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Pünkösdi akció!
2+1 Akció!

Felnőtt belépő: 1700 Ft
Nappali tagozatos diák belépő; 
60 éven felüli belépő: 1200 Ft

Órás kedvezmény Pünkösd alkalmából!
május 19-én és 20-án (vasárnap, hétfő) 

18-22 óráig órás kedvezmény!
Ünnepi, meghosszabbított nyitva tartással várjuk kedves

vendégeinket.
18-22 óráig (4 óra): 1 300 Ft; 19-22 óráig (3 óra): 1 000 Ft;

20-22 óráig (2 óra): 600 Ft

Gyermeknapi akció!
Gyermeknap alkalmából május 26-án (vasárnap)

2 felnőtt belépő mellé 
A GYEREKEKNEK INGYENES A BELÉPŐ.

Felnőtt belépő: 1700 Ft
60 éven felüli belépő: 1200 Ft

Gyógyúszás 
kezdőknek és haladóknak.

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

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

Csütörtök: 1616.45 óra, 1717.45 óra.
Középhaladó csoport (FÜRDŐ). Időpontok: Hétfő: 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 1011 óráig
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 18.45 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. 

10 órás úszótanfolyam 
indul gyermekek részére, 
június 11én 17.30 órától

(megfelelő számú jelentkező esetében) 
a Városi Tanuszodában. 

900 Ft/alkalom.
Jelentkezni lehet az uszoda recepcióján

vagy a 47/560254
telefonszámon.

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 helyiségeket. 

Alapterületek: 7 m2 és 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 27. (hétfő) 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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Először megépítjük a tetőt, utána…
Egyre érdekesebben alakul a 37es számú főút

szerencsi átkelési szakaszának építése. Nem is oly
régen a Szerencsi Hírek arról számolt be, hogy té
len áldatlan állapotok alakultak ki a Gyár utcai, úgy
nevezett szervizutak környékén. Az ott élők jogo
san arról panaszkodtak, hogy a nyitott és baleset
veszélyes munkagödrök, a használhatatlanná vált
járda és úttest szinte ellehetetlenítette a közleke

dést e területen.
A nagy állami beruházást, vagyis az átkelési szakasz európai uniós

finanszírozással történő megépítését a Nemzeti Infrastruktúra Fejlesz
tő Zrt. (NIF Zrt.) kezdte meg 2010ben. Véleményezési joga a mai ön
kormányzatnak már nem volt, hiszen a támogatási szerződésre 2009
decemberében rákerült a pecsét, majd a következő – választási – évben
látványos munka indult Szerencsen. Már akkoriban is sokakban meg
fogalmazódott a kérdés: a 2010 őszén, hideg, esős és fagyos időben el
végzett aszfaltozás mennyire lesz tartós? Alig több mint három év el
teltével – a felújított szakasz átadása előtt – már kátyúk jelentkeztek a
szerencsi Gyár út „friss” aszfaltján.

A szerencsiek számára elfogadhatatlannak bizonyultak a tervek, me
lyek nem vették figyelembe a helyi igényeket, az itt élők közlekedési
szokásait. A szép emlékű Szerencsi Cukorgyár egykor szolgálati lakás
okként működő társasházaihoz több lehajtó vezetett a főútról, ame
lyeket a felújítás tervezői egyszer, s mindenkorra megszüntettek.

Szerencs Város Önkormányzata, élén a polgármesterrel, látta az el
hibázott koncepció veszélyeit, és immár harmadik éve próbál ered
ményt elérni a beruházónál a tervek megváltoztatására, mindhiába.

Ugyancsak szerencsés lett volna, ha a Szerencsi Ipari Parkba – ahová
ma gyönyörű négysávos út vezet – kerékpáros és gyalogutat építenek,
hiszen az ott dolgozók többsége nem gépkocsival jár munkahelyére.

Az eredeti tervektől eltérni nem akaró beruházó hajthatatlan volt.
Megszűntek a Gyár utcai lehajtók, nincs kerékpárút, szinte már bal
esetveszélyes magasságú szegélykő került az új aszfalt mellé.

Egy kapavágás nem sok, de talán annyi sem történt az átkelési sza
kaszon az elmúlt egy esztendőben. Hatalmas betongyűrűk az út szélén,
a szervizutak mentén veszélyes munkaárkok, csapadékos időben sár
tenger keserítette a szerencsiek életét. Az önkormányzat idén nem
várhatott tovább a beruházás folytatására. Megbízta a Szerencsi Vá
rosgazda Nonprofit Kftt, hogy lehetőségeihez mérten rendezze a
szervizutakat, tegye alkalmassá a mindennapos közlekedésre. Végre
történt valami – gondolhattuk –, de nem örültünk sokáig, ugyanis né
hány napon belül, szinte varázs ütésre jelent meg újra a „nagy beruhá
zó”. Lezárták, feltúrták a szervizutakat: folytatódik az átkelési szakasz
építése.

Nem tudjuk, hogy milyen körülményeket hagynak maguk után a ki
vitelezők, de talán az a legnehezebben felfogható, hogy a három éve,
EU pénzen megépített utat miért most kell három helyen átvágni? Nem
érkeztek meg időben a betoncsövek? Ne adj isten – bár ilyet még fel
tételezni sem szabad – rossz volt a terv? Sajnos egy népszerű mesefi
gura, Mekk Elek jutott eszembe: először megépítjük a tetőt, utána jöhet
az alap…

A jelenlegi állapot: A régiek mellett újabb munkagödrök, a szervizút
lezárva, a környéken élők ismét nem tudnak emberi körülmények kö
zött közlekedni, és felvetődik a kérdés: mi lesz május 31e után?

Muhi Zoltán

Teljes útlezárás, 
forgalomelterelés

Folytatódik a 37es számú főút szerencsi átkelési
szakaszának építése. A Nemzeti Infrastruktúra Fej
lesztő Zrt. megbízásából a kivitelezést az FK Raszter
Zrt. végzi – tájékoztatta a Szerencsi Híreket Szabó
Lászlóné, a polgármesteri hivatal építésügyi és vá
rosfejlesztési osztályvezetője. Mint megtudtuk, az
építkezés befejezéséről újabb értesítést kaptak a kö
zelmúltban. Ebből kiderül, hogy a kivitelezés további
részében hamarosan teljes útlezárásra kell számítani
a 37es főút szerencsi átkelési szakaszán, ahol a csa
padékvízelvezető rendszer kiépítésével befejeződik
a beruházás. Az útlezárásra és forgalomelterelésre
azért van szükség, mert a már említett közműépítés
miatt három helyen teljes szélességében át kell vágni
a korábban megépített utat.

A kivitelezés, valamint a főút burkolatának helyre
állítása a munkákat végző cég szerint május 31éig
befejeződik. A május 20ától május 31éig tartó teljes
útzár miatt forgalomelterelésre lesz szükség. A Mis
kolc felől érkező autósokat a Nagyvárad utcai (prügyi
kereszteződés) körforgalmi csomópontnál irányítják
majd Prügy felé, a Pozsonyi útról az Eperjes utcán át
a Szerencsi Vasútállomás irányába lehet haladni,
ahonnan a Rákóczi úton juthatnak vissza a 37es fő
útra. A menetrend szerint közlekedő autóbuszok
szintén ezen az útvonalon közlekednek majd – is
mertette Szabó Lászlóné.
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Az utolsó percekben jó visszaemlékezni a tanórákra, a vidám osztálykirándulá
sokra, az első szerelmekre, az együtt átélt élményekre, az iskolapadban közösen 
eltöltött időkre. A harmadévesek versekkel, énekekkel váltak el a végzős osz

tályoktól. Vachter Alexandra, 11. osztályos tanuló búcsúzójában azt kívánta a balla
góknak, hogy valósuljanak meg álmaik, és érjék el céljukat a nagybetűs életben. Mindig
a jelenre kell a legjobban odafigyelni, miközben alapul kell venni a múltat, ahonnan
jöttek, és bizakodva kell tekinteni a jövőbe, ahová tartanak. A szülők könnyes szemmel
figyelik, hogy gyermekeik felnőttek, és nem csak az iskola, de a nevelők kezét is elen
gedik. Végzős diákok is búcsúztatták egymást, hiszen véget értek a gondtalan évek, és
felhívták egymás figyelmét arra, hogy az élet neheze még csak most következik. Kö
szönetet mondtak tanáraiknak, akik a tantárgyi tudásukon kívül átadták a gyermekek 
nek az élet iskolájában szerzett tapasztalatukat, hogy a most kikerülő generáció könnyebben megállja a helyét az iskola falain kívül.
Ezt a segítséget sosem felejtik, és mindig emlékezni fognak rá évek múltán is. Biztatták egymást az érettségi vizsgák előtti célegye
nesben, amikor meg kell mutatni a tudásukat. Nagy felelősség nehezedik most rájuk, de utána a jól megérdemelt pihenő következik.

A BorsodAbaújZemplén Megyei Szerencsi Szakképző Iskola és Kollégium igazgatója, Kovács Julianna is biztató szavakkal indította
útnak a tanítványokat. Beszédében elmondta, hogy életük egyik legmeghatározóbb pillanata a mostani, ami búcsúzással jár, de egyben
valami új kezdetével kecsegtet. Ahogy a természet is megújul, úgy tartogat újat mindenki számára az élet, amely nem áll meg. A diákok
most így lépnek át egy másik életszakaszba, ami hatalmas feladat, de nem szabad feladni – mondta az intézményvezető. – Örömmel
tölt el, hogy a diákok életének meghatározó része volt a szerencsi szakképző iskola, és e falak között hosszú évekre szóló barátságok
köttettek. Remélem, hogy tanulóink megállják helyüket az életben – fogalmazott Kovács Julianna, majd az érettségi előtt állóknak jó
felkészülést kívánva egy Ralph Waldo Emerson idézettel búcsúzott: „Örülni a szépnek, megtalálni másokban a jót; jobbítani egy kicsit
a világon. Ez a boldogulás, ez a siker.”

T. A.

Ballagás a szakképző iskolában
Vállukra vették a tarisznyát május 3án a BorsodAbaújZemplén

Megyei Szerencsi Szakképző Iskola és Kollégium végzős tanulói. Meg
hallgatták osztályfőnökük vigyázó, kedves szavait, majd a Ballag már
a vén diák ismerős dallamai csendültek fel, miközben a diákok elbal
lagtak az osztálytermekből, és búcsút intettek egykori iskolájuknak.
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Adiákok saját, feldíszített tantermükben várták a tényleges
ünnepség kezdetét jelző harang kondulását, addig megpró
bálták összegezni a középiskolai éveket, az osztályfőnökök

pedig jó tanácsokkal látták el őket a néhány nap múlva kezdődő
érettségi vizsgákat illetően. A harang hívó szavára azután felkere

kedtek, hogy kövessék a Selmecbányáról indult hagyományt, ahol
az 1870es évek végén a „Ballag már a vén diák…” kezdetű dal
éneklésével búcsúztak az Erdészeti és Bányászati Akadémiától a
végzősök. Szerencs középfokú tanintézményében dr. Gál András
igazgató búcsúztatta a fiatalokat. Beszédében kitért az intézmény
országosan elismert működésére, korszerűségére, majd megje
gyezte, talán nem véletlen, hogy egyik pedagógusuk, Hutka József
né, miniszteri dicséretben, míg Drizner Józsefné a Német Kisebb
ségi Önkormányzat kitüntetésében részesült. A tantestület szava
zata alapján Hutka Józsefné tudhatja magáénak az „Év Tanára” cí
met. Dr. Gál András megjegyezte, a tanintézményi sikerek nagy
mértékben köszönhetők a szülőknek is, hiszen bizalmukat fejezték
ki azzal, hogy gyermekeiket a Bocskaira bízták. Az igazgató nyo
matékosította beszédében, hogy a végzősök ugyan megkapták a
nagybetűs élet elindításához szükséges útravalót, az viszont már
rajtuk múlik, miként fordítják saját maguk sikerének elérésére a
gimnáziumban eltöltött éveket, a tanultakat. A hat évfolyamos kép
zésben részesült huszonkilenc, illetve a négy évfolyamos oktatás
ban végzős száznyolcvanhat diákhoz szólva aláhúzta, hogy lezárult
életüknek egy nagyon szép szakasza, egy teljesen más környezet
be, a főiskolák, egyetemek világába vezethet az út. Ott ugyanúgy
felnőttként kezelik az újakat, mint ahogyan teszik azt a munka te
rületén kezdőkkel is. – A négy, illetve hat éven át második otthon
ként szolgáló Bocskai nevében kívánom, hogy az itt megszerzett
tudás és tartás elengedő alap legyen ahhoz, hogy megálljátok he
lyeteket az élet iskolájában is, hogy megvalósuljanak álmaitok, el
érjétek céljaitokat, és Magyarország értékes polgáraiként boldo
guljatok. Gratulálok a megtett úthoz! – zárta gondolatait dr. Gál
András. Az ünnepségen alkalomhoz illő műsort adtak a tanulók,
az eseményt megtisztelte jelenlétével Koncz Ferenc polgármester.

SfL

Elbúcsúztak

A szerencsi Bocskai István Gim
názium és Közgazdasági Szakközép
iskola végzős diákjai május 4én
akasztották vállukra a ballagóta
risznyát.

a Bocskai gimnázium 
végzős diákjai



A vadászati kultúra és a sportág népszerűsítését, a
sportkapcsolatok ápolását hivatott szolgálni az a lövész
verseny, amit május elsején, az Ond határában található
Levente Lőtéren tartottak meg.

A megnyitót megtisztelték jelenlétükkel a cserkészek, a Szerencsi
Motorosok Baráti Körének tagjai, a versenyzők családtagjai, helyi
és környékbeli érdeklődők. A korongvadászokat Koncz Ferenc pol
gármester és Jolsvay János, a verseny színhelyét biztosító JolVad
Bt. ügyvezetője köszöntötte, eredményes megmérettetést kívánva
a megjelent vadászoknak, majd a jóformán egész nap tartó verseny
kondíciókat javító házias étkek kóstolásával kezdődött. A megmé
rettetésnek helyet adó JolVad Bt. által üzemeltetett Levente Lőtér
munkatársai mindent megtettek annak érdekében, hogy az ország
számos helyéről érkezett huszonnyolc vadász jól érezze magát. 
A két pályán rendezett megmérettetés Open és Vadász kategóriá
ban, száz korong eltalálásában tette próbára a nevezetteket. A dup

lacsövű fegyverek, illetve a hozzájuk tartozó lőszerek használata a
mindenkor érvényben lévő magyar szabályozásnak megfelelően
történtek, a versenyre a FITASC és az MKVSZ szabályai voltak ér
vényesek.

Napjainkra igényes pályává alakult a Levente Lőtér, pl. a korong
lövészet repülő tárgyainak kidobó szerkezetét rádióhullámos táv
irányítóval lehet üzemeltetni, a terület könnyen átrendezhető a kí
vánt szituációkhoz, egyszóval a régió egyik legjobban felszerelt, lö
vészetre szakosodott területéről lehet beszélni. A verseny alatt íjá
szati szaktekintélyek álltak az érdeklődők rendelkezésére mindad
dig, amíg elkezdődött az eredményhirdetés. A száz korong lövésé
ből elért pontok alapján Sándor János hajdúszoboszlói vadász lett
az első Open kategóriában, második helyezést ért el Oláh János
Debrecenből, harmadik lett Szabó János Füzesabonyból. Vadász ka
tegóriában az erdőbényei Hajzer Szabolcs volt a legeredménye
sebb, második a felsőzsolcai Rimaszécsi László, a harmadik helye
zésnek a Nyíregyházáról érkezett Máté György örülhetett.

A Bekecsi út és az Alkotmány utca kereszteződésében található kőkereszttel nem volt könyörületes egy évszázad idő
járása, elkorrodáltak a szobor lábai térd alatt, Krisztus testét hi
ányosan láthatták az arra járók.

A Szerencsi Hírek február elején tudta meg, hogy egy kőkereszt sor
sát, gondozását szívügyének tekintő nyugdíjas hölgy, nevezetesen Bárt
fai Terézia kezdeményezésére terv született a javításra, az ezzel járó ki

vitelezést Ekker Róbert szobrász vállalta el. Mint az kiderült,
száz esztendős műalkotásról volt szó, a test öntöttvasból ké

szült egykoron, amelyen megjelent és pusztított a korrózió. Ezt
a hibát már nem lehetett javítani, az időjárási viszontagságoknak
ellenálló anyagból kellett elkészíteni az új alkotást arra a kőke

resztre, amely maga is felújításra szorult. A mintegy száz ezer
forintot igénybe vevő munkák befejeződtek, a felszentelésre
május 2án került sor, a ceremóniát Darvas László római ka

tolikus plébános tartotta. Az anyagi hátteret Koncz Ferenc pol
gármester saját tiszteletdíjából biztosította.
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Fegyverektől volt hangos a Levente Lőtér

Felszentelték a felújított Krisztus-keresztet



Borongós időben indult a Szerencsi
Horgászegyesület idei horgászverse
nye a Homokostó partján. Csepergő,
majd egyre erőteljesebb esőben kö
szöntötte a résztvevőket Honfi Lász
ló elnök, aki bevezetőjében el
mondta, hogy a civil szervezet tör
ténete során nem volt még arra pél
da, hogy a mindenkori városvezetés
részéről bárki megtisztelte volna je
lenlétével ezt az eseményt. Örömmel
köszöntötte tehát Koncz Ferenc polgár
mestert, aki megnyitó beszédében az önkor
mányzat terveiről szólva kiemelte, hogy szeretné,
ha a jövőben több saját vízterülete lenne az egyesületnek. Sze
rencsen több olyan tó van, amely egykor a szerencsi cukor
gyártást szolgálta. Sajnos az üzemet lebontották, így ezekre
nincs szükség, ezért indokoltnak látja, hogy az egykori hűtő
tavak sorsáról is döntés szülessen. – Megkezdődött az árvíz
védelmi beruházás a Szerencspataknál, és ennek részeként
a zsilipnél lévő állóvizeket megpróbálják összenyitni, hogy ott
egy horgászatra alkalmas vízterület jöjjön létre. Ezt követően
a Malomtanya és a Vince tanya közötti ülepítő tavak felhasz
nálása, egy vízi élőhely kialakításával, több év alatt szintén
gyönyörű horgászhellyé alakítható – mondta el a polgármes
ter, s hozzá tette, hogy felvette a kapcsolatot az Aggteleki Nem
zeti Park igazgatójával, ugyanis az érintett területeknek jelen
leg ők a kezelői, a tervek elkészültek, és az idén a megvalósítás
is megkezdődhet.

A megnyitó és a verseny szabályainak ismertetése után pon
tosan nyolc órakor, pisztolylövésre vetették be szerelékeiket
a pecások. Hamarosan az eső is elállt, és egyre ideálisabb idő
járás segítette a résztvevőket abban, hogy minél több méretes
potykát akasszanak horogra ezen a délelőttön.

Mindjárt az elején kiderült, hogy jó gon
dolat volt az egy héttel ezelőtti telepítés,
jelzett az úszó, és hamar szákban volt a
zsákmány, amely rövid mérlegelés után
visszakerült a tóba. Fiatalok és idősek
egyaránt ügyeskedtek. Kiemelkedő tel
jesítményt nyújtott a gyermek kategó
riában induló Koromházi Máté, aki ösz

szesen 15 pontyot akasztott a verseny
során, amely fél tizenkettőkor, egy újabb

pisztolylövésre ért véget. Rövid értékelés
után hirdették ki az eredményeket.

A felnőtt férfiak kategóriájában Honfi Gábor
17 kilogrammos teljesítményével érdemelte ki a Spi

sák Lajos Emlékverseny vándorkupáját. A nők mezőnyében
Sashalminé Hornyák
Gabriella 6,4 kilogram
mos fogásával végzett
az élen. A gyermekek
között a már említett
Koromházi Máté 17,8
kilogrammos össztel
jesítményével szerezte
meg ez első helyet. 
A dí jazottak nyeremé
nye egyegy ajándéku
talvány volt. A verseny
legnagyobb, 2,4 kilog
rammos halának kifo
gásáért Simkó Tamás
vehette át Koncz Fe
renc polgármester kü
löndíját.

Muhi Zoltán

Több mint hetven résztvevője volt a Szerencsi Horgászegyesület által szervezett
Spisák Lajos horgászversenynek, melyet április 28án rendeztek a Homokostónál. 
A hagyományos sportesemény reggelén pontosan nyolc órakor pisztolylövésre vetet
ték be horgaikat a pecások, hogy a két és fél órás verseny során kiderüljön, ki érde
melte ki idén az egyesület vándorkupáját.

FELNŐTT:
1. Honfi Gábor (17,08 kg)
2. Kuti Ádám (13,23 kg)
3. Lakatos Dénes (12,05 kg)
4. ifj. Honfi László (10,77 kg)
5. Honfi János (8,71 kg)
NŐK:
1. Sashalminé Hornyák Gabriella (6,41 kg)
GYERMEK:
1. Koromházi Máté (17,87 kg)
2. Sándor Bence (8,65 kg)
3. Sarudi Kristóf (4,82 kg)
A LEGNAGYOBB HAL:
Simkó Tamás (2,45 kg)

További eredmények

Spisák Lajos Horgászverseny 
a szerencsi Homokos-tónál
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Szerencs Város Önkormányzatának Képviselőtestülete egy tava
lyi határozatban hatalmazta fel Koncz Ferenc polgármestert,
hogy – a város javára, és a kézzelfogható lehetőségek határain

belül – tegyen lépése ket az állami tulajdonú ingó anyagok térítésmen
tes igénylése érdekében.

Az ez irányú felmérések, továbbá Takács Istvánnak, a Szerencsi Város
üzemeltető NonProfit Kft. ügyvezetőjének a kapcsolatai meghozták az első
eredményeket, május 8án este katonai felszereléseket tartalmazó teher

autók érkeztek a Szerencsi Városgazda Kft. telephelyére. A Magyar Honvédség Logisztikai Ellátó Központ Inkurrencia Raktárbázi
sának kalocsai székhelyéről származó eszközöket másnap reggel pakolták ki, a katonai célokra gyártott tárgyak a konyhai és a Simai
Ifjúsági Tábor felszereltségét egészítik ki, a ruhaneműket, így a nyáriasított és téliesített gyakorló nadrágokat, zubbonyokat, miká
dókat, bakancsokat, sapkákat a közmunkások használhatják majd. A ruhaneműk értéke néhány forint híján eléri az egymilliókét
százezer forintot, míg az eszközök, így a három szervizkocsi, a vegyes tüzelésű mozgókonyha, a vízszállító ládák, az MKO főzőegység
felszerelés, az elektromos olajsütő, a kenyérszállító ládák, illetve az étkezdei felszerelések összértéke meghaladja az egymillióhét
százezer forintot. Az önkormányzat az ingó anyagokat törvényben meghatározott kötelező, önként vállalt feladatok ellátása érde
kében vette tulajdonba.

Katonai eszközök
a szerencsi telephelyen

Épül az árvízvédelmi támfal a Fecskésen
A hosszúra nyúló tél késleltette a Szerencspataknál megkezdett árvízvédelmi beruházást. A jó idő szerencsére bekö

szöntött, és azóta jó ütemben haladnak a projekt munkálatai.
A kivitelezést végző CsKer Tranzit Kft. több műtárgy megépítése mellett megkezdte a vasúti hídnál lévő támfal építését

is. A műtárgy – amely a fecskési városrész védelmét szolgálja a jövőben – zsaluzása és betonozása folyamatban van.
A közelmúlt időjárási körülményei ugyan hátráltatták a kivitelezést, azonban a szakemberek úgy vélik, a kitűzött ha

táridőre így is megépülhet a támfal, amely 170 méteren védi majd a Fecskést az esetleges áradásoktól.

Mint ismeretes, Szerencs Város Önkormány-
zatának az Új Magyarország Fejlesztési Terv
Észak-Magyarországi Operatív Program támo-
gatási rendszeréhez benyújtott árvízvédelmi
pályázatát a teljes megpályázott összegű támo-
gatásra érdemesnek ítélte a Nemzeti Fejlesztési
Ügynökség Regionális Fejlesztési Programok
Irányító Hatósága. A projekt tervezett összkölt-
sége, és ezzel összhangban a jelenleg hatályos
Támogatási Szerződés szerinti támogatás ösz-
szege 101,4 millió forint.

A tervek szerint a védekezés biztonságának
növelése érdekében depóniakoronakorrek
ció, magasítás, koronaelrendezés és stabilizá
ció, árvízvédelmi támfal építése, valamint a ke
resztező be és leeresztő műtárgyak felújítása,
ideiglenes szivattyúállások kiépítése valósul
meg. A projekt keretében többek között mint 
egy 57 m burkolt nyílt árok, 53 m zárt csator
na, 1770 m depóniaépítés, 531 m3 koronasta
bilizáció, 168 m monolit vasbeton támfal, va
lamint 6 ideiglenes szivattyúállás kiépítése
várható a Szerencspatak szerencsi közigazga
tási területén. Az építési munkák befejezési
határideje legkésőbb szeptember 30a.



Az idős, egyedülálló emberek figyel
mét kívánja felhívni erre a bűnelköve
tési módszerre a Szerencsi Rendőrka
pitányság közelmúltban indult kam
pánya. A Szerencs Város Önkormány
zatával közösen megjelentetett „Idős
korúak bűnmegelőzési tájékoztatója”
című kiadvány a tervek szerint eljut
minden helyi háztartásba, de emellett
a rendőrség folyamatosan szervez tá
jékoztató előadásokat az érintett kor

osztálynak. – A bűnmegelőzési tevékenységgel foglalkozó kol
légám folyamatosan tart tájékoztatókat nyugdíjas közösségek
nek. Célunk, hogy minél több fórumon felvegyük a kapcsolatot
az érintett korosztállyal, és rávilágítsunk erre a kiemelt prob
lémára – mondta el a Szerencsi Híreknek Keresztesi János, a
Szerencsi Rendőrkapitányság vezetője. – Sajnos az idős em
berek mindig ki vannak téve ennek a veszélynek. Azt kíván
juk elérni, hogy jelenlegi kampányunk a lehető legszélesebb
körre kiterjedjen, és minél több ember figyelmét felhívjuk a
trükkös lopások veszélyeire. Szórólapjaink, kiadványaink
megjelennek orvosi rendelőkben, idősek otthonában, a ter
jesztésben részt vesznek a polgárőrök, a körzeti megbízott
munkatársaink, és most Szerencs Város Önkormányzatának
segítségével egy közös tájékoztatóban a helyiek figyelmét is
felhívjuk a problémára – hangsúlyozta a rendőrkapitány.

A trükkös tolvaj legtöbbször közüzemi díjbeszedőnek
vagy bármely más hivatalos szervezet munkatársának
adja ki magát, azonban nem szabad elfelejteni: ma már
egyetlen szolgáltató sem kér és nem is térít vissza díjat
készpénzben. Az ilyen pénzforgalmak banki átutalással
vagy postai csekkes befizetéssel történnek, tehát a hason
ló indokkal érkező házalók bizonyosan rossz szándékkal

keresték fel a jóhiszemű tulajdonost! A tolvajok igyekez
nek mindent megtenni annak érdekében, hogy bejussa
nak az ingatlanokba! Elterelik az idős ember figyelmét,
igyekeznek bizalmába férkőzni.

Soha ne bízzanak meg idegenekben, kérjék a közvetlen
szomszédok, ha lehetséges, közvetlenül a rendőrség se
gítségét.

Muhi Zoltán
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Koncz Ferenc
polgármester

Önkormányzatunk számára
és személy szerint nekem is
nagyon fontos, hogy a váro
sunkban élők biztonságérze
tét minden eszközzel megnö
veljük. Ezt a célt szolgálja töb

bek között az a megerősített
polgárőrség, amely az utóbbi

időben szemmel láthatóan kiváló
an látja el feladatát. Elmondhatjuk,

hogy Szerencsen jó a közbiztonság, de mivel egyre
több idős ember él városunkban, erre a kérdésre ki 
emelt figyelmet kell fordítanunk. Sajnos felütötte fejét
a „trükkös lopás” néven elhíresült bűnelkövetési mód,
amely az említett korosztályt érinti leginkább. Nekem
is tudomásomra jutott, hogy milyen sajnálatos esetek
történtek a környékünkön. Azt gondolom, hogy Sze
rencs polgármestereként kötelességem megtenni
minden tőlem telhetőt annak érdekében, hogy ilyen
bűncselekmény ne fordulhasson elő településünkön.

Borsod-Abaúj-Zemplén megyében történt az eset, mely során há-
rom férfi azzal az ürüggyel csengetett be a közelmúltban egy idős nő-
höz, hogy ők a helyi önkormányzat munkatársai. Azt állították, hogy
a lakás tulajdonosának különböző ajándékokat és pénzt hoztak. Mi-
után elterelték a sértett figyelmét, egyikük elvette az idős nyugdíjas
megtakarított pénzét, majd sietősen távoztak a helyszínről.

Ilyen és hasonló esetek százával fordulnak elő évente szerte az or-
szágban. Az első látásra jó benyomást keltő, megnyerő modorú elkö-
vetők megjelennek a családi házaknál, lakásoknál, majd valamilyen
indokkal megszólítják a segítőkész idős embereket. Bejutnak az in-
gatlanokba, a tulajdonosok jóhiszeműségét kihasználva pénzt csalnak
ki tőlük, vagy különböző elterelő módszerekkel elvonják a házigazda
figyelmét, kifigyelik, hol tartják értékeiket, és megtörténik a lopás.

A rendőrség nagy erőkkel igyekszik fellépni az ilyen bűncselekmé-
nyek ellen. Rendszeresen hívják fel a figyelmet a veszélyre. Lapunk
megjelenése előtt, mindössze két hét alatt két alkalommal történt
hasonló bűncselekmény Szerencsen és környékén. Az egyik esetben
300 ezer forintot, a másik sértettől közel 400 ezer forintot loptak el a
trükkös tolvajok, akik közüzemi szolgáltatók munkatársainak adták
ki magukat, pénzvisszatérítést ígérve a sértetteknek.

Az idős emberek védelméért



Kirakodóvásár, kulturális programok, hadijáték
bemutató és soksok szórakozási lehetőség várta az
érdeklődőket május 1jén, a Szerencsi Általános 
Művelődési Központ által szervezett majálison.

Szabadidős programok 
kicsiknek és nagyoknak 

Délelőtt, a Rákóczivár színpadán a gyárkerti óvo
da gyermekei anyák napi versekkel köszöntötték a
közönséget. Ezt követően Koncz Ferenc polgármes
ter megnyitójában elmondta, örömére szolgált, hogy
a kellemes időben mindenki felhőtlenül játszhat,
szórakozhat, élvezheti a szabadnapot, a családdal
együtt töltött órákat. Koncz Ferenc a közelgő anyák
napja alkalmából köszöntötte az édesanyákat, nagy
mamákat is.

A délelőtti órákban a város táncosai léptek szín
padra. Felléptek a Rákóczi Zsigmond Általános Isko
la művészeti tagozatos diákjai, akik néptáncot jártak
a közönség legnagyobb örömére, majd a Szikra
Tánciskola növendékei ropták modern ritmusokra.

A kalandvágyók kipróbálhatták a csaknem négy
méteres mászófalat, és a várkerti tó felett kifeszített
kötélen is próbára tehették merészségüket. A gyer
mekek állatok iránti szeretetére is gondoltak a szer
vezők, ugyanis a várkert egyik sarkában állatsimo
gató helyet rendeztek be, ahol bárány, kecske, nyu
szi, gyöngytyúk, ló és kutya is megtalálható volt. 
Az állatok nemcsak a picik szívébe lopták be magukat,
hanem a felnőttekébe is, akik szívesen fogtak a kezük
be egykét varanyos kölyök példányt. Információink
szerint egy kutyus gazdára is talált ezen a napon.

A nap folyamán megszólaltak többek között a Sa
botage zenekar zúzós számai, fellépett Rudolf Péter,
aki egymagában is megadta a majális alaphangula
tát, és napnyugta felé közeledve halhattuk a Ciráda
együttes népi dallamait.
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Majális volt



A délután során egy izgalmas középkori haditornabemutatót
is megtekinthettek a vendégek. A Miskolcról érkezett Kard és
Kereszt Johannita Testvériség egyesület tagjai mérték össze har
ci tudásukat a nézők előtt.

A Johannita rend a 11. században jött létre, egyházi lovagrend
ként a rászorulók védelmét tekintették feladatuknak. A történe
lemnek ezt a szakaszát tolmácsolták az előadók. Egykor Szeren
csen is állt egy monostoruk, melynek tagjai IV. Béla oldalán hő
sies küzdelemben estek el 1241ben, a Muhi mezején vívott csa
tában. A közönség soraiban ülő gyermekek feszült izgalommal
figyelték a nem mindennapi öltözéket és harcmodort. A látvá
nyos pajzsok, korhű fegyverek és ruházat méltán nyerték el a kö
zönség tetszését.

A majális programjai között számtalan pihenési és ingyenes
étkezési lehetőség is kínálkozott a nap során. A főzőverseny is
nagy meglepetést tartogatott a kóstolni vágyók számára. 
Az eredményeket Visi Ferenc önkormányzati képviselő ismer
tette, s mint kiderült, a zsűri a szerencsi kollégisták által készí
tett ételt tartotta a legfinomabbnak. Visi Ferenc örömmel adta
át a nyerteseknek a VI. Országos Csokoládé Fesztiválra szóló be
lépőjegyeket.

Amikor leszállt az est, a tűzzsonglőrök látványos, olykor veszé
lyesnek tűnő mutatványokkal kápráztatták el a közönséget. 
A tüzes show közben a Szuper Dáridó mulatós zenéi szóltak. 

T. A.

Szerencsen
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A kutya 
és a cica találkozása

Hol volt, hol nem volt, volt egyszer egy kiskutya,
akit úgy hívtak, hogy Sajó. Ez a kiskutya egy szép
napon találkozott egy kiscicával, akit Cirmosnak
hívtak. Sajó, amikor meglátta őt, azt gondolta ma
gában, hogy Cirmos egy nagyon aranyos kiscica.
Sajó odament a kiscicához és bemutatkozott neki:
– Sajó vagyok, és te ki vagy?

– Cirmos vagyok, és elvesztettem a szüleimet. – mondta szo
morúan a cica. Sajó, ahogy ezt hallotta, úgy gondolta, hogy befo
gadja Cirmost a házába.

– Cirmos, mit szólnál, ha addig nálam laknál, amíg nem találjuk
meg a szüleidet?

Ahogy ezen beszélgettek, közben meg is érkeztek Sajó házához.
Cirmos belépett a házba, és azonnal elállt a szava, olyan szép volt
odabent minden.

– Sajó! Olyan szép házad van, hogy még a szüleimnek sem volt
ilyen szép!

– Köszönöm! – mondta Sajó kutya.
Az éjszaka Sajó és Cirmos nagyon sokat beszélgettek. Megbe

szélték, hogy majd reggel együtt elindulnak, és megkeresik a szü
lőket.

Reggel felébredtek, együtt megreggeliztek, majd elindultak,
hogy megkeressék Cirmos szüleit.

Nem mentek nagyon messzire Sajó házától, meg is találták Cir
mos apukáját és anyukáját egy boltban.

Örvendeztek egymásnak, majd Cirmos azt kérdezte az anyu
kájától, hogy mit szólna hozzá, ha Sajó velük vacsorázna. Cirmos
anyukája erre azt válaszolta, hogy jó. Sajó ennek nagyon örült, és
boldogan igent mondott.

El is indultak Cirmosékhoz. Mentek, mendegéltek, és nemso
kára oda is értek. Együtt bementek, megfőzték a vacsorát. Pár
perc múlva finoman gőzölgött az étel. A szépen terített asztalhoz
leültek, ettek, ittak, jól mulattak. A vacsora végeztével Cirmos el
búcsúzott Sajótól. A kutya is elbúcsúzott Cirmostól és a szüleitől,
majd elindult hazafelé. Otthon Sajó befeküdt a puha ágyába és
boldogan aludt el. Közben otthon Cirmos is szép emlékekkel bújt
be az ágyába. Cirmos és Sajó örökre barátok maradtak. Addig él
tek, amíg meg nem haltak.

Itt a vége, fuss el véle!
Brogyánszky Anna

Báthory György: 

Búcsú az óvodától

Az idei év tavasza végén
Még óvodába jártam én.
Elmúltak a gyönyörű évek,
Ősszel már iskolába érek.

Sok-sok emlékem maradt fenn,
Ezt mind az óvónéniknek köszönhetem.
Vigyáztak ránk, játszadoztunk
Ezért soha nem unatkoztunk.

Átadjuk a helyünket
Az utánunk következőknek.
Legyen nekik is szép évük,
Mert mi ezt már megéltük.

Hiányozni fog óvónéni énnekem,
Ő mondta el a verseket nagyon szépen.
Megtanultuk mi is ezeket
Mert ezek nagyon tetszettek.

Itt van hát az ovis búcsú ideje,
Elköszönünk és megyünk kifele.
Elköszönünk óvónéniéktől szépen.
Integetünk nekik mindenféleképpen.

Danika
Szerencs, 2013. május

Leso Anna rajza.



Az énekes örömmel vette a felké
rést, miszerint írnék róla a Sze
rencsi Hí rek jelenlegi számában.

Története – és egyben énekesi pályája –
2003ban kezdődött.

– Előtte sem volt közömbös számomra
a zene, ám egy gimnáziumi énekórán va
ló sikeres szereplés hozta meg az ihletet
és a kedvemet arra, hogy énekelni kezd
jek. Ennek hatására vettem a bátorságot,
és jelentkeztem a javarészt diákokból ál
ló városi énekkarba, valamint magáné
nekórára is beiratkoztam – idézi fel a
kezdeteket Péter.

– Milyen zenét hallgattál akkoriban?
– Hasonlókat, mint manapság, persze

azóta jócskán bővült a kör. Leginkább a
'70es, '80as évek dallamos rockzenéi
képezik a mindennapi hallgatnivalómat,
de mindenre nyitott vagyok, vannak ked
venceim a fiatalabb bandák között is.

– Vannak zenei példaképeid?
– Rengeteg fantasztikus előadót és ze

nekart fedeztem fel magamnak az elmúlt
tíz évben, akik nagyban befolyásolták a
zenei ízlésemet, és hatottak az éneklési
stílusomra. Túl sokan vannak ahhoz,
hogy felsoroljam őket, de egy valakit ki
kell emelnem, aki nem más mint David
Coverdale, a Whitesnake frontembere.

– Azt tudjuk, hogy nem csak szólóban
muzsikáltál az elmúlt évek alatt. Melyik
volt az első zenekarod? Mikor álltál elő-
ször a rock színpadára?

– 2003 nyarán alakult meg az első ban
dám, melyben unokatestvéreimmel sa
ját szórakozásunkra játszottunk. Ekkor
még basszusgitárral a kezemben adtam
át magam a zenének, de kis idő múlva
úgy döntöttem, inkább az éneklésre fek
tetem a hangsúlyt. Miután kimerészked
tünk a próbateremből, adtunk néhány
jól sikerült koncertet Szerencsen és a
környéken.

– Ennek ellenére nem utasítottad el a
klasszikus és a népi éneklést sem, amelye-
ket előszeretettel adtál elő iskolai és váro-

si rendezvényeken. Kik voltak azok, akik
mentoráltak diákéveid alatt?

– Énekesi utamon Laczkó Tihamérné
és Potvorszkiné Fürjes Rózsa – ma már
nyugalmazott – gimnáziumi tanárok in
dítottak el, továbbá hálával és köszönet
tel tartozom Takács Anikó és Trepszker
Olna magánének oktatóknak, valamint a
Nyíregyházi Főiskoláról Tárczyné Csiki
Editnek.

Egyéni és duett szereplések, vala-
mint zenekari fellépések követték
egymást, de gimnáziumi és főiskolai
évei alatt folyamatosan kereste he-
lyét a zenében és a bandák között.
Álmában sem gondolta volna, hogy
tanulmányai befejezése után hatal-
mas lehetőséget kap.

– Életem egyik meghatározó időszaká
nak és eddigi karrierem mérföldkövé
nek tekintem azt a vendégszereplést,
amelyre 2010 tavaszán került sor. Sla
movits István, az Edda Művek egykori gi
tárosa és dalszerzője zenekarában éne
kelhettem. Rendkívül hangulatos kon 
certeket adtunk, melyek élménye máig
élénken él bennem, és szívesen gondo
lok vissza arra az időszakra.

– Ezután ismét Szerencsen folytattad.
Mesélj erről!

– 2011 tavaszán csatlakoztam a Join
zenekarhoz, melynek neve a szerencsiek
számára ismerősen csenghet, hiszen
többször is megmutattuk magunkat he
lyi rendezvényeken, továbbá környékbe
li fesztiválokon és klubokban is felhang
zott a hard rock „Joinmódra”. Fantaszti
kus élmény volt számunkra, mikor a Ho
oligans előzenekaraként hatalmas tö
meg előtt léphettünk színpadra a IV. Or
szágos Csokoládé Fesztivál zárónapján.
Sajnos pár hónappal ezután véget ért a
történet.

Pétert 2012-ben néhány vendég-
szereplésen kívül nem láthattuk
színpadon, de az év vége felé már
tervezte idei visszatérését a világot 

jelentő deszkákra. Ennek eredmé-
nyeként hallhattuk őt a szerencsi és
a tarcali március 15-ei megemléke-
zéseken, a miskolci utazási kiállítá-
son, az Oldtimer Kavalkádon és
legutóbb a Családi Majálison.

– Bizakodva tekintek a jövőbe, hiszen
hamarosan új zenekarral lépek a közön
ség elé, amely az Ozzmosis nevet viseli.
Koncertnaptárunkban több dátum is
szerepel az idei évre, és biztosan ott le
szünk a VI. Országos Csokoládé Fesztivál
fellépői között is. Találkozunk a koncer
teken!

Rudolf Péter tevékenységét a weblap
ján keresztül is nyomon követhetjük,
amely a www.rudolfmusic.hu címen ér
hető el. T. A.

„Viszonylag későn, tinédzserkorom derekán
érintett meg a zene, és azóta sem akar elen-
gedni.” – vallja magáról Rudolf Péter saját ké-
szítésű honlapján, ahol remek dalokra, képek-
re leltem. Kíváncsi voltam: hogyan került kap-
csolatba a zenével?

Rudolf Péter,
a szerencsi énekes
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Slamovits Istvánnal egy budapesti koncerten.



A gyalogtúra május 25én 8 órakor szombaton indul a szeren
csi Rákóczivártól. Útvonal: Szerencs, Rákóczivár – Árpádhegy
– Hidegvölgy – Monok – monoki Zápor Tározó – Ingvár – Nagy
répás – Megyaszó – Megyaszó, református temető – megyaszói
pince falu.

A gyalogtúra távja 18 km, a szintemelkedés kb. 100 méter, Mo
nokig jelzett turistaúton, utána jelzetlen úton haladnak a túrázók,
akik a program után különjárati autóbusszal utaznak vissza Sze
rencsre. A szervezők felhívják a figyelmet arra, hogy mindenki
saját felelősségére vesz részt a túrán, amely során frissítővel szol
gálnak Monokon, valamint a célban. Javasolt felszerelés: bejára

tott túrabakancs (túracipő), tartalék zokni, esőköpeny, kulacs víz,
egészségügyi csomag, sapka a napsütés ellen. Rossz idő esetén
is elutaznak résztvevők a megyaszói temetőbe és elhelyezik a
megemlékezés virágait Kiss Attila sírjánál.

Jó időt és kellemes túrát kíván mindenkinek 
a Sziget Alapítvány!

14

A Pulszky Társaság – Magyar Múzeumi Egyesület, valamint
az ICOM Magyar Nemzeti Bizottság közös különdíját kapta
május 11-én a szerencsi Zempléni Múzeum. A modern kon-
cepciójú, korszerű eszközökkel felszerelt, új állandó kiállítás
és a gyűjtemény digitalizálása terén elért eredményeiért Fa-
zekasné Majoros Judit, a Zempléni Múzeum igazgatója vette
át az elismerést Budapesten, a Múzeumok Majálisán.

A Pulszky Társaság  Magyar Múzeumi Egyesület tizenötödik
alkalommal hirdette meg „Az év múzeuma” cím elnyerésére ki
írt pályázatát. A szakmai zsűri minden évben – így idén is – az
előző esztendők eredményességét figyelembe véve bírálja el a
beadványokat.

A Magyar Nemzeti Múzeumban május 11én megrendezett
Múzeumok Majálisán a Budapesti Történeti Múzeum Aquincu
mi Múzeuma, valamint a tiszaföldvári Tiszazugi Földrajzi Mú
zeum kapta meg „Az év múzeuma 2012” díjat. 

A különdíjjal jutalmazott szerencsi Zempléni Múzeum ezzel
együtt immár jelentős szakmai sikereket tudhat magáénak. 
Az intézmény tavaly nagyszabású projektet valósított meg,
melynek eredményeként a nemzetközi hírű képeslevelezőlap
gyűjteményt immár megújult formában tárja a látogatók elé.

Az erdélyi Csíkszentimréről érkező Szántó Zsolt ebben
az esztendőben is vállalta, hogy lóháton teszi meg a Mária
út zarándoklatot Budapesttől a csíksomlyói búcsúig. Tavaly
egy sajnálatos baleset miatt nem tudta befejezni útját, idén
ismét nyeregbe szállt a székely fiatalember.

Szántó Zsolt és magyarországi barátai április 27én ér
keztek meg Bekecsre, Bányai Béla tanyájára, ahol az elmúlt
esztendőhöz hasonlóan idén is szíves fogadtatásban volt
része a lovasoknak.

A székely fiatalember tavaly egy gerincsérülés miatt nem
fejezhette be vállalt zarándoklatát, de nem adta fel álmait
és idén újra nyeregbe szállt, hogy teljesítse 960 kilométeres
útját.

A rövid bekecsi pihenő után újra nyeregbe ült a zarándok,
nem sokkal később Szerencsen, a Rákóczivár kertjében
Koncz Ferenc polgármester fogadta az utazókat. Rövid be
szélgetés után visszatértek Bányai Béla tanyájára, ahonnan
másnap Bodrogkeresztúr irányába indult a vándor. Szántó
Zsolt reméli, hogy minél több magyarországi barátjával ta
lálkozik majd május 18án, a csíksomlyói búcsúban.

Lóháton
a csíksomlyói búcsúba

Különdíjas
a szerencsi Zempléni Múzeum

Idén is indul a Kiss Attila emléktúra

Közlemény
A BorsodAbaújZemplén Megyei Bűnmegelőzési Alapít

ványt 1990ben a megye 34 intézménye, gazdasági társasága
hozta létre. Az alapítvány munkáját az elnök és titkár vezeté
sével 7 tagú kuratórium irányítja, tevékenységét a közrend és
közbiztonság védelme érdekében végzi. A szervezet 2012. évi
bevétele 2.127.923 Ft, valamint kiadása 2.663.223 Ft volt. 
Az alapítvány teljes gazdálkodási adatai és közhasznúsági je
lentése a honlapunkon megtalálható.

Dudás Péter, a kuratórium titkára

A szerencsi Sziget Alapítvány a tragikusan fiatalon el
hunyt Kiss Attila gimnáziumi igazgatóhelyettes emlékére,
valamint a sportjellegű természetjárás népszerűsítése
érdekében immár tízedik alkalommal szervez emléktú
rát a Szerencsidombvidéken, amelyre szeretettel vár
minden kedves érdeklődőt!



Aszolgabírák a középkori nemesi vár
megye egyik meghatározó, a megyei 

nemesek által választott megyei
tisztviselői voltak. Zemplén vármegyében
még nem a településről nevezték el a járást,
hanem annak a szolgabírónak nevével talál
kozunk, aki épp az adószedést végezte. Ah
hoz képest, hogy a szolgabírók jöttekmen
tek, a járások állandóságot mutatnak. Az
1290. évi 5. tc. megyénként négyben hatá
rozza meg a járások számát. Zemplén vár
megyében a hegyaljai, varannai, bodrogközi
és nagymihályi négyes tagozódás még
1773ban is állt, pedig már 411 települése
volt a megyének. Szerencs egészen 1777ig
a hegyaljai járáshoz tartozott, akkor az újon
nan alakult tokajihoz csatolták városunkat.
Településünk egészen 1820ig nem volt
sem járási, sem kerületi központ, a tokaji já
ráshoz és a megyaszói kerülethez tartozott.
Az adott évben a megyei tisztújítás soraiban
viszont már szerepel a szerencsi kerület
szolgabírája, Pálóczy Mihály. 1858ban a
szerencsi szolgabíróság lakossága több
mint 21 ezer fő volt, akik 2 mezővárosban,
21 faluban és 2 pusztán éltek Bornemissza

Sándor alszolgabíró igazgatása alatt.
A kiegyezés a közigazgatást és az igazság

szolgáltatást szétválasztotta a bírói hatalom
gyakorlásában. A rendi társadalmat az
1872. évi törvény alapján felváltotta a pol
gári korszak közigazgatása. Zemplén vár
megye is ekkor fogadta el új territoriális tör
vényét, új megyerendszerét. Szerencs elve
szítette mezővárosi rangját, és nagyközség
gé szerveződött. Járási székhely lett főszol
gabírói irodával, később járásbírósággal.
Volt a nagyközségnek csendőrőrse, hét al
kalmazottból álló rendőri őrszemélyzete. 
A frissen megalakult szerencsi járás egészét
Borsodhoz akarták csatolni, ám Melczner
Gyula főispán visszakövetelte Zemplénnek.
E közigazgatási területi egység első szolga
bírája Bornemissza Sándor volt, hatásköré
be tartozott a belügyi, a községi közigazga
tás irányítása, a járási adóhivatalok műkö
désének ellenőrzése.

A 20. századforduló idején, Gortvay Ala
dár főszolgabíró a szerencsi járás 26 közsé
gében több mint 43 ezer lakosról számolt
be jelentésében. Trianont követően Zemp
lén vármegyében teljes területével csupán

három, töredékében pedig két járás maradt
az ország új határain belül, 7 járását pedig
elveszítette.

A második világháború elején Bencsik
Béla főszolgabíró arról számolt be, hogy a
közel 52 ezer lakost számláló szerencsi já
rás a vármegyének legnagyobb lélekszámú
járása. Jó karban lévő autóúttal rendelkezik,
Szerencsen teljes, a járásban pedig nagy
részt villanyvilágítással bír. Leventeottho
nok, kultúrházak, gazdasági tanfolyamok,
artézi kutak, községi rádiók, Hangya szövet
kezetek biztosítják a lakosság ellátását. Sok
kívánnivalót hagy viszont maga után a köz
ségek utca és lakás rendezése, a szociális
kérdések.

A Minisztertanács 4343/1949. sz. rende
letével kimondta BorsodAbaújZemplén
megye megalakulását, amivel lezárult tör
ténelmi megyénk históriája, illetve a szolga
bíróság története. A megye területét 14 já
rásra osztották, közöttük szerepelt a sze
rencsi járási tanács is, amelyhez 28 telepü
lés tartozott. A már meglévő járásbíróság
mellett sorra alakultak a járási szintű intéz
mények városunkban: ügyészség, adóhiva
tal, kultúrotthon. 1956 után ellenkező ten
denciát vesz, megindul az intézményelvo 
nások, összevonások egészen a járások
megszüntetéséig tartó folyamata. Ebben az
időben tömegessé vált a községi közös ta
nácsok alakítása és a járások fokozatos át
szervezése, aminek következtében számuk
1983ra szinte megfeleződött. A környező
települések városhoz csatolása politika
ered ményeként Szerencset Bekeccsel
195057 között kapcsolták össze, majd a
várossá nyilvánítás évében Ond lett a tele
pülés része. Közben az 1971es III. Tanács
törvény szerint a szerencsi járás is meg
szűnt tanácsi szint lenni, átalakult hivatallá,
ami elnevezésében is jelzi, hogy csak köz
igazgatási területi egység maradt.

1983. december 31én BorsodAbaúj
Zemplén megye 8 járása, köztük a szerencsi
is megszűnt. Ezzel a sok évszázados hármas
fokozatú igazgatási rendszer – megye, járás,
város – helyébe a kétszintű lépett.

O. Z. M.
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A szerencsi járás
múltja

A nemesi vármegye kialakulásával egyidejűleg vált a járás a me-
gye területi és igazgatási egységének elnevezésévé. Szent István
király idején keletkezett a Zemplén várispánság, ehhez az igazgatási
központhoz csatolták a korábban külön megyének tartott szerencsi
és pataki erdőispánságokat. A tartomány, a megye, a járás megne-
vezések latin megfelelőjét ekkor még vegyesen használták, így vél-
hették megyének Szerencset. Létezett ugyan „comitatu Zerench”,
de ez az egri káptalan tizedkerülete volt, amely mintegy 40-50 köz-
ségből állt.
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Az elmúlt idő
szak különleges
időjárása után a
természet roha
mosan próbálja
behozni a lemara
dást. Az összetor
lódott munkák
miatt nehéz volt
minden szüksé
ges ápolási tevé
kenységet elvé
gezni.

Májusban nő
nek a legintenzí

vebben növényeink, ezért fontos, hogy ezen időszakban megfe
lelő, változatos tápanyaghoz jussanak, ezáltal erősebbek, jobban
ellenállnak a betegségeknek és kártevőknek, valamint a minősé
gük és tárolhatóságuk is javul. Ismerve kertünk talaját, pótoljuk
a hiányzó makro (NPK) és mikroelemeket (Fe, Cu, Zn, Mn) is.
A mikroelemek a növényekben csak 0,010,00001%ban fordul
nak elő, mégis alapvető jelentőségűek. Minden növény jelzi ter
mesztőjének, ha valamelyik elemből túl sok vagy éppen túl kevés
áll rendelkezésére. Törekedjünk mindig okszerű és igény szerinti
tápanyagutánpótlás megvalósítására! Ilyenkor a különböző táp
anyagokat pótolhatjuk talajon és levélen keresztül.

A konyhakertbe palántát csak megbízható helyről vásároljunk,

így nem érhet meglepetés, hogy a törpe paradicsom folyton növő
lett, vagy a töltenivaló paprika helyett almapaprikánk termett. 
A legjobb a saját magunk által nevelt palánta (tőzegcserép hasz
nálata ajánlott!), így biztosak lehetünk, hogy a lugasparadicsom
a fagyokig fog teremni, vagy az édes almapaprika nem lesz csí
pős. A palánták ültetésénél vigyázzunk arra, hogy a paprika és a
káposztafélék ne kerüljenek mélyebbre, mint ahogy a palánta
nevelő helyükön voltak. A paradicsom könnyen hoz oldalgyöke
ret a szárán, így azt tehetjük mélyebbre, sőt el is fektethetjük, ha
túl elnyurgult a fényhiánytól a palántánk.

Babvetés: Válasszunk sárga és zöldhüvelyű fajtát is! A zöldhü
velyű bokorbab nyugaton sokkal elterjedtebb, mint nálunk. Pró
báljuk ki, sokkal zsengébb, nem szálkásodik olyan hamar, így
nem igényel olyan gyakori szedést, mint a sárgahüvelyű fajták.
Főzeléknek és vegyes köretnek is kiváló. A karós baboknak vetés
előtt alakítsunk ki támrendszert. Négy karót szúrjunk le a földbe
egy 0,5x0,5 mes négyzet sarkain, majd kössük össze 1,51,7 m
magasságnál. A karók mellé vessünk 23 szem babot. A fagyasz
tóba szánt babot ráérünk másodvetésben termeszteni, a korai
salátafélék, retek, spenót he 
lyé re ültetve június–júliusban.

A kert ne csak munka le
gyen, hanem a felfrissülés, ki
kapcsolódás, pihenés, élmény,
öröm helye!

(folytatjuk)
Mészáros Miklós

Májusi munkák a kertben I.

Üzletünkben kapható termékek:
Acéláruk széles választékban
Hegesztett síkhálók, kerítésfonatok
Vas, alu és horganyzott lemezek
Zárak, vasalatok, szögek, csavarok,
zerszámok

Ereszcsatornák
Műanyag hullámlemezek

ertészeti és tófóliák

S

K

Szerencsi VasudvarSzerencsi Vasudvar

Szerencs, Bekecsi u. 2. (DIEGO Áruház udvarában)
Tel : (30) 336-1290efon

Nyitva: H-P: 8-16.30 óra, Szo.:8-12 óra

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

igazgató (magasabb vezető)
beosztásának ellátására.

Az Emberi Erőforrások Minisztere a „Közalkalma
zottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. örvény
20/A. §-a alapján pályázatot hirdet a Szerencs váro
sában lévő Szerencsi Középiskolai Kollégium, vala
mint a Rátka településen lévő Német Nemzetiségi,

Kéttannyelvű Általános Iskola és Gyermekkert Óvoda

A hivatalos pályázati kiírás megtalálható a Közigaz
gatási és Igazságügyi Hivatal „Közigállás” állásportál
ján: https://kozigallas.gov.hu, va lamint az Oktatási és

Kulturális Közlönyben.

-
t

-
-

-
-

-

POLGÁRMESTERI HIVATAL
Koncz Ferenc polgármester: időpont-egyeztetéssel tart fogadóórát. Egeli Zsolt al-
polgármester: minden hónap harmadik hétfőjén, legközelebb június 17-én 14-16 óráig.
Tel.: 47/565-203. Kiss Attila alpolgármester: minden hónap második szerdáján, leg-
közelebb június 12-én 14-17 óráig. Tel.: 47/565-203. Barva Attila jegyző: minden páros
hét szerdáján, legközelebb május 29-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.

JÁRÁSI NÉPEGÉSZSÉGÜGYI INTÉZET ÜGYFÉLFOGADÁS
Hétfő és szerda: 8–15.30 óra, péntek: 10–12 óra. Sírnyitással és hamvasztással, valamint
a gyógyszer-engedélyezéssel kapcsolatos ügyintézés: hétfő–csütörtök 7.30–16 óra,
péntek 7.30–13.30 óra. Családvédelmi szolgálat, hétfő: 9–15 óra, kedd: 13–15.30 óra,
szerda és csütörtök: 9–13 óra, péntek: 10–12 óra. Tel.: 47/561-025.

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: május 20-26.: Centrum; május 27. – június 2.: Oroszlán; június 3-9.: Alba;
június 10-16.: 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.) diszpécserszol-
gálat: 47/362-255.

KÖZÉRDEKŰ INFORMÁCIÓKKÖZÉRDEKŰ INFORMÁCIÓK

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



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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INGATLANINGATLAN
Bekecsen2 szobás, fürdőszobás
családi ház eladó 400 öl kerttel,
ásott kúttal és 70 db gyümölcs
fával. Érd.: 20/2111103.(78)

Szerencsen áron alul emeletes
családi ház a Tesco, iskola, óvoda
közelében eladó. Kétgenerációs
lakásnak, nagycsaládosoknak,
vállalkozásra alkalmas. Rende
zett udvaron, melléképületekkel.
Érd.: 70/6557576, 47/363
282.(78)

Szőlőültetvényt vásárolnék
Szerencsen, Bekecsen, Ondon és
Legyesbényén. Érdeklődni:
20/9724424.(78)

Szerencsen az uszoda mellett
kétszobás összkomfortos családi
ház nagy nappalival, garázzsal,
melléképületekkel, gáz és ve
gyestüzelésű kazánokkal áron
alul eladó. Érd.: 47/363530.(78)

Szerencsen, közel az iskolához,
bevásárlóközponthoz, három
szobás, gázkonvektoros családi
ház eladó. Érd.: 70/3169430. (7)

Külön bejáratú lakás egyedülál
lónak kiadó. Érd.: 20/2870836. (7)

Szerencs központjában szintes
családi ház eladó. Térkövezett
udvar, műanyag nyílászárók, ház
alatt nagy garázs, kis kert. Érd.:
Szabó Lajos, Szerencs, Bényei út
4/A. Tel.: 204659063. (7)

Szerencs belvárosában, külön
bejáratú de összenyitva is hasz
nálható, 2 és 4 szoba, konyhás, 2
fürdőszobás, nagy napozó tera
szos, 2 garázsos családi ház el
adó, akár kisebb beszámításával,
illetve kiadó. Nagycsaládosok
nak, vállalkozásra megfelelő.
Érd.: 20/4464662.(7)

Szerencs legszebb helyén, az
Árpádhegyen, kétszintes, össz
komfortos, felújításra váró csa
ládi ház eladó. Irányár: 15 M Ft.
Érd.: 30/4183748. (7)

Szerencs főutcáján háromszo
bás, felújított családi ház, vala
mint Bekecsen 85 m2es családi
ház eladó. Érd.: 30/8363302.
(7)

Szerencsen a Bocskai úton 42
m2 1. emeleti, összkomfortos,
belülről rendezett társasházi la
kás, zárt udvarral, kis kerttel el
adó vagy kisebb családi házra
(akár Bekecsen) cserélhető.
Minden megoldás érdekel, meg
egyezünk. Érd.: 47/361822,
30/339 5234. (7)

Prügyön, jó környezetben lévő,
gázkonvektoros családi ház el
adó. Ár: megegyezés szerint.
Érd.: 20/3928340, 70/428
6166. (7)

Megyaszó, Petőfi út 45. szám
alatt összkomfortos, két részből
álló családi ház, melléképüle
tekkel, 2562 m2 udvarral eladó.
I. ár: 5 MFt. Érd.: 30/5460713.
(7)

Szerencs központjában, zöld
övezetben, társasházban 2 szo
bás, fsz.i, részben bútorozott la
kás albérletbe kiadó, illetve ela 
dó. Érdeklődni: 70/9671142.
(7)

VEGYESVEGYES
Tűzifa értékesítés olcsón!
Ugyanitt fuvarozást vállalok.
Érd.: 20/4722473.(78) 

Megbízható, leinformálható
szakképzett ápoló vállalja idő
sek gondozását, ápolását akár
teljes körűen is. Tel.: 30/426
5550. (78)

WolfframmDresden pianínó
eladó. Érd.: 20/2224708.(7)

LakosságiLakossági

apróhirdetés

3900 Szerencs, Rákóczi u. 95.
Pálya- és asztalfoglalás: 47/561-140

www.bowling-club.eu

Egész nyáron rendkívüli

Csapolt Borsodi sörCsapolt Borsodi sör
akcióval (220 Ft/korsó)akcióval (220 Ft/korsó)

és színvonalas rendezvényekkel várunk
a Bowling Clubban
és a teraszunkon.

NÖVÉNYPATIKA 2008NÖVÉNYPATIKA 2008 Gazdabolt
• etőmagok

műtrágyák, lombtrágyák
növényvédőszerek (kis- és nagy kiszerelés)

v
•
•

Szerencs, Bekecsi u.7.
( gészségházzal szemben)E

Tel :
30 488-2425

efon
( )

• növényorvosi szaktanácsadás
• borászati kellékek
• m
• kerti szerszámok, kötöz

űanyag áruk
ők

RÁKÓCZI HUSZONHÉT PIZZÉRIA ÉS KISVENDÉGLŐ

Szerencs Rákóczi u. 27.
Tel.: 47/951-337 30/8304665vagy
Szerencs Rákóczi u. 27.
Tel.: 47/951-337 30/8304665vagy

Közkívánatra ismét:

CSALÁDI RÁNTOTT HÚSOZÁS!CSALÁDI RÁNTOTT HÚSOZÁS!

Vasárnapi pizza akció!Vasárnapi pizza akció!
Vasárnaponként 2 db 32 cm-es pizzaVasárnaponként 2 db 32 cm-es pizza

1 999 Ft1 999 Ft Az akció
visszavonásig érvényes.

Házhoz szállítással is!
A csomagolás ingyenes.
Az akció visszavonásig

érvényes.

Május 12-től vasárnaponként
1 kg rántott szelet (csirkemell vagy karaj)
1 kg köret (hasábburgonya vagy rizs)
0,5 kg savanyúság 3 990 Ft3 990 Ft

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

intézményvezető (magasabb vezető)
beosztásának ellátására.

Szerencs Város Önkormányzata a
közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi

XXXIII. törvény 20/A. paragrafus alapján
pályázatot hirdet a Szerencsi Óvoda és Bölcsőde

A hivatalos pályázati kiírás megtalálható a
Közigazgatási és Igazságügyi Hivatal

„Közigállás” állásportálján:
https://kozigallas.gov.hu, valamint Szerencs város

hivatalos honlapján: www.szerencs.hu.



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.

UGYANITT JÓ ÁLLAPOTBAN LÉVŐ
HASZNÁLT RUHA, STB. ÁTVÉTELE

egyeztetett időpontban!

UGYANITT JÓ ÁLLAPOTBAN LÉVŐ
HASZNÁLT RUHA, STB. ÁTVÉTELE

egyeztetett időpontban!

Vízszintes: 1. Régóta nem evett. 5. Hegyi kecske. 10.
A bűvös sárkány. 13. A megfejtés első része. 14. Pró
bál megfelelni. 17. Toldalékfajta. 18. Szegényes. 19. A
nagy varázsló. 20. Mezőgazdasági eszközt. 21. Taiwan
fele. 22. A múlt része. 23. Férfinév. 25. Elveszti az egyen
súlyát. 28. Zavarban voltam (szleng). 29. Ajándékoz. 30.
Mennyiségjelző. 31. Viccel. 34. Szolmizációs hang. 35.
Erre a helyre. 36. Zuhogjon az eső! 38. Ilyen száma van
az üzemanyagnak. 39. Igyekezz! 42. Görög betű. 44. Tri
ók! 45. Némán zúg. 46. OÉ. 48. Igevégződés. 49. Nyuga
lomba helyezi. 52. Vajazta. 53. Kutat. 56. Gyakorító kép
ző. 57. Tojásétel. 60. Azonos betűk. 61. Zuhanyzó. 62.
Név előtti rövidítés.

Függőleges: 1. Egyik napszakhoz tartozó. 2. A meg
fejtés második része. 3. Fogyassz!. 4. némán súg. 5.
Férfi felöltők. 6. Mindenre képes. 7. Apró, reszkető moz
dulatokat tesz. 8. Állati keményítő. 9. Az elején evez. 10.
Társat. 11. Betakarítom. 12. Megtermékenyül. 15. El
lentmondást nem tűrő. 16. Evőeszközt. 18. Nagyon so
vány. 24. Gyógynövényből készített főzeteket. 26. Lu
xemburgi, norvég, spanyol gépkocsijelzés. 27. Német
jég. 28. Kitüntetés. 29. Menyasszonyok. 32. Tisztálko
dási eszköz. 33. Lettország, Kambodzsa gépkocsijelzé
se. 35. Elinal. 37. Megrázkódtatás. 40. Áramszolgáltató.
41. Nem ér rá. 43. Azonos betűk. 47. Altatószer régen.
49. …shui. 50. Megyeszékhely lakója. 51. Rakd! 54.
Rongyfoszlányok! 55. Éjjeli állat. 58. Igekötő. 59. Magad.

K. Cs.
Az április 26i keresztrejtvény helyes megfejtői közül Budai Lajosné, Szerencs,

Szabadság út 2/A fsz. 2. szám alatti olvasónk ajándékutalványt nyert a Szerencsi
Fürdő és Wellnessházba, amely a Szerencsi Hírek szerkesztőségében (Szerencs, Nép
ház) vehető át.

A május 17i keresztrejtvény megfejtésének beküldési határideje: május 24.

SzerencsiSzerencsi

HÍREKHÍREK
KERESZTREJTVÉNYKERESZTREJTVÉNY

REJTVÉNYFEJTŐK
FIGYELEM!

A keresztrejtvény ajándék
sorsolásán csak azok a

megfejtések vesznek részt,
amelyekhez mellékelték ezt

a szelvényt.

-

Ady Endre: Nem kívánom senkitől, hogy csodás dolgot tegyen, de…

2013. május 17.

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.
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Horgászetető anyagok

május 21-31. között,
a készlet erejéig!

20% kedvezménnyel

Akció!Akció!

Báthory Horgászbolt
Szerencs, Magyar út 38.

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.

Kínálatunkból:
Minden gyermek lábbeli kedvezménnyel
Női papucsok 900 Ft-ról
Divatos olasz nyári felsők 1800 Ft-ról
Műbőr dzsekik 7100 Ft-ról kaphatóak

• 60%
200 Ft-ért

990 Ft-ért
3590 Ft-ért

•
•
•

a Center Olcsó Áruk Boltjában!
Szerencs, Rákóczi út 104.

a Center Olcsó Áruk Boltjában!
Szerencs, Rákóczi út 104.

NYÁRI !AKCIÓNYÁRI !AKCIÓ

Ne várja meg a nyár végét,
vásároljon már szezon előtt akciósan!

Mi felöltöztetjük tetőtől talpig!
Széles választék, mérsékelt árak,

győződjön meg róla személyesen is!

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
Sertésfej
Sertésláb
Zsírszalonna
Hasaalja szalonna
Tokaszalonna
Sertészsír 1 kg
Sertészsír 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

Belovecz és TársaBelovecz és Társa
Hús- és hentesáru Nagykereskedelmi Kft.Hús- és hentesáru Nagykereskedelmi Kft.

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)



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

Egy kis hazai...
AKCIÓS TERMÉKEINK

Karajsonka aszalt szilvával
Parasztkolbász
Nyári turista
Füstölt sertésfej
Füstölt csülök csontnélkül
Sertés tepertő

1479
1149
1219
679

1049
1349 Ft/kg

Ft/kg
Ft/kg
Ft/kg
Ft/kg
Ft/kg

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. május 17-től módosításig érvényes!

Kormányvédők, üléshuzatok, dísztárcsák.
ABLAKTÖRLŐ LAPÁTOK AZ ÚJABB TIPUSOKRA IS!

KEZDJE ITT A VÁSÁRLÁST!

A TAVASZI OLAJCSERÉHEZ
SUZUKI SWIFT – 2005-ig, LADÁHOZ

OPEL ASTRA F 1.4-hez ajánljuk

MOTOROLAJ + OLAJSZŰRŐ + LÉGSZŰRŐ =MOTOROLAJ + OLAJSZŰRŐ + LÉGSZŰRŐ =

5000 Ft5000 Ft
Önnek is gondot jelent, hogy gyakran kiég a tompított fényizzója?

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

0W40-es motorolaj liter 000 Ft.1 1 1

a Bereczk
Autósboltban

Bércsomagolást
vállalunk.

Bércsomagolást
vállalunk.

Modern, minden igényt kielégítő csomagoló
üzemmel rendelkezünk. Az üzemben Nagema
HM-02-04 típusú síkfóliás, térfogat- és súlyada-
golós csomagológépeink találhatóak, amelyek
100 g-tól 5 kg-ig álló, ill. fekvő tasakokat tudnak
készíteni.
Kézi és gépi rakodást egyaránt vállalunk.

Nettó áraink a következőek:
– 100 - 1000 g: 6 - 10 Ft/tasak

– 1001 - 5000 g: 10 - 20 Ft/tasak

A fenti árak nem minősülnek ajánlattételnek. Díjaink ter-
mék fajtájától, csomagolásától, mennyiségétől változnak.
A standard csomagokon kívül természetesen minden
egyedi kérésnek megpróbálunk eleget tenni.

Érdeklődni:
Pannon 2000 Kft.

3902 Szerencs-Ond, Telep út 1.
Telefon: 47/361-821

email: info@pannon2000.hu
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