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Nyári akció!
2+1 Akció!

2 teljes árú felnőtt belépőjegy megvásárlása
esetén a harmadik félnek ingyenes a belépés.

Felnőtt belépő (hétfőpéntek): 1 500 Ft
Felnőtt belépő (szombatvasárnap): 1 700 Ft

Órás kedvezmény hétfőtől péntekig!
18-21 óra (3 óra): 1 300 Ft; 19-21 óra (2 óra): 1 000 Ft;

20-21 óra (1 óra): 600 Ft

Órás kedvezmény 
szombaton és vasárnap!

Felnőtt 19-22 óra (3 óra): 1 300 Ft;
Nappali tagozatos diák, 60 éven felüli

belépő 19-22 óra (3 óra): 800 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.

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 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. június 10. (hétfő) 12 óra

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

(Népház) 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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Mi történik mostanában?
A Szerencsi Hírek idei nyolcadik számához ér

keztünk. Bízom benne, hogy lapunkban Ön is ta
lál egy érdekes cikket, hírt, információt. Írom
mindezt azért, mert néhányan úgy tartják, mos
tanában semmi sem történik ebben a városban.
Ha így lenne, bizonyára lapunk oldalai üresen
maradnának, és a Szerencsi Városi Televízió mű
soraiban sem lenne miről beszámolni hétről hét

re. Mi azonban igyekszünk rendszeresen, értékes tartalommal meg
tölteni a Szerencsi Híreket.

Ezért is tartottuk fontosnak, hogy részletes beszámolót közöljünk
az óvodák rekonstrukciójáról, amely korántsem indult zökkenő
mentesen Szerencsen. Az előzményekhez tartozik, hogy a 2010
őszén megválasztott városvezetés az adósságcsapdából való kilá
balást és a munkahelyteremtést tűzte zászlajára. Előbbi feladat
nem várt nehézségeket okozott a településen, hiszen 2010ben
nem csak üresen maradt a szerencsi kassza, de jelentős adósság
teher is nyomasztotta a mérleget, amit a kormány által nyújtott ön
kormányzati konszolidáció enyhített 2013ban. A hetven százalé
kos adósságátvállalás végre levegőhöz juttatta Szerencset, amely
az elkövetkező időszakban biztonságosabban tudja működtetni a
közigazgatás átalakítása miatt jelentősen megváltozott intézmény
rendszerét. Mindezek tudatában talán nem is kell magyarázni, mi
ért indult oly nehezen az óvodaberuházás, amely összességében
egy megörökölt rossz koncepció alapján kénytelen megvalósulni,
annak ellenére, hogy a fejlesztés elodázhatatlan volt. Gondoljunk
csak a Gyárkerti óvoda elavult épületére, a több évtizeddel ezelőtt
megépített vizesblokkokra, a rossz fűtési és elektromos hálózatra.
Mindannyiunk közös érdeke, hogy gyermekeink megfelelő körül
mények között töltsék mindennapjaikat. Tény azonban, hogy az
említett elhibázott elképzelés miatt megszűnik például a Csalogány
utcai nevelési intézmény. Ezzel szemben jó hír, hogy itt a zeneiskola
kap végleges elhelyezést a jövőben. Ami elmúlt, azon nem lehet vál
toztatni, a beruházás azonban a végéhez közeledik, hamarosan el
készülnek Szerencs új óvodái. Az építkezés jelenlegi állásával rész
letesen foglalkozunk lapunkban.

Ugyancsak mérföldkő a település életében a közel félmilliárd fo
rintos EUtámogatásból megvalósuló csapadékvízelvezetési prog
ram. Sokan várták a projekt elindulását, mivel az előző választási cik
lus végén az akkori városvezetés arról tájékoztatta a lakosságot, hogy
erre már elnyert pályázata van Szerencsnek. Csak később (2010 vé
gén) derült ki, hogy csupán egy keretösszeg volt elkülönítve a csa
padékvízprogram megvalósítására – írta a Szerencsi Hírek egy ko
rábbi száma. Városunk önkormányzata tehát 2010 októberében
kezdte megterveztetni a beruházást. A folyamat így is több, mint két
esztendeig tartott, s most végre megkezdődött a konkrét kivitelezés.

Aktuális számunkból szintén ajánlom olvasóinknak a rendelőin
tézet legutóbbi fejlesztéséről készített újságcikket, csakúgy, mint a
várható kátyúzási programról szóló riportot.

Az elmúlt hetek eseményei tehát arról tanúskodnak, hogy van jö
vő Szerencsen. Ezt igazolják az ifjú tehetségekről, olvasottsági ver
senyen bizonyító ifjakról, a művészeti iskola hagyományos gálamű
soráról, sikeres diákokról, pedagógusokról szóló beszámolóink.

Kérem, fogadják szeretettel a Szerencsi Hírek legújabb számát!
Muhi Zoltán

Gyermeknap
a középkori falak

között

A szemerkélő esőtől a napsütésig mindenféle időjárás
képviseltette magát május 26án, így a vár árkádja és
nagyterme volt inkább látogatott, mint a park. Az ifjabb
korosztályt az Aranytulipán című bábelőadás szögezte
először a székekhez, később Sanyi bohóc Zenebona Tár
sulata csalt hahotákat az arcokra, majd a Nova Táncstúdió
gyermekzumbája lazította, egyengette a megmacskáso
dott lábakat. Az árkádban felépített vármakettet kedvük
re színezhették a látogatók, és akinek nem tetszett a pil
lanatnyilag viselt hajkoronája, a gyermekfodrászaton iga
zíttathatott a loboncán. Az idei csokifesztiválra elnyerhet
ték belépőiket a festészetet szeretők, papírmunkákban
jártas kézművesek, akik felnőttek segítsége mellett vihet
ték kartonra elképzeléseiket. Az égiek azért nem fordí
tották el tekintetüket teljesen a rendezvényről, mert a
rendőrségi kutyás bemutatóra, a Bányai lovasiskola lova
goltatási és sétakocsikáztatási programjára, továbbá a
tűzoltók magasban mentő kocsijának meglátogatására a
felhők elé tolták a napkorongot. Időközben megsültek a
kürtőskalácsok, bárki majszolhatta a csokiszökőkútból
piskótakorongra csurgó édes masszát, cserkészek adtak
ízelítőt munkájukból, hennafestésre jelentkezhettek az e
műfajt kedvelők. A délutáni órákban Bliszku Renáta, majd
a Ciráda szórakoztatta a nagyérdeműt, az esti órákban a
Hatás Alatt adott koncertet, egyszóval a legifjabbaktól a
tinédzserekig mindenki megtalálhatta kedvenc program
ját Szerencs idei Gyermeknapján, aminek egy részén tisz
teletét tette Koncz Ferenc polgármester is. SfL

Nem volt kegyes az időjárás az idei gyermeknapi
programokhoz. A Szerencsi Általános Művelődési
Központ legtöbb szabadtérre tervezett programját
a Rákóczivárban tartották meg.



Mindenki előtt ismert, hogy milyen
károkat okozott a téli időjárás a
szerencsi belterületi aszfaltburko

latokban. A Szerencsi Hírek korábban arról
értesült, hogy az elmúlt éveket tekintve a
legnagyobb keretösszeget, 9,7 milliárd fo
rintot használhat fel a Magyar Közút Non
profit Zrt. a megye mellékúthálózatának fel
újítására. Ebből a támogatásból közel 
87 km, erősen elhasználódott alsóbbrendű
utat javítanak ki, újítanak fel idén, köszön
hetően az Új Széchenyi Terv forrásainak.

Miután a Magyar
Közút Zrt. Borsod
AbaújZemplén
Me gyei Igazgatósá
ga április elején
megkezdte a na
gyobb kátyúk kija
vítását, vélhetően a
változékony időjárás miatt hamar félbesza
kadt a munka Szerencsen. Az autósok to
vábbra is kerülgetni kénytelenek az egyre
terebélyesedő gödröket a Rákóczi és Beke
csi úton, a Prügy felé vezető Nagyvárad és
Pozsonyi utakon, és a Fecskés felé vezető
Dobó Katica utcán.

Koncz Ferenc polgármester május 22én
találkozóra hívta a Magyar Közút Nonporfit
Zrt. BorsodAbaújZemplén megyei igazga
tóját arról érdeklődve, hogy mikorra várha
tó az állami cég által fenntartott szerencsi
belterületi utak helyreállítása? Szilvai József
Attila a megbeszélésen hangsúlyozta, hogy
április második hetében – talán a megyében
elsőként – Szerencsen kezdték meg a Rá
kóczi út hibáinak javítását, azonban ezt ab
ban az időszakban nem tudták befejezni. 
– A mostani egyeztetés egyik célja volt, hogy
a folytatásról beszéljünk, felmérjük azokat a
gondokat, melyek a legsürgetőbb beavatko
zást igénylik Szerencsen – mondta el az igaz
gató, s hozzá tette, hogy a Rákóczi út fenn
maradó szakaszának, valamint a Dobó Ka
tica utca, a Prügy felé vezető Nagyvárad és
Pozsonyi utak helyreállítását két héten belül
megkezdik, és várhatóan egy hónap múlva
– azaz június második felére – be is fejezik.
Szilvai József Attila a Szerencsi Hírek kérdé
sére elmondta, hogy jelenleg arra nincs le
hetőségük, hogy teljes aszfaltszőnyegeket
húzzanak a megromlott felületekre, azon
ban a biztonságos közlekedéshez szükséges
javításokat elvégzik a város területén.

Az egyeztetésen Koncz Ferenc kérte, hogy
a néhány évvel ezelőtt felújított Ondi úton
keletkezett aszfaltsüllyedésre is találjon
megoldást a közútkezelő. Szilvai József Attila
ígérete szerint az elkövetkező egy hónapban
itt is igyekeznek kijavítani a burkolatot.

Szerencs polgármestere a megbeszélésen
arról is tájékoztatta Szilvai Józsefet, hogy
idén a Start munkaprogramnak köszönhe
tően mintegy 210 köbméter aszfaltot hasz
nálhat fel a Szerencsi Városgazda Nonprofit
Kft. a helyi, önkormányzati utak kátyúmen

tesítésére. A cég hamarosan megkezdi a
munkát, s várhatóan ősz végére a város min
den részében igyekeznek kijavítani az úthi
bákat. Koncz Ferenc hangsúlyozta, hogy
2013ban a Start munkaprogram által biz
tosított keretből a település minden útját
rendbe kell tenni! Teljes útszerkezeti javítás
ra vélhetően nem lesz lehetőség, azonban a
kátyúzást igyekeznek mindenhol elvégezni.

A Szerencsi Hírek azt is megtudta, hogy a
Start munkaprogram keretében mintegy 40
fő dolgozik majd a belterületi utak helyreál
lításán júniustól késő őszig a településen.

Muhi Zoltán

A Magyar Közút Nonprofit Zrt. Borsod-Abaúj-
Zemplén megyei igazgatóját, Szilvai József Attilát
hívta találkozóra május 22-én Szerencs polgármeste-

re. Koncz Ferenc elsősorban arra volt kíváncsi, hogy mi-
korra várható a közútkezelő fenntartásában lévő szerencsi
belterületi utak helyreállítása?

Mint arról legutóbbi számunkban is
olvashattak, a 37-es számú főút szeren-
csi átkelési szakaszának építése miatt
útlezárás, forgalomelterelés van ér-
vényben Szerencsen. Jelentősen meg-
növekedett a járművek száma a Nagy-
várad, Pozsonyi, Eperjes és Rákóczi uta-
kon. Több olvasónk jelezte, hogy a
nagyszámú kamionforgalom miatt ve-
szélyessé vált a gyalogosközlekedés a
szerencsi vasútállomás és a Bocskai utca
közötti szakaszon, így indokolt volt a
30 kilométeres sebességkorlátozó tábla
kihelyezése. A Szerencsi Polgármesteri
Hivatalban azt az információt kaptuk,
hogy a kivitelezőnek május 30-ára kell
befejeznie az átkelési szakasz megépí-
tését, és megszüntetni az útlezárást.

A 37-es számú főút Szerencs és
Gesztely közötti szakaszán – mint
azt korábban is írtuk – a tavasz be-
köszöntével szintén megkezdődött
a kátyúzás. Szilvai József Attila kér-
désünkre megjegyezte, hogy idén
mintegy 800 tonna aszfaltot hasz-
náltak fel a tízezer tonnás éves ke-
retből. – Sajnos még jelenleg is van-
nak hibás részek a főúton, és folya-
matosan keletkeznek újabb gödrök.
Az időjárás függvényében folyama-
tosan dolgozunk a helyreállításon.
Sajnos sok helyen rendkívül elöre-
gedett a burkolat, hálós, mozaikos
repedések találhatóak rajta, s ha
ezekbe víz kerül, az elősegíti a ká-
tyúk kialakulását. Sajnos az érintett
útszakasz teljes felújításáig számí-
tani kell hasonló hibák kialakulására
– nyilatkozta az igazgató.

Forgalomelterelés
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Szerencs Város Önkormányzata képviseletében Koncz Ferenc pol
gármester május 14én írta alá a kivitelezésről szóló megállapodást
a CsKer Tranzit Kft. és a budapesti székhelyű IN SITU Hungária Épí
tőipari Szolgáltató Kft. által alkotott konzorcium képviselőjével. Két
nappal később a szakhatóságok, az uniós projekt tervezői, a felügye
leti szervek a beruházó önkormányzat képviselőivel közösen tar
tották meg a munkaterület átadását. A polgármesteri hivatalban tör
tént egyeztetésen elhangzott, hogy a helyi csapadékvízelvezetési
rendszer felügyeletét a Szerencsi Városgazda Nonprofit Kft. látja el,
így ők jogosultak arra, hogy a munkaterületet átadják a kivitelező
nek. A Bástya utca és a 37es számú főút kereszteződésében meg
tartott helyszíni bejárás során szó volt arról is, hogy a munkák ha
marosan megkezdődnek Szerencsen.

– Pünkösd utáni héten kezdjük a munkát, a szerződésben hét hó
napos határidőt vállaltunk, de mi megpróbáljuk hamarabb befejezni
– nyilatkozta a Szerencsi Híreknek a május 16ai munkaterületát
adáson Csebi Attila, a CsKer Tranzit Kft. ügyvezetője, tulajdonosa.

Szerencs, Szerencs-Ond vízelvezető rendszerének fejlesz-
tésére című projekt részeként összesen 468 millió forint rá-
fordítással megtörténik a város öt vízgyűjtő területének ren-
dezése. A fő elvezető árkok az önkormányzat kezelésében és
tulajdonában vannak, végső befogadójuk a Szerencs-patak,
illetve az alsóbb szakaszon a Takta.

– Mindenki által ismert, hogyan zúdul le a víz a hegyek felől na
gyobb esőzések idején. Éppen ezért fontos ez a beruházás, amely
véleményem szerint Szerencs területének mintegy egynegyedén
oldja meg a csapadékvízelvezetést – nyilatkozta lapunknak Koncz
Ferenc polgármester, s hozzá tette, hogy a jövőben törekedni kell ar
ra, hogy újabb pályázati lehetőségek igénybevételével a város továb
bi részeiben is kiépüljön egy új csapadékvízelvezetési rendszer.

A munkaterület átadásán többek között szó volt arról is, hogy a

37es főút és a
Bástya út keresz
teződésében kez
dődött volna a ki
vitelezés, azonban
az átkelési szakasz
építése erre az
időpontra még
nem fejeződött be. Ez a terület azért fontos, mert a város egyik leg
nagyobb vízgyűjtője, az úgynevezett Diósi árok itt csatlakozik majd
be abba a szakaszba, amely tovább vezet a Szerencspatak irányába.

Az európai uniós finanszírozású projekt egyik legfontosabb célja,
hogy a város területén akadálymentesen és biztonságosan lehessen
elvezetni a keletkező csapadékvizet.

Szerencs Város Önkormányzata 431 millió forintot nyert el az Új
Magyarország Fejlesztési Terv Északmagyarországi Operatív Prog
ram támogatási rendszeréből. A beruházás összköltsége 461 millió
forint. Az önkormányzat a saját forrás 75 százalékos kiegészítésére
további pályázatot nyújtott be az Európai Unió Önerő Alapjához,
amelyből újabb 29 millió forint áll rendelkezésre.

A Szerencsi Hírek úgy tudja, hogy a jelenleg önerőként fennálló,
mintegy nyolcmillió forintos saját forrás 100%ának kiegészítésére
a Nemzeti Fejlesztési Kormánybizottság döntésének köszönhetően
2013ban újabb pályázatot lehet benyújtani, így van esély a teljes
körű támogatással történő megvalósításra.

A kivitelezést végző konzorciumnak a vállalkozási szerződés szerint
a munkát a szerződés megkötésétől számított hét hónapon belül kell
elvégeznie, a projekt zárásának határideje 2013. november 30-a.

Muhi Zoltán
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A május 16-ai munkaterület át-
adásával megkezdődött a csapa-
dékvíz-elvezetési rendszer kiépítése
Szerencsen. A programra az Új Magyar-
ország Fejlesztési Terv Észak-magyaror-
szági Operatív Programja összesen 431
millió forint támogatást biztosít Sze-
rencs Város Önkormányzatának.

Megkezdődött a csapadékvíz-elvezetési 
beruházás Szerencsen

Szerencs Város Önkormányzata 2011. január 14-én nyújtotta be
pályázatát a település környezeti állapotának javítása, a fennálló
bel- és helyi vízkár veszélyeztetettségének csökkentése érdekében
az Új Magyarország Fejlesztési Terv Észak-Magyarországi Operatív
program „Belterületi és térségi vízrendezés az LHH kistérségekben”
című felhívására. A Nemzeti Fejlesztési Ügynökség Regionális Fej-
lesztési Programok Irányító Hatósága a 461 millió forintos összkölt-
ségű beadványt 424 milliós támogatásban részesítette. 2012-ben
az általános forgalmi adó évközi emelése érintette a projektet, így
a projekt tervezett elszámolható összköltsége 468 millióra, a tá-
mogatás összege pedig 431 millió forintra módosult.

i

SAJTÓKÖZLEMÉNY
CSAPADÉKVÍZ ELVEZETŐ RENDSZER FEJLESZTÉS

SZERENCSEN UNIÓS TÁMOGATÁSSAL

Szerencsnek fekvéséből, talajszerkezetéből adódóan több irányú vízrendezési
feladatot kell ellátnia. A magasan fekvő beépített területeket védeni kell az
északi, külterületi lejtőkről lepelszerűen érkező, általában jelentős hordalékot
szállító külvizektől, míg a déli, mély fekvésű városrészeken az összegyülekező
vizeket kell szabályozottan elvezetni a külterületi főgyűjtőkbe.
A hiányos kiépítettségű, rekonstrukcióra szoruló vízelvezető hálózat fenntar-
táshoz és fejlesztéséhez kapcsolódó feladatok a 2000. év óta egyre nagyobb
súllyal kerülnek a figyelem középpontjába a szélsőséges, nagy intenzitású
esőzések évről évre jelentkező kártételei miatt. A lakosságot, közintézmé-
nyeket, közmű-üzemeltetőket egyaránt érintő probléma megoldására most
uniós támogatással nyílik lehetőség.
Az ÉMOP-3.2.1/C2-10-2011-0008 azonosító számú projekt alapvető célja a
város környezeti állapotának javítása, a belvíz és helyi vízkár veszélyezte-
tettségének csökkentése.
E cél elérése érdekében sor kerül az önkormányzati kezelésben lévő főgyűjtő
árkok rendszerhiányosságainak kezelésére új belterületi csatornaágak és kül-
területi, hordalékfogókkal ellátott övárkok építésével, valamint a meglévő ár-
kok egyes szakaszainak felújítására.

Szerencs Város Önkormányzata
3900 Szerencs, Rákóczi út 89.
Tel.: 06 47/560-250

Szerencs Város önkormányzata 431,2 millió forint európai
uniós támogatást nyert a „Szerencs, Szerencs-Ond vízelveze-
tő rendszer fejlesztése” című projektjének megvalósítására
az Új Magyarország Fejlesztési Terv keretében meghirdetett
ÉMOP belterületi és térségi vízrendezés az LHH kistérségek-
ben megnevezésű pályázati kiíráson.
A beruházás keretében lehetőség nyílik a város részvízgyűjtő
területeinek rendezett vízelvezetésében központi szerepet be-
töltő főgyűjtő árkok rendszerhiányosságainak kezelésére, va-
lamint a meglévő ároknyomvonalak korszerű felújítására.



A kivitelező mindkét épületnél elvégezte a szerkezetépítési
munkákat, az épületek bővítését, elkészült a magastető, és végez
tek a belső átalakításokkal. Kiépült az új épületgépészeti rendszer,
megtörtént az épületek homlokzati hőszigetelése, a nyílászárók
cseréje, és májusban a szakipari munkák is megkezdődtek.

A Napsugár Óvodában már elkészült, a gyárkerti épületben fo
lyamatban van a vizesblokkok és a konyha burkolása, helyükre ke
rültek az új belső nyílászárók, és elkezdődött a padlóburkolatok
lerakása, valamint a homlokzat színezése.

– Ezek a munkák már látványosak, körvonalazódik a végső kép,
amely a nyár végén fogadja a gyermekeket és szüleiket a megújult
épületekben. A belső terek hangulatát jelentősen befolyásoló szí
nek kiválasztásába bevonták az óvodák életét leginkább ismerő
óvodapedagógusokat, így a csoportszobák falai hamarosan az ál
taluk kért színnel várják a kicsiket – mondta el érdeklődésünkre
Szabó Lászlóné.

A két épület befejezése július végére várható, augusztusban
megtörténik a környezet rendezése is, amely a Gyárkerti Óvoda
esetében teljes egészében, a Napsugár Óvodánál csak részben a
projekt keretében valósul meg, mivel a támogatással elvégezhető
munkáknak gátat szabott az igényelhető támogatás felső határa.
Ez nem jelenti azt, hogy a Napsugár Óvodába járó gyermekek hát
rányt szenvednének, mivel az épület környezetének rendezésé
ből csak azok a kertépítési munkák nem kerültek be a pályá

zatba, amelyeket a város sa
ját erőből, a Szerencsi Város
gazda Nonprofit Kft. bevoná
sával tud megvalósítani az „új
óvoda” birtokba vételéig.

Befejezéséhez közeledik a Napsugár és a Gyárkerti Óvoda 481 millió forintos, európai uniós
támogatással megvalósuló, 535 milliós összköltségű felújítása Szerencsen. A Széchenyi utcában

és a Gyári kertben található épületeknél folyamatosan halad a munkálatokkal a kivitelező Nyír 
épszer Hungária Kft. – tájékoztatta lapunkat Szabó Lászlóné, a Szerencsi Polgármesteri Hivatal város
fejlesztési osztályvezetője.

A beruházást számos, a kivitelezést hát
ráltató tényező is befolyásolta: mint ahogy
a régi épületek felújításánál gyakran előfor
dul, a kivitelezés megkezdését, az épület

szerkezetek megbontását követően merül
nek fel olyan, előre nem látható műszaki prob

lémák, melyek megoldást igényelnek. A műszaki
problémákra mindig van megoldás, azonban az uniós támo
gatással megvalósuló fejlesztéseknél az eredeti tervektől eltérő
műszaki változtatások, a kivitelezés során szükségessé váló,
előre nem tervezett munkák engedélyeztetése csak többlép
csős, több hónapos időigényű eljárásrend betartásával lehet
séges.

A két óvodai épület esetében az előre nem tervezett munkák
engedélyeztetése a projekt keretében történő elszámolhatóság
érdekében a Közreműködő szervezettel megtörtént, jelenleg
a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség előzetes jóváhagyását várja
az önkormányzat. Ez vezetett oda, hogy a korábban tervezett
befejezési határidőhöz képest csúszik a két épület befejezése,
és így a zeneiskolává átalakításra kerülő Csalogány Óvoda épü
letét munkavégzésre nem tudták átadni a kivitelezőnek, mivel
a volt cukorgyári irodaépületben kialakított ideiglenes óvodá
ban nem volt több férőhely a Csalogány Óvoda két csoportja
számára. Ez a probléma a nyári szünet kezdetével – amikor az
óvodába járó gyermekek száma is lecsökken – megoldódik, és
ezzel június elején megkezdődhet a harmadik épület felújítása
is, ami várhatóan három hónapot vesz igénybe.

SZABÓ LÁSZLÓNÉ
osztályvezető

Nyár végére az új óvodába járhatnak
a szerencsi gyermekek
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Az intézetünk fontosnak
tartja a környezet védelmét
és szépítését, ezért gondol
tuk, hogy megépítjük a mint 

egy hetvenméteres járdát, és
az épület bejáratát is igyekez

tünk megszépíteni.
Úgy érzem, mindez barátságosabbá

teszi intézményünket. Azt tudni kell,
hogy korábban nem vezetett gyalogút a
főkaputól a rendelőintézetig, így az au
tók számára kialakított úton kellett köz
lekedniük a betegeinknek. Erre a prob
lémára találtunk most megoldást.

Az elmúlt évben a szakminisztérium
rendelkezése alapján az egészségpénz
tártól kaptunk 13,5 millió forintot,
amelyből jutalmat tudtunk adni a dolgo
zóinknak, és mint látható, fontos fejlesz
téseket is megvalósítunk. Ugyancsak en
nek köszönhető az idei másik fontos be
ruházásunk, amely az urológiai szakren
delést érinti. A hárommillió forint értékű
ultrahang nem csak a már említett uro
lógiai szakrendelésen nyújt nagy segít
séget, hiszen például a csecsemők csípő
szűrésére is kiválóan alkalmas. A rende
lőintézet új berendezése immár két hó
napja üzemel Szerencsen.

DR. BOBKÓ GÉZA
igazgató főorvos

Járda épült a szerencsi rendelőintézetben

Hetvenméteres, díszkővel
burkolt járdát építettek a
közelmúltban a sze

rencsi Egyesített Szociális és
Egészségügyi Intézet terüle
tén. A beruházást az intéz
mény saját forrásból valósítot
ta meg, a munkát a Szerencsi
Városgazda Nonprofit Kft. szak
emberei végezték el. A rendelőintézet
új gyalogútját május 24én avatták fel.

Szerencs város intézményeinek vezetői
értekezletét rendhagyó módon a Szerencsi Egyesített Szociális és Egészségügyi Intézetben
tartották meg ahol május 24én dr. Bobkó Géza, igazgató főorvos elsőként az intézet ud
varán köszöntötte a megjelenteket abból az alkalomból, hogy a Szerencsi Városgazda
Nonprofit Kft. kivitelezésében elkészült az épülethez vezető új járda, valamint egy dísz
kút. M. Z.

Nincs forrás a tornaterem felújítására
A BorsodAbaújZemplén Megyei Ön

kormányzat fenntartásában működő
Szerencsi Szakképző Iskola és Kollégi
um tornatermi épülete felújításra szo
rulna, ám szűkös a büdzsé arra, hogy ér
telme legyen a munkák elkezdésének.

Szabó Lászlónét, a Polgármesteri Hivatal
Városfejlesztési Osztályának vezetőjét arról
kérdeztük, milyenek a kilátások az esetleges
rekonstrukcióra, mi lenne a legsürgősebb
teendő. Az osztályvezető azzal kezdte vála
szát, hogy nagy gondot jelent az épület hő
szigetelésének hiánya, felújításra vagy cse
rére szorul a padlóburkolat, gond van a fű
téssel, kiborulófélben vannak a nagyfelületű
kopolitüvegek, az ezeket tartó tokszerkeze
tekre ugyancsak ráférne a javítás. A lámpa
testek ugyan jó minőségűek és jó állapotban
vannak, de a leszerelésüket követően táro

lásra kerültek. A villamoshálózat szintén fel
újításra szorulna, túl azon, hogy az öltőzői
részen nincs befejezve a kialakítása. A leg
nagyobb baj, hogy az épület kazánja nagyon
rossz állapotban van, olyan eszközt kellene
beállítani, ami nem csak a tornatermet, de
a kialakítandó öltözőrészt is tudná fűteni.
Az óvodákkal kapcsolatos átalakítási mun
kák révén felszabadultak fűtőtestek, ezeket
fel lehetne használni,
ugyanakkor a kazán
beszerzése több mil
lió forintot venne
igénybe. Szabó Lász
lóné úgy véli, hogy
csak a beépítendő
anyagköltség tízmil
liós nagyságrendű,
viszont nincs hozzá

saját forrás. A felújítás költségeit pályázato
kon keresztül lehetne finanszírozni, ám
ilyen lehetőség most nem áll rendelkezésre,
és azt sem lehet megjósolni, mikor lesz e té
makörrel kapcsolatos kiírás. A számítások
szerint huszonötmilliós ráfordítással vál
hatna használhatóvá az egykori Hunyadi is
kola tornaterme.

SfL
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A Szerencsi Városgazda Nonprofit Kft. mintegy két hét alatt építette meg a rendelőintézet gyalogútját és az újonnan ki
alakított, kerekes kutat. Tóth István, ügyvezető igazgató lapunk érdeklődésére elmondta, hogy a beruházás során igye
keztek bontott alapanyagokkal dolgozni, így gazdálkodva a befektetési költségekkel. A járdát alácsatornázták, amely meg
oldja a csapadékvízelvezetést is a területen.



OOllvvaassoottttssáágguukkaatt   
bizonyították a diákok
A fiatalon elhunyt középiskolai tanár, a szerencsi Kiss At-

tila neve fémjelzi annak az alapítványnak a nevét, amely a
tehetséggondozást jelölte meg egyik legfőbb feladataként.
A Koncz Ferenc polgármester felesége, Konczné Kondás Tünde
által megálmodott és létrehozott szervezet kuratóriumának elnöki
feladatait Zemlényi Zoltán, nyugdíjas iskolaigazgató vállalta magára.

AKiss Attila Alapítvány megalakulásától rendezi meg azt az
olvasottsági versenyt, amire a körzet általános iskoláinak 
tanulóit várják. Az idei megmérettetésre Csobajról kettő,

Olaszliszkáról egy, Szerencsről, a Bolyai János Katolikus Általános
Iskolából egy, a Rákóczi Zsigmond Általános Iskolából egy, Takta
kenézről kettő, Tarcalról kettő, és Vámosújfaluból ugyancsak két
csapat adta le nevezését. A kiírás szerint Páskándi Géza: A szal
mabábuk lázadása című regényét kellett elemezniük a verseny
zőknek, akik hét kérdéscsoportban igyekeztek eleget tenni a szak
emberekből álló zsűri kíváncsiságának. A diákok felkészültségét
mi sem jellemezte jobban, minthogy a győztestől csak két ponttal
teljesített kevesebbet két csapat, tehát ketten osztoztak a dobogó
második fokán, és a harmadik helyet is megosztottan kellett ki
adni. A Bocskai István Gimnázium aulájában megtartott alapítvá
nyi programon Dr. Komáromy Sándor, nyugalmazott főiskolai ta
nár, a sárospataki főiskola volt dékánja mondta el, hogy a magyar
gyermekirodalom klasszikussá vált meseregénye nem könnyű ol
vasmány, az 1848–49es szabadságharc hétköznapi hőseinek és
ismert alakjainak emléket állító mű megértéséhez nem kevés tör
ténelmi ismeretre van szükség. A világosi fegyverletétel után ját
szódó események feldolgozása remekül sikerült a versenyzőknek,
ami jelzi a felkészítő tanárok lelkiismeretes munkáját. Koncz Fe
renc polgármester az olvasás fontosságát emelte ki vetélkedőt zá

ró beszédében. Megjegyezte, napjaink technikai vívmányainak
térhódítása háttérbe szorította a könyvek böngészését, ez elvette
azt a képi élményt, amit az ember saját magának alakít ki olvasás
közben. A Kiss Attila Alapítvány – egy bizonyos szinten – ezt a hi
ányosságot igyekszik pótolni a megmérettetésen keresztül,
ugyanis az olvasás élményét semmilyen technika nem képes pó
tolni. A közel háromórás verseny végén átvehették díjaikat a leg
jobbak, első helyezést ért el a szerencsi Rákóczi Zsigmond Álta
lános Iskola, az ezüstéremnek a vámosújfalui és a csobaji diákok
örülhettek, a bronzérmen a taktakenézi és a szerencsi bolyais fia 
talok osztoztak. Az idei olvasottsági verseny utolsó felvonásaként
a mezőzombori származású Gál Halász Anna dedikált. Új kötetét,
a Különös küldetés című, napjainkban és a XIII. századi Szerencs
MezőzomborMád területén játszódó cselekmény visszavezeti az
olvasót a tatárjárás időszakába, megismerteti az akkori szokások
kal, korhű képet ad az egykor élt emberekről, a fonás, a borkészí
tés, szőlőtermelés, agyagozás középkori rejtelmeiről. Zemlényi
Zoltán stábunk érdeklődésére elmondta még, ellentétben a ko
rábbi évekkel, a kuratórium most nem jelölte ki a következő év
vetélkedőjének feldolgozásra váró regényét, ezt a későbbiek so
rán, levélben kapják meg az általános iskolák. A május 11én meg
tartott olvasottsági versenynek Ringer István tárogatójátéka adta
meg az alaphangulatát. SfL

ASzerencs Város Önkormányzata és a Szerencsi Általános Művelődési Központ szer
vezésében rendezett eseményen Koncz Ferenc megemlékező beszéde után Keresz
tényi Klára református lelkész hajtott fejet imájával a hősök szobra előtt, felidézve,

mit tettek, hogyan haltak meg hazájukért a világháború magyar katonái. Csejoszki Sza
bolcs görög katolikus parókus tisztelettel kérte az Úrat, hogy adjon a bátraknak örök

nyugalmat. – Ez nem pusztán emlékezés, hanem egyfajta magunkba tekintés, mi
szerint fel kell fedezni a mában is a hősöket, nemcsak történelmi távlatba vissza

tekintve lehet önzetleneket találni, hanem a jelenben is – fogalmazott.
Darvas László római katolikus plébános párás szemmel gondolt nemze

tünk áldozataira. Mint mondta, a mindennapok fényében látva a múltat, ne
künk törekedni kell arra, hogy mi is hősökké váljunk, akik harcolnak a jelen
megpróbáltatásaival, hogy mi is meghozzuk az áldozatot, melyre a követ
kező nemzedék épülhet. Az ünnepség végén Szerencs Város Önkormány
zata, a pártok, civil szervezetek helyezték el koszorúikat az emlékműnél.

Az ondi ravatalozónál május 26án tartottak megemlékezést, majd
a településrész református templomában a Hegyalja Pedagógus Kórus
műsora zárta a Magyar Hősök Napja alkalmából rendezett esemé

nyeket. T. A.

A Magyar Hősök Napja alkalmából tartottak megemlékezést május 24-én az I. és II. világ-
háborús emlékműnél, az egykori Hunyadi János Általános Iskola parkjában. Beszédet

mondott Koncz Ferenc polgármester, majd a szerencsi egyházak lelkészei ökumenikus
imával tisztelegtek az elhunytak előtt.

Főhajtás a háború hősei előtt
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EmlékezésÁllampolgársági eskütétel
a Rákóczi-vár falai között

Honosítási kérelem érkezett Szerencs Város Polgármesteri Hi
vatala felé. A sepsiszentgyörgyi Boér Csaba döntött úgy, hogy fel
veszi a magyar állampolgárságot. Miután Ternyikné Kádas Ágnes
anyakönyvvezető rendben találta az eljáráshoz szükséges doku
mentumokat, nem volt akadálya a fogadalom megtételének. 
Az erdélyi fiatalember május 24én, Koncz Ferenc polgármester
előtt tette le az esküt a Rákóczivár lovagtermében. Boér Csaba
két éve él városunkban élettársával és e kapcsolatból származó
kisgyermekével, sikerült beilleszkednie új környezetébe, az es
kütétel után boldogan vette át a magyar állampolgárságot igazoló
dokumentumokat.

Emlékezés 
az egykori pedagógusra

A szerencsi Sziget Alapítvány minden év május 15éhez leg
közelebb eső szombaton emléktúrát szervez Kiss Attila, néhai
gimnáziumi igazgatóhelyettes tiszteletére. Ebben az eszten
dőben május 25én indultak a résztvevők – a rossz időjárás
miatt autóbusszal – a fiatalon elhunyt szerencsi pedagógus
megyaszói sírjához.

A szervezők a szerencsi Rákóczivár déli kapujához hívták
az érdeklődőket, ahol Nyiri Tibor, a Sziget Alapítvány elnöke
idézte fel néhai munkatársa és barátja emlékét.

Aszerencsi római katolikus egyházközséghez tartozó
települések gyermekei bérmálkoztak május 26án a 
szerencsi Munkás Szent József római katolikus temp

lomban. A mintegy 55 fiatal több hónapos felkészülés után
vette fel a bérmálás szentségét. Tíz környező település hete
dik és nyolcadik osztályos diákjai erősítették meg hitüket az
egyházban. A bérmálás a hét szentség egyike, melyre több
éven keresztül készítik fel az ifjú hívőket az atyák s hitokta
tók.
Ficzek László, az Egri Jézus Szíve Egyházközösség lelkipász
tora segített a bérmálkozóknak megtalálni a helyes utat. Ta
nításában elmondta, hogy a Hit Évében bátran kell felvállalnunk
cselekedeteinket, hitünket, és jelenlétünket az Egyházban. To
vábbá kiemelte a hitismeretekben való fejlődés jelentőségét
egész életünkön át.
A kézrátételt a katolikus tanítás a bérmálás szentségének ere
deteként tartja számon. A bérmálást minden megkeresztelt
és meg nem bérmált ember fölveheti, és a katolikus kánon
tanítása szerint föl is kell vennie.
Egyes források szerint a régi időkben, amikor az utazás több
nehézséget okozott, mint napjainkban, a püspökök csak 
öthat évenként vállalkozhattak a több héten át tartó, faluról
falura járó bérmáló körútra. Magyarország legtöbb egyház
megyéjében hetedikes, nyolcadikos korban részesítik a fel
készült fiatalokat a bérmálás szentségében. Az eseményen
részt vesznek a bérmálkozók, a szülők, a kereszt és bérma
szülők, a hitoktató, a plébános és az egész egyházközség.

9

Már az ószövetségi próféták szólnak arról, hogy „az Úr Lelke lesz a
várt Messiáson”. S valóban, a Szentlélek szállt Jézusra, amikor megke
resztelkedett Keresztelő Jánosnál. Ez volt a jel, ezzel vált jellé ő maga,
ezért tudjuk, hogy ő az, akit várt a világ. A lélekben való teljesség nem
csak a Messiás sajátja. Krisztus, szeretete által, a Szentháromság egy
ségébe vonja az embert. A Krisztus által ígért vigasztalót az első pün
kösdkor ismerték meg azok, akik hittek az apostolok igehirdetésében.
Ettől az időtől fogva az apostolok az újonnan megkeresztelkedettekkel
kézrátétel által közölték a lélek ajándékát.

AA   hh ii tt bb ee nn   vv aa ll óó   mm ee gg ee rr őő ss íí tt éé ss



Május 14én hatodik alkalommal mutatták be tehetségüket a Rákóczi Zsigmond
Általános Iskola és Művészetoktatási Intézmény diákjai a Rákóczivár színházter

mében. Az eseményen elhangzott, hogy – a képzőművészettől
eltekintve – ez az első olyan gála, amelyen az iskolában

oktatott minden művészeti ág képviselteti magát.
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Ifjú szerencsi tehetségek
gálaműsora



Harkályné Kovács Katalin, a művészetoktatási iskola
vezetője műsort felvezető beszédében elmondta,
hogy a képzőművészetet tanuló fiatalok alkotásai a

Rákóczi, illetve a Bolyai általános iskolák auláiban tekint
hetők meg. Maga a gálaműsor egyfajta köszönet, hála a vá
rosvezetés, a polgármester felé, ugyanis tiszteletdíjukból
olyan felajánlások érkeztek a tanintézményhez, amelyek a
képzés jobb feltételeit segítik elő. Harkályné Kovács Katalin
köszönetet mondott a tankerület munkatársainak is, mert
mint azt megjegyezte, a legjobb hozzáállással igyekeznek
segíteni a felmerülő problémák megoldását. A programot
Dr. Egeli Zsolt alpolgármester nyitotta meg, aki hangsúlyoz
ta, hogy a szerencsi fiatalok számos alkalommal bizonyítot
ták már tehetségüket és tudásukat az oktatás minden terü
letén, a művészeten keresztül azonban egy másik arcukat
is megmutatják, jelezve sokszínűségüket, a felkészítő pe
dagógusok lelkiismeretességét. A városvezetés ragaszkodik
a művészetek tanításához is, annak ellenére, hogy mintegy
450 millió forintba került az oktatási intézmények fenntar
tása 2012ben. – Számunkra legfontosabb a jövő, a felemel
kedés, ez pedig nem valósítható meg, csak a minőségi, nívós
oktatás feltételeinek biztosításával – húzta alá mondandó
ját a finnek példájára mutatva Egeli Zsolt.

SfL
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– Az első, amit elhoztam, egy fémérzéke
lő, belefér a tenyerembe. Egyik oldalán két
egymás felé mutató lemez vége van. Ha
mindkettőhöz hozzáérintem a fémet, akkor
vezeti az áramot, és bezár az áramkör. Be
leépítettem egy számlapot tűvel, ami jelzi a
fémet – magyarázza a kis feltaláló. – Mű
anyagot nem érzékel, mert annak nincs
áramvezető képessége. Ha csak közelítek
hozzá, nem leng ki a tű, s ha a két ujjammal
lefogom, azt sem mutatja ki, pedig az em
beri test vezeti az áramot. Ezen még fogok
dolgozni. A másik, amit elhoztam, az a szer
kezet, ami csak gombnyomásra lesz mág
neses, és felemeli a tárgyakat, amiket érzé

kel. A legutóbbi találmá
nyomat pedig alig néhány
napja készítettem el egy
délután alatt. Ez a három
keréken guruló robot táv
irányítóval működik, van
szeme is, egy kis piros
lámpa, és az elején a pro
peller is forog. Picit fino
mítani kell rajta, mert né
ha rossz a „kontakt”, egy
kábel el lehet törve vagy szakadva, mert
lassan forog. Mindegyik funkciót külön
gombbal lehet irányítani.

– Ezek mind nagyon ötletes darabok. Mi-
óta készítesz ilyeneket?

– Mindez úgy kezdődött, hogy három
éves koromban magamhoz ragadtam egy
kalapácsot, akkor még csak játszottam vele,
majd elkezdtem tudatosan használni. Egy
kis idő múlva már fémjátékokat kaptam
ajándékba, hiszen tudták, hogy azt szere
tem a legjobban, és fel is tudom használni
egykét bütykölés alkalmával. Az iskolába
is behozok egyegy érdekes darabot a ba
rátaimnak, akik szívesen nézegetik.

– Hogyan születnek meg a fejedben ezek a
szerkezetek? Megálmodod őket?

– Mesefilmekből kapok ihletet, vagy ép
pen csak ülök a szobámban, kigondolom,
és megtervezem. Bevonulok a saját vilá
gomba, a szerelésre kialakított padlásszo
bába, lerajzolom, majd elkészítem a gépe
ket. Számítógép előtt nem töltök sok időt,
inkább kimegyek a kertbe szerelni. Mosta

nában éppen egy kis házikót építek rakla
pokból és vászonból.

– Ki szokott neked segíteni a technikai
szerkezetek összeállításában?

– Mindent egyedül készítek. Senki nem
segít a tervezésben, elkészítésben. Szere
tek egyedül dolgozni, mert mindent úgy
csinálok, ahogy én magam kigondoltam.
Testvérem fizikakönyvét szoktam bön
gészni, abban találok választ a kérdéseim
re, ha problémák merülnek fel. A szom
széd villanyszerelő bácsi nagyon jó bará
tom, vele szoktam megbeszélni, miket ké
szítek. Hálás vagyok neki, mert nagyon sok
alkatrészt kapok tőle.

– Hogyan tovább a jövőben?
– Nagy tervekben nem gondolkodom,

mindig csak a következő találmány van a
szemem előtt. Sok mindennel szeretnék
foglalkozni, ha nagy leszek, de hogy mi le
gyek, azt még nem döntöttem el, és a to
vábbtanulás is várhat még. Egyelőre olya
nokban gondolkodom, amiket meg tudok
valósítani. T. A.
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2012 decemberében jelentek meg
azok a pályázati kiírások, amelyeket a
Nemzeti Tehetség Program a saját alap
jából kívánt finanszírozni. A Bolyai Já
nos Katolikus Általános Iskola vezető
sége figyelemmel kísér minden olyan
lehetőséget, amely az oktatás minősé
gében vezethet a legjobb eredmények
re, természetes, hogy ez a program sem
szorult a látókör perifériájára.

A tanintézmény pályázott és nyert, ösz
szességében mintegy nyolcmillió forintot
sikerült hozzátenni a büdzséhez, a sikerek
ről Csider Andorné, az általános iskola igaz
gatóhelyettese adott tájékoztatást a Szeren
csi Hírek számára. Elmondta, hogy a kiírá
sok elsősorban a tehetségre fókuszálnak a

tanintézmény szakterületein belül. Négy
beadvány kapott támogatást, a játékos ma
tematika, a hatvanórás tehetségműhely ne
gyedikes és ötödikes tanulók számára, fo
citorna, és a tehetségműhely nyári időszak
ban történő folytatása. Ez utóbbi kirándu
lásokat is tartalmaz, tavaly például számos
település felkeresését tette lehetővé a prog
ram – Nyíregyházától Budapestig. Részét
képezi a megnyert pályázatoknak egy men
torprogram, ami ugyan a felzárkóztatásra
vonatkozik elsődlegesen, de a tehetségek
kel való egyéni foglalkozásokra is módot
ad. Hat mentortanár vállalta az egyéni kép
zést különböző tantárgyakban az iskolai
időszakon belül, de tanórákon kívül is, egy
szigorúan kidolgozott fejlesztési tervet kö

vetve. Ez a plusz képzésmód persze szülői
hozzájárulást is megkövetel.

A Magyar Tehetségsegítő Szervezetek
Szövetsége sajátos módon írta ki pályázatát
tehetségpontok számára. Ehhez tudni kell,
hogy nem csak hazánkban, de határokon
túl is léteznek ún. regisztrált és akkreditált
tehetségpontok, amik már egyfajta nívót je
lentenek az ilyen minősítéssel rendelkező
tanintézmények számára. A Bolyai János
Katolikus Általános Iskola idetartozik, sőt
elérte a „kiváló akkreditált” jelzőt, ami ab
ban is előnyt jelent, hogy amíg a regisztrált
tehetségpontok egy, az akkreditáltak kettő,
addig a kiváló akkreditáltak három gazda
gító programpárra pályázhatnak. Termé
szetes, hogy a tanintézmény nem hagyta ki
a lehetőségeket, nehéz felsorolni azokat a
beadványokat, amelyekre a teljes siker vo
natkozik. SfL

SSiikkeerreess  ppáállyyáázzaattookk  aa  BBoollyyaaiibbaann

GGééppeekkeett  ééss  rroobboottoott
készít a harmadikos diák

A szerencsi Rákóczi Zsigmond álta
lános iskolában számos programot
rendeznek évente. Minden héten át
lépem az iskola küszöbét, egyszer
versenyek, másszor előadások, oly
kor ünnepségek miatt, alig sejtve,
hogy milyen sok tehetséges gyermek
jár ebbe az intézménybe. Megtudtam,
hogy egy rendkívül ügyes harmadi
kos tanuló szívesen megmutatná ta
lálmányait. Kőszegi Jácint picit félén
ken, de ügyesen válaszolt a kérdése
imre, és arra is megkértem, mutassa
meg nekem, mivel foglalkozik sza 
bad idejében. Jácint megérkezett, kis
táskáját gondosan elhelyezte egy szé
ken, majd a maga kis zavarában elő
vette „masináit”.



Atárlat ünnepélyes megnyitóján Ráczné Váradi Éva, a Rákóczi Zsig
mond Általános Iskola igazgatója köszöntötte az érdeklődő kö
zönséget, miközben megjegyezte, a művésznő fekete pontot ka

pott tőle, mert fél éve munkatársak a tanintézményben, de eltitkolta elő
le kivételes tehetségét. Majd komolyra fordítva a szót, hangsúlyozta, az
alkotóművész olyan tehetséges ember kell hogy legyen, akinek közel
kell élnie a megörökítendő témához, a felhasznált anyagokhoz, mind
ezekkel úgy illő dolgozni, hogy a szemlélő számára átüssön a karakter,
az adott emberre jellemző stílus. – Úgy gondolom, – fogalmazott
Ráczné Váradi Éva – ha megnézzük az alkotásokat, első pillanatra
szembetűnik, hogy az üvegfestészettel egy bizonyos stílust képvisel a
művész, az Üvegvarázs elnevezéstől nem lehetett volna jobb címet adni
a kiállításnak.

Szakos Erika az adás törvényével kezdte bemutatkozását – misze
rint ha örülni akarsz, adj örömöt másoknak, ha szeretetet akarsz, ta
nulj meg szeretetet adni. Aki ad, az adakozóvá teszi a másik személyt
is. – Munkáimmal én is adni szeretnék – fogalmazott a művésznő 
– visszaadni azt a szeretetet, azt az érzést, amit a családomtól, baráta
imtól, tanítványaimtól kapok.

Mit lehet ehhez hozzátenni? A műveket látva, az elmondottakat hallva
egy gondolat körvonalazódik: Szakos Erika örömöt, szeretetet adott,
ugyanezt érdemli mindazoktól, akiknek adta. SfL

Az alkotás illata a művészet szabadságában tör fel-
színre, ugyanakkor egyfajta elegyet képez a szabadság
művészi megjelenítésében is, vallja Szakos Erika mű-
vésztanár, akinek Üvegvarázs című kiállítása május
15-én nyílt meg a Rákóczi-vár árkádjában.

Szakos Erika:
Már gyermekkorában felbuk
kant kreatív képessége, min
dent kipróbált, amit lehetett,
autodidakta módon pl. egy
kölcsönkapott géppel tanult
meg varrni, amellett szívesen

vett részt az iskola rajzszakkö
rének munkájában. Ezelőtt

négy évvel egy Mucha Alfons fes
tőművész munkásságát bemutató

kiadvány megadta az inspirációt, ehhez
párosult az üvegfestészet, úgy tűnik, elkötelezte magát e mű
vészeti ág felé. Mivel érdeklődési körének nem voltak ha
tárai, pályáját is nehezen választotta meg, végül a pedagó
gusi hivatás mellett döntött. Diplomáját Sárospatak taní

tóképző főiskoláján szerezte meg 2004ben, jelenleg an
gol nyelvet tanít a szerencsi Rákóczi Zsigmond Általános

Iskolában.

„„ ÜÜ vv ee gg vv aa rr áá zz ss ””
a várban
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Június 4. 17 óra: ÜLTESS TE IS SMARAGDFÁT! – Dr. Steier Jó
zsef ismeretterjesztő előadása a lovagteremben.

Június 5.: PC suli a könyvtárban
Június 6. 10 óra: Kerekítő a gyermekkönyvtárban
Június 6. 17 óra: AZ ÜNNEPI KÖNYHÉT alkalmából Zelenák

István, tokaji helytörténész: A tokaji aszú titkai című könyvének
bemutatója könyvvásárlással és dedikálással a lovagteremben.

Június 789.: ORSZÁGOS TÁROGATÓS TALÁLKOZÓ
Június 8. 814 óráig: RÉGISÉG ÉS KÉZMŰVESVÁSÁR a Rá

kóczivár udvarán

Június 10. 17 óra: AZ ÜNNEPI KÖNYVHÉT alkalmából íróol
vasó találkozó TóthMáté Miklós tiszalúci származású, Károli
Gáspárdíjas írószínművésszel a lovagteremben.

Június 11. 14 óra: PC suli a könyvtárban.
Június 14. 15.30 óra: A HEGYALJAI ALKOTÓK TÁRSULÁSÁ

NAK közgyűlése a kaszinóban.
Június 18. 14 óra: PC suli a könyvtárban.
Június 2430.: KOLOMPOS TÁBOR.
Június 29.: I. KOLOMPOS NÉPZENEI FESZTIVÁL.

A szervezők a műsorváltoztatás jogát fenntartják.

A Szerencsi Általános Művelődési Központ
júniusi programjai

munkakörbe keresünk

munkatársat.

A szakmai önéletrajzot és a motivációs levelet
a szerencsimunkahely@gmail.com e-mail címre várjuk.

webgrafikus

14

Június 7én (péntek) 19 órától 
a szerencsi Rákóczi Várban.

Közreműködnek: 

Gregus Tárogató Kvartett
(Nyilas Gábor, Szabó Sándor, 

Dr. Tóth Ákos, Tóth Gábor), 

klarinéton közreműködik 

Kiss Gy. László, 
Lisztdíjas művész. 

A hangverseny védnöke 

Koncz Ferenc 
polgármester. 

A rendezvény bevételét  egy balesetben
megsérült tárogatós javára fordítják.

Az Országos Tárogatós Találkozót 
a Szerencsi Általános Művelődési Központ,  

valamint a vajai Rákóczi Tárogató Egyesület szervezi. 
A június 7étől 9ig tartó eseményre 

Magyarország minden vidékéről és a határon túlról is 
érkeznek tárogatósok.

Jótékonysági
tárogató hangverseny

Regionális Német 
Nemzetiségi Fesztivál

Regionális Német Nemzetiségi Fesztivált rendeznek
június 1jén Rátkán. 

A program célja, hogy összefogja a megye német nemze
tiségi önkormányzatainak munkáját. Az események június
1jén 11 órától kezdődnek a település iskolájának udvarán.
Kulturális csoportok, énekkarok, zenei együttesek, egyesü
letek mutatkoznak be. A vendégek ingyenesen kóstolhatnak
a különböző települések ételkülönlegességeiből, amiket
helyben készítenek el a résztvevők.



420 éve, 1593. június 8-án született 
Szerencsen I. Rákóczi György

ARákócziak, akik a 17. század elejére
az ország legelőkelőbb és leggazda
gabb családjai közé tartoztak, és

1630ban már másodszor nyerték el Erdély
fejedelmi székét, gyermekeiket soha nem
küldték külföldre tanulni. I. Rákóczi György
és Lorántffy Zsuzsanna négy gyermeke kö
zül az elsőszülött Samuka, és a legkisebb Fe
renc korai halála megviselte a szülőket. 
Az első nevelést György és Zsigmond Sáros
patakon kapta, leginkább anyai felügyelet
mellett. Prónay Mátyás az úrfikat írásra, ol
vasásra és latin nyelvre oktatta, de a magyar
nyelvre is nagy gondot fordított. A házi ne
velés mellett az apjuk által fenntartott pata
ki nyilvános iskolába is jártak, és ismerked
tek diáktársaikkal.

Fejedelemmé választása után Rákóczi
György családjával Gyulafehérvárra költö
zött, így már szeme előtt nevelkedett két
fia. A fejedelmi udvar ebédlő asztalától
kezdetben a gyermekeket távol tartotta,
később azonban az ünnepélyes alkalmak
kor, leginkább a tanulás, okulás kedvéért
helyet kaptak. Ez képezte első bevezetésü
ket a világ és Erdély dolgaiba. Felesége ja
vaslatára „a gyermekek akkorára nőttek,
hogy amit látnak, arról meg is emlékeznek”,
kamasz fiait először 1636ban ismerteti
meg a férfipróbáló tábori élettel. A felser
dült fiúk, a Keresztury Pál által irányított
udvari lovagiskolában fejlesztették tudás
tárukat, ahol a legnagyobb családok gyer
mekeivel tanultak együtt. Herczeg Zsig
mond új tanítási el
veivel másként ne
velték az államfér
fit és a papi pályára
készülő diákokat.
Györgyből felüle
tes, Zsigmondból
tudós ember lett. 
A két gyerek első
apjukhoz címzett leveleiben már mutat
koznak e különbségek: az idősebb száraz
és kimért stílusához képest a fiatal szere
tetteljes soraival szemben: „Fiúi engedel-
mességtől viseltetvén, nagyságodat akar-
ván meglátogatni e levelem által.”

A Rákóczyifjak első nagy vizsgája az
1637es konfirmációjuk volt. Ünnepi dísz
öltözetben, a nagy templomban, a papok,
professzorok, tanító rendek előtt adtak szá
mot tudásukról. A szülők nagy megelégedé
sére a több mint 400 kérdésre váltakozva
feleltek, rendkívüli pontossággal idézve a
szentírást. Zsigmond így írt erről: „A hitet
pedig tanulni kell – s épp ezért az iskolák ve-
teményeskertjei a jóságos cselekedeteknek.
Mily boldogok ők – ő és testvére –, hogy oly
szülőktől származnak, kik ezt felismerték, s

megoltalmazták at-
tól, hogy gyengesé-
gök miatt a gonosz-
ságra ne hajoljanak.”

A fejedelem, mi
kor fiai tanulmánya 
i kat befejezték, pon
tokba szedett atyai
intelmekkel látta el

őket. „Soha az Isten útjáról le ne térj! 
A haza szolgálatában soha ne légy tunya,
késlelkedő! Szentül, mérsékelten, józanul s
teljes erőddel a közjó előmozdításán igyekez-
zél! Minden sorsú és állású embert megbe-
csülj! Kerüld a hálátlanságot, légy elismerés-

sel mások érdemei iránt! A tunyaságot, mint
az élet ragályát kerüld! Minket, szülőidet sze-
ress és tisztelj! Egyetlen testvéredet szeresd,
nehogy versengéstek megkeserítsen minket!”
Ez utóbbi probléma, a nézeteltérés a feje
delmi csemetéket sem kerülte el, erre utal
nak Zsigmondnak bátyjához írt sorai: „De a
testvéri szeretet tündöklő ragyogása ily hir-
telen a gyűlölködés mérlegserpenyőjébe öm-
lött át? Bizony esztelen lennék, ha ekkora
gyűlölködés kábulata nehezedne rám.”

György az iskola falai közül a katonai élet
útra lépett, majd közelgő házasságkötését
az atyai szeretet újból tanácsokkal látta el:
„Mind most, mind ezután tisztán, igazán tö-
kéletesen szeressed mátkádat és feleségedet,
de csak úgy azért, hogy ahhoz való szeretet
hazádnak, nemzetednek, kiváltképpen az Is-
ten tisztességének szeretetid feljebb ne halad-

ja.” Az apja és nagyapja katonai ambícióit
örökölt ifjút még apja életében 1642ben fe
jedelemmé választották.

Zsigmond, aki 17 évesen korát meghala
dó ismeretekkel bírt, az udvarban maradt,
a székelyek kapitánya lett. Apja fürdőre, va
dászatra is gyakran magával vitte, feleségé
nek írt levelében kitűnik: „…higgyed édesem,
oly becsülettel, keménységgel, megért elmé-
vel viseli magát minden rendekhez.” Mint
másodszülött fiú csak alárendelt politikai
szerepre számíthatott, ennek ellenére min
den irigység nélkül készült egy teljes emberi
életre.

Nem kétséges, hogy a fiatalurak apjuk di
nasztiaalapító, szigorú, következetes,
ugyanakkor tiszta és boldog családi életét
választották példaképül. O. Z. M.

Rákóczi Zsigmond aláírása

II. Rákóczi György

Rákóczi György
gyermekei I. Rákóczi György

„…A haza szolgálatában

soha ne légy tunya, 

késlelkedő!…”
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Az elmúlt időszak különleges idő
járása után a természet rohamosan

próbálja behozni a lemaradást. Lassan
beköszönt a nyár, az összetorlódott mun

kák miatt nehéz volt minden szükséges ápo
lási tevékenységet elvégezni.

Konyhakerti növényeinkről elmúlt lapszámunkban elindított cik
künket folytatjuk az uborka gondozásához szükséges tudnivalókkal.
Az uborkát érdemes hálóra felfuttatni, így nem fertőződik meg a ta
lajról peronoszpórával, és öntözéskor száraz marad a lombja. Ve
gyük figyelembe locsoláskor, hogy lehetőleg csak a növények tövére
jutassuk a vizet az uborkánál és a paradicsomnál is. A levélre kerülő
víz elősegíti a gomba spóráinak bejutását a növénybe. Permetezés
hez használjunk csalánlevet, és úgy tervezzük meg a kertünket, hogy
a növénytársítások által kedvező kölcsönhatást biztosítsunk kisker
tünkben, „öngyógyító vegyes kertet” hozzunk létre. Például a hagy
ma és a sárgarépa kölcsönösen riasztja egymás kártevőit. A paradi
csom és az uborka mellé ültessünk fokhagymát, így kevesebb esélyt
adunk a gombás betegségek kialakulásának. A paradicsom és a zel
ler óvják a káposztaféléket a levéltetvektől, ezek „cserében” a zellert
megvédik a zellerrozsdától. A borsikafű (csombor) elriasztja a bab
ról a fekete babtetveket. A körömvirág és a büdöske távol tartják a
fonálférgeket. Mindig vessünk ezekből a zöldséges ágyások közé is!
A sarkantyúka magához vonzza a levéltetveket, ezzel kevésbé káro
sítják azok a többi kultúrnövényt. A kapor majdnem minden zöld
ségnövényre előnyös hatású. Serkenti azok csírázását és fokozza el
lenálló képességüket. A bazsalikom uborka mellé vetve óvja azt a
lisztharmattól és odavonzza a méheket a beporzáshoz.

Sajnos bizonyos fertőzésnagyságnál már csak növényvédő sze
rekkel érhetünk el eredményt. A kártevők és kórokozók elleni harc
ban tartsuk szem előtt környezetünk (méhek, hasznos ragadozó ro
varok pl. katicabogár stb.), egészségünk (szermaradék) védelmét!
Kérjük a forgalmazó szaktanácsát a felhasználással kapcsolatban!

A gyep: Folytassuk a fűnyírást, szükség szerint növeljük a gyako
riságot, csökkentsük a vágási magasságot a nyári szinthez közelítve.
Nagy gond ilyenkor a kétszikű gyomok megjelenése, melyeket fá
radságosan gyomkiszúróval vagy permetszerrel távolíthatunk el.
Sok gyepen jelenik meg a moha. Összetett védekezést kell választa
nunk: fontos a jó minőségű fűgyűjtős fűnyíró, gyakori gyepszellőz
tetés, igény szerint a talaj meszezése, vasgálic vagy „mohastop” hasz
nálata.

A gyümölcsösökben a virágzást követően a legfontosabb a beteg
ségek és kártevők leküzdése. Az alma lisztharmat betegségét a friss
hajtások fehéres (lisztes) színéről vehetjük észre. Mielőbb távolítsuk
el ezeket a hajtásvégeket és égessük el őket. A levéltetvek jelenlétére
a levelek összehúzódása, befelé fordulása hívja fel a figyelmet. Mi
előtt vegyszerhez nyúlnánk, használjuk a csalánlevet permetszer
ként. Az őszibarackfa tányérjába ültetett torma megvédi a fát a le
vélfodrosodástól. A sarkantyúka a fák köré vetve betakarja a fa tövét,
és a levéltetveket magához csalogatja a gyümölcsfáról. Az öregebb
fák árnyékában jól fejlődik a borsmenta is. Az almamoly és a cse
resznyelégy lárvái ellen helyezzünk feromoncsapdákat a fákra, így
ezek vegyszermentesen elpusztítják a molyt, illetve a legyet, mielőtt
azok még leraknák petéiket a gyümölcsbe.

Száraz időben locsoljunk rendszeresen a növényeink megerősö
déséig! A frissen kikelt palánták hajszálgyökerei elszakadnak, ha a
talaj kiszárad és cserepes lesz, ez a kikelt csíranövények pusztulá
sához is vezethet.

A díszkertben az áprilisban elvetett egynyáriak már kelnek, rit
kítsuk meg őket és tartsuk tisztán a gyomoktól. A rózsatövekről tá
volítsuk el mielőbb a megjelenő vadhajtásokat, hogy ne használják
el feleslegesen a tápanyagot. A levéltetvek ellen permetezzünk csa
lánlével, szükség esetén vegyszerrel.

Virágoskertünkben tervezzünk lepkekertet olyan virágfajokból,
melyek nektártermelők és szín
pompás pillangókat csalogatnak vi
rágágyásunkba. Ezen virágfajokat
vethetjük külön sorokba, vagy a
magokat összekeverve kialakítha
tunk egy vegyes virágágyást is. 

Mészáros Miklós

POLGÁRMESTERI HIVATAL
Koncz Ferenc polgármester: időpont-egyeztetéssel tart fogadóórát. Egeli Zsolt alpol-
gármester: minden hónap harmadik hétfőjén, legközelebb június 17-én 14-16 óráig.Tel.:
47/565-203. Kiss Attila alpolgármester: minden hónap második szerdáján, legközelebb
június 12-én 14-17 óráig. Tel.: 47/565-203. Barva Attila jegyző: minden páros hét szerdáján,
legközelebb június 12-én 8-12 óráig. Tel: 47/565-202. 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, pén-
tek 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: június 3-9.: Alba; június 10-16.: Szerencs; június 17-23.: Centrum;
június 24-29.: Oroszlán. 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

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

Munka a kiskertekben
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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
Bekecsen 2 szobás, fürdőszobás
családi ház eladó 400 öl kerttel,
ásott kúttal és 70 db gyümölcsfá
val. Érdeklődni: 20/2111103. (8)

Szerencsen áron alul emeletes
családi ház a Tesco, iskola, óvoda
közelében eladó. Kétgenerációs
lakásnak, nagycsaládosoknak, vál
lalkozásra alkalmas. Rendezett
udvaron, melléképületekkel. Érd.:
70/6557576, 47/363282. (8)

Szőlőültetvényt vásárolnék Sze
rencsen, Bekecsen, Ondon és Le
gyesbényén. Tel.: 20/9724424. (8)

Szerencsen az uszoda mellett
kétszobás összkomfortos családi
ház nagy nappalival, garázzsal,
melléképületekkel, gáz és vegyes
tüzelésű kazánokkal áron alul el
adó. Érd.: 47/363530. (8)

Megyaszón, Petőfi út 45. szám
alatti, összkomfortos, két részből
álló családi ház melléképületekkel,
2562 m2 udvarral eladó. Irányár: 5
M Ft. Érd.: 30/5460713 (8)

Szerencs központjában, zöldöve
zetben, társasházban 2 szobás

fsz.i, részben bútorozott lakás al
bérletbe kiadó ill. eladó. Érd:
70/9671142 (8)

Szerencs, Előhegy utca 33. szám
alatt összkomfortos 3 szobás, ve
gyes tüzelésű családi ház, garázs
zsal, melléképületekkel eladó.
Érd.: 20/3238316 (89)

Szerencs főutcáján 100 m2es
családi ház – irodának, telephely
nek, üzletnek, rendelőnek is alkal
mas – eladó. Valamint Bekecsen
85 m2 családi ház eladó.  Érdek
lődni: 30/8363302 (89)

Szerencsen,a Kölcsey utcában el
adó kétszintes családi ház 130 m2

lakóterülettel, 720 m2 telekkel,
nagy terasszal, garázzsal, kazán
házzal. Helyiségei: 3 szoba, nappa
li, étkező, konyha, fürdőszoba. Irá
nyár 11 MFt. Budapesti cserein
gatlan is érdekel. Érdeklődni:
30/3532573. (8)

VEGYESVEGYES
Megbízható, leinformálható
szakképzett ápoló vállalja idősek
gondozását, ápolását akár teljes
körűen is. Tel.: 30/4265550. (8)

Tűzifa értékesítés olcsón! Ugyan
itt fuvarozást vállalok. Érd.:
20/4722473. (8)

Lakossági

apróhirdetés

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

www.bowling-club.eu

Egész nyáron rendkívüli

Csapolt Borsodi sör
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

180 m EXCLUSIVE2

lakástextil, cipő, táska, válogatott egyedi felnőtt,
gyermek használt ruha

MINDEN PÉNTEKEN ÉS SZOMBATONMINDEN PÉNTEKEN ÉS SZOMBATONMINDEN PÉNTEKEN ÉS SZOMBATON
ÚJ ÁRUKÉSZLETTELÚJ ÁRUKÉSZLETTELÚJ ÁRUKÉSZLETTEL

várjuk kedves vásárlóinkat!

Szerencs, Gyár út 61. (a Profi mellett)

Péntek:
Szombat:
Hétfő:
Kedd:
Szerda:
Csütörtök:
Vasárnap:

ÚJ ÁRU!ÚJ ÁRU! 9-17
-12

9-17
9-17
9-17
9-12
Zárva

óra
9 óra

óra
óra
óra
óra

( )
( )
( )
( )
( )
( )

500 Ft/db
500 Ft/db
400 Ft/db
300 Ft/db
200 Ft/db
100 Ft/db

NYITVA TARTÁS

ÚJ ÁRU!ÚJ ÁRU!

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!

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

1 999 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 Ft



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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Vízszintes: 2. A megfejtés harmadik része. 9. Szo
rítóeszköz. 13. Kovásztalan, lapos, kerek kenyér. 14. Om
ladék. 15. Tibeti állatot. 16. Meglel. 19. Egyik kontinens.
20. A megfejtés negyedik része. 24. A megfejtés első
része. 26. Kis balta része. 28. Kén, ittrium, vanádium
vegyjele. 29. Vibrál. 31. Névelő. 32. Mint, németül. 33.
Fogadó. 35. Római 1901. 37. Szárnyas gyomrát. 38. Né
mán les. 39. Nem csak engem és téged. 40. Lombos nö
vény része. 41. Érez, a végein. 42. Betakarít. 43. Zambiai,
francia, jemeni gépkocsijelzés. 45. Patak Romániában
(LONA) 46. Föld mélyébe rejt. 49. Segít a ruha felvéte
lénél. 50. Becsap. 52. Az én nevemet is hozd szóba. 54.
Kacagás. 56. Erőszak. 58. Illatos virágot. 60. Ritka be
tűnk. 61. Kutrica. 62. Nagyot mondás. 63. Határrag.

Függőleges: 1. Rugalmas szövet a csontok között. 2.
Földet művelj! Ford. 3. Földönkívüli. 4. Makacs. 5. Kicsi
nyítőképző. 6. Letérés az egyenes útról. 7. Nélküle nincs
sorsolás! 8. Egyre növekvő. 9. Vizes földdel beken. 10.
Régi űrmérték+ékezet. 11. Legfelsőbb szint. 12. Célom.
17. Kikelet. 18. Szemtelen rovar. 21. Ön vegyjele. 22. Ma
ró folyadék. 23. Kozák parancsnok. 24. A megfejtés
második része. 25. Rinocérosz. 27. Női ruhanemű. 30.
Férfinév. 33. Orosz uralkodó volt. 34. Elindul. 36. Víz fo

lyása. 42. Egymást követő betűk az abcben. 44. Eper és mogyoró is van ilyen, keverve. 47. A kö
zelebbi. 48. Könnyező. 51. Számnév, fordítva. 53. Néma lőrés. 55. Csiga jelzője. 57. Társulási forma.
59. Szolmizációs hang. K. Cs.

A május 17i keresztrejtvény helyes megfejtői közül Határik István, Szerencs, Kazinczy út 8.
szám alatti olvasónk ajándékutalvány nyert a Szerencsi Fürdő és Wellnessházba, amely a Szerencsi
Hírek szerkesztőségében (Szerencs, Népház) vehető át. A május 31i keresztrejtvény megfej
tésének beküldési határideje: június 7.

SzerencsiSzerencsi

HÍREKHÍREK
KERESZTREJTVÉNYKERESZTREJTVÉNY

REJTVÉNYFEJTŐK
FIGYELEM!

A keresztrejtvény ajándék
sorsolásán csak azok a

megfejtések vesznek részt,
amelyekhez mellékelték ezt

a szelvényt.

-

Jézus szavai

2013. május 31.

1

13

16

20

24

26

32

37

41

46

52

56

60

2

21

27

47

3

17

42

53

4

28

33

48

61

5

18

34

49

6

14

38

57

62

7

25

29

43

54

58

8

19

39

44

15

50

9

30

35

45

51

59

10

22

36

11

23

31

40

55

63

12

Worldfit
Szerencs

Telefon:
20/5281-888,

honlap:
worldfit.hu,

Cím:
Szerencsi Fürdő
és Wellnessház,

Szerencs,
Rákóczi út 94.

DIEGODIEGO
Áruház SzerencsÁruház SzerencsLaminált padlók

PVC padlók
Darabszőnyegek
Padlószőnyegek
Futószőnyegek
Karnisok
Függönyök
Tapéták (több mint 1500 féle), poszterek
Álmennyezetek, stukkók
…és kiegészítő termékek.

Szerencs, Bekecsi út 2. Tel : (47) 361-378efon

Szőnyegek szegése

akár használt szőnyegekre is!

24 48 órás határidővel

megrendelhető,

–



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.

Várjuk kedves vásárlóinkat!Várjuk kedves vásárlóinkat!

Mezőgazdasági szakbolt

Kedvezményes vetőmagvásár!

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.

NYÁRI !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!

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

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 Társa
Hús- és hentesáru Nagykereskedelmi Kft.

Szerencs és környékén

Akkumulátorok és töltések

Vásárláskor a használt
akkumulátort beszámítjuk

a legolcsóbban!

ingyenes bevizsgálása!

1000-4000 Ft értékben.

Akkumulátorok
a világszínvonalú Ca/Ca technológiával.

AkcióAkció
egész évben!

Szerencs, Kassa út 4.

Telefon: 20/981-6065.
(37-es főút)

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.



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

Egy kis hazai...
AKCIÓS TERMÉKEINK

Cserkészkolbász
Rakott sertésfej
Szerencsi virsli
Szendvics sonka
Füstölt csülök csontnélkül

1549 Ft/kg
809 Ft/kg
849 Ft/kg

1349 Ft/kg
1049 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 31-től módosításig érvényes!

Folyamatos termék vásárláshoz kötött ajándékok!

kiadó!

2 db 1000 m -es raktár
2

kiadó!
A raktárak külön bejárattal rendelkeznek.

Rámpás pakolás megoldható, a bejárati rész
szekcionált garázskapuval van lezárva.
A raktár alkalmas raklapos és darabáru

tárolására. Könnyűszerkezetű kivitel, 10 cm-es
szendvicspanel oldalfallal van szerelve.

A téli-nyári hőmérséklet 10-15 C között van.
A telephely kerítéssel van ellátva, az épület
kamerarendszerrel van szerelve és állandó
24 órás biztonsági szolgálattal rendelkezik.

0

Érdeklődni:
Pannon 2000 Kft.

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

email: info@pannon2000.hu

apvédők, gumiápolók, samponok, kormányvédők,
üléshuzatok, dísztárcsák

N

ABLAKTÖRLŐ LAPÁTOK AZ ÚJABB TÍPUSOKRA IS.
Olcsó kesztyűk kerti munkához, szereléshez.

KEZDJE ITT A VÁSÁRLÁST!

A TAVASZI OLAJCSERÉHEZ SUZUKI SWIFT – 2005-ig,
LADÁHOZ, OPEL ASTRA F 1.4-hez ajánljuk.

MOTOROLAJ + OLAJSZŰRŐ + LÉGSZŰRŐ = 5 000 FtMOTOROLAJ + OLAJSZŰRŐ + LÉGSZŰRŐ = 5 000 Ft

15W-40 és 10W-40 motorolaj 1 000 Ft

E-jeles nappali menetfény lámpák már 5500 Ft-tól.

Autóklímák biztonságos és hatékony fertőtlenítése,
a kellemetlen szagok megszüntetése ÓZONGENERÁTORRAL,

most bevezető áron! Tel.: (20) 926-3710
A BERECZK AUTÓSBOLTBAN

várunk minden érdeklődőt, próbálja ki Ön is!

Klímatisztítás, -fertőtlenítésKlímatisztítás, -fertőtlenítés
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