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A Bocskai István Gimnázi‑
um mögötti Kossuth Lajos szo‑
bornál Oleár Viktória szavalta
el Petőfi Sándor Szabadság cí‑
mű költeményét, majd Kocsis
József, a középiskola pedagó‑
gusa méltatta a Monokon szü‑
letett államférfi életútját. Kos‑
suth Lajos több mint 45 évig élt
külföldön, mégis ő lett a ma‑
gyar állhatatosság jelképe, az a
politikus, akinek példája, szel‑
lemisége ma is hatással van az
emberekre, történelmi pályáját
a korok viharai sem tudták ki‑
kezdeni. Kossuth Lajos török,
angol, amerikai, majd olaszor‑
szági száműzetése után csak
hamvaiban térhetett vissza ha‑
zájába. – Megtehette volna ha‑
marabb is, de nem alkudott
meg, „nem engedett a negy‑
vennyolcból”. Magyarország
településein és több külföldi
városban szobrok, róla elneve‑
zett utcák, terek, díszpolgári cí‑
mek hirdetik ma is államférfiúi
nagyságát. Küzdelmes élete
során egyetlen célja volt, a ma‑
gyarság felemelése – fogalmaz‑
ta meg Kocsis József. 

Kossuth Lajos szerencsi
szobránál koszorút helyeztek el
az ünnepség résztvevői, majd a
Hegyalja Pedagógus Kórussal
és a Szerencsi Férfikarral közö‑
sen énekelte mindenki a „Kos‑
suth Lajos azt üzente” című
dalt. 

Magyarország nemzeti zász‑
laját és Szerencs Város lobogó‑
ját kísérve, hangos dobszó mel‑
lett indult a menet a Kossuth
térre, ahol az 1848‑as emlék‑
műnél Nagy József szavalta el
a Nemzeti dalt. 

Egeli Zsolt elsőként a forra‑

dalom és szabadságharc köz‑
ponti szereplőjét, Petőfi Sándor
alakját idézte, aki rövid élete
során két alkalommal járt Sze‑
rencsen, s itt írta meg Panyó
Panni című versét. Az alpolgár‑
mester emlékeztetett azokra a
történelmi pillanatokra, me‑
lyek azon a bizonyos március
15‑én délután történtek, ami‑
kor a nép a polgári kart és a vá‑
rosi tanácsot az egyesülésre és
a 12 pontban megfogalmazott
kívánalmak aláírására szólítot‑
ta fel. – Azóta sem valósult meg
a teljes polgári átalakulás Ma‑
gyarországon – emelte ki Egeli
Zsolt, aki beszéde végén Vö‑
rösmarty Mihály: Honszeretet
című versét olvasta fel, tolmá‑
csolva a hazaszeretet jelentősé‑
gét. 

Az 1848/49‑es forradalom és
szabadságharc tiszteletére Sze‑
rencsen megrendezett ünnep‑
ség utolsó állomása a Rákóczi‑
vár színháztermében volt. 

Koncz Ferenc polgármester
(fotónkon) felidézte a 164 esz‑
tendővel ezelőtti március 15‑ét,
melynek megünneplését a
nemzeti érzés kifejezési módjá‑
nak nevezte. – Hogyan jutott el
ez a kis nép odáig, hogy az
egész világ figyelmét felhívja
cselekedeteire? – tette fel a kér‑
dést a polgármester, aki törté‑
nelmi áttekintésében idézte
többek között V. Miklós pápát,
aki a kereszténység védőpaj‑
zsának tartotta a magyar nem‑
zetet, és Victor Hugo világhírű
írót, aki úgy fogalmazott, hogy
a magyar nemzet a hősiességet
jelenti számára. – Ez a hősies‑
ség vezette nemzetünket 1848‑
ig, amikor a nép fellázadt az
osztrákok hatalma, uralkodása
ellen. Petőfi is megfogalmazta,
hogy nem mellékszereplők va‑
gyunk Európa színpadán. E
nemzet tetteivel mindig bizo‑

nyította, hogy képes áldozato‑
kat hozni és hősiesen cseleked‑
ni. Mindig fel fogjuk ismerni az
összetartozás fontosságát. E tu‑
lajdonságokra büszkék lehe‑
tünk – foglalta össze ünnepi
gondolatait a polgármester,
majd azt kívánta, hogy ezzel a
büszkeséggel nézzen minden‑
ki a magyar nemzetre.

Az ünnepség végén a Bolyai
János Általános Iskola diákjai
és pedagógusai színvonalas
műsorral idézték fel 1848. már‑
cius 15‑e, valamint a forrada‑
lom és szabadságharc jelentős
eseményeit. „Március van, pa‑
takok futanak…” – hangoztak
az elsőként előadott vers sorai,
majd a Nemzeti Múzeum előtt
gyülekező ifjakat idéző díszlet
előtt a Tavaszi szél vizet áraszt
című dal csendült fel. Piros‑fe‑
hér‑zöld szalaggal díszített ka‑
lapban legények, és nemzeti‑
szín pántlikás leányok adtak
elő népi táncot, s korabeli ruhá‑
ba öltözött „márciusi ifjak”
szavalták Petőfi költeményét és
a 12 pontot. 

Az előadás során több szín‑
padi jelenetben elevenedtek
meg a történelmi pillanatok és
újabb közös dalt adtak elő a
Bolyai tanulói és tanáraik, aki‑
ket a művészeti iskola két pe‑
dagógusa: Bene Zsuzsanna
zongorán, Elek Boglárka hege‑
dűn kísért. Csapásoló legény‑
tánc és csatajelenet is színpadra
került, majd a harcok zaját a
fegyverletétel után felváltotta a
csend. Az ünnepi műsor zárá‑
saként az 1848/49‑es forrada‑
lom és szabadságharc egyik
utolsó székelyföldi színhelye‑
ként ismert Nyergestetőn tör‑
tént eseményeket idézte Ká‑
nyádi Sándor elhangzott verse,
mely a hősiesen harcoló ma‑
roknyi székely vitézségét mél‑
tatja.

H. R.

Március 14‑én reggel a sze‑
rencsi alapfokú oktatási intéz‑
mények diákjai tekintették
meg a Bolyai János Általános
Iskola által összeállított ünnepi
műsort a Rákóczi‑vár színház‑
termében. 

A város óvodásai szintén a
délelőtti órákban látogatták
meg a Kossuth téri 48‑as em‑
lékművet, ahol saját készítésű
kokárdákat, nemzetiszín zász‑
lókat helyeztek el.

A Rákóczi úton lévő Petőfi
Sándor márványtáblánál a te‑
lepülés oktatási intézményei‑
nek diákönkormányzatai és a
Hegyalja Mozgáskorlátozottak
Egyesülete helyezték el koszo‑
rúikat. 

A délután első megemléke‑
zését Ondon tartották, ahol a
helyi óvodások ünnepi műsora
fogadta a résztvevőket. Koncz

Ferenc polgármester a magyar
történelem legjelentősebb dá‑
tumaként említette 1848. már‑
cius 15‑ét, amikor elkezdődött
az a forradalom, amely törté‑
nelmi szerepét tekintve naggyá
tette kicsiny nemzetünket. 

– Büszkék lehetünk a 164 év‑
vel ezelőtti eseményekre, hi‑
szen a világ ekkor figyelt fel
igazán hazánkra. Koncz Ferenc
arra is emlékeztetett, hogy a
hős márciusi ifjak nevét szinte
minden településen egy‑egy
utcanév őrzi az utókor számá‑
ra. – Itt születtem a Zempléni‑
hegy tövében, Monokon –
idézte Kossuth Lajos szavait a
polgármester, aki szerint az
egykori államférfi egyike azok‑
nak, akik a magyar nép emlé‑
kezetében leginkább megteste‑
sítik az 1848–1849‑es forradal‑
mat és szabadságharcot.

A kora délutáni órák‑
ban a Szerencsi Általá‑
nos Művelődési Központ
történelmi játszóházba
hívta a gyermekeket. 

A Rákóczi Zsigmond
Általános Iskola első osz‑
tályos tanulói az 1848‑as
szabadságharc jelképei
közül huszárbábot szí‑
neztek és krepp papírból
kokárdát készítettek.

Petőfi Sándor először 1844 februárjában járt településün‑
kön. Második alkalommal 1847. július 9‑én, Miskolcról Sá‑
rospatakra utazva útba ejtette Szerencset is. Ekkor írta a Panyó
Panni című versét , amelynek emlékét a Rákóczi út 79. szám
alatti épület falán 1973‑ban elhelyezett emléktábla őrzi.

1848. MÁRCIUS 15.
Petőfi Sándor már kora reggel az ifjúság kávéházába sietett. Ott ta‑
lálta Vasvári Pált és Bulyovszky Gyulát, majd Jókai Mór lakására
hívta őket, ahol a 12 pont kiáltványát szerkesztették meg. Reggel
nyolc óra körül ment Petőfi a Pilvax‑kávéházba, majd Bulyovszky,
Sebő, Gaál Ernő és Hamary Dániel társaságában Jókai Móra felol‑
vasta a 12 pontot és a hozzá készített proklamációt. Petőfi elszavalta
a Nemzeti dalt és innen indultak a jogi egyetemhez az Egyetem ut‑
cába, ahol már egy csapat tanuló várt rájuk. Petőfi Sándor újra el‑
szavalta az előző éjjel írt költeményét, Jókai pedig felolvasta a 12 pon‑
tot. Délután 3 órakor a Múzeum téren népgyűlést tartottak. A Nem‑
zeti dal és a proklamáció példányait ezrével osztogatták…

Az 1848/49‑es forradalom és szabadságharc 164. év‑
fordulója alkalmából március 14‑én délután több
helyszínen tartott megemlékezést Szerencs Város Ön‑
kormányzata.

A nemzet és a 
szabadság ünnepe

Mit kiván a magyar nemzet.
Legyen béke, szabadság és egyetértés.
1. Kivánjuk a' sajtó szabadságát, censura eltörlését.
2. Felelős ministeriumot Buda‑Pesten.
3. Évenkinti országgyülést Pesten.
4. Törvény előtti egyenlőséget polgári és vallási tekintet‑
ben.
5. Nemzeti őrsereg.
6. Közös teherviselés.
7. Urbéri viszonyok megszüntetése.
8. Esküdtszék, képviselet egyenlőség alapján.
9. Nemzeti Bank.
10. A' katonaság esküdjék meg az alkotmányra, magyar
katonáinkat ne vigyék külföldre, a' külföldieket vigyék
el tőlünk.
11. A' politikai statusfoglyok szabadon bocsáttassanak.
12. Unio.

Egyenlőség, szabadság, testvériség!
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A világot megváltoztatni
nem tudjuk, de önmagunkat,
szemléletünket, gondolkodás‑
módunkat, lelkületünket igen.
Mindezeket az idő múlásával
nemesítve, gazdagítva be tud‑
juk teljesíteni, ami a szívünk
vágya. Minden teremtmény
életcélja: nyugalmunk, lelki bé‑
kénk, boldogságunk megte‑
remtése. A keresztény ember
feladata, hogy a világ kínálta
értékeket, lehetőségeket fel‑
használva eszközként – de
csak is eszközként – beépítse a
saját életébe, gazdagítva belső
világunkat. 

Erdőben járva, ha szomjúság
kínoz, nem hasalunk neki az
első pocsolyának, hanem meg‑
keressük a tiszta forrást, s ott
oltjuk szomjunkat. Annak nem
lesz kóros következménye, de
kellemetlen utóíze sem. A tisz‑
ta forrás életünkben az, aki az
emberi vágyakat, célokat be‑
lénk oltotta: maga a Teremtő,
az Isten. Az élet és ez a világ te‑
le van dagonyás pocsolyákkal,

sokszor nem törődve a követ‑
kezményekkel, mégis nagyot
iszunk belőle, de mert vagy
lusták vagyunk elmenni a for‑
rásig, vagy régen elfelejtettük
az utat, s hogy mocskos lesz a
ruhánk, és sáros az arcunk, las‑
san megszokjuk, hiszen a többi
emberé is az, már fel sem tűnik,
hiszen ilyen az élet. Pedig az
élet nem erről szól, a forrás
minket vár, nekünk akar cso‑
bogni és tisztára mosni, s min‑
dig, mindig inni adni. 

Ez az élet, így, ahogy van, na‑
gyon nem jó, ezt érezzük, ezt
szenvedjük. De hát kik va‑
gyunk mi, hogy változtassunk
és hogyan? Az Apostol adja
meg a választ: „Újuljatok meg
lélekben és gondolkodásmód‑
ban!” (Szt. Pál: Ef. 4,23) Minek?
Mocskos tükörben nem látom
jól magamat, ködös reggelen
nem tudok gyönyörködni a ta‑
vasz pompájában. De ha meg‑
tisztul a tükör, ha felszállnak a
ködök, ismerősnek tűnök ön‑
magamnak, s csodálatossá vá‑
lik a természet. Eddig is az volt,
csak valami zavarta a látáso‑
mat. 

A keresztény ember életében

a nagyböjt ilyen tükörfényezés,
ilyen ködoszlatás. Még vissza‑
köszön emlékeinkben egy régi
arckép, a megmosdatott lelkű
önmagunk. Hasonlítunk, hi‑
szen mi vagyunk. S mi minden
történt azóta: látszik ráncok,
terhek, adott és kapott sérel‑
mek képében.

Megújulni annyit jelent: az
üdeséget visszanyerni. Mer‑
jünk utat találni önmagunk‑
hoz! Nem nagy dolgokat tenni,
vagy holnap reggelre szentnek
lenni, csak naponta az emberek
és Isten előtt – nem sokkal, csak
egy kicsivel – több jót tenni,
mint tegnap. És egyből tisztul
a tükör, jobban látjuk önma‑
gunkat, az embereket, hibáin‑
kat, bűneinket, templomunkat.
Ezt a felismerést már nem tü‑
körnek hívjuk, hanem lelkiis‑
meretnek, amely magától meg‑
szólal és elmondja mi volt a
rossz, mi volt a hiba, a bűn. De
innen még hosszú az út: a más‑
nak lenni! Emlékszem, amikor
úszni tanítottak, nem mertem
bemenni a mély vízbe, kifogá‑
sokat kerestem, hogy fáj a ha‑
sam, meg kissé náthás is va‑
gyok. A tanár úr nem szólt

semmit, jósá‑
gos, megértő
mosollyal oda‑
jött és belökött.
Ami a lelki éle‑
tünkben ezt a
lökést adja, úgy
hívják, hogy Is‑
ten kegyelme.
Nem fulladtam
bele a vízbe, s
hogy mások
mit szóltak,
vagy nevettek‑
e, nem törőd‑
tem vele. De a
medence partjá‑
ig nekem kellett
eljutnom.

Nagyböjt van, s a Szentírás
szava egyre sürget: „Újuljatok
meg lélekben és gondolkodás‑
módban!”

Csak egy életünk van, ez az
egy. Ez a világ nem az igazi, de
mi legyünk jobbak! A nagyböj‑
ti, más szóval a húsvéti előké‑
születi idő éppen ezt szolgálja.
Az előkészület, soha nem sem‑
mittevő várakozás, hanem ke‑
mény önnevelő munka. Bűne‑
ink tudatában érezzük az Is‑
tentől való fájó távolságunkat,
de ennek ellenére Ő hív ben‑
nünket, s mi választ akarunk
adni erre a hívó szeretetre. A
válasz pedig részünkről: az Is‑
tenhez való egyre nagyobb ha‑
sonlóság kiépítése, Krisztus
tükrében, mint tiszta forrásban.
Őt egyre jobban megismerve,
az isteni szeretet tisztaságában
saját hibáink, bűneink, s az
ezektől való szabadulás vágya
első lépésként bűnbánatra ösz‑
tönöz. A nagyböjt feladata,
hogy egész napunkat Isten je‑
lenlétébe helyezzük. Ott van
velünk az élet minden mozza‑
natában: munkánkban, tanulá‑
sunkban, pihenésünkben. Ez
nyilvánvaló, hiszen Jézus
Krisztusban ezért akart ember‑

ré lenni, mert velünk van, így
az Isten közelében való tudatos
tartózkodás mindig imádság. 

A világ, amelybe beleszület‑
tünk, továbbra is ugyanaz ma‑
rad. Ha mostantól krisztusi
szemmel nézzük az életünket,
az Ő lelkületével éljük meg. Az
önmagát megsokszorozó Krisz ‑
tus általunk jobban jelen van
benne, elkezdődhet egy válto‑
zás, mert egyre több lesz a lé‑
lekben és gondolkodásmód‑
ban megújult embert. 

Lelkünk megújulásához,
benső életünk sima víztükörré
válásához mindannyiunk szá‑
mára nagyszerű lehetőség a
Kisboldogasszony templom‑
ban tartandó lelkigyakorlat,
amely minden alkalommal
17 órától kezdődik: március 26‑
án a gyermekeknek, 27‑én a
nőknek, 28‑án a férfiaknak, 29‑
én a családoknak, 30‑án az idő‑
seknek, 31‑én az ifjúságnak. A
lelki együttlét alatt mindenki‑
nek alkalma lesz a húsvéti
szentgyónást elvégezni. 

Mindenki számára embert
boldogító lelki megújulást ké‑
rek és kívánok!

Darvas László
római katolikus plébános

Beleszülettünk egy adott világba, ebben a világban
kell leélni az életünket. Ez nem paradicsomkert, nem
is a „siralmak völgye”, de mindenképpen a mi élette‑
rünk. Mivel ez az egy életünk van, számunkra nem
mindegy, hogyan telik el ez a néhány évtized fölöt‑
tünk. Nekünk, keresztényeknek pedig életbevágó,
hogyan folytatódik az örökkévalóságban.

Börzsönyi József református
esperes köszöntőjében arra
hívta fel a figyelmet, hogy a
presbiterek tisztességgel lássák
el a rájuk bízott szolgálatot. 

Kezdő áhítatában Mészáros
István, az egyházmegye fő‑
jegyzője arra bíztatta a megje‑

lenteket, hogy vállalják fel hit‑
tel prófétai szolgálatukat, mert
a református keresztyén em‑
bereknek kiáltó hangoknak
kell lenniük a lelki sivárságban,
feladatuk, hogy újraélesszék,
bátorítsák a közösségeket. 

Az újonnan választott pres‑

bitereket – mint a közösség bi‑
zalmának átruházott hordozóit
– a Magyar Református Presbi‑
teri Szövetség nevében D. Sza‑
bó Dániel elnök köszöntötte
Péter apostol sorait példaként
állítva: „Legeltessétek az Isten‑
nek köztetek lévő nyáját, gon‑
dot viselvén arra nem kénysze‑
rítésből, hanem örömest; sem
nem rút nyerészkedésből, ha‑
nem jóindulattal; Sem nem
úgy, hogy uralkodjatok a gyü‑
lekezeteken, hanem mint pél‑
dányképei a nyájnak.”

Börzsönyi József, református
esperes a Szerencsi Híreknek
elmondta, hogy a presbiteri
konferenciák hagyománya im‑
már húsz esztendőre tekint
vissza. Városunkban jelenleg
24‑en teljesítenek szolgálatot,
legfőbb feladatuk a gyülekeze‑
tek hitben, létszámban való
építése.

H. R.

A fenti mottó jegyében
tartották szerte a világon
március 2‑án a Nők Öku‑
menikus Világimanapját,
melynek liturgiáját idén
Malajzia női bizottsága állí‑
totta össze. Az 1870‑es évek‑
ben indult kezdeményezés
célja a közösségek megerő‑
sítése és a különböző orszá‑
gok keresztyén női csoport‑
jai kapcsolatfelvételének
elősegítése. A világimanap
mára mozgalommá nőtte ki
magát, s az ilyenkor beérke‑
ző adományokból elmara‑
dott térségek asszonyainak

életét, gyermekek tanulmá‑
nyait segítik, vagy éppen
nehéz sorsú országok éhe‑
zőinek küldenek élelmi‑
szert, ivóvizet.

A Zempléni Református
Egyházmegye többi nőszö‑
vetségi gyülekezetéhez ha‑
sonlóan a szerencsi refor‑
mátus asszonykör tagjai is
összegyűltek az ökumeni‑
kus alkalomra, hogy Malaj‑
zia bemutatása és közös
éneklés után rámutassanak
a délkelet‑ázsiai országban
élő nők problémáira, s hogy
értük imákat mondjanak.

„GYŐZEDELMESKEDJEN 
AZ IGAZSÁGOSSÁG”

A Zempléni Református Egyházmegye rendezett presbiteri konferenciát március
3‑án Szerencsen. A rendhagyó tanácskozáson mintegy háromszáz vendég: régi és
újonnan választott tisztségviselők, gondnokok és lelkészek vettek részt.

A presbiterek szolgálata

Nagyböjt – lélekújítás

Schlosserné Báthory Piroska rajza.
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A Szerencsi Általános Műve‑
lődési Központ és Szerencs Vá‑
ros Önkormányzata által szer‑
vezett eseményen Karády Ist‑

ván műsora üdvözölte a meg‑
hívottakat, majd Koncz Ferenc
mondott köszöntőt a nemzet‑
közi nőnap alkalmából. A pol‑

gármester beszédében a nők
kivételes szerepére hívta fel a
figyelmet: ők biztosítják a csa‑
ládi fészek melegét. Mint el‑
hangzott, a nők sok terhet ci‑
pelnek a vállukon: a napi mun‑
ka után otthonukban is sok fel‑
adat hárul rájuk. – A mai gyor‑
san változó, rohanó világban
olykor jobban viselik a nehéz‑
ségeket, mint a férfiak – tette
hozzá Koncz Ferenc, aki vége‑
zetül minden hölgynek azt kí‑
vánta, találja meg azt a sze‑
mélyt, aki hajlandó érte áldoza‑
tokat vállalni, s leljen rá arra a
szeretetre, amely nélkül nem
érdemes élni.

A program meglepetés ven‑
dégeiként a Balássy Betti és Var‑
ga Ferenc énekes házaspár lé‑
pett színpadra, akik népszerű
hazai és külföldi slágereket ad‑
tak elő. Távozáskor minden
hölgy virágot kapott ajándékba.

H. R.

A családi fészek 
melegének őrzői: a nők

Megzenésített versekkel, és virággal köszöntötték a
szerencsi nőket március 8‑án a Rákóczi‑vár színház‑
termében.

A sze‑
rencsi ren‑
delőintézet
új részle‑
gén márci‑
us 5‑én fo‑
gadták az
első páci‑
enseket. A
nap mérle‑

ge három térdműtét és egy lá‑
gyéksérv operáció volt. Az
egynapos sebészet főorvosa
elégedett a kezdetekkel. Ár‑
nyasi András lapunk érdeklő‑
désére elmondta: a térdműtét‑
hez egy modern arthroszkópos

műszert, a sérvoperáció során
pedig úgynevezett hálóbeülte‑
tést alkalmaztak. Két nappal
később a szemészeti operáció
keretében szemlencse beülte‑
tést végeztek a kollégák. Ár‑
nyasi András tájékoztatása sze‑
rint szükség esetén nőgyógyá‑
szati beavatkozásokra is van le‑
hetőség a modern eszközökkel
felszerelt műtőben. 

A rendelőintézetben megva‑
lósított mintegy nyolcszázmil‑
lió forintos beruházás egyik
legnagyobb jelentősége tehát
az egynapos sebészet beveze‑
tése, amely sok beteg életét

könnyíti meg a jövőben. Ki‑
sebb általános sebészeti beavat‑
kozásokat, traumatológiai mű‑
téteket itt helyben is elvégez‑
nek a szakemberek, így a páci‑
ensnek nem kell Miskolcra
utaz nia, vagy éppen a mentő‑
autónak elég ide, helybe szállí‑
tania a beteget. Ugyancsak je‑
lentős előrelépés az egynapos
kúraszerű ellátás, amely lehe‑
tővé teszi például, hogy az in‑
fúziós kezelésre szorulók a te‑
rápiás időszakra a rendelőinté‑
zet kórtermeit vegyék igénybe.

Az egynapos sebészet első
betegeit a beavatkozások után
kórtermekben helyezték el. Az
altatással járó operációt köve‑
tően legalább hat órát kell itt
tartózkodni, a gerincérzéstele‑
nítéssel járó műtéteknél 24 órás
megfigyelés után hagyhatják el
az intézetet a páciensek.

Operációk 
az egynapos sebészeten

Tűz a színházteremben

A polgármester március 7‑én
a Szerencsi Idősek Otthonába
látogatott el, ahol az idén 95.
születésnapját ünneplő Veres
Lajosné fogadta Koncz Ferenc
jókívánságait. 

Az idős hölgy 1917. március
3‑án született Ónodon. 1985‑
ben költözött be a bodrogke‑
resztúri szociális otthonba,
1990‑től pedig a szerencsi in‑
tézmény lakója. Veres Lajosné
hasznosan töltötte nyugdíjas
éveit, hiszen nyolc évig szőnye‑
get szőtt és az épület körüli
park virágait is szívesen ápolta.
A 95 éves nyugdíjas napjaink‑
ban sokat olvas, kártyázik és
beszélget társaival. 

Koncz Ferenc március 13‑án
az Ondon élő Lapis Miklósnét
(fotónkon) 90. születésnapja al‑
kalmából köszöntötte. Boriska
néni 1922. március 14‑én szüle‑
tett Simán, itt töltötte gyermek‑
korát. A szépkorú Lapis Mik‑
lósné a mai napig aktív életet

él, ondi házában kakast és egy
tyúkot gondoz, amelyek napi
ellátása élete részévé vált. – Ők
olyanok, mintha a gyermekeim
lennének – fogalmazott a néni. 

Koncz Ferenc polgármester
virágcsokor és szerencsi csoko‑
ládé kíséretében adta át Boris‑
ka néninek az Orbán Viktor ál‑
tal aláírt miniszterelnöki okle‑
velet.

Városunk
szépkorú lakói

Orbán Viktor miniszterelnök oklevelével és virág‑
csokorral köszöntötte a város szépkorú lakóit a közel‑
múltban Koncz Ferenc.

A gyárbezárás negyedik év‑
fordulóján, március 10‑én a
Szerencsi Férfikar dalai csen‑
dültek fel az emlékparkban. A
Gebri József karnagy által irá‑
nyított közösség elsőként a
Szerencsi Cukorgyár című dalt,
majd borsod‑vidéki népdalo‑
kat és Erkel Ferenc: Éljen ha‑
zám című művét adta elő. 

Nem véletlenül található itt a
gyászlobogó – fogalmazott
Szerencs polgármestere (fotón‑
kon), aki szerint mint a kis fa‑
luban a templomtorony, úgy
hívta haza a szerencsieket a két
cukorgyári kémény. A polgár‑
mester feladatának tekinti,
hogy a lakóknak, a városnak,

az iparnak okozott sebet be‑
gyógyítsa. Véleménye szerint,
ha négy évvel ezelőtt összefo‑
gott volna a település, a gyár
még ma is termelne. A polgár‑
mester megjegyezte azt is,
hogy tanulni kell a múltból.
Mint mondta, bízik abban,
hogy egyszer ismét megnyitja
kapuit a cukorgyár, hiszen el‑
vették a szerencsiektől azt,
amit igazán szerettek. 

Koncz Ferenc azt is hozzátet‑
te, hogy amit egyszer lerom‑
boltak, azt nagyon nehéz újjáé‑
píteni, de többen dolgoznak
azon, hogy ez megvalósulhas‑
son. 

E. K.

Nagy erőkkel vonultak a Rá‑
kóczi‑vár udvarára a Szerencsi
Hivatásos Tűzoltóság egységei
március 8‑án. Mint kiderült, sem‑
mi ok nem volt az aggodalomra,
hiszen egy szimulációs gyakorla‑
tot tartottak a tűzoltók. 

Az eredeti terv szerint egy szín‑
házi előadás közben kialakult tű‑
zesethez vonultak a szakembe‑
rek, imitálva a lángok megfékezé‑
sét, az emberek gyors kimentését.

Gyászlobogó a cukor-
gyári emlékparkban
A szerencsi Rákóczi úton található egy kis park, ahol

Ekker Róbert szerencsi szobrász bronzból készített al‑
kotása állít emléket a négy esztendővel ezelőtt bezárt
és azóta lebontott cukorgyárnak. 

A február 2‑án ünnepélyes keretek között átadott
szerencsi rendelőintézet nyolcszázmillió forintos fej‑
lesztésének egyik legjelentősebb eredményeként
március elején megkezdődött a munka az egynapos
sebészeten. Az első napon az általános sebészeti és a
traumatológiai műtőben végeztek beavatkozásokat.



Dani általános iskolai tanul‑
mányait 1997 és 2005 között vé‑
gezte a Bolyai János Általános
Iskolában, majd az ugyancsak
helyi Bocskai István Gimnázi‑
umban érettségizett.

– Mióta vonz a színészet?
– Ha visszaemlékszem gye‑

rekkoromra, sok olyan játékot
játszottam, aminek köze volt a
nyilvános szerepléshez. Az
énekléssel általános iskola hete‑
dik osztályában kezdtem el
foglalkozni. Később szólóének‑
kel, szavalatokkal mutatkoz‑
tam be iskolai és városi rendez‑
vényeken. Az első színészettel
kapcsolatos élményem 2006‑
ban volt: egy válogatás után le‑
hetőséget kaptam elját szani a
Miskolci Nemzeti Színház: Va‑
lahol Európában című musical‑
jében Sutyi szerepét, két éva‑
don és 42 előadáson keresztül.
Azt hiszem ez meghatározó él‑
mény volt számomra.

– Iskolai éveid alatt valaki felfe‑
dezte benned a tehetséget?

– A legfontosabb támogatóim
természetesen a mai napig a
szüleim, akiknek a legtöbbet
köszönhetek. Az általános‑ és
középiskolai tanáraim közül is
sokan szerepet játszottak ab‑
ban, hogy ezt a pályát válasz‑
tottam. Nem szeretnék kiemel‑
ni senkit. Aki egy kicsit is úgy
érzi, hogy segítette az utamat,
annak ezúton mondok köszö‑
netet! Szerencsére itt Békéscsa‑
bán is akadnak támogatóim
mind a színházban, és azon kí‑
vül is, akik biztosítanak lehető‑
séget, hogy minél többen meg‑
ismerjenek.

– Miért éppen a Békés Megyei
Jókai Színház Színitanházra esett a
választásod?

– A Miskolci Nemzeti Szín‑
házban töltött idő alatt érdek‑
lődtem a színészektől, társulati
dolgozóktól, hogy hol lenne ér‑
demes továbbtanulni? Végül
Halasi Imre direktor úr látott el
a legtöbb tanáccsal, ő ajánlotta
többek között a békéscsabai szí‑
niiskolát is.

– Messze kerültél az otthonodtól.
– Erre most is csak azt tudom

mondani, mint korábban több‑
ször: a távolság számomra rela‑
tív. Ha lakóhelyemhez közel ta‑
nulnám ugyanezt a szakmát,
valószínűleg hasonlóan elfog‑
lalt lennék és mivel átlagosan
másfél‑két havonta utazom ha‑
za, így nincs nagy jelentősége a
kilométereknek. Ebből a szem‑
pontból mindegy hogy Békés‑
csabán, Budapesten vagy Nyír‑
egyházán tanulok. Jól érzem itt
magam és talán ez a legfonto‑
sabb!

– Hogyan telik el egy napod?
– Általában reggel nyolctól

tíz óráig iskolai óráink vannak,
ezután délután kettőig a szín‑
házban próbálunk. Ebéd után
ismét az iskolapadot koptatjuk,
majd 18 órától általában este tí‑
zig próbán veszünk részt, vagy
éppen előadásunk van a szín‑
házban. Ilyen egy napom, ami‑
kor nagyon elfoglalt vagyok.
Vannak azért lazább időszakok
is, esetleg egy szabad délelőtt,
vagy este, olyankor jut időm a
pihenésre.

– Merre tovább? Megpróbálod a
Színház‑ és Filmművészeti Egye‑
temet?

– Minden elismerésem azok‑
nak, akik ott tanulnak, vagy
már végeztek. Sok‑sok legenda
kering róla, hogy nehéz felvé‑
telt nyerni a színész szakra, és
saját bőrömön tapasztaltam,
hogy van benne igazság. An‑
nak idején én is próbálkoztam,
de így utólag egyáltalán nem
bánom, hogy Békéscsabára ke‑
rültem. Pontosan azért, mert a
Jókai Színház vidéki teátrum,
sokkal több lehetőséget tud biz‑
tosítani a színész növendékek‑
nek, mint mondjuk egy főváro‑
si színház. Itt sokrétű feladatok‑
kal kell megbirkóznunk és
mindemellett családias, össze‑
tartó a társulat. Ha Budapesten
tanulnék, talán nem játszhat‑
tam volna főszerepet egy nagy‑
színpadi Shakespeare komédi‑
ában (Biron: A Lóvátett lova‑
gok), vagy nem próbálhattam
volna ki magam egy drámai fő‑
szerepben (Haimón: Antigoné),
de itt belekóstolhattam még az
operett műfajába is (Csárdáski‑
rálynő). A Magyarországon
egyedülálló Jókai Porondszín‑
ház pedig különleges lehetősé‑
get biztosított, hogy diákként
kipróbáljam milyen cirkuszsá‑
torban színházat csinálni (Csí‑
nom Palkó és La Mancha lo‑
vagja). Mindezek mellett úgy
gondolom, remek alapokat
kaptam színészmesterségből
Békéscsabán és mivel ez egy

gyakorlatias szakma, ezért a
többi tudás többnyire tapaszta‑
latszerzéssel és az évek múltá‑
val elsajátítható. Így nem terve‑
zem, hogy felvételizzek a Szín‑
ház‑ és Filmművészeti Egye‑
temre. Színészekből is túlkép‑
zés van Magyarországon. Ezzel

már akkor is tisztában voltam,
amikor végzős gimnazistaként
beadtam a jelentkezéseimet a
színiiskolákhoz. Ma is nagyon
szép és különleges szakmának
vagy inkább hivatásnak tartom
a színészetet. Hasznos, mert
rengeteg olyan dolgot tanul‑
tunk a három év alatt, ami bár‑
milyen más szakma alapköve‑
telménye lehet. Gondolok itt a
kommunikációra, állóképes‑

ségre, koncentrációs készségre
vagy a kreativitásra. Jelenleg
végzős vagyok, úgy tervezem,
hogy más területet is kipróbá‑
lok. A színházon belül műszaki
irányban képezném magam to‑
vább. Az hogy a jövőben a szín‑
padon koptatom‑e a deszkákat,
vagy a háttérben tudok sikeres
lenni, arra még magam is kí‑
váncsi vagyok!

E. K.
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A szerencsi színésznövendék: Gazdóf Dániel

A kézműves borászatban je‑
leskedő Árpád‑hegy Pince az
egykori híres mulató felújított
épületében található. A családi
borászat vezetője Varkoly Ist‑
ván (fotónkon), aki már gyer‑
mekkorában megismerkedett a
szőlőművelés fortélyaival. A
család 1964‑ben került Sze‑
rencsre, majd édesapja 1972‑
ben telepítette az első saját sző‑
lőparcellát. Míg a barátok a
grundon fociztak, István sok‑
szor a tőkék között segítette
szüleit: kezdetben a venyigét
hordta kelletlenül, aztán idővel
megtanulta a metszést, a per‑
metezést, a hajtásválogatást,
amelyek már az ő szemében is
nemesebb feladatnak bizonyul‑
tak. Amikor a pályaválasztásra
került a sor, a sátoraljaújhelyi
mezőgazdasági technikumot
választotta. Az egykori apai ül‑
tetvény azóta is a Varkoly‑csa‑
lád tulajdonában van, azonban
ma már 13 hektár területtel ren‑
delkeznek a tokaji borvidéken.
A neves mádi Király, Betsek és
Veresek dűlőkben, valamint a
bodrogkeresztúri Sajgó, a tarca‑
li Zafír és Mézesmál határában
hét hektár saját telepítésű sző‑
lőparcellán gazdálkodnak. Mo‑
dern ültetvényeiken hektáron‑
ként 5‑6 ezer tőke található,
ahol a magas minőség elérése
érdekében – szigorú termés‑
korlátozás mellett – 1,5‑2 kg
szőlőt termelnek tőkénként. A
pincészet éves szinten 50‑100
mázsa kiváló minőségű szőlőt
dolgoz fel, a többit nagyfelvá‑
sárlóknak értékesítik. Szerencsi
viszonylatban egyedülállónak
számít, hogy a borvidék min‑
den elterjedt szőlőfajtájából van
egy‑egy területük. Legnagyobb
erősségük a furmint, ugyanak‑
kor a vendégek körében leg‑
kedveltebb boruk a sárgamus‑
kotály.

Varkoly István 1980‑tól a To‑
kaj Kereskedőház elődjénél, a

borkombinátban volt szőlészeti
telepvezető tizenöt éven ke‑
resztül, majd a rendszerváltás
óta, immár 16 esztendeje a De‑
genfeld Szőlőbirtok szőlészeti
vezetője.

– A családi vállalkozást 1985‑
ben indítottuk fél hektárral,
amit folyamatosan bővítettünk.
Az elmúlt tíz évben azt a célt
tűztük ki magunk elé, hogy
mindig csúcsminőségű italt ké‑
szítsünk – fogalmazott Varkoly
István, aki szemmel láthatóan
örömmel beszél a borokról. 
– Zömmel a helyi fogyasztásra
és értékesítésre koncentrálunk,
de ott vagyunk néhány na‑
gyobb vinotékában is az ország
több pontján. Borfesztiválokon
és egyéb szakmai programo‑
kon egyre szélesebb közönség
előtt mutatkozunk be. A közel‑
múltban megrendezett buda‑
pesti Furmint Februáron idén
vettünk részt először, ahol a
szakemberek felfedezték és el‑
ismerték borainkat, aminek
már új megrendelőket is kö‑
szönhetünk.

A családi vállalkozásban
mindenki kiveszi részét a mun‑
kából: a szőlőket Varkoly István
műveli, és ő készíti a borok
nagy részét. Fia, Ádám – aki
másodéves szőlész‑borász hall‑
gató a Corvinus Egyetemen –
besegít a munkálatokba, és a
nedűk készítésében is részt
vesz. Felesége, Éva a vendéglá‑
tással, és értékesítéssel foglalko‑
zik, lányuk, Eszter pedig mar‑
keting területen támogatja a
vállalkozás sikerét. A szőlőben
elkél a plusz segítség, azonban
a pincében és a hozzá tartozó
fogadóban csak a családtagok
tevékenykednek. Jelenleg éves
szinten mintegy 6‑7000 üveg
bort palackoztat az Árpád‑
hegy Pince a száraz furminttól
az aszúesszenciáig minden ka‑
tegóriában. – Kézműves borá‑
szat vagyunk, szívünk‑lelkünk

benne van a szőlőben és a bor‑
ban – folytatja Varkoly István.
– Olyan ültetvények vannak a
birtokunkban, amit nem sok
szerencsi ember mondhat el
magáról. Nem könnyű ez a pá‑
lya, hiszen egyre nehezebb el‑
adni az igényes, minőségi boro‑
kat. Helyi vásárlónk, vagy kós‑
tolónk nagyon kevés van, több‑
ségében turistacsoportokból áll
a vendégkörünk, akik szájha‑
gyomány útján népszerűsítik a
borainkat. Napjainkban Tokaj‑
hegyalján a szőlőtermelés a ma‑
gas művelési költségek és az
alacsony felvásárlási ár miatt
mindenkinek ráfizetéses. A ta‑
valyi év időjárása kedvezett a
borászoknak: jó minőségű sző‑
lőket tudtunk leszüretelni, szép
borokat sikerült letenni a hor‑
dókba. Ugyanakkor kevesebb
aszú termett a szárazság miatt,
aminek azért van nagy jelentő‑
sége, mert Tokaj‑hegyalja eme
kincsére mindig van vevő, és
ezzel lehet kompenzálni az
egyéb kieséseket. 

Örülök annak, hogy hozzánk
hasonlóan egyre többen gondol‑
kodnak a minőségi borkészítés‑
ben, s ezzel remélhetőleg közö‑
sen előre tudjuk vinni a hegy aljai
borok jövőjét, s egyszer talán
visszaszerezhetjük azt a hírne‑
vet, amit a Tokaji az 1800‑as
években szerzett magának. Ezen
munkálkodom a Tokaji Bormű‑
velő Egyesület alapító tagjaként,
valamint a szerencsi Pálinka és
Bormustra egyik szervezőjeként
egyaránt – mond ta Varkoly Ist‑
ván.

H. R.

A kézműves borászat mestere

Sorozatunkban olyan fiatalokat mutatunk be, akik szülőföldjüktől távol találták
meg a boldogságukat. Ezúttal Magyarország déli vidékére, Békéscsabára látogat‑
tunk, ahol a szerencsi Gazdóf Dániel egyengeti színészi karrierjét.

A borvidék kiváló szőlőültetvényei, a hegyaljai pin‑
cékben érlelt királyi nedűk méltán tették híressé a
zempléni településeket. Szerencsen is akadnak olyan
szakemberek, akik ma is ápolják a borkészítés hagyo‑
mányait.
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A fenti idézet Kossuth Lajos‑
tól származik egyfajta igazolás‑
ként arra, hogy az 1848‑49‑es
forradalom és szabadságharc
vezére Zemplénből indult el
azon az úton, amely végül tör‑
ténelmi magaslatokba emelte.
Nem véletlen, hogy a Borsod‑
Abaúj‑Zemplén Megyei Ön‑
kormányzat Monokra szervez‑
te ünnepi megemlékezését,
amelyet március 13‑án tartot‑
tak a község római katolikus

templomában, illetve a Kos‑
suth emlékhelyeknél. Az ese‑
ményen Demeterné Bártfay
Emese polgármester, Hende
Csaba honvédelmi miniszter és
Mengyi Roland a megyei ön‑
kormányzat elnöke méltatta a
nagy államférfi életútját, illetve
a szabadságharc történéseit. A
szónoklatok leszögezték, hogy
az 1848‑49‑es események meg‑
határozó momentumai voltak
Magyarország újkori történeté‑

nek, Kossuth, illetve a szabad‑
ságharcban résztvevők rakták
le a nemzeti identitás alapkö‑
veit. A forradalom – társadalmi
reformjaival – a polgári átala‑
kulás megindítója, önvédelmi
harcával a nemzeti mitológia
részévé vált, ámbár a nemzeti‑
ségekkel való konfliktusok elő‑
revetítették a történelmi Ma‑
gyarország fölbomlásának le‑
hetőségét. A hazánkban történ‑
tek szerves részét képezték az
1848‑as európai forradalmi
hullámnak, közülük azonban
egyedül jutottunk el a sikeres
katonai ellenállásig. Eredmé‑
nyességét mi sem mutatja job‑
ban, hogy csak a cári Oroszor‑
szág beavatkozásával lehetett
legyőzni.

Többek között Demeterné
Bártfay Emese, Hende Csaba,
Mengyi Roland és Koncz Fe‑
renc, a térség országgyűlési
képviselője Kossuth Lajos szob‑
ránál és szülőházánál helyezték
el a megemlékezés koszorúit.
Az eseményen műsort adott a
Magyar Honvédség Debreceni
Légierő Zenekara, a helyi Kos‑
suth Lajos Népdalkör, és alka‑
lomhoz illő jelenetekkel készül‑
tek a Kossuth Lajos Általános
Iskola és Óvoda fiataljai.

SfL

A március 2‑án megrende‑
zett drogprevenciós progra‑
mon Nagy László, bűnügyi
nyomozó érdeklődésünkre el‑
mondta, hogy a közelmúltban
történt, hogy egy helyi fiatal‑
ember saját kezével vetett vé‑
get az életének, ami után
szárnyra kapott a hír a telepü‑
lésen, hogy a tragédiát megelő‑
zően kábítószer hatása alatt állt
az elhunyt. – Itt oszlatom el a
tévhitet – sorolta Nagy László
– a vizsgálat kimutatta, hogy a
férfi a sajnálatos eset előtt nem
fogyasztott semmilyen drogot.
Ezt követően Pál Zoltánné, rát‑
kai művelődésszervezővel kö‑

zösen úgy gondoltuk, nem ár‑
tana egy lakossági tájékoztatás
a drogfogyasztás megelőzésé‑
ről. Itt kell megjegyezni, hogy
hatékonyságot csak a rátkaihoz
hasonló összefogással lehet el‑
érni, a fiatalok esetében szük‑
ség van a szülők és a pedagó‑
gusok segítségére is. Ez indo‑
kolta, hogy elsősorban felnőt‑
tek számára tartsuk meg a fó‑
rumot, amelyhez segítséget
adott a tállyai általános iskola
egyik bűnmegelőzéssel is fog‑
lalkozó pedagógusa. Az ese‑
ményen bemutattuk, hogy mi‑
lyen tünetekről lehet felismerni
a drogfogyasztást, hogyan ala‑
kulnak ki a függőségek, szen‑
vedélybetegségek, diasorokon
keresztül mutattuk be, milyen
drogok okozzák a negatív ha‑
tásokat, egyáltalán mi az a
drog. Március elsejétől változ‑
tak az idekapcsolódó törvé‑
nyek, erről külön adtunk felvi‑
lágosítást – számolt be a nagy
érdeklődést kiváltó fórumról
Nagy László.

SfL

Több százan ünnepeltek 
Monokon

Lakossági fórum 
a drogokról

„Én magam a szüléktől 1802‑ben születtem Zemp‑
lénmegyében, Monokon, hol atyám ifju korában a
gróf Andrássy‑család uradalmi ügyvéde volt. Ennyi
az, amit egész bizonyossággal mondhatok. Többet
nem.”

A Szerencsi Rendőrkapitánysághoz tartozó Tállyai
Rendőrőrs munkatársai tartottak lakossági fórumot a
közelmúltban Rátkán. Az egyenruhások a kábítósze‑
rek fogyasztásának veszélyeire hívták fel a figyelmet.

A március 12‑én megtartott
megmérettetésen tizenegy tele‑
pülés, kilencvenkilenc legte‑
hetségesebb „rajzosa” készített
versillusztrációkat négy kate‑
góriában: 1. osztály – Öntöző‑
versike című népköltés, 2. osz‑
tály – Osváth Erzsébet: Édes‑
anyám, 3. osztály – Gárdonyi
Géza: Útban hazafelé, 4. osz‑
tály – Petőfi Sándor: Csatadal

című verse alapján. 
A szakmai zsűri döntése sze‑

rint az alábbi eredmények szü‑
lettek:  

Első osztály: 1. Dékány Júli‑
anna (Szerencs), 2. Orosz Bog‑
lárka (Bekecs), 3. Lengyel Kla‑
udia (Tállya), 4. Zékány Diána
(Mád), Vaskó Vivien (Monok).

Második osztály: 1. Szárnya
Noémi (Tállya), 2. Tóth Petra
(Bekecs), 3. Endrődi Fanni
(Abaújszántó), 4. Mihály Mar‑
tina (Monok), 5. Halász Viktó‑
ria (Megyaszó), 6. Kocsis Gréta
(Szerencs).

Harmadik osztály: 1. Lesó
Anna Ilona (Szerencs), 2. Pász‑
tor Anna (Rátka), 3. Béni Ro‑
land (Szerencs), 4. Takács Már‑
ton (Abaújszántó), 5. Oleár Za‑
lán (Mád).

Negyedik osztály: 1. Tóth
Anita Tímea (Szerencs), 2. Vá‑
gási Dorina (Bekecs), 3. Hor‑
váth Márton (Taktaharkány), 4.
Toldi Boglárka (Taktaharkány),
5. Köteles Elizabet (Abaújszán‑
tó).

Rajztehetségek
versenye Mádon

A mádi Koroknay Dániel Tehetséggondozó és Álta‑
lános Iskolában XIII. alkalommal rendezték meg a kör‑
zeti rajzversenyt alsó tagozatos gyermekek számára.

A tanácskozást a Tokaji Bor‑
vidék Szőlészeti és Borászati
Kutatóintézete (TSZBK) szer‑
vezte, karöltve a Vindependent
Ökológiai Szekcióval, az Öko‑
lógiai Mezőgazdasági Kutató‑
intézettel, a Biokontroll Hun‑
gária Nonprofit Kft.‑vel, és a
Biocont Magyarország Kft.‑vel.
Az eseményt megelőzően Ben‑
kő Péter a Vidékfejlesztési Mi‑
nisztérium Agrárügyi és EU
Elnökségi Koordinációs Osz‑
tályának vezetője mondta el a
Szerencsi Hírek érdeklődésére,
hogy a szőlőtermesztést illető‑
en is fontos lesz az elkövetke‑
zendő két esztendő az unió
minden tagállamának. – Ez idő
alatt dől el, hogy a 2014‑2020
közötti időszakban miként ala‑
kul majd az EU közös agrárpo‑
litikája. A tárgyalások kezdeti
szakaszában vagyunk, az év
végére, a jövő év elejére rajzo‑
lódnak ki azok az irányok,
amelyek meghatározóak lesz‑
nek a hétéves ciklusra. Javaslati

szinten figyelembe kell venni
az ökológiai gazdálkodást,
szinkronban kell lennünk az
unió „Európa 2020” stratégiá‑
jával. Ennek kiemelt célkitűzé‑
se az ökológiai, a környezetba‑
rát termelés megvalósítása. A
részletszabályokat még nem
dolgozták ki, ez a következő
másfél év egyik feladata, ám ha
elkészült, széles körű tájékoz‑
tatásra lesz szükség, hiszen
minden termelőnek fel kell ké‑
szülnie a változtatásokra.
Nemrég készült el egy új jog‑
szabály, ami – emlékeim sze‑
rint – idén szeptember elsején
lép hatályba. Ez kifejezetten az
ökológiai bortermelésről szól,
részletesen határozza meg azo‑
kat a kritériumokat, hogy mi‑
lyen elvárásoknak kell megfe‑
lelnie a bornak ahhoz, hogy
ökológiai terméknek minősül‑
jön, és az azt tanúsító címke rá‑
kerülhessen a palackra – adott
tájékoztatást Benkő Péter. 

A TSZBK vezetője érdeklő‑

désünkre elmondta, hogy a
szervezet tavaly augusztusban
alakult meg, és napjainkra ju‑
tottak el odáig, hogy szolgálta‑
tásokat nyújtsanak a térség
szőlősgazdái számára. – Ennek
egyik állomása volt a konferen‑
cia, ami elsősorban az ökológiai
gazdálkodás módjaira, nö‑
vényvédelemre, talajtakarások‑
ra, és más szakmai fogások is‑
meretére helyezte a hangsúlyt –
fogalmazott Bihari Zoltán. – Itt
nem valamiféle úri huncutság‑
ról van szó, hiszen az ökológiai
gazdálkodás komoly hangsúlyt
kap a jövőben – mondta érdek‑
lődésünkre a Tokaji Borvidék
Szőlészeti és Borászati Kutató‑
intézetének igazgatója.

SfL

Ökológiai szőlőtermesztés
Tokaj-hegyalján

Tokaj‑hegyalja teljes területére, illetve a hazai sző‑
lőtermesztésre és borkészítésre vonatkozó előrejelzé‑
sekre hívták fel a figyelmet március 8‑án Tarcalon, a
„6 Puttonyos Borfaluban.”
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A Szerencsi Városgazda
Nonprofit Kft. az előzetesen
benyújtott tervvel megegyező
dokumentumot terjesztett a
testület elé. Koncz Ferenc hoz‑
zátette: a Start munkaprogram
keretében alkalmazott 160 köz‑
munkással idén rendben tart‑
ják az utakat, csatornákat, víz‑
elvezetőket, s emellett mező‑
gazdasági munkára, eszközök‑
re is pályáztak. 

A Szerencsi Városüzemeltető
Nonprofit Kft. előzetes üzleti
tervéhez képest a most beadott
dokumentáció részben módo‑
sult: megtakarítást jelent, hogy
a cégtől visszakerültek a taka‑
rítók a városi intézményekhez,
illetve a kft. idén nem tervezett
be büdzséjébe cafetéria kifize‑
tést. További módosítás, hogy
reklám és protokoll céljára,
ajándékként juttatható belépő‑
jegyekre az ügyvezető 200 ezer
forintot különített el. A két cég
üzleti tervéről szóló határozati
javaslatokat végül egyhangú‑
lag fogadta el a testület.

Az önkormányzat tavaly
módosította a kötvénykibocsá‑
táshoz kapcsolódó szerződést,
melyhez elkészült egy intézke‑
dési terv a 2014‑től megnöve‑
kedő tőketörlesztési és kamat‑
fizetési kötelezettségek rende‑
zésére vonatkozóan. Ugyan‑
csak egyhangú határozat szü‑
letett az ügyben.

Az Államháztartási Törvény
január 1‑jétől érvényes rendel‑
kezésének megfelelően a költ‑
ségvetés elfogadása előtt Cza‑
kóné Szikszai Orsolya, a város‑
gazdálkodási csoport vezetője
a saját bevételekre és a várható
kiadásokra vonatkozóan há‑
roméves koncepciót terjesztett
a testület elé, átláthatóbbá téve
a következő időszak gazdálko‑
dását. Gál András úgy vélte,
ugyan a következő két eszten‑
dőben könnyebbséget jelent a
kedvezményes kötvénytörlesz‑
tés, 2014‑től jelentősen na‑
gyobb kötelezettsége lesz az új
önkormányzatnak. Koncz Fe‑
renc polgármester válaszában

hangsúlyozta: ez az önkor‑
mányzat nem ütemezte át az
adósságait, csupán átrendezte
a terheit. A megörökölt hitelek
húsz esztendőre megkötötték a
város kezét, melyek kifizetésé‑
hez plusz adóbevételek megje‑
lenését reméli a városvezetés,
ehhez próbáltak időt nyerni. 

Az ülés keretében a rövid le‑
járatú hitelszerződés módosítá‑
sáról, valamint a munkabérhi‑
tel visszafizetési határidejének
módosításáról is döntöttek a
képviselők, majd az Inter ‑
screen Kft‑vel kötött bérleti
szerződés időtartamának 2017
végéig való meghosszabbításá‑
ról is határozat született.

A Tokaj‑Med Bt. kérésére,
Szerencs Város Önkormányza‑
ta kötelezettséggel nem járó

együttműködési megállapo‑
dást hagyott jóvá egy turiszti‑
kai pályázat támogatása érde‑
kében azzal a kitétellel, hogy
amennyiben a későbbiekben
városunkban rendezvényt tar‑
tanak, a Tokaj‑Med Bt. nyújt‑
son segítséget a megpályázott
eszközök (pl. fesztiválsátor) in‑
gyenes rendelkezésre bocsátá‑
sával.

Zárásként a közművelődési

érdekeltségnövelő támogatás‑
ról szóló előterjesztést tárgyalta
meg a testület. Arról határoz‑
tak a képviselők, hogy a Sze‑
rencsi Általános Művelődési
Központ technikai és műszaki
eszközállományának, berende‑
zési tárgyainak gyarapítására
bruttó 680 ezer forint összeg‑
ben támogatást igényelnek a
központi költségvetésből.

H. R.

Gál András válságtervnek
nevezte a benne foglaltakat,
amely szerinte az adott körül‑
mények között a lehető leg‑
jobbnak mondható, ugyanak‑
kor a működési hiányt tekintve
nehéz esztendő elé néz a város.
Bobkó Géza aggodalmát fejez‑
te ki a hiányok és a bizonytalan
tényezők miatt, melyeknek a
kimenetele még nem ismert
(pl. sikerül‑e az ingatlan‑érté‑
kesítésből bevételre szert ten‑
ni). Visi Ferenc kifejtette, hogy
a tavalyi esztendőhöz hasonló
nehézségek továbbra is fenn‑
állnak, melyek leküzdésére ál‑
lami támogatásokra lesz szük‑
ség. Bobkó Géza hozzátette:
sok jogszabályi és egyéb válto‑
zás miatt sokat fog módosulni
a költségvetés. A képviselő el‑
mondta, hogy az egynapos se‑
bészet beindulása március 1‑jé‑
től havi 6 millió forint plusz be‑
vételt jelent az ESZEI‑nek, to‑
vábbá az óraszámbővítések
miatt megkapták az Országos
Egészségpénztártól azt a pont‑
értéket, amely havonta 6,6 mil‑
lió forintos plusz bevételt hoz‑
hat majd az intézménynek. Ez

a jelentős összeg szintén költ‑
ségvetés‑módosító tényező
lesz, ami munkahelyteremtés‑
sel is párosul majd. Koncz Fe‑
renc arra emlékeztetett, hogy
már csak likvid hiteleket vehet
fel az önkormányzat, melyeket
rövid lejárattal, naptári éven
belül vissza kell fizetni. A pol‑
gármester hozzá tette, hogy az
állami tulajdonba vétel folya‑
matában a város lehetőség sze‑
rint igyekszik megtartani az in‑
tézményeit. Takács István úgy
fogalmazott: Szerencs önhibá‑
ján kívül forráshiányos telepü‑
lés. „Gúzs  ba van kötve” a vá‑
ros, melyen csak az állam tud‑
na enyhíteni. A veszteségek
egy részén úrrá lehet lenni, de
a fennmaradó terheket, az örö‑
költ adósságokat az állam hat‑
hatós segítsége nélkül nem le‑
het kigazdálkodni. Egeli Zsolt
elmondta, hogy kisvállalkozó‑
ként nem szavazná meg a költ‑
ségvetést, mert az önkormány‑
zat évek óta „túlnyúlik a taka‑
rón”. Az önként vállalt kötele‑
zettségek veszélyeztetik az
alapfeladatok ellátását, de már
megkezdődött az átalakítás fo‑
lyamata. Az alpolgármester
szerint a régi kötelezettségek
sokáig kísérteni fognak, az ön‑
kormányzat felélte a tartaléka‑
it, így továbbra is takarékos‑
ságra van szükség. Egeli Zsolt

azt javasolta: írjon ki pályázatot
az önkormányzat a civil szer‑
vezetek számára a támogatá‑
sok elnyerésére. Gál András
szerint át kellene gondolni,
hogy a veszteséges intézmé‑
nyek miként kerülhetnének ál‑
lami tulajdonba. A létesítmé‑
nyek itt maradnának, de a mű‑
ködtetésüket, finanszírozásu‑
kat, felújításukat az állam olda‑
ná meg, ami könnyítene a hely‑
zeten. A képviselő javaslatot
tett arra, hogy csökkentsék a
nem kelendő ingatlanok árát,
ezzel itt tartva a fiatalokat a vá‑
rosban. Koncz Ferenc hozzátet‑
te: nyitott kérdés, hogy mi lesz
az intézmények sorsa. A város
korábban szükségtelenül pá‑
lyázott több dologra, plusz ter‑
heket vállalt, a kötvényhitelt
nem munkahelyteremtésre for‑
dították. Nem véletlen tehát,
hogy az állam beavatkozik, a
vadhajtások lenyirbálásával
egységesebb lesz a rendszer.
Átvállaltunk az államtól fel‑
adatokat, helyette működte‑
tünk intézményeket, jogosan
várunk tehát támogatást. A
polgármester elmondta: az ön‑
kormányzat a település legna‑
gyobb foglalkoztatója, a költ‑
ségvetést úgy kellett megter‑
vezni, hogy a mintegy 700 al‑
kalmazottnak ne kerüljön ve‑
szélybe a megélhetése.

Ülésezett az önkormányzat: pénzügyi döntések
Szerencs Város Önkormányzatának képviselő‑tes‑

tülete március 9‑én tartott rendkívüli ülést, amelyen
több pénzügyi kérdésben született döntés, elfogadva
többek között a két önkormányzati cég üzleti tervét.

Képviselői hozzászólások
A költségvetés elfoga‑

dása előtt a városatyák
véleményezték a 2012‑es
büdzsét.

Czakóné Szikszai Orsolya ki‑
fejtette: a bevételek és kiadások
összesen 4,23 milliárd forintot
tesznek ki, a fejlesztési hiány
pótlására ingatlanértékesítést
terveztek be. Amennyiben ez
nem valósul meg, fejlesztési hi‑
tel felvételére lehet szükség 210
millió forint összegben. Mint
elhangzott, a működési hiány
jelentősen kevesebb, mint ta‑
valy: idén 420,4 millió forintot
tesz ki, amit rövid lejáratú hi‑
tellel kíván fedezni az önkor‑
mányzat. A civil szervezetek
támogatására egy keretössze‑
get különítettek el, melynek
szétosztásáról később dönte‑
nek a képviselők. 

További jelentős változás,
hogy a beruházásoknál szük‑
ségessé vált a tervezési költsé‑
gekre fordítandó összeg meg‑
emelése. Az államháztartási
törvény előírásának megfelelő‑
en az önkormányzat költség‑
vetésében kifejezetten a város
gazdálkodásával kapcsolatos
kiadások és bevételek szerepel‑
nek. Elhangzott, hogy Szerencs
az idei Város Napjára minden
testvérvárosból vár delegáció‑
kat, melynek költségei szintén
megjelennek a pénzügyi terv‑
ben. Az új stabilitási törvény‑
nek megfelelően olyan várható
ügyletek is szerepelnek a büd‑
zsében, mint például a fejlesz‑
tésekhez kapcsolódó, támoga‑

tás megelőző hitelek. Szó volt a
több évre visszamenőleg je‑
lentkező, áthúzódó tételekről
is. A magasból mentő tűzoltó
gépjármű önrészének kifizeté‑
sére sikerült ötéves ütemezés‑
ben megállapodást kötni az
Országos Katasztrófavédelmi
Igazgatósággal, melynek idei
négymillió forintos terhét be‑
tervezték a költségvetésbe. A
másik kiemelt, ilyen jellegű té‑
tel a Bajcsy‑Zsilinszky utca – a
korábbi pályázatban nem tá‑
mogatott – beruházásából fenn‑
álló tartozás, melyből 2010‑ben
már 31,8 milliót ki kellett volna
fizetnie Szerencs városának, de
ez nem történt meg. Erre az év‑
re mintegy 21 millió forint tör‑
lesztését vállalta az önkor‑
mányzat több részletben,
melyből tízmilliót 2012. január‑
jában sikerült rendezni. Továb‑
bi változás, hogy míg a rende‑
lettervezetből korábban kima‑
radt az első lakáshoz jutók 200
ezer forintos vissza nem térí‑
tendő támogatása, utólag ez is
bekerült a büdzsébe kétmillió
forintos keretösszeggel.

Szerencsi Judit könyvvizsgá‑
ló hozzátette: a beterjesztett
költségvetési tervezet megfelel
a jogszabályi előírásoknak,
majd javasolta a testületnek a
költségvetés elfogadását. A kép‑
viselők egyhangúlag támogat‑
ták a rendelettervezetet.

A város 
költségvetése

A március 9‑ei rendkívüli ülés keretében fogadta el
a képviselő‑testület a február 8‑án már tárgyalt és
megvitatott költségvetést. A korábbi módosító javas‑
latokat időközben egyeztették az intézményvezetők‑
kel és minden kérdésben kompromisszumos megol‑
dás született.



VIDÁM FARSANG
Február utolsó vasárnapján

kellemes hangulatú télbúcsúz‑
tató estet rendeztünk a szeren‑
csi Sörházban. Az eddigiektől
eltérően most vendégeket is
hívtunk a buliba. Itt voltak a
taktaharkányi nyugdíjasok pol‑
gármesterük kíséretében, kép‑
viseltette magát Szerencs város
vezetése – polgármester úr és
egy képviselő –, valamint eljöt‑
tek a Hegyalja Kapuja Mozgás‑
korlátozottak Egyesületének
vezetői is. Ott volt állandó tá‑
mogatónk, ifj. Juhász Gábor
festőművész is.

Köszönjük, hogy el‑
fogadták meghívá‑
sunkat! A taktaharká‑
nyi nyugdíjas klub
tagjai, a bontakozó ba‑
rátság szellemét is
magukkal hozták.
Már ismerősként jöt‑
tek hozzánk, ugyanis
tavaly ősszel kezdő‑
dött szorosabb kap‑

csolat a két szervezet között. Az
estet klubvezetőnk köszöntője
nyitotta meg, majd sorban kö‑
vették egymást a csasztuskák,
jelenetek, viccek és vidám éne‑
kek népdalkörünk előadásá‑
ban. Közben elkészült a finom
vacsora, amit jó étvággyal fo‑
gyasztottunk el, és két farsangi
fánkkal koronáztunk meg. Így
búcsúztattuk a telet, elegünk
volt már belőle. Ezután követ‑
kezett farsangunk mulatós, tán‑
cos része, melyet a vendég klub
fergeteges cigánytánca vezetett
be. Bizony táncba vittek min‑
den asztalnál ülőt, és úgy a

kedves vendégeink, mint a
Nyárutó Klub tagjai, mindany‑
nyian jól éreztük magunkat. Az
este tombolahúzással ért véget,
mely során sok értékes tárgyat
sorsoltunk ki. Az adományozó
helyi vállalkozóknak és klub‑
társainknak ezúton is köszöne‑
tet mondunk. Köszönjük Haj‑
dú Zalánnak a nyugdíjasok szí‑
ves pártfogását, aki az étterme
minden helyiségét rendelkezé‑
sünkre bocsájtotta, hogy minél
kényelmesebben elférjünk, és
igazán jól érezhessük magun‑
kat.

a Nyárutó Klub vezetősége
* * *

A FEHÉRKÖPENYES NŐ
A közelmúltban egy beteg

hozzátartozója által írt levelet
juttatott el szerkesztőségünk‑
höz a szerencsi rendelőintézet
igazgatója. Az írás szerzője a 82
esztendős nagymamája élmé‑
nyét tolmácsolta levelében. Az
idős hölgy a közelmúltban a

rendelőintézet ideggyógyászati
szakrendelésére kapott beuta‑
lót. Mivel ritkán jár ebben az in‑
tézményben, nemigen sikerült
eligazodnia, ezért a lépcsőnél
megállított egy hölgyet, akin fe‑
hér köpeny volt és megkérdez‑
te: merre találja a keresett szak‑
rendelést? A láthatóan sietős
hölgy azonnal felajánlotta a se‑
gítségét, sőt azt is mondta a na‑
gyinak: ne tessék gyalogolni a
lépcsőn, felviszem én szívesen
a nénit lifttel! A fehér köpenyes
hölgy elkísérte a beteget a ren‑
delőig, majd megnyugtatta, ha
máskor erre jár, nyugodtan kér‑
jen segítséget bárkitől. Mindezt
mosolyogva tette, ami nagyon
jól esett a 82 éves nagymamá‑
nak

* * *

TISZTELT 
SZERKESZTŐSÉG!

A közelmúltban levelet írtam
Magyarország miniszterelnö‑
kének. Sokan azt mondták a

postázás után: minek? Úgy
sincs jelentősége és különben is
mit érek el vele, úgysem fognak
válaszolni. Én hittem abban,
hogy a jó szó és a szándék célba
talál. Vártam és vártam és már
amikor majdnem lemondtam a
válaszlevélről, az megérkezett,
nagy megelégedettségemre.
Időre volt szükség. Így va‑
gyunk mindennel, hiszen Isten
is hét nap alatt teremtett egy új
világot, ha hisszük, ha nem! A
személyes meggyőződésem és
a tapasztalatom ad hitet ahhoz,
hogy egy új és igaz világot tu‑
dunk teremteni. Szeretettel, tü‑
relemmel, szorgalommal, hittel
és jó akarattal. Én kívánom
minden törekvő, jóra való em‑
bernek, legyenek szorgalom‑
mal és kitartással, hogy egy át‑
alakuló világban Magyaror‑
szág az ő képmásukkal tudjon
átlépni egy más, hitem szerinti,
emberi jövőbe!

Tisztelettel és köszönettel:
Bodnár Edit Dite

RABLÁS 
A VASÚTÁLLOMÁSON
Tokaji lakos tett bejelentést

március 1‑jén este a Szerencs
Rendőrkapitányságra, misze‑
rint ő és három barátja a helyi
vasútállomás várótermében
tartózkodtak, amikor egy álta‑
luk ismeretlen személy oda‑
ment hozzájuk. Rövid beszél‑
getés után az ismeretlen leült
melléjük, majd hirtelen meg‑
fogta a bejelentő bal kezén talál‑
ható ezüst pecsétgyűrűt, s le‑
rántotta a sértett kezéről. A ki‑
érkező rendőrök az állomás te‑
rületén elfogták a férfit és előál‑
lították a Szerencsi Rendőrka‑
pitányságra, később a Szerencsi
Városi Bíróság pénz büntetésre
ítélte.

ÁRUHÁZI SZARKA
Lopás történt március 3‑án

egy szerencsi nagyáruházban.
Mint kiderült, egy helyi lakos a
nála lévő kézitáskába pakolta
az áruház polcairól a különbö‑
ző termékeket, majd úgy akart
távozni az üzletből, hogy azo‑
kat nem fizette ki. A bolt bizton‑
sági őre felszólította a „vásár‑
lót”, hogy mutassa meg: mi rej‑
lik a táskájában, ekkor kerültek
elő a lopott holmik. A Szerencsi
Rendőrkapitányság szabálysér‑
tési eljárást kezdeményezett az
ügyben. 

KÁBELTOLVAJOK
A rendőrségi feljelentés sze‑

rint február 28‑án az esti órák‑
ban a Magyar Telekom Nyrt.

által Mád egyik utcájában kiá‑
sott, de üzemben lévő telefon‑
és adatkábelét ismeretlen tettes
elfűrészelte, és abból mintegy
10 méternyi darabot eltulajdo‑
nított. A rendőrség kiderítette,
hogy az elkövető három mádi
lakos, akik korábban a Borsod‑
víz Zrt. mádi szivattyú géphá‑
zának szellőztető ventillátorát
is kiszerelték, illetve eltulajdo‑
nították.

RÉSZEG GARÁZDÁK 
A Szerencsi Rendőrkapitány‑

ság Tokaj Rendőrőrsének járő‑
rei március 3‑án este Tokajban
gépjármű ellenőrzést végeztek.
Megállítottak egy külföldi rend‑
számú kisteherautót, amelyben
három személy utazott. Az au‑
tó vezetőjét a rendőrök alkohol‑
szondás vizsgálat alá vetették,
amely pozitív eredményt mu‑
tatott. E közben a gépkocsi rak‑
terében utazó külföldi személy
feldúltan, és szemmel láthatóan
ittas állapotban kiszállt a jár‑
műből, majd saját nyelvén han‑
gosan ordítozott a rendőrökre.
Miután az egyenruhások a so‑
főrrel közölték, hogy a további
intézkedések céljából előállít‑
ják, az ordítozó társ egyre vehe‑
mensebben mutogatni, hado‑
nászni kezdett a rendőrök felé.
Az eset vége az lett, hogy végül
mindkettejüket a Szerencsi
Rendőrkapitányságon garáz‑
daság szabálysértés miatt vet‑
ték őrizetbe. A Szerencsi Városi
Bíróság gyorsított eljárás kere‑
tében pénzbüntetést szabott ki.
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Egy prügyi nő tett felje‑
lentést a közelmúltban a
Szerencsi Rendőrkapitány‑
ságon, miszerint egy nép‑
szerű internetes közösségi
oldalon hónapok óta folya‑
matosan zaklatja, fenyegeti
őt két taktakenézi férfi. Az
elkövetőkkel szemben zak‑
latás vétsége miatt indítot‑
tak eljárást.

A rendőrség szerint a
közkedvelt közösségi olda‑
lakon sok esetben előfor‑
dul, hogy visszaélnek sze‑
mélyi adatokkal, gyakori a
zaklatás, és az internetes
közösségi hálózatokon el‑
követett bűncselekmények
következményeit a tettesek
a legtöbb esetben fel sem
mérik.

A rendőrség ezúton is
felhívja a figyelmet a sze‑
mélyes adatok fokozott vé‑
delemének fontosságára.
Mindenki körültekintően
kezelje a személyes adatai‑
nak megosztását a nyilvá‑
nos oldalakon. 

Amennyiben tudomásá‑
ra jut, hogy a gyermekét,
hozzátartozóját bármilyen
formában zaklatják az in‑
terneten keresztül, fordul‑
jon a rendőrséghez – hívja
fel a figyelmet a Borsod‑
Abaúj‑Zemplén Megyei
Rendőr‑főkapitányság
kommunikációs irodája.

Zaklatás 
az interneten

Egy 75 esztendős erdőbé‑
nyei asszony hunyt el abban
a közlekedési balesetben,
amely március 5‑én a kora es‑
ti órákban történt a Szerencs
és Prügy közötti útszakaszon
– tájékoztatta szerkesztősé‑
günket a Szerencsi Rendőr‑
kapitányság. 

A csobaji nő személygép‑
kocsĳával Szerencs irányából
Prügy felé haladva észrevet‑
te, hogy a menetirány szerinti
jobb oldali forgalmi sáv szé‑
lén – éppen előtte – egy sötét
ruházatú idős asszony gyalo‑
gol. A baleset elkerülése érde‑
kében balra kormányozta jár‑
művét. A hirtelen manőver
miatt a nő elveszítette ural‑
mát a kocsĳa felett, vissza‑

sodródott a jobb forgalmi
sávba, majd a vízelvezető
árokba hajtott, ahol az autó
felborult. A gépkocsi vezetője
a baleset során nem sérült
meg.

Ezt követően Prügy irányá‑
ból érkezett egy kocsi, mely‑
nek sofőrje az árokban lévő
jármű láttán lassítani kezdett,
hogy megálljon segíteni. Ek‑
kor vette észre, hogy előtte a
forgalmi sávban egy idős asz‑
szony áll. Az autó vezetője
már nem tudta elkerülni az
ütközést: a jármű jobb elejé‑
vel elgázolta az erdőbényei
nőt, aki a baleset következté‑
ben olyan súlyos sérüléseket
szenvedett, hogy a helyszí‑
nen életét vesztette.

Tragikus 
közlekedési baleset

A száraz, szeles 
hétvége tűzesetei

Sok munkát adott a Szeren‑
csi Hivatásos Tűzoltóság egy‑
ségeinek a március első napjai ‑
ban érkező száraz, szeles tava‑
szi hétvége. A statisztika sze‑
rint három nap alatt harminc
alkalommal riasztották a vonu‑
lós állományt. Az esetek között
elsőként március 2‑án öthektá‑
ros területen lángra kapott a
nádas, majd műszaki mentés‑
hez indult a nagy piros autó. 

A hétvége folytatásában volt
hogy melléképület gyulladt ki,
máshol újabb nádas vagy ép‑
pen szárazfű tűzhöz riasztot‑
ták az ügyeletes egységeket.
Talán a vasárnap volt a legke‑
ményebb, hiszen ekkor egy
gépkocsi motorterében kelet‑
kezett tűz nyitotta a napot,
majd sorra következtek az
újabb és újabb nádas és száraz‑
fű tüzek.
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Borsod‑Abaúj‑Zemplén me‑
gye öt településéről, Mezőnyá‑
rádról, Bükkábrányból, Holló‑
házáról, Tiszaújvárosból és
Szerencsről háromfős csapatok
mérték össze tudásukat ezen a
délutánon. A hetedik és nyol‑
cadik évfolyamos diákok fel‑
adatai között szerepelt interne‑
tes kereső, környezetvédelmi
totó, számítástechnikai feladat‑
sor, háztartási ismeretek, a
könyvtári tájékozódást mérő

feladatok megoldása, a
helyes terítés elvégzése,
játékkészítés és egy pos‑
tai teszt, amelyben egy
adott katalógusból kel‑
lett a megrendelőt kitöl‑
teni, majd ezt ajánlott levélként
feladni.

A délutáni eredményhirde‑
tésen kiderült, hogy a szerencsi
Rákóczi iskola csapata – Far‑
mosi Kata, Lakatos Lilla, Ta‑
kács Ádám – szerezte meg az

első helyet a megyei versenyen,
amely feljogosítja őket arra,
hogy részt vegyenek az orszá‑
gos döntőben, amit várhatóan
májusban rendeznek meg Ta‑
tabányán. 

E. K.

Csabának a tanulás nem esik
nehezére. – Könnyen megjegy‑
zem a tanagyagot, ezért kevés
tanulással is sikerül jól teljesíte‑
nem az iskolában – fogalma‑
zott a diák, aki azt is elárulta:
ha az órán aktívan részt vesz és
odafigyel, akkor elég sokat
megjegyez a tananyagból, így
csupán kevés időt kell a tan‑
könyvek felett töltenie. Szinte
minden tantárgyat szeret, de
kedvencei között sorolta töb‑
bek között az angol nyelvet, a
történelmet, a magyar nyelv és
irodalmat és az informatikát.
Zöldi Csaba István kilenc éve
zongorázik, amely szintén
kedvenc elfoglaltságai közé
tartozik. – Minden nap több
órát gyakorlok, mert szeret‑
ném egyre jobban fejleszteni
hangszeres tudáso mat. A nyári
szünidőben leginkább kerék‑
pározással töltöm a szabadidő‑
met, de rendszeres részvevője
vagyok a Varkoly Erika és Der‑
da Péterné tanárnők által szer‑
vezett művészeti‑kerékpáros
tábornak is – árulta el Csaba,

majd hozzátette: nemrég volt
szerencsém elkezdeni egy álta‑
lam korábban nem ismert
sportot, az aikido‑t. Azonnal
megtetszett, és ha csak tehe‑
tem, elmegyek esténként az ed‑
zésekre.

– Több társammal együtt en‑
gem is kiválasztottak az októ‑
ber 23‑ai városi műsorban való
szereplésre. Soha nem vonzott
a színjátszás és a dráma, de a
próbák alatt nagyon megsze‑
rettem. A műsor után senki
sem akarta abbahagyni, így
Harkályné Kovács Katalin ta‑
nárnő vezetésével összejött egy
jó csapat, akikkel azóta már
négy darabot is bemutattunk.
Jelenleg két új előadáson is dol‑
gozunk – említette Csaba. A
drámától viszonylag messze
áll az informatika, de ő ezzel a
tárggyal is jó barátságban van.
Mint mondja, a programozás‑
sal nyolcadikos korában talál‑
kozott először.

Zöldi Csaba úgy gondolja,
hogy az idegen nyelvekkel ér‑
vényesülhet a későbbiekben.
Erre jó esélye van, hiszen na‑
gyon sok angol versenyen vett
már részt, és szerepelt eredmé‑
nyesen.

A megye legjobbjai
Zöldi Csaba István A Technikatanárok Országos Egyesülete által

szervezett Megyei Életvitel Versenyt rendezték
meg március 7‑én a szerencsi Rákóczi Zsig‑
mond Általános Iskolában.

Zöldi Csaba István (fotónkon)
a Rákóczi Zsigmond Általános
Iskola két tanítási nyelvű képzé‑
sének nyolcadik osztályos tanu‑
lója. Elmondása szerint azért vá‑
lasztotta ezt az intézményt, mert
itt kedves és jól képzett pedagó‑
gusok tanítanak.

Szabó Lászlóné, a polgár‑
mesteri hivatal városfejlesztési
csoportvezetője arról tájékoz‑
tatta szerkesztőségünket, hogy
a napokban megérkezett az
említett szakvélemény, amely
megállapította, hogy a meden‑
ce csempefelválásának egyik
oka: a burkolat alatti felületki‑
egyenlítő réteg a kivitelezés
közben átfagyott. Mindezt az
építési naplóban található ada‑
tok is alátámasztják. A károso‑
dott szerkezetek laboratóriumi
vizsgálata továbbá kimutatta,
hogy az aljzatkiegyenlítő

anyagba nagy mennyiségű
szulfát került, ami elindította a
megszilárdult habarcs térfogat‑

növekedéssel járó kristályoso‑
dását. Mivel a medence oldal‑
falánál a felületkiegyenlítő
anyagot nem alkalmazták, a
csempe, a fugázó és a ragasztó
tapadása szilárd, a medence ol‑
dalfal burkolata nem károso‑
dott.

A Városi Tanuszoda kisme‑
dence aljzatának újracsempé‑
zését megkezdte a szerencsi
Szivárvány‑Építőipari Kft., mi‑
vel a cég ügyvezetője még ja‑
nuárban felajánlotta, hogy a
kismedence burkolatát díjmen‑
tesen helyreállítja.

Szerencs társadalmi, gazda‑
sági fejlődésében a vasút meg‑
jelenése új korszakot nyitott. A
Pest‑Szolnok‑Debrecen‑Nyír‑
egyháza‑Tokaj‑Miskolc vasút‑
vonal a várost, mint termény‑
begyűjtő helyet, vásárközpon‑
tot, bekapcsolta az ország fo‑
gyasztói hálózatába. Az első
vonat 1859. május 24‑én gör‑
dült be Szerencsre, melyen az
év végéig közel négy és félezer
ember utazott.

A személyforgalomnál fon‑

tosabbá és jelentősebbé vált a
teherfuvarozás: terményt, élel‑
miszert, iparcikket vagy mező‑
gazdasági nyersanyagot szállí‑
tottak városunkba.

Szerencs, az 1871‑ben Sátor ‑
aljaújhely felé kiépített 45 km‑
es fővonallal és az 1909‑ben Hi‑
dasnémeti irányába lefektetett
szárnyvonallal alakult vasúti
csomóponttá, amelynek von‑
zása a 19. század végére 175
négyzetkilométerre és 15 ezer
ember által lakott területre ter‑

jedt ki. A Hegyalja déli része és
a Felvidék között közvetlen
kapcsolatot az 1909‑re kiépített,
Hidasnémetit Szerenccsel ösz‑
szekötő vonal jelentette. A va s ‑
úttól Hegyalja települései köz‑
gazdasági fellendülésüket,
gazdasági életük új korszakba
lépését remélték.

Az elmúlt másfél évszázad
bebizonyította, hogy a szeren‑
csiek tudtak élni a vasparipa
kínálta lehetőséggel, hiszen a
vasúti csomóponttá fejlődése
központi funkcióinak gyarapo‑
dását eredményezte. 

A MÁV Rt. fejlesztési prog‑
ramjának keretében 1996‑ban
kezdődött el az állomás épüle‑
tének felújítása, melynél három
fontos szempontot kellett fi‑
gyelembe venni: a település ar‑
culatához szorosan illeszkedő
műemlék‑épületének külső
megjelenésében vissza kellett
nyernie korabeli jellegét, a bel‑

ső elrendezésnek és a felsze‑
reltségnek európai színvona‑
lon kell biztosítani az utasok
kényelmét, kiszolgálását, és a
szakszolgálatok dolgozóinak
korszerű munkakörülménye‑
ket kellett teremteni. Az öt
éven keresztül tartó teljes körű
rekonstrukció után, 2000 júliu‑
sában adták át a kívül‑belül
egyaránt megszépült létesít‑
ményt. 

A gyönyörű épület‑külső
századeleji hangulatot idéz,

míg belül egy modern, európai
elvárásoknak megfelelő, az
utasok kényelmét szolgáló át‑
alakulás történt. Az elektromos
vezetékeket kicserélték, a belső
tereket megnövelték, új techni‑
kai eszközöket szereltek be. Az
épület előtt burkolattal ellátott
parkolót alakítottak ki, a kör‑
nyezet virágos, kultúrált kiala‑
kítása is színvonalas műemlék‑
ké emelte a több mint 150 éves
épületet.

O. Z. M.

Megérkezett a szakértői vélemény
Január elején megsérült a Városi Tanuszoda kismedencéjének padlóburkolata.

Szerkesztőségünk akkor azt a tájékoztatást kapta, hogy a meghibásodás okának
kiderítése érdekében független építési igazságügyi szakértő véleményét kérik az
ügyben, amely a hiba okának megállapítása mellett javaslatot tesz a lehetséges ja‑
vításra is.

AKIRE BÜSZKÉK VAGYUNK

Régen és ma: a Szerencsi Vasútállomás



HÉTFŐ, A HOLD NAPJA
A Hold elsősorban a lélek je‑

lölője. Megjeleníti az anya, fele‑
ség, az otthon alapelvét. Leg‑
fontosabb szimbólumai az ér‑
zelmek, befogadás, alárendelt‑
ség, gondoskodás, alkalmazko‑
dás. Hétfőn a lelkünk kényez‑
tetésre vágyik, ezért mindenre
érzékenyen reagál. Készült egy
kimutatás, miszerint a hét első
napján nehezebben viseljük a
kritikát. A hét elején gyakran
azt tapasztalhatjuk, hogy nehéz
érzelmileg alárendelődni az
előttünk álló heti feladatoknak.
Ennél fogva amilyen érzékeny
a lelkünk, a szervezetünk olyan
táplálékot kíván, amely a gyo‑
mor számára nem megterhelő.
Ilyen közismert étel elsősorban
a leves, amelyből naponta érde‑
mes lenne fogyasztanunk ki‑
sebb adagot, hiszen előkészíti,
befogadóvá teszi a gyomrot a
szilárd táplálékra, elősegíti az
emésztést. Napjaikban háttérbe
szorult a leves fogyasztása,
amit leggyakrabban a Hold egy
másik szimbólumával, a vízzel
helyettesítünk.

A Hold uralma alá tartozó
növények – fehér vagy lilás szí‑
nűek, nagy vízigényűek, hagy‑
más virágúak, és szapora vagy

éjszakai növekedésűek – hűtik
a szervezetet, vértisztító hatá‑
súak, és segítenek helyreállítani
a folyadékháztartás és emésztés
zavarait. Mindezeknek megfe‑
lel például a burgonya, fejes ká‑
poszta, kelkáposzta, karalábé,
kelbimbó, karfiol, uborka, salá‑
ta, tök, sárgadinnye, görög‑
dinnye, rizs. A Hold fűszerei:
koriander, zsázsa, majoránna,
kakukkfű. Gyógynövényei: fa‑
gyal, békalencse, csobormenta,
hársfa, pitypang, zsurló, galaj,
akác, erdei füzike, százszor‑
szép, zsurló. Egy csésze gyógy‑
tea sokat segíthet folyadékház‑
tartásunk helyreállításában.

Hétfőn víz helyett tejet is iha‑
tunk. A tejföl, joghurt, kefir, tú‑
ró, sajt és ezen alapanyagokból
készült finomságok jótékony
hatást gyakorolnak az emész‑
tésre. Főzelékeink alapja nagy‑
részt a fentiekben említett nö‑
vényekből és tejfölből készített
habarásból áll, ezért minden fő‑
zelékfélét célszerű hétfőn fo‑
gyasztani. Érdemes arra is
hangsúlyt fektetni, hogy étele‑
ink nagy része langyos legyen.
Ugyanis a túlzott hideg táplá‑
lék fogyasztása „fölülírhatja” az
étel szimbólumát. Például reg‑
gelire joghurtot, délben hideg

sárgadinnye krémlevest, vacso‑
rára pedig kefirt fogyasztok két
kiflivel. Mivel mindegyik nap‑
szakban csak hideg étellel talál‑
kozom, így nem a Hold, hanem
a Szaturnusz szimbólumaival
fog azonosulni a szervezetem.
A Szaturnusz azonban nem‑
csak a hideg étkekkel, hanem
az érzelmi zártsággal is együtt
jár.

Legalább formában, vagy te‑
rítékünkben köszönjön vissza
az adott nap szimbóluma. Job‑
ban esik hétfőn az étel, ha az
félkör, vagy cikkformára vá‑
gott. A fehér szín a lélek megje‑
lenítője, így a Holdé is, ezért
hétfőn minden táplálék jobban
ízlik például fehér abroszon
vagy fehér tányéron tálalva.

Tevékenységeinket is érde‑
mes az otthonra, lélekre, érzel‑
mi megélésekre irányítani a hét
első napján. Lelki terápiaként
szolgálhat a házimunka, mint
például a főzés, mosás, dísznö‑
vények locsolása vagy a ker‑
tészkedés, de a meghitt családi
beszélgetések, a gyermekekkel
töltött mesélős esték és a benső‑
séges, szeretetteljes légkör szin‑
tén segíthetik egyensúlyunk
megtartását. Érdemes odafi‑
gyelnünk szervezetünk belső

jelzéseire. Amennyiben a Hold
ételeire gyomrunk nem megfe‑
lelően reagál, vagy egyszerűen
nem esik jól az ennivaló, akkor
a többi analógiára is érdemes
odafigyelnünk, mert párhuza‑
mosan a család, érzelmek, illet‑
ve a lélek megéléseiben is kibil‑

lenhet a harmónia. Előfordul‑
hat ennek ellenkezője is, hogy
folyamatosan a holdi ételekre
vágyik valaki. Ez azt mutatja,
hogy az egyén több szeretetre
vágyik, mert jelen élethelyzeté‑
ben nélkülözhetetlennek tartja
a gondoskodást. Ha mindezt
létre tudja hozni, akkor a táplál‑
kozása is ehhez a megváltozott
élethelyzethez igazodik. 

Ha ezeket a lehetőségeket
fölismerjük, akkor a problémát
is sikeresebben megoldhatjuk.

Következő számunkban a
kedd szimbólumait és ételeit is‑
merheti meg az olvasó.

Balogh Beáta
asztrológus

A törököknél a gőzfürdő, –
vagy ahogy ők nevezik, a Ha‑
mam – törökfürdő néven ke‑
rült be a szóhasználatba. Euró‑
pában való elterjedésüket elő‑
ször olyan technikai problé‑
mák akadályozták, mint a gőz
hőmérsékletének szabályozása
és a magas beruházási költsé‑
gek. Napjainkra azonban a
gőzgenerátorok technikai fejlő‑
dése lehetővé tette, hogy gőz‑
fürdő szinte bárhol létesülhet,
így a modern wellness létesít‑
mények szolgáltatásai között
ma már ez a lehetőség is ren‑
delkezésére áll.

A Szerencsi Fürdő és Well‑
nessházban magas páratartal‑
mú, aromaterápiás gőzkabin
fogadja a vendégeket. A moza‑
ikcsempével kirakott, illatosí‑
tott kabinba 42 Celsius fokos
gőz áramlik, melynek előnye,
hogy a viszonylag alacsony hő‑

mérséklet miatt kevésbé terheli
meg a szívet, mint a szaunázás.
Hatása a meleg vízpárán ke‑

resztül jut el szervezetünkbe. A
helyiség levegőjének belélegzé‑
se megkönnyebbülést nyújt a
légzőszervi betegségekben
szenvedőknek, megerősíti a tü‑
dőt, feloldja a letapadt váladé‑
kot, csökkenti a légúti gyulla‑
dásokat. A kíméletes izzasztás‑
ról a 85 százalékos páratarta‑
lom gondoskodik. Használatá‑
val a szervezet vérkeringése fo‑
kozódik, a légutak hurutos ál‑
lapota csökken, az izomzat
görcse enyhül, a bőr pórusai
tisztulnak, a faggyúmirigyek
kiválasztó működése intenzí‑
vebbé válik. 

Első alkalommal csak rövi‑
debb ideig, 10‑15 percig célsze‑
rű a gőzfürdőben tartózkodni,
a kamra használata után pedig
frissítő hideg fürdő és mintegy
egyórás levezető pihenés java‑
solt. 

A szolgáltatásról további in‑
formáció kérhető személyesen,
a Szerencsi Fürdő és Wellness‑
ház recepcióján, vagy telefo‑
non, a 47/560‑250‑es számon. 

(x)
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HOROSZKÓP
március 23.– április 9. 

KOS (III. 21.-IV. 20.)______________________________________________
Bárhogy is vágyna másra, bizony legjobban csak munkával tud pénzt szerezni. Ám azzal nem is ke-
veset. A más pénzét illető hiú reményei pedig nem véletlenül vallanak rendre kudarcot. El kellene
végre gondolkodnia azon, hogy a saját „tőkéjét” fektesse be.

BIKA (IV. 21.-V. 20.)______________________________________________
A Hold az ön jegyében ad találkozót uralkodó bolygójának, a Vénusznak, és ez nagy szeren-
csét jelent állás- és pénzügyekben, munkában és üzletben egyaránt. Sorsfordító is lehet ez a fényszög:
itt az idő, most álmodjon szebb, jövedelmezőbb jövőt magának!

IKREK (V. 21.-VI. 21.)______________________________________________
Az elmúlt hetekhez hasonlóan még mindig az a kényszerképzet nyomasztja, hogy mindenki
más szerencsésebb önnél. Ez koránt sincs így, habár, az kétségtelen tény, hogy a tettei gyümölcsét
még mindig nem tudja learatni. De már nem kell sokáig várnia.

RÁK (VI. 22.-VII. 22.)______________________________________________
A saját üzlet most rengeteg energiát követel öntől. Tán még az is megfordult a fejében, hogy
feladja a küzdelmeket. Valóban, sorsfordító időket él most át, de talán a teljes visszavonulást még
elkerülheti. Ha irodában dolgozik, figyeljen jobban a határidőkre.

OROSZLÁN (VII. 23.-VIII. 23.)______________________________________________
Minden eddiginél nagyobb erőfeszítéseket követelhet öntől pénzügyi helyzetének egyen-
súlyban tartása. Szerencsére, önnél erőben aztán nincs hiány. Sok változtatásra kerülhet sor a mun-
kahelyi körülményeit illetően, szerencsére a legtöbb pozitív.

SZŰZ (VIII. 24.-IX. 23.)______________________________________________
A munkahelyi álmait illető befektetésektől nem szabad semmit megtagadnia. Sőt: épp most
alapozhatja meg vele a jövő reményeit. Ne bízzon semmit a véletlenre: készítsen minél konkrétabb
terveket és listát fontossági sorrendben! Megéri a fáradozást. 

MÉRLEG (IX. 24.-X. 23.)______________________________________________
Kicsit lobbiznia kell most munkahelyi céljai eléréséért. Mondja el a főnökének, hogy mennyi
hasznot hozott neki az elmúlt hónapok során, és ezt a lelkesedést nem szabad hagynia, hogy letörjön,
tehát valamennyi fizetésemeléssel tudná mindezt a legjobban megtartani.

SKORPIÓ (X. 24.-XI. 22.)______________________________________________
A Hold a társasági élet házán halad át. Ez a konstelláció a legjobban most a munkakapcso-
latok ápolásának, a szövetségek kötésének felel meg a legjobban, de tulajdonképpen egészen ne-
gyedikéig mindkét szerencsebolygó támogatja az ilyen irányú törekvéseit.

NYILAS (XI. 23.-XII. 21.)______________________________________________
Habár jól, és minden eddiginél többet dolgozik, és örömét is leli a munkálkodásában, mégis
sok nehézséggel találkozhat – leginkább persze pénzügyi, anyagi téren. A támogatók hiánya, vagy
a gazdasági körülmények miatt kerülhet nehéz helyzetbe.

BAK (XII. 22.-I. 20.)______________________________________________
Sikereihez egy aktuális utazás is hozzájárulhat, a főnökei, feljebbvalói támogatják, avagy
élvezi a hatalmasok kegyét. Minden jó lehetne, csak önnön akaratosságát, és a háza táján tapasztal-
ható visszásságokat kellene kordában tartania.

VÍZÖNTŐ (I. 21.-II. 19.)______________________________________________
Végre sikerülhet olyan változásokat végrehajtania, amik segítségével megreformálhatja, jó
irányba terelheti munkaügyeit. Ebben nem kis szerepe lehet annak is, hogy pozitív fordulatokat hozott
létre végre feladatai rangsorolását illetően. Ne tegyen ígéreteket, ha nem tartja be!

HALAK (II. 20.-III. 20.)______________________________________________
Jó irányba halad a karrierje, ezért talán kicsit túl sokat álmodozik mostanában. Ideje lenne
leszállnia a földre, vagy legalább próbálja meg kissé lehorgonyozni álmai hőlégballonját! Ez persze
azt is jelentheti, sikerül megvalósítania némely nagyszabású elképzelését.

Táplálkozzunk az asztrológia segítségével (2. rész)

Wellness illatos gőzfürdővel

Amennyiben egy adott szimbólumcsoporthoz tartozó ételt a „saját napján” fogyasztunk, szervezetünk képes lesz azzal
azonosulni, így az étel energiái, táplálékanyagai tökéletesen beépülnek. Más esetben a szervezetünk raktározni fog, így a
testsúlyunk is növekedhet. Nem könnyű feladat a szimbólumok szerinti táplálkozás, mert előfordulhat, hogy bizonyos na‑
pokon szervezetünk mást is kíván. Ha azonban az adott nap energiáit ételek, formák, színek vagy illatok szerint bevisszük
éle tünkbe, könnyen helyreállíthatjuk testi és lelki szinten is a harmóniát.

A gőzfürdők története az ókori görögök idejében
kezdődött, majd a rómaiak is átvették a méregtelenítés
eme kellemes formáját.



Különleges kiállítás helyszíne lesz április 28‑án a szerencsi Kul‑
csár Anita Sportcsarnok. Az első veterán autó kiállítás letűnt ko‑
rok gépjárműveit mutatja majd be a közönségnek. Az érdeklődők
megcsodálhatják az egykor volt nyugati‑ és keleti országok re‑
mekeit, közöttük több fakerekű járgányt is – tájékoztatta a Sze‑
rencsi Híreket Bíró Gábor a program szervezője.

DÖNTÉS
A TAKARÍTÁSRÓL

Szerencs Város Önkormány‑
zatának döntése értelmében
2012. április 1‑jétől a takarítói
személyzet visszakerül az okta‑
tási intézményekhez. Az intéz‑
mények takarítási feladatait ed‑
dig a Városüzemeltető Non‑
profit Kft. látta el, a módosítás‑
ról a legutóbbi képviselő‑testü‑
leti ülésen döntött a grémium.

AZ EBOLTÁS KÖTELEZŐ!

Március első napjaiban vé‑
gezték el az állatorvosok a ku‑
tyák veszettség elleni kötelező
védőoltását Szerencsen. A ko‑
rábbi időszakhoz képest mint ‑
egy húsz százalékkal több ku‑
tyát vittek el a gazdik a kötelező
vakcinázásra, ám ettől függet‑

lenül hamarosan megtartják a
négylábúak pótoltását, ami se‑
gítséget jelenthet mindazok‑
nak, akik eddig nem tudták el‑
vinni házi kedvenceiket a szer‑
vezett oltásra.

A kutyák évenkénti védőol‑
tásával és féregtelenítésével sú‑
lyos betegségektől óvhatják
meg az állattartók házi kedven‑
cüket és a családtagjaikat.

TŰZGYÚJTÁSI TILALOM
A szabadtéri tüzek számának

megnövekedése miatt a Bor‑
sod‑Abaúj‑Zemplén Megyei
Kormányhivatal Erdészeti
Igazgatósága március 4‑től át‑
meneti ideig általános tűzgyúj‑
tási tilalmat rendelt el a megyé‑
ben. A határozat értelmében ti‑
los a tűzgyújtás még a kĳelölt
tűzrakó helyeken is, valamint a
közút és vasút menti fásítások‑
ban, beleértve a parlag‑ és gaz ‑
égetést is. Az erdőben kirándu‑
lók, a mezőgazdasági területe‑
ken dolgozók, a közúton és
vasúton utazók fokozottan fi‑
gyeljenek arra, hogy égő ciga‑
rettacsikket és dohányneműt
ne dobjanak el, azt minden
esetben oltsák el. Aki a tűzvé‑
delmi rendelkezéseket megsze‑
gi, szabálysértést követ el.

GÉPKOCSI‑SZERZÉSI 
TÁMOGATÁS

A Hegyalja Kapuja Mozgás‑
korlátozottak és Fogyatékkal
Élők Egyesülete értesíti az érin‑
tetteket, hogy a gépkocsi‑szer‑
zési támogatási igény beadási
határideje március 30‑a. A
szükséges nyomtatványok az
egyesület irodájában (Rákóczi
út 94.). igényelhetők. Ügyfélfo‑
gadási idő: kedden és szerdán
8‑12 óráig, csütörtökön 14‑16.30
óráig. További információk a
47/ 361‑682‑es telefonszámon
kérhetők.

SZEMÉLYES ADÓNAPTÁR
A Nemzeti Adó‑ és Vámhiva‑

tal a személyes adónaptár szol‑
gáltatás 2012. évre történő ak‑
tualizálását elvégezte.

A személyes adónaptár ano‑
nim felhasználóként, valamint
az Ügyfélkapun regisztrálva
vehető igénybe. Ha valaki az
Ügyfélkapu rendszerét hasz‑
nálja, valamennyi befizetési és
bevallási határidő lejárta előtt
figyelmeztető e‑mailt kap. 

A rendszer az előállított sze‑
mélyes adónaptárakat megőrzi,
így azokat a felhasználó a ké‑
sőbbiekben bármikor megte‑
kintheti.

VÉRADÁS
Március 27. (kedd): 

Monok. 
Március 29. (csütörtök):
Megyaszó‑Újcsanálos.
Április 12. (csütörtök): 

Tokaj. 
Április 17. (kedd): 

Taktaharkány. 
Április 24. (kedd) 

8‑11 óráig:
Szerencs, 

Szociális Otthon.
12‑14 óráig: 

Nestlé. 
Április 26. (csütörtök):

Mád.
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• POLGÁRMESTERI HIVATAL__________________________________
Koncz Ferenc polgármester: fogadónap minden hónap
első csütörtökjén,  legközelebb április 5-én 13–15 óráig
polgármesteri, 15–17 óráig országgyűlési képviselői foga-
dóórát tart a polgármesteri hivatalban.

Dr. Egeli Zsolt alpolgármester: minden hónap harma-
dik hétfőjén, legközelebb április 16-án 19-én 14–16 óráig.
Tel.: 47/565-203.

Kiss Attila alpolgármester: minden hónap második
szerdáján, legközelebb április 11-én 14–17 óráig. Tel.:
47/565-203.

Dr. Ináncsi Tünde jegyző: minden páros hét szerdáján,
legközelebb április 4-én 8–12 óráig. Tel.: 47/565-202.

A fogadónapok előzetes 
telefonos bejelentkezés alapján történnek. 

• SZERENCSI 
MUNKAÜGYI KIRENDELTSÉG__________________________________

Ügyfélfogadási idő: hétfő és szerda: 8–12 óráig, 13–15 órá-
ig, kedd és csütörtök: 8–12 óráig, péntek: 8–11 óráig. Tel.:
47/361-909.

• NEMZETI ADÓ- ÉS VÁMHIVATAL 
ÜGYFÉLSZOLGÁLAT__________________________________

Szerencs, Széchenyi út 43. Tel.: 47/361-864. Ügyfélfog. idő:
hétfő 8–15 óra, csütörtök 8–15 óra, péntek 8–12 óra.
Miskolc,Kazinczy út 19. Ügyfélfog. idő: hétfő 8–18 óra, kedd
és csütörtök 8–12 óra, szerda: 14-18 óra, péntek 8–11 óra.

• KISTÉRSÉGI 
NÉPEGÉSZSÉGÜGYI INTÉZET__________________________________

Hétfő és szerda: 8–15.30 óráig, péntek: 10–12 óráig. Kedden
és csütörtökön az ügyfélfogadás szünetel. Sírnyitással és ham-
vasztással, valamint a gyógyszer-engedélyezéssel kapcsolatos
ügyintézés: hétfő–csütörtök 7.30–16 óráig és pénteken 7.30–

13.30 óráig. Családvédelmi szolgálat, hétfő: 9–15 óráig, kedd:
13–15.30 óráig, szerda és csütörtök: 9–13 óráig, péntek: 10–
12 óráig. Tel.: 47/561-025.

• GYÓGYSZERTÁRAK NYITVA TARTÁSA__________________________________
Március 23-25.: Centrum: hétfő–péntek 7.30–19 óráig, szom-
bat 7.30–11.30 óráig. Oroszlán:hétfő–péntek 8–19 óráig. Alba:
hétfő–péntek 8–17 óráig, szombaton 8–12 óráig. Szerencs
(ügyeletes):hétfő-szombat 8-20 óráig, ügyelet: 20-22 óráig, ké-
szenlét: 22-8 óráig; vasárnap 8-19 óráig, ügyelet: 19-22 óráig, ké-
szenlét: 22-8 óráig; ünnepnapokon: ügyelet: 8-22 óráig, készenlét:
22-8 óráig. Készenléti időszakban a gyógyszertár telefonos egyez-
tetést követően, az ügyeletes orvos kérésére rendkívüli esetben biz-
tosítja a gyógyszer kiadását.
Március 26. – április 1.: Centrum (ügyeletes):hétfő–péntek
7.30–19 óráig, szombat 7.30–11.30 óráig. Oroszlán:hétfő–pén-
tek 8–19 óráig. Alba: hétfő–péntek 8–17 óráig, szombaton 8–
12 óráig. Szerencs: hétfő-szombat 8–20 óráig, vasárnap 8–19
óráig.

Április 2-8.: Centrum: hétfő–péntek 7.30–19 óráig, szombat
7.30–11.30 óráig. Oroszlán (ügyeletes): hétfő–péntek 8–19
óráig, szombat–vasárnap 8–14 óráig. Alba:hétfő–péntek 8–17
óráig, szombaton 8–12 óráig. Szerencs:hétfő–szombat 8-20 órá-
ig, vasárnap 8–19 óráig.

CÍMEK, TELEFONSZÁMOK:
Alba gyógyszertár: Szerencs, Rákóczi út 102. Tel.: 47/361-530.
Centrum gyógyszertár: Szerencs, Rákóczi út 75. Tel.: 47/ 362-
054.
Oroszlán gyógyszertár: Szerencs, Bekecsi út 8. Tel.: 47/ 361-
433.
Szerencs gyógyszertár: Tesco áruház. Tel.: 47/ 560-302, 560-
303.

• KÖZÉRDEKŰ TELEFONSZÁMOK__________________________________
Központi orvosi ügyelet: 47/364-300.
Egészségház (Rákóczi út 51.) diszpécserszolgálat:
47/362-255.

KÖZÉRDEKŰ INFORMÁCIÓK

Kéthetente megjelenő közéleti lap.
• Felelős szerkesztő: MUHI ZOLTÁN 

• Szerkesztőség címe: 3900 Szerencs, Kossuth tér 1.
(Népház) • Postacím: 3901 Szerencs, pf.: 85.
• Telefon: 47/561-180, telefax: 47/361-527.
Ügyeleti telefonszám: +36(20)340-6089. 

SMS: +36(20)940-2066. 
• E-mail: szerencsihirek@szerencs.hu

• Honlap: www.szerencsihirek.hu
Hirdetésfelvétel: a szerkesztőség címén.

Kiadja: SZERENCSI VÁROSÜZEMELTETŐ NONPROFIT KFT. 
Szerencs, Eperjes u. 9. 

• Felelős kiadó: TAKÁCS M. ISTVÁN ügyvezető igazgató.
Szedés, tördelés: NÉMETH PÁL 

• Készült: a METALEN KFT. nyomdájában 
3900 Szerencs, Bajcsy-Zs. utca 24. 

• Árusítja: LAPKER ZRT. 1097 Budapest, Táblás utca 32.
Tel.: 06-1/347-7300

Előfizethető bármely hírlapkézbesítő postahivatalnál,
a hírlapkézbesítőknél. A lapból értesüléseket átvenni,
írásokat újraközölni kizárólag a szerkesztőség hozzá-

járulásával vagy a forrás megjelölésével lehet.
A Szerencsi Hírek legközelebb 2012. április 6-án 
jelenik meg, lapzárta az ezt megelőző hét utolsó

munkanapján 10 óra.
ISSN 1216-3066

Veterán autók 
találkoznak Szerencsen

HÍREK ,  INFORMÁCIÓK

A SZERENCSI ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT KÖNYVTÁRÁNAK AJÁNLATÁBÓL

Lenkei Gábor: Koleszterin

A történelem során az ember számtalan módszerrel
kísérletezett, hogy megóvja, vagy éppen helyreállítsa
egészségét. Szellemekhez könyörgött, felkereste a pió‑
cás embert, varázsigéket mormolt és még ki tudja mivel
próbálkozott. Manapság – úgy tűnik – a technikai fel‑
szereltség teljes birtokában lévő, drótkerítésekkel óvott
laboratóriumokban kifőzött, természetidegen vegyi
anyagoktól reméljük a megváltást. Az igazság az, hogy
tudományosnak kikiáltott dogmák kelepcéjébe sodród‑
tunk és többek között a teljesen ártalmatlan, sőt létfon‑
tosságú koleszterin is boszorkányüldözés és máglyaha‑
lál áldozata lett. Erről a szörnyű anyagról, a koleszte‑
rinről szól Lenkei Gábor Orvosi dogmák és tévhitek cí‑
mű sorozatban megjelent első kötete.

OEP ÁLTAL TÁMOGATOTT,
18 ÉVES KOR ALATTI,

CSOPORTOS
GYÓGYÚSZÁS-OKTATÁS

a Városi Tanuszodában (Szerencs, Ondi u. 1.)
és a Szerencsi Fürdő és Wellnessházban

(Szerencs, Rákóczi u. 94.).

Érdeklődni és jelentkezni lehet
az intézmények recepcióján.

Tel.: 47/560-254; 47/560-250
Szerencsi Városüzemeltető Nonprofit Kft.

3900 Szerencs, Eperjes út 9.



12 2012. március 23. ——      HHIIRRDDEETTÉÉSS      —— SZERENCSI HÍREK

Szivárvány-Ép Kft.
Szerencs, Huszárvár u. 26.

Tel.: 20/9309-674, 47/361-104.

Zsalukõ közvetlenül

a gyártótól a legolcsóbban!

� Betongyártás, mixeres kiszállítás,
tehergépkocsis kiszállítás,

bedolgozás igény szerint betonpumpával
� ADK autódaru-bérbeadás

�Minõsített keverõbõl minõsített beton

Zsalukõ 20-as 238 Ft/db
Zsalukõ 25-ös 250 Ft/db
Zsalukõ 30-as 288 Ft/db
Zsalukõ 40-es 363 Ft/db
Béléstest EB 60/19 250 Ft/db

Szállítás darus vagy platós

tehergépkocsival.

ELADÁSI AJÁNLATOK
SZERENCS

SZABADSÁG UTCA 6/A.: belvároshoz közeli, csen-
des kertvárosi részben, mellékutcára néző, 350 m² (97
négyszögöl) telken, hőszigetelt vakolattal, cseréppel,
műanyag nyílászárókkal, a zempléni hegyek panorámá-
jával, praktikus elosztású, földszintjén nappali, konyha,
kamra, szélfogó, wc, teraszról nyíló kazánház (9,6 m²)
garázs (14 m²), tetőterében 3 hálószoba, fürdőszoba,
gardrób, közlekedő helyiséges, mintegy 90 m² hasznos
alapterületű, összkomfortos (gáz-központi fűtésű), jó
benapozottságú sorházi lakás. A lakás szükség esetén
tetőterében két helyiséggel (22 m²) tovább bővíthető.
A ház teljes szélességében befejezendő hátsó, kertkap-
csolatos terasz. Dupla bejárati ajtó, szőnyegpadló, für-
dőkád, meleg víz gáz-vízmelegítőről és villanybojlerről
is, fenyőlambéria plafonon és oldalfalakon, cserépkály-
hához megfelelő kémény, rejtett fűtés a nappaliban,
kertben gyümölcsfák. Megfelelőség esetén szerencsi,
bekecsi kisebb kertes vagy társasházi ingatlant beszá-
mítanak. Irányára: 17 500 000 Ft. Tel.: 20/3613-
365 vagy 20/2690-430.

CSALOGÁNY KÖZ 3.: a belvároshoz közeli, csendes
utcában 800 m2 (222 négyszögöl) teljesen bekerített
telken, összkomfortos komfortfokozatú, 2003. évben
bővített, hangulatos megjelenésű, mintegy 74 m2 hasz-
nos alapterületű, amerikai konyhás nappali, 3 szoba,
fürdőszoba, előszoba, közlekedő helyiséges, fedett te-
raszos, illetőleg nyitott hátsó teraszos családi ház. A 2
helyiséges melléképület felújítandó. A szobákban par-
ketta, redőnyök, fürdőkádas fürdőszoba. Igényes kert-
kultúra: 6 méter átmérőjű kerti tó növényzettel, szőlő-

lugas, udvari kerti világítás, ásott kút, szalonnasütő,
gyümölcsfák, szőlő, dísznövények. Azonnal beköltözhe-
tő. Irányár: 5 900 000 Ft. Tel.: 70/618-10-54. 

RÁKÓCZI U. 128/6. ÉPÜLET 1. EMELET 1. AJTÓ:
ősparkos környezetben, aszfaltozott új belső úttal,
nyolclakásos társasházban, nappali, hálószoba, étkezős
konyha, fürdőszoba, wc, közlekedő, lépcsőházi előtérből
10 m²-es kamra helyiséges, mintegy 90 m² hasznos
alapterületű, 2008. évben teljes körűen felújított, össz-
komfortos (egyedi gázfűtésű), rendkívül jó benapozott-
ságú társasházi lakás. Igényes, exkluzív belső kiala-
kítás, hangulatos kivitelezés, redőnyök, szalagfüggö-
nyök, fatárolós cserépkályha, álmennyezet, laminált
padló, fürdőszobában sarokkád, vezetékes telefon. Egyes
helyiségekben a nagy belmagasság gipszkartonnal nor-
mál magasságra csökkentve, de a szobák galériázhatók.
Az ingatlanhoz a ház mögött 9 m²-es fatároló, 10 m²-
es pincerekesz és önálló padlástér tartozik. Művelhető
kertrész is biztosított. Működő társasházi közösség. A
társasház a közös részeket rendbe hozta (tetőtisztítás,
stabloncsere, festés, a lépcsőházban ablakcsere). A tár-
sasház bekerített, pihenőkerttel, udvarral rendelkezik.
Az állomás közelségére tekintettel jó közlekedési, tö-
megközlekedési lehetőség. Megfelelőség esetén kisto-
kaji, szirmai, martinkertvárosi (Miskolc) kertes ingatlant
beszámítanak. Irányár: 8 900 000 Ft. Tel.: 20/966-
9748. 
Érdeklődni: dr. Gálné dr. Ugrai Edit ügyvéd

3900 Szerencs, Árpád u. 11.
Tel./fax: 47/561-555,
mobil: 20/529-28-27,

e-mail: drgalne.drugrai@gmail.com

Ványai
Temetkezés
Szerencs, Bekecsi út 1.

0 - 2 4

ó r á i g .

Telefon: 47/361-906,

20/966-4464.

SZERENCSI AUTÓ KFT.

MŰSZAKI
VIZSGÁZTATÁS

Szerencs, Gyár út 11.

(a 37-es út és a benzinkutak mellett)

Vizsgáztatás: hétfő–péntek: 8.30–16 óráig.

Telefon: 30/9982-077,
47/563-200, 563-201, 563-202.

Autószerviz, minden típusú gépkocsi
javítása, biztosítási kárrendezés.

Minden típusú

� személygépkocsi,
� 3,5 t alatti tehergépkocsi,
� személygépkocsi-utánfutó,
�mezőgazdasági vontatók

és pótkocsik.

KIADÓ SZOBÁK
A NÉPHÁZBAN

A Népház 4 szobával, kétágyas el-
helyezéssel várja vendégeit a hét
minden napján. A város szívében
található, könnyen megközelít-
hető, kiváló kiindulópont a város
nevezetességeinek felkeresésére.
A szobák wc-vel, zuhanyozóval
felszereltek, valamint wi-fi hasz-
nálatra is van lehetőség. A szo-
bákhoz közös teakonyha tartozik
alapfelszereltséggel. 

1 szoba 1 fő részére
2 880 Ft/éj

1 szoba 2 fő részére
4 710 Ft/éj

1 pótágy 1 fő részére
2 380 Ft/éj

(Az árak tartalmazzák az ÁFA-t és
az idegenforgalmi adót.)

A Népház helyet biztosít konfe-
renciák, oktatások megtartására,

valamint galériák, kiállítások
helyszíneként is bérelhető.
Elérhetőség, időpont-

egyeztetés munkanapokon
7.30-15.30 óráig

a 20/272-3292 
és a 20/979-7858-as 

telefonszámokon.

cement: 2490 Ft/q
fűrészáru: 59 990 Ft/m -től

lambéria: 1550 Ft/m -től
sóder (0,24): 2890 Ft/m
homok (0,4): 3390 Ft/m

lengyel zsákos barnaszén (35 kg): 1700 Ft/zsák

3

2

3

3

CSIKI KFT.
FŰRÉSZÁRUTELEP – ÉPÍTŐANYAG-KERESKEDÉS
Legyesbénye, Alkotmány u. 26. (a Csebi Trans mellett)

TAVASZI AKCIÓ!
Fűrészáru 59 990 Ft/m3

Nagyobb tétel vásárlása esetén további kedvezmény!

Áraink az áfát tartalmazzák.

Pavilon Édességbolt
Szerencs, Rákóczi út 126.

Tel.: 47/567-609

Vegyes desszert 1 kg 1 400 Ft
Vegyes szelet 1 kg 790 Ft
Vegyes szalon 1 kg 690 Ft

Az akció a készlet erejéig érvényes!

Szerencs, Kisvásártér 1.

(a piac mellett)

Tel./fax: 47/363-713,

70/313-3767

MEZŐGAZDASÁGI SZAKBOLT

KEDVEZMÉNYES VETŐMAGVÁSÁR!
(konyhakerti növények, fűszer- és gyógynövények,

virágmagok, virághagymák, dughagyma, hibridkukorica)

KEDVEZMÉNYES VETŐMAGVÁSÁR!
(konyhakerti növények, fűszer- és gyógynövények,

virágmagok, virághagymák, dughagyma, hibridkukorica)

KEDVEZMÉNYES VETŐMAGVÁSÁR!
(konyhakerti növények, fűszer- és gyógynövények,

virágmagok, virághagymák, dughagyma, hibridkukorica)

VETŐMAGOK ERDÉLYORSZÁGBÓL!
Nyugdíjasoknak, munkanélkülieknek

5% kedvezmény!
Kora tavaszi lemosószerek, talajfertőtlenítők

széles választékban kaphatók.

VETŐMAGOK ERDÉLYORSZÁGBÓL!
Nyugdíjasoknak, munkanélkülieknek

5% kedvezmény!
Kora tavaszi lemosószerek, talajfertőtlenítők

széles választékban kaphatók.

VETŐMAGOK ERDÉLYORSZÁGBÓL!
Nyugdíjasoknak, munkanélkülieknek

5% kedvezmény!
Kora tavaszi lemosószerek, talajfertőtlenítők

széles választékban kaphatók.

Rotációs kapák 86 900 Ft-tól!Rotációs kapák 86 900 Ft-tól!
VÁRJUK KEDVES VÁSÁRLÓINKAT!VÁRJUK KEDVES VÁSÁRLÓINKAT!

Húsvéti ajánlatok

Információ és jelentkezés:

Zemplén Tourist Utazási Iroda
Szerencs, Rákóczi út 67.

Tel.: 47/361-151, fax: 47/362-952,
www.zemplentourist.hu

E-mail: nagykoz@t-online.hu,
zemplen.tourist@t-online.hu,
engedélyszám: R-1787/1998

Részletekért érdeklődjön irodánkban!
Válassza a minőséget,

válasszon minket!

ZEMPLÉN TOURIST
UTAZÁSI IRODA

Húsvét
Dél-Lengyelországban

Húsvét
Prágában és Drezdában

Húsvét Erdélyben

Ismerkedés Ausztriával

Április 7-9.: 27 200 Ft/fő

Április 6-9.: 38 400 Ft/fő

Április 6-9.: 41 900 Ft/fő

Április 7-9.: 39 900 Ft/fő
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INGATLAN
• Rátkán családi ház eladó felújítva, központi fűtés,
kandalló beépítve. Érd.: 20/9471-707. (6-7)______________________________
• Szerencsen a Rákóczi u. 73-75. szám alatti ingat-
lan (volt Erste Bank) kiadó. Érd.: 30/9258-555. (6-
7)______________________________
• Szerencsen családi ház eladó. Érd.: 20/9741-707.
(6-7)______________________________
• Bekecsen építési telek eladó, körbekerítve tűzépi
vaskapuval, 220-380 V bevezetve, víz bevezetve,
szennyvízbekötés és gáz a kerítésen belül. Érd.:
20/9741-707. (6-7)______________________________
• Szerencsen, az Ondi út egyik legszebb helyén,
örökpanorámás telken 3 szobás családi ház eladó.
Érd: 06/30 497 0 795 vagy 06/30 644 55 36. (6-7)______________________________

• Szerencs, Magyar út 44. szám alatti összkomfor-
tos családi ház, vállalkozás céljára is alkalmas eladó.
Csere is érdekel. Irányár: 8,5 M Ft. Érd.: 70/967-
2478. (6-7)______________________________
• Budapesten a XIII. kerületben (Pannónia utca) a
III. emeleten eladó vagy bérletbe kiadó, igényesen
bútorozott, 55 m2-es lakás riasztóval, kábeltévével,
légkondicionálóval ellátva. Érd.: 20/965-2613. (6-
7)______________________________
• Mádon régi stílusú, L alakú, oszlopos-tornácos,
200 m2-es, közművesített kőház eladó 600 négy-
szögöl kerttel, rendezett udvarral. Vállalkozásra ki-
váló! Érd.: 30/9254-683. (6-7)______________________________
• Eladó 15 méteres pince Szerencs-Ondon, vala-
mint Bekecsen kétszobás lakás 400 négyszögöl
kerttel. Érd.: 47/362-495. (6-7)______________________________
• Szerencs belvárosában rendben tartott, két lak-
részes, kétgarázsos családi házat cserélnénk 1-2 ki-
sebb ingatlanra értékegyeztetéssel, illetve elad-
nánk. Sürgős! Érd.: 20/4464-662. (6)______________________________
•Taktaharkány központi helyén, állomáshoz, isko-
lához, középületekhez közel, 2 szobás, rendben tar-
tott családi ház eladó. Érd.: 47/352-004, 20/4464-
662. (6)______________________________
• Szerencsen a Szabadság utcában háromszobás,
gázfűtéses, társasházi lakás eladó. Érd.: 30/460-
9838. (6)______________________________
• Szerencs, Szabadság út 13/5. szám alatti családi

ház (sorház) eladó. Érd.: 30/368-1534, 47/950-567
az esti órákban. (6)______________________________
• Újharangodon az Akác út 8. szám alatti családi
ház eladó. 1,5 szoba nyári konyha pincével
víz,gáz,villany bevezetve. Érd.: 70/266-0053 (6)______________________________
• Szerencs a Szabadság utcában kétszobás, pano-
rámás, jó állapotban lévő társasházi lakás eladó.
Érd.: 20/266-9406. (6)______________________________
• Szerencsen a Rákóczi út 54. szám alatt 68 m2-es,
kétszobás, összkomfortos lakás eladó (az optika
mellett). Érd.: 47/361-787. (6)______________________________
• Szerencsen a Jókai utcában 74 m2-es, összkom-
fortos ház eladó. Vállalkozásra, vagy irodának is al-
kalmas. Kisebb csere is érdekel. Irányár: 8,5 M Ft.
Érd.: 70/704-6393. (6)

VEGYES
• Eladó 6 kW-os villanykályha, 220V-os betonke-
verő, terménydaráló, szőlőprés, zongora, 2 m3-es
lemezkád, palackos gáztűzhely 3 db palackkal, 20
db 1,3mx0,8m-es vasalt zsaludeszka, sózó fateknő,
üst üstházzal, DVKA kazán, írásvetítő, Csepel var-
rógép. Érd.: 20/211-1103. (6-7)______________________________
• Megbízható hölgyeket, urakat keresek egyéni vál-
lalkozás bővítéséhez. Érd.: 20/205-9760, 70/622-
8992. (6)______________________________
• Szépen hímező asszonyokat keresek. Érd.:
70/214-0322. (6)

kedvezménnyel jelentetjük meg a lakossági apróhirdetést, ha ezt
a szelvényt 2012. március 30-ig bemutatja szerkesztőségünkben.

A szelvény az alábbi időpontokban érvényes:

április 6., április 20.

L A K O S S Á G I  H I R D E T É S B Ö R Z E

Szerencsen a Tókus dűlőben 1748 m2-es
földterület, melyből 1000 m2 szőlő (fur-
mint, hárslevelű), valamint a fényképen
látható, rajta lévő házzal (villany bevezet-
ve) eladó. Érd.: 20/580-2445. (5-6)

Szerencsi Mezőgazdasági Zrt.
3900 Szerencs, Rákóczi u. 59.
Telefon: 47/563-300, fax: 47/362-347

GAZDÁLKODÓK, MEZŐGAZDASÁGI TERMELŐK
FIGYELEM!

Igénybejelentés, érdeklődés:

Elővételben való vásárlás esetén
kedvezményt biztosítunk a vételárból.

Halász Andrásné és Tóth Istvánné,
telefon: 47/563-328, fax: 47/362-347.

A vételár befizetése után a vetőmag a vetőmagüzemből elszállítható.
Cím: Szerencs, Malomtanya, Kelemen Attila, telefon: 47/561-166.

5%

A Szerencsi Mezőgazdasági Zrt. a készlet erejéig

eladásra ajánl 50 kg-ra egalizált zsákokban:
FAJTA: XANADU II. fok

tavaszi árpa vetőmagot

FÉMZÁROLT VETŐMAG – MINŐSÉGI GABONA!

Vásárláskor lehetőség van a vásárolt vetőmagot takarmánybúza
beszállításával kiegyenlíteni. Ebben az esetben 1 tonna fémzárolt

tavaszi árpa vetőmagért 2 tonna takarmánybúzát kérünk.
A hazai távközlési szolgálta‑
tó tovább erősíti piaci füg‑
getlenségét és rugalmassá‑
gát.
A tatabányai újgenerációs
mikrohullámú távközlési há‑
lózat kiépítésével, valamint
Tatabánya és a komáromi kis‑
térség optikai kábeles össze‑
kapcsolásával elkészült a Bu‑
siness Telecom Nyrt. (BTel)
saját országos gerinchálóza‑
tának első teljes szakasza,
amelyet március 8‑án adtak
át. Takács Krisztián, a BTel el‑
nök‑vezérigazgatója szerint
az érintett térségekben az in‑
tézményi igények alapján el‑
induló kiépítés, majd a teljes
gerincszakasz összekapcsolá‑
sa a szolgáltatási minőség és
sávszélesség mellett a hálózat
rugalmasságát és biztonságát
tekintve is jelentős ugrást je‑
lent, illetve zárt, bérelt háló‑
zatok kialakítását is lehetővé
teszi. A BTel teljes mértékben
saját eszközökre épülő, or‑
szágos lefedettséget biztosító
saját hálózata, amely a tervek
szerint öt szakaszból áll
majd, várhatóan 2015‑re épül
ki.
„A válság kezdete óta a BTel
egyik legnagyobb erőssége a
legfejlettebb technológiákat
használó, folyamatosan bő‑
vülő saját mikrohullámú há‑
lózat, mely a cégnek egyre
nagyobb és nagyobb piaci
függetlenséget jelent, önálló‑

an tervezhető költségstruktú‑
rákkal” – mutatott rá Takács
Krisztián, a BTel elnök‑vezér‑
igazgatója. – „Erre az erős‑
ségre építve jutottunk el oda,
hogy az országban bárhol tu‑
dunk szolgáltatni; végső cé‑
lunk viszont az, hogy jelenle‑
gi szolgáltatás‑kínálatunkat
képesek legyünk teljes mér‑
tékben saját tulajdonban lé‑
vő, saját szakembereink által
működtetett eszközökön biz‑
tosítani – ehhez járul hozzá a
saját gerinchálózat.”
A saját hálózat, amely a ter‑
vek szerint 2015‑ig folyama‑
tosan bővül majd, jelentős
szerepet játszik a Business
Telecom terveiben. A társaság
2011‑2012‑es kötvényprog‑
ramja során befolyt források
egy részét rendszeresen a
már rövidtávon megtérülő
saját hálózati fejlesztésekre
fordítja, és a kötvényprogram
folytatásával, valamint tőzs‑
dei terveinek megvalósításá‑
val ezt tervezi a jövőben is. 
Az elnök‑vezérigazgató sze‑
rint a BTel saját távközlési ge‑
rinchálózatának első, észak‑
nyugati szakaszának márciu‑
si átadásával jelentős szolgál‑
tatási kapacitások nyílnak
meg azáltal, hogy a rendszer
minden eddiginél rugalma‑
sabbá és biztonságosabbá vá‑
lik. A BTel gyakorlatában
megszokott sikeres és gyors
hálózati fejlesztés példája

volt Tatabánya városa is: a ki‑
építés mindössze két hónapig
tartott, a beruházás az önkor‑
mányzat és intézményeinek
igénye alapján indult el, de a
bevált üzleti modellt követve
olyan távközlési hálózatot
eredményezett, amely ennél
jóval szélesebb ügyfélkör szá‑
mára biztosít minőségi táv‑
közlési alternatívát.
A BTel itt kiépült új, városi
távközlési hálózata, amelyre
már üzleti és lakossági előfi‑
zetők is csatlakoznak, jelen‑
tős költségcsökkentéshez se‑
gítette a helyi önkormányza‑
tot és 64 intézményét. 
„Az utóbbi időszak visszajel‑
zései rendkívül pozitívak: a
BTel ügyfélköréhez együtt
csatlakozó, a távközlési költ‑
ségeken akár 50 százalékot
saját beruházás nélkül meg‑
takarító közintézmények,
köztük hivatalok, iskolák,
kórházak, jelentős ugrást ta‑
pasztaltak a szolgáltatási mi‑
nőségben, sávszélességben”
– emelte ki Takács Krisztián. 
– „A hazai intézmények hely‑
zete és szükségletei egyedi,
működő megoldásokat, ru‑
galmasságot és költséghaté‑
konyságot követelnek meg;
országszerte több mint 80 ön‑
kormányzat közel 1000 intéz‑
ményének távközlési szolgál‑
tatójaként a BTelnek éppen ez
az egyik erőssége.”

(x)

Átadták a BTel országos gerinc-
hálózatának első teljes szakaszát
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Vízszintes: 1. Az idézet első
része. 13. Ital jelzője lehet. 14.
Becézet Anita. 15. Állati erede‑
tű textil. 16. Október röviden.
17. Jód, hidrogén. 18. Kiejtett
M! 19. Köd olaszul (NEBBIA).
22. Távolba. 23. Locsolócső. 25.
Tészta feljön! 27. Középen mo‑
zog! 28. Énekest kísérheti. 30.
Földre helyez. 32. Turbómoto‑
rok jelzése a VW‑nél. 33. Indi‑
um, ezüst. 35. Lóbetegség. 36.
A végén akárki! 38. … Kívül,
tévés műsor. 40. … Blues Band.
41. Ena egyneműi! 42. Szláv
eredetű férfinév. 44. Dátumrag.
45. Matematikában iksz a jele.
46. Kevert rab! 48. Ellenben. 49.
Béla egyneműi! 51. Információ
technológia. 52. Rangjelző. 54.
Protonok, neutronok, elektro‑
nok együttes tömege. 59. Kut‑
rica. 61.  Kevert Zita! 62. Szlo‑
vén város.
Függőleges: 2. Kifli testvére. 3.
Kevert méz! 4. Földre helyez. 5.
… Tamás, történelmi alak. 6.
Tamás Zoltán. 7. Tej alapú
desszert. 8. Húsdarab! 9. Tesz.
10. Büszke. 11. Vanádium,
szén. 12. Iskola becézve. 15. Az
idézet második, befejező ré‑
sze. 16. Kaliforniai város. 20.
Brit Orvosi Kamara eredeti rö‑
vidítéssel (BMA). 21. Dátum‑
rag. 24. Előtag: ellen. 26. Elek ‑
troenkefalográf. 27. Micimackó
barátja: … Baba. 29. Udvarra
vitet. 31. Élelmiszeripari válla‑
lat Nyíregyházán. 34. Fekete
franciául (noir) 37. Magnóba
való. 39. Esőn álló. 40. Horvát,
belga autók nemzetközi jele.

42. … Muzsikosok. 43. Bánt. 47.
Azonos magánhangzók. 50.
Karácsony az amerikai angol‑
ban (XMAS). 51. Beleegyezés
szava. 53. Lengyel település.
55. Országos Ifjúsági Misszió.
56. Pörcdarab! 57. Becézett Edi‑
na. 58. Az elején mulat! 60. Los
Angeles. 63. Kettőzve: liba‑
hang. 64. Nitrogén, kén.

Sz. A.
A március 9‑ei keresztrejtvény
helyes megfejtése: Aki meg

akar lelni valamit, talál rá mó‑
dot, aki nem, az kifogást talál.
A helyes megfejtést beküldők
közül Borbás Mária, Szerencs,
Kossuth tér 6/B. szám alatti la‑
kos ajándékutalványt nyert a
Szerencsi Fürdő és Wellness‑
házba, amely a Szerencsi Hírek
szerkesztőségében (Szerencs,
Népház) vehető át. A március
23‑ai keresztrejtvény megfejté‑
sének beküldési határideje:
március 30.

1

15

18

23

28

36

41

45

48

54

61

2

13

37

3

24

32

55

4

19

42

49

5

29

38

6

20

25

39

56

62

7

33

50

8

21

34

57

16

30

51

9

14

26

43

46

63

10

22

40

58

11

31

35

47

52

64

12

17

27

44

53

59 60

12

Szeresd az életet!

�

KERESZTREJTVÉNY
2012. március 23.

REJTVÉNYFEJTŐK, FIGYELEM!
A Szerencsi Hírek kereszt rejtvényének
ajándéksorsolásán csak azok a megfejté‑
sek vesznek részt, amelyekhez mellékel‑

ték ezt a szelvényt.

A szerencsi Hatás Alatt évek
óta megrendezi a rockmikulás
és rockfarsang eseményeit,
amelyeken a szervező banda
mellett több más helyi és kör‑
nyékbeli amatőr együttes kap
fellépési lehetőséget. A fiatal
zenészeknek jó alkalom ez a
bemutatkozásra, a közönség
pedig szívesen veszi a hideg té‑
li esték zenés programjait.

Az idei rockfarsangra a szer‑
vező bandák mellett a buda‑
pesti Holiday Crüe kapott
meghívást. Az úgynevezett
Mötley Crüe tribute zenekar
vezetője és életre hívója nem is‑

meretlen a közönség előtt. A
Hooligans dobosa, Kiss Endi
négy évvel ezelőtt alapította
meg ezt a formációt. – Gyer‑
mekkorom óta a Mötley Crüe
(MC) az egyik kedvenc zene‑
karom. Néhány éve egy Her ‑
czeg Zolival közösen szerve‑
zett divatbemutatóra szerettem
volna olyan bandát meghívni,
akik az MC zenéjét játsszák, de
sajnos nem találtam, így gon‑
doltam, hogy majd én összeho‑
zok egyet. Így jött létre a Holi‑
day Crüe – Sidd (Candy Shop),
Mikky (Dirty Dance, Jolly Ro‑
ger), Pocky Demon (Kiss Fore‑

ver Band, Jolly Roger), Endi
(Hooligans) – fogalmazott En‑
di, aki örömmel tett eleget a
szerencsi meghívásnak, mivel
– mint mondta ez a hétvége
nem ütközött a Hooligans kon‑
certjeivel és szívesen látogat
haza szülővárosába. A kora esti
beállások után elsőként a Hatás
Alatt csapott a húrok közé,
majd az ugyancsak szerencsi
Join melegítette tovább a kö‑
zönséget a Holiday Crüe fellé‑
pése előtt.

Úgy tűnik, hogy a rockfar‑
sang és a hozzá hasonló kisebb,
klubszerű koncertek iránt van
érdeklődés Szerencsen. Hosz‑
szú évekkel ezelőtt voltak már
hasonló kezdeményezések a
városban, kéthetente legalább
150‑200 fiatal látogatta a kon ‑
certeket, melyeken főként helyi
és környékbeli amatőr zeneka‑
rok léptek fel. Talán érdemes
lenne ismét elgondolkodni egy
hasonló, állandó rock klub lét‑
rehozásán. 

Mindennek jó alapot jelente‑
nének a helyben működő ban‑
dák, melyek biztosan szívesen
szórakoztatnák akár nagyobb
rendszerességgel is a szerencsi
közönséget.

– Mikor láthatja legközelebb a
szerencsi közönség a Hooligans‑t?

– Már biztosnak látszik,
hogy idén augusztusban ismét
fellépünk az V. Országos Cso‑
koládéfesztiválon. Természete‑
sen annak örülnénk mi is, ha
minél többet játszhatnánk itt‑
hon. 

– Hogyan kezdte az idei eszten‑
dőt a zenekar?

– Kicsit visszakanyarodnék
az elmúlt év végére, amikor
megrendeztük a 15 éves nagy
jubileumi koncertünket Buda‑
pesten. Ezúton is köszönetet
mondok mindenkinek, aki el‑
jött. Az idei hírekhez tartozik,
hogy megjelenik a Hooligans
könyv, amit már mi is nagyon
várunk. 

Írtunk egy dalt a DVTK fut‑
ballcsapatnak, akik felkértek
minket egy induló elkészítésé‑
re. Örömmel mondtunk igent
(A dal március 11‑én debütált a
Miskolcon megrendezett DVTK
– Videoton mérkőzésen). Ez
egy új dal, talán még videoklip
is készül belőle. 

A jövő tervei között van még

a decemberi aréna buliból ké‑
szülő koncert DVD és CD
megjelenése. Év végén szeret‑
nénk kĳönni egy új dallal, és
ezt követően pedig új lemezzel
lepjük meg a rajongókat. Úgy
tűnik nem fogunk idén sem
unatkozni: jelenleg kb. 40‑50
fellépésünk van lekötve és re‑
mélem, hogy ez a lista tovább
bővül a jövőben.

M. Z.

Hozzávalók: 1 kis füstölt ser‑
téscsülök, 1 kg karfiol (fagyasz‑
tott is lehet), só, 2 piros színű,
húsos paprika, 1 evőkanál
10%‑os csemege ételecet, 1 kis‑
kanál mustár, fél vöröshagy‑
ma, 1 kiskanál porcukor, 5 evő‑
kanál kukoricacsíra‑olaj, kés‑
hegynyi pirospaprika, fél cso‑
kor kapor.

Elkészítés:A húst éjszaka hi‑
deg vízben áztatjuk, másnap
friss vízben puhára főzzük. 

A karfiolt rózsáira bontjuk,
enyhén sós vízben puhára főz‑
zük, leszűrjük, hűlni hagyjuk.
A paprikát kicsumázzuk, köze‑
pes kockákra vágjuk. Az ecetet
a mustárral összekeverjük, a
hagymát és a porcukrot hozzá‑
adjuk. Kissé megsózzuk, az
olajat cseppenként belekever‑
jük, majd a pirospaprikával, to‑
vábbá a fölaprított kaporral fű‑
szerezzük. Végül a karfiolt, a
paprikát és a kockákra vágott
csülköt is beleforgatjuk.

Hatás Alatt,
Join és Holiday Crüe
Két helyi amatőr zenekar, a Join és a Hatás Alatt kö‑

zös szervezésében tartottak rockfarsangot március 3‑án
a szerencsi Meggyes Panzióban. Az est sztárvendége a
Budapesti Mötley Crüe tribute zenekar, a Holiday Crüe
volt.

Mi újság Hooligans?

MIT FŐZZÜNK A HÉTVÉGÉN?

Csülkös karfiolsaláta – Húsvétra

Több módja is van a
hagyma gyors, könnyek
nélküli felaprításának: 

1. Tegyük egy nappal a
felaprítás előtt a hagymát
a hűtőszekrénybe. 

2. Aprítás előtt mindig
mártsuk vízbe a héjától
megtisztított hagymát. 

3. Héjastól tegyük egy
percre a mikrohullámú
sütőbe, ezután a héja is
könnyebben leválik és
könnyezni sem fogunk
az aprítás során.

KONYHAI PRAKTIKA
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A Borsod‑Abaúj‑Zemplén
Megyei Birkózó Szövetség által
korábban végzett felmérés sze‑
rint a vidéken élő gyermekek,
életvitelükből adódóan,  általá‑
ban jobb fizikai adottságokkal
rendelkeznek, mint városi kor‑
társaik. A sportág megyei veze‑
tői ennek tükrében kerestek fel
olyan településeket, ahol eddig
nem volt honos ez a sportág,
amelynek támogatója is akadt
Sárossy Ferenc személyében,
aki birkózószőnyeget vásárolt
az új bekecsi sportklub számá‑
ra. 

Repka Attila, a Diósgyőri
Birkózó Klub elnöke és edzője,
az egykori olimpiai bajnok az
elmúlt év novemberétől heti
két alkalommal tart edzést a

szomszéd község fiataljainak. 
A sportember szerint van rá

esély, hogy hamarosan heti há‑
romszor tréningeznek majd az
itteni fiatalok, akik általában
bemelegítéssel kezdik a foglal‑
kozásokat, és olyan mozdula‑
tokat gyakorolnak, melyek az
eséseknél megóvják őket a sé‑
rülésektől.

A birkózás az ókori olimpiák
óta közkedvelt sport szerte a
világon, amelynek játékos, szó‑
rakoztató formáját akár a legki‑
sebbek is nyugodtan végezhe‑
tik. A gyermekek levezetik
mozgási energiájukat, és köz‑
ben önállóbbá, magabiztosab‑
bá, fegyelmezettebbé, céltuda‑
tosabbá és kitartóbbá válhat‑
nak.

Borsod‑Abaúj‑Zemplén me‑
gyei Labdarúgó Szövetség me‑
gyei másod osztályú bajnoksá‑
gának keleti csoportjában a kö‑
zelmúltban megtartott sorsolás
szerint a tavaszi idényben ösz‑
szesen 14 mérkőzést kell vív‑
nia a Szerencs VSE labdarúgó
csapatának.

Az első hazai mérkőzés vár‑
hatóan április 7‑én lesz a Tatay
Zoltán Ifjúsági Sporttelepen,
ahol Karcsa együttesét fogadja
csapatunk. 

A Szerencs VSE legközelebb
március 25‑én idegenben, Bol‑
dogkőváralja ellen lép pályára.

Olimpiai bajnok tart
edzéseket Bekecsen
Szerencsen már több mint egy évtizede működik si‑

keresen Illésy László vezetésével a helyi birkózó szak‑
osztály. Úgy tűnik, hogy a városunkkal szomszédos Be‑
kecsen is megvetette lábát a sportág, hiszen néhány he‑
te megyénk egykori olimpiai bajnoka, Repka Attila tart
birkózó edzéseket a bekecsi tornacsarnokban.

A vasárnapi sporteseményre
Szerencs, Sárospatak, Diós‑
győr, Nyíregyháza, Eger, Me‑
zőkövesd 17 éves korosztályú,
utánpótlás játékosai fogadták
el a szervező pedagógus és lab‑
darúgó edző meghívását. 

Az óriási küzdelmeket hozó
tornát végül a Nyíregyháza
csapata nyerte meg, a Diósgyőr
és Mezőkövesd utánpótlás

együttesei előtt. A szerencsi fia ‑
talok a hatodik helyen végez‑
tek. A győztes csapat kupát és
érmet kapott, és külön díjat ve‑
hetett át a legjobb mezőnyjáté‑
kos, kapus és a gólkirály is. 

A magas színvonalú torna
méltó emléket nyújtott Uray
Attilának, aki nem csak szeret‑
te a futballt, hiszen fiatal korá‑
ban a DVTK labdarúgója volt.

Gáspár Alex maximális
pontszámot elérve állt a dobo‑
gó felső fokára. Gáspár Pál a
második helyen végzett, de fi‑
gyelemre méltó, hogy 22 kilo ‑
grammot javított eddigi leg‑
jobb összteljesítményén.

Eredmények: Fiú korcsoport

(kcs.), 40 kg‑os súlycsoport
(scs.): 1. Gáspár Alex 90 pont, 2.
Poczkodi Zalán 88 pont. 45 kg‑
os scs.: 1. Vida József 88 pont.
Leány kcs., 44 kg‑os scs.: 1. Ka‑
tona Petra 89 pont. Serdülő női
kcs, 40 kg‑os scs: 1. Gáspár Ka‑
rina (49 kg). Ifjúsági női kcs.,

+69 kg‑os scs.: 1. Vida Klaudia
(82 kg). Serdülő férfi kcs., 85
kg‑os scs.: 1. Bárány Gergő (115
kg) 2. Katona Bence (105 kg). If‑
júsági férfi kcs., 56 kg‑os scs.: 1.
Takács János (122 kg). 69‑os
scs.: 1. Molnár Péter (175 kg), 2.
Gáspár Pál (172 kg). 77 kg‑os
scs.: 2. Runda Tamás (140 kg).
3. Keresztesi Márton (132 kg).
+94 kg‑os scs.: 1. Ollóczki Ist‑
ván (180 kg). 2. Pajger Ádám
(170 kg).

Uray-emléktorna

Kiválóan nyitottak a súlyemelők

Ifjabb Uray Attila a 2010‑ben elhunyt édesapja tisz‑
teletére rendezett labdarúgó emléktornát február 19‑én
a szerencsi Kulcsár Anita Sportcsarnokban.

A Szerencs VSE súlyemelői március 10‑én a Tiszaúj‑
városban megrendezett diákolimpiai területi selejtező
versenyről kilenc arany öt ezüst és egy bronzéremmel
tértek haza.

A március 3‑án a Bocskai Ist‑
ván Gimnáziumban megren‑
dezett eseményen Kormos
Sándor, Szerencs Város Sport‑
egyesületének elnöke köszön‑
tötte a megjelenteket, majd
Koncz Ferenc polgármester
nyitotta meg az esti mulatsá‑
got.

A báli műsort a taktahárká‑
nyi Spiders Club és a Szikra
Tánciskola kis‑ és nagycsopor‑
tos fiataljai szolgáltatták, akik
diszkó, hip‑hop táncokat mu‑

tattak be, majd az SZVSE U12‑
es kosárlabdacsapatának nyolc
tagja – Gál Szabolcs, Asszú
Áron, Balogh András, Jurek
Ádám, Nagy Marcell, Sztanko‑
vics András, Sztankovics Atti‑
la, Vecser Milán – labdás
ügyességi gyakorlatokkal káp‑
ráztatta el a közönséget. Az esti
produkciók zárásaként a sak‑
kozó Tóth Levente, a nyíregy‑
házi tánciskola tagjaként mu‑
tatta be partnerével, hogy nem‑
csak az elméleti sportban, ha‑

nem a táncparketten is kima‑
gasló teljesítményre képes. 

A jutalmazott sportolóknak
és edzőiknek a díjakat Koncz
Ferenc polgármester és Kor‑
mos Sándor SZVSE elnök ad‑
ták át.

Elismerést vehetett át a bir‑
kózó Koncz Bence, a kosárlab‑
dázó Meczó Kristóf. Ugyan‑
csak a sportbál kitüntetettje
volt Kosárkó Dániel labdarú‑
gó, Tóth Levente sakkozó,
Runda Tamás súlyemelő, Do‑
bos Dávid karatéka és az úszó
szakosztály kiválósága Rábai
Bence. 

Az esti tombola kihúzásánál
az úszószakosztályos gyer‑
mekek segédkeztek. A fődíj
egy magyar gyártmányú pik‑
nik bicikli volt. A bál szervezői
ezúton mondanak köszönetet
a felajánlásokért a helyi vállal‑
kozóknak, önkormányzati
képviselőknek és az SZVSE
szakosztályi tagjainak.

E. K.

Elismerés a legjobb sportolóknak
Szerencs Város Sportegyesülete idén hatodik alkalommal rendezte meg hagyo‑

mányos farsangi bálját, ahol elismerést vehettek át azok a fiatalok, akik az elmúlt
évben kiemelkedő teljesítményt nyújtottak a versenyeken, bajnokságokban.

LABDARÚGÁS

MEGKEZDŐDÖTT A TAVASZI IDÉNY
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TELJESEN ÚJ, TÖBB EZER DARABOS
TAVASZI-NYÁRI ÁRUKÉSZLET

IGNIKER KFT.

Angol használtruha-kereskedések

BÁLABONTÁS

ROYAL – ÁPRILIS 2-án – FELNŐTT
CORSÓ – ÁPRILIS 5-én – GYERMEK

Adidas, Nike, Puma, Next, George…

AKCIÓS TERMÉKEINK

Termelői tej magas zsírtartalommal 170 Ft/liter

Friss húsok kedvező áron kaphatók!

TOVÁBBI KÍNÁLATUNK:

Egy kis hazai…

Karajsonka a. szilvával

Csontos hosszú karaj

Rövid karaj

1529 Ft/kg

1179 Ft/kg

1249 Ft/kg

Oldalas

Füstölt kötözött sonka

Füstölt darabolt comb

1049 Ft/kg

1199 Ft/kg

1399 Ft/kg

Paraszt májas

Csontos tarja

Lapocka

csont nélkül

Dagadó

Comb csont nélkül

Csülök csont nélkül

Szendvicssonka

Parasztkolbász

Juhbeles virsli

Nyári turista

Rakott fej

Cserkészkolbász

Lángolt kolbász

Füstölt oldalas

949 Ft/kg

1049 Ft/kg

1079 Ft/kg

1049 Ft/kg

1099 Ft/kg

899 Ft/kg

1299 Ft/kg

1099 Ft/kg

919 Ft/kg

1049 Ft/kg

875 Ft/kg

1320 Ft/kg

1039 Ft/kg

1259 Ft/kg

Füstölt sertéskolbász

Füstölt sertésfej

Füstölt tarja

csont nélkül

Füstölt csülök

Füstölt húsos csont

Füstölt láb

Kocsonyacsomag

(fagyasztott) 1 kg

Erdélyi szalonna

Császárszalonna

Kenyérszalonna

Sertészsír

Májas hurka

Sertés tepertő

755 Ft/kg

699 Ft/kg

1399 Ft/kg

899 Ft/kg

549 Ft/kg

499 Ft/kg

549 Ft

889 Ft/kg

1119 Ft/kg

819 Ft/kg

599 Ft/kg

799 Ft/kg

1585 Ft/kg

Az akció 2012. március 23-tól módosításig érvényes!
Szenzációs árengedmények, mindig más húsrészekre

pénteken nyitástól, szombaton zárásig, a készlet erejéig!
Akciós hirdetésünket kövesse figyelemmel a Szerencsi MG. Zrt.
húsboltjának ablakfelületén és a Szerencsi Képújság oldalain.

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

szombat 7–12 óráig.

HIRDETÉSI AKCIÓ – EGYET FIZET, KETTŐT KAP!
Amennyiben 2012. márciusban a Szerencsi Hírek közéleti lapban adja fel
lakossági apróhirdetését, az Ön által közölt reklámszöveg 2 hét id -ő
tartamra megjelenik a Szerencsi Városi Televízió képújság műsorán is!

A Szerencsi Hírek lakossági apróhirdetés díja bruttó 500 Ft, amely összegért két
lapszámban jelenik meg a megrendelt hirdetés szövege. Ugyanezért az árért
két médiumban, a Szerencsi Hírek közéleti lapban és a Szerencsi Városi Tele-
vízióban is látható lesz az Ön a hirdetése!

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

Akciónkról érdeklődhet a 47/561-180-as telefonszámon,
vagy a szerencsihirek@szerencs.hu, illetve a varositv@szerencs.hu e-mail címeken.

A Szerencsi Hírek
következő száma
2012. április 6‑án

jelenik meg.
Lapzárta:

március 30. 10 óra

AKCIÓS MŰSZAKI VIZSGA A TARCAL AUTÓ KFT.-NÉL!
SZEMÉLYGÉPKOCSI: 16 300 FT, TEHERGÉPKOCSI 3,5 T FELETT: 29 900 FT.

TELEFON: 47/380-064, 47/560-064.

Kiadó
üzlethelyiség

A Szerencsi Városüzemeltető Nonprofit Kft.
(3900 Szerencs, Eperjes út 9.), mint bérbeadó
pályázatot hirdet Szerencs Város Önkormány-
zata tulajdonában lévő üzlethelyiség bérbe -
adására.

Kereskedelmi és vendéglátó
tevékenység (büfé): 

Kulcsár Anita Sportcsarnok
(Szerencs, Rákóczi út 100.) 
nézőtéri bejáratánál lévő, 

külön bejárattal rendelkező
helyiség. Alapterület: 31 m2.

Bérleti díj összege: 
1 000 Ft/hó/m2 + Áfa

(külön fizetendő a helyiség rezsije). 

A pályázatot benyújtani a pályázathoz szüksé-
ges adatlapon a kezelő, Szerencsi Városüze-
meltető Nonprofit Kft. Fürdő és Wellnessház-
ban lévő irodájában (Szerencs, Rákóczi út 94.),
illetve Szerencs Város Polgármesteri Hivatal-
ban (Szerencs, Rákóczi út 89.) lehet.

A benyújtás határideje:
2012. április 12. (csütörtök) 12 óra. 

A pályázati adatlap átvehető a Szerencsi Für-
dő és Wellnessházban, illetve Szerencs Város

Polgármesteri Hivatal ügyfélszolgálatán, 
valamint letölthető a 

www.szerencs.hu honlapról.

Várjuk kedves Vásárlóinkat!
ELFOGADÓHELY


