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Őszi 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.

SZERENCSI POLGÁRMESTERI HIVATAL
Szerencs, Rákóczi út 89., Tel.: (47) 565-200, Fax: (47) 565-
210, E-mail: hivatal@szerencs.hu. A hivatal ügyfélfogadási
ideje: hétfő: 8–12 óráig; szerda: 8–12 és 13–16 óráig; péntek:
8–12 óráig.

Fogadóórák: Koncz Ferenc, polgármester: időpont egyez-
tetéssel tart fogadóórát. Dr. Egeli Zsolt alpolgármester:
minden hónap harmadik hétfőjén, legközelebb október 21-én
14-16 óráig. Telefon: (47) 565-203. Kiss Attila alpolgármes-
ter: minden hónap második szerdáján, legközelebb október
9-én 14-17 óráig. Telefon: (47) 565-203. Dr. Barva Attila jegy-
ző: minden páros hét szerdáján, legközelebb október 2-án 8-
12 óráig. Telefon: (47) 565-202.
A fogadóórák telefonos bejelentkezés alapján történnek. 

SZERENCSI JÁRÁSI HIVATAL, OKMÁNYIRODA
Szerencs, Rákóczi út 89. Ügyfélfogadás: hétfő: 8–12 óráig
és 13–16 óráig; szerda: 8–12 óráig és 13–16 óráig; péntek:
8–13 óráig. Tel.: 47/565-240. E-mail: okmanyiroda@sze-
rencs.hu

SZERENCSI JÁRÁSI HIVATAL ÉS JÁRÁSI GYÁMHIVATAL
Szerencs, Rákóczi út 63. Tel.: (47) 777-561. Ügyfélfogadási
idő: hétfő: 8–12 óráig és 13–16 óráig; szerda: 8–12 óráig;
13–16 óráig; péntek: 8–12 óráig.

NEMZETI ADÓ- ÉS VÁMHIVATAL
Szerencs, Széchenyi út 43. Tel.: 47/361-864. Hétfő és csütör-
tök 8–15 óra, péntek 8–12 óra. Miskolc, Kazinczy út 19. Hét-
fő 8–18 óra, kedd és csütörtök 8–12 óra, szerda: 14–18 óra,
péntek 8–11 óra.

HÁZIORVOSI RENDELŐK
I. számú háziorvosi rendelő: Rendel: Dr. Rohály Judit há-
ziorvos, főorvos. Cím: Szerencs, Jókai út 2. Tel.: (47) 362-590.
Rendelési idő: hétfő: 12–16 óráig; kedd–péntek: 8–12 óráig.
II. számú háziorvosi rendelő: Rendel: Dr. Móré László há-
ziorvos. Cím: Szerencs, Rákóczi út 51. Tel.: (47) 362-225. Ren-
delési idő: hétfő–kedd: 8–12 óráig; szerda: 14–17 óráig; 
Ondon: 9–12 óráig; csütörtök–péntek: 8–12 óráig.

III. számú háziorvosi rendelő: Rendel: Dr. Sütő Szilveszter
háziorvos, városi főorvos. Cím: Szerencs, Rákóczi út 51. Tel.: (47)
362-638 (asszisztens); 47/560-016 (főorvos). Rendelési idő: hét-
fő–szerda: 8–12 óráig; csütörtök: 12–16 óráig; péntek: 8–12
óráig.
IV. számú háziorvosi rendelő: Rendel: Dr. Spak László há-
ziorvos. Cím: Szerencs, Rákóczi út 51. Tel.: (47) 361-203. Ren-
delési idő: hétfő: 8–12 óráig; kedd: 12–16 óráig; szerda–pén-
tek: 8–12 óráig.
V. számú háziorvosi rendelő: Rendel: Dr. Gál Tamás házi-
orvos. Cím: Szerencs, Rákóczi út 102. Tel.: (47) 560-144. Ren-
delési idő: hétfő–kedd: 8–12 óráig; szerda–péntek: 13–16
óráig.

GYERMEKORVOSI RENDELŐK
I. számú házi gyermekorvosi rendelő: Rendel: Dr. Bodosi
Csilla házi gyermekorvos. Cím: 3900 Szerencs, Rákóczi u. 51.
Tel.: (47) 362-612. Rendelési idő: hétfő: 13–16 óráig; kedd: 8–
11 óráig; szerda: 14–17 óráig; csütörtök: 8–11 óráig; tanácsa-
dás: 11–12 óráig; péntek: 8–11 óráig.
II. számú házi gyermekorvosi rendelő: Rendel: Dr. Bobkó
Géza házi gyermekorvos, főorvos. Cím: 3900 Szerencs, Rá-
kóczi u. 51. Tel.: (47) 361-547. Rendelési idő: hétfő: 9–12 órá-
ig; kedd: 13–16 óráig; tanácsadás: 10–12 óráig; szerda: 9–12
óráig; csütörtök: 13–16 óráig; péntek: 9–12 óráig.

FOGORVOSI RENDELŐK
I. számú fogorvosi körzet: Rendel: Dr. Varga Renátó fog-
szakorvos. Cím: 3900 Szerencs, Bekecsi u. 10. (ESZEI). Tel.:
47/361-758. Rendelési idő: hétfő–szerda: 8–14 óráig; csü-
törtök: 13–19 óráig; péntek: 8–14 óráig.
II. számú fogorvosi körzet: Rendel: Dr. Gálné Dr. Bíró Ma-
rianna. Cím: 3900 Szerencs, Rákóczi út 86. (bejárat a Petőfi
utca felől). Bejelentkezni személyesen, vagy a 20/564-5064-
es telefonszámon lehetséges. Rendelési idő: hétfő: 9–15 órá-
ig; kedd: 12–18 óráig; szerda–péntek: 9–15 óráig.
III. számú fogorvosi körzet: Rendel: Dr. Brugoviczky Zsolt
Béla. Cím: 3900 Szerencs, Rákóczi Zs. tér 1., az iskola föld-
szintjén. Tel.: 47/362-247. Rendelési idő: hétfő–szerda: 
14–20 óráig; csütörtök: 13–19 óráig; péntek: 14–20 óráig.

KÖZPONTI ORVOSI ÜGYELET
Szerencs, Rákóczi út 51. Tel.: (47) 364-300. Diszpécserszol-
gálat: (47) 362-255.

ÜGYELETES GYÓGYSZERTÁRAK
Szeptember 27-29.: Alba Gyógyszertár. Szeptember 30. – ok-
tóber 6.: Szerencs Gyógyszertár. Október 7-13.: Centrum Gyógy-
szertár. 22 óra után a gyógyszertárak telefonos egyezte-
tést követően, az ügyeletes orvos kérésére, rendkívüli
esetben biztosítja a gyógyszer kiadását.

GYÓGYSZERTÁRAK NYITVA TARTÁSA
Alba: Szerencs, Rákóczi út 102. Tel.: 47/361-530. Nyitva tar-
tás: H–P: 8–17 óra, Szo.: 8–12 óra. Centrum: Szerencs, Rá-
kóczi 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. Nyitva tartás: H–Szo.: 8–20 óra, 
V: 8–19 óra.

ÁLLATORVOS
Szerencs Városi Állategészségügyi Centrum Kkt. 
Szerencs, Jókai utca 16. Tel.: (47) 363-330.

ZEMPLÉNI MÚZEUM
Szerencs, Rákóczi-vár. Tel./Fax: (47) 777-770. E-mail: muze-
um@szerencs.hu. A kiállítások általános nyitva tartási rendje
március 1-től november 30-ig: kedd–péntek: 8–16 óráig;
szombat és vasárnap: 10–16 óráig; hétfő: zárva.

CUKORMÚZEUM
Szerencs, Gyár u. 1. Tel.: (47) 777-772. 
Nyitva tartás: Telefonos bejelentkezés alapján.

SZERENCSI MŰVELŐDÉSI KÖZPONT
Szerencs, Huszárvár u. 11. (Rákóczi-vár). Tel./Fax: (47) 362-290.
Igazgató: (20) 971-0861. E-mail: szerencsiamk@szerencs.hu.

SZERENCSI MŰVELŐDÉSI KÖZPONT, KÖNYVTÁR
Szerencs, Huszárvár u. 11. (Rákóczi-vár). Tel./Fax: (47) 362-
254. Igazgató: (20) 971-0861. 

A Szerencsi Hírek ügyeleti telefonszáma:
(20) 340-6089

KÖZÉRDEKŰ INFORMÁCIÓKKÖZÉRDEKŰ INFORMÁCIÓK

Szerencsi Városüzemeltető Non-Profit Kft. ajánlatai
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).

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 Ondi út 1. (Városi Tanuszoda) alatti ingatlanban találha

tó helyiség. Alapterület: 23 m2.
2. Szerencs, Rákóczi út 94. (Szerencsi Fürdő és Wellnessház) alatti

ingatlanban található helyiségek. Alapterület: 13 m2.
Bérleti díj összege: 1 000 Ft/hó/m2+ÁFA (külön fizetendő a helyiség rezsije).

A pályázat benyújtásának határideje: 
2013. október 11. (péntek) 12 óra.

A pályázati adatlap átvehető a Szerencsi Városüzemeltető NonProfit Kft. (3900 Sze
rencs, Kossuth tér 1.), a Szerencsi Fürdő és Wellnessházban (3900 Szerencs, Rákóczi

út 94.) lévő irodájában, a Szerencsi Polgármesteri Hivatal (3900 Szerencs, Rákóczi
út 89.) ügyfélszolgálatánál lehet, valamint letölthető a www.szerencs.hu honlapról.
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Kampány a kerékpáros 
balesetek megelőzéséért

Az egyirányú utca
Augusztus volt. Már estébe hajlott az idő, s a

megszokott módon indultam haza, a Széchenyi ut
cán parkoló autómmal. A Napsugár óvoda előtt el
haladva, balra kanyarodtam a posta felé, amikor
váratlanul egy kerékpárossal találtam szembe ma
gam. Szerencsére nem hajtottam gyorsan, de gon
dolkodni sem volt időm: hatalmas fékezés, hirtelen
kormánymozdulat lett a manőver vége, hogy elke

rüljem a biciklissel történő ütközést. Bizonyára sokan vannak, akik él
tek már át hasonlót, és sejthetik, hogy a gyors vérnyomás és adrenalin
szint emelkedés hatására milyen gondolatok fordultak meg a fejemben.
Még a baleset elkerülésével voltam elfoglalva, amikor a letekert ablakon
keresztül jól hallottam a kerékpáros nyomdafestéket nem tűrő szavait.
Önmérséklet, higgadtság – nyugtattam magam, és miután megálltam,
azt figyeltem, hogy a szemmel láthatóan erősen ittas „úriember” ma
gasba emelt kezét rázva, hangos káromkodás közepette, épségben hajt
el a helyszínről. Sebaj, gondoltam, hála Istennek nem történt baj. Talán
azért, mert az adott pillanatban „észnél voltam” és gyorsan sikerült re
agálni, talán az évszak is segített, hiszen október környékén este hét
körül már bizony csak a köztéri kandeláberek fénye segíthet a tájéko
zódásban. Mondom ezt azért, mert ama bizonyos „drótszamáron” a két
keréken és a láncon kívül nem sok minden volt, lámpa sem, de legalább
olyannyira ittas volt, hogy esze ágában sem volt aggodalmaskodni a
technikai hiányosságok miatt. Egyirányú utca, forgalommal szemben,
ittas kerékpáros. Ez volt az augusztus esti történet összegzése, majd
kicsit megnyugodva hazaindultam.

Elérkezett a másnap. Délelőtti autózásom eredménye egy újabb vér
nyomás emelkedés volt, s szívem szerint hatalmas transzparenseket
helyeztem volna el a város utcáin, figyelmeztetve autós társaimat a kö
zelgő veszélyre, mivel biciklista „barátom” újra feltűnt a színen, s a reg
gelt bizonyára ismét valamely talponállóban kezdhette…

Bármely tényezőt vesszük figyelembe, egy ilyen eset igazi időzített
bomba: nem ismeri a szabályokat, ittasan közlekedik. Igaz, hazánk tör
vényei még kötelezik a bicikliseket a vezetői engedély megszerzésére,
de ismerve a régi mondást: „a szabályok nem ismerete, nem mentesít
a felelősség alól!”

Nehogy valaki azt gondolja, én magam csak a gépkocsi volánja mögül
szemlélem a világot! Gyakran veszem elő a kétkerekűt, de a szabályok
ismeretében tisztában vagyok a lehetőségeimmel is. Nem közlekedek
ittasan, nem tekerek forgalommal szembe az egyirányú utcába, és a jel
zőlámpánál – még ha a KRESZ meg is engedi – nem húzódok a pirosnál
várakozó autók mellé, miközben a sofőr azon izgul, hogy a kormánnyal
végig szántome kocsija oldalát.

Évek óta, más országok példáit emlegetve, kiemelt kampányok igye
keznek népszerűsíteni hazánkban a kerékpározást. Egészséges, kör
nyezetbarát, a városokban sokszor gyorsabb és nincsenek parkolási
gondok. Igaz, de a feltételek sem adottak arra, hogy tömegével lepjék
el útjainkat a bringások. Ha pedig a külföldi példánál tartunk: a bicik
lisek Mekkájaként emlegetett Hollandiában, ahol naponta több millió
an pattannak nyeregbe, 116 ezer kilométeres közúthálózat mellett
mintegy 35 ezer kilométernyi jó minőségű kerékpárút áll rendelkezés
re és egyes felmérések szerint legalább 18 millió darab biciklit tartanak
nyilván Hollandiában. Ilyen számok mellett minden bizonnyal kialakult
egy komoly közlekedési kultúra is, mely téren vannak még hiányossá
gaink. Muhi Zoltán

2013ban folyamatosan emelkedett a kerékpárosok sérel
mére, illetve az általuk okozott balesetek száma hazánkban.
Az elmúlt évekhez hasonlóan a rendőrség továbbra is kie
melt figyelmet fordít a kerékpárosok, valamint a gyalogosok
közlekedésére, ellenőrzésére, a közlekedési kultúra javításá
ra, de mindezek ellenére továbbra is magas a kétkerekűvel
közlekedők és a gyalogosok aránya a balesetet okozók köré
ben.

Görcsös Lajos, a Szerencsi Rendőrkapitányság közlekedés
rendészeti osztályvezetője a Szerencsi Hírek érdeklődésére
elmondta, hogy szeptembertől indítottak útjára egy kam
pányt, melynek keretében a rendőrség munkatársai a kapi
tányság területéhez tartozó településeken lakossági fórumo
kon tájékoztatják a közlekedőket arról, hogyan előzhetők
meg a közúti balesetek. A fórumokon ismertetik az egy nyo
mon haladó járművekre vonatkozó szabályokat, hiszen Gör
csös Lajos hangsúlyozta, hogy a biciklis balesetek megelőzé
sében fontos szerepet töltenek be a különböző védőfelsze
relések, a kerékpár megfelelő technikai állapota, felszerelt
sége, a nem megfelelő útviszonyok és egyéb váratlan külső
tényezők. A balesetek okai között gyakran szerepel, hogy a
közlekedők nem használják a világító berendezéseket, és
több sérülés megelőzhető lenne, ha egyre többen viselnének
bukósisakot a kerékpárosok között. Ugyancsak lényeges bal
eseti ok, hogy a kétkerekűvel közlekedők nem ismerik a
KRESZ szabályait – hívta fel a figyelmet Görcsös Lajos.

A Szerencsi Rendőrkapitányság kezdeményezése egybe
esik egy másik kampánnyal, ami az iskolák környékének fo
kozott ellenőrzésére összpontosít. A helyi tanintézetek mel
lett – naponta két alkalommal, a reggeli és délutáni órákban
– a rendőrség a polgárőrökkel együttműködve figyeli és segíti
az iskolák környékének közlekedési rendjét.

Ez az akció talán azért is fontos, mert a hosszú nyári szün
idő után a fiataloknak is hozzá kell szokniuk a rendszeres,
napi közlekedéshez, az autósoknak pedig ugyancsak fontos
odafigyelni a reggeli és délutáni órákban megnövekvő gya
logos forgalomra.

Az ősz azonban más veszélyforrásokat is rejt a közlekedők
számára: egyre rövidebbek a nappalok, gyakorta fordulhat
nak elő rossz látási viszonyokat előidéző ködös, esős idősza
kok. Megváltoznak az útviszonyok, és közeledünk a hideg év
szak felé, amely új kihívásokat hoz a gyalogosok, kerékpáro
sok és minden közlekedő számára.
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A rendkívüli sajtótájékoztatón Heves Já
nos úgy fogalmazott, hogy az óvodaépítés
re vonatkozó pályázatot még az előző ön
kormányzat nyerte el, és véleménye szerint
azt mintegy két évvel ezelőtt be is kellett
volna fejezni. A képviselő úgy vélte, a jelen
legi polgármester halogatta az építkezés
megkezdését, ami miatt még napjainkban
sem készültek el az épületek. Heves János
továbbá elmondta, hogy a beruházás idejé
re kialakított ideiglenes óvoda eddig min
tegy 40 millió forintjába került a városnak.

Heves János kijelentését cáfolta Szabó
Lászlóné, a polgármesteri hivatal városfej
lesztési osztályvezetője, aki kérdésünkre
elmondta, hogy az átalakítás, valamint az
épületbérlet költségei mintegy 27 millió fo
rintba kerültek. E mellett az osztályvezető
leszögezte, hogy a kivitelezés megkezdésé

nek időpontjától függetlenül az óvodabe
ruházás mindenképpen igényelte volna az
ideiglenes férőhelyek kialakítását.

Szabó Lászlóné hozzátette: a pályázat
nem támogatta az ideiglenes óvodai férőhe
lyek kialakítását, így ha 2010ben kezdődött
volna meg az építkezés, az átmeneti elhe
lyezés költségei akkor is fennálltak volna. Az
osztályvezető továbbá hangsúlyozta, hogy a
pályázat előkészítésénél elvégzett feltételes
közbeszerzési eljárás legkedvezőbb ajánlata
is 40 millióval magasabb összeget tartalma
zott, mint a jelenlegi kivitelezési díj, tehát a
későbbi kezdés összességében nem ered
ményezett költségnövekedést.

A rendkívüli sajtótájékoztató második
részében Heves János a nemrég lezárult
óvodavezetői pályázatról is szólt, majd ki
bontotta azt a június 27én közjegyzői le

tétbe helyezett borítékot, melyben egy név
és dátum szerepelt. Heves János azt állítot
ta: ő már a pályázat kiírása előtt tudta, hogy
ki lesz az új óvodavezető.

A Szerencsi Hírek 2013. augusztus 9én
megjelent számában, valamint televíziónk
július 28ai műsorában részletesen foglal
koztunk az óvodavezetői pályázattal. Az
előző óvodavezető Szerencsi Híreknek el
küldött közleményében is cáfolta Heves Já
nos állításait, Koncz Ferenc polgármester
pedig megkeresésünkre elmondta, hogy a
témával kapcsolatos véleményét korábban
kifejtette a Szerencsi Híreknek, így ő lezárt
nak tekinti az ügyet.

Az ügyben leginkább érintett személyek,
azaz a régi és új óvodavezető – akik csupán
a munkájukkal, azaz a gyermekek nevelé
sével szeretnének foglalkozni – bizonyára
nem gondolták, hogy politikai csatározás
sortüzébe kerülhetnek. Napjainkra azon
ban minden előre és utólag gerjesztett
konfliktus jelentőségét veszítette, hiszen
Szerencs Város Önkormányzata augusztus
29ei ülésén Angyal Györgynét választotta
a szerencsi óvodák vezetőjévé.

T. A. – M. Z.

Szerencs Város Önkormányzata tájékoztatót tett köz
zé az ideiglenes óvodai férőhelyek kialakításáról, me
lyet az alábbiakban olvashatnak: 

A megvalósításhoz kapcsolódó ideiglenes óvodai férőhe
lyek kialakításának és a volt cukorgyári irodaépület bérle
tének költségeiről. 

Az ideiglenes óvodai férőhelyek kialakításáról és az épü
let bérletéről a képviselőtestület döntött. Az önkormány
zat a pályázat benyújtásakor is több mint egy éves időtar
tammal számolt, ezért a három óvoda épületének átalakí
tása mindenképpen igényelt volna ideiglenes férőhely ki
alakítást, függetlenül attól, hogy a kivitelezés mikor kezdő
dik meg.

Épület átalakítása:
Vállalkozási Szerződés szerinti átalakítási költség: 3 244

378 Ft + ÁFA, bruttó 4 094 960 Ft.
Az önkormányzat által közvetlenül beszerzett anyagok

költsége: bruttó 515 952 Ft.
Épület átalakítás összesen: 4 610 912 Ft.
Bérleti díj: (2012. szept. 1. –2013. okt. 31ig 14 hónapra

18 130 000 Ft + ÁFA, bruttó 23 025 100 Ft.
Átalakítás és bérlet mindösszesen: bruttó 27 636 012 Ft.
Az ideiglenes férőhelyek kialakításának költségét a pá

lyázatban szerepeltetni nem lehetett, így annak költsége az
önkormányzatot terheli. A 2010. január 20án a Közbeszer
zési Értesítőben megjelent ajánlattételi felhívásban megje
lölt teljesítési időszak: 2010.04.01. – 2011.04.30. – 13 hó

nap – lett volna. (Ez az eljárás a támogatási döntés hiánya
miatt eredménytelenül zárult.)

Felmerült, hogy a két nagy óvodaépület felújítása nem
egyszerre, hanem egymás után történik, és így egyidejűleg
„csak” 6 csoportnyi gyermeket kell ideiglenesen elhelyezni,
erre a város egyéb oktatási intézményeit lehetett volna
igénybe venni, de ez szorgalmi időszakban az érintett in
tézmény(ek)ben csak két műszakos tanítási rend mellet lett
volna biztosítható. Ezen túl bármely intézményünk igény
bevétele igényelt volna átalakítást, mivel egyik önkormány
zati épületünk sem alkalmas óvodás és bölcsődés korú
gyermekek elhelyezésére, hiszen az ideiglenes elhelyezés
nek is meg kell felelnie valamennyi az óvodákra vonatkozó
szakhatósági előírásnak. Jelenleg a volt cukorgyári épület
ben az ideiglenes óvoda és bölcsőde 1295 m2en került ki
alakításra, a két nagy óvoda egymás után történő felújítá
sával az ideiglenes elhelyezés helyigénye kb. 600 m2re lett
volna csökkenthető, ennyit kellett volna „elvenni” egyéb in
tézményeinktől az átalakítás idejére. Ez mind az igénybe
vett intézmények, mind az oda költöztetett gyermekek szá
mára a jelenleginél jóval kényelmetlenebb körülményeket
eredményezett volna. Az ideiglenes férőhelyek kialakítás
nak költségét tehát nem lehetett volna elkerülni, a bérleti
díj megfizetésével pedig a felújítás több mint egy éves idő
szakában a több száz gyermek biztonságos és nyugodt el
helyezését fizetjük meg, amit a város vezetése elsődleges
szempontnak tekintett. (forrás: szerencs.hu)

Beruházásról pro és kontra

Tájékoztató az ideiglenes óvodai férőhelyek kialakításáról

A Szerencsi Lokálpatrióta Egyesület elnöke szerint a jelenlegi városve-
zetés késleltette a szerencsi óvodák felújítását, és az ideiglenes férőhe-
lyek kialakítása mintegy 40 millió forintjába került a városnak. Koncz Fe-
renc polgármester a Szerencsi Hírek augusztus 9-én megjelent számában,
valamint televíziónk július 28-ai adásában kifejtette ezzel kapcsolatos
véleményét, és már akkor cáfolta Heves János szeptember 11-ei, rendkí-
vüli sajtótájékoztató keretében tett kijelentéseit.
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A Magyar Önkormányzatok Szövet
sége és a Magyar Újságírók Országos
Szövetsége (MÚOSZ) a helyi sajtó és az
országos média viszonya címmel ren
dezett szakmai tanácskozást szep
tember 18án Kistokajban. Az ese
ményre Szerencs Város Önkormány
zata mellett szerkesztőségünk is meg
hívást kapott.

A fórumon a Szerencsi Hírek egykori
főszerkesztője is bemutatta saját tulajdo
nában lévő televízióját, mellette több ne
ves szakember, a MÚOSZ elnökségének
tagjai osztották meg véleményüket a
hallgatósággal. Az előadók igyekeztek
hasznos tanácsokkal ellátni az önkor
mányzatok képviselőit, például, hogyan
kell viselkedni az interjúk során, miként
érdemes felkészülni egyegy újságíróval
történő beszélgetésre. Az előadások leg 
inkább a lokális sajtó szerepét, és a köz
szolgálati médiumok elsődleges felada
tait taglalták, ami talán azért is fontos,
mert egyes felmérések szerint – az orszá
gos sajtó mellett – napjainkban több mint
kétezer helyi lap működik Magyarorszá
gon. Mindezek tükrében, talán a konfe
rencia legérdekesebb kérdését feszegette
a MÚOSZ elnökségének egyik tagja, aki
szerint nem kell hinni annak az újságíró
nak, aki függetlennek, semlegesnek, ob
jektívnek mondja magát. A szakember
megfogalmazása érthető, hiszen létezhet
gazdasági érdekeltség, a munkáltató
iránti elkötelezettség és ha ideális eset
ben mindez nem állja meg a helyét, akkor
is igaz, hogy a legtöbb ember valamilyen
ideológiai elvek szerint végzi a munkáját.

A tanácskozás résztvevői abban egyet 
értettek, hogy a helyi médiumok legfőbb
feladata, a településeken történő közéleti,
kulturális és sporteseményekről történő
tudósítás, a helyi hírek továbbítása, vala
mint a lakosság identitástudatának erő
sítése. Ez utóbbi talán a leglényegesebb,
mert hétköznapjaink mind hangosabbá
válnak az egyre durvuló politikai kam
pánynyilatkozatoktól, melyek nem feltét
lenül a helyieket, néhány esetben inkább
önös érdekeket szolgálnak.

A tanácskozás leginkább a sajtó és az
önkormányzatok kapcsolatával igyeke
zett foglalkozni, és megfogalmazódott,
hogy a médiumok, valamint a lakosság
számra egyaránt fontos, hogy az olvasók,
televíziónézők megfogalmazzák vélemé
nyüket a történésekről, olvasói leveleik
kel, kritikai észrevételeikkel részt vállal
janak a helyi társadalom formálásában.

M. Z.

Önkormányzatok 
és a helyi médiumok

Az alapfokú szakképesítést nyújtó okta
tás immár harmadik éve működik sikerrel
Szerencsen. Az iskolarendszerű, esti fel
nőttképzés szociális gondozói és ápolói
végzettséget ad a hallgatóknak. Nácsa Bá
lintné a helyi alapszolgáltatási központ
időskorúak gondozóháza vezetője a Sze
rencsi Híreknek elmondta, hogy a szakké
pesítés mellett egy új, felsőfokú szociális
szakgondozói kurzust is elindítanak idén,
a sikeres vizsgával rendelkezők akár pszi

chiátriai, szenvedélybeteg, il
letve fogyatékos ellátási,
szervezői, gerontológiai gon
dozó munkakörökben is el
helyezkedhetnek.

Az államilag elismert okta
tásra több mint ötvenen je
lentkeztek, a tanévnyitót
szeptember 16án tartották
meg a BorsodAbaújZemp
lén Megyei Önkormányzat
Szerencsi Idősek Otthona
kultúrtermében. Az esemé
nyen elhangzott, hogy a hall

gatók részéről kiemelkedő az érdeklődés
a tanfolyam iránt, éppen ezért három cso
portot indítanak ebben az évben.

A tanévnyitón részt vett Dobai Szabolcs
a Borsod és Térsége Gimnázium és Szak
képző Iskola igazgatója, aki köszöntőjében
megjegyezte: a tanintézet – túl az elméleti
oktatáson – nagy figyelmet fordít a magas
színvonalú gyakorlati képzésre is, hang
súlyt fektetnek a munkaerőpiaci kompe
tenciák fejlesztésére, valamint a hatékony
álláskeresési technikák megismerését elő
segítő modulokra. Céljuk, hogy jelentős
szerepet vállaljanak a megye, illetve a ré
gió oktatási szférájában, ezáltal magas
szaktudással, gyakorlati tapasztalatokkal
rendelkező szakembereket adjanak a
munkaerőpiacra. Fontos szempont, hogy
a már szakvégzettséggel rendelkezők
nagy eséllyel alkalmazhatják tudásukat la
kóhelyükön, vagy annak közvetlen kör
nyezetében.

Megkezdődött a tanév a Rákóczi Zsigmond Általános Iskola művészeti kép
zésén, ahová idén 465 diák iratkozott be a különböző tanszakokra. A zene, nép
tánc, képzőművészet és dráma tagozatokon szeptember második hetében
kezdték meg tanulmányaikat a fiatalok. 

A Rákóczi iskola aulájában a diákok műsorával kezdődött a művészeti iskola ünne
pélyes tanévnyitója. „Csonka ember az, és üres az élete – bármely gazdag külsőleg –,
ha nincs érzéke a művészetekhez”. Ezzel  Kodály Zoltán idézettel kezdte köszöntőjét
Harkályné Kovács Katalin intézményegységvezető, aki többek között beszámolt a
művészeti iskola nyári programjairól, arról, hogy a szünidőben Baskón rendezték meg
a hagyományos zenei tábort, Kesznyétenben és Sárospatakon pedig a képzőművészet
ifjú tehetségei tölthettek felejthetetlen napokat.

Harkályné Kovács Katalin az idei változások között említette, hogy ősszel hét új tan
terem átadásával a zenei tanszak gyermekeinek egy része és a pedagógusok birtokba
vehetik a felújítás alatt álló szomszédos óvodaépületet, amely jelentősen megkönnyíti
a délutáni foglalkozások beosztását a Rákóczi iskolában is. Elhangzott, hogy 235 tanuló
iratkozott be a zenei képzésekre, más művészeti ágakat 164 diák választott a
2013/2014es tanévben. Változás, hogy a néptánc és képzőművészet oktatást csak a
székhely intézményben végzik a jövőben,  a zenei képzés alsó tagozatos gyermekek
számára továbbra is lesz a Bolyai iskolában.

„A művészet semmit sem ér tehetség nélkül, de a tehetség semmit nem ér munka
nélkü” zárta gondolatait Emile Zola híres idézetével Harkályné Kovács Katalin.

A művészet semmit sem ér tehetség nélkül…

Tiszaújvárostól Halmajig jelentkez
tek érdeklődők arra az államilag elis
mert felsőfokú szakképzésre, amit a
miskolci székhellyel rendelkező Bor
sod és Térsége Gimnázium és Szakkép
ző Iskola valósít meg Szerencsen,
együttműködve a helyi Alapszolgálta
tási Központ munkatársaival. A tanfo
lyam ünnepélyes tanévnyitóját szep
tember 16án tartották városunkban.

Felsőfokú szociális gondozói 
képzés indult Szerencsen



Néhány adminisztratív döntés mel
lett a rendkívüli ülés legfontosabb
napirendje volt a város költségve

tésének első félévi teljesítéséről szóló be
számoló, melynek részleteit Czakóné Szik
szaki Orsolya pénzügyi osztályvezető is
mertette. Mint elhangzott, a jelentős állami
szerepvállalásnak köszönhetően az elmúlt
időszakban az önkormányzati finanszíro
zás számottevően megváltozott. Czakóné
Szikszai Orsolya szerint 2012. végén még
pontosan nem volt látható, hogy a kiemelt
kormányzati támogatás számokban mit
fog jelenteni, azonban a 2013. évi költség
vetés féléves beszámolójából már világo
san látszik, hogy az új finanszírozási rend,
új távlatokat nyithat az önkormányzat
előtt: a korábbi időszakkal ellentétben egy
feszes, költségtakarékos gazdálkodás mel
lett, a kötelezően vállat önkormányzati fel
adatok, figyelembe véve az adók változását
kellő képen finanszírozhatóak. – Összeha
sonlítva a 2012. évi és a 2013. évi első fé
léves teljesítést az adóbevételek 200 millió
forinttal csökkentek ugyan, különösen az
átengedett központi adó drasztikus csök
kenése miatt, viszont az állami támogatá
sok az előző évhez képest szinte ugyan
olyan mértékben alakultak. A bevétel csök
kenéssel szemben nagyobb jelentőségű,
hogy a közigazgatási, oktatási feladatkörök
államnak történő átadása miatt a működé

si költségvetési kiadások 334 millió forint
tal csökkentek. Mindezek tükrében 2013
első félévének eredményei alapján a város
féléves beszámolója a tavalyi évhez képest
134 millió forintos javulást mutat – emelte
ki Czakóné Szikszai Orsolya.

Koncz Ferenc sajnálatát fejezte ki, hogy
Heves János nincs jelen az ülésen, mert
emlékei szerint korábban ilyen és hasonló
adatokat kért a pénzügyi osztálytól. 
Dr. Bobkó Géza, a pénzügyi bizottság nevé
ben megjegyezte, hogy a helyi adóbevétel
elmarad a tavalyitól, azonban az állami fi
nanszírozás nem kevesebb mint 2012
ben. Kiss Attila alpolgármester megerősí
tette, hogy korábban Heves János kért egy
hasonló beszámolót, most pedig még a
pénzügyi bizottság ülésén sem jelent meg.
A képviselő kérdéseire azonban most
megszületett a válasz: pozitív a féléves
mérleg – hangsúlyozta Kiss Attila. Dr. Gál
András megjegyezte, hogy nem tartja sze
rencsésnek hogy Heves János távollétében
kérdések hangzanak el személyét illetően,
majd a témához kapcsolódva, az ügyrendi
bizottság nevében hozzá tette: mintaszerű,
ahogy a pénzügyi osztály a munkáját végzi,
továbbá megkérdezte Koncz Ferenctől,
hogy várhatóe a jövőben a tavalyihoz ha
sonló rendkívüli kormányzati támogatás?
Dr. Bobkó Géza tett fel hasonló kérdést, mi
szerint néhány napja felröppent a hír, hogy

az állam átvállalja a települések maradék
adósságállományát is. Vane erre esély Sze
rencsen? – hangzott el.

Koncz Ferenc egyetértett dr. Gál András,
Heves Jánosra vonatkozó felvetésével és
mivel a képviselő nem jelent meg az ülé
sen, azt javasolta, hogy a költségvetés félé
ves teljesítéséről szóló beszámolót postán
juttassák el számára. – Dr. Gál András kér
désére a harmadik napirendi pont ad vá
laszt – mondta a polgármester –, melyben
kiegészítő támogatás benyújtásáról kell
határozni. Koncz Ferenc hozzá tette, hogy
létezik egy jogszabály, miszerint ha a pénz
intézet a maradék adósság hét százalékát
átvállalja, akkor az állam a fennmaradó 93
százalékot kifizeti. – Szerencs Város Ön
kormányzata a jogszabályi lehetőségek fi
gyelembevételével mindet megtesz annak
érdekében, hogy az adósság teljes leírása
megvalósulhasson. 

– Azt azért be kell látni, hogy az elmúlt
három esztendő az életben maradásról
szólt. Az ami 2010ig történt Szerencsen,
azért a város minden lakójának, az önkor
mányzat minden dolgozójának áldozato
kat kellett hoznia az elmúlt három évben.
A pénzügyi osztályvezető arról tájékozta
tott, ha a kifizetetlen számláinkat rendezni
tudnánk, akkor 2014től az önkormányza
tunk önfenntartó működési modellbe lép
hetne – fogalmazott a polgármester.

Kiemelt kormányzati támogatások,
eredményes gazdálkodás

Szerencs Város költségvetésé-
nek első félévi teljesítését is tár-
gyalta szeptember 12-ei rendkí-
vüli ülésén a helyi képviselő-tes-
tület. A gondos, takarékos gaz-
dálkodásnak, valamint Magyar-
ország Kormánya kiemelt támo-
gatásainak köszönhetően az el-
múlt év hasonló időszakához ké-
pest a város félévi mérlege 134
millió forintos javulást mutat.
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Mint azt korábban a polgármes
ter is említette, a harmadik na
pirendi pont adott választ dr.

Gál András kérdésére, azaz újabb kor
mányzati támogatási igény benyújtásá
ról szavaztak a képviselők. Mint elhang
zott, önkormányzatok működőképessé
gének megőrzését szolgáló kiegészítő
kormánytámogatás benyújtására van le
hetőség szeptember 30áig, amit várha
tóan december 20áig bírálnak el. A pá
lyázat benyújtásához képviselőtestületi
határozatra van szükség. Czakóné Szik
szai Orsolya pénzügyi osztályvezető ki
egészítésében elmondta, hogy a korábbi,
úgynevezett ÖNHIKI programok eseté
ben nem lehetett forrást igényelni pél
dául a felhalmozott szállítói tartozások
kiegyenlítésére, de ezúttal ez is bekerül
het a csomagba. A beszámolóból az de
rült ki, hogy most a bér és segélyfize
tést, iparűzési adó kiesést, szállítói tar
tozásokat, törlesztő részleteket, közüze
mi számlák kiegyenlítését kívánja segí
teni a kormány, hogy csak néhányat em
lítsünk a felsoroltak közül. Visi Ferenc
képviselő hozzá tette, hogy eddig is
érezhette településünk a kabinet támo

gatását, s amennyiben sikerül tiszta lap
pal kezdeni a 2014es esztendőt, az
újabb óriási siker lehet a város történe
tében. Kiss Attila alpolgármester szerint

amennyiben december 20a előtt dön
tés születne a rendkívüli kormánytámo
gatásról, az akár a jövő évi adókoncepció
kialakítására is kedvező hatással lehet.

Az ülésé végén Koncz Ferenc tájékoz
tatta a testületet arról, hogy egy buda
pesti kft. Szerencs Város Önkormányza
tának támogatását kérte, mivel a cég egy
fáradtolajújrahasznosító üzemet sze
retne létesíteni településünkön. A pol
gármester elmondta: tudomása szerint
teljes mértékben környezetbarát tech
nológiáról van szó, és mintegy 50 fő fog
lalkoztatására lenne esély az üzem bein
dulása esetén. Koncz Ferenc azt javasol
ta, hogy a testület adjon elvi támogatást
a beruházáshoz, de kérjék be az üzem
megvalósításához készített környezetta
nulmányt, hogy pontosan tájékozódja
nak arról, valóban, a környezetre nem
káros üzem letelepítéséről van szó.

M. Z.

Koncz Ferenc szerint az adminisztratív
döntések után a legfontosabb napirend a
város költségvetésének féléves mérlegéről
szóló beszámoló volt. – Az derült ki, hogy
Szerencs Város Önkormányzata jól járt az
intézmények átalakításával, a közigazga
tás átszervezésével, hiszen mintegy 200
millió forinttal ugyan kisebb a bevételünk,
de 334 millió forinttal csökkentek a kiadá
sok is. Mindez azt jelenti számunkra, hogy
134 millió forintos pozitívummal zártuk
az intézményi átszervezést. A költségve
tést is kellett módosítanunk, mert az említett átalakítások miatt elkerültek tőlünk
intézmények, de itt van például a Zempléni Múzeum, amely idő közben az önkor
mányzat fenntartásába került. Ezek a tényezők a költségvetés számaiban is megje
lennek. Ugyancsak fontos pontja volt az ülésnek, hogy önkormányzatunk újra bead,
egy az eddigi ÖNHIKIhez hasonló támogatási igényt a kormány felé. Most először
olyan költségekre is lehet forrást igényelni, mint például az önkormányzat intéz
ményeinek, és cégeinek kifizetetlen számlái, valamint olyan terhek teljesítése, me
lyeket az előző ciklusból megörökölve cipelünk magunkkal immár három éve.

ÍGY LÁTJA A POLGÁRMESTER
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Változhat-e a jövő évi adókoncepció?
Városházi napló

Dr. Takács István az adóbevételek csökkenése miatt szólalt fel.
Mint mondta, át kellene tekinteni a helyi közterheket, csökkenő
tételekkel talán jobb eredményt lehetne elérni a jövőben, mert
jelenleg egy helyi vállalkozás több járulékot fizet a városnak, mint
az államnak. Koncz Ferenc erre reagálva elmondta, hogy Szerencs
korábban a településen működő nagy cégekre – melyek elbírták
ezt az adómértéket – építette adókoncepcióját. Mára sajnos je-
lentősen megváltozott a helyzet, ezért valóban el kell gondolkodni
azon, milyen irányba kell lépni a jövőben. Koncz Ferenc egyet -
értett azzal, hogy új adókoncepcióra van szükség Szerencsen.



Forgalomban a helyi pénz
A Bocskai Korona, hasonlóan más ét

kezési vagy vásárlási utalványhoz egy
készpénzt helyettesítő fizetőeszköz,
amely vásárlások, különböző szolgálta
tások ellenértékének kiegyenlítésére
használható. A helyi vállalkozások a
Bocskai Koronával fizetők számára ked
vezményt biztosítanak.

Az egyedi fizetőeszközt Hajdúnánás
önkormányzata tulajdonában lévő helyi
cég hozta létre 2012. júliusában azzal az
elsődleges céllal, hogy kezelni tudja a te
lepülésről történő tőkekiáramlást, a he
lyi vállalkozók versenyhátrányát, a fo
lyamatosan lassuló pénzáramot.

Hogyan is működik mindez? Hajdúná
nás eddig mintegy 30 millió forint érték
ben bocsájtott ki Bocskai Koronát. A he
lyi fizetőeszközt – amely hivatalosan
nem más, mint egy készpénzt helyette
sítő utalvány, ennek ellenére hazánk
egyik legszebb bankjegyeiről van szó –
bárki megvásárolhatja. Jelenleg több
mint száz helyi vállalkozás tagja a rend
szernek, élelmiszerboltokban, cukrász
dákban, éttermekben, üzemanyagtöltő
állomáson fogadják el az új fizetőesz

közt, kisebbnagyobb kedvezményt
nyújtva a vásárlóknak. A Bocskai Koro
na forgalmazója ezzel egy időben egy
bankszámlán helyezi letétbe a forinttal
kifizetett ellenértéket, ezzel biztosítva a
fedezetet a helyi pénz számára.

A napokban történt, hogy városunk kép
viseletében dr. Egeli Zsolt alpolgármester és
Bereczk Béla, az önkormányzat pénzügyi
bizottságának tagja látogatott a hajdúváros
ba. Az utazás elsődleges célja volt, hogy az
országban harmadikként bevezetett helyi
fizetőeszköz hatásairól érdeklődjenek. A vá

rosházán Horváth Ti
bor, a Bocskai Korona
programigazgatója (fo
tónkon) fogadta a ven
dégeket. Talán kétked
ve hangoztak el az első
kérdések, de a fiatal
közgazdász a beszélge
tés elején leszögezte: a

Bocskai Korona nem varázseszköz, nem hi
vatott egyik napról a másikra megoldani a
gazdasági problémákat, de a helyi gazdasá
gélénkítésében és fejlesztésben óriási sze
repe lehet!

– Mint tudjuk, hazánk törvényes fizető
eszköze, a forint, melynek egyik funkciója,
hogy megtakarítási eszközként is működik.
Aki teheti, bankszámlán helyezi el, akinek
pedig nincs lehetősége, hogy félre tegyen, az
ő kevés forintjai ott forognak a helyi keres
kedelemben. Ezzel szemben itt van a helyi
pénz, amiből nem lehet megtakarítani, mi
vel ez egy általános csereeszköz, kizárólag
készpénz forgalomra használható. Éppen
ezért gyorsabban áramlik a helyi gazdaság
ban, ugyanis senkinek nem érdeke otthon
tartogatni – magyarázza Horváth Tibor. –
Vegyünk például 20 millió Bocskai Koronát,
ami önmagában nem nagy összeg egy Haj

dúnánás méretű város gazdaságában, de ha
arra gondolunk, hogy ez a 20 millió naponta
többször megfordul a településen, mivel
mindenkinek ott van a zsebében és először
ezt akarja elkölteni, akkor hatalmas összeg
jöhet ki. Ez a napi pénzforgalom pedig már
jól tetten érhető a településen és ami na
gyon fontos: ez nem jut el a multinacionális
cégekhez!

Azt azért el kell mondanom, hogy 2012.
júliusban bocsájtottuk ki az első fizető
eszközünket, és karácsonyra eljutottunk
oda, hogy számos helyi család már Bocs
kai Koronáért vásárolta meg az ünnepi
ajándékokat. Talán ez volt az első olyan
karácsony a város újkori történetében,
amikor a helyi emberek nem a multiknál,
hanem ugyancsak helyi kisvállalkozások
nál költötték el a pénzüket – mondta a
programigazgató.

Látszott, hogy Horváth Tibor szinte
rabja e témának és örömmel mesél a
Bocskai Koronáról, azonban elérkez
tünk egy újabb kulcsfontosságú kérdés
hez: a helyi étteremben, kisboltokban
elköltött Bocskai Koronának mi lesz a
sorsa? Szinte azonnal érkezett a nagyon
egyszerű válasz: ők is helyben vásárol
nak és ugyanolyan kedvezményt kap
nak, mint amit maguk biztosítottak a ná
luk megvett termékekért. A vendéglátós
fogja az átvett Bocskai Koronáját, és el
megy e helyi henteshez, a zöldséget pe
dig a piacon szerzi be. Így forog körbe a
városban a Bocskai Korona, pénzforgal
mat generálva a helyi vállalkozások kö
zött, nem vándorol ki a külföldi tulajdo
nú multikhoz. Ez az eszköz egyfajta
„kényszerítő” hatással bír az ott élőkre,
hogy saját városukban, helyi vállalkozá
soktól szerezzék be mindennapi szük
ségleteiket.

Gondolatébresztő: 
egy helyi összefogás rövid története

Képzeljünk el egy várost, ahol az ott élők alig több mint
egy esztendővel ezelőtt elhatározták, hogy új pénzt vezetnek
be a helyi gazdaságba. Nem tévedés, magyarországi telepü-
lésről van szó. Válasz volt ez egyrészt a külföldi tulajdonú
multinacionális cégek betelepülésére, amelyek leginkább a
településen működő kis- és középvállalkozások, az emberek
közvetlen környezetében lévő üzletek kárára kínálják olcsó
portékáikat. Képzeljük el továbbá azt is, hogy miután meg-
kezdődött a helyi tradíciókat előtérbe helyező, a település la-
kosságának érdekeit szem előtt tartó fizetőeszköz bevezeté-
se, igazi összetartozás jelei kezdtek kibontakozni a városban.
Szerencstől alig ötven kilométerre, egy hajdúsági településen
jártunk. Hajdúnánáson az elmúlt év nyarán közösségi kezde-
ményezésre bevezették a Bocskai Koronát.
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– Az elején akadtak olyan vállalkozók is,
akik azt mondták, nem akarják elfogadni a
Bocskai Koronát, mint mondták azzal nem
tudnak fizetni a nagybani piacon – folytatta
Horváth Tibor. – Erre is lehet válasz, ha
mondjuk a város kibocsájt 100 millió forint
értékű helyi fizetőeszközt,  sokan átgondol
ják majd a kérdést: hol fogják elkölteni ez az
összeget az emberek?

Ma már tapasztalat Hajdúnánáson, hogy
a helyi piacról kezd eltűnni a nagybani ter
mék, az emberek elkezdtek zöldséget ter
melni, és árulnak a piacon. Ez egy példa ar
ra, hogy milyen újabb hatásai lehetnek a fi
zetőeszköznek. Az önkormányzat által mű
ködtetett Start Közmunkaprogram kereté
ben zöldségeket termel a város, amit a haj
dúnánási vásártéren „nánási portéka” né
ven Bocskai Koronáért árusítanak és ennek
következménye, hogy lassan a helyi bolto
sok egyre kevesebbet járnak a nagybani pi
acra – tudtuk meg Horváth Tibortól.

Nem varázseszköz
A szakértő szerint azonban egy rend

kívül lassú folyamatról van szó. A helyi
pénz nem oldja meg egyik napról a má
sikra a problémákat. Eleinte csak a for
galom 23 százalékát tette ki a Bocskai
Korona. Az üzletek tulajdonosait kér
dezve megtudtuk, hogy napjainkban az
eladott termékek mintegy 10 százalé
kát már Bocskai Koronával fizetik ki. A
cél pedig, hogy az emberek visszaszok
nak a helyi üzletekhez, amelyek kíná
lata a forgalomnövekedés miatt egyre
növekszik és mind kevesebbeknek lesz
érdeke a multiban vásárolni.

Horváth Tibor úgy véli, a gaz
dasági mutatóknál is lé
nyegesebb a fizetőesz
köz városmarketing
hatása. Az elmúlt
egy évben a Bocs
kai Korona beve
zetése miatt nagy
hazai egyeteme
ken, országos mé
diumokban, több
mint 500 alkalom
mal jelent meg Haj
dúnánás neve.

– Hihetetlen reklám érté
ke van ennek a programnak.
Olyan erő, amely jelentős turizmust hoz eb
be a városba. Ukrajnától DélAmerikáig,
Spanyolországtól Kínáig szinte két naponta
kapunk leveleket, hogy Bocskai Koronát
szeretnének vásárolni. Egyrészt numizma
tikai céllal, illetve másodlagos fizetőeszköz
ként keresik a pénzünket. Úgy ismernek
minket külföldön, hogy egy lépést nem tet
tünk ennek érdekében. Ma már turisták ér

keznek hozzánk Bocs
kai Koronával. Van egy
gyönyörű gyógyfür
dőnk, amely 20 száza
lék kedvezményt ad,
ha valaki ezzel fizet a
belépőjegyért, vala
mint a strandon belüli
szolgáltatásokért, me
lyeket szintén helyi
vállalkozók üzemeltet
nek.

Jelenleg az önkor
mányzat és intézmé
nyei, a helyi Tourin
form Iroda árusítja a
Bocskai Koronát, de hamarosan szerző
dést kötnek például a trafikokkal és ott
is lehet majd vásárolni a helyi fizetőesz
közből. Eddig 100 millió forint értékben
gyártottak a bankjegyekből, napjaink
ban ebből mintegy 30 millió forint érté
kű fizetőeszköz van forgalomban. Min
den kibocsájtott korona értékét bank
számlán letétbe helyezik, ezzel biztosít
va az utalvány fedezetét.

A közösségformáló erő
– A legbüszkébb talán arra vagyok, ami

kor 2012. július 22én Hajdúnánáson a vá
rosháza dísztermében bevezettük a Bocskai
Koronát. Az ünnepi eseményen a települé
sünkön működő politikai erők képviselői,
bal és jobb oldali emberek – felismerve az
ügy fontosságát – kezet fogtak egymással,
ami szerintem csodálatos mementója volt
ennek a történetnek – emlékszik vissza
Horváth Tibor.

A városháza után rövid sétát tet
tünk a településen, utunk, egy

helyi cukrászdát üzemeltető
vállalkozóhoz vezetett.

Sebestyén László a kez
detekkor csatlakozott
a Bocskai Korona
programhoz. – Talán
az a legfontosabb
szempont, hogy a
pénz helyben forog.

Vállalkozásunk üzletei
ben elfogadjuk a helyi fi

zetőeszközt, amit mi
ugyanúgy felhasználunk: vásá

rolunk a tüzépen, zöldségesnél, táv
hőszolgáltatást fizetünk belőle, esetleg szín
ház, vagy fürdőjegyet váltunk, és tankolunk
a helyi benzinkúton, hogy csak néhányat
említsek. Mi 5% kedvezmény biztosítunk a
koronás vásárlóknak, és ugyanezt mi is
megkapjuk, mivel helyben költjük el a
pénzt, tehát az utalvány nem marad nálunk,
azonnal felhasználjuk mindennapi szükség
leteinkre – magyarázza Sebestyén László,

akinek cukrászdájában a teljes forgalom
mintegy 10 százalékát teszi ki a Bocskai Ko
rona.

Ellátogattunk egy helyi élelmiszerboltba
is, ahol szintén a program pozitívumairól
számoltak be az üzlet dolgozói. Mint meg
tudtuk, eleinte – főleg az idősebbek – ide
genkedtek az új fizetőeszköztől, napjainkra
azonban mind bátrabban használják az em
berek. Itt is mintegy 10 százalékra tehető a
Bocskai Koronával fizetők aránya.

Hajdúnánáson sétálva jutottunk el a vá
ros piacára, ahol mívesen faragott tábla je
lezte: „Nánási portéka”. Itt lehet megvenni a
már említett helyi kertészetben megtermelt
zöldségeket, s mi sem természetesebb, a
Bocskai Koronával fizetők kedvezménnyel
juthatnak hozzá az áruhoz.

Senki ne higgye, hogy holnaptól Sze
rencsen is lehet majd valamilyen helyi
pénzzel fizetni az üzletekben. A cél, csu
pán a gondolatébresztés. Ilyenkor talán
a legtöbbünk fejében megfogalmazódik
a kérdés: mibe kerül ez a városnak?
Minden üzlet igényel befektetést, de
nem mindegy, hogy mi a cél? Ha a Sopro
ni Kékfrank, a Balatoni Korona után a 18
ezres lélekszámú Hajdúnánás az ország
ban harmadikként sikerrel vezette be
helyi fizetőeszközt, talán más városok
nak is érdemes hasonló kezdeményezé
sekben gondolkodni. 

A helyi pénz kényege tehát, hogy ke
zelni tudja a településről történő tőke
kiáramlást, csökkentse a helyi vállalko
zók versenyhátrányát, kedvezményeket,
helyi piacot, közösségformáló erőt biz
tosítson az ott élő emberek számára. 
A Bocskai Korona programigazgatója
úgy véli, ha Szerencsen is úgy gondol
nák, helye lenne egy ilyen kezdeménye
zésnek, fontos lenne, hogy a városhoz
kapcsolódó történelmi személy, helyi
jellegzetesség alapján induljon el a kon
cepció. Lehet az például a Rákóczi csa
lád, a bor, vagy… Gondolkozzunk!

Muhi Zoltán
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Szerencs Város Önkormányzata – több mint 120 magyar településsel
együtt – idén ismét csatlakozott az Európai Mobilitási Hét programjaihoz.
Magyarország tizenkettedik alkalommal rendezte meg az egy hetes ese-
ménysorozatot, amelynek célja, hogy a környezettudatos és biztonságos
közlekedést népszerűsítő rendezvények hozzájáruljanak az egészségesebb
és biztonságosabb városi környezet kialakításához.

Aszeptember 1622. közötti rendezvénysorozatnak
része az Európai Autómentes Nap, amit ebben az
esztendőben szeptember 19ére hirdettek meg Sze

rencsen. A Rákóczi út, polgármesteri hivatal előtti szakaszát
a délelőtti órákra lezárták a forgalom elől, amelyen ez idő
alatt csak gyalogosan vagy kerékpárral lehetett közlekedni.

A Bolyai János Katolikus Általános Iskola diákjainak leg
nagyobb örömére a testnevelés órát a tanintézet előtti út
testen tartották meg a pedagógusok. A biztonságos sorver
senyek felügyeleténél a Szerencsi Rendőrkapitányság mun
katársai is segítettek. A biciklis akadálypálya mozgatta meg
leginkább a tanulókat, amihez a rendőrség biztosította a bó
jákat.

A Rákóczivár kapujánál a Gyerekesély Iroda közreműkö
désével gólyalábak, ügyességi játékok, gumilabda és meg
annyi színes játék várta a szerencsi óvodásokat, akik öröm
mel használták ki a szabadtéri játékok adta lehetőséget.

A Rákóczi Zsigmond Általános Iskola tanulói az intézmény
udvarán mozogtak. A szolgálatban lévő rendőrök itt is fel
állították a bójákat a kerékpáros akadálypályához, aminek
kikerülése nem okozott gondot a rákóczis nebulóknak.

A Szerencsen megren
dezett programok igye
kezte ráirányítani a fi
gyelmet az autóközpontú
életünk káros hatásaira, a
mindennapos testmozgás
fontosságára. A „Tiszta le
vegőért – Mozdulj érte!”
elnevezésű esemény, va
lamint a lezárt útszaka
szok arra ösztönözték
Szerencs lakóit, hogy mi
nél többen pattanjanak
kétkerekűek nyergébe,

hiszen ezen a napon kevesebb gépkocsit, ám annál több biciklist és gya
logost lehetett látni az utakon.

Autómentes nap
a gyermekeinkért
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alatt csak gyalogosan vagy kerékpárral lehetett közlekedni.

A Bolyai János Katolikus Általános Iskola diákjainak leg
nagyobb örömére a testnevelés órát a tanintézet előtti út
testen tartották meg a pedagógusok. A biztonságos sorver
senyek felügyeleténél a Szerencsi Rendőrkapitányság mun
katársai is segítettek. A biciklis akadálypálya mozgatta meg
leginkább a tanulókat, amihez a rendőrség biztosította a bó
jákat.

A Rákóczivár kapujánál a Gyerekesély Iroda közreműkö
désével gólyalábak, ügyességi játékok, gumilabda és meg
annyi színes játék várta a szerencsi óvodásokat, akik öröm
mel használták ki a szabadtéri játékok adta lehetőséget.

A Rákóczi Zsigmond Általános Iskola tanulói az intézmény
udvarán mozogtak. A szolgálatban lévő rendőrök itt is fel
állították a bójákat a kerékpáros akadálypályához, aminek
kikerülése nem okozott gondot a rákóczis nebulóknak.

A Szerencsen megren
dezett programok igye
kezte ráirányítani a fi
gyelmet az autóközpontú
életünk káros hatásaira, a
mindennapos testmozgás
fontosságára. A „Tiszta le
vegőért – Mozdulj érte!”
elnevezésű esemény, va
lamint a lezárt útszaka
szok arra ösztönözték
Szerencs lakóit, hogy mi
nél többen pattanjanak
kétkerekűek nyergébe,

hiszen ezen a napon kevesebb gépkocsit, ám annál több biciklist és gya
logost lehetett látni az utakon.

Autómentes nap
a gyermekeinkért

10
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Urnafal a szerencsi temetőben

Urnafal épült a szerencsi temetőben. A Start Közmunkaprogram
keretében megvalósított építkezés már szinte teljes egészében el
készült, a Szerencsi Városgazda Nonprofit Kft. a kegyeleti hely kör
nyezetét igyekszik még szebbé varázsolni.

Az urnafal a református, görög és római katolikus temető talál
kozásánál található. Tóth István ügyvezetőtől megtudtuk, hogy a
terveket Salamin Ferenc városi főépítész készítette, a kivitelezést
teljes egészében a Szerencsi Városgazda Nonprofit Kft. vállalta ma
gára. A Start Közmunkaprogram bruttó 7,5 millió forintot biztosí
tott a beruházásra, így az urnafal építése nem került pénzébe a vá
rosnak. 

Az eredeti tervek szerint nyolcvannégy urnafülkét tartalmazott
volna a fal, ám az építés során összesen 107 helyet sikerült benne
kialakítani. 

Az egyedi látványt nyújtó urnafal már szinte teljes egészében el
készült a szerencsi temetőben, a napokban a tereprendezési fel
adatokat végzi a városgazda Kft.

Helyesen használjuk a szelektív gyűjtőszigeteket?

A szelektív hulladékgyűjtés problémáival foglalkozik az a tájé
koztató, amit a közelmúltban juttatott el Szerencs Város Önkor
mányzatához a Zempléni Hulladékkezelési Közszolgáltató Kft. 

Mint köztudott, a Szerencs területén kihelyezett szelektív hulla
dékgyűjtő szigetek műanyag, papír, és üveg elkülönített gyűjtésére
szolgálnak. A ZHK Kft. az utóbbi időszakban növelte az ürítések
gyakoriságát, hétköznap délutánonként és hétvégén is elszállítják
a gyűjtőszigetek konténereiben felhalmozott hulladékot.

Mindezek ellenére azonban visszatérő problémát jelent, hogy a
lakosság például a PET palackokat préseletlenül dobja a tároló
edénybe, így elfordul, hogy a műanyag flakonok elakadnak a be
dobó nyílásban, emiatt sokszor a szigetek mellé helyezik el a hul
ladékot, miközben az edény üresen áll.

A gyűjtőedényeken feliratok, piktogramok segítik az eligazodást,
mindenki számára egyértelműen felhívva a figyelmet arra, hogy

mely edénybe milyen anyagokat lehet beledobni. A szolgáltató arra
is felhívja a figyelmet, hogy az edényekbe csak akkora méretű hul
ladékot szabad elhelyezni, ami a bedobónyíláson befér. A PET pa
lackokat mindig laposra préselve helyezzük a konténerbe!

Ugyancsak gyakori probléma Szerencsen, hogy egyesek még
kommunális szemetet is tesznek a szelektív gyűjtőedényekbe, vagy
azok mellé.

Kátyúzás a szerencsi utcákon
Az ősz beköszöntével is tovább folytatódik a kátyúzás Szeren

csen. A „Start Közmunkaprogram” mintegy 500 tonna aszfaltot
biztosít a város útjainak rendbetételére, amelynek mintegy felét a
tavasszal megkezdett program keretében a Szerencsi Városgazda
Nonprofit Kft. már bedolgozta. Az elmúlt hetekben a település be
kecsi határában, az Előhegy, Hidegvölgy és Laktanya utcák után a
Késmárk, és Kárpát utcák javításával folytatódott a kátyúzás. 

A Városgazda Kft. munkatársai a Kilián út, Vasút, valamint a
Nagyvárad és Pozsonyi utcák által határolt területen folytatják a
munkát. A Szerencsi Hírek információi szerint a kátyúzás az ősz
második felében fejeződhet be a településen.

Romos épületek: a Gyári kör
Korábbi számunkban közültünk egy fotót az egykori cukorgyári

raktár épületéről. A Szerencsi Hivatásos Tűzoltóság melletti ingat
lan ma már a város tulajdonában van, de sorsa továbbra is kérdé
ses. Legutóbb közölt cikkünk jótékony hatása azonban, hogy az
épület mellett gyalogúton a fenntartó ideiglenes korláttal zárta el
az omlás miatt balesetveszélyessé nyilvánított részt.

Ugyancsak régi kérdés Szerencsen, mi lesz az egykori cukorgyári
kör sorsa? A szebb napokat is megélt épület ma már magánkézben
van, néhány évvel ezelőtt paintball pálya (játék, mely során festék
golyókat kilövő fegyvereket használnak a résztvevők) is működött
a romos falak között. Tény azonban, hogy a 37es út átkelési sza
kasza mentén, központi helyen lévő épület és az elhanyagolt kör
nyezete nem nyújt kellemes látványt sem az itt élőknek, sem pedig
az átutazók számára.

Láttuk, hallottuk…
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A tanintézet érdekében végzett kie
melkedő munkája elismeréseként a Fő
iskola Tiszteletbeli Polgára címet adomá
nyozta a Nyíregyházi Főiskola Szenátusa
dr. Gál Andrásnak, a szerencsi Bocskai
István Katolikus Gimnázium igazgatójá
nak. Az intézményvezető címzetes főis
kolai docensként ad órákat a Szabolcs
SzatmárBereg Megye székhelyén műkö
dő felsőoktatási intézmény földrajz és
turisztikai tanszékén, s immár tíz eszten
deje elnöki teendőket lát el az államvizs 
gáknál. A dr. Jánosi Zoltán rektor kézje
gyével ellátott oklevelet dr. Gál András a
közelmúltban vette át Nyíregyházán.

Gyógyúszás 
a fürdőben és az uszodában

Bionövény termesztés a református templom mellett

A Főiskola 
Tiszteletbeli Polgára

AZempléni Térségi In
tegrált Szakképző 

Központ megszűnése
után Szerencs Város Önkor
mányzata vette át annak a
kurzusnak a koordinálását
Taktabájon, amelynek célja a
helyi munkanélküliek integ
rálása, és a növénytermesztés
oktatása és elsajátítása volt.

A falu református egyházának
tulajdonában két épület áll a
templom közelében, melyek fel
újítására és a földterületének

megművelésére nyertek pályázatot 2012ben.
A 12 millió forintos beruházás nagy részéből a képzés helyszíné

nek szánt épületek renoválását finanszírozták, két millió forintot
pedig az oktatásra fordítottak. A pályázatok mezőgazdasági képzést
és helyi termékek előállítását, feldolgozását és értékesítését tette
lehetővé a Taktabáji Református Egyházközség szervezésében.

– Két romlásnak indult épülete volt Taktabájon a református egy
háznak, amelyekhez jelentős méretű konyhakert is tartozik – idézte
fel a Szerencsi Híreknek dr. Börzsönyi József, a Zempléni Reformá
tus Egyházmegye esperese. – Arra jutottunk, hogy ezt a területet
és az épületeket hasznosítanunk kellene, mivel arra nincs rövid távú
lehetőség, hogy egy helyben élő lelkész legyen a községben, aki gon

dozni tudná az ingatlanokat. Így született meg egy pályázat gondo
lata, amely nem csak a hátrányos helyzetben élők képzését bizto
sította, hanem lehetőség volt az ingatlanok kisebb felújítására is.

A 200 órás tanfolyam 2012 novemberében indult Taktabájon,
kezdetben elméleti képzéssel, majd a megtanultakat tavasszal már
gyakorlatban is alkalmazták a résztvevők. A helyi református egy
ház együttműködésével megvalósult programban 14 hallgató és
két oktató vett részt. 

A képzés keretein belül mezőgazdasági, kereskedelmi, ügyviteli
ismereteket, álláskeresési technikákat, és vendégfogadás modult
is oktattak, melyeket később a munka világában tudnak a program
résztvevői. A 14 főből 13an jelentek meg a záróvizsgán alkalmazni,
ők egyaránt sikerrel végezték el a tanfolyamot megszerezve a bio
növénytermesztő szakképesítést.

A kertbe különféle növények magvait ültették tavasszal, így pél
dául paprika, paradicsom, borsó, bab, hagyma, krumpli, uborka, ká
poszta, sütőtök is megtermett a nyáron. A munkálatoknál azokkal
a kerti szerszámokkal dolgoztak, melyeket szintén pályázat útján
nyertek el. 

Sikeresen zárult a Helyi termék előállítása és értékesítése a re
formátus egyházközség szervezésében című európai uniós projekt
Taktabájon. A bionövénytermesztési tanfolyam a hallgatók vizs
gájával és a haszonnövények eredményes előállításával ért véget.
A program résztvevői a megtanultakat a jövőben hasznosítani tud
ják, hiszen egy gyümölcsös létrehozására, és méhészet kialakítására
további pályázatokat fog benyújtani a helyi református egyház.

A Szerencsi Fürdő és Wellnessházban,
valamint a Városi Tanuszodában 2011
őszén indultak a 18 éves kor alatti csopor
tos gyógyúszás foglalkozások. Az orvosi re
habilitációs célú gyógyászati ellátás azóta
is nagy népszerűségnek örvend a városban.

Az Országos Egészségbiztosítási Pénztár
(OEP) támogatásával igénybe vehető keze
léseken résztvevők nyolcvan százaléka tar
tásjavítás, tíz százaléka asztma, és további
tíz százaléka idegrendszeri sérülés, szív és
keringési eredetű problémák, illetve ízületi
megbetegedések miatt él a lehetőséggel.
Felépítésüket tekintve a foglalkozások be
melegítéssel kezdődnek, ami a kicsiknél
közös játékot, a nagyoknál úszást jelent.

A 45 perces alkalmak nagyobb része a
kezdők esetében úszásoktatással telik,
hogy a későbbiekben száz százalékos haté
konysággal részt tudjanak venni az órákon,
a többiek (középhaladók és haladók) pedig
nyújtó, erősítő, és a betegségüknek meg

f e l e l ő

speciális gyakorlatokat végeznek. Vannak
olyan páciensek is, akik a betegségük miatt
nem képesek a gyógyúszó mozgás elsajátí
tására, velük a képességeikhez mérten vé
geznek speciális feladatokat. A foglalkozá
sokon a kezelésre szoruló fiatalok különle
ges eszközöket, például úszóövet, úszóla
pot, és tenyérellenállásokat használnak a
gyógyító tevékenység segítésére.

Az OEP támogatott gyógyúszás receptkö
teles tevékenységnek minősül, melyért je
lenleg 400 forintot kell fizetni alkalman
ként. A szakrendelésekre beutalt 18 éves
kor alatti betegeket – ahol a beutaló orvos
nem házi gyermekorvos, illetve iskolaorvos
– a gyógyúszást elrendelő rendelőintézeti
szakorvos köteles vénnyel és kezelőlappal
ellátni, mellyel az illető a fürdő, illetve az
uszoda recepcióján jelentkezhet.

További információ az ellátásról a Sze
rencsi Fürdő és Wellnessház 47/560250
es, vagy a Városi Tanuszoda 47/560254
es telefonszámán kérhető.
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A mindig nagy érdeklődésnek örven
dő szerencsi Zempléni Múzeum és a Cu
kormúzeum is csatlakozott a felhívás
hoz, így mindkét intézmény belépési díj
nélkül látogatható a
Szent Mihály napi hét
végén. A Zempléni Mú
zeumba betérők az Eu
rópában egyedülálló
kollekcióból a képes le
velezőlap fénykorát be
mutató kiállítást, Rákóc
zi Zsigmond korát, és a
vár építéstörténetét be
mutató tárlatot, Fery
Antal ex libriseit, kisgra
fikáit, illetve a szerencsi
csokoládégyártás törté
netét tekinthetik meg. 

A világ harmadik Cukormúzeumában
dokumentumok, tárgyak, fényképek és
videóvetítés, tárlatvezetés segítségével
betekintést nyerhetnek az egykori sze
rencsi gyár történetébe és a gyári élet
hagyományaiba. A szervezők nagy sze
retettel várnak mindenkit, aki kedveli a
cukrot és érdeklődik annak készítése
iránt, valamint aki szívesen elkalandoz
na a képeslapok világában.

Simka Orsolya

ORSZÁGOS KÖNYVTÁRI NAPOK
Október 10. csütörtök 17 óra: A barát

ság értéke, ereje életünk során. Beszélge
téssel egybekötött előadás Dorgainé Botos
Hedvig pszichológussal, a Pedagógiai Szak
szolgálat intézményegységvezetője. Hely
szín: Rákóczivár, lovagterem.

Október 11. péntek 17 óra: A családon
belüli konfliktusok. Beszélgetéssel egybe
kötött előadás. Előadó: Bódi Ferenc peda
gógus, párkapcsolati és válási mediátor.
Helyszín: Rákóczivár, lovagterem.

Október 13. Könyves vasárnap: a
könyvtár 1317 óráig tart nyitva. Ez idő
alatt lehetőség nyílik ingyenes beiratko
zásra, kölcsönzésre, olvasásra, ingyenes in
ternetezésre, valamint „amnesztiát” hirde
tünk a késedelmesen visszahozott köny
vekre.

Programjaink ingyenesen látogathatók,
mindenkit szeretettel várunk!

Október 4től minden pénteken 10
11 óráig: Kerekítő babamama foglalkozás
a gyermekkönyvtárban.

Október 4től minden pénteken 17
órától: Etka jóga a gyermekkönyvtárban.
További részletes információ: 47/362
254; www.szerencsiamk.hu.

Ingyenes hétvége 
a szerencsi múzeumokban

A Szerencsi Művelődési
Központ programjai

Hirdessen féláron

a Szerencsi Hírekben!

50% kedvezménnyel

Az általunk kínált konstrukcióban,
féláron három médiumban

lesz jelen a megrendelt hirdetés.

Közületi és lakossági hirdetését
adhatja fel

a Szerencsi Hírekben!

Amennyiben két lapszámba rendeli meg keretes
vagy lakossági apróhirdetését,

– a következő kettőt térítésmentesen közzétesszük
a Szerencsi Hírekben;

–

–

a reklámszöveg megjelenik a Szerencsi Városi Televízió
képújság műsorán is,
valamint a Szerencsi Hírek honlapján, amely külön
költséget nem jelent.

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

munkatársaink készséggel állnak
rendelkezésére. Akciónkról
érdeklődhet a -es
telefonszámon vagy a

e-mail címen.

20/340-60-89

szerencsihirek@szerencs.hu

SzerencsiSzerencsi

HÍREKHÍREK
KÖZÉLET • SZABADIDŐ • KULTÚRA
szerencsihirek@szerencs.hu • www.szerencsihirek.hu

INGYENES KIADVÁNY

A 2013. szeptember 2829én meg
rendezésre kerülő, a hazai települé
sek önkormányzatát versenyre hívó
„Magyarország Szeretlek” című prog
ram keretében az ország múzeumai
ba a belépés ingyenes lesz.



Ma már csak pislákoló emléke él a szerencsi szüretek
nek, pedig egykor a szürettől függött a hegyalja jövője.
Hol van azaz idő, amikor a bálházban két hétig tartott

a hegyaljai urak szüreti mulatsága? Bizony ott volt dínomdá
nom, vendégsereg és mulatozás, népünnepély, versenyfutás,
borkelletés, targoncálás, vincellér és kádártánc. Majd egyre rö
videbbek és halkabban lettek a szedők nótái, elmaradtak lassan
a cigányok, elfelejtették megrendezni a szüreti bált, s a vevők
sem licitálták egymásra a must árát. Hangulata, miliője volt az
egykori szüretnek, amely az évek során átalakult kényszerű
munkává, kenyérkeresetté, a kereskedelem tárgyát képező áru
vá. A ma már kihalt szüreti munkaköröket és szokásokat sokan
csak elbeszélésekből, filmekből ismerik, s olykor megmosolyog
ják azokat. Tekintsünk vissza egykét mosoly erejéig a múltba.

A filoxéra vész után útonútfélen arra buzdították a szerencsi
gazdákat, hogy telepítsék be a parlagon hagyott szőlőterülete
ket, hiszen a hegyalja más tájain kitűnő minőségű borokat, sőt
aszú borokat is készítenek, amely iránt nagy a kereslet a bor
piacon. A századforduló első évében már arról tudósít a helyi
sajtó, hogy szőlőinknek csak a méhek és a darazsak az ellenfe
lei, bár igaz, hogy a mennyiség összeesett, de minőségre kitűnő
borok lettek. Épp ezért, a helybeli vendéglősöket felszólítják,
hogy ne idegenektől vásárolják a borokat, hanem a szerencsi
gazdáktól. A szüretet elsőként az iparos ifjúság ünnepelte A Fő
utcán a csőszök, csőszlányok és a rendezőség felvonulása után,
a Nagy Szállodában tartottak hajnalig tartó mulatságot. Annak
bevételét felajánlották, a szerencsi önkéntes tűzoltó egylet tá
mogatására. 

A vincellér tudása, tapasztalata és hozzáértése döntötte el,
hogy mikor kell megkezdeni a szüretet. A szőlő nem utóérő
gyümölcs, mint a körte, alma amelyeket éretlenül is le lehet
szedni, mivel tárolás közben beérik, hanem a megfelelő időpon
tot kell bevárni, amikor a szemekben felhalmozódó cukortar
talom már elégséges és a benne lévő értékes sa
vak harmonikus egyensúly
ban vannak. Aki 1943ban a
kitűzött napnál, október 15
nél hamarabb kezdte el a
szüretet, 2000 pengőig ter
jedő bírsággal sújtotta, és
mindenféle akcióból kizárta
Hegyközségi Tanács. A szüret
kezdetét még a századfordu
ló elején is fegyverropogás
sal, mozsárágyúlövéssel jelezték. A szőlőmunkások toborzása
is a vincellér feladta volt. A szüretre még csak elég munkás volt
városunkban, de már a homlításra, fedésre nem akadt, mivel a
dologképes férfiak a gyárban vállaltak munkát. A cukorgyár

eredményes működése ré
vén egyébként, szüretein
ket fokozatosan felülírta a
cukorrépa betakarításá
nak és feldolgozásának
eredményessége.

Egy hegyaljai közmon
dás szerint:”Aki szőlőt
termel, annak két zsebe
legyen!” Ez arra figyel
meztet, hogy a szüret
két zsebet is megtöm
het pénzzel, de mind a
kettőt ki is ürítheti.
1908ben a kitartó
szárazság, a munkás
hiány és a hordódrá
gaság keserítette
meg az év szüretjét.
A gazdák igyekeztek
a piacon értékesíte
ni termésüket, hi
szen így jobban megtalálták számításukat.

Míg máskor drága pénzért sem lehetett
hegyaljai szőlőt venni a szerencsi piacon,
most 50 puttony szőlő is sorakozott egy
más mellett. A következő évben az elemi
csapások tönkretették a termést, így jó
formán csak Szerencsen és Tállyán szüre
teltek. A tulajdonosoknak csak annyi re
ményük maradt, hogy az előző évi bort jó
áron adhatják el.

A háború első évében csendben, a min
den évben megszokott szüreti zajtól mentesen történet a sző
lőfürtök szedése. A termés meglehetős, a bor minősége kitűnő,
a mennyiség nagyon kevés volt, és a munkaerő hiány miatt a
préselés a szokottnál hosszabb időt vett igénybe. Ezeken a fe
kete szüreteken a szőlőtőkék között könnyes szemű, fáradt,
szótlan emberek jártak a puttonnyal, s az a kevés lőrének való
könnyen elfért benne. A helyiek közben a csendes békéről áb
rándoztak, amikor a bor eladása és elfogyasztása újra örömnap
lesz.

Egy század eleji följegyzés szerint, Hegyalján a szüret befeje
zésével a szőlőhegy birtokosának, a különféle szőlőkből font
koszorút két fehérbe öltözött lány vitte le a hegyről legények
kíséretébent. A gazda házánál felfüggesztették a szőlőkoszorút,
s reggelig ettekittak, énekeltek, táncoltak. Ennek hagyománya,
a szüreti bál a mai napig a szüret végét jelenti.

O. Z. M.
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Érik a szőlő
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G-Mínusz Épületgépészeti Kft.G-Mínusz Épületgépészeti Kft.

TELJES KÖRŰ ÉPÜLETGÉPÉSZETI KIVITELEZÉS
ENERGIATAKARÉKOS MEGOLDÁSOKKAL
megújuló energiát hasznosító rendszerek tervezése és kivitelezése
faelgázosító rendszerek (ATMOS, VIESSMANN)
aprítékos és pelletadagolós rendszerek
szalmabálás szilárdtüzelésű rendszerek
napkollektorok telepítése
felületfűtés- rendszerek, padló-, fal- és mennyezetfűtés
gázvezeték és készülékszerelés
gázipari műszaki- biztonsági felülvizsgálat

Referenciáinkat megtekinthetik előzetes egyeztetéssel
Szerencs 30 km-es körzetében és weboldalunkon.

3881 Abaújszántó, Felszabadulás út 52., 3900 Szerencs, Bástya utca 40.
Tel.: 47/361-631, mobil: +36-30/423-15-48,

e-mail: gminuszkft@freemail.hu, weboldal: www.g-minuszkft.hu

Rendelje meg
a G-Mínusz Épületgépészeti Kft-től

a gázkészüléke karbantartását.
A kivágott szelvény ellenében

részesül.
Nyugdíjasoknak további

adunk.
Az áraink megtekinthetőek a

www.g-minuszkft.hu weboldalon.
Regisztrálás:

e-mail: gminuszkft@gmail.com,
tel.: +36/30-423-1548.

-20%-os kedvezményben

-10%-os engedményt

AKCIÓ!AKCIÓ!

2013. 09. 01. és 2013. 10. 31. között

"

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)

A szeptember beköszöntével nemcsak az ősz, hanem a télre
való felkészülés ideje is elérkezett. A nyár virág és gyümölcs
parádéja után szükséges, hogy még a fagyok beállta előtt idő
ben készen legyünk azokkal a munkákkal, amelyek a követ
kező tavasszal növényeink optimális fejlődését biztosítják.

A levágott és kiszedett növényeket gyűjtsük össze és mehet a
komposztra minden hasznos növényi rész. Az üresen maradt talajt
ásóval forgassuk fel, a gyomokat szedjük ki gyökerestől és szépen
gereblyézzük el a földet!

Szeptember közepe környékén, amikor már megszűnik a nagy
meleg, eljön az idő a szabad gyökerű növények ültetéséhez. A föld
kellően meleg még ahhoz, hogy a növény beültetése után új haj
szálgyökereket eresszen, így a téli vízutánpótlás biztosítva lesz. Az
ültetéskor fontos, hogy jól „beiszapoljuk” a nővény gyökerét, ez
után karóhoz rögzítjük a csemetét, mert a laza talajban az erős szél
hatására kidőlhet. Ősszel a lombot nem szükséges metszeni, ráé
rünk tavasszal. Már most vegyük figyelembe, hogy a cserjék és fák
pár év múlva milyen terület igénnyel fognak rendelkezni.

Rózsák: a rózsák még Szeptemberben is virágoznak, ha már nem
is olyan erőteljesen, mint nyáron. E virág ültetését október köze
pén, esetleg végén érdemes elvégezni. Ősszel azért előnyösebb ró
zsát ültetni, mert még lesz ideje begyökeresedni, így tavasszal erő
teljesebben tud növekedni, és több virág, intenzívebb virágzás vár
ható. Hátránya azonban az őszi ültetésnek, hogy egy keményebb
tél esetén akár kifagyhat a tő, ha nem megfelelően védjük a növé
nyünket. 

Rózsa ültetése: ültetés előtt forgassuk meg a földet, a gödör ki
ásása után iszapoljuk be a növényt. Az ültetés előtt egy hónappal

érdemes a föl
det érett szer
ves trágyával
megtrágyázni.
A magas törzsű
rózsákat kb. 80
100 cm távol
ságra ültessük.
Bokorrózsák
nál elegendő a
4050 cm tőtávolság. Az októberben ültetett, rózsákat már csak
tavasszal metsszük meg. A hideg előtt takarjuk a tövét földdel, vagy
faforgáccsal, ami megvédi a növényt az erősebb fagyoktól.

Gyep: ősszel a gyepfelületet érdemes megtrágyázni, szerves
vagy műtrágyával. Figyeljünk a trágyázásnál, hogy egyenletesen
szórjuk a felületére. Miután ez megtörtént érdemes alaposan meg
öntözni a füvet, így a földbe ivódik az oldott trágya, és nem ég meg
a gyepfelület. Ne vágjuk 5 cmnél rövidebbre a füvet, mert az ki
fagyhat.

Hagymások: szeptemberben a tavaszi hagymások kiültetésé
nek ideje, de még októberben sem késünk el vele. Október elején,
vagy a fagyok előtt mindenképpen ássuk ki a földből a fagyra ér
zékeny hagymásokat.

Balkonnövények: a tavas
szal ültetett balkon, egynyári
növények lassan elveszítik dí
szítő értéküket, ezért szep
tember végén, október elején
helyükre már árvácskát, dísz
füveket vagy más egyéb nö
vényt ajánlott ültetni.

Mészáros Miklós

"

Várjuk kedves vásárlóinkat!

Mezőgazdasági szakboltMezőgazdasági 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.

Növényvédő szerek
kis- és nagykereskedelmi forgalmazása.

Szüretelőkádak, szüretelőzsákok,
metszőollók, borászati felszerelések

széles választéka.

Szüretelőkádak, szüretelőzsákok,
metszőollók, borászati felszerelések

széles választéka.

Anyakönyvi hírek 2013. szeptember

Házasságot kötöttek: Keresztényi Klára – Juhász Gá
bor, File Krisztina – Mészáros László, Branovits Beáta –
Kovács Péter, Homonnai Ágnes – Bíró Norbert.

50 éves házassági évforduló: Tóth Jolán – Jakab Attila.
Elhaláloztak: Ozsváth Lajos (77 év), Tóth Lajosné (58

év), Pap Sándorné (90 év), Szabó Vincéné (88 év), Gulyás
József (78 év).

Születtek: Szuhai Dominik, Lapis Mária Eszter, Mérész
Nikolett, Papp Dóra Hanna. 

Köszöntjük városunk ifjú polgárait!

Őszi teendők a kiskertekben

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

Elektromos kerékpár
akkumulátor

Elektromos kerékpár
akkumulátor

szakszer új akkumulátor
cseréjét vállalom.

ű bevizsgálását,

Tavaszi és nyári
akkumulátor akció!

motorkerékpár



A BorsodAbaújZemplén Megyei Labdarúgó Szövetség II. Kelet
csoportjában augusztus második felében kezdődtek meg a
2013/2014 őszi bajnokság küzdelmei. A Szerencs VSE felnőtt férfi
futballcsapata augusztus 17én hazai pályán, Garadna együttesével
találkozott, a mérkőzésen fölényes, 8–4 arányú szerencsi siker szü
letett. A második forduló már kevésbé jól alakult a Szerencs VSE
számára, hiszen az augusztus 24ei erdőbényei „kirándulás” 3–0
arányú vereséget hozott. A folytatásban, augusztus 31én újra a
Tatay Zoltán Ifjúsági Sporttelepen lépett pályára együttesünk, az
ellenfél ezúttal a Tiszakarád volt, akit 3–0 arányban sikerült le
győzni. A bajnokság negyedik fordulójában szeptember 7én a
szomszédos Mezőzombor ellen sikerült a 3–1 arányú idegenbeli
győzelem. A következő hazai meccsre Pácin érkezett hozzánk, a
mérkőzésen 3–3as döntetlen született. Újabb nagyarányú, 5–0s
szerencsi győzelem született szeptember 21én, a Hollóháza elleni
hazai találkozón.

A Szerencs VSE felnőtt, megyei másodosztályban játszó férfi lab
darúgócsapata a 2013/2014es őszi idény hatodik fordulója után
négy győzelemmel, egy döntetlennel és egy vereséggel, összesen
13 ponttal a második helyen áll a tizenhat csapatos tabellán. 

17

Szerencs nem csak a táj szépségével, kis
városi pompájával, az itt készülő egyedülál
ló csokoládéval, és remek hegyaljai borai
val hívja fel magára a figyelmet, hanem ki
váló sportolóink is jó hírét viszik települé
sünknek. 

Szerencs város sportegyesületének súlyeme
lő szakosztálya is azok közé tartozik, amelynek
köszönhetően mind gyakrabban hangzik el te

lepülésünk neve, amikor egyegy sportoló a győzelmet jelentő do
bogó valamely fokára állhat fel a hazai versenyeken. 2012től Fekete
Diána lett a súlyemelő szakosztály vezetőedzője. Az ifjú hölgy neve
nem ismeretlen a szerencsiek számára, hiszen itt született, ebben
a városban nőtt fel és kislány kora óta a súlyemelés szerelmese.

– Mikor kezdődött súlyemelő pályafutása?
– Kilenc évesen lettem a sportág szerelmese. 1997 szeptembe

rében Szerencsen rendeztek országos súlyemelő bajnokságot, oly
annyira elvarázsolt a sportág, hogy két nap múlva ott voltam az első
edzésemen. Akkoriban Fekete László, és Bence Zsanett tanított az
alapokra, a súlyemelés szépségeire a kitartásra, fegyelemre. Először
heti három alkalommal vettem részt a tréningeken. Fél év elteltével
már versenyre készültem, s azóta a megmérettetések száma csak
gyarapodott. Az ezredforduló időszakában Deák Zsolt is oktatott,
segítette edzésmunkámat – tette hozzá a vezetőedző.

– Mely eredményére a legbüszkébb? 
– Jelenlegi sikeres tanítványaimat emelném ki, hiszen eredmé

nyeik nekem is legalább olyan fontosak, mint nekik. Bárány Gergő
serdülő kategóriában 85 kgos súlycsoportban 120 kgos össztel
jesítménnyel, Gáspár Karina 40 kgos súlycsoportban pedig 49 kg
os összteljesítménnyel szerzett aranyérmet a 2012es diákolimpi
án. A heti négy kemény edzésnek ismét meglett az eredménye,
ugyanis legutóbbi megmérettetésünkön, a Kőszegi György Emlék
versenyen kilenc aranyat, két ezüstöt, két bronzérmet, egy negyedik

és egy ötödik helyezést szereztünk. Az elmúlt öt évben mintegy 100
sportoló fordult meg a „kezeim alatt”, és már vannak olyan fiatalok
is, akik felnőttek, hiszen az idén érettségiztek – tette hozzá moso
lyogva Fekete Diána.

– Az év hátralévő részében már nem indulok versenyen, inkább
az edzői feladatokra szeretnék koncentrálni. Jelenleg, Morvai Zoltán
edzőkollegámmal 22 tanítványunk van – magyarázza a vezetőedző.

– Hogyan történnek a  tréningek?
– Minden edzés elején bemelegítésként gimnasztikázunk, majd

a felkészülési időszaknak megfelelő gyakorlatokat végzünk, aztán
nyújtás, és a levezető gyakorlatok következnek. Végigvesszük a fő
fogásnemeket, összpontosítva a szakítás, lökés tökéletesítésére, a
minél szebb kivitelezésre, és az egyre nagyobb súlyok felemelésére.
Háromféle felkészülési időszakot különböztetünk meg: alapozó,
formába hozó, és a verseny időszak. Ezek időtartama a versenyek
között eltelt idő függvénye. Általában 12 havonta veszünk részt
versenyen, de előfordul, hogy két hét telik el a megmérettetések
között – magyarázza Fekete Diána.

– Hogyan tovább? Mit hozhat a jövő?
– A dobogót megcélozva szeretnék ott lenni a 2014es felnőtt or

szágos súlyemelő bajnokságon. Emellett szeretném tanítványaimat
nemzetközi szintre eljuttatni és minél nagyobb sikereket elérni ve
lük a különböző országos megmérettetéseken.

Készülök a 2014-es országos bajnokságra

Következő mérkőzések:
2013. szeptember 28. 16 óra: Sárospatak – Szerencs
2013. október 6. 15 óra: Szerencs – Bodrogkisfalud
2013. október 13. 15 óra: Méra – Szerencs
2013. október 19. 14.30 óra: Szerencs – Kenézlő
2013. október 27. 13.30 óra: Tokaj – Szerencs
2013. november 2. 13 óra: Szerencs – Bodroghalom
2013. november 9. 13 óra: Abaújszántó – Szerencs
2013. november 17. 13 óra: Szerencs – Boldogkőváralja
2013. november 23. 13 óra: Pálháza – Szerencs
Az U19-es együttesek a felnőtt mérkőzések előtt két órával

lépnek pályára.

Nem csak tanítványai, hanem ő maga is részt vesz a kor-
osztálya bajnokságain. Kazincbarcikán idén júliusban rendez-
ték meg a Szűcs Lajos Emlékversenyt, ahol Fekete Diána 55
kilogrammos szakítás és 70 kilogrammos lökés után 125 ki-
logrammos összteljesítménnyel a második helyen végzett.

Fekete Diána közel száz versenyen indult eddig, és kivétel nél-
kül minden megmérettetésről dobogós helyezésekkel tért haza.
2003-ban, 2004-ben és 2005-ben is ezüstérmet szerzett súlye-
melő Diákolimpiákon, és az Utánpótlás Országos Bajnokságo-
kon. 2008-ban kezdte meg segédedzői munkáját Fekete László
mellett, majd 2010-ben megszerezte a sportedzői képesítést.

Hat meccs után a második helyen
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INGATLANINGATLAN
Kiadó Szerencsen a Spar környékén
földszinti, 40 m2es, összkomfortos,
egyszobás társasházi lakás alacsony
rezsiköltséggel. Érd.: 70/5110386.
(14151617)
Szerencs főutcáján 100 m2es, felújí
tott családi ház, valamint Bekecsen
85 m2es családi ház eladó. Érd.:
30/8363302. (1415)
Budapest IX. kerületében, az Epre
serdő utca elején, több egyetem kö
zelében egy 52 m2es magasföldszin
ti, jó állapotú lakás eladó. Képek itt
megtalálhatóak: http://epres.begyi
keszter.fotoalbum.hu. Érd.: 20/2787
708, 70/3699155. (1415)
Szerencs belvárosában, külön bejá
ratú, két lakrészes, 2+4 szobás, rend
ben tartott családi ház egyben vagy
különkülön eladó. Kisebb beszámí
tunk Szerencsen vagy Budapesten.
Érd.: 20/4464662. (1415)
Szerencsen a Bocskai úton 42 m2
es, 1 emeleti, összkomfortos, rende
zett, társasházi lakás, zárt udvarral,
kis kerttel eladó vagy kisebb családi
házra (akár Bekecsen) cserélhető.
Minden megoldás érdekel, megegye
zünk. Érd.: 47/361822, 30/339
5234. (1415)
Szerencsen áron alul emeletes csa
ládi ház a Tesco, iskola, óvoda köze

lében eladó. Kétgenerációs lakásnak,
nagycsaládosoknak, akár vállalko
zásra is alkalmas. Rendezett udva
ron, melléképületekkel. Budapesti
lakáscsere is érdekel értékkülönbö
zettel. Érd.: 70/6557576, 47/363
282. (1415)
Szerencsen a Kölcsey utcában eladó
kétszintes, 3 szobás, nappalis családi
ház nagy terasszal, garázzsal és ka
zánházzal. Irányár: 10,5 M Ft. A vé
telár megegyezés tárgya. Érd.:
30/3532573. (1415)
Eladó garázs, hozzá ajándékba 55
m2es társasházi lakás. Ára: 8 M Ft.
Érdeklődni: 20/5685189.
Mád, Bernáth Béla út 4. szám alatt
családi ház eladó. Irányár: 3,7 millió
forint. Tel.: 47/362768.

VEGYESVEGYES
Épületfelületek, térkő, járda, lába
zat, kerítés, stb., műkőfelületek: sír
emlékek tisztítása, impregnálása.
Érd.: 30/2744714. (14)
Eladó ElGO típusú elektromos ke
rekesszék. Gyárt. év: 2010. Kitűnő ál
lapotban, szervizelve! Érd.: 30/255
2326. (14)
Eladó egy kétajtós, felülfagyasztós,
160/40 literes hűtőszekrény újszerű
állapotban 20 eFtért, hozzá aján
dékba egy 200 literes fagyasztóláda.
Érd.: 20/5600641. (14)

LakosságiLakossági

apróhirdetés

RÁKÓCZI HUSZONHÉT PIZZÉRIA ÉS KISVENDÉGLŐ
•

•

• .

• .
• .
•

.
• .

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

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



45%45%kedvezménnyel
kedvezménnyel

ABLAKOK, ERKÉLYAJTÓKABLAKOK, ERKÉLYAJTÓK
AKCIÓAKCIÓ

SZEPTEMBER 30-IG ÉRVÉNYES!SZEPTEMBER 30-IG ÉRVÉNYES!
mármár

74.370 Ft-tól74.370 Ft-tól
• 70 mm-es profilból • 5 ponton

záródó biztonsági zárral
• aluküszöbbel • 3 db ajtópánttal

Műanyag bejárati ajtókMűanyag bejárati ajtók

BANKKÁRTYA ELFOGADÓHELY
Garázskapu, redőnyök, stb. -20% kedvezmény!

6 KAMRÁS PROFIL
6 KAMRÁS PROFIL

Farkas és Farkas Kft.

iroda@ffablak.hu – www.ffablak.hu

Szerencs, Rákóczi út 33.
Tel.: 47/362-580 Mobil: 20/9477-355

Encs, Petőfi út 58. F/5. Tel.: 46/306-394 Mobil: 20/9477-393

GAZDÁLKODÓK, MEZŐGAZDASÁGI TERMELŐK
FIGYELEM!

Akciós vételár:
• :

fa
• :

fa
•

10 t alatti mennyiség vásárlása esetén
88.800 Ft/t+Á

10-25 t közötti vásárlás esetén
86.000 Ft/t+Á

25 t fölötti vásárlás esetén az ár
egyedi megállapodás szerint módosul.

FÉMZÁROLT, CSÁVÁZOTT VETŐMAG – MINŐSÉGI GABONA

A Szerencsi Mezőgazdasági Zrt. az őszi kalászos vetésekhez
alábbi őszi árpa és őszi búza vetőmagot ajánl, fémzárolt,
csávázott és 50 kg-ra egalizált zsákokban 2013.09.09.-től:

Őszi árpa vetőmag:

Őszi búza vetőmag:

– ill.Meridian II. fok Hanzi II. fok

Mv Kolo II. fok (Pannon Prémium minőség)
Mv Tallér II. fok (Jó malmi minőség)

Mv Marsall II. fok (Jó malmi minőség)

–
–

–

Igénybejelentés, érdeklődés: Svábné Danyikó Gabriella
Telefon: 47/563-300, Fax: 47/362-347

A vételár befizetése után a vetőmag a vetőmagüzemből szállítható el.
A szállítás a vevő feladata, és annak költsége a vevőt terheli.

Kiszolgálás a készlet erejéig érkezési sorrendben történik.

Szállítási cím: Szerencs, Malomtanya vetőmagüzem
(elérhetőség: 47/561-166 – Kelemen Attila üzemvezető).

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,

–

15W-40 és 10W-40 motorolaj 1 000 Ft/l
E-jeles nappali menetfény lámpák

Klímatisztítás, -fertőtlenítésKlímatisztítás, -fertőtlenítés

Rézfékcsövek, G12 (piros és kék).fagyállók,
Suzuki olajszűrő 450 Ft

Kárpitpatentok, vízcsövek, benzincsövek,
bilincsek, izzók.

Ami az autójához kell, megtalálja nálunk.

Castrol 5W-40 MOTOROLAJ 4 L
Castrol 5W-40 EDGE TD 4 L

10 000 Ft
11 000 Ft

A BERECZK AUTÓSBOLTBAN:A BERECZK AUTÓSBOLTBAN:

ÓZONGENERÁTORRAL, a tisztítás során a kellemetlen szagok
megszűnnek, az autó belső tere vírus- és baktériummentes lesz.

A pollenszűrő cseréje ajánlott.
Szerencs, Széchenyi út 18.

Tel.: 47/362-701, mobil: 20/926-3710.



Zemplén Tourist Kft. Szerencs, Rákóczi 67.
Tel.: 47361-151, • e-mail: zemplen.tourist@t-online.hu
www. .hu • Eng. szám: R-1787/1998

•

zemplentourist

Válasszon
a legkedveltebb hazai szállások közül

és fizessen irodánkban SZÉP kártyával!

Nemzetközi pénzátutalás percek alatt
(pénzfeladás, pénzfelvétel)
– mert megbízható
– mert gyors (embléma)
– mert kényelmes

Pénzváltás – Change – Pénzváltás!

Romantika, gyógyulás és pihenés
Magyarországon.

Erzsébet utalvány
elfogadóhely

– Luxus szállodák
– Wellness hotelek
– Kastélyszállók

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

Egy kis hazai...
AKCIÓS TERMÉKEINK

Szendvics sonka
Szerencsi Príma
Paraszt májas
Füstölt sertés fej
Füstölt kenyérszalonna
Sertés zsír 1/1

1 349 Ft
1 615 Ft
949 Ft
679 Ft
819 Ft
499 Ft

Szenzációs árengedmények, mindig más
húsrészekre pénteken nyitástól,

szombaton zárásig, a készlet erejéig!
Akciós hirdetésünket kövesse figyelemmel

a Szerencsi MG. Zrt. húsboltjának ablakfelületén
és a Szerencsi Képújság oldalain, illetve

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

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

szombat 7–12 óráig.

Az akció 2013. szeptember 27-től módosításig érvényes!

Folyamatos termék vásárláshoz kötött ajándékok!



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.3
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.1000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
    /Cambria
    /Cambria-Bold
    /Cambria-BoldItalic
    /Cambria-Italic
    /CambriaMath
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 150
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages false
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 150
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages false
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.40
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 300
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile (None)
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName (http://www.color.org)
  /PDFXTrapped /Unknown

  /CreateJDFFile false
  /SyntheticBoldness 1.000000
  /Description <<
    /JPN <FEFF3053306e8a2d5b9a306f30019ad889e350cf5ea6753b50cf3092542b308030d730ea30d730ec30b9537052377528306e00200050004400460020658766f830924f5c62103059308b3068304d306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103057305f00200050004400460020658766f8306f0020004100630072006f0062006100740020304a30883073002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d30678868793a3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a306b306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f304c5fc59808306730593002>
    /FRA <FEFF004f007000740069006f006e007300200070006f0075007200200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200064006f007400e900730020006400270075006e00650020007200e90073006f006c007500740069006f006e002000e9006c0065007600e9006500200070006f0075007200200075006e00650020007100750061006c0069007400e90020006400270069006d007000720065007300730069006f006e00200070007200e9007000720065007300730065002e0020005500740069006c006900730065007a0020004100630072006f0062006100740020006f00750020005200650061006400650072002c002000760065007200730069006f006e00200035002e00300020006f007500200075006c007400e9007200690065007500720065002c00200070006f007500720020006c006500730020006f00750076007200690072002e0020004c00270069006e0063006f00720070006f0072006100740069006f006e002000640065007300200070006f006c0069006300650073002000650073007400200072006500710075006900730065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e0020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e0020006d00690074002000650069006e006500720020006800f60068006500720065006e002000420069006c0064006100750066006c00f600730075006e0067002c00200075006d002000650069006e00650020007100750061006c00690074006100740069007600200068006f006300680077006500720074006900670065002000410075007300670061006200650020006600fc0072002000640069006500200044007200750063006b0076006f0072007300740075006600650020007a0075002000650072007a00690065006c0065006e002e00200044006900650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f0062006100740020006f0064006500720020006d00690074002000640065006d002000520065006100640065007200200035002e003000200075006e00640020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e00200042006500690020006400690065007300650072002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670020006900730074002000650069006e00650020005300630068007200690066007400650069006e00620065007400740075006e00670020006500720066006f0072006400650072006c006900630068002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300740061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f5006500730020007000610072006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200063006f006d00200075006d00610020007200650073006f006c007500e700e3006f00200064006500200069006d006100670065006d0020007300750070006500720069006f0072002000700061007200610020006f006200740065007200200075006d00610020007100750061006c0069006400610064006500200064006500200069006d0070007200650073007300e3006f0020006d0065006c0068006f0072002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002c002000520065006100640065007200200035002e00300020006500200070006f00730074006500720069006f0072002e00200045007300740061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200072006500710075006500720065006d00200069006e0063006f00720070006f0072006100e700e3006f00200064006500200066006f006e00740065002e>
    /DAN <FEFF004200720075006700200064006900730073006500200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072002000740069006c0020006100740020006f0070007200650074007400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006d006500640020006800f8006a006500720065002000620069006c006c00650064006f0070006c00f80073006e0069006e0067002000740069006c0020007000720065002d00700072006500730073002d007500640073006b007200690076006e0069006e0067002000690020006800f8006a0020006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072006e00650020006b0061006e002000e50062006e006500730020006d006500640020004100630072006f0062006100740020006f0067002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e00200044006900730073006500200069006e0064007300740069006c006c0069006e0067006500720020006b007200e600760065007200200069006e0074006500670072006500720069006e006700200061006600200073006b007200690066007400740079007000650072002e>
    /NLD <FEFF004700650062007200750069006b002000640065007a006500200069006e007300740065006c006c0069006e00670065006e0020006f006d0020005000440046002d0064006f00630075006d0065006e00740065006e0020007400650020006d0061006b0065006e0020006d00650074002000650065006e00200068006f00670065002000610066006200650065006c00640069006e00670073007200650073006f006c007500740069006500200076006f006f0072002000610066006400720075006b006b0065006e0020006d0065007400200068006f006700650020006b00770061006c0069007400650069007400200069006e002000650065006e002000700072006500700072006500730073002d006f006d0067006500760069006e0067002e0020004400650020005000440046002d0064006f00630075006d0065006e00740065006e0020006b0075006e006e0065006e00200077006f007200640065006e002000670065006f00700065006e00640020006d006500740020004100630072006f00620061007400200065006e002000520065006100640065007200200035002e003000200065006e00200068006f006700650072002e002000420069006a002000640065007a006500200069006e007300740065006c006c0069006e00670020006d006f006500740065006e00200066006f006e007400730020007a0069006a006e00200069006e006700650073006c006f00740065006e002e>
    /ESP <FEFF0055007300650020006500730074006100730020006f007000630069006f006e006500730020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200063006f006e0020006d00610079006f00720020007200650073006f006c00750063006900f3006e00200064006500200069006d006100670065006e00200071007500650020007000650072006d006900740061006e0020006f006200740065006e0065007200200063006f007000690061007300200064006500200070007200650069006d0070007200650073006900f3006e0020006400650020006d00610079006f0072002000630061006c0069006400610064002e0020004c006f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000730065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200079002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e0020004500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007200650071007500690065007200650020006c006100200069006e0063007200750073007400610063006900f3006e0020006400650020006600750065006e007400650073002e>
    /SUO <FEFF004e00e4006900640065006e002000610073006500740075007300740065006e0020006100760075006c006c006100200076006f0069006400610061006e0020006c0075006f006400610020005000440046002d0061007300690061006b00690072006a006f006a0061002c0020006a006f006900640065006e002000740075006c006f0073007400750073006c00610061007400750020006f006e0020006b006f0072006b006500610020006a00610020006b007500760061006e0020007400610072006b006b007500750073002000730075007500720069002e0020005000440046002d0061007300690061006b00690072006a0061007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f006200610074002d0020006a0061002000520065006100640065007200200035002e00300020002d006f0068006a0065006c006d0061006c006c0061002000740061006900200075007500640065006d006d0061006c006c0061002000760065007200730069006f006c006c0061002e0020004e00e4006d00e4002000610073006500740075006b0073006500740020006500640065006c006c00790074007400e4007600e4007400200066006f006e0074007400690065006e002000750070006f00740075007300740061002e>
    /ITA <FEFF00550073006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000500044004600200063006f006e00200075006e00610020007200690073006f006c0075007a0069006f006e00650020006d0061006700670069006f00720065002000700065007200200075006e00610020007100750061006c0069007400e00020006400690020007000720065007300740061006d007000610020006d00690067006c0069006f00720065002e0020004900200064006f00630075006d0065006e00740069002000500044004600200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e002000510075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e006900200072006900630068006900650064006f006e006f0020006c002700750073006f00200064006900200066006f006e007400200069006e0063006f00720070006f0072006100740069002e>
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f00700070007200650074007400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006d006500640020006800f80079006500720065002000620069006c00640065006f00700070006c00f80073006e0069006e006700200066006f00720020006800f800790020007500740073006b00720069006600740073006b00760061006c00690074006500740020006600f800720020007400720079006b006b002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50070006e006500730020006d006500640020004100630072006f0062006100740020006f0067002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0067002000730065006e006500720065002e00200044006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e00650020006b0072006500760065007200200073006b00720069006600740069006e006e00620079006700670069006e0067002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006e00e40072002000640075002000760069006c006c00200073006b0061007000610020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006d006500640020006800f6006700720065002000620069006c0064007500700070006c00f60073006e0069006e00670020006600f60072002000700072006500700072006500730073007500740073006b0072006900660074006500720020006100760020006800f600670020006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e0020006b0061006e002000f600700070006e006100730020006d006500640020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006100720065002e00200044006500730073006100200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e0067006100720020006b007200e400760065007200200069006e006b006c00750064006500720069006e00670020006100760020007400650063006b0065006e0073006e006900740074002e>
    /ENU <FEFF005500730065002000740068006500730065002000730065007400740069006e0067007300200074006f0020006300720065006100740065002000500044004600200064006f00630075006d0065006e0074007300200077006900740068002000680069006700680065007200200069006d0061006700650020007200650073006f006c007500740069006f006e00200066006f0072002000680069006700680020007100750061006c0069007400790020007000720065002d007000720065007300730020007000720069006e00740069006e0067002e0020005400680065002000500044004600200064006f00630075006d0065006e00740073002000630061006e0020006200650020006f00700065006e00650064002000770069007400680020004100630072006f00620061007400200061006e0064002000520065006100640065007200200035002e003000200061006e00640020006c0061007400650072002e002000540068006500730065002000730065007400740069006e006700730020007200650071007500690072006500200066006f006e007400200065006d00620065006400640069006e0067002e>
    /HUN ()
  >>
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


