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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 izomzatot, javítja a koordinációt, fokozza a kerin
gést, növeli az izomerőt és az állóképességet, valamint se

gíti a légzésszabályozást. A vízben történő mozgás hat
a mozgatórendszer különböző részeire és az ideg

rendszerre is. A víz alatti torna célja a gerinc
és az alsó végtagok tehermentesítése, 

a terhelés csökkentése. 

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 24. (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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Egy emberként kell helytállnunk!
Azon gondolkodtam, milyen jó ötlet így a

nyár elején jótékonysági rendezvényt szer
vezni egy óvodáért. A nevelés és oktatás
minden figyelmet megérdemel. Aktualitá
sát pedig az adja, hogy éppen épülőben a
város két óvodája, hamarosan új környezet
be költöznek a gyermekek. Ideje tehát azon
is gondolkodni, hogy a megújult épületet

milyen tartalommal kellene megtölteni. Emlékszem, amikor
az én fiam járt a „Csicsergő” csoportba, évente rendeztek jó
tékonysági vásárokat. A szülők, óvónők, gyermekek által ké
szített vagy felajánlott dísztárgyak, édességek értékesítéséből
mindig jutott kisebb eszközfejlesztésre, egyegy kirándulás
megszervezésére. Ezért mondom, hogy remek ötlet az óvoda
javára szervezett családi nap, amely arról tanúskodik, hogy a
legtöbb ember számára a gyermek jelenti a jövőt, ha velük
vagy értük történik valami, az mindenkinek egyaránt fontos.

Összefogás. Ez a szó akkor is helyénvaló, ha a gyermekeink
jövőjéért szeretnénk tenni valamit, és akkor is szükség van az
együttműködésre, ha a bajból való kilábalásnál kell segítséget
nyújtani.

Ugyancsak ez a szó jutott eszembe, amikor az elmúlt napok
ban az egész ország egy emberként figyelte a dunai vízszint
emelkedését. A természeti veszedelem ezúttal szerencsére el
kerülte vidékünket, de a Duna áradása miatt a segítségért ki
áltó települések szavára ezrek mozdultak meg az országban.
Sokan érezték, hogy tenniük kell valamit. Június 6án 26 tűz
oltót vezényeltek Szerencsről a fővárosba. Mellettük akadtak
olyanok is, akik önként, szervezett formában utaztak Buda
pestre, hogy töltsék a homokzsákokat. Tisztelet érte, mert ők
is fontosnak érzeték, hogy ott legyenek, ahol a legnagyobb
szükség van a segítségre. Érkeztek magyarok határainkon túl
ról is. Egy erdélyi fiatalember – lehetett talán 25 esztendős –
az egyik csatorna híradójában így nyilatkozott: magyarok va
gyunk, ha bajban van az ország, mennünk kell, hogy segítsünk.

Miközben a védekezésről szóló tudósításokat figyeltem a te
levízióban, és sorra hangoztak el, hogy ki honnan érkezett a
fővárosba, hirtelen egy kérdés fogalmazódott meg bennem:
hol vannak a budapestiek? Hol van az a kétmillió ember, aki
Magyarország fővárosában él? A hétfői parlamenti közvetítést
nézve arra gondoltam, bizonyára a honatyák is a gátaknál
igyekeznek helytállni, azért ilyen üresek a székek az ország
házában.

Később néhány hazatérő segítőtől megtudtam, hogy ők bi
zony találkoztak egyegy vízparti kávézó előtt üldögélő ka
tasztrófaturistával és akadtak jónéhányan a helyiek között,
akik szerették volna meghálálni az önkéntesek munkáját: ká
véval, meleg teával, étellel kínálták a messzi földről érkezett
zsákolókat.

Tegyük félre a keserű szavakat. Összefogásra minden időben
szükség van. Egy emberként kell helytállni akár egy helyi óvo
dáért vagy iskoláért, és akkor is, ha rég nem látott baj fenye
geti az országot. Az összefogás ezúttal sikerült.

Muhi Zoltán

Jótékonysági 
családi nap 

a Gyárkerti Óvodáért

Az egész délutánt átölelő rendezvény kellemes kikapcsoló
dást jelentett a látogatóknak. A gyönyörű napsütés lehetővé
tette, hogy a gyermekek szabadtéren élvezhessék az önfeledt
mulatozást. Nem csak az apróságokat, hanem a felnőtteket is
idevonzotta az ovisok népes tábora. Koncz Ferenc polgármes
ter köszöntőjében hangsúlyozta: mindenki életében eljön az a
pillanat, amikor a legfontosabb a család és a gyermek.

A délután folyamán a Gyárkerti Óvoda minden csöppsége
megmutathatta tehetségét, hiszen sorra léptek színpadra a Ka
tica, Csicsergő, Nyuszi és Maci csoport fiai és lányai. Az ugráló
vár és csúszda mellett a szervezők a lovagteremben berende
zett játszóházzal kedveskedtek a piciknek, akik természetesen
minden játékot kipróbáltak. A szórakozásban kifáradt csöpp
ségek az édesség étel és italsátornál tölthették fel magukat
ismét energiával. Mint megtudtuk, a szülői munkaközösség öt
lete volt egy jótékonysági koncert megrendezése a Killer Sur 
prise zenekar közreműködésével. Smál József, az együttes do
bosa segítette tovább a szervezést, és megannyi fellépő meg
hívásával családi délutánná nőtte ki magát az ötlet. Fergeteges
produkciót láthattunk Kovács Annamária táncoktató vala
mennyi tállyai, szerencsi és taktaharkányi táncosától. Fellépett
többek között Rudolf Péter rock’n roll dallamaival és Kertész
Gabriella finom, káprázatos hastáncos mozdulataival. Az este
felé közeledve zúzós koncertet adott a Killer Surprise, és nap
lementével pedig a Dopping együttes zenélt a színpadon. A ren
dezvény bevételét a Gyárkerti Óvodának ajánlják fel a szerve
zők, amelyből új eszközöket vásárolhat, és további programo
kat szervezhet az intézmény.

Jótékonysági családi napot tartottak június 8án a
szerencsi Rákóczivárban. A Gyárkerti Óvoda és a Sze
rencsi Általános Művelődési Központ közös szervezé
sében megrendezett esemény számos gyermek és csa
ládi programmal várta az érdeklődőket.



Június 8án délután a szerencsi Kisboldogasszony római katolikus
templom előtti útszakaszon állt meg a Szent Orbán földi maradvá
nyait szállító gépkocsi, majd a katonák gondosan megtervezett ko
reográfia szerint helyezték el a templom előtt az oroszlánlábas erek
lyetartót.

– TokajHegyalja népének a szőlő és a bor az életet jelenti, az em
beri munka véges, ezért kérték őseink, és mimagunk is kérjük Szent
Orbán támogatását – fogalmazott Darvas László római katolikus
plébános, aki szerint a zarándoklat feléleszti bennünk a szent tisz
teletét, s érezzük, hogy nem vagyunk magunkra hagyva, mert egy
üdvözült lélek imája kíséri mindennapi munkánkat.

– Isten áldása nélkül mit sem ér az ember munkája – mondta
Koncz Ferenc polgármester, aki köszönetet mondott a zarándoklat
szervezőinek azért, hogy néhány percre Szerencsen is megállhatott
az ereklye. – Akik megszervezték és elindították ezt a zarándoklatot,
abban mutattak példát, hogy életünkből megéri feláldozni néhány
percet, egy kis odafigyelést és emlékezést, így talán könnyebb, ered
ményesebb lesz a mi munkánk is. A mai nap eszünkbe juttatja a
munkába vetett hitet, és az ehhez szükséges isteni áldást – fogal
mazott Szerencs polgármestere.

A Kisboldogasszony Kórus rövid műsorával együtt mindössze né
hány percig tartott a Szent Orbán ereklye szerencsi látogatása. A ka

tonák visszahelyez
ték a szállítóautóba,
és tovább haladt a
menet Monokig.
Szent Orbán csontjai
a Sarlós Boldogasz
szony római katoli
kus templomban
nyugszanak tovább,
hogy védelmezzék a
borvidék szőlőterü
leteit, bortermelőit. 

M. Z.

I. Orbán pápa 222 és 230 között
volt a római katolikus egyház veze-
tője. Halála után szentté avatták, ün-
nepét minden esztendő május 25-én
tartják. A szőlő, a szőlőművelők, ká-
dárok, kocsmárosok védelmezője-
ként tisztelik.

Szent Orbán munkásságáról kevés
a fellelhető információ, egyes források
szerint természetes halállal hunyt el,
mások úgy tartják, vértanúhalált halt.
A középkori hagyomány szerint ő
rendelte el, hogy a mise áldozati kely-

hét és tányérkáját aranyból vagy ezüstből készítsék, ezért kehellyel
vagy szőlőfürttel szokták ábrázolni. Részben ezért is választották
a szőlőművesek, kádárok, kocsmárosok patrónusuknak.

I. Orbán pápa földi maradványai több, mint hat évszázadon át
Rómában nyugodtak, majd 849-től 1771-ig az elzászi szőlővidé-
ken található Erstein városka kolostorának templomában őrizték.
Gróf Andrássy István 1771-ben Rómában járt, s vélhetően a mél-
tán híres Tokaji Aszúból vitt keveset XIV. Kelemen pápának. 
Az egyházfő megtudta, hogy a magyar borvidéken a tavaszi fa-
gyok olykor nagy károkat okoznak a szőlőkben. A pápa ekkor
ajándékozta Andrássy grófnak Szent Orbán ereklyéjét. Elzászból
átszállították Monokra, ahol az And-
rássy-kastély akkoriban épült
kápolnájában he-
lyezték el. Az erek-
lyét ma is a XIV. Ke-
lemen pápa által
adományozott, eredeti
oroszlánlábas, aranyo-
zott ereklyetartóban
őrzik.

Szerencsre érkezett a Szent Orbán ereklye

Miután május 25-én Kossuth Lajos szülőfalujától Tokajig tartott a Szent Or-
bán zarándoklat, június 8-án Szerencs érintésével visszaszállították Monokra
a szőlő- és borművesek, a kádárok védőszentjének földi maradványait. A Szent
Orbán ereklyét a szerencsi Kisboldogasszony római katolikus templom előtt
Koncz Ferenc polgármester, Darvas László plébános, valamint a Kisboldogasz-
szony Kórus fogadták és köszöntötték.
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Hiszünk Magyarország feltámadásában!

Egy nemzet vagyunk
Hazánk nagy területeket vesztett el 1920. június 4én, így mintegy 3,3 millió magyar rekedt

kívül az új állam határain, és kerültek szülőföldjükön kisebbségbe. Az Országgyűlés 2010.
május 31én döntött úgy, hogy június 4ét a nemzeti összetartozás napjává nyilvánítja,
amely azt idézi, hogy határon túli és anyaországi magyarok, mi mind egy nemzet vagyunk.

Trianoni megemlékezést tartottak június 4én a szerencsi Bocskai István Gimnázium aulá
jában, ahol az intézmény diákjai adtak műsort a 20. századi országcsonkítás mementójára.

Az eseményt az intézmény igazgatója nyitot
ta meg. Dr. Gál András kifejtette, hogy a Tria

non okozta seb csak látszólag gyógyult be a
közel egy évszázad alatt. – A magyarság
egyre fogy, egyedül maradtunk, de

szorgalmas tanulással, lelkiis-
meretes munkával elnyerhet-

jük a megbecsülést.
A gimnázium

diákjai versekkel,
énekekkel idézték
fel Trianon utóhatá
sait.
Koncz Ferenc polgár

mester arról szólt, miként
kezeljük a jelenben, és hordozzuk a múlt fájó emlékét, hangsúlyozva, hogy ifjaink bárhol
is járnak a nagyvilágban, tudniuk kell, hogy szívüket mindig visszahívja a magyar szó és
visszavárja a szülőföld.

A Bocskai István Gimnázium udvarán lévő, a nemzet tragédiájára emlékeztető trianoni
emlékmű koszorúzása után a Balogh Sándor Alapítvány felajánlását, egy smaragdfát ül
tetett el Balogh Sándor elnök, Koncz Ferenc polgármester és dr. Gál András igazgató.

Takács Angéla

Az I. világháborút lezáró antanthatalmak és Magyaror
szág közötti békeszerződést 1920. június 4én írták alá
Versaillesban, a NagyTrianon palotában. Ennek eredmé
nyeként feldarabolták az ezeréves Magyar Királyságot, a
magyarság harmada határon túlra került. A nemzeti össze
tartozás napján dr. Mengyi Roland, a BorsodAbaújZem p 
lén Megyei Közgyűlés elnöke mondott emlékbeszédet To
kajban, ahol újra avatták az Országzászló Emlékművet.

Ringer István szerencsi tárogatós előadását követően Sajtos
László, a Tokaji Országzászló Egyesület korelnöke köszöntötte a
megjelenteket az 1934ben épített, de megcsonkított emlékmű
alatt. Beszédében kiemelte, hogy amit a múlt század közepén le
bontottak a rombolók, azt most ismét sikerült felújítani. Májer Já
nos tokaji polgármester a kilencvenhárom évvel ezelőtti esemé
nyeket foglalta össze, majd az emlékműre összpontosítva az össze
fogásra, annak eredményeire hívta fel a figyelmet. Dr. Mengyi Ro
land, a B.A.Z. Megyei Közgyűlés elnöke Májer Jánosnak és Simon
Csabának, az egyesület elnökének mondott köszönetet azért a
munkáért, amely az emlékmű megújulásához vezetett. A közgyű
lési elnök később megjegyezte, hogy az elődök olyan helyet válasz
tottak a nemzeti tragédia demonstrálására, ami zarándokhelyként
is megállja a helyét. Kőbe akarták vésni: volt egyszer egy Magyar
ország a maga impozáns nagyságával, hegyeivel, folyóival, síksá
gával és magyarságával. – A trianoni békediktátum nem volt más,
minthogy kikövetelték az aláírást, ami halálos ítéletnek is megfelelt

hazánkat illetően, eltiporva a nemzetközi jogokat – mondta dr.
Mengyi Roland, hangsúlyozva, hogy a magyarság megosztásának
gyilkos folyamata kilencvenhárom éve tart, ezért fontos az anya
ország támogatása a határokon túli magyarság felé, ezért van szük
ség a nemzet részei közötti összefogásra. Zárszóként aláhúzta,
hogy hazánk építkezéséhez a legerősebb szikla maga a nemzet. 
A programon a görög keleti, görög katolikus, római katolikus, re
formátus és evangélikus egyházak képviselői áldották meg a Tokaji
Országzászló Emlékművet, végül az ünneplők Ringer István táro
gatójátéka mellett énekelték el a Himnuszt és a Székely Himnuszt.

SfL

Fogadjuk el hatá
ron túli nemzettest
véreinket, hiszen
nekik minden nap

meg kell küzdeniük
mindazért, ami szá

munkra természetes: a
magyar nyelv használata, a megem
lékezések, a megélhetés, az érvénye
sülés. A mai fiatalok szerencsések,
hogy már gyermekkoruktól szaba
don emlékezhetnek nemzetünk
hőstetteire vagy akár tragédiáira.
Amikor átlépjük a határt, magyarul
szólnak hozzánk, mert a világban
egyedülálló ez az ország, amely saját
magával határos.

KONCZ FERENC
polgármester
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A Szerencsi Városi Bí-
róság 2012. novemberében csalás
vétségének kísérletében bűnösnek mond-
ta ki K. L.-t, a Szerencsi Városüzemeltető Nonpro-
fit Kft. korábbi általános igazgatóhelyettesét, akit 120 óra
közérdekű munkára, valamint 22 155 forintos bűnügyi költség
megfizetésére ítélt. Az ügy idén másodfokon folytatódott, 2013
áprilisában a Miskolci Törvényszék a büntetést egy év próbára
bocsátásra enyhítette, egyebekben helyben hagyta a korábbi
ítéletet.

ASzerencsi Hírek 2012. december
14ei számában tudósítottunk az 
első fokon hozott bírósági ítéletről

és az ügy részleteiről. Mint ismeretes,
2010. június 14én az ügyben vádlottként
szereplő K. L. és barátai elhatározták,
hogy megalakítják a Szerencsi Lokálpat
rióta Egyesületet, arról is döntöttek, hogy
az akkoriban megrendezett Hegyaljai
Gazdanapokon adományokat gyűjtenek a
korábbi árvízkárosultak javára, majd az
adományokat kisebb ajándékokkal, kitű
zőkkel köszönik meg. A Szerencsi Lokál
patrióta Egyesület 1000 db kitűző meg
rendelését határozta el, és a vádlottat kér
ték fel arra, hogy ennek elkészítését ren
delje meg. A Szerencsi Lokálpatrióta
Egyesület megalakítását követő napon 
K. L. telefonon leadta a megrendelést a jel
vényeket készítő cégnek, majd a munka
helyén kolléganőjét kérte meg, hogy szá
mítógépen keresztül, elektronikusan
megrendelje a kitűzőket. Az eljárás során
kiderült: kétnapos szállítási határidővel
kérték az árut, és megrendelőként nem a
Szerencsi Lokálpatrióta Egyesületet, ha
nem a Szerencsi Városüzemeltető Non
profit Kftt jelölték meg úgy, hogy erre a
névre és címre kérik a számlát is kiállíta
ni. A megrendelés szerint két napon belül
elkészültek a kitűzők, és a számlát is kiál
lította a kivitelező cég a Szerencsi Város
üzemeltető Nonprofit Kft. címére. Ez a
125 ezer forintról kiállított számla azon

ban eltűnt, a kivitelező cég határidőn be
lül nem kapta meg a munka ellenértékét,
ezért 2010. augusztus 1jén, telefonos
egyeztetés után az eredetivel megegyező,
hiteles másolatot küldött a vállalkozó cég
a Szerencsi Városüzemeltető Nonprofit
Kft. címére. Az önkormányzati cégnél ik
tatták a számlát, amely tartozásként be
került a könyvelésbe, de nem fizették ki.

A bíróság megállapította, hogy a Szeren
csi Lokálpatrióta Egyesületet a Borsod
AbaújZemplén Megyei Bíróság 2010. au
gusztus közepén vette nyilvántartásba, és
tisztségviselőváltás is történt a civil szer
vezetnél, amely felvette a kapcsolatot a ki
vitelezővel, és amikor tisztázódott, hogy a
megrendelő valójában nem a Szerencsi
Városüzemeltető Nonprofit Kft., hanem a
Szerencsi Lokálpatrióta Egyesület, 2010.
december 15én kiállítottak egy újabb
számlát a Szerencsi Lokálpatrióta Egyesü
let nevére, majd a szervezet a számla el
lenértékét készpénzben kifizette.

Az elsőfokú bíróság a tanúvallomások
alapján azt állapította meg, hogy a vádlott
azzal a céllal diktálta le a levelet a kollé
ganőjének, hogy a szolgáltatás ellenérté
két majd a Szerencsi Városüzemeltető
Nonprofit Kft. fogja kifizetni, és ezért adta
K. L. kolléganőjének azt az utasítást, hogy
törölje ki az emailt, és ezzel tüntesse el
az erre utaló nyomot is. A bíróság állás
pontja szerint, mivel az egyesület bejegy

zésére abban az időszakban még nem ke
rült sor, a civil szervezet nevében egy nap
pal a megalakulása után nem lehetett vol
na megrendelést elküldeni, ezért a bíró
ság megállapítása szerint a vádlottnak az
volt a szándéka, hogy majd a nonprofit
kft. fogja megfizetni a vállalkozó díját.
Kár okozás azonban nem történt, ezért
csupán a bűncselekmény kísérletét álla
pították meg. A társasághoz benyújtott
számla valós gazdasági eseményt takar,
hiszen valóban legyártották azokat a ki
tűzőket, a számla valódi, mindössze arról
van szó, hogy nem a Szerencsi Városüze
meltető Nonprofit Kft. volt a megrendelő,
és nem neki kellett volna fizetni, s mivel
nem is fizetett, így nem érte kár a céget.

A Szerencsi Városi Bíróság 2012. no
vember 15én hirdetett ítéletet az ügyben:
a bíróság K. L. vádlottat, a Szerencsi Vá
rosüzemeltető Nonprofit Kft. korábbi ál
talános igazgatóhelyettesét bűnösnek
mondta ki csalás vétségének kísérleté
ben. Az ügyész által indítványozott pénz
büntetés helyett azonban a bíróság 120
óra közérdekű munkára ítélte a vádlottat
és kötelezte a 22 155 forintos bűnügyi
költség megfizetésére is.

A fellebbezés után a Miskolci Törvény
szék másodfokú ítéletében helyben hagy
ta K. L. bűnösségét, a büntetést azonban
egy év próbára bocsátásra enyhítette.

M. Z.

A Miskolci Törvényszék
helyben hagyta

a volt igazgatóhelyettes
bűnösségét



Korábbi számunk
ban arról olvashattak,
hogy a munkaterület
átadásával megkezdődött a
csapadékvízelvezetési rend
szer kiépítése Szerencsen. Az
elmúlt napokban több olva
sónk kereste meg szerkesztő
ségünket a beruházás részlete
iről érdekelődve, ezért döntöt
tünk arról, hogy igyekszünk
folyamatosan beszámolni az
aktuális munkálatokról.

iiA Fenyves utcában 
is megoldódik
a csapadékvíz
elvezetése

Június első napjaiban megkezdődött a csapadékvízelvezető
árok kiépítése a Bástya utcában, ahol az eredeti terveknek meg
felelően a Huszárvár út felőli szakaszon úgynevezett folyókát épít
be a kivitelező. Az utca további részében burkolt árok felújításával,
a Bástya, valamint a BajcsyZsilinszky utca között húzódó, nagy
szelvényű burkolt elvezető rekonstrukciójával és a Bors Kálmán
utcán folytatódik a beruházás. Ezen a területen mellékágakat is
építenek a Jókai utcán és a Bástya közben, valamint a Kisvásárté
ren és a piactéren.

Évtizedek óta húzódik a Fenyves utca árokrendszerének kiala
kítása. Az ott élők szinte minden létező fórumon igyekeztek fel
hívni a figyelmet az utcában nagy esők idején keletkező áldatlan
állapotokra. A jelenlegi beruházás minden bizonnyal végleges
megoldást nyújt majd a problémákra.

Mint köztudott, a Fenyves utca vízelvezetése rendezetlen, a
hegyről lezúduló víz vagy iszap gyakran önti el az ingatlanokat. 
A város 2006ban történt beruházásában a Szerencs és Ond kö
zötti állami közút mentén egy megfelelő kapacitású burkolt vízel
vezetőt alakítottak ki, melynek befogadója a Szerencspatak. E mű
tárgy méretezésénél már figyelembe vették a Fenyves utca felől
érkező csapadék mennyiségét is, az utca erre a meglévő fogadó
pontra csatlakozik majd. A Fenyves utcában tehát új övárok létesül,
az összegyűjtött vizet átvezetik a meglévő Onddéli rendszerbe.

A napokban ugyancsak megkezdődött a munka Ondon, ahol a
Fő utcától a nagy szelvényű nyílt árok újraburkolását végzi a kivi
telező egészen a Kossuth útig, ahonnan az óvoda melletti ingatla
non folytatódó zárt csatornát, ez után pedig a meglévő földárkot
szintén felújítják egészen a Szerencspatakig. M. Z.

A Központi Statisztikai Hivatal az Európai Parlament és
a Tanács 1166/2008/EK, 1165/2008/EK, 138/2004/EK
és 543/2009/EK rendeleteinek megfelelően mezőgazda
sági összeírást hajt végre 2013. június 130. között.

A gazdaságszerkezeti összeírás (GSZÖ 2013) célja, hogy
a magyar mezőgazdaságról pontos és hiteles képet adjon
a gazdaságirányítás, az Európai Unió és a gazdálkodók ré
szére.

Az összeírók az ország 1600 településének kijelölt min
takörzeteiben gyűjtik az adatokat, amelyek a statisztikai
törvény rendelkezései szerint kizárólag statisztikai célra
használhatóak.

Fogadják bizalommal az igazolvánnyal ellátott össze
írókat, legyenek segítségükre az összeírás gyors és szak
szerű lebonyolításában! Ingyenesen hívható zöld szám:
06 80 200 224. Email: gszo2013@ksh.hu.

GAZDASÁGSZERKEZETI 
ÖSSZEÍRÁS
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Régi magyar hangszer hangja csendült fel június 7-én a szerencsi Rákóczi-várban. A Rákóczi Tá-
rogató Együttes Nagy Csaba vezetésével hagyományosan idén is kuruc dallamokkal nyi-
totta meg az immár 19. alkalommal megrendezett Országos Tárogatós Találkozót. 

Az eseményre mintegy 120 résztvevő érkezett hazánk minden szegletéből, Erdélyből,
Kárpátaljáról és a Felvidékről.

– Szerencshez igazán illik ez az emblematikus hangszer, amely hangjával megdobogtatja minden magyar
szívét. Hazafias gondolatokat ébreszt bennünk, és a kuruc korra emlékeztet. Ezért is nagyon fontos a Rá
kóczi Tárogató Egyesület zenei és történelmi hagyományokat ápoló munkája – mondta el köszöntőjében

dr. Mengyi Roland országgyűlési képviselő, a BorsodAbaújZemplén Megyei Közgyűlés elnöke.
– Azok, akik ezt az ősi hangszert újra a magyarság zeneszerszámává teszik, bizonyosan elége

dett mosolyt csalnak az égből felénk tekintő eleink arcára – kezdte gondolatait Koncz Ferenc
polgármester, aki szerint a tárogatós találkozó résztvevői mindannyian újraalkottak egy rég

elfeledett kort azzal, hogy a magyarság e jelképes hangszerét megmutatják a világnak. 
– Olyan csodában van részünk minden esztendőben itt Szerencsen, amivel csak kevesen

dicsekedhetnek az országban – fogalmazott Koncz Ferenc az Országos Tárogatós Talál
kozó megnyitóján.

19. alkalommal ad otthont Szerencs ennek az országos rendezvénynek, azonban
Nagy Csaba, a Rákóczi Tárogató Egyesület elnöke szerint minden esztendőben igye
keznek újdonságokkal színesíteni a programot. – Idén a hagyományaikat őrző, juhász
tárogatósokat hívtuk meg, és nagy örömünkre a Felvidékről, a Bodrogközből és a Mát

raaljáról is érkeztek zenészek. A Rákóczi Tárogató Egyesület nagy gondot fordít arra,
hogy a fiatal korosztály körében is népszerűsítse az ősi magyar hangszert. Idáig több, mint
ezer oktatási intézménybe jutott el pedagógiai célú előadásuk, melyből később történelem,
irodalom és énekzenei órán építkezhetnek diákok és pedagógusok – mondta el érdeklő
désünkre Nagy Csaba.

A délutáni órákban egykori és mai hangszerkészítőkre emlékeztek a találkozó résztvevői.
Este egy balesetben megsérült muzsikustársuk megsegítésére tartottak jótékonysági kon

certet a Rákóczivárban. A műsorban a Gregus Tárogató Kvartett mutatkozott be.
Muhi Zoltán

Kuruc dallamok a Rákóczi-várban
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Ez a hangszer része a kultúránknak

Amásodik napon, azaz június 8án
reggel néhány vállalkozó kedvű ze
nész a Kossuth téren fújt ébresztőt

a belvárosban élő helyieknek. Ezt követő
en a Rákóczivár falai között közös dalta
nulás következett, előadások, hangszeres
bemutatók színesítették a programot. Be
mutatkoztak a Nagy Csaba által is említett
juhász tárogatósok. Az országos találkozó
egyik házigazdája, a szerencsi Ringer Ist
ván néhány saját készítésű hangszerét is
bemutatta a hazánk számos vidékéről ide
sereglett vendégeknek.

A résztvevők között találkoztunk Kiss
Gy. László Lisztdíjas klarinétművésszel,
aki immár nyolcadik esztendeje rendsze
res résztvevője a szerencsi rendezvény
nek. – Tíztizenkét éves lehettem, amikor
Burka Sándor tárogatózenéjét hallottam a
rádióban, a mai napig a fülemben vannak
azok a dallamok. Ekkor kerültem kapcso
latba a hangszerrel, amiről tudni kell: ha
valaki egyszer a kezébe veszi, örök életére

elkötelezi magát a tárogató mellett. Ezen
a találkozón is azt látom, hogy van egy ko
moly réteg, aki az említettek miatt nem
tud szabadulni e varázstól. Autodidakta
módon eljutnak egy zenei szintig, és ettől
olyan csodálatos az egész: egyegy faluban
vagy hegyoldalon újra felcsendül a régi
népdal, ami óriási jelentőségű a kultúránk
megőrzése szempontjából.

Szombaton délután Encsre, később Kas
sára látogattak az Országos Tárogatós Ta
lálkozó résztvevői, majd vasárnap reggel
a szerencsi református templom előtt
csendült fel a hamisítatlan magyar hang
szer hangja, és nem maradtak el a kuruc
kort idéző dallamok sem.

Reményeink szerint 2014ben ismét
visszatérnek Hegyalja Kapujába a hang
szer szerelmesei, hiszen egy esztendő
múlva a 20. Országos Tárogatós Találko
zónak ad majd otthont városunk.

M. Z.

Néhány esztendeje itt kezdődött
számomra a tárogatózás. Meghallot
tam, hogy a Rákóczivárban talál
koznak a hangszer művelői, bele
szerettem, és azonnal készíttettem
magamnak egy ilyen zeneszerszá
mot. Még abban az évben volt a tá
rogatós világtalálkozó, ahová már
én is eljutottam, és azóta állandó
résztvevője vagyok ezeknek az ese
ményeknek.

Mindenki azt mondja, hogy ez a
helyszín csodálatos. Nekünk talán
azért nem tűnik fel mindez, mert
naponta látjuk ezt a csodát, ami kö
rülvesz minket. Az az igazság, hogy
nekünk már természetes, hogy ilyen
szép környezetben élünk, azonban a
messzi vidékről ideérkezők gyakran
megjegyzik, hogy feltűnően tiszta és
rendezett a mi városunk, amivel én
csak egyet tudok érteni.

Ha pedig már a helyszínről beszé
lek, el kell mondanom, jó dolog e
történelmi falak között muzsikálni,
de ugyanolyan jó érzés például az
ugyancsak régi korokat idéző refor
mátus templomban fellépni.

Jó érzés szerencsinek lenni.

RINGER ISTVÁN,
a szerencsi tárogatós



91 nagycsoportos búcsúzott el a pajtásoktól és ne
velőiktől a szerencsi óvodákban. A Csalogány, Gyár
kerti és Napsugár Óvoda minden csoportnak más
más időpontra szervezte a ballagást, így a picik egyé
ni produkciókban is megmutathatták, hogyan ké
szültek fel az iskolás évekre. A bátrabbak furulyajá
tékban, egyéni produkciókban csillogtatták meg a
már most kialakuló tehetségüket. A búcsúzók ver
sekkel, felnőttek számára ismerősen csengő dalok
kal kedveskedtek a szülőknek, és köszöntek el egy
kori nevelőiktől.

Az óvodában eltöltött idő alatt a nevelők igyekez
tek stabil személyiséggé formálni a gyermekeket.
Ehhez elengedhetetlen egy olyan hely, ahol a picik
barátokra lelhetnek, ahol segítő pedagógusok és daj
kák egyengetik útjukat. Tették ezt a ballagási ünnep

ségen is, hiszen a gyermekek figyelme az előadás
mellett másra is kiterjedt: önfeledten integettek szü
leiknek, testvéreiknek. A színes műsor nem csak az
elválásról szólt, hanem az előretekintésről is. A pici
ket előbb a vakáció, majd az iskolakezdés várja. Iz
galommal telve és bizakodva tekintettek a jövőbe,
énekelve, hogy kedves óvodájukat sosem felejtik.

A Napsugár Óvoda csoportjaiban a megható búcsú
alatt nemcsak a szülők ejtettek könnyeket, hanem
a ballagók is elérzékenyültek. A Gyárkerti Óvoda
kislányai és kisfiúi azt mutatták meg, mennyit ta
nultak szeretett nevelőiktől. A Csalogány Óvoda fáj
dalmas búcsút vett 25 éves fennállásától. Bezárása
miatt nemcsak a nagycsoportosok, hanem az óvó
nénik is elballagtak, emlékezve a hajdan volt „csa
logányéletre”.
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Elballagtak 
a város 

óvodásai



Soha nem felejtünk 
Csalogány Óvoda

A szerencsi Csalogány Óvoda 1987. december 14én
nyílt meg, és 2012 karácsonyán ünnepelte fennállásának
25. évfordulóját.

A kezdeti nehézségek után a Szerencsi Lurkó Alapítvány
1995ös létrehozása hozott látványos fejlődést a nevelési
intézmény életében: fejlesztették a játszóteret, fejlesztő
játékokat, berendezési tárgyakat vásároltak. 2002ben és
2003ban pályázati támogatásból kifestették az óvodát,
kívülről akkoriban kapta meg jelenlegi arculatát – mind
ehhez Koncz Ferenc országgyűlési képviselő nyújtott sok
segítséget.

A jelenlegi óvodaberuházási pályázat miatt idén bezárja
kapuit ez a nevelési intézmény, az épületben zeneiskolát
alakítanak ki.
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Ballagó 
óvodások:

Napsugár Óvoda:
Balázs Virág, Braun Hanna, Bukta Fan

ni, Csejoszki Zsombor, Demeter Dániel,
Demeter Hajnalka, Demkó Regő, Dezső
Csaba, Dobos Dóra, Drizner Eszter, Fehér
Bianka, Gulyás Levente, Horváth Boglár
ka, Ignácz Hanna, Jakab Boglárka, Király
Kamilla, Koromházi Bence, Körömi Petra,
Krappai Lea, Lakits Zsófia, Lucskai Márk,
Lukács Péter, Mezősi Ákos, Mizák Mihály,
Molnár Zsófia, Nácsa Bálint, Nagy Virág,
Siku Viktória, Stefán Luca, Szakácsi Edina,
Szendrei Viktória, Szepesi Györgyi Anna,
Szilágyi Dorina, Szomráki Sebestyén, Ta
kács Viktória, Tamás Ákos, Tilk Titanilla,
Tiszavári Tamás Botond, Török Fruzsina,
Vadászi Zsolt, Varga András, Vaskó Viktor.

Csalogány Óvoda:
Bém Balázs, Benes Zétény, Bodnár Zsó

fia, Czakó Eszter, Dóka Iván, Géczi Noémi
Kira, Jakab Marcell, Márton Júlia Nóra,
Molnár Panna Sára, Munkácsi Richárd,
Nagy Emma, Nagy Lilla, Simon Zsigmond,
Szatmári Zsombor Máté, Szentiványi Ildi
kó, Szentléleki Anna, Sztankovics Gábor,
Zinger Eszter.

Gyárkerti Óvoda:
Balog Zsolt Attila, Báthory Dániel Péter,

Bertalan Petra, Cseresznye Ákos, Éliás
Kristóf, Fábián Léna, Fazekas Marcell
Gyula, Hosszu Emma Anna, Jámbor Soma,
Juhász Gábor, Juhász Réka, Kadet Edit, Ka
pus Krisztián, Kohári Kincső Panna, Maier
Cseperke, Német Emma Emília, Pisák Ni
na, Sándor Gergő, Smál Attila, Szabó Nor
bert Tamás, Szarka Zsigmond István,
Szolnoki Ákos, Szőke Bence, Tóth Janka,
Tóth Marcell, Tőkés Kinga.
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SAJTÓKÖZLEMÉNY
„A TEHETSÉGET ÁPOLNI KELL!”

TÁMOP-3.2.13-12/1-2012-0372

Kedvezményezett: Megyaszó Község Önkormányzata
Az elnyert összeg: 23 449 200 Ft.

A projekt célja: az iskolarendszeren belül megszerzett
képességeket, kreativitást továbbfejlesztő közösségi
szolgáltatások minél teljesebb körben legyenek elérhe-
tőek.
A projekt keretében 2013. április – 2013. augusztus kö-
zött havi szakköri tevékenységet valósítunk meg az óvo-
dás gyermekek számára, két féléves időtartamban, al-
kalmanként 2×30 perces kreatív foglalkozás keretében.
Összesen 30 fő óvodás és 60 fő általános iskolás gyer-
mek vesz részt a foglalkozásokon egy féléven keresztül.
A foglalkozások nagy része hagyományőrző tevékenysé-
get foglal magába. Az iskolás gyerekek Témanapokon
vesznek részt, melyek interaktív formában valósulnak
meg. A félév során 2 alkalommal vetélkedő megszerve-
zésére kerül sor, az iskolás gyermekek részvételével.
Nyár folyamán az általá-
nos iskolások témahéten
vehetnek részt, mely tá-
bor formájában valósul
meg.

A prügyi Móricz Zsigmond Általános Iskola diákjai érkeztek látogatóba
május 30án a Szerencsi Hírek és a Szerencsi Városi Televízió szerkesz
tőségéhez. A tanintézet sikerrel szerepelt az „Építő közösségek” elneve
zésű pályázaton, mely keretében a fiatalok a filmkészítés és a kézműves
ség kreatív iparágaihoz kapcsolódó műhelymunkasorozatokon vehet
nek részt.

A Szerencsi Városi Televíziónál tett látogatás során a diákok tájékoz
tatót hallhattak a városi médium működéséről, találkoztak a stáb tagja
ival, ismerkedtek a műsorkészítés folyamatával, a televíziózás során
használt technikai eszközökkel.

A pályázati programban résztvevő tanulóknak a két év alatt bemutat
ható dokumentum és ismeretterjesztő filmet kell készíteniük, melyek
témája a prügyi Móricz Zsigmond Emlékházhoz kapcsolódik majd.

Emlékmű az elhurcoltak
tiszteletére

Az esemény hivatalos megnyitója után elhangzott,
hogy közeleg a 70. évfordulója annak, hogy a második
világháború végén Magyarországról, részben német
származású civileket hurcoltak kényszermunkára a
Szovjetunióba. Szerencs egykoron gyűjtőhelyként
szolgált, ahová BorsodAbaújZemplén Megye keleti,
és SzabolcsSzatmárBereg Megye nyugati részéről
több ezer embert gyűjtöttek össze és szállítottak vas
úton málenkij robotra.

A jubileum alkalmából a térség, valamint a két me
gye területi német nemzetiségi önkormányzatai közös,
regionális emlékmű létrehozását határozták el, amit
Szerencsen avatnak fel 2014ben. Az erről szóló
együttműködési megállapodás a német nemzetiségi
önkormányzatok elnökei – közöttük Árvay Attila, a
szerencsi Német Nemzetiségi Önkormányzat elnöke –
közösen írták alá a rátkai eseményen.

Szerencsi delegáció 
utazott Luxemburgba

A luxemburgi Hesperange városába tett látogatást
június 6–9. között egy 51 fős szerencsi csoport.

Városunk 16 éve ápol testvérvárosi kapcsolatot a
luxemburgi településsel, és 2004 óta a németországi
Malchinnal kiegészülve, felváltva rendezik meg az
Europart elnevezésű ifjúsági programot. Az idei ti
zedik, jubileumi találkozóra a Bolyai János Katolikus
Általános Iskola, a Rákóczi Zsigmond Általános Is
kola, a művészeti iskola és a Bocskai István Gimná
zium 35 tanulója kapott meghívást, hogy a labdarú
gás, a képzőművészet, a zene és a tánc terén mutas
sák meg tehetségüket, valamint megismerkedjenek
hespengei és malchini kortársaikkal. A diákokat el
kísérték felkészítő tanáraik, és az önkormányzat hi
vatalos delegációja is részt vett az utazáson.

2014ben ismét Szerencs lesz a házigazdája a so
ron következő Europart találkozónak. A megvalósí
tást minden esztendőben támogatja az Európai Unió,
jövőre Szerencs Város Önkormányzata nyújtja majd
be pályázatát az Európai Bizottság „Európa a polgá
rokért” című kiírására. A luxemburgi útról szóló
részletes tudósítást a Szerencsi Hírek következő szá
mában olvashatják.

Diákok a szerkesztőségben

A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Területi Német
Nemzetiségi Önkormányzat immár hatodik alkalom-
mal rendezte meg a Regionális Német Nemzetiségi
Fesztivált. A vándorprogram helyszíne ezúttal a Sze-
rencshez közeli Rátka volt. Az eseményen együttmű-
ködési megállapodás született arról, hogy közös em-
lékművet állítanak Szerencsen a második világhábo-
rúban málenkij robotra elhurcoltak tiszteletére.



Harmadik helyezést ért el Suhaj
Trisztán május 5én, a szabadfogá
sú diákolimpia idei országos dön
tőjében Csepelen. Az 54 kgos súly
csoportban versenyző diák már
nem először hoz haza dobogós he
lyet.

Első helyen végzett ezt megelőző
megmérettetésén április 13án, a szabadfogású birkózók
számára kiírt 6. Csapó Géza emlékversenyen Földesen. A 11
éves fiú a Szerencsi Híreknek örömmel mesélte, hogy meg
lett a kemény felkészülés eredménye. Edzője, Repka Attila
lelki és testi felkészítése is jelentősen hozzásegítette a ma
gabiztos versenyzéshez.

Suhaj Trisztán óvodás korától, több mint négy éve űzi ezt
a sportot, és most már tudatosan, helyes étkezéssel, heti
több edzéssel készül a versenyekre. Kérdésünkre, azaz, hogy
milyen tervei vannak a jövőben, azt felelte: olimpiai bajnok
szeretnék lenni.

Miután Golopi Gergő, Szerencs Város
Sportegyesületének birkózója az egy hó
nappal ezelőtt megrendezett diákolimpiai
döntőben ezüstérmet szerzett, június 1jén
a serdülő szabadfogású birkózó bajnokság
Csepelen megtartott országos döntőjében
a dobogó legfelső fokára állhatott fel.

Az immár országos serdülő bajnokunk az 54
kilogrammosok nyolc fős mezőnyében lépett
szőnyegre. A három lejátszott mérkőzésén
mindössze egy pontot hoztak rajta ellenfelei,
ami rendkívül nagy eredménynek számít ebben a sportágban.

Illésy László edző büszkén mondta el kérdésünkre, hogy Golopi Gergő
megfogadta a jó tanácsokat: tudatosan készül a versenyekre, a heti két
alkalommal megrendezett edzések mellett rendszeresen fut, állóképes
séget fejleszt, igyekezett részt venni minden edzőtáborban, és ami
ugyancsak nagyon fontos: nagy alázattal van a sportág iránt.

Golopi Gergő az első, aki magyar bajnoki címet szerez a szerencsi bir
kózó szakosztály színeiben.

A szerencsi Rákóczi Zsigmond Általános Iskola D3as, azaz 
1314 éves korosztályú kosárlabdacsapata a megyei döntők után
lehetőséget kapott az országos elődöntőn való részvételre. A sport
eseményt a Nyíregyházi Főiskolán rendezték meg, ahol Szabolcs
SzatmárBereg, Nógrád és Szolnok megye legjobbjaival mérkőztek.
A szerencsi fiúk remek formában léptek pályára, azonban a szabol
csi együttestől elszenvedett nyolc pontos vereség miatt csak a má
sodik helyen végeztek, így nem jutottak be az országos döntőbe.

– Büszkén kísértem tanítványaimat Nyíregyházára, hiszen egykori
főiskolai hallgatóként itt szerettem meg a kosárlabdát. Sajnos nem
sikerült bejutnunk az ország legjobbjai közé, amit nagyon sajnálok,
mert remek csapattal indultunk a bajnokságon – mondta el érdek
lődésünkre Nagy Lajos.

A csapat tagjai: Asszú Áron, Balogh András, Gál Szabolcs, Mol
nár Bence, Nagy Marcell, Novotnik László, Szepesi Péter, Szoboszlai
Dániel, Sztankovics András, Sztankovics Attila, Varga Dávid, Vecser
Milán. Edző: Nagy Lajos.

Elődöntőt játszottak 
a rákóczis kosarasok

Az aranyérmes
szerencsi birkózó

Olimpiai bajnok 
szeretnék lenni

Ötödik alkalommal rendezte meg május 26án a nyílt nap
pal egybekötött házibajnokságot Szerencs Városi Sportegye
sületének súlyemelő szakosztálya. A sporteseményen 18 ver
senyző mutatta be gyakorlatait, mérhette össze tudását. A fiú
korcsoportból a legjobbnak járó vándorkupát Vida József
nyerte el, míg a14–18 éves korosztályban Gáspár Pál érte el a
legjobb eredményt. A versenyzők továbbjutnak az Ifjúsági Or
szágos Bajnokságra, amit június 29én rendeznek meg Tata
bányán.

Eredmények: fiú (26 kg): 1. Takács István 75 pont. Fiú (30 kg):
1. Gáspár Alex 89 pont, 2. Takács Máté 84 pont. Fiú (35 kg): 1. Ta
kács József 78 pont. Fiú (56 kg): 1. Vida József 90 pont. Serdülő (56
kg): 1. Konecsni Róbert 95 kgos összteljesítmény. Serdülő (69 kg):
1. Nagy Tamás 84 kgos összteljesítmény. Serdülő (+85 kg): 1. Bá
rány Gergő 152 kgos összteljesítmény. Ifjúsági női (+69 kg): 1. Vida
Klaudia 89 kgos összteljesítmény. Junior férfi (69 kg): 1. Molnár
Péter 165 kgos összteljesítmény, 2. Vas Richárd 85 kgos össztel
jesítmény. Junior férfi (77 kg): 1. Gáspár Pál 207 kgos összteljesít
mény. Junior férfi (+105 kg): 1. Ollóczki István 207 kgos össztelje
sítmény. Felnőtt női (+75 kg): 1. Fekete Diána 117 kgos össztelje
sítmény. Felnőtt férfi (56 kg): 1. Gáspár Gábor 120 kgos össztelje
sítmény. Felnőtt férfi (77 kg): 1. Barna László 177 kgos össztelje
sítmény. Felnőtt férfi (85 kg): 1. Morvai Zoltán 210 kgos össztelje
sítmény.

A súlyemelők házibajnoksága

13



Június 14. 15.30 óra:
a HEGYALJAI ALKOTÓK

TÁRSULÁSÁNAK 
közgyűlése a kaszinóban

Június 18. 14 óra:
PC suli a könyvtárban

Június 2430.:
KOLOMPOS TÁBOR

Június 29.:
I. KOLOMPOS 

NÉPZENEI FESZTIVÁL

A szervezők a műsorvál-
toztatás jogát fenntartják.

A SZÁMK
programjai
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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)

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

munkakörbe keresünk

munkatársat.

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

webgrafikuswebgrafikus

Pályázat helyi kisvállalkozások támogatására
Szerencs Város Önkormányzatának pénzügyi bizottsága 2013ban pályázatot hirdet helyi kisvállalkozások támogatására.

A kiírás célja, hogy a helyi gazdaság fejlesztése, a városban lakók életminőségének javítása és a foglalkoztatás elősegítése
érdekében ösztönözze a vállalkozásokat Szerencs város közigazgatási területén való letelepedésre vagy fejlesztésre, a már
meglévő vállalkozások megtartása és fennmaradásának elősegítése mellett.

Ennek érdekében Szerencs Város Önkormányzata új munkahelyek létesítését, illetve meglévő munkahelyek megtartását
célozva, vissza nem térítendő támogatás nyújtásával közvetlen előnyöket kíván biztosítani a helyi kisvállalkozások számára,
hogy hozzájáruljon üzleti tevékenységük elindításához, illetve a működési költségeik csökkentéséhez településünkön.

A pályázatok benyújtásának határideje 2013. július 2a, 12 óra. A támogatásra vonatkozó pályázatot Szerencs Város Ön
kormányzatának címezve kell benyújtani levélben a Polgármesteri Hivatal (Rákóczi u. 89) címére vagy személyesen az Adó
ügyi osztály irodájában. A pályázatok elbírálásának elsődleges szempontja a munkahelyteremtés, a beérkezett igényeket
2013. augusztus 1jéig bírálják el. További részletek a szerencsihirek.hu, valamint a szerencs.hu internetes oldalakon ol
vashatók.

CCiivvii ll   sszzeerrvveezzeetteekkeett  
támogat az önkormányzat

Szerencs Város Önkormányzata a 12/2012. (IV. 26.)
önkormányzati rendelet 4. § (1) bekezdésében foglalt
felhatalmazás alapján a 2013. évben pályázatot ír ki
Szerencs városban székhellyel rendelkező civil szer
vezetek támogatására.

A pályázatot zárt borítékban, két példányban, Sze
rencs Város polgármesterének címezve kell benyúj
tani 2013. július 1. (hétfő) napjáig személyesen a Sze
rencs Város Polgármesteri Hivatal Igazgatási és Ható
sági Osztálya irodájában vagy postai úton az önkor
mányzat postacímére (Szerencs Város Önkormányza
ta 3900 Szerencs, Rákóczi út 89.). A pályázat forma
nyomtatvány útján tölthető ki, a szükséges dokumen
táció megtalálható a város hivatalos honlapján, a sze
rencs.hu internetes oldalon, továbbá személyesen le
het kérni a Polgármesteri Hivatal ügyfélszolgálatán.
További részletek a szerencs.hu oldalon olvashatók.



Aszerencsiek büszkék a Rákócziház történetének
helyi kötődéseire. Méltóképpen őrizzük Rákóczi 
Zsigmond dinasztialapító, vagy a II. Rákóczi Ferenc

nevével fémjelzett szabadságharc emlékeit. Mögöttük ta
lán kissé háttérbe szorultak Zsigmond elsőszülött fia,
György érdemei. Pedig ő volt az, aki az elődökről ráma
radt örökséget híven megőrizte, sőt, töretlen munkával
gyarapította.

Apja halálakor, 1608ban még kiskorú, így testvéreivel és mos
tohaanyjával, Thelegdy Borbálával nagybátyja, Rákóczi Lajos
gyámkodása alatt él. Tudását, képzettségét a szerencsi reziden
cián szerzi meg, s még apja életében Bocskai mellett tapasztalja
a katonaságra előkészítő apród éveket. Már 22 évesen Borsod me
gye főispánja, és amint hivatali esküjében mondta „császári urunk
ónodi főkapitánya”.

A közeli pataki várban épp ebben az időben hunyt el Lorántffy
Mihály, aki két árva lányt hagyott mostohájukra, Andrássy Katára.
Ők örökölték a tekintélyes pataki uradalmat, valamint Borsi, Led
nice és Csetnek birtokait. Rákóczi György ismerte a szomszédbeli
lányokat, főleg az idősebb Zsuzsanna tetszett neki, mert nála
„szebb, okosabb, gazdagabb és dicséretre méltóbb személyt” soha
sem látott. Gyakorta járt át Szerencsről Patakra az árván maradt
hajadont vigasztalni. Tanácsokkal is ellátta a perlekedő
rokonsággal szemben. Az egyébként is vagyonos
György az 1616ban kötött házassága révén Felső
Magyarország leggazdagabb urává lett. A rossz nyel
vek ellenére esküvőjük nem az érdek, hanem a szí
vek frigye volt. A téves nézetet megcáfolta boldog
házasságuk.

Családi fészkükben, Patakon nyugodt, békés hét
köznapi élet zajlott, aminek a harmincéves háború
vetett véget. Ekkor vált a vidék ellenzéki központjává,
Rákóczi pedig a vezérévé. Fejedelemmé választása után
is minél többet foglalkozott az igazsággal, a szabadsággal,
az ország kormányzásával, annál becsesebb, drágább kincs lett a
felesége. Az a nő, aki együtt örült vele, aki csalódásaiban osztozott

és ésszerű tanácsok
kal látta el. Abban az
időben, a csatákban,
táborokban megke
seredett és megke
ményedett világban
ez feltűnő jelenség
volt.

Zsuzsanna asz
szony volt az első,
akinek a friss gyü
mölcsökből, a vadá
szat legszebb példá
nyaiból, bármilyen
távolságról is eljut
tatta küldeményeit.
„Én is Pálfitól szép fá-

cánokat, narancsokat, citromokat küldtem,
édesem.” Rákócziné férje figyelmét hasonlóan

viszonozta, akaratát szinte törvényként betartot
ta. Amíg ura távol volt, naponta tudósította a család

dolgai felől. Ha a fejedelem látni kívánta, azonnal útnak in
dult, nem tartotta vissza rossz idő, háború, járvány sem. Hadakat
fogadott, ágyúkat öntetett, lovakat vásárolt és a táborba szállít
tatta, vezette az egész gazdaságot. Levelezésük hű tükre viszo
nyuk bensőségének.

A szigorú, keménylelkű fejedelemnek, akit az ellenség kímélet
lennek, még a jó barát is ridegnek ismert, aki a gyermekeivel is
gyakran éreztette haragját, egyedül neje kérését nincs ereje meg
tagadni. Jó gazda és számító fejű ember lévén, Erdélyben is sok
kincset gyűjtött össze, amit mind Patakra küldetett. Ez idő tájt vált
Transzszilvániában közmondássá: „Patak vitte el a pénzünket!” A
linzi békekötés révén nemcsak felsőmagyarországi hét vármegye
urává lett, hanem tovább gyarapította a család magánvagyonát
Tokaj, Tarcal, Regéc és a Hétszőlő birtokokkal. Ő maga méltán írta
végrendeletében: „Áldom az Isten szent nevét, aki eleimet kicsiny-
ből nagyra emelte és engem, külső jókkal annyira megáldott, hogy
azt nemzetségem közül ez ideig senkivel sem cselekedte.”

A „Szerencsi” Rákóczi György nemcsak apja hagyatékának, ha
nem feleségének is köszönheti, hogy maga is jelentős alakjává vált
a magyar történelemnek. O. Z. M.
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420 éve, 1593. június 8-án született 
Szerencsen I. Rákóczi György

Rákóczi György,
a családfő



Június a nyár egyik legszebb és legtermékenyebb hónapja, amit
a „rózsa” és az „eper havának” is neveznek. Ekkor a leghosszabbak
a nappalok egészen Szent Iván éjjeléig, amikor is beköszönt a nyári
napforduló. Érdemes és tanácsos ezeket a nappalokat alaposan ki
használni.

A zöldségeskert
A gyomlálás és a kapálás mellett figyeljünk a ritkítási munká

latokra. A túl sűrűn kelt sárgarépát, petrezselymet, céklát, salátát
ritkítsuk ki, hogy a megmaradt növények több fényt és tápanyagot
kapjanak, jobban fejlődhessenek. Kéthetente kapáljuk meg a zöld
ségágyásokat, és használjunk lombtrágyát. A magas növésű pa
radicsom és paprikapalánták mellé állítsunk támasztékot. A tö
vek kötözése alkalmával mindig távolítsuk el az oldalhajtásokat
még mielőtt azok elérnék a 10 cmes hosszúságot.

Most kell vetni a tárolásra szánt zöldségek közül a fekete retket,
céklát, bimbóskelt, karalábét. Másodveteményként még vethető
a borsó, a korai retek és a saláta helyére cukkini, uborka, spárga
tök, bokorbab, borsfű, bazsalikom, zsázsa, kapor, endivia és tépő
saláta.

A fűszernövényeinkből gyűjtsünk a reg
geli harmat felszáradása után leveleket (vi
rágos hajtásokat, pl. a kakukkfűnél, csom
bornál), és félárnyékos helyen szárítsuk
meg. Jól zárható üvegben, légmentesen
tároljuk, hogy megőrizzék aromájukat. A

metélőhagymát gyakran vágjuk vissza,
hogy erőteljesebben növekedjen. Elvi

rágzása után a korai krumpliból
már szedhetünk fel.

A káposztaféléken jelent
kező kártevők közül nagy
gondot okozhat az üveghá

zi molytetű és levéltetű. Vé
dekezni ellenük fontos, mert

nagy tömegben lehetnek je
len a növényeken, és folyamatos

szívogatásukkal tönkreteszik azt.

A díszkert
A szokásos ápolási munkák mellett most elérkezett az ideje az

évelő és a kétnyári virágok vetésének. Júniusban: árvácska, sárga
viola, kék nefelejcs, százszorszép, törökszegfű, zergevirág, évelő
sóvirág, kankalin és Grenadin szegfű.

A rózsákat rendszeresen vágjuk vissza amint elnyíltak, 23 le
véllel a virág alatt. A levéltetvek ellen csalánlével permetezzünk,
és használjunk lombtrágyát kéthetente. Az elvirágzott évelőket
(szarkaláb, cickafark, csillagfürt, égőszerelem, szirti ternye) vágjuk
vissza, így előfordulhat, hogy újból virágot hoznak. A tavaszi hagy
más virágokat, amint elsárgul a levelük, szedjük fel, és száraz, hű
vös helyen tároljuk. Amint megszáradtak, megtisztíthatjuk a leve
lektől és a külső héjaktól.

A gyümölcsös
A betegségek és a kártevők elleni permetezés mellett figyeljünk

a növekvő gyümölcsök ritkítására is. Almás termésűeknél egy
egy gyümölcs 1015 cm távolságra legyen. Ne sajnáljuk leszedni
a sok apró termést, mivel jobb ízű és szebb gyümölcsöt kapunk
ezáltal. A vízhajtásokat rendszeresen távolítsuk el, hogy ne vonják
el a tápanyagot a gyümölcstől. A lisztharmattal fertőzött fiatal haj
tásvégeket vágjuk le és égessük el. (forrás: internet)

POLGÁRMESTERI HIVATAL
Koncz Ferenc polgármester: időpont-egyeztetéssel tart fogadóórát. Egeli Zsolt alpol-
gármester: minden hónap harmadik hétfőjén, legközelebb július 15-én 14-16 óráig. Tel.:
47/565-203. Kiss Attila alpolgármester: minden hónap második szerdáján, legközelebb
július 10-én 14-17 óráig. Tel.: 47/565-203. Barva Attila jegyző: minden páros hét szerdáján,
legközelebb július 10-én és július 24-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, 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 10-16. Szerencs; június 17-23. Centrum; június 24-30.
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
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Várjuk kedves vásárlóinkat!Várjuk kedves vásárlóinkat!

Mezőgazdasági szakbolt
Szerencs, Kisvásártér 1. (a piac mellett)

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

Tel./fax: 47/363-713, 70/313-3767

Növényvédő szerek
kis- és nagykereskedelmi

forgalmazása.

Növényvédő szerek
kis- és nagykereskedelmi

forgalmazása.

A május 31i keresztrejtvény helyes megfejtői közül
Erdélyi Károlyné, Szerencs, Bartók Béla út 5. szám alat
ti olvasónk ajándékutalványt nyert a Szerencsi Fürdő
és Wellnessházba, amely a Szerencsi Hírek szerkesz
tőségében (Szerencs, Népház) vehető át.

Ez az év minden tekintet-
ben különleges. A tavasz
szélsőségesen alakult,
emlékezzünk a márciusi
télre. Most a gazdáknak
a nehézséget a folyama-
tos csapadék okozza. Ne-
héz megválasztani azt az
időpontot, amikor az eső
nem akadályozza meg a
munkavégzést. Június 27-ig szó-
ló időjárás-előrejelzés szerint borús,
csapadékos idő, kevés napsütés várható.

Munka a kiskertekbenJúnius



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
Szerencs, Előhegy utca 33. szám
alatt összkomfortos 3 szobás, ve
gyes tüzelésű családi ház, garázs
zsal, melléképületekkel eladó.
Érd.: 20/3238316. (9)
Szerencs főutcáján 100 m2es
családi ház – irodának, telephely
nek, üzletnek, rendelőnek is al
kalmas – eladó. Valamint Beke
csen 85 m2 családi ház eladó. Ér
deklődni: 30/8363302. (9)
Szerencsen a Kölcsey utcában
eladó kétszintes családi ház 130
m2 lakóterülettel, 720 m2 telken
nagy terasszal, garázzsal és ka
zánházzal. Helyiségei: 3 szoba,
nappali, konyha, étkező, fürdő
szoba. Irányár: 11M Ft. Budapes
ti csereingatlan is érdekel. Érd:
30/3532573. (9)
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 alkalmas. Érd.:
20/4464662. (910)
Legyesbényén kertes családi
ház, rendezett udvarral eladó
vagy elcserélhető. Minden meg
oldás érdekel. Érd: 47/360253.
(910)
Szerencsen a Bocskai úton 42
m2es 1 emeleti összkomfortos,
rendezett, társasházi lakás, zárt
udvarral, kis kerttel eladó vagy
kisebb családi házra (akár Beke
csen) cserélhető. Minden megol
dás érdekel, megegyezünk. Érd.:
47/361822 vagy 30/3395234.
(910)

Megyaszón, Petőfi út 45. szám
alatti, összkomfortos, két részből
álló családi ház melléképületek
kel, 2562 m2 udvarral eladó. Irá
nyár: 5 M Ft. Érd: 30/5460713.
(9101112)
Szerencs belvárosában, rend
ben tartott ház, külön bejáratú 2
szoba, konyhás, felső szintje, ga
rázzsal, kertrésszel reális áron el
adó. Érd.: 20/4464662.
Kiadó 2013. szeptember 1től
Szerencs lakóövezetében igénye
sen kialakított 60 m2es szigetelt,
bútorozott, vagy részben bútoro
zott és felszerelt előkertes lakás.
Tel: 20/9659134(910).
Szerencsen, lakópihenő öve
zetben eladó 75 m2es kétszobás,
összkomfortos családi ház, 740
m2 telken, melléképületekkel,
különálló garázzsal. Érd.:
20/5600641, 20/6190330.
Szerencs, Ady E. út 31. sz. alatt
három szoba + nappalis, közpon
ti fűtéses, kertes családi ház, ud
varon kemencével, sürgősen el
adó. Érd.: 70/9404266.

VEGYESVEGYES
Friss műszaki vizsgával Suzuki
WagonR Plusz 1,3 GLX sze
mélygépkocsi extrákkal eladó.
Érd: 30/3488000. (910)
Eladó VW Golf Trend 1.4 1997
es szgk. Érd.: 20/5600641,
20/6190330.
Akvárium belső szűrő eladó.
Hydor Crystal R10 Duo II, 100
200 literes akváriumba ajánlott.
Teljesítmény: max. 800 l/h (két
lépcsős rendszer, nagy felületű
szűrőszivacs). Érd.: 20/343
1229.
Akvárium vízmelegítő eladó. Ja
ger 150 Wos automata fűtő,
200300 literes akváriumba
ajánlott. Érd.: 20/3431229.

LakosságiLakossági

apróhirdetés

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!



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: ........................................................

18

Worldfit
Szerencs

Telefon:
20/5281-888,

honlap:
worldfit.hu,

Cím:
Szerencsi Fürdő
és Wellnessház,

Szerencs,
Rákóczi út 94.

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

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

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
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!



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!

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

www. .huzemplentourist

AKCIÓS és LAST MINUTA ajánlatokat keresse az irodánkban!
Telefon: 47/361-151

Szerencsről induló
tengerparti nyaralások:

Szerencsről induló
tengerparti nyaralások:

– Görögország – Sarti
2013. július 8-17. 43 900 Ft/fő-től

– Török Riviéra
– Horvátország
– Bulgária

– Olaszország
– Tunézia
– Egyiptom

– Törökország – Kusadasi
2013. július 19-28. 58 900 Ft/fő-től

– Spanyolország – Tossa de Mar
2013. augusztus 2-11. 58 900 Ft/fő-től

Minden héten új AKCIÓS ajánlatok:

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.



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

Egy kis hazai...
AKCIÓS TERMÉKEINK

Karajsonka aszalt szilvával
Füstölt sertéskolbász
Nyári turista
Májas hurka
Császárszalonna
Füstölt oldalas

1479 Ft/kg
759 Ft/kg

1219 Ft/kg
749 Ft/kg

1219 Ft/kg
1209 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. június 14-től módosításig érvényes!

Folyamatos termék vásárláshoz kötött ajándékok!

Bércsomagolást vállalunk!
Modern, minden igényt kielégítő csomagoló üzemmel
rendelkezünk. Az üzemben Nagema HM-02-04 típu-
sú síkfóliás, térfogat- és súlyadagolós csomagológé-
peink 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 termék 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

Kormányvédők, üléshuzatok, dísztárcsák.

KÁRPITPATENTOK ÓRIÁSI VÁLASZTÉKBAN!
ABLAKTÖRLŐ LAPÁTOK AZ ÚJABB TÍPUSOKRA IS.

LÁTOGASSON EL HOZZÁNK.
KEZDJE ITT A VÁSÁRLÁST!

A NYÁRI 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/l

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

ÓZONGENERÁTORRAL,

A BERECZK AUTÓSBOLTBAN.
Most bevezető áron. Tel.: 20/926-3710

Várunk minden érdeklődőt, próbálja ki Ön is!

a tisztítás során a kellemetlen szagok
megszűnnek, az autó belső tere vírus- és baktériummentes lesz.
A pollenszűrő cseréje ajánlott, amit üzletünkben megvásárolhat,

Klímatisztítás, -fertőtlenítésKlímatisztítás, -fertőtlenítés
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