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Május 1-jei
akció!

Május 1jén (szerdán) családi

2+2 akciót
kínálunk vendégeinknek. 

2 teljes árú felnőtt belépőjegy megvásárlása
esetén a további 2 főnek a belépés ingyenes!

Felnőtt belépő: 1 700 Ft

Anyák napi akció!
Május 5-én (vasárnap) 

50%-os kedvezménnyel 

várjuk az anyukákat és nagymamákat.
A kedvezmény 

a teljes árú jegy árából 
értendő.

Gyógyúszás 
kezdőknek és haladóknak.

Az OEP által támogatott 18 éves kor alatti 
csoportos gyógyúszás időpontjai:

Kezdő csoport (USZODA). Időpontok: Kedd: 1515.45 
óra, 1616.45 óra, 1717.45 óra. Szerda: 14.3015.15 óra,
15.3016.15 óra. Csütörtök: 1616.45 óra, 1717.45 óra.

Középhaladó csoport (FÜRDŐ). Időpontok: Hétfő: 15.1516 
óra, 1616.45 óra. Kedd: 1515.45 óra. 

Szerda: 14.3015.15 óra, 15.1516 óra, 1616.45 óra.
Haladó csoport (FÜRDŐ). Időpontok: Kedd: 1717.45 óra, 

17.4518.30 óra. Péntek 14.3015.15 óra, 15.1516 óra.

Recept nélkül a szolgáltatás 
900 Ft/alkalom áron vehető igénybe.

BABAÚSZÁS minden szombaton 10 és 10.30 órától
a Városi Tanuszodában.

Jelentkezés:
Szerencsi Fürdő és Wellnessház 

(Rákóczi u. 94., tel.: 47/560250);
Városi Tanuszoda (Ondi u. 1., 

tel: 47/560254).

Víz alatti torna 
a Szerencsi 

Fürdő és Wellnessházban
Víz alatti csoportos gyógytorna a 18 év feletti

korosztály számára
minden héten kedden 18.30 órától.

A víz alatti gyógytorna segíti a mozgásterjedelem növelését, erősíti az izom
zatot, javítja a koordinációt, fokozza a keringést, növeli az izomerőt és az álló
képességet, valamint segíti a légzésszabályozást. A vízben történő mozgás hat
a mozgatórendszer különböző részeire és az idegrendszerre is. A víz alatti tor
na célja a gerinc és az alsó végtagok tehermentesítése, a terhelés csökkentése. 

Felnőtt csoportos gyógyúszás
Azokat a felnőtteket és időseket várják a Szerencsi Fürdő 

és Wellnessházba, akik legalább két úszásnemben tudnak úszni.
A foglalkozás megfelelő létszámú jelentkezés esetén indul.

A részvétel azoknak javasolt, akik ízületi megbetegedésekre, szívés
keringési megbetegedésekre, légúti betegségek és ortopédiai 

betegségekre panaszkodnak.
Mindkét foglalkozás részvételi díja: 

8 000 Ft/10 alkalom vagy 900 Ft/alkalom.
További információk a 

47/560250es telefonszámon 
kérhetők.

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

www.szerencsifurdo.hu

Kiadó 
irodahelyiségek

A Szerencsi Városüzemeltető NonProfit Kft. 
(3900 Szerencs, Eperjes út 9.), mint bérbeadó pályázatot hirdet

Szerencs Város Önkormányzata tulajdonában lévő irodahelyiségek 

bérbeadására.
Irodahelyiségek: 

1. Szerencs Rákóczi út 94. (Szerencsi Fürdő és Wellnessház) 
alatti ingatlanban található helyiség. Alapterület: 13 m2.

2. Szerencs Ondi út 1.(Városi Tanuszoda) 
alatti ingatlanban található helyiség. Alapterület: 23 m2.

Bérleti díj összege: 1 000 Ft/hó/m2 + ÁFA
(külön fizetendő a rezsi).

A pályázat benyújtásának határideje: 
2013. május 15. (szerda) 12 óra

A pályázatot benyújtani a pályázathoz szükséges adatlapon a kezelő, 
a Szerencsi Városüzemeltető NonProfit Kft. Szerencs, Kossuth tér 1. 

Népház alatt lévő irodájában lehet.
A pályázati adatlap átvehető a Szerencsi Fürdő és Wellnessház

ban, a Szerencsi Polgármesteri Hivatal ügyfélszolgálatán
(Szerencs, Rákóczi út 89.), 

a Szerencs, Kossuth tér 1. szám alatt (Népház),
valamint letölthető a www.szerencs.hu 

honlapról.
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Szívünkben is ünnep a város napja
Másfél évtizede annak, hogy 1998ban Sze

rencs Város Önkormányzata ünneppé nyilvání
totta április 20át. Történt mindez annak em
lékére, hogy 1605ben az akkori szerencsi or
szággyűlés a helyi református templomban
Bocskai Istvánt választotta Magyarország feje
delmévé. Nem történnek véletlenek, minthogy
azt is az élet nagy könyve írja, hogy az erdélyi

Nyárádszereda – amely immár Szerencs testvérvárosa – közös
múltunk nyomán szoros kapcsolatot ápol Szerenccsel. Azt pedig
a történelemkönyvekből tudhatjuk, hogy 1605. február 21én
Bocskai István Nyárádszeredán lett Erdély fejedelme. Innen tehát
a közös múlt, és a napjainkra egyre inkább elmélyülő jó viszony.
Nyilvánvaló, hogy amikor Nyárádszereda testvértelepülésünk lett,
az ott élő magyarok – ragaszkodva az anyaországhoz, nyelvükhöz,
identitásukhoz – rendkívül erős akarattal igyekeztek felénk for
dulni, időrőlidőre keresve a találkozások lehetőségét. Ez a kap
csolat az elmúlt két esztendőben teljesedett ki és ért igazi barát
sággá.

Miután a 2010ben megválasztott új polgári kormány első in
tézkedései között bevezette a kettős állampolgárságról szóló tör
vényt – azaz a külföldön élő honfitársaink is megkaphatják a ma
gyar állampolgárságot –, 2011. január 1jétől több százra tehető
azoknak a száma, akik Erdélyből, többek között Nyárádszeredáról
érkeztek hozzánk, kérve honosításukat. Szerencs Város Önkor
mányzata nem titkoltan, kiemelt kérdésként foglalkozott a kettős
állampolgársággal. Emlékezetes a 2011. augusztus 20án, Szeren
csen megtartott Szent István ünnep, melynek keretében hatvan
nyárádszeredai polgár tette le az állampolgársági esküt városunk
első embere előtt. Ugyanezen a napon Abaújszántón közel három
százan ünnepelhették hivatalossá tett magyarságukat.

Szerencsés ember, aki részese lehet egy ilyen eseménynek. A
határon túl rekedtek éveket, évtizedeket éltek egy másik ország
ban, de szívükben és gondolataikban mindig tudták, hogy magyar
földön élnek. A kettős állampolgárság visszaadta nekik a reményt
arra, hogy a megcsonkított hazánktól elszakított magyar földben,
hivatalosan is magyar állampolgárként éljék tovább földi életüket.

Hiszem, hogy nem csak számomra volt felemelő érzés végighall
gatni az eskütételt, csakúgy, mint amikor a 2000es évek elején a
szlovákiai Rozsnyón járva, az ottani Kossuth szobor előtt – velem
együtt – több százan énekelték a magyar Himnuszt.

Hasonló gondolatok és érzések ébredtek bennem április 20án,
Szerencs Város Napján, amikor az ünnepi önkormányzati ülés
előtt kilenc nyárádszeredai honfitársunk mondta el az eskü szö
vegét.

A városnapi programsorozat valóban Szerencs egyik kiemelkedő
eseménye, és tudom, hogy immár a határainkon túl is egyre többen
vannak, akik emlékezetes ünnepként élik meg április 20át.

Muhi Zoltán

Dsida Jenő:

Hálaadás

Köszönöm Istenem az édesanyámat!
Amíg ő véd engem, nem ér semmi bánat.
Körülvesz virrasztó áldó szeretettel,
Értem éjjelnappal dolgozni nem restell.
Áldott teste, lelke csak érettem fárad,
Köszönöm Istenem az édesanyámat!
Köszönöm a lelkét, melyből reggel, este
imádság száll Hozzád, gyermekéért esdve.
Köszönöm a szívét, mely csak értem dobban
itt e földön senki sem szerethet jobban! –
Köszönöm a szemét, melyből jóság árad,
Istenem köszönöm az édesanyámat!
Te tudod, Istenem – milyen sok az árva,
Aki oltalmadat, vigaszodat várja.
Leborulva kérlek: gondod legyen rájuk,
Hiszen szegényeknek nincsen édesanyjuk!
Vigasztald meg őket áldó kegyelmeddel,
Nagynagy bánatukat takard el, temesd el!
Áldd meg édesanyám járásátkelését,
Áldd meg könnyhullatását, áldd meg szenvedését!
Áldd meg imádságát, melyben el nem fárad,
Áldd meg két kezeddel az édesanyámat!
Halld meg jó Istenem, legbuzgóbb imámat:
Köszönöm, köszönöm az édesanyámat!

Schlosserné Báthory Piroska rajza.
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Az ellátottak kényelmét, jó közérzetét szolgálják azok az
ágyak, amelyek gombnyomásra alkalmazkodnak az azt
használók legideálisabb testhelyzetéhez, és amelyeket pá
lyázati úton szerzett be a Szerencsi Gondozási Központ. Bár
az ideiglenesen ellátottak részéről semmi panasz nincs a
központot illetően, a gondozók mindenben igyekeznek csa
ládiassá tenni a hétköznapokat, a vezetőség megpróbálja ki
használni a lehetőségeket annak érdekében, hogy a bentla
kók csakugyan otthon, békességben és kényelemben érez
zék magukat. A közelmúltban öt olyan ágyat szereztek be,
amik nem csak a komfortosságot szolgálják, de a mozgások
ból adódó betegségek gyógyulásában, annak elviselhetőbbé
tételében is nagy szerepet játszanak.

A Szerencsi Gondozóházban Vad
nai Bertalanné a 95. születésnapját
ünnepelték a közelmúltban. Nagy
volt a sürgésforgás április 5én az
intézményben, a kivételesen szép
kort megért Vadnai Bertalanné várta
a köszöntőket. A 95. életévébe lépett,
rendkívül friss szellemi állapotnak
örvendő hölgy csillogó szemekkel fo
gadta a helyi óvodások műsorát,
akikkel közösen fújta el 95ös szám
mal ékesített torta gyertyáinak láng
ját. Az eseményen köszöntőt mon
dott Koncz Ferenc polgármester, aki
kitért beszédében arra, hogy hozzá
hasonlóan Orbán Viktor miniszterel
nök is szívén viseli a szépkorú em
berek sorsát, figyelemmel kíséri a ki
vételes ünnepeket, végül átadta a
kormányfő erre az alkalomra készí
tett emléklapját.

Új ágyak 
a gondozóközpontban

Útfelújítások
a városban?

95. születésnapját ünnepelte
Vadnai Bertalanné

Elkezdődtek az utak rekonstrukciói megyénkben, ezen be
lül városunkban is, bár a változékony időjárás sokáig nem
tette lehetővé a folyamatos munkavégzést. Mint azt megtud
tuk, az elmúlt éveket tekintve a legnagyobb keretösszeget
használhatja fel a Magyar Közút Nonprofit Zrt. a megye mel
lékúthálózatának felújítására. 9,6 milliárd forintos támoga
tásból közel 87 km, erősen elhasználódott alsóbbrendű utat
javítanak ki, újítanak fel az éven, köszönhetően az Új Széche
nyi Terv forrásainak. Mikesz Csaba a Magyar Közút Nonprofit
Zrt. üzemeltetési osztályának munkatársa telefonon mondta
el érdeklődésünkre, hogy a felügyeletükhöz tartozó szeren
csi javításokhoz harmincöt tonnányi minőségi aszfaltra van
szükség, mintegy két és félmillió forint értékben.

A fenntartó az április 8-ai héten megkezdte Szerencsen a Rá-
kóczi és Bekecsi utak hibáinak kijavítását, azonban néhány
nap múlva már egyetlen útjavító dolgozót sem láttunk Szeren-
csen, a gödrök pedig maradtak. Lapzártánkkor (április 20-án)
még mindig nagyon sok kátyút kerülgettek az autósok a tele-
pülés főutcáján.



A politikust Koncz Ferenc polgármester köszöntötte az április
5ei közönségtalálkozón – megjegyezve, hogy rokoni szálak kötik
Felvidékhez, talán emiatt fordít nagyobb figyelmet a szlovák hét
köznapok eseményeire, a politikai történésekre, amelyek nem
minden esetben kedvezők az ott élő magyarok számára. – Felvi
déken mindig is voltak, mindig is lesznek Csáky Pálhoz hasonló
emberek, akik arra áldozták, áldozzák életüket, hogy vigyék, kép
viseljék a magyarság ügyét.

A felvidéki politikus igyekezett történelmi példákon keresztül
választ adni arra a kérdésre, miért olyan a viszony a két ország kö
zött, mint amilyen. Beszédében visszament az I. Világháborús idő
szakhoz, Trianon eseményeihez, a nagyközönség számára alig is

mert dokumen
tumok alapján
adott tájékozta
tást a XX. száza
di magyarszlo
vák viszonyról
és határon túli
n é z e t e k r ő l .
Mindezeknek
megfelelőn járta
körül a nemzet
tudat kérdéseit
„Az álom a sza
badságról” című új kötetén, valamint egy szépirodalmi összeállí
tású, a „Szabadulás a lángsírból” című könyvén keresztül. A prog
ram végén névre szólóan dedikálta köteteit a politikus, miközben
megjegyezte, ha egykét mondatban kellene megfogalmazni, mi
történt az elmúlt száz esztendőben Középkelet Európában, nem
lehetne hangsúlyt fektetni az optimizmusra, a mondatok nagyon
fájdalmasnak hatnának. A politikus úgy fogalmazott, felnőtt em
bereknek és öntudatos magyaroknak kell lennünk, nem másoknak
kell megmondani azt, hogy mit tegyünk.  SfL
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2 0 0 1  b e n ,
Frisnyák Sándor
nak a Nyíregyhá
zi Tanárképző Főiskola földrajz tanszék
vezetőjének gondolata volt, hogy meg kel
lene szervezni egy tudományos földrajz
konferenciát, de ne főiskolai helyszínnel.
A tudományág iránt érdeklődés mutatko
zott városunk gimnáziumában, nem kel
lett sok érvelés a megrendezés mellett.

Gál András tanintézményi igazgató el
mondása szerint a Bocskai István Gimná
ziumban megtartott tájföldrajzi konferen
ciák Szerencsről és a tág értelemben vett
környékről szólnak, az eddigi munkát tu
dományos kötetek sora dokumentálja. Ta
lán a legbüszkébbek arra a kiadványra,
ami az első tájföldrajzi lexikonok sorában,
kimerítően foglalkozik a térség kialakulá
sával, geológiai szerkezetével, felszíni for
makincse (geomorfológia) jellemzésével,
klímájával, vízrajzával, talajai leírásával,

növény és állatvilágával, népesség és et
nikai földrajzával. Áttekinti az emberi te
vékenységi formák idő és térbeli változá
sait, a településhálózat kialakulását és fej
lődését, infrastruktúráját, a gazdasági élet
különböző ágazatait, például a világhírű
Tokajhegyalja szőlő és bortermelését is.
A településekről egységes felépítésű szó
cikkek készültek, amelyekben rövid törté
netiművelődéstörténeti jellemzések is
helyet kaptak, egyszóval elmondható a
fentiek alapján, hogy a geográfusok által
kutatási szempontból Szerencs és pátriája
kapott a legnagyobb figyelmet, a Balaton
után. A kétévente megrendezésre kerülő
tájföldrajzi konferenciák anyagai könyvtá
rakban érhetők el, komoly tananyaggal se
gítik a felsőfokú tanintézmények diákjait
vizsgáik, doktoranduszi felkészülésük so

rán, ugyanakkor olvas
mányos munkákat is tar
talmaznak a laikusabb ér
deklődők számára.

Eddig minden konfe
rencia alkalmat adott ar
ra, hogy egy neves, köz

tiszteletben álló tudósról nevezzenek el
szaktantermet a tanintézményben. Idén
Vizi E. Szilveszter, a Magyar Tudományos
Akadémia volt elnöke nevét kapta meg a
kémia tanterem. Az avatáson jelen volt a
nemzetközi hírnévnek örvendő tudós, aki
a katedrán osztotta meg gondolatait hall
gatóságával aláhúzva, hogy hihetetlenül
nagy elismerés, ha bárkiről elneveznek va
lamit. – Magyarországnak a szürkeállomá
nya a legnagyobb kincse, nagy érték, ha
egy tájegységen élők saját, szűkebb kör
nyezetüket vesézik ki és megpróbálják azt
elérhetővé tenni mindenki számára –
mondta lapunknak Vizi E. Szilveszter. A
konferencia jubilált, két év múlva a tizen
egyedik rendezvénynek ad otthont a sze
rencsi Bocskai István Gimnázium.

Serfőző László

A Szlovákiában élő Csáky Pál, aki 1998tól a Szlo
vák Köztársaság kormányának emberi jogokért, ki
sebbségekért és régiófejlesztésért felelős miniszter
elnökhelyettese, 20022006 között a kisebbségi
ügyekért felelős miniszterelnökhelyettese volt, új
könyvének bemutatója apropóján tartott előadást a
Rákóczivár Lovagtermében.

Fontos a magyarság öntudata

Tizedik alkalommal rendezték meg a Tájföldrajzi konferenciát Sze
rencsen. A Bocskai István Gimnáziumban megtartott, április 1213i
eseményen Vizi E. Szilveszter farmakológusról, Széchenyinagydíjas
magyar orvosról, a központi és perifériás idegrendszer ingerületát
vitelének neves kutatójáról, a Magyar Tudományos Akadémia volt el
nökéről nevezték el a tanintézmény kémia szaktantermét.

Tájföldrajzi konferencia
és tanteremavatás 

a gimnáziumban
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A DélZemplén Fejlődéséért LEADER
Egyesület április 12én, Tarcal „6 Puttonyos
Borfalujában” tartotta meg soron következő
elnökségi ülését, majd ezt követően tavalyi
évet értékelő, és idei esztendőt megnyitó
közgyűlését.

A felállásában új LEADER egyesület nem
kis célok megvalósítását szorgalmazza, leg
alábbis ez derül ki a csoport helyi vidékfej
lesztési stratégiájának leiratából. A közel
száz oldalas dokumentum szerint a teljes
foglalkoztatottságot, azaz azt, hogy minden
munkaképes ember munkahelyet, tisztes
séges, értékteremtő munkát és versenyké
pes fizetést kapjon, új vállalkozások megte
lepedése, a korábbi vállalkozások megerő

södése révén látja megvalósíthatónak a cso
port.

Kiemelt fontosságúnak tartják az idegen
forgalom fellendülését a tokaji bor és a helyi
termékek magyarországi és nemzetközi
marketingjének összehangolásával és meg
erősítésével. Ugyanekkor nagy jelentőség
gel bír a fürdőhelyek fejlesztése, a vízi és
vadászturizmus megerősödését elősegítő
fejlesztések megvalósítása, az elegendő és
minőségi követelményeknek maradéktala
nul megfelelő szálláshelyek kialakításának
támogatása, a vonzó árak beállítása, az ösz
szetett turisztikai csomagok elkészítése,
mindezt a legnagyobb partnerség kialakítá
sa mellett. A térség elérésének javítását köz

úton a 37es főút legalább Szerencsig törté
nő négysávosításának előrehozásában, va
lamint a vasúti pálya gyorsabb közlekedést
elősegítő fejlesztésében látják. Fontos cél
ként fogalmazzák meg tovább a jelenleg
még hiányzó második vasúti sínpárok meg
építését, (Mezőzombortól legalább Bodrog
keresztúrig), továbbá a vasúti vonalak villa
mosítását (Mezőzombortól Sátoraljaújhe
lyig). A grémium a tanácskozás során visz
szahívta tisztségéből a DélZemplén Fejlő
déséért LEADER Egyesület Felügyelő Bi
zottságának elnökét, lévén érdemi munkát
nem végzett a megalakulást követő mintegy
fél év alatt és új személyt választott a bizott
ság élére. SfL

Tanácskozott a szerencsi központú LEADER egyesület

A Magyar Or
szággyűlés 2000
ben nyilvánította
hivatalosan a Ho
lokauszt Emlék
napjává április 16
át. A holokauszt ál
dozatairól emlé
keztek meg április
16án a szerencsi
Bocskai István
Gimnáziumban.

Az ünnepséget
követően az izraelita temetőnél folytatódott
a megemlékezés, ahol Egeli Zsolt, alpolgár

mester többek között elmondta: az 1700as
években települtek ide izraeliták, akik legin
kább szőlőműveléssel, bortermeléssel fog
lalkoztak, kereskedtek és a lakosság igényeit
is ellátták. A múlt század közepén erősen
vallásos, úgynevezett haszid zsidók laktak
Szerencsen. Egeli Zsolt szerint még ma is
sokan élnek azokban az épületekben, me
lyeket zsidók építettek fel egykoron, de saj
nos róluk már nem tudunk semmit.

A szerencsi zsidó hitközség a 19. század
elején 215 családban 1400 lelket számlált
208 adófizetővel. Köztük öt nagykereskedő,
105 kereskedő, 30 iparos, 2 gazdálkodó, 3
ügyvéd, 3 köztisztviselő, 25 magántisztvise

lő, 17 magánzó, 22 egyéb foglalkozású volt.
1941 nyarán a magyar hatóságok közremű
ködésével közel 18 ezer „hontalan”, „rende
zetlen állampolgárságú” zsidó származású
személyt toloncoltak ki. A német megszál
lást követően Magyarországon gettókba
gyűjtötték a zsidókat, kötelezték őket a sár
ga csillag viselésére, végül pedig áprilisban
megkezdődtek a deportálások.

Egeli Zsolt beszéde után Szerencs Város
Önkormányzata nevében Gál András, a
Bocskai István Gimnázium igazgatója és
Kiss Attila alpolgármester helyezte el a
megemlékezés koszorúit az izraelita temető
falán található márványtáblánál.                T. A.

Szerencs Város Önkormányzata, a Szerencsi
Általános Művelődési Központ és a Miskolci
Kórusfesztivál Alapítvány április 13án ren
dezte meg a XXIV. Miskolci Kamarakórus Fesz
tivált, amelynek egyik helyszíne volt a Szeren
csi Rákóczivár színházterme.

Az eseményen Koncz Ferenc polgármester mondott köszöntőt, hangsúlyozva beszé
dében, hogy bár Szerencs csak az utóbbi időben házigazdája a fesztiválnak, a város mind
a huszonnégy programon képviseltette magát kórusain keresztül. A polgármester örö
mének adott hangot, hogy van utánpótlás a város tanintézményeinek tehetséges diák
jain keresztül. Koncz Ferenc sok sikert kívánt a fellépőknek, a Rákóczi Zsigmond Álta
lános Iskola Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Énekkarának, a Hegyalja Pedagógus
Kórusnak, a Szerencsi Férfikarnak és a Mátészalkai Zenebarátok Kórusának. A hang
versenyt – a Szerencsi Férfikar műsorát kísérve – Ringer István tárogatójátéka színesí
tette.

Holokauszt
áldozataira emlékeztek a szerencsiek

Kórusok találkoztak a Rákóczi-várban



Aközvilágítás megszervezése, üzemeltetése ön
kormányzati feladat, így a világítótestek és a 
hozzá kapcsolódó elektromos rendszer is ön

kormányzati tulajdonba került. Ebből következik,
hogy a korszerűsítés, felújítás gazdája is a város lett
anélkül, hogy erre központi normatíva állna rendel
kezésre. A kiadások részbeni fedezésére a 2007től
változatlan mértékű kommunális adó nyújtana fe
dezetet, amelyből 2012ben nagyságrendileg 30
millió folyt be, ugyanakkor a közvilágítás mintegy
40 milliós költségigényként jelentkezik.

A szolgáltató és az önkormányzat között egy
2004. március 17én létrejött, de 2004. július 1től
2014. június 30ig hatályos határozott idejű szer
ződés született. E szerződéses rendszer részét ké
pezte, hogy a szolgáltató 34 500 000 Ftos korsze
rűsítést végez, ennek során leszerel 531 lámpates
tet, felszerel 606ot, ezáltal – akkori áron – 3 524
644 Ft/év megtakarítás jelentkezik az áramdíjban.
A felújítás költségeit részben pályázattal próbálják
csökkenteni a felek, részben pedig 10 évre szét
húzzák a korszerűsítésért fizetendő többletüze
meltetési díjat.

A megkötött szerződések nem veszik figyelem
be a sikertelen pályázat lehetőségét. Ennek kö
vetkeztében – figyelemmel a sikertelen pályá
zatra – teljes egészében az önkormányzatra há
rul a felújítás költsége!

Az e körben Szerencsen, 2005. március 31
én aláírt szerződés szerint 211 644

Ft+ÁFA/hó többlet közvilágítás üzemelte
tési díjat kell fizetni, mely évenként emel
kedik az inflációs tényezővel. Ez a havidíj
nagyságrendileg megduplázódott napja
inkra! A kötelezettség 2005. június 1. és
2014. május 31. között áll fenn.

Ezen kívül 2004. július 1. napjától
2014. június 30ig 425 180
Ft+ÁFA/hó közvilágítás többlet üze
meltetési díjat kell fizetni, természe
tesen ugyancsak éves inflációkövető
árindex mellett.

A megtakarítás messze alulmarad a beruházáshoz képest és
természetesen a változó mértékű áramdíjat is fizetni kell.

A dokumentumok gondosan rögzítik, hogy amennyiben az ön
kormányzat felmondaná a szerződéseket, a még hátralévő több
let üzemeltetési, valamint a berendezések üzemeltetési díja is
esedékessé válna – egy összegben. Korábban már szó esett arról,
hogy bizonyos technikai megoldásokkal mérsékelni lehetne az
áramdíjat, ha az éjszakai órákban csökkenthető lenne a felvett
teljesítmény. A légszennyezés mellett megjelent a fényszennye
zés is, ami nemcsak az állatvilág, hanem az ember számára is új
rizikófaktort teremtett. A korszerűsítéshez, a szakaszos kikap
csolás lehetőségéhez azonban újabb fejlesztések lennének szük
ségesek, melyeket a szolgáltató nem kíván saját zsebből finan
szírozni. 

Ez a szerződéses rendszer 10 évre kötötte bék
lyóba az önkormányzat mozgási lehetőségét,
ugyanakkor garan
tálta, hogy a szol
gáltató a befek
tetett költsége
mellett busás
haszonhoz jus
son egyszeri be
fizetéséért!

SfL

Előző lapszámunkban „Heves szóváltás a testületi ülésen” címmel fog-
lalkoztunk azzal a témakörrel, ami Szerencs jelenére és jövőjére is

negatív pénzügyi kihatással járó, az előző 20 év-
ben kötött előnytelen szerződésekre világít

rá. A Szerencsi Hírek szerkesztősége úgy véli, a
város lakosságának joga van megtudni, mi a sorsa
a befizetett adóforintoknak.

ÉV TÖBBLET ÜZEMELTETÉSI DÍJ
2004 2 657 375 Ft
2005 6 811 380 Ft
2006 10 964 304 Ft
2007 11 391 912 Ft
2008 12 303 276 Ft
2009 13 325 724 Ft
2010 14 191 683 Ft
2011 14 863 068 Ft
2012 15 689 808 Ft
2013 16 584 108 Ft

ÖSSZESEN 118 782 638 Ft

Az előzetes becslés szerint 2014 közepéig összesen 126 millió
forintot kell megfizetni a 34 500 000 Ftos korszerűsítés ellenében.

az önkormányzaton
Közvilágítási béklyó
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Szerencs Város Napja alkalmából az önkormányzat el
ismerését fejezte ki április 18án azoknak a kiváló tanul
mányi és sporteredményt elért diákoknak, ifjú sportolók
nak, akik a körzeti, megyei, országos és nemzetközi ver
senyeken kiemelkedő teljesítményükkel dicsőséget sze
reztek iskolájuknak és városunknak.

Koncz Ferenc polgármester büszkeséggel szólt a több
száz tanulóhoz, sportolóhoz és felkészítő pedagógusok

hoz, illetve edzőkhöz. Elmondta, hogy a diákok sikereihez
nagymértékben hozzájárul a család támogatása, a peda
gógusok nagyszerű munkája.

Az ünnepi eseményen egyéni kategóriában 117, vala
mint csapat kategóriában 32 csapat 148 diákja vette át
az önkormányzat elismerését. 

A díjazottak névsora a szerencsihirek.hu oldalon olvas
ható.

A kiváló tanulmányi és sporteredményt
elért diákok elismerése
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VIII. Szerencsi
Pálinka- és
Bormustra

Szerencs Város Önkormányzata és
a Szerencsi Borbarátok Köre idén
is meghirdette a városnapi prog-
ramsorozatba illeszkedő pálinka-
és bormustrát. 

Az immár nyolcadik alkalommal meg
rendezett eseményen szakavatott 
bírálók döntötték el, hogy kategóri

ánként, a számos kiváló minőségű nedű kö
zül melyiket tartják legérdemesebbnek ar
ra, hogy díjazzák a termelőjét.
Az április 20án délután megtartott ünne
pélyes megnyitó után a Rákóczivár külön
termében ültek asztalhoz a szakemberek,
hogy a beérkezett 44 borminta és 29 pálin
ka közül kiválasszák a legízletesebb italokat.
Az egész délután tartó bírálat után a Rákóc
zivár udvarán hirdettek eredményt a szer
vezők. Mint kiderült a borok kategóriájában
Varkoly István 1999es évjáratú hatputto
nyos aszúja végzett az első helyen. A szeren
csi szakember nedűje immár negyedik al
kalommal érdemelte ki a megtisztelő Sze
rencs Város Bora címet. Varkoly István a díj
nyertes italról elmondta: az 1999es évjárat
kivételes volt, az elmúlt évtized legszebb
aszúi származnak abból az esztendőből.

M. Z.

A horvátországi Podgora 
a Testvérvárosok Parkjában

Szerencs Város Önkormányzata, valamint a horvátországi Pod-
gora delegációjának vezetői közösen avatták fel a várkertben
található „Testvérváro-
sok Parkja” legújabb
márványtábláját.
A horvátországi Pod-
gora testvérvárosi
szerződése egy civil
kezdeményezés meg-
valósulásának az ered-
ménye. Az együttmű-
ködés Bereczk József
helyi vállalkozó kezde-
ményezésére indult út-
jára, a hivatalos doku-
mentumot 2011. no-
vember 24-én írták alá
a két település vezetői.

Eredmények:

Borok: 1. Varkoly István (1999-es hatputtonyos aszú), 2. Kelemen János
(2008-as hatputtonyos aszú), 3. Sohajda Tibor
(2007-es aszúeszencia), 4. Lónárt László (2008-
as hatputtonyos aszú), 5. Béres László (2003-
as hatputtonyos aszú) 6. Angyal Borászat
(2011-es hárslevelű). Szerencs Város Különdí-
ját bor kategóriában a legjobb száraz bor, Mi-
chal Kratochvila 2012-es furmintja nyerte el.
Gyümölcspálinka: 1. Sárossy András (2012-
es kajszibarack ágyas pálinka), 2. Varga Jó-
zsef (2012-es naspolyapálinka) 3. Szilágyi
Csaba (2012-es körtepálinka).
Szőlőszármazék kategória: 1. és ezzel Sze-
rencs Város Különdíját kapta pálinka kate-
góriában Márton János (2012-es sárgamus-
kotály szőlőpálinka) 2. Takács István (2011-es
sárgamuskotály törkölypálinka), 3. Béres
László (2012-es aszútörköly pálinka).

ERŐS A MI VÁRUNK!
Eleink nagynagy tanulsággal szolgál

nak nekünk, hiszen bebizonyították:
amikor a magyarságnak a kihívásokra
kellett válaszokat adnia, mindig alkot
mányos kereteken belül igyekezett azt
megtenni – mondta el Mengyi Roland, a
BorsodAbaújZemplén Megyei Önkor

mányzat elnöke, az április 20án Szerencsen megtartott vá
rosnapi ünnepség alkalmából tartott pohárköszöntőjében. 

– Most sincs ez másként, hiszen napjainkban már erős
Magyarország Alaptörvénye, erős az Országgyűlés és erős
Magyarország Kormánya. Ugyanilyen erős és határozott
Szerencs város vezetése, hiszen elérte, hogy a 37es főút ha
marosan négysávosításra kerül, a tervezés elindult. A koráb
ban felhalmozott adósságállomány konszolidálása a maxi
mális mértéket érte el, és ugyancsak a városvezetés érdeme,
hogy Szerencsen egy magyar bank segítségével, hazai vál
lalkozó egy olyan szigetelőanyaggyárat valósít meg hama
rosan, amely példa nélküli e vidéken – hangsúlyozta zársza
vában Mengyi Roland.



Bocskai István
Szerencs Város Önkormányzata 1998-ban nyilvánította
április 20-át „Szerencs Város Napjává” annak emlékére,

hogy 1605. április 17-20. között városunkban tartották
– Szerencs akkori birtokosa, Rákóczi Zsigmond támo-
gatásával – azt az országgyűlést, amelyen Bocskai Ist-
vánt Magyarország fejedelmévé választották.

Szerencs emléket kíván állítani Bocskai Istvánnak,
Erdély és Magyarország fejedelmének, aki a török
és Habsburg hatalom közé szorítva sikeresen vívta
meg függetlenségi-, a magyar nép egyetlen győ-
zelemmel végződő szabadságharcát.

ASzerencs Város Napja április 20án reggel az önkormányzat
és intézményei, a testvérvárosi delegációk, meghívott ven
dégek és a Zöld Cserkésznap résztvevőinek közös felvonu

lásával kezdődött Szerencsen. A menet a Rákóczivár déli kapujától
indulva, a Szerencsi Fanfár Ifjúsági Fúvósegyüttes kíséretében ha
ladt a Kossuth térre, ahol Ringer István tárogató muzsikája kísére
tében az ünneplők megkoszorúzták Bocskai István bronzszobrát.
A református templomban, az 1605ös fejedelemválasztó ország
gyűlés helyszínén folytatódott az eseménysor. 
Gál András, a Bocskai István Gimnázium igazgatója felidézte a feje
delem érdemeit, az egykori eseményeket. Az Istentisztelettel egy
bekötött megemlékezésen hangsúlyozta, Bocskai István évszáza
dokkal előzte meg saját korát a vallási tolerancia jegyében. Felis
merte, hogy a megosztottság csak az ellenségnek tesz jót, nem tett
különbséget az alapján, hogy ki, és milyen templomban tiszteleg Is
ten nagysága előtt. – Bocskai Istvánra méltán lehetünk büszkék –
hangsúlyozta Gál András – aki Európaszerte elismerten a keresz

tény megújulás tizenkét alakjá
nak egyike, mint ahogy azt a
Genfben található emlékpark és
az őt ábrázoló szobor is bizo
nyítja. Ezért is hajtunk fejet
nagysága, emléke előtt. Bocskai
két nagyhatalom elleni harca
kilátástalannak tűnt, de győzött,
a sikere megteremtette Erdély
aranykorát. Tettei példaként
szolgálnak a jelen emberének,
önbizalmat adnak, irányt mu
tatnak arra, hogy túltegyük ma
gunkat a nehézségeken, hogy fi
ataljaink joggal tekintsék magu
kat magyarnak – fogalmazott az
igazgató.

Börzsönyi József református esperes
Bocskait méltató beszédében hangsú
lyozta, hogy a fejedelem a magyar tör
ténelmi személyiségek sorában a leg
nevezetesebbek közé tartozik. Szobrai
számos településen megtalálhatók, de
az esperes külön említette a nyárád
szeredai alkotással, amely sokáig volt
elrejtve az erdélyi város református
templomában. – Ma már Nyárádszere
da főterén áll az alkotás, amely a negy
ven országban szétszóródott magyar
ság egyik zarándokhelye lett napjaink
ra – hangsúlyozta Börzsönyi József. A
református templomban a helyi gim
názium diákjainak műsora idézte 408
évvel ezelőtti eseményeket.

a magyarság példaképe
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Átadták a város kitüntetéseit

Szerencs Város Önkormányzatának április 20-ai ünnepi ülésén Koncz Ferenc polgármester előtt kilenc erdélyi
magyar honfitársunk tett állampolgársági esküt. A honosítást igazoló dokumentumok átadása után Koncz Fe-
renc örömét fejezte ki, hogy Isten kegyelméből őt érte a megtiszteltetés, miszerint részes lehet e rendkívül
fontos eseménynek. – A történelem viharai ugyan megcsonkították ezt az országot, de nincs olyan határ és
erő, amely nemzetünket szétszabdalhatná – fogalmazott Szerencs polgármestere, s hozzá tette, hogy erdélyi
honfitársaink állampolgársági esküje megerősít minket magyarságunkban, hazaszeretetünkben határainkon
innen és túl.

Aképviselőtestületi ülés hivatalos megnyitója után Koncz Fe
renc köszöntötte Fónagy Jánost, a Nemzeti Fejlesztési Mi
nisztérium parlamenti államtitkárát, Mengyi Rolandot, a

BorsodAbaújZemplén Megyei Közgyűlés elnökét, valamint Hes
perange, Malchin, Nyárádszereda, Podgora és Rozsnyó testvérvá
rosok delegációit. Az esemény egyetlen napirendi pontja a képvi
selők által korábban megszavazott városi kitüntetések átadása volt.

A polgármester bevezetőjében arra az időszakra emlékeztetett,
amikor 1605. februárjában Nyárádszeredán Bocskai Istvánt Erdély
fejedelmévé választották, majd ugyancsak abban az esztendőben,
április 20án Szerencsen – a ma is álló református templomban –
Magyarország fejedelmévé is Bocskait szavazta meg az akkori or
szággyűlés. – Tudtáke akkori őseink, hogy milyen jelentős törté
nelmi pillanatoknak voltak tanúi? Bizonyára tudták, és méltán le
hetünk büszkék elődeink cselekedeteire, amely utat mutat az egész
magyar nemzet számára – fogalmazott Koncz Ferenc.

Fónagy János ünnepi beszédében a történelmünk, a múlt tettei
nek a mai korra gyakorolt változásaira hívta fel a figyelmet. A par
lamenti államtitkár szerint a világ fejlődik, csakúgy mint napjaink
kormányzati cselekedetei, melyek kitartó munka révén azt ered
ményezték, hogy 2010. után még mindig talpon van az ország, és
már látszik az út amely kilábalást jelent a nehéz helyzetből.

Szerencs Város Önkormányzata minden évben ezen a napon ün
nepélyes keretek között fejezi ki tiszteletét és nagyrabecsülését
azon személyek iránt, akik munkájukkal hozzájárultak a város gaz
dasági, társadalmi, szellemi életének fejlődéséhez, közösségének
építéséhez.

Koncz Ferenc polgármester és Barva Attila jegyző Szerencs város
közéletében kifejtett kiemelkedő egyéni teljesítményéért, a város

társadalmi, kulturális fejlődése érdekében végzett önkéntes tevé
kenységéért „Szerencs Város Díszpolgára” kitüntető címet adomá
nyozott Zemlényi Zoltánnak. Szerencs város közéletében a gyógyí
tás területén kifejtett kiemelkedő szakmai teljesítményéért „Pro
Urbe Szerencs” kitüntetést vett át Molnár Pál.

Szerencs város hírnevének öregbítése érdekében a közszolgál
tatások területén végzett kimagasló munkájáért „Szerencs Város
Közszolgálatáért” kitüntetést kapott Boros István. 

Szerencs városban végzett kiemelkedő oktatónevelő munkájá
ért, és közérdekű önkéntes tevékenységéért „Szerencs Város Köz
szolgálatáért” kitüntetést kapott a Rákóczi Zsigmond Általános Is
kola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Óvoda és Bölcsőde Ne
velőtestülete.

Koncz Ferenc polgármester és Barva Attila jegyző adta át Sze
rencs Város önkormányzatának elismerését a 2012. november 24
én, Szerencsen megrendezett Sportlövő Diákolimpián elért kima
gasló teljesítményéért Bukovszky Péter, Kövér Dániel és Nagy Gá
bor alkotta sportlövő csapatnak, és felkészítőjüknek Bukovszky Ró
bertnek.

A 2012. április 67én, Budapesten megrendezett Súlyemelő Di
ákolimpián szerzett aranyérem elismeréseként Bárány Gergő és
felkészítője Fekete Diána vette át az önkormányzat oklevelét.

Az ünnepség keretében a képviselőtestület megköszönte a mun
káját Kormos Sándornak, Szerencs Város Sportegyesülete leköszö
nő elnökének. A BorsodAbaújZemplén Megyei Kereskedelmi és
Iparkamara Küldöttgyűlése „Hermann Lajos Kamarai Díj Szerencs”
elismerést alapított, melyet idén a Zemplén Tourist Utazási Iroda
Kft. érdemelt ki.

Muhi Zoltán
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Rózsa Tamás: Búcsúzom

Fáradt szemmel nézem, égen a mosolyod,
A lelkembeli üres helyet foglalod.
Ragyognak a csillagok, szemedbe nézek,
Átölelnélek, de meghalni még félek.
Egyszer majd tudom, kezembe fogom kezed,
Örökkévalóság lesz az álom veled.

Könnyeznek a felhők, csak mert ő hiányzik,
De a szívem már többé sosem virágzik.
Testem fölött szállok, szétszakít a fájdalom,
Arcodat többé, csak fényképeken láthatom.
Szeretni azt könnyű, de tovább lépni nehéz,
Az emlékek azok, mik éltetik a reményt.

Emlékszem, mikor csak először láttalak,
Szívembe néztél, mert tudtad, hogy vártalak.
Az idő veled nekem sosem volt elég,
Szerettem azt a lányt, ki nem volt még enyém.
Megváltoztatott a lelkednek melege,
De nem tudtad, hogy barát, vagy több vagyok-e.

Gondolatban minden pont olyan mint régen,
Visszatérsz majd hozzám, örülnék bár kétlem!
Mért nem jössz már? Kérdezem az Istent halkan.
Őrületen nézem a négy fehér falban.
Ha az életemmel kell fizetni érted,
Nem szavakkal mondtad, szemeiddel kérted.

Már tudom,mit is jelent nekem az élet.
Valóság, mit igaz barátokkal kérek.
Barátok, s mellé még a bátor végzet.
Mi gyönyör volt, de belülről csontig tépett.
Nem várom meg azt, hogy jön ilyen még egy,
Búcsúzom tőled, álmodj nagyon szépet!

Megemlékezések, szavalóverseny a költészet napján
A magyar nép 1964 óta minden évben április 11én, József Attila

születésnapján irodalmi előadóestekkel, könyvbemutatókkal, köl
tőtalálkozókkal és versenyekkel tiszteleg a magyar líra előtt.

A Bocskai István Gimnázium diákjai József Attila verseket szaval
tak, és játékkal elevenítették meg a verseket. A műsor egyik szín
foltjaként a napokban megrendezett gimnáziumi versírópályázat
első helyezettje, Rózsa Máté olvasta fel saját szerelmes költeményét,
amit hatalmas tapssal jutalmaztak a diákok.

A Bolyai János Katolikus Általános Iskolában a költészet napja és
a versek körül forgott az iskola élet. A tanítás elején zenés mulat
sággal szórakoztatták a piciket, akik Weöres Sándor megzenésített
műveit énekelhették el karaoke változatban. A tanári kar interaktív
társasjátékkal kedveskedett a diákoknak az épület aulájában. Dél
utánra megszervezték az irodalmi teaházat, ahol a korábban meg
rendezett versírópályázatra beadott legjobb műveket adták elő a
kisiskolás szerzők.

A költészet napja délutánján a Rákóczivárban tartottak verses
megemlékezést. Koncz Ferenc, Szerencs polgármestere elismerően
szólt a költészetről, múltunk és napjaink poétáiról és a magyar
nyelvről. – Nagy adomány, ha valaki hozzátesz a magyar kultúrához
– mondta el Koncz Ferenc, szellemi gyarapodást kívánva a résztve
vőknek. A rendezvényen klasszikus és kortárs költők verseit egya
ránt elhangozta. Noha a költészet napját József Attila születéséhez
kötjük, nem szabad elfelejteni, hogy Márai Sándor 1900ban,
ugyancsak ezen a napon született. Az ő verseiből is hallhattak né
hányat a program résztvevői.

Ezen a napon mintegy 140 gyermek versenyzett a Rákóczi Zsig
mond Általános Iskola falai között megrendezett tankerületi sza
valóversenyen. A verses, zenés, köszöntős megnyitó után kezdődött
a megmérettetés, ahol környékbeli és helyi iskolák alsós kisdiákjai
mutatták meg tehetségüket a zsűri előtt.

A Rákóczi Zsigmond Általános Iskolában megrendezett tankerü
leti szépkiejtési verseny eredményei: 

1. osztály MESE kategória: 1. Osvay Szabó Blanka (Rákóczi Zsig
mond Általános Iskola, Szerencs), 2. Petrovics Rebeka (Tiszalúc),
3. Takács Karola (Rákóczi Zsigmond Általános Iskola, Szerencs). 
2. osztály MESE kategória: 1. Bogoly Botond (Rákóczi Zsigmond Ál
talános Iskola, Szerencs), 2. Lakatos Patrícia (Prügy), Mauks Hunor
(Bolyai János Katolikus Általános Iskola, Szerencs), különdíj: Orosz
Boglárka (Bekecs). 3. osztály PRÓZA kategória: 1. Borai Norbert
(Taktakenéz), 2. Nagy Rebeka (Rákóczi Zsigmond Általános Iskola,
Szerencs), 3. Braczkó Tamás (Prügy). 3. osztály VERS kategória: 1.
Tőkés Liliána (Bekecs), 2. Papp Veronika (Megyaszó), 3. Tóth Vero
nika (Bekecs). 4. osztály VERS kategória: 1. Tálas Lilla (Tiszalúc), 2.
Jesztrebszki Adrienn (Prügy), 3. Mikola Flórián (Tiszalúc). 4. osztály
OLVASÁS kategória: 1. Szalánczi Ábel (Rátka), 2. Nagy Zétény (Tak
taharkány), 3. Képes Petra (Bolyai János Katolikus Általános Iskola,
Szerencs), különdíj: Eperjesi Dániel (Megyaszó). 4. osztály PRÓZA
kategória: 1. Jaczkó Zoltán Kristóf (Bolyai János Katolikus Általános
Iskola, Szerencs), II. Cseresznye Zita (Rákóczi Zsigmond Általános
Iskola, Szerencs), 3. Lehóczki Annamária (Prügy).

Diáksarok című rovatunkban a szeren-
csi oktatási intézmények tehetséges ta-
nulóinak alkotásait mutatjuk be.

Ezúttal a Rákóczi Zsigmond Általános
Iskolából Kicsi Marcell mutatkozik be, a
Bocskai István Gimnáziumból pedig Ró-
zsa Tamás küldte el versét szerkesztősé-
günknek. Gratulálunk az ifjú alkotóknak!

Kicsi Marcell rajza.



– El kell mondanom, hogy nekünk szeren
csieknek ez a kórus sokkal többet jelent an
nál, minthogy gyönyörködünk dalaikban,
előadásaikban – kezdte gondolatait Koncz
Ferenc polgármester az április 19én meg
tartott jubileumi hangversenyen. – Az egy
kori szerencsi cukorgyárból csak ők marad
tak nekünk! Ez a dalos közösség képviseli
mindazt a kultúrát, amit hajdan a cukorgyár
adott Szerencsnek, az üzem, amely létrehoz
ta a települést, amelyre mi szerencsiként oly
büszkék vagyunk. A kórus tagjai emlékeztet
nek minket arra, hogy mi tette igazán város
sá Szerencset az elmúlt 100 esztendő során.
Köszönettel tartozunk tehát a kitartásért,
hogy akkor sem adták fel, amikor a külföldi
tulajdonba került üzem vezetése lemondott

a közösség további támogatásáról. Mostani
dalaik pedig ugyanolyan csodálatos élményt
nyújtanak számomra, mint amikor először
volt szerencsém hallani előadásukat – fogal
mazott Koncz Ferenc. 

A polgármester gondolatai után Korondi
Klára szavalta el Juhász Gyula: A dal című
versét, amely után a következő gondolatok
kal köszöntötte Gebri József karnagyot 70.
születésnapja alkalmából: 

„És bár ha ellen gyárat lerombol, alá dalt
temetve, csatát erős hit el sosem veszít. A kó-
rus látod énekel, munkál a karnagy, győzni
dalt tanít.”

– Éljen soká… – csendült fel a Szerencsi
Férfikar dala, ezzel kívántak jó egészséget a
szakmai vezetőnek. – 24 éve vezetem a kó

rust, remélem, hogy a következő 1015 év
ben is együtt lehetünk – mondta köszöneté
ben Gebri József.

A Szerencsi Férfikar jubileumi hangverse
nyén elsőként az ünnepeltek léptek színpad
ra, majd a szerencsi Hegyalja Pedagóguskó
rus népdalfeldolgozásokat adott elő. Fellé
pett az 1856ban alakult Mezőkeresztesi
Férfikórus, akik betyárdalaikkal gratuláltak
szerencsi együttesnek. Klasszikus művekkel
és népdalokkal köszöntött a Nyárádszeredai
Bocskai István Dalkar Nőikara.

Az esemény végén Szabó Tibor, a kórus
nevében köszöntötte Pál Györgyöt, a Szeren
csi Cukorgyár egykori vezérigazgatóját, aki
munkássága során nagy támogatója volt a
dalos közösségnek. Köszönetet mondtak to
vábbá Pallai Miklós egykori gyárigazgatónak
és Cseppely János, volt szakszervezeti veze
tőnek is.

Koncz Ferenc 90 ezer forintot adott át tisz
teletdíjából a férfikarnak, és ígéretet tett ar
ra, hogy Szerencs Város Önkormányzata le
hetőségeihez mérten a jövőben is támogatni
fogja a közösséget.

90 éves a Szerencsi Férfikar

Fennállásának 90. évfordulóját ünnepelte április 19-én a Szerencsi Férfikar, amely 1923-ban Szerencsi
Cukorgyári Férfikar néven alakult. A 90 éves jubileumra meghívást kaptak a ma már csak emlékeinkben
élő üzem egykori vezetői, a kórus korábbi tagjai, pártolói.

Az idén 90 esztendeje annak, hogy megalakult a Szerencsi Cukorgyár Férfikara.
Néhány évtizedes működés után 1945-től több esztendőn át vegyes kórusként mű-
ködtek. Az énekkar zenei nevelésében elévülhetetlen érdemeket szerzett Puskás Ká-
roly, a helyi általános iskola ének-zene tanára. Az ő irányítása mellett országos
„Ezüst-koszorú” fokozatot értek el. 1977-ben Engi István vezetésével újjászerveződ-
tek, megszaporodtak a fellépések, és egyre több külföldi szereplésen vett részt az
együttes. 2006-ban – miután a cukorgyár külföldi tulajdonosai nem támogatták to-
vább a kórust – Szerencs Város Önkormányzatának fenntartásába kerültek, azóta
a Szerencsi Férfikar nevet viseli a dalos közösség. 

A már említett Puskás Károly és Engi István mellett a kezdetektől Klain Sándor,
Scholtz Jenő, Bánhegyi Gyula karnagyi munkája is hosszú éveken át segítette a szak-
mai munkát. 1990-től Gebri József, a Nyíregyházi Főiskola ének tanszékének tanára
állt a kórus élére. Az elmúlt több mint két évtizedben is számos rendezvényen, városi
programon nyújtanak kimagasló teljesítményt, több külföldi szereplés alkalmával
– többek között Kárpátalján, Szlovákiában, Erdélyben, Finnországban, Németor-
szágban, és Hollandiában – öregbítették városunk jó hírnevét. 1980-ban „Aranyko-
szorú Diplomával” ismerték el kórustevékenységüket, 1993-ban a 70 éves jubileum
alkalmából Szerencs Város Önkormányzata „PRO URBE SZERENCS” kitüntetésben
részesítette őket.

A Szerencsi Férfikar tagjai: 
Gebri József (24 éve karnagy), Sza-

bó Tibor (50 éve kórustag, 24 éve kó-
ruselnök), Birk László, Bodnár József,
Buda Bertalan, Czető Ferenc, Fellegi
Miklós, Gánóczi Mihály, Géczi Zsolt,
Jávorkai János, Kádas László, Kiss
Imre, Kiss László, Madák György,
Molnár Tibor, Murányi Imre, Szarka
Sándor, Szegedi Ferenc, Takács Lász-
ló. 20 éve, állandó zongorakísérőjük:
Béresné Kassai Ágnes.
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Az esemény megnyitóján a távoli vidé
kekről érkezett cserkésznövendé
kek üdvözölték egymást. A felismer

hető egyenruhájuk egységében hallgatták
végig vezetőik reggeli bemutatóját. Mint ki
derült, az egységes öltözék célja, hogy elrejtse
a társadalmi, vallási, nemzeti különbségeket.

A Magyar Cserkész Szövetség 2011ben
pályázott a Zöld Cserkésznap programsoro
zat megrendezésére, így a programsorozat
költségének 95 %át az Európai Unió finan
szírozza – mondta el érdeklődésünkre Ju
hász Miklós, a program projektmenedzse
re.

A sikeres projekt keretében az ország
nyolc helyszínén szerveznek zöld cserkész
napot, idén tavasszal és ősszel, melyek első
állomása Szerencs. Kiemelkedő pontja volt
a napnak az a történelmi számháború, mely
nek fődíja egy kerékpár volt. A játék során
az idősebb cserkészek és a vezetők a durva
támadás helyett a fegyelmezett, átgondolt
megközelítés módszerére ösztönözték a ki
sebbeket. A játék ideje alatt a jó stratégiára

és a fegyelemre tanították a nebulókat.
Mindezek mellett részt vehettek különféle
vetélkedőkön, bemutatókon,
továbbá íjászat és airsoftbe
mutató is várta az érdeklő

dőket. A mozgalom az úgy
nevezett cserkészmód
szert alkalmazza, mely sze
rint törekednek a szabad
ban végezhető tevékenysé
gekre, előtérbe helyezik a

táborozást, erdei és vízi élet
et, a túrákat és a testmozgást.

Mint megtudtuk, a szeren
csi program lényege a kör
nyezettudatos életmódra való
átállás, nevelés volt. A csapa
tok mindig nagy hangsúlyt
fektetnek arra, hogy felhívják
a környezetük figyelmét az
energiatakarékosságra. Holn
donner Péter, a Magyar Cser
kész Szövetség II. kerületének
elnöke, érdeklődésünkre el
mondta, hogy a mozgalom fontosnak tartja
a környezetvédelemre és a környezettuda
tos gondolkodásmódra való nevelést. Tuda
tos tanítással, a megtett cselekedetek útján
próbálják helyes útra terelni a kiscserkésze
ket.

A rendezvény része volt a Szerencshez
köthető történelmi eseményt feldolgozó ha
dijáték is, mellyel újabb tudást szeretnének
átadni a gyermekeknek. Holndonner Péter
kifejtette, hogy nem céljuk a szigorú katonai

nevelés, inkább a békés, de harsány, csata
kiáltásos megoldást választják.

Az esemény a játék és szabadidős prog
ramok mellett rengeteg új ismerettel is szol
gált a résztvevőknek. A cserkészek megtud
hatták többek között, hogy miként lehetne
spórolni az esővízzel, hogyan lehet a szél és
a Nap energiáját minél jobban hasznosíta
ni.

Az április 20ai rendezvényen mintegy
250 fiatal cserkész vett részt Szerencsen, és
idén is több csapat érkezett a határainkon
túli magyarlakta területekről. A csapatok
megismerve egymás történetét szívesen
dolgoztak, játszottak együtt az egész dél
után tartó várudvari vigadalom programja
in. A nap végén közös szemétszedési akció
ra indultak a várkertben, amivel viszonozni
szerették volna a város vendégszeretetét.

Takács Angéla
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Hadijáték és Zöld Cserkésznap
Ötödik alkalommal tartották meg Cserkészhadijáték programjait

Szerencsen, amelyhez idén a Zöld Cserkésznap eseményei is kap-
csolódtak. Az április 20-ai városnapi eseményekkel párhuzamos ren-
dezvény szervezői történelmi számháborúval, katonai bemutatóval
és megannyi érdekes programmal várták az ország ifjú cserkészeit.

A cserkészmozgalom 1907-ben in-
dult Angliában. Magyarországon az
1910-es megalakulás után 1912-ben
létrehozták a Magyar Cserkészszövet-
séget. 1933-ban már 30 ezer fiatal
részvételével hazánkban rendezték
meg a 4. Cserkész Világdzsemborit.



Díszpolgári címet napjainkban szinte minden településen,
testületi határozatok alapján rendszeresen adományoz
nak az önkormányzatok. „Pro Urbe” kitüntetést a város

hírnevének gyarapítása érdekében, oktatási, kulturális, gazdasági,
egészségügyi, művészeti és más működési területen végzett pél
daértékű munkáért adnak.

Az elmúlt két század bővelkedett olyan személyekben, akik so
kat tettek Szerencsért, előmozdították fejlődését, öregbítették hír
nevét. Az elöljáróság így bő választékból dönthetett, kit érdeme
sítsen a „Szerencs város díszpolgára” megtisztelő cím viselésére,
mégsem szórta két kézzel e címet a 20. század első felében. Való
színűleg hiába kapott nagy hangsúlyt e korban az elismerés sza
vának hangot adni, mégis fontosabbnak tartották a személyes kö
tődésen alapuló társadalmi közösségek építését, az együtt átélt
közös élményeket, mint a titulust.

Az utókor számára fennmaradt egy díszoklevél, amely régi épü
leteinkkel, a Honfoglalás című kép részletével, valamint a városi és
vármegyei címerrel keretezett mitológiai jelenetet ábrázoló dip
loma. A György Antal helyi rajztanár tehetségét dicsérő okiratot a
község képviselőtestülete, 1934ben hozott első határozataként,
nagyméltóságú vitéz jákfai Göm
bös Gyulának, Magyarország mi
niszterelnökének adományozta.
Gömbös Gyula 20. századi magyar
történelmünk egyik megosztó sze
mélyisége volt, tevékenységét nem
könnyű tárgyilagosan megítélni. A
korabeli városatyák úgy vélték, hogy a háború után kiszabott jó
vátételi fizetések elengedése, a felvett kölcsönök fizetési kötele
zettségének a mérséklése, a lakossági és községi, kommunális be
ruházások szaporodása révén kilábalt az ország a válságból, ami
a miniszterelnöknek köszönhető.

A múlt század első felében tehát nem honosodott meg városunk
történetében e cím adományozásának szokása. A díszpolgárságra
méltó személyek kiválasztásakor pedig számos közismert személy
neve is szóba kerülhe
tett volna, akik – bár
távol éltek Szerencstől
és közvetlen szemé
lyes kötődésük sem
volt a városhoz – hiva
tali beosztásuknál fog
va tekintélyükkel vagy
más eszközökkel se
gíthették volna a fejlő
dését. Ilyen volt Teleki
Pál tiszteletbeli főcser
kész, miniszterelnök,
akivel az „Ond vezér”
csapat cserkészei az
1933as gödöllői vi
lágjamboreen talál
kozhattak. Szerencsen
többször is megfor
dult kortes hadjárata
során, mivel 1938ban

a tokaji kerületben egy
időközi választáson is
mét képviselői mandá
tumhoz jutott. A jelöltek
kiválasztásakor gondol
hattak volna Bernáth
Béla országgyűlési kép
viselőnkre, aki a század
fordulón felvállalta a He
gyalja bortermelésének
újraélesztése tárgyában
a lobbitevékenységet a
parlamentben. Szóba jö
hetett volna báró Harká
nyi János kereskedelmi
miniszter neve, aki bir
tokai és a Magyar Cukoripari Rt. igazgatója révén érdekelt volt a
település sorsának előmozdításában. A város egykori képviselői
nek ismerniük kellett, hogy gróf Szirmay György, a várkastély ak
kori részbirtokosa, a vármegye közgazdasági életének jelentékeny

súllyal bíró tényezője, megszámlál
hatatlan adományával segítette a
helyi intézmények gazdálkodását.

Mellettük gondolhattak volna
Gortvay Aladárra, a szerencsi járás
főszolgabírójára, akit a szomszé
dos községek, Bekecs és Legyesbé

nye képviselőtestülete, 1906ban díszpolgárrá választott. A váro
satyáknak, ha eszébe jutott Darvas László főjegyzőnk neve, tisztá
ban voltak közigazgatásunk előrehaladásában, társadalmi életünk
mozgósításában szerzett jelentős érdemeivel. Mint a magyar al
koholellenes mozgalom vezetője nemcsak az emberi természet
káros szenvedélyeit csillapította, hanem a szerencsi lánglovagok
működését is szervezetten irányította. Szóba kerülhetett Simon
József szőlőbirtokos nyomdász is, hiszen 30 évig volt felelős szer

kesztője és kiadótulaj
donosa a „Tokaj He
gyalja” hetilapnak, és
ugyanennyi ideig volt
képviselőtestületi tag.

A felsorolás teljessé
ge nélkül, az említettek
bizonyítják, hogy a 20.
század elején – és ko
rábban is – hány és
hány olyan személy já
rult hozzá városunk
fejlődéséhez, akiknek
nevét máig sem őrzi
díszpolgári cím, utca
név, közintézmény,
szobor, de még egy
szerény emléktábla
sem. Reméljük, a kései
utókor pótolja elődei
mulasztását.        O. Z. M.

15

„Ki-ki annál több fáradozással, jó és hív szolgálattal
s pénzzel tartozik hazájának, amennyivel több időt,
észt és javat adott neki a sors.”

(Széchenyi István)

Díszpolgárok annoDíszpolgárok anno
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POLGÁRMESTERI HIVATAL
Koncz Ferenc polgármester: időpont-egyeztetéssel tart fogadóórát. Egeli Zsolt alpolgármester: minden
hónap harmadik hétfőjén, legközelebb május 21-én 14–16 óráig. Tel.: 47/565-203. Kiss Attila alpolgármester:
minden hónap második szerdáján, legközelebb május 8-án 14–17 óráig. Tel.: 47/565-203. Barva Attila jegyző:
minden páros hét szerdáján, legközelebb május 15-én 8–12 óráig. Tel.: 47/565-202. A fogadónapok előzetes
telefonos bejelentkezés alapján történnek.
SZERENCSI MUNKAÜGYI KIRENDELTSÉG ÜGYFÉLFOGADÁS
Hétfő–csütörtök: 8–12 óra, hétfő és szerda 13–15 óra, péntek: 8–11 óra. 
Tel.: 47/361-909.
NEMZETI ADÓ- ÉS VÁMHIVATAL ÜGYFÉLFOGADÁS
Szerencs, Széchenyi út 43. Tel.: 47/361-864. Hétfő és csütörtök 8–15 óra, péntek 8–12 óra. Miskolc, Kazinczy
út 19. Hétfő 8–18 óra, kedd és csütörtök 8–12 óra, szerda: 14–18 óra, péntek 8–11 óra.
GYÓGYSZERTÁRAK
Alba: Szerencs, Rákóczi út 102. Tel.: 47/361-530. Nyitva tartás: H–P: 8–17 óra, Szo.: 8–12 óra. Centrum: Szerencs,
Rákóczi út 75. Tel.: 47/362-054. Nyitva tartás: H–P: 7.30–19 óra, Szo.: 7.30–11.30 óra. Oroszlán: Szerencs,
Bekecsi út 8. Tel.: 47/361-433. Nyitva tartás: H–P: 8–19 óra. Szerencs: Tesco Áruház. Tel.: 47/560-302, 560-303.
Nyitva tartás: H–Szo.: 8–20 óra, V: 8–19 óra. Ügyelet: április 26-28.: Centrum; április 29. – május 5.: Orosz-
lán; május 6-12.: Alba; május 13-19.: Szerencs. 22 óra után a gyógyszertárak telefonos egyeztetést követően,
az ügyeletes orvos kérésére, rendkívüli esetben biztosítja a gyógyszer kiadását.
KÖZÉRDEKŰ TELEFONSZÁMOK
Központi orvosi ügyelet: 47/364-300. Egészségház (Rákóczi út 51.) diszpécserszolgálat: 47/362-255.

KÖZÉRDEKŰ INFORMÁCIÓKKÖZÉRDEKŰ INFORMÁCIÓK

A március közepétől bekö
vetkezett időjárásváltozás, a
jelentős csapadék és a fagy
pont alatti hőmérséklet a kis
kertben végezhető munkákat
is akadályozta. Minden ember
nagyon várta az „igazi tavasz”
beköszöntét. A népi megfigye
lés szerint, akinek vannak
tyúkjai, az biztos észrevette,
hogy a tojás mennyisége, ha
sonló görbét ír le az időjárás

sal, egy hét eltolódással. Az előjelzések szerint rövidesen bein
dulhat a „nagyüzem” a kertben. Az összetorlódott munkák gyor
saságra ösztönöznek, de ekkor sem feledkezzünk el a jó minősé
gű szaporítóanyagról.

Mit tehetünk, hogy jó magot vásároljunk?
Kerüljük a gyanúsan olcsó termékeket. Az olcsó önmagában

nem jelent rosszat, de vannak nagyon extra fajtájú vetőmagok,
melyek többnyire csak kiemelt szakkereskedésekben kaphatók.
Ezek többnyire ellenállóak a betegségekkel, kártevőkkel szem
ben, és sokkal nagyobb termésmennyiségre képesek. Termésük
valamiben kitűnik a többitől, kevésbé érzékenyek a külső kör
nyezeti tényezőkre. Sok esetben érdemes ilyen magokra áldozni.
Egyszóval hasonlítsuk össze az árakat, és ne vásároljuk meg azt,
ami először az utunkba akad! Nézzük meg alaposan a csomago
lást! Legyen sértetlen, ne látszódjanak rajta átzárási nyomok. A

csomagoláson fel van tüntetve a csomagolás ideje, és a szavatos
sági idő. Ebből láthatjuk, hogy frisse a mag.

Próbáljunk tájékozódni arról, hogy milyen körülmények között
tárolta a kereskedő a terméket. Extrém hideg körülmények kö
zött például csökken a magvak csíraképessége. Igyekezzünk
megbízható helyen vásárolni, ott, ahol még hasznos tanáccsal is
el tudnak látni bennünket.

A március eleji jó időben sokan már nem csak a téli romokat
takarították el a kertből, hanem a metszés után ásót, gereblyét
ragadva a vetésig is elmerészkedtek. Talán igazuk volt, talán nem.
Ezt majd a termés fogja mutatni. Az biztos, hogy vannak hideg
tűrő növények, melyek alacsony hőfokon is jól fejlődnek, hideg
ben is egyenletesen csíráznak, kelnek, de a túlzott hőmérséklet
csökkenés nekik sem kedvez. A túl korai vetéssel a kertész
mindig kockázatot vállal. Lehet, hogy a kelésig enyhe marad
az idő, de ha a pici csírát éri egy sokk – ami a korai vetés esetén
többnyire hidegsokk – akkor elpusztul. Ekkor hiábavaló volt a
vetés. A kelés hiányos, melynek okát hajlamosak vagyunk a rossz
minőségű vetőmagban keresni, pedig az esetek túlnyomó ré
szében mi vagyunk a vétkesek, a vetés során elkövetet tech
nológiai hiba miatt.

Fontos felhívni a figyelmet arra, hogy az egészséges, saját ter
melésű zöldség, gyümölcs, fűszer és gyógynövény előállítása
szempontjából milyen fontos a kert. Másik fontos eleme az ön
ellátásnak a vidékünkön a háztáji gazdaságban tartható gazda
sági állatok. Átgondoltan megtervezve egészséges hús, tojás ke
rülhetne asztalunkra.

Mészáros Miklós

CpIdőpont egyeztetés:
Tel./Fax: 06-47/363-404;

06-20/460-4063; 06-20/972-3028

Teljeskörű ügyintézés!Teljeskörű ügyintézés!

Mi hiszünk az Ön ötletében
és segítünk megvalósítani!

Forduljon irodánkhoz bizalommal!

Államilag támogatott vállalkozói
hitelek forint alapon 4,9 %-os kamat,

6 hónap türelmi idő akár árura,
forgóeszközre is.

Visszanemtérítendő
támogatások, pályázatok
induló vállalkozásoknak is!

Visszanemtérítendő
támogatások, pályázatok
induló vállalkozásoknak is!

További információk honlapunkon:

www.ceg-partner.hu

CÉGPARTNER KFT.
Vállalkozásfejlesztési

HITELEK

SZERENCSI MAJÁLIS a rákóczi-várban
A Szerencsi Általános Művelődési Központ szervezésében 

május 1jén 1021 óráig: 
szórakozás kicsiknek és nagyoknak, étel, italsátrak, különlegességek, érdekességek.

19 órától: 
Szuper Dáridó: Várkonyi Szilvia, Kékesi Erika, Havasi György, magyar nóta, operett, pop, mulatós.

A műsorváltozás jogát fenntartjuk!

Kezdődhet a tavaszi munka



A Szerencsi Hírek új játékot indít a Telenor szerencsi kirendeltségét
üzemeltető Rácz Kft. támogatásával. Az elkövetkező időszakban
minden Szerencsi Hírekben megtalálható lesz a szelvény, amely-
nek kitöltésével bárki részt vehet a játékban.
Olvasóinknak nincs más dolga, mint összegyűjteni három különbö-
ző darabot ebből a szelvényből, majd kitöltve, lezárt, névvel és lak-
címmel ellátott borítékban eljuttatni szerkesztőségünk címére
(Szerencsi Hírek Szerkesztősége 3900 Szerencs, Kossuth tér 1.)
legkésőbb A borítékra kérjük ráírni:

Az érvényes szelvényeket beküldő olvasóink
között 2013. június második felében

2013. június 18-áig. „Telenor
nyereményjáték”.

egy 50 ezer forint értékű Te-
lenor OneTouch C típusú androidos okostelefont sorsolunk ki.
A nyertes nevét a 2013. június 28-án megjelenő lapszámban
közöljük.

NYEREMÉNYJÁTÉKNYEREMÉNYJÁTÉK
Nyerjen értékes okostelefont!
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Kapcsolódva a városnapi eseményekhez
április 21én hatodik alkalommal rendezték
meg a VI. Szerencs Város Kupa, férfi egyéni és
páros asztalitenisz versenyt városunkban.

A Kulcsár Anita Sportcsarnokban megtar
tott esemény négy kategóriát jelölt meg a
versenyzők számára, a benevezettek „Város
Kupa” férfi egyes, „Extra Kupa” férfi egyes,
„Összevont” férfi páros, és „Vigasz” férfi egyes
elnevezés alatt mutathatták be tudásukat.

A megnyitón Koncz Ferenc polgármester
köszöntötte a játékosokat, hangsúlyozva,

hogy azért tarja jelesnek az eseményt, mert itt nemzetközi szinten is
jegyzett, magyar élsportolókkal mérhetik össze tudásukat a hazai já
tékosok.

A mintegy félszáz sportolót felsorakoztató bajnokság védnöke volt
Koncz Ferenc polgármester és Kormos Sándor, Szerencs Város Sport
egyesületének elnöke, Hajdú István a főbírói teendőket, míg Csorba
István a verseny titkári feladatait látta el.

Eredmények - II. osztályú Szerencs Város Extra kupa egyéni: 1. Sallai
Zoltán (Nyírmada SE), 2. Macsuga József (Borsod Volán SE), 3. Korály
Tibor (Szerencs VSE), Fűkő Zoltán (Ózd VSE). III. osztályú Szerencs Vá-
ros kupa egyéni: 1. Márföldi István (Várda SE), 2. Vécsei Péter (Tisza
újvárosi SC), 3. Koncsik Viktor (Tiszaújvárosi SC), Sramkó László (Arló
SE). Összevont páros: 1. Sallai Zoltán – Márföldi István (Nyírmada SE
 Várda SE), 2. Köllő András – Korály Tibor (Szerencs VSE), 3. Macsuga
József – Filác Attila (Borsod Volán – Szerencs VSE), Koncsik Viktor –
Lovász Bence (Tiszaújváros SC).

Kínálatunkból:

Az árak visszavonásig érvényesek.
Minden nap szállított, friss áru.

SZÉP kártyát és étkezési utalványt elfogadunk!

Szerencs, Dobó Katica út 32.
Telefon: 47/361-018, 30/262-8418.

70%-os kolbászhús
Sertés oldalas EH
Sertés fej
Sertés láb
Zsírszalonna
Hasaalja szalonna
Tokaszalonna
Sertés zsír 1 kg
Sertés zsír 5 kg
Étkezési tepertő lédig
Étkezési tepertő fűszeres lédig

940 Ft/kg
940 Ft/kg
220 Ft/kg
350 Ft/kg
520 Ft/kg
700 Ft/kg
550 Ft/kg
560 Ft/kg
560 Ft/kg

1420 Ft/kg
1620 Ft/kg

INGATLANINGATLAN
Szerencsen, közel iskolá
hoz, bevásárlóközponthoz,
háromszobás, gázkonvekto
ros családi ház eladó. Érd.:
70/3169430. (67)
Külön bejáratú lakás egye
dülállónak kiadó. Érd.:
20/2870836. (67)
Szerencs központjából szin
tes családi ház eladó: térk
övezett udvar, műanyag nyí
lászárók, ház alatt nagy ga
rázs, kis kert. Érd.: Szabó La
jos, Szerencs, Bényei út 4/A,
tel.: 20/4659063. (67)
Szerencs belvárosában, kü
lön bejáratú, de összenyitva
is használható, 2 és 4 szoba,
konyhás, 2 fürdőszobás,
nagy napozó teraszos, 2 ga
rázsos családi ház eladó,
akár kisebb beszámításával,
illetve kiadó. Nagycsaládo
soknak, vállalkozásra megfe
lelő. Érd.: 20/4464662. (6
7)
Szerencs legszebb helyén,
az Árpád hegyen, kétszintes,
összkomfortos, felújításra
váró családi ház eladó. Irá
nyár: 15 M Ft. Érd.: 30/418
3748. (67)
Szerencs főutcáján három
szobás, felújított családi ház,
valamint Bekecsen 85 m2es
családi ház eladó. Érd.:
30/8363302. (67)
Prügyön, jó környezetben
lévő, gázkonvektoros családi
ház eladó. Ár: megegyezés
szerint. Érd.: 20/3928340,
70/4286166. (67)

Megyaszó, Petőfi út 45.
szám alatti, összkomfortos,
két részből álló családi ház
melléképületekkel, 2562 m2

udvarral eladó. Irányár: 5 M
Ft. Érd.: 30/5460713. (67)
Szerencsen a Bocskai úton
42 m2es, 1. emeleti, össz
komfortos, belülről rende
zett társasházi lakás, zárt
udvarral, kis kerttel eladó
vagy kisebb családi házra
(akár Bekecsen is) cserélhe
tő. Minden megoldás érde
kel, megegyezünk. Érd.:
47/361822, 30/3395234.
(67)
Eladó Szerencsen a köz
ponttól 5 percre, a Szabad
ság utca 2/Cben teljesen
felújított, földszinti, három
szobás, erkélyes lakás saját
pincével. Érd.: 70/4264234.
(6) 
Szerencsen az uszoda mel
lett kétszobás, összkomfor
tos családi ház nagy nappa
lival, garázzsal, melléképüle
tekkel, gáz és vegyes tüzelé
sű kazánokkal áron alul el
adó. Érd.: 47/363530. (6)
Dózsa Gy. út 9. szám alatti
összkomfortos, háromszo
bás családi ház nagy kerttel,
fúrt kúttal eladó. Érd.:
47/362788. (6)

VEGYESVEGYES
WolfframmDresden pianí
nó eladó. Érd.: 20/22247
08. (67)
Étkező szekrény kihúzható
asztallal, 6 székkel eladó.
Érd.: 30/2549048. (6)
Barnaszínű, 6 részes, poli
túrozott, régi típusú szek
rénysor eladó. Érd.: 70/326
9914. (6)

LakosságiLakossági

apróhirdetésSzerencs Város Kupa
asztalitenisz verseny



A játékban három darab, azonos névvel, lakcímmel és telefon-
számmal ellátott szelvénnyel lehet részt venni. A három össze-
gyűjtött szelvényen azonos név és lakcím szerepelhet.
Egy személy csak egyszer (három érvényes szelvénnyel) vehet
részt a játékban.

Nyerjen értékes okostelefont!
NYEREMÉNYJÁTÉKNYEREMÉNYJÁTÉK

Név: ...............................................................................................

Lakcím: ..........................................................................................

Telefonszám: .................................................................................

E-mail (opcionális): ........................................................................

A játékos saját kezű aláírása: ........................................................
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Szerencs, Kossuth tér 4.
Tel : 70/517-8644.

KOBOLD TURI
Használt felnőtt-, bébi-, gyermek-

és tiniruházat 0-99 éves korig.

Pólók, nadrágok, ruhák, ingek,
pulcsik, melegítők, mellények,
rövidnadrágok, cipők, táskák,

játékok, sapkák 180 Ft-tól

További kínálatunkból:
babakocsik, kiságyak, hordozók stb.

Topok, pólók, rövidnadrágok
már 90 Ft-tól!már 90 Ft-tól!

RÁKÓCZI HUSZONHÉT PIZZÉRIA ÉS KISVENDÉGLŐ
•

•

• .

• .
• .
•

.
• .

34 féle helyben sütött pizza,
házhozszállítással is.
Étkezési utalvány, bankkártya,
OTP SZÉP kártya elfogadóhely.
Hidegtálak készítése
és házhoz szállítása.
Napi menü
a’la carte étkeztetés
Totó-lottó feladás,
mobiltelefon feltöltés
Folyamatos étel- és italakciók

•

•

• .

• .
• .
•

.
• .

34 féle helyben sütött pizza,
házhozszállítással is.
Étkezési utalvány, bankkártya,
OTP SZÉP kártya elfogadóhely.
Hidegtálak készítése
és házhoz szállítása.
Napi menü
a’la carte étkeztetés
Totó-lottó feladás,
mobiltelefon feltöltés
Folyamatos étel- és italakciók

Szerencs Rákóczi u. 27. (A régi Hausel Söröző)
Tel.: 47/951-337 és 30/8304665
Szerencs Rákóczi u. 27. (A régi Hausel Söröző)
Tel.: 47/951-337 és 30/8304665

Vízszintes: 1. A megfejtés első része. 12. Őt megelőz
ve. 13. Határozott, tettre kész. 15. Babát vár. 17. Moha
medán böjti idő. 19. Fehérneműt. 20. Traktormárka. 22.
Angol segédige. 23. Rágcsálók. 24. Márkanév (tejtermék).
26. Iráni uralkodó volt. 27. Földre. 28. Melléktermék. 29.
Testrészedé. 31. Lírai költemény. 33. Elé kerül. 36. Névelő.
37. Van ilyen rák. 40. Már nem küzd a céljaiért. 42. Szabó
Magda tündére, fordítva. 43. Terrorista szervezet. 44. Bal
kon. 46. Tisztelet. 49. Számított rá. 51. (Földről) kapkodja.
53. Nagyobb helyiségébe. 56. A megfejtés harmadik ré
sze. 59. Igefajta. 60. Műsorközvetítő eszköz.

Függőleges: 1. Háló, angolul. 2. Szabadjára bocsát. 3.
Nagyon haragszik. 4. A megfejtés második része. 5.
Nem érdekli. 6. Építőanyag. 7. Érzékszerv. 8. Nebáncsvi
rág, ékezet nélkül. 9. Daidalosz fia. 10. Mesehős: … Matyi.
11. Ittrium, kén vegyjele. 14. Gyakorítóképző. 16. Attila,
másképp. 18. Vízözön. 19. Részben kiejt! 21. Budapesti
híres kávéház. 25. Hirtelen gondolat. 27. Katonai vezény
szó. 30. Verdi opera. 32. Élet kezdete, névelővel. 34. Vad
galamb. 35. Szőlőlevél darabka! 38. Földre zuhanok. 39.
A tulajdonodban lévőt. 40. Növény. 41. Menyasszonyom.
45. És a többi. 46. Vajazza. 47. Ilyen alkohol az etanol. 48.
Végtelenül földre ránt! 50. Az egész egy darabja. 52. Trikó,
keverve. 54. Üt, fordítva. 55. Eladó páratlanul. 57. Líra fele.
58. Duplán színes cukorka.                                                  K. Cs.

SzerencsiSzerencsi

HÍREKHÍREK
KERESZTREJTVÉNYKERESZTREJTVÉNY

REJTVÉNYFEJTŐK
FIGYELEM!

A keresztrejtvény ajándék
sorsolásán csak azok a

megfejtések vesznek részt,
amelyekhez mellékelték ezt

a szelvényt.
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A március 22ei keresztrejtvény helyes megfejtői közül Vecser Zsuzsa, Szerencs,
Bartók Béla u. 34. szám alatti olvasónk ajándékutalványt nyert a Szerencsi Fürdő
és Wellnessházba, amely a Szerencsi Hírek szerkesztőségében (Szerencs, Népház)
vehető át. 

Az április 26ai keresztrejtvény megfejtésének beküldési határideje: május 10.

Afrikai mondás

2013. április 26.

Miért ne próbálná ki?Miért ne próbálná ki?
Ortopédusok, sebészek

és traumatológusok
ajánlásával!

Jade köves masszírozás
–
–

Gerincletapogatás
Fejlett, projektormozgatás

É-VILL ELEKTRIC-ben
Szerencs, Rákóczi út 94.
Telefonos bejelentkezés:

47/363-129

Worldfit
Szerencs

Telefon:
20/5281-888,

honlap:
worldfit.hu,

Cím:
Szerencsi Fürdő
és Wellnessház,

Szerencs,
Rákóczi út 94.



Szerencs és környékén

Akkumulátorok és töltések

Vásárláskor a használt
akkumulátort beszámítjuk

a legolcsóbban!

ingyenes bevizsgálása!

1000-4000 Ft értékben.

AkkumulátorokAkkumulátorok
a világszínvonalú Ca/Ca technológiával.

AkcióAkció
egész évben!

Szerencs, Kassa út 4.

Telefon: 20/981-6065.
(37-es főút)

Lovaglás kezdőknek (3 éves kortól),
haladóknak.

Igényes környezet, szakértelem.
www.hatastanya.hu

30/447-88-77

LOVAGLÁS,LOVAGLÁS,
BÉRTARTÁSBÉRTARTÁS

BodrogkisfaludBodrogkisfalud

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

Elektromos kerékpár
akkumulátor

Elektromos kerékpár
akkumulátor

szakszer új akkumulátor
cseréjét vállalom.

ű bevizsgálását,

Tavaszi és nyári
akkumulátor akció!

motorkerékpár

Szerencs, Kisvásártér 1. (a piac mellett) Tel./fax: 47/363-713, 70/313-3767

(konyhakerti növények, fűszer- és gyógynövények, virágmagok,
virághagymák, dughagyma, hibridkukorica)

Nyugdíjasoknak, munkanélkülieknek 5% kedvezmény!

I-II-III. kategóriájú növényvédő szerek
széles választékban kaphatók.

I-II-III. kategóriájú növényvédő szerek
széles választékban kaphatók.

Várjuk kedves vásárlóinkat!Várjuk kedves vásárlóinkat!

Mezőgazdasági szakbolt

Kedvezményes vetőmagvásár!

Műszaki vizsgáztatás!

A Szerencsi Autó Kft.

márkafüggetlen javítóbázisán

vállal

mindennemű
javítási, karbantartási és

egyéb járműjavítási munkákat.

Biztosítás – kárrendezés!Biztosítás – kárrendezés!

Műszaki vizsgáztatás!

Telefon: 30/9982-077, 30/2385-988.
Tel./fax: 47/361-490.

Szerencsi Autó Kft.
3900 Szerencs, Gyár út 11.További információ és jelentkezés:

Zemplén Tourist Kft. Szerencs, Rákóczi 67.
Tel.: 47361-151, e-mail: zemplen.tourist@t-online.hu

Részletes program és jelentkezés az irodánkban!

Kedves Utasunk!
Véget ért a tél, kezd ; a madarak csicseregnek,

a fák virágba borulnak… nnek örömére Európa egyik legszebb

vidékére szervezünk 3 napos kirándulást:

ődik a tavasz

e

a csodálatos Erdélybe!
Időpont: 2013. június 21-23. (3 nap/2 éjszaka)
Utazás:
Elhelyezés:
Ellátás:
Útvonal:

komfortos légkondicionált autóbusszal

2-3 ágyas egyszerű, szállodai szobákban Kolozsváron

félpanzió

Sátoraljaújhely – Szerencs – Tokaj – Nyíregyháza

Részvételi díj: 28 800 Ft/fő
Tartalmazza: utazás autóbusszal, 2 éjszakai szállás, félpanziós ellátás

(reggeli és vacsora). Nem tartalmazza: a belépők (kb. 3 000 Ft/fő) és az

utasbiztosítás árat (500 Ft/fő/nap).

Jelentkezési határidő: 2013. május 15.



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

Egy kis hazai...
AKCIÓS TERMÉKEINK

Rakott fej
Császárszalonna
Lángolt kolbász
Füstölt sertés oldalas
Májas hurka
Tojás 10 db-os, dobozos, S méret

859 Ft/kg
1269 Ft/kg
1099 Ft/kg
1259 Ft/kg
799 Ft/kg

269 Ft

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, illetve

megtalálhatóak vagyunk a www.szermgrt.hu
oldalon és a facebook-on is.

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

szombat 7–12 óráig.

Az akció 2013. április 26-tól módosításig érvényes!

Fűnyíró, permetező és kisgép gyertyák!

O .pel, Suzuki olajszűrők 450 Ft, VW 800 Ft
Filcszőnyegek, árpitpatentokk .

Trikóhuzatok 2700 Ft-tól.

KEZDJE ITT A VÁSÁRLÁST!

Vásárlóink kérésére és a nagy sikerre való tekintettel folytatjuk

tehát, ha áprilisban nem tudjuk Önt azonnal raktárról
kiszolgálni, akkor rendeljük meg

Önnek a vásárolni kívánt alkatrészt.

20%-os akciónkat,

20% kedvezménnyel

Önnek is gondot jelent, hogy gyakran kiég a tompított fényizzója?

E-jeles nappali menetfény lámpák már 5500 Ft-tól.
Cserélje nappali menetfényre!

Motorkerékpár akkumulátor 3500 Ft.
0W40-es motorolaj liter 000 Ft.1 1 1
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