolatáról szólva kifejtette, hogy utóbbi segít még jobban el-
mélyülni a kereszténység legnagyobb ünnepében. Koncz Ferenc
polgármester az egyházi események összetartó erejét hangsú-
lyozta, majd köszönetet mondott a fellépő kórusoknak, amiért
rendszeresen részt vesznek a város kulturális programjain. A mű-
sorban közreműködött a Bolyai János Katolikus Általános Iskola
énekkara, a Hegyalja Pedagógus Kórus, a Kisboldogasszony Kórus
és a Szerencsi Férfikar.

A tüzek szempontjából a tavasz a legveszélyesebb időszak,
hiszen a jó időben egyre többen választanak szabadtéri prog-
ramokat, vagy kezdik meg a kerti munkálatokat. A veszélyt egy-
részről a száraz aljnövényzet és avar jelenti, amelyben könnyen
és gyorsan terjednek a lángok. Kockázatot jelenthet a gondat-
lanság is, hiszen a szabadban keletkezett tüzek 99 százalékát
emberek okozzák – hívja fel a figyelmet közleményében a Bor-
sod-Abaúj-Zemplén Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság.

Az új Országos Tűzvédelmi Szabályzat március 5-ei hatályba lé-
pésével tilossá vált a belterületi ingatlanok használata során kelet-
kező hulladék szabadtéri égetése, melyre csak ott van lehetőség,
ahol azt jogszabállyal, külön meghatározott esetekben és feltételek-
kel megengedik.

Belterületen csak abban az esetben lehet növényi hulladékot éget-
ni, ha azt önkormányzati rendelet lehetővé teszi, bármilyen más
kommunális, ipari eredetű, illetve veszélyes anyagot tartalmazó hul-
ladék égetése tilos.

A szabályzás továbbra sem érinti a kerti grillezést és a tűzön tör-
ténő sütés-főzést, azonban mint minden égetéssel összefüggő tevé-
kenység során, itt is be kell tartani a tűzgyújtás általános szabályait.

A tűzgyújtás általános szabályai:
– Ne hagyjuk felügyelet nélkül a tüzet, a még ki nem hűlt parazsat,

hamut!
– Gondoskodjunk a megfelelő, tűz oltására alkalmas anyag, eszköz

– víz, homok, kerti csapra szerelt locsolótömlő, tűz oltására alkalmas
kéziszerszám – készenlétben tartásáról!

– Az égetést követően a tüzet gondosan oltsuk el, győződjünk meg
arról, hogy valóban kialudt!

– A külterületen lévő, lábon álló növényzet, tarló, illetve a növény-
termesztéssel összefüggésben keletkezett hulladék szabadtéri ége-
tését minden esetben előzetesen engedélyeztetni kell a területileg
illetékes katasztrófavédelmi kirendeltség tűzvédelmi hatóságával.
Az ezzel kapcsolatos kérvényt, a tevékenységet megelőzően legalább
tíz nappal kell benyújtani, melynek az alábbiakat kell tartalmaznia:
a kérelmező nevét és címét; az égetés pontos, földrajzi koordináták-
kal vagy helyrajzi számmal megadott helyét; megkezdésének és ter-
vezett befejezésének időpontját (év, hónap, nap, óra, perc); az irá-
nyított égetés indokát; az érintett terület nagyságát; a folyamat pon-
tos leírását; az égetést végző személyek nevét, címét; a felügyeletet
biztosító személy nevét és címét, mobiltelefonszámát; a tűz tovább-
terjedésének megakadályozására tervezett intézkedéseket és a hely-
színen biztosított, a tűz továbbterjedésének megakadályozására ké-
szenlétben tartott eszközök felsorolását.

Tűzgyújtási tilalom esetén az érintett területen akkor sem megen-
gedett a tűzgyújtás, ha azt egyébként más jogszabály megengedi!

Jogszabálytól eltérő, vagy hatósági engedély hiányában végzett
tűzgyújtási tevékenység tűzvédelmi bírságot von maga után!

Az ingatlan tulajdonosa, használója köteles a területet az éghető
hulladéktól és további hasznosításra nem kerülő száraz növényzet-
től mentesen tartani. Ennek elmulasztása esetén 60–200 000 Ft-ig
terjedő bírság szabható ki.

A tűzvédelmi előírás megszegése miatt, ha az tüzet idézett elő, 
100 000-től 1 000 000 Ft-ig terjedő tűzvédelmi bírság szabható ki.
Abban az esetben, ha az oltási tevékenységben a tűzoltóság beavat-
kozása is szükséges, a tűzvédelmi bírság 200 000-től 3 000 000 Ft-ig
terjedhet.

A szabadtéri 
tűzgyújtás szabályai

Istentiszteletek húsvét
vasárnapján

Ünnepi koncert 
a görög katolikus templomban

Húsvét vasárnapján Jézus Krisztus feltámadását ünnepelte a ke-
resztény világ. Istentiszteletet és szentmisét rendeztek 2015. ápri-
lis 5-én a történelmi egyházak szerencsi egyházközösségei. A Mun-
kás Szent József római katolikus templomban Darvas László plébá-
nos tartott ünnepi szentmisét, ugyanebben az időpontban a helyi
református templom falai között Madaras Irma teológia hallgató
hirdetett igét. A görög katolikus egyház hívei a Csejoszki Szabolcs
parókus által celebrált szent liturgia keretében ünnepelték Jézus
Krisztus feltámadását.
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A Nemzeti Adó- és Vámhivatal végrehaj-
tási tevékenysége nem kizárólag az álla-
mot megillető adótartozás beszedésére,
hanem külső szervek megkeresése alap-
ján indít végrehajtásra is kiterjed.

A NAV például a hulladékgazdálkodó
cégek, kamarák, önkormányzatok, rend-
őrség megkeresése alapján is eljár, mely
esetekben a megkeresésben feltüntetett
díjhátralék, a késedelmi kamat és a felme-
rült költségek behajtása történik. Az adók
módjára behajtandó köztartozás esetén a
NAV hatásköre csak a tartozás behajtására
terjed ki. Hatósági átutalási megbízást, jö-
vedelem-letiltást, ingó és ingatlan-végre-
hajtást indíthat, azonban a megkeresés-
ben foglalt tartozás jogalapját és összeg-
szerűségét nem vizsgálhatja felül – írja
közleményében a Nemzeti Adó- és Vámhi-
vatal.

Köztartozást
is behajthat a NAV

A Szerencsi Szakképző Iskola 2015.
április 30-án 16 órakor, a Hunyadi isko-
la előtti téren tartja idei ballagási ün-
nepségét.

A Bocskai István Katolikus Gimnázi-
um végzős diákjai a 2015. május 1-jén
10 órakor kezdődő ünnepi esemény ke-
retében intenek búcsút a tanintézetnek.

Országos Cserkésznap SzerencsenA középiskolai
ballagások időpontja

A szerencsi Juhász Attila több mint
tíz esztendeje gyűjti szüleink és nagy-
szüleink kedvenc gyermekkori játé-
kait. Az ötlet nyomán napjainkra
helyben és az ország számos városá-
ban csodálhatták meg az érdeklődők
az antik tárgyakat, melyek sokak ifjú-
ságának legszebb pillanatait idézik.

A gyűjtemény ma ezernél is több darabot
számlál. Juhász Attila napjainkban azon gon-
dolkodik, hogy a jelentős kollekciónak helyet
találjon szülővárosában, a helyben élők és az
idelátogatók bármikor megtekinthessék, a
gyermekek ki is próbálhassák a ma már rit-
kaságnak számító összeállítás darabjait.

Szerencs Város Önkormányzata idén fel-
újítja a városi tulajdonban lévő egykori cu-
korraktár épületét, ahol a tervek szerint a
csokoládégyártást bemutató tárlat mellett
turisztikai centrumot hoznak létre. Lapunk
úgy tudja, a gyűjtő ígéretet kapott arra, hogy
ebben a helyi védelem alatt álló épületben

kaphat majd végső elhelyezést a szerencsi
régi játékok kiállítása is.

Juhász Attila továbbra is várja a város lakó-
inak jelentkezését, aki teheti, nézzen szét a
padlásokon, fészerekben hátha ott lapul egy-
egy több évtizedes régi játék! A cél, hogy mi-
nél több „gyermekkori kincs” gazdagítsa a ké-
szülő helyi játékgyűjteményt. A tárgyak lead-
hatók a Szerencsi, Rákóczi út 92. szám alatti
játékboltban, vagy hívják telefonon a gyűjtőt,
a 06-20/280-6653-as telefonszámon! 

M. Z.

Tokaj-Hegyalja nyugati kapuja az „országos
cserkésztérképre” a kettő évenként megren-
dezett, határokon átnyúló Tokaj-hegyaljai ha-
dijátékkal és cserkésznappal került fel. Eme
rendezvény immár hatodik alkalommal öreg-
bíti városunk, valamint a kezdeményező és
főszervező 1220. Szent Imre herceg cser-
készcsapat és minden cserkész rendező hír-
nevét – idén 2015. április 24 és 26-a között.
Hagyományainknak megfelelően a progra-
mok már péntek este megkezdődnek. A közel
és távolról érkezett cserkésztestvérek aznap
egy alkonyati hadijátékban vesznek részt a
szerencsi dombokon, majd tábortűz zárja le
az estét, sok-sok énekkel és vidám játékkal.
Másnap a programok helyszíne a város szíve,
a Rákóczi-vár és zöldellő kertje lesz. Az ün-
nepélyes megnyitóra felsorakoznak a cserké-
szek határon innen és túlról, majd az Ország-
gyűlési Őrség tisztelgése mellett kezdetét ve-

szi a rendezvény szombati
napja. Elsőként tömegjátékon,
színháborún veszünk részt a
várkertben, majd következik
a délutáni programblokk,
amelyben számos izgalmas
dolgot mutatunk be. A kéz-
művesek tarka hada arra csá-
bít majd, hogy kovácsoljunk,
követ faragjunk, gyöngyöt
fűzzünk, üveget fessünk, bá-
bot készítsünk, vagy arcot fes-
sünk, aszfaltrajzot alkossunk.
Eközben számos érdekes ese-

mény, vakvezető kutyás program, az Ország-
gyűlési Őrség bemutatója, népi játékok, civil
szervezetek foglalkozásai vonzzák majd a lá-
togatókat. Aki kötélpályán szeretne csúszni,
euro-jumpingolni, íjjal  lőni, pónin lovagolni,
karikás ostort használni, csatacsillagot dobni,
airsofttal lőni, vagy lasertaget használni, lesz
lehetősége mindezeket kipróbálni. E progra-
mok mindenki számára nyitottak és ingyene-
sek, szeretettel várunk minden kedves érdek-
lődőt. Késő délután koncertek és teaház lesz
a vendégek örömére, sok-sok játékkal. Vasár-
nap kerül sor a záró ceremóniára, ahonnan a
résztvevők misére és istentiszteletre vonul-
nak, és utána hazatérnek otthonukba. Remél-
jük, hogy eme rendezvény jó hírét viszi Sze-
rencsnek a nagyvilágban, és még sokan láto-
gatnak meg minket visszatérőként, vagy új
érdeklődőként ennek is nyomán!

Bodnár László

A szerencsiek már tudják, hogy a tavaszi
lomtalanítás már az előző este megkezdődik
városunkban. Pénteken este igyekezett min-
denki az utcára pakolni a feleslegessé vált
holmikat, s néhány perc múlva megjelentek
a közeli településekről érkező guberálók,
hogy a kiválogassák a számukra még használ-
ható lomot. Így volt ez 2015. április 11-e reg-
gelén is, a szállítást végző ZHK Kft. járművei-
nek megérkezéséig helyenként ellepték az ut-
cákat a gyűjtögetők.

Készül a régi játékok kiállítása

Lomtalanítottunk



A Bolyai János Katolikus Általános Iskolában idén is megrendezték a hagyományos
területi tanulmányi rajzversenyt. A körzet 5-8. osztályos diákjai több kategóriában –
csendélet, portré, egyedi rajz, szobrászat, gipszfaragás – mutathatták meg tehetségü-
ket a március 26-ai megmérettetésen. Városunk mindkét alapfokú oktatási intézmé-
nye képviseltette magát a kihíváson, ahol kimagaslóan szerepeltek a szerencsi tanu-
lók.

A különböző művészi kifejezések versenyében a Rákóczi Zsigmond Református Általános
Iskolából első helyet ért el Bogoly Levente, Kedves Virág, Kurucz Gergő, Lesó Anna, Pásztor
Anna, Sóvári Armand,
Sztankovics Zalán és
Vincze Kinga, máso-
dik lett Eperjesi Klau-
dia. A Bolyai János Ka-
tolikus Általános Isko-
lából a legszebben Ko-
rán Flóra szerepelt,
második helyezett lett
Béni Roland, Tóth Ani-
ta és Vigh Bianka, Ba-
umel Rebeka pedig a
negyedik helyet sze-
rezte meg.

Fotónkon a refor-
mátus iskola győztesei
és felkészítő tanáruk,
Derda Péterné látható.

R.P.

A „Határtalanul!” című pályázat keretében látta vendégül a
szentegyházi Gábor Áron Líceum tanulóit és pedagógusait áp-
rilis 7–11. között a Szerencsi Szakképző Iskola. Az Erdélyből ér-
kezett diákok változatos programokon vettek részt. A fiatalok
megtekintették a középiskola épületeit, betekintést nyertek a
tanműhelyek munkájába, kültéri padokat készítettek, fákat ül-
tettek, illetve magyar és székely zászlókat varrtak, melyeket ün-
nepélyesen felvontak a tanintézmény előtti parkban.

A vendégek a Szerencsi Bonbon Kft. üzemében bevezetést kaptak
a csokoládékészítés rejtelmeibe, szemügyre vették a város neveze-
tességeit, és ellátogattak a polgármesteri hivatalba is, ahol Koncz Fe-
renc polgármester fogadta őket. A testmozgás sem maradhatott ki a

nálunk eltöltött időből, hiszen barátságos futballmeccsen mérkőz-
hettek meg egymással a helyi és a határon túli tanulók. A kirándulók
Egerbe is elutaztak, valamint Zemplén értékeivel is megismerked-
tek.

Kovács Julianna, a Szerencsi Szakképző Iskola igazgatója lapunk-
nak elmondta, hogy a pályázat célja a hazai és külhoni magyar gye-
rekek kapcsolatának építése, személyes ismeretségek kialakítása, el-
mélyítése. Az intézmény vezetője hozzátette, hogy a vendégek na-
gyon jól érezték magukat az ittlétük alatt, pozitív véleményük van az
iskoláról és a településről is, és már várják a következő találkozást,
amelyre májusban kerül sor saját városukban, Szentegyházán.

R.P.
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A Szerencsi Művelődési Központ minden
évben több alkalommal szervez pályázati tá-
mogatásból megvalósuló könyvtárhasználói
képzést az olvasóknak. A tanfolyam 20 órás,
mely idő alatt a résztvevők megismerkednek
a számítógép alapvető funkcióival, a szöveg-
szerkesztővel, a táblázatkezelővel, a közös-
ségi felületekkel és az elektronikus levele-
zéssel. Mindezek mellett az intézmény hát-
rányos helyzetben élőknek is tart digitális
felkészítést, mely iránt idén is komoly érdek-
lődés mutatkozott, a jelentkezők szerették
volna jobban megismerni a számítógép adta
lehetőségeket, ezáltal segítve eligazodásukat
a 21. században. A 2015. február 21-től már-
cius 21-ig tartó tanfolyamoknak a könyvtár
médiatára adott otthont, ahol a résztvevők
szakember segítségével bővítették digitális
ismereteiket. A Szerencsi Művelődési Köz-
pont továbbra is várja a jelentkezőket, igény
esetén újabb kurzusokat indítanak.

Digitális képzés

Győztes szerencsi alkotások 
a rajzversenyen

Erdélyi diákok jártak Szerencsen

Április közepén tartják Szerencsen a
tanköteles korba lépő gyermekek
2015/2016. tanév első évfolyamára törté-
nő beiratkozását. A Bolyai János Katoli-
kus Általános Iskolába és a Rákóczi
Zsigmond Református Két Tanítási
Nyelvű Általános Iskola és Alapfokú Mű-
vészeti Iskolába még 2015. április 17-
én (péntek) 8–19 óra között van lehető-
ség a beiratkozásra.

A Szerencsi Óvoda és Bölcsőde Napsu-
gár épületében 2015. május 4–5-én
(hétfő-kedd) 8–16 óra között, a Gyárker-
ti épületben 2015. május 6–7-én (szer-
da-csütörtök) 8–16 óra között tartják a
beiratkozást.

Iskolai beiratkozások 
időpontjai

Szülők figyelmébe!



Idén is a Rákóczi Zsigmond Refor-
mátus Általános Iskola adott otthont a
hagyományos körzeti szépkiejtési ver-
senynek. Az április 10-ei megmérette-
tésen a szerencsi tankerület azon alsó
tagozatos diákjai szerepeltek, akik a
két héttel korábban megrendezett he-
lyi fordulóban a legjobban teljesítet-
tek. A résztvevő 130 gyermek mese,
vers, próza és olvasás kategóri á ban
mutathatta meg tehetségét.

A zsűri az alábbi tanulókat díjazta:
1. osztály (mese): 1. Héring Hanna (Rátkai

Német Nemzetiségi Általános Iskola), 2. Verik
Dorián (Rátkai Német Nemzetiségi Általános
Iskola), 3. Munkácsi András (Bolyai János Ka-
tolikus Általános Iskola, Szerencs).

2. osztály (mese): 1. Csiki Csaba (Bolyai Já-
nos Katolikus Általános Iskola, Szerencs), 2.
Mizák Mihály (Rákóczi Zsigmond Református
Általános Iskola, Szerencs), 3. Polonkai Petra

(II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola, Bekecs).
Különdíjban részesült: Bereczk Balázs (Rát-
kai Német Nemzetiségi Általános Iskola).

3. osztály (vers): 1. Osvay-Szabó Bernadett
(Rákóczi Zsigmond Református Általános Is-
kola, Szerencs), 2. Pertovics Rebeka Anna
(Arany János Általános Iskola, Tiszalúc), 3.
Gönczy Nóra (Arany János Általános Iskola,
Tiszalúc). Különdíj: Réti József (Kossuth Lajos
Általános Iskola, Monok).

3. osztály (próza): 1. Nagy Luca (Rákóczi
Zsigmond Református Általános Iskola, Sze-
rencs), 2. Takács Vivien (Rákóczi Zsigmond
Református Általános Iskola, Szerencs), 3.
Petrovics Rebeka (Arany János Általános Is-
kola, Tiszalúc). Különdíj: Horváth Patrícia
(Móricz Zsigmond Általános Iskola, Prügy).

4. osztály (vers): 1. Teleki Zsófia (Rákóczi
Zsigmond Református Általános Iskola, Sze-
rencs), 2. Péter Gergely (Petőfi Sándor Álta-
lános Iskola, Taktakenéz), 3. Ozsváth Gréta

(Apáczai Csere János Ál-
talános Iskola, Takta-
harkány). Különdíj: Mül-
ler Gréta (Rátkai Német
Nemzetiségi Általános
Iskola).

4. osztály (próza): 1.
Mauks Hunor (Bolyai Já-
nos Katolikus Általános
Iskola, Szerencs), 2. Mül-
ler Gréta (Rátkai Német
Nemzetiségi Általános
Iskola), 3. Szabó Dóra
(Rákóczi Zsigmond Re-
formátus Általános Isko-

la, Szerencs). Különdíj: Lakatos Patrícia (Mó-
ricz Zsigmond Általános Iskola, Prügy).

4. osztály (olvasás): 1. Horváth Zétény
(Apáczai Csere János Általános Iskola, Takta-
harkány), 2. Osvay Zsófia (Rákóczi Zsigmond
Református Általános Iskola, Szerencs), 3. Tá-
las Dorina (Mészáros Lőrinc Általános Iskola,
Megyaszó). Különdíj: Bodovics Valencia (Rá-
kóczi Zsigmond Református Általános Iskola,
Szerencs). R.P.
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József Attila születésének évfordulója egy-
ben a magyar költészet napja is, amit 1964
óta ünneplünk. A poéta, aki 110 évvel ezelőtt
látta meg a napvilágot, vitathatatlanul jelen-
tős szerepet játszott a huszadik századi ma-
gyar irodalom fejlődésében, gyarapodásában
és változásában. Szerencsen idén egy nappal
korábban, április 10-én kezdődtek a megem-
lékezések, a programok sora hagyományo-
san ezúttal is a Bocskai István Katolikus Gim-
náziumban indult. Az eseményen az intéz-
mény diákjai nyújtottak színvonalas műsort,
melyben verses alkotásokat és az alkalom-
hoz illő dalokat adtak elő.

A magyar költészetet
ünnepelte 

a gimnázium

A Rákóczi Zsigmond Református Általános
Iskola „Gyökerek és Szárnyak” elnevezésű
pályázata keretében jött létre az immár két
éve működő informatika szakkör, melynek
munkájában főként nyolcadikos diákok vesz-
nek részt. Az iskola nyolc tanulója – hátsó sor
balról: Bénó Kristóf, Fogler Ádám, Bénó Ger-

gő, Farkas Ádám. Első sor balról: Gergely Já-
cint, Patai Norbert, Medve Martin és Bogoly
Levente – a közelmúltban szerezték tették le
az ún. ECDL Start vizsgát, melynek eredmé-
nyeként Európai Számítógép-használói Jogo-
sítványt szereztek. Felkészítő tanáruk Fábián
Ottóné volt.

Európai számítógép-használói bizonyítvány

2015. április 17.

A körzeti szépkiejtési verseny legjobbjai



A Szerencsi Horgász Egyesület
(SZHE) 2015. április 19-én, a Homo-
kos-tavon rendezi meg a hagyomá-
nyos Spisák Lajos Horgász Emlék-
versenyt, melyre az SZHE tagjai a
Szerencs, Kossuth út 4. szám alatti
irodában adhatják le nevezésüket.
Az esemény április 19-én reggel a 7
órai sorsolás után 8 órakor kezdő-
dik. A résztvevők egy bottal, egy ho-
roggal szerelt úszós készséggel ve-
hetnek részt a versenyen. Az SZHE
vezetősége az eredményhirdetés
után ebéddel várja a résztvevőket.

A SZHE Szerencs, Kossuth út 4. szám alatti irodája
szombatonként 14.30–17.30 óra között tart nyitva.
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Horgászversenyt hirdet az egyesület

Horgászati tilalom
A Szerencsi Horgász Egyesület vezetősége

2015. április 15-től április 19-én 8 óráig – halte-
lepítés miatt – teljes horgászati tilalmat rendel el
a Homokos-tavon. A korlátozás feloldása után, a
házibajnokság ideje alatt csak a Spisák Lajos
Horgász Emlékverseny résztvevői horgászhatnak
a vízterületen. A tilalom időszakában a vízpartot
halfogásra alkalmas eszközzel megközelíteni ti-
los!

anyakönyvi hírek:
2015. február–április

Születtek: Balázs Kamilla Olga, Farkas
Bella, Farkas Zselyke Flóra, Gömze Balázs,
Horváth Dominika Miranda, Kecskés Zsó-
fia, Lengyel Marcell, Palombi Janka, Pa-
nyik Noel, Radics Olivér, Süveges Patrik.
Házasságot kötöttek: Baraté Regina Ré-
ka – Ivancsó Dávid Imre.
Elhunytak: Bara Mihályné (91 év), Bar-
na Sándorné (77 év), Benkó Istvánné (73
év), Braun Istvánné (58 év), Bobcsák Já-
nos (92 év), Borbély Dezsőné (86 év),
Goda Mihály (66 év), Halász Józsefné (89
év), Homovics Istvánné (91 év), Kiss Ti-
borné (88 év), Kovács József (41 év), Ládi
Barnabás (76 év), Lengyel Józsefné (89
év), Lengyel Tibor (49 év), Maczkó And-
rásné (88 év), Majoros Andrea (38 év),
Ódor Sándorné (84 év), Orosz Imre Já-
nosné (80 év), Pintér György (80 év), Ro-
nyecz Károly (95 év), Szabó Benjamin
(86 év), Szuhány Istvánné (91 év), Ta-
kács Istvánné (75 év), Timkó Pál (66 év),
Ványai Árpád (83 év), Varga Mártonné
(76 év), Víg Jánosné (89 év), Viola Miklós
(91 év), Zöldi Andrásné (75 év).

Szerencs és környékén

Akkumulátorok és töltések

Vásárláskor a használt
akkumulátort beszámítjuk

a legolcsóbban!

ingyenes bevizsgálása!

1000-4000 Ft értékben.

AkkumulátorokAkkumulátorok
a világszínvonalú Ca/Ca technológiával.

AkcióAkció
egész évben!

Szerencs, Kassa út 4.

Telefon: 20/981-6065.
(37-es főút)

BOSCH



RENDőRsÉgI híREK
Elfogták 

a megyaszói betörőket
A szerencsi nyomozók a helyi körzeti

megbízott segítségével elfogták azt a férfit,
aki hol egyedül, hol társaival megyaszói
ingatlanokba, boltba és presszóba tört be.

Lopás vétség elkövetésének gyanúja miatt
indított büntetőeljárást a Szerencsi Rendőr-
kapitányság ismeretlen tettesek ellen. A nyo-
mozás adatai szerint az elkövetők 2015. ja-
nuár 27-én 22 óra 30 perc utáni időben be-
mentek egy megyaszói családi ház portájára,
ahonnan öntvény kádat, villanykályhát és
vascsöveket tulajdonítottak el. Ezt követően
újabb bűncselekmények történt a települé-

sen. Március 24-én bejelentés érkezett a
rendőrségre, hogy egy helyi presszóból az éj-
szaka folyamán készpénzt, bort és pálinkát
vittek el. Másnap egy pincéből szintén palac-
kos borokat és két üveg pálinkát loptak el.
Négy nap múlva a község diszkontjába törtek
be, ahonnan édességet, üdítőt és illatszereket
zsákmányoltak az elkövetők.

A helyi körzeti megbízott segítségével a
Szerencsi Rendőrkapitányság nyomozói azo-
nosították és 2015. március 31-én elfogták a
bűncselekmények elkövetésével megalapo-
zottan gyanúsítható V. Erik 19 éves megya-
szói lakost és két helybéli társát, a 24 éves B.
Istvánt és a 21 éves O. Gábort, akik egy-egy
alkalommal voltak a 19 éves férfi tettestársai. 

A Szerencsi Rendőrkapitányság bűnügyi
őrizetbe vette V. Eriket – közölte a B.-A.-Z.
Megyei Rendőr-főkapitányság.

Eredményes volt 
a húsvéti közúti ellenőrzés

Az előzetes felhívásnak is köszönhetően
húsvétvasárnap és húsvéthétfőn Borsod-
Abaúj-Zemplén megyében nem történt

személyi sérüléssel járó közúti közleke-
dési baleset. Ittasság miatti intézkedésre
is csak néhány esetben volt szükség az ün-
nep idején.
A korábbi évek gyakorlata szerint a Borsod-
Abaúj-Zemplén Megyei Rendőr-főkapitány-
ság 2015. április 2. és 2015. április 6. közötti
időszakban közúti ellenőrzéseket tartott, me-
lyek során a hatóság munkatársai kiemelt fi-
gyelmet fordítottak az ittas állapotban közle-
kedő, agresszív, szabályszegő gépjárműveze-
tők forgalomból történő kiszűrésére és ezzel
a balesetek megelőzésére.
A húsvéti ünnepek alatt tartott öt napos el-
lenőrzés időszakában Borsod-Abaúj-Zemp-
lén megyében hat személyi sérüléssel végző-
dő közúti közlekedési baleset történt. Kieme-
lendő, hogy az előzetes figyelemfelhívásnak
is köszönhetően az illetékességi területen
húsvétvasárnap és húsvéthétfőn nem történt
közúti szerencsétlenség.
A rendőrök az intézkedések során 2375 köz-
lekedő ittasságát ellenőrizték, akik közül 12
személy szervezetében mutattak ki alkoholt.
Vezetői engedély helyszíni elvételére hét
esetben került sor ittas vezetés miatt.
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Minden valóságalapot nélkülöz az az internetes közös-
ségi oldalakon terjedő, rosszindulatú híresztelés, misze-
rint a közelmúltban észak-magyarországi gyerekeket ra-
boltak volna el.

Az elmúlt napokban több Borsod-Abaúj-Zemplén megyei
rendőri szerv tudomására jutott olyan internetes közösségi ol-
dalakon terjedő, 2015. április 4-én közzétett rosszindulatú hí-
resztelés, miszerint a közelmúltban észak-magyarországi gye-
rekeket raboltak el szlovák rendszámú autókkal.

A „hír” teljes tartalma egy weboldalon ráadásul csak úgy te-
kinthető meg, ha azt az olvasó közösségi fiókján keresztül is-
merőseivel is megosztja.

A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Rendőr-főkapitányság ez-
úton tájékoztatja a közvéleményt, hogy a híresztelés rosszin-
dulatú, az minden valóságalapot nélkülöz és alkalmas lehet ar-
ra, hogy az iskoláskorú gyermekek szüleiben zavart, vagy nyug-
talanságot keltsen.

A rendőrség ezúton is felhívja a polgárok figyelmét az inter-
net etikus, felelősségteljes használatára. Egy-egy közlés tartal-
mának megosztása előtt mindenképpen ajánlott meggyőződni
annak valóságtartalmáról. A rendőrség tapasztalatai szerint
több esetben is előfordult már, hogy olyan „tények” terjedtek a
hálózaton, amelyeknek nem volt valós alapjuk. Az információk
megfelelő szűrésével és körültekintő kezelésével megelőzhető
az indokolatlan riadalomkeltés szűkebb, vagy tágabb környe-
zetünkben.

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Rendőr-főkapitányság

Vonatpótló autóbuszok 
a Szerencs–Sátoraljaújhely vonalon

Vasúti pályafelújítások, karbantartások és fejlesztések miatt néhány
vonalon a vonatok módosított menetrend szerint közlekednek, egyes
szakaszokon vonatpótló autóbuszok szállítják az utasokat – tájékoztatja
az utazókat a MÁV Zrt. 

A Miskolc–Szerencs–Sátoraljaújhely vasútvonalon április 9-től július
11-ig pályafelújítást végeznek. A vonatok menetrendje módosul, illetve
Szerencs–Sátoraljaújhely között vonatpótló autóbuszok szállítják az
utasokat. Szegi és Erdőbénye vasúti megállóhelyeket a vonatpótló bu-
szok nem érintik.

Az ideiglenes menetrendi változásokról a MÁVDIREKT 06 40 49-49-
49-es telefonszámán tájékozódhatnak, a részletes menetrendet meg-
található a www.mavcsoport.hu internetes honlapon a Vágányzári hí-
rekben.

2015. április 17.

a legfrissebb állásajánlatok
A Szerencsi Járási Hivatal Járási Munkaügyi Kirendeltségének
aktuális állásajánlatai: ács, tetőfedő, bádogos, állatgondozó, au-
tószerelő, baromfitenyésztési műszakvezető, borászati pincemun-
kás, cukrász, élelmiszer eladó, építőipari technikus, fodrász pálya-
kezdő, gépészmérnök, hentes, karosszéria lakatos, kozmetikus pá-
lyakezdő, kőműves, manikűrös pályakezdő, palackozói segédmun-
kás, pultos, vendéglátó eladó, sertéstenyésztő hízlalásvezető, sza-
kács, szociális gondozó, ápoló, szoftverkezelő adminisztrátor, taka-
rítónő, útépítési mérnök, végrehajtó helyettes (jogász), villanysze-
relő, gépbeállító, auditor, sorvezető, vezérlés, call center munkatárs,
kézi csomagoló.

Rendőrségi közlemény



Zavodnyik János lepkegyűjtemé-
nyéből nyílt kiállítás 2015. április 1-
én, szerencsi otthonában. A fiatalem-
ber több mint kétezer pillangót helye-
zett el saját készítésű galériájában,
ahol több száz hazai és trópusi faj ta-
lálható, de mindezek mellett egyéb
ritka ízeltlábúakat és ásványokat is
kihelyezett a látogatók számára.

A tárlat megnyitóján Lakatos Marianna, a
Bolyai János Katolikus Általános Iskola peda-
gógusa mutatta be a gyűjtőt, majd Sándor
Bence, az intézmény diákja szavalta el Do-
monkos Jolán Pillangó szárnyán repül a cso-
da című versét. Taskóné Zavodnyik Zsanett
büszkén beszélt öccséről és szenvedélyéről.
A kiállítást Koncz Ferenc polgármester nyi-

totta meg, aki beszédében elmondta, nagyon
meglepődött, amikor tudomást szerzett ar-
ról, hogy Szerencs egyik félreeső utcájában
ilyen különleges tárlat létesül. A városvezető
szerint fontos, hogy minél többen megcsodál-

hassák az itt látható különlegességeket, ezért
megkérte a Szerencsi Művelődési Központot,
hogy a Rákóczi-várban is megtekinthető le-
gyen a gyűjtemény. Zavodnyik János a vendé-
gekhez szólva kiemelte: bízik abban, hogy a
kiállítás felkelti az érdeklődést a természet
értékei iránt, és kimozdítja az embereket a
négy fal közül. Az állandó jellegű tárlat csü-
törtöktől vasárnapig, 9 és 17 óra között láto-
gatható a Bakó János utca 10. szám alatt, de
egyéb időpont is egyeztethető. R.P.
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különleges lepkefajok gyűjteménye

Fennállásának 20. évfordulója tiszte-
letére új antológiát jelentetett meg a
Hegyaljai Alkotók Társulása (HAT). A
kötet bemutatóját 2015. április 11-én,
a Szerencsi Művelődési Központ által
szervezett költészetnapi megemlékezé-
sen tartották a Rákóczi-várban.

Az esemény nyitányaként Kazsik Mari-
anna, a helyi kulturális intézmény munka-
társa emlékezett meg arról, hogy a magyar
költészet napját 1964-től József Attila szü-
letésnapján, április 11-én ünneplik szerte
az országban. A folytatásban József Attila,
a magyar költészet egyik legkiemelkedőbb
alakja „A Dunánál” című versét dr. Korondi
Klára szavalta el. 

Szerencs Város Önkormányzat nevében
Nyiri Tibor alpolgármester köszöntötte a
rendezvényt, gratulálva a 20 éves Hegyal-
jai Alkotók Társulásának. Mint elhangzott,
a vers megérint, érzelmeket, gondolatot
ébreszt bennünk, csiszolja az elménket, a
magyarságunkat, amelyre nagy szükség
van a mai világunkban. 

Viczai Henrietta, a társulás elnöke olvas-
ta fel a „Több mint HAT” című jubileumi
antológia előszavát, majd köszöntötte dr.
Gál Ernőt, aki tizenkét esztendőn át irányí-
totta a civil szervezet munkáját. A kötet
szerzőinek műveit Ötvös Éva, Petri Nóra,
Balázs István, Koncz Károly György, vala-
mint Vihula Mihajlo gitárművész mutatták
be a közönségnek. M. Z.

Több mint HAT

A Szerencsen élő Zavodnyik János
vagyonőrként dolgozik, de van egy kü-
lönleges hobbija: pillangókat gyűjt. A
közelmúltban megnyílt kiállítása bizo-
nyítja, hogy kedvtelése nem minden-
napi, hiszen a legkülönfélébb lepkefa-
jokat csodálhatják meg az otthonába
látogatók. Úgy éreztük, be kell mutat-
nunk lapunkban az egyedülálló tárlat
tulajdonosát, ezért felkerestük, hogy
saját szavaival avassa be olvasóinkat
szabadidős tevékenysége rejtelmeibe.

– Mikor alakult ki a szenvedélye a pillangók

iránt, hogyan látott hozzá a gyűjtésükhöz?

– Tizenkét éves korom óta gyűjtöm a lep-
kéket. Egy erdei séta alkalmával találtam egy
elhullott példányt, amit hazavittem és kiszá-
rítottam – ekkor kezdődött a rajongásom. El-
varázsolt a szépségük, különlegességük, és
ennek köszönhetően szinte minden szabad-
időmet a természetben töltöttem. Később rá-
jöttem, hogy egyes praktikákat alkalmazva
magamhoz csalhatom őket, így nem kell utá-
nuk futkosnom. Ilyen csalogató eszközök a
nappali lepkék esetében a gyümölcsök, kok-
télok, tehéntrágya vagy akár egy meleg szá-
raz napon egy kis vízzel áztatott föld, míg az
éjszakai fajoknál a fénycsapda a bevett mód-
szer. Eleinte még szákkal lepkéztem, de ké-
sőbb már függönyanyagból készítettem ma-
gamnak saját hálót több méretben és állítha-
tó nyéllel. A szárnyas rovarok preparálásának
technikája akkoriban még nem volt nagyon
ismert, manapság viszont az internet segítsé-
gével bárki elsajátíthatja ezt a műveletet.

– Milyen hatást gyakorolt az életére ez a

passzió?

– Sok mindent köszönhetek a hobbimnak.
A lepkegyűjtés során jöttem rá, hogy az a

hely, ahol régen csak elsétáltam anélkül,
hogy szétnéztem volna, tele van kincsekkel,
amik csak arra várnak, hogy felfedezzem
őket. A rovarok, ásványok, virágok, madarak
és sok más érdekes faj lenyűgöző forma és
színvilága mind a környezetünk részei. Bár
hazai lepkéket már nem gyűjtök, de ettől füg-
getlenül továbbra is járom a természetet,
amikor csak tehetem, kirándulok és túrázok.
A felnőttek és gyermekek többsége a televí-
zió és az internet előtt tölti a szabadidejét,
pedig az élővilág közelségére mindenkinek
szüksége van, nyugalmat árasztó lelki hatása
nélkülözhetetlen számunkra.

– Honnan jött a kiállítás gondolata?

– A Bolyai János Katolikus Általános Isko-
lában a Bolyai-napok alkalmával előadást
tartottam a diákoknak, s itt mindenkinek le-
hetőséget adtam, hogy trópusi pillangót pre-
parálhasson és azt haza is vihesse. A gyer-
mekek érdeklődését és örömét látva döntöt-
tem a kollekcióm bemutatása mellett, hogy
bárki megcsodálhassa ezeket a különleges
repülő ékszereket.

– Mi várja a látogatókat a tárlaton?

– Túlnyomórészt trópusi pillangók alkot-
ják a kiállítást. Őket 2004 óta gyűjtöm, mivel
a Magyarországon megfogható példányok
száma lecsökkent, szinte minden faj védett
és veszélyeztetett. Ezeket a lepkéket sajnos
nem én fogom be, rovarbörzék, rovarász is-
merősök által jutok hozzájuk tasakolt formá-
ban, majd én preparálom őket párásítás
után. Jelenleg a gyűjteményem 2255 darab
trópusi egyedből áll, melyek több száz fajt
tesznek ki. Egyébként gyűjtöm az ásványo-
kat, trófeákat és a tenger kincseit is, ame-
lyekből néhány darab szintén megtekinthető
a tárlaton. R.P.

A repülő ékszerek szerelmese



Bocskai hajdúvárosainak klasszikus
helyszínei Biharban, a Hajdúságban
valamint Szabolcs és Szatmár megye

területein vannak. Ám Szerencsnek is van-
nak hajdúvárosi vonatkozásai. Megjelené-
sükre első utalás Rákóczi Zsigmond zálogbir-
toklása idejére tehető. Az egykoron Eger ka-
pitányi tisztét is betöltő vezető tekintélyes
hadseregének gerincét hajdúk alkották. A lo-
vas hajdúk vele tartottak, a gyalogosok pedig
a szerencsi várat védték, az utakat figyelték
és készültségben állva uruk parancsára vár-
tak. Ezek a hajdúk családostól éltek Szeren-
csen, földműveléssel és állattenyésztéssel
foglalkoztak. Egykori jelenlétüket és emlékü-
ket a Hajdúrét földrajzi név is őrzi. Rákóczi
Zsigmond özvegye Telegdy Borbála és három
fia 1609. június elsején kelt pátense a sze-
rencsi és tarcali hajdúknak, katonai szolgá-
latuk fejében, a jobbágyi szolgáltatások alól
mentességet adott.

A XVII. század elején mintegy 30 ezer volt
azoknak a szabad hajdúknak a száma, akik a
császári hadsereg kötelékében álltak. Főleg
protestáns vallásuk állította szembe őket a
katolikus németekkel, és csapatostól álltak
át Bocskai mellé, az 1604. október 15-én hit-
levélben foglaltak szerint. A felkelés vezetője
fegyelemben tartotta őket, s a parancsait
megszegő, a katolikusokat bántalmazó haj-
dúkat keményen megbüntette. A 410 évvel
ezelőtt zajló szerencsi országgyűlésen több
száz hajdú támogatta fejedelmük „megkoro-
názását”. Ezen a gyűlésen kompromisszumot
kötött a magyar nemesség a magyar katona-
rétegekkel, melyben törvénybe iktatták,
hogy a katonai érdemekért adott birtokok
nem követelhetők vissza. A hajdúk ugyanis
féltek, „mihelyet fegyverükre nincs szükség,
a megsemmisülés, a szervezett kiírtás fenye-
geti őket.” Bocskai igyekezett a hajdúknak
nyújtott kiváltságokat részükre garantálni,
de ezt halála után már nem tudta megvédeni. 

Később több hajdúkiváltságot osztó feje-
delmünk is elrendeli kiváltságleveleikben,
hogy a hajdútelepek peres ügyeik fellebbe-
zéseit „Szerencsi Székünkre” küldhették.

A Rákóczi szabadságharcban is fontos sze-
repet játszottak, kezdetben János deák ezre-
dében beosztva harcoltak. A fejedelem arról
is intézkedett, hogy a szerencsi hajdúk ott-
hon maradt családtagjait ne terheljék sem-
miféle adóval, sőt egy 1703-as rendelete sze-
rint a lúci rév jövedelmének egy részét Sze-
rencsre kellett leadni. Az 1704-es katonai
összeírás szerint Lajos Gergely Uram ezredé-
ben 88 fő, Lóczi Uraméban 4 fő, Szűcs János
ezredében 3 fő, azaz összesen 95 fő hajdú
szolgált a szabadságharcban. Az ónodi 1708.

évi mustrán már csak 58 szerencsi hajdút
számláltak a seregben.

A hajdúk eredetileg a marhaexportot lebo-
nyolító fegyveres hajcsárok voltak, később –
élükön a hajdúkapitánnyal - fegyveres alaku-
latokká szerveződtek. Az emberek úgy beszél-
tek róluk, hogy rablók, haramiák, „a baromnál
is alábbvaló bestiák”. A császár kisemmizte, a
nemes megverte, a polgár félt tőlük, a török
gyűlölte őket, a parasztság rettegve szenve-
dett miattuk. Azonban azok, akik bíztak bá-
torságukban, harcedzettségükben, és meg-
szervezték fegyelmezettségüket sikeres kato-
nai bázisra találtak bennük. O.Z.M.
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a szerencsi hajdúk

Viczai Henrietta

Álmatlanul
Kibotorkált a fogaim közt az álom,
S most itt kínoz egy keskeny párkányon
Az ébrenlét és a mindenség között.

Így jut annak, kinek egy elnyújtott szájon
Túl semmi más nem,
S a végtelentől üldözött.

Ül az ágy végében a reggelre várva,
A virrasztásra ítélt éjszaka magánya
Egy bomló nap illatát csitítja a párna.

Csak sötétségben ázó test
Az égő neszek alatt,
Megkoronázná harmattal a pirkadat.

A kócos szoba csupa izzó sóhaj,
S míg a hajnali kert meg nem szólal,
Farkasszemet nézek a lélegző holddal.

Vengrinyák János

A Hargitán

Őseim földjét járom,
pipáló csúcsok között,
lelkemben a jelet várom,
völgyek és sziklák fölött.

Felleg lábát támasztja,
zúg, zápor-zivatar.
Villám népemet sújtja!
Akik megéltek annyi vihart…

Jegenyefenyők szenvedik
Kárpátok vad szeleit,
szememből a könny szökik,
siratom e föld fiait…

Vihar tépett rengeteg,
álmaimban a Hazám.
Halvány szivárvány dereng
Ükapám sápadt homlokán…

Kossárik Nándor

Születésnapi meditáció

Születtem, lettem, élek.
Vertek vesztett remények.
Csaltak csalóka álmok,
törték nyakam bújármok.
Születtem, lettem, éltem.
Adtam, cserét nem kértem.
Vágytam szívből jött hittel,
s mindent csúf sorsom vitt el.
Születtem, lettem, voltam.
Hulltak ölembe holtan.
Temettem, s gyászos esték
átkukkal felkeresték
örülni vágyó szívemet.
Születtem, lettem, éltem.
Vergődtem könnyben, vérben.
Kínlódtam gyászban, koszban,
kórságban, jóban, rosszban.
Születtem, lettem, vártam.
Karom ölelni tártam.
S csalódás jött ölelni,
káinin ütni, verni.
Születtem, s vesztve éltem.
Nem volt hitem, reményem.
Igéim mind kihaltak.
Csaltam, mert engem csaltak,
És titkon vártam holnapot.
Holnapom megjött, élek!
Széttépve  átkozó emléket!
Tagadva csalfa álmot,
mindent, mi játszott, álnok.
Születtem, lettem, élek.
Hittel vágyok, remélek!
Árnyat nem vet rám bánat,
Örömmel élem mámat!
Újjászülettem, élek!
Szívemben zeng az ének.
Lelkemben élő álom ring,
testemben újult vér kering
Örök boldogságot éltetőn!

A Hegyaljai Alkotók Társulása versei
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A szerencsi kosárlabda sokáig a fut-
ball árnyékában létezett, ám a kilenc-
venes évek első felében – a sportegye-
sület létrejöttével – fellendült és máig
virágzik. Az akkori lelkes felnőtt csa-
pat diákokkal egészült ki, így elin dult
az utánpótlásnevelés, melynek kö-
szönhetően a sportág napjainkban is
jelentős súllyal bír városunkban. 
A szakosztály jelenlegi helyzetéről a
szakmai irányítást 1996 óta végző Gu-
lyás László edzőtől érdeklődtünk. 

– Néhány évvel ezelőtt még problémát je-
lentett számunkra az utánpótlás biztosítása,
de az utóbbi időben ez megoldódott, ráadá-
sul a legtehetségesebb ifjak felnőtt bajnok-
ságban is tudnak edződni. Ezt jól mutatja az,
hogy a férfi kosárlabdacsapatban jelenleg öt
felnőtt játszik, a többiek mind kadettek – tu-
datta lapunkkal Gulyás László, aki továbbá
elmondta, hogy az idén hat utánpótlás-
együttest indítottak, amelyből négy kiválóan
szerepelt, és már most látszik, hogy a szezon
végén az első számú kenguruk bejutnak a
legjobbak közé, és országos dzsemborit, azaz
3-3 elleni bajnokságot fognak játszani. Biz-
tosra vehető, hogy az egy korosztállyal alat-
tuk lévő gyermekek kelet-magyarországi
döntőbe fognak jutni, a serdülők pedig az or-

szág legjobb 32
csapata között
versengenek,
és feltehetőleg
a középme-
zőnyben vé-
geznek majd,
illetve a kadet-
tek alakulata is
a régió négy
legjobb csapa-
ta közé sorol-

ható. A felnőtteket tekintve hullámzó a hely-
tállás: bravúros győzelmek és gyengébb fel-
lépések is jellemzik az idényt, de összessé-
gében szépen szerepel a csapat, és még hátra
van hat mérkőzés. – Az eddigi húsz meccs
alapján leszűrhető, hogy felfelé ível a teljesít-
ményünk, egyre kiegyensúlyozottabb a játé-
kunk, mindinkább összeszokik a két korosz-
tály, akik nagyon jó hatással vannak egymás-
ra. Ki merem jelenteni, hogy jövő ilyenkor is-
mét lesz egy stabil NB II-es kosárlabdacsa-
patunk – fogalmazott az edző. R.P.

A Diák I-es korosztály országos szabadfo-
gású birkózó bajnokság első kvalifikációs
versenyét rendezték meg 2015. március 21-
én Budapesten. A Szerencs VSE színeit Mol-
nár Olivér (46 kg) és Nagy Kristóf (35 kg)
képviselte a rekordnak számító 232 főt fel-
vonultató versenyen.

Molnár Olivér 23 fős mezőnyben indult, az
első meccsét tus győzelemmel nyerte, így a
legjobb 16 között folytathatta a versenyt,
ahol a dorogiak birkózójával szemben kény-
szerült a vigasz ágra. Itt sajnos pontozásos

vereséget szenvedett, de biztosította a helyét
a tizenhat között.

Nagy Kristófék magabiztos versenyzéssel
jutott a 16-os táblára. A nyolcad döntőbe
technikai tussal került be, itt azonban pon-
tozásos vereséget szenvedett, így került a vi-
gasz ágra, ahol újabb technikai tus után a
bronz mérkőzés előtt kikapott. Az elért he-
tedik helyével biztosította a továbbjutás esé-
lyét, hiszen a három rangsor verseny után az
juthat majd be az országos fináléba, aki súly-
csoportjában a legjobb 16 között lesz.

Birkózók az országos versenyen

Bravúros győzelmek és gyengébb fellépések



Első alkalommal valósult meg megyénk-
ben sakkszövetségi konferencia, melynek áp-
rilis 10-én Szerencs adott otthont. A Rákó -
czi-vár lovagtermében megrendezett ese-
ményre olyan polgármesterek kaptak meg-
hívást, akiknek településén első vagy másod-
osztályú sakkcsapat működik. A résztvevők
együttműködési megállapodást kötöttek ar-
ról, hogy az elkövetkező öt esztendőben min-
den érintett helység évente egy alkalommal
sakkversenyt rendez, ily módon népszerűsít-
ve a sportágat.

A programon Koncz Ferenc polgármester
köszöntötte a jelenlévőket és gratulált a me-
gyei sakkszövetség kezdeményezéséhez. A
városvezető kiemelte a táblajáték hasznos-
ságát a gyermekekre nézve, hiszen a szellemi

sport jó hatással van
azokra a képességekre,
amelyek a sikeres isko-
lai teljesítményekhez
szükségesek. Döme
Aladár, a B.-A.-Z. Me-
gyei Sakkszövetség el-
nöke beszédében hang-
súlyozta: a megállapo-
dás hatalmas előrelé-

pés a hazai sakkéletben, hiszen ezáltal szinte
minden hónapban lesz egy nemzetközi ver-
seny, amely amellett, hogy segít felkelteni a
fiatalok érdeklődését a sportág iránt, a tele-
pülések turizmusát is növeli. Nyiri Tibor al-
polgármester szakemberként oktatási és
gyermeknevelési szempontból mutatta be a

projektet. Elhangzott, hogy az iskoláknak ma
már lehetőségük van akár a sakkot is bee-
melniük a pedagógiai programjukba, így a
diákok tanóra keretében ismerkedhetnek
meg a játékkal, ami által fogékonyabbak le-
hetnek tanulmányaik során.

R.P.
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Döntetlen után továbbra is 
az élen

Gól nélküli döntetlennel végződött a Sze-
rencs VSE labdarúgócsapatának március 29-
ei mérkőzése. A B.-A.-Z. Megyei másodosztá-
lyú labdarúgó bajnokságban szereplő együt-
tesünk Pácinban vendégszerepelt, ahol egyik
gárdának sem sikerült bevenni az ellenfél ka-
puját. A 20. fordulóban megszerzett egy
ponttal Szerencs továbbra is őrizte első he-
lyét a tabellán. Az U19-es csapatok találkozó-
jának végeredménye: Pácin – Szerencs: 4-1.

Kettős győzelem Hollóházán
Három ponttal tértek haza a 2015. április

5-én, idegenben lejátszott mérkőzésükről a
Szerencs VSE labdarúgócsapatai. A megyei
másodosztályú bajnokság 21. fordulójában
Hollóházán a felnőtt együttes Lengyel László
és Gombos Ádám góljának köszönhetően 0-
2 arányban nyerte meg a találkozót. A 46
pontos Szerencs továbbra is őrzi első helyét,
a 43 ponttal rendelkező Tokaj és a 39 pontos
Abaújszántó előtt.

Az U19-es csapatok összecsapásán 0-6
arányú szerencsi siker született. Gólok: Tóth
Tamás (2), Vinnai Patrik, Nagy Ádám, Né-
meth István, Tóth Szilveszter Benjámin.

Itthon maradt a három pont
Gólzáporos győzelmet értek el labdarú-

gócsapataink a Borsod-Abaúj-Zemplén
megyei másodosztályú bajnokság 22. for-
dulójában. A Szerencs VSE futballistái
2015. április 11-én Bodrogkisfalud gár-
dáit fogadták a Tatay Zoltán Ifjúsági
Sporttelepen, ahol a felnőttek 6-1, az
U19-es fiatalok 5-0 arányú győzelmet
arattak a vendégekkel szemben.

Jól indult a hazai találkozó a Szerencs VSE
számára. A szombat délutáni ragyogó napsü-
tésben Szűcs Máté már a meccs hetedik per-
cében megszerezte a vezetést a házigazdák
számára. Ezt követte Lengyel László mester-
hármasa, melynek köszönhetően a mérkőzés
33. percére már 4-0-s vezetést könyvelhet-
tek el a szerencsiek. A vendégek igyekezetét
mutatja, hogy a 36. percben szépítettek, de a
szünet előtt Szűcs Máté újabb találata után
végképp elszálltak a bodrogkisfaludi remé-
nyek (5-1). 

A második félidőben sokkal visszafogot-
tabb játékot láthattak a nézők, akik a kelle-
mes tavaszi időjárásnak is köszönhetően
nagy számban látogattak ki a mérkőzésre. A
meccs végeredményét egy bodrogkisfaludi
öngól állította be a találkozó 53. percében.

Szerencs VSE – Bodrogkisfalud: 6-1. A 22.
forduló után Szerencs 49 ponttal őrzi első
helyét a 15 csapatos mezőnyben.

Az U19-es találkozón sem maradt esélye a
Bodrog-parti csapatnak. Az ifiknél Margitai
Áron, Kurmai Dániel, Tóth Tamás, Tóth Szil-
veszter Benjámin és Kecső Antal Balázs egy-
egy gólja járult hozzá az 5-0 arányú győze-
lemhez.

A következő mérkőzést április 18-án játs-
szák csapataink Mezőzomboron. M. Z.

Labdarúgás

Három  fordulóval a bajnokság befejezése előtt 2015. április 11-én idegenben is magabiztos
győzelmet aratott a Szerencs VSE NB III-as asztalitenisz csapata. Együttesünk három pont
előnnyel továbbra is őrzi vezető helyét a második helyen álló Tiszaújvárosi SC előtt.

A bajnoki cím elnyerésére törekvő Szerencs VSE a tavaly ősszel Szerencsen elért 18-0-ás
győzelemhez hasonlóan vendégként is 1-17 arányban nyerte meg a találkozót a tabella ne-
gyedik helyén álló Kisvárdai ASE ellen.

A mérkőzésről Csorba István szakosztályvezető elmondta, hogy a két páros megnyerése
már jelezte mindenki számára, hogy a listavezető vendégcsapat a mérkőzés esélyese. A tizen-
hat egyéni mérkőzésből csak egy meccset veszítettünk, így alakult ki az 1-17 arányú végered-
mény. A szerencsiek legjobbjai ezen a mérkőzésen Török Gábor, Makranczi László és Köllő
András voltak, akik mind a négy egyéni mérkőzésüket megnyerték.

Végeredmény: Kisvárdai ASE – Szerencs VSE: 1-17. Egyéni mérkőzések: Török Gábor (4
győzelem), Makranczi László  (4 győzelem), Köllő András (4 győzelem), Stadler Tamás (3 győ-
zelem, 1 vereség). Páros eredmények: Köllő – Stadler (győzelem), Török – Makranczi (győze-
lem).

A sakkot népszerűsítik a polgármesterek

2015. április 17.

Asztalitenisz: 
Kisvárdai ASE – Szerencs VSE: 1-17
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SZIVÁRVÁNY-ÉP KFT.SZIVÁRVÁNY-ÉP KFT.

betongyártás
mixeres kiszállítás
tehergépkocsi kiszállítás
igény szerint betonpumpával
ADK autódaru bérbeadás

Minősített
keverőből,
minősített

beton!

Minősített
keverőből,
minősített

beton!

Zsalukő közvetlenül a gyártótól,
a legolcsóbban!

Zsalukő 20-as
Zsalukő 25-ös
Zsalukő 30-as
Zsalukő 40-es
Béléstest EB60/19

238 Ft/db
250 Ft/db
288 Ft/db
363 Ft/db
250 Ft/db

Szállítás darus,
vagy platós tehergépkocsival

Szerencs, Huszárvár u. 26. Tel.: 20/930-9674, 47/361-104

INgATLANINgATLAN
Szerencsen az uszoda mellett két-
szobás, összkomfortos családi ház
nagy nappalival, garázzsal, mellék-
épületekkel, gáz és vegyes tüzelésű
kazánokkal, megegyezéssel eladó.
Érd.: 47/363-530. (7-8)
Pere, Kossuth Lajos utca 26. szám
alatti családi ház (6012 m2) eladó. A
két szoba hajópadlós a konyha járó-
lapos. Melléképületek, ásott kút az
udvaron. Érd.: 30/338-3013. (7-8)
Szerencs, Erzsébet utca 5/A. 717
m2 telken lévő 85 m2-es lakóház (2
szoba, konyha, kamra, fürdőszoba)
eladó. Az épület szerves részét ké-
pezi egy 45,8 m2-es, ipari árammal
ellátott műhely is. Érd.: 30/859-
3760, esti órákban: 47/362-972.
(7-8-9)
Szerencsen áron alul emeletes
családi ház a Tesco és az iskolák
közelében eladó. Kétgenerációs la-
kásnak, nagycsaládosoknak, akár
vállalkozásra is alkalmas. Rende-
zett udvaron, melléképületekkel.
Budapesti, miskolci, szerencsi ki-
sebb lakáscsere is érdekel érték-
különbözettel. Érd.: 70/655-7576,
47/363-282. (7-8-9-10)
Szerencs, Kossuth úton kétszobás,

felújított társasházi lakás eladó.
Érd.: 20/966-9748. (7-8)
Szerencs központjában (Kossuth
L. u. 19/A) 61 m2-es, magasföld-
szinti lakás azonnali beköltözéssel,
áron alul eladó. Irányár: 5,5 M Ft,
az ár alkuképes. Érd.: 30/331-
9467 17 óra. (7-8)
Szerencs központjában, mégis
csendes és nyugodt környezetben
egy modern, 140 m2-es hasznos
alapterületű, mediterrán típusú
ház, valamint ugyanitt 600 m2-es
külön bejáratú építési telek eladó.
Érd.: 20/348-9548. (7-8)
Szerencsen az ESZEI-vel szemben,
100 m2-es felújított családi ház, va-
lamint Bekecsen 85 m2-es családi
ház eladó. Érd.: 30/8363-302. (7)
Szerencs, Gyár út 3. 3/3. szám
alatti, első emeleti, 39 m2-es lakás
ela dó. Érd.: 20/586-5223. (7-9)
Szerencs, Jókai út 3. szám alatti,
vállalkozásra is alkalmas ingatlan
eladó. Érd.: 70/342-2980 16-20
óráig. (7-8-9)

VEgYEsVEgYEs
Egyedülálló, káros szenvedélyektől
mentes férfi albérletet keres Sze-
rencsen és környékén (25-30 000 Ft
rezsivel). Érd.: 70/665-6903. (7-8)
Két kutyával kertes házas albérle-
tet keresek Szerencsen. Tel.:
30/561-1673. (7-8)

LakosságiLakossági

apróhirdetés

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

Elektromos kerékpár
akkumulátor

Elektromos kerékpár
akkumulátor

szakszer új akkumulátor
cseréjét vállalom.

ű bevizsgálását,

Tavaszi és nyári
akkumulátor akció!

motorkerékpár

2015. április 17.

Jó állapotban lévő 
UTÁNFUTÓ
magasítóval ellátva, 

2016 szeptemberig érvényes 
műszaki vizsgával eladó. 

Érd.: 20/357-70-70. 



SZERENCSI HÍREK 19

Nyitva tartás: kedd-péntek: 7-17 óráig, szombat: 6.30-12 óráig.
Szerencs, Sallai út 18. (a Piactér mellett) Tel : 47/361-074.

SZERENCSI HÚS-VÁRSZERENCSI HÚS-VÁR
Belovecz és Társa Kft.

Étkezési utalványt elfogadunk!Étkezési utalványt elfogadunk!

Dobó Katica úti húsboltDobó Katica úti húsbolt
Nyitva tartás: edd: 7-14 óráig, szerda-péntek: 7-16 óráig,

szombat: 6.30-12 óráig.
k

Szerencs, Dobó Katica út 32., telefon: 47/361-018

Tavaszi akció!Tavaszi akció!

– Sertés tarja, csontos

Sertés oldalas

Sertés dagadó

Sertés láb (első-hátsó)

Müncheni pálcikák

Májas hurka vcs.

Sült, sertés zsír, vödrös (1 kg)

–

–

–

–

–

–

990 Ft/kg

990 Ft/kg

990 Ft/kg

190 Ft/kg

1 120 Ft/kg

690 Ft/kg

400 Ft/kg
A feltüntetett árak az ÁFA-t tartalmazzák.

Grillezzen, főzzön a szabadban!
2015. április 13-tól visszavonásig érvényes.

Szolgáltatásaink:

fénymásolás,

nomtatványok,

bélyegzőkészítés,

gravírozás,

spirálozás.

elikánelikánelikánelikán
apír-írószer nyomtatványapír-írószer nyomtatványapír-írószer nyomtatványapír-írószer nyomtatványPPPP

3900 Szerencs, Kossuth tér 4.

Tel.: 47/362-806, 20/323-7974

Várjuk kedves vásárlóinkat!

Készüljünk együtt a tavaszra!Készüljünk együtt a tavaszra!
Kibővült kreatív termékek, iroda- és iskolaszerek

széles választékát kínáljuk Önöknek
minden nap 8-17 óráig.

E-mail:
citymarketing2004kft@gmail.com

Méteráru, rövidáru és lakástextilMéteráru, rövidáru és lakástextil
Szerencs, Rákóczi út 105.

Telefon: 47/364-700, 20/804-5953
E-mail: citymarketing2004kft@gmail.comKelm
e

Kelm
e

Kelm
e

Kelm
e

Dobja fel lakását új függönnyel,
sötétítővel, ruhatárát újítsa
meg a tavasz vidám színeivel!

Dobja fel lakását új függönnyel,
sötétítővel, ruhatárát újítsa
meg a tavasz vidám színeivel!

Dobja fel lakását új függönnyel,
sötétítővel, ruhatárát újítsa
meg a tavasz vidám színeivel!

Dobja fel lakását új függönnyel,
sötétítővel, ruhatárát újítsa
meg a tavasz vidám színeivel!

S gzol áltatásaink:
Helyben függöny- és ruhavarrás, javítások.

Nálunk egy helyen mindent megtalál.
Tavaszi méteráruk, vásznak, ágyneműk,
kiegészítők…

2015. április 17.



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

Sertés comb

Sertés oldalas

Májas hurka

Lángolt kolbász

Szerencsi füstölt

kolozsvári szalonna

Szerencsi Sertéstepertő

Sertés comb

Sertés oldalas

Májas hurka

Lángolt kolbász

Szerencsi füstölt

kolozsvári szalonna

Szerencsi Sertéstepertő

1269 Ft/kg

1249 Ft/kg

949 Ft/kg

1159 Ft/kg

1349 Ft/kg

1699 Ft/kg

1269 Ft/kg

1249 Ft/kg

949 Ft/kg

1159 Ft/kg

1349 Ft/kg

1699 Ft/kg

Az akció 2015. április 17-től módosításig érvényes.

KUPONLÁZKUPONLÁZ
Vásárlásai után 200 Ft-os kupont adunk…

Részleteket keresse
a Húsboltunkban és a www.szermgrt.hu

AKCIÓS TERMÉKEINKAKCIÓS TERMÉKEINK

„Minden falat magyar...”„Minden falat magyar...”

Szerencs, Rákóczi út 107.

Nyitva tartás: kedd–péntek 7–17 óráig,
szombat 7–12 óráig.

Az árak az ÁFA-t tartalmazzák.

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

•

zemplentourist

Minden egy helyen

a Zemplén Touristban!

Minden egy helyen

a Zemplén Touristban!

Nemzetközi vonat

-és buszjegy

Tengerparti

nyaralás

Transzfer

Utasbiztosítás

Belföldi

üdülés

Hétvégi

városlátogatás

Repülőjegy


