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Misztériumi rendelet szerint
szeptembertől tilos például
szénsavas, vagy cukrozott
üdítő, valamint magas zsír-
tartalmú húskészítmény fel-
használása a közétkeztetés-
ben. (Cikkünk az 5. oldalon)



Tizedik alkalommal indult útjára a minőségi magyar élelmiszereket és gyártóikat
népszerűsítő Coop Rally. A jubileumi futam Kelet-Magyarország meghatározó gyár-
tóihoz látogatott el közel nyolcvan résztvevő csapattal. A háromnapos részeként a
népes mezőny szeptember 11-én érkezett meg Szerencsre, a Nestlé Hungária Kft. te-
lephelyére, ahol a versenyzők megvendégelése mellett sajtótájékoztatót is tartottak
a szervezők. Az eseményen Koncz Ferenc polgármester (fotónkon) köszöntötte a je-
lenlévőket. A városvezető elismerését fejezte ki a Nestlé Hungária Kft. felé, amiért
működésével régóta hozzájárul a település gazdasági jelentőségének megőrzéséhez,
és több száz munkahelyet biztosít a szerencsi és környékbeli polgárok számára. A
programon jelen volt Jean-Pierre Polanen gyárigazgató, Demeter Ervin, Borsod-Aba-
új-Zemplén megye kormánymegbízottja és Glattfelder Béla, a Nemzetgazdasági Mi-
nisztérium gazdaságszabályozásért felelős államtitkára is.

A Vakok és Gyengénlátók B.-A.-Z. Megyei Egyesülete a
Norvég Civil Támogatási Alap pályázati támogatásával 2015.
április 1. és 2016. április 30. között szemléletformáló napokat
rendez a megyében „Ismerj meg, hogy segíthess!” címmel.
A projekt során húsz közintézményben, összesen száz ügy-
intéző bevonásával szerveznek programokat a látássérültek
speciális problémáinak és azok megoldási módjainak átadá-
sára. Szeptember 10-én a Szerencsi Járási Hivatalhoz tartozó
Kormányablak volt a kezdeményezés újabb állomása.

A Bocskai István Gimnázium 1959-ben végzett 4.a és 4.b osztályának tagjai talál-
koztak szeptember 5-én Szerencsen. A néhai Papp Katalin irányításával működött 22
fős „humán” csoportból, és a szintén megboldogult Anger Árpád által vezetett, 33
tagot számláló „reál” csapatból összesen húszan vettek részt az összejövetelen. Az
eseményről többen igazoltan hiányoztak, illetve vannak, akik sajnos már nincsenek
az élők sorában. Az öregdiákok társaságában jelen volt egykori magyar tanáruk, Ku-
rucz László, aki később a gimnázium igazgató-helyettese lett.

Ügyintézés látássérÜltként

56 éve tettek érettségi
vizsgát

szerencsen járt A X. coop rAlly
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A legszebb kutyák 
A várkertben

A Magyar Ebtenyésztők Tokaj-Hegyaljai Egyesülete
szervezésében rendeztek kutyakiállítást szeptember
13-án a szerencsi várkertben. A településünkön első
alkalommal megrendezett programon több mint há-
romszáz nevező mutatta be kedvenc négylábúját a
szakértő zsűri és a közönség előtt.

Szemléletformáló nap a járási hivatalban.



A megállapodásra a Szerencsi Mezőgazdasá-
gi Zrt. abaújszántói telephelyén került sor, ahol
Osvay György köszöntötte az egybegyűlteket,
kiemelve, hogy nemrég egy közel 500 millió fo-
rintos beruházás végére értek, ami több fázis-
ban valósult meg. Elsőként a készítménygyár-
tásban hajtottak végre technológiai fejlesztése-
ket: új tárolót és korszerű hidegfüstölőt építet-
tek, felújították a régi klímahelyiségeket. Ezután
daraboló-csomagoló üzemet létesítettek, re-
konstruálták a régi marhavágót, és modern
üzemrészt alakítottak ki.

Dr. Nagy István, a Földművelésügyi Miniszté-
rium államtitkára beszédében hangsúlyozta,
hogy a kormány egyik legfontosabb célja az ér-
tékteremtő vállalkozások munkájának és törek-
véseinek támogatása minden lehetséges esz-
közzel. – A Szerencsi Mezőgazdasági Zrt. sikerei,
valamint a minőségre való, kompromisszumok-
tól mentes törekvés és fokozott odafigyelés
egyértelműen alkalmassá tette a céget a véd-
jegy elnyerésére – fogalmazott dr. Nagy István.

Glattfelder Béla, a Nemzetgazdasági Minisz-
térium államtitkára kiemelte, hogy a védjegyet
csakis olyan termék kaphatja meg, amely kizá-
rólag hazai tenyésztésű sertésből készült. – Aki
ilyet vásárol, az biztos lehet benne, hogy száz
százalékos magyar hús kerül az asztalára, és
nem mellesleg a fogyasztók ezzel védeni is tud-
ják az itthoni termelést – közölte az államtitkár.

Jakab István, az Országgyűlés alelnöke és a
Magyarországi Gazdakörök Országos Szövetsé-
gének vezetője szerint a szerencsi vállalkozás
példaértékű gyártási struktúrát és integrációt
alakított ki a térségben, s ez mintaként szolgál-
hat más cégek számára is. – Úgy gondolom,
hogy ezentúl, aki meglátja ezt a márkát, azon-

nal tudni fogja, hogy egy megbízható, teljes
egészében saját előállítású árukat forgalmazó
névről van szó – vélekedett Jakab István.

Végül dr. Németh Antal, a Vágóállat és Hús
Terméktanács elnöke is kifejezte elismerését. –
A vizsgálatok során örömmel állapítottuk meg,
hogy a cég lelkiismeretes munkát végez, magas
színvonalú szakmai tevékenységet folytat. Na-
gyon fontos lépést tettünk azzal, hogy most itt
vagyunk és aláírjuk a hasznosítási szerződést,
hiszen amellett, hogy ez megkoronázása a tár-
saság eddigi munkájának, üzenetértékkel is bír
a piac többi szereplője számára.

Az esemény után a vendégek megtekintették
a felújított és újonnan létesített üzemrészeket.

R. P.

kiváló minőségű szerencsi sertéshús

Szerencs Város Önkormányzata 2014-ben döntött arról, hogy egyszeri támogatásként 5000 fo-
rintos Erzsébet-utalványt kap minden állandó szerencsi lakcímmel rendelkező lakos, aki 2015. szep-
tember 30. napjáig betöltötte vagy betölti 60. életévét.

A természetbeni támogatás iránti igény a Szerencsi Polgármesteri Hivatalban nyújtható be írás-
ban, személyesen vagy postai úton. A nyomtatvány a Szerencsi Polgármesteri Hivatal portaszol-
gálatánál beszerezhető vagy a www.szerencs.hu oldalról letölthető. A kérelem benyújtási határ-
ideje: 2015. szeptember 30.
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idén is erzsébet-utAlványt kApnAk 
A szerencsi idősek

Másodszor kapta meg a Kiváló Minőségű Sertéshús (KMS) védjegy használati
jogát a Szerencsi Mezőgazdasági Zrt. A vállalkozás először közel két éve nyújtott
be pályázatot a minősítés elnyerésére, melynek eredményeként 2014. április 17-
től jogszerűen tüntethetik fel az osztályzatot élősertés és tőkehúsok
forgalmazása során. Ezt követően újfent sikeresen pályáztak, és idén 14
készítményük részesült az érdemben, melynek hasznosítási szerződését
szeptember 2-án írta alá Osvay György vezérigazgató és dr. Németh Antal, a 

Vágóállat és Hús Terméktanács elnöke.

jAnuárbAn kezdődik A házi
szelektív hullAdékgyűjtés

A lapunkhoz eljuttatott tájékoztató szerint
várhatóan október-novemberben elindul a
szelektív gyűjtés próbaüzeme, a következő
év elejétől pedig minden településen 2-3 he-
tente, meghatározott napon ürítik majd ki a
sárga kukát az új gyűjtő járművek. A szolgál-
tató kéri a lakosságot, hogy amíg nem kap-
nak újabb tájékoztatást arról, hogy mikor kez-
dődik meg a sárga edények ürítése és mikor
kell kihelyezni azokat, addig a legközelebbi
szelektív szigeteket használják a gyűjtésre.
Az újabb edények ürítése nem jelent plusz
költséget a lakosságnak.

Az Abaúj-Zempléni Szilárdhulladék Gazdálkodási Önkormányzati társulás
megkezdte a sárga színű gyűjtőedények kiosztását, de a szelektív gyűjtés teljes
üzemben csak 2016. január 1-jén indul – tájékoztat sajtóközleményében a
társaság. A sárga kukák kiosztása szeptember 23–25-e között folytatódott
Szerencsen.



• A törvény szerint szeptember 1-jétől
már az egészséges táplálkozás érdekében
előírt szabályok szerint kell működnie a
konyháknak. Milyen változásokat jelent ez
Szerencsen?
• A mi létesítményünk a bölcsődésektől az

időskorúakig hat korosztálynak készít ételeket.
A kormányintézkedés lényege, hogy – mivel a
gyermekek között egyre nagyobb számban for-
dul elő a cukor- és magas vérnyomás betegség
– egészséges alapanyagokból főzzünk. Egyik
fontos szempont, hogy minél több tejterméket
– tej, joghurt, sajtok, túró – tegyünk az asztalra,
de nem csak a hideg ételekről van szó, a meg-
felelő kalciumbevitel érdekében az említett
alapanyagokat ugyanúgy tartalmaznia kell az
ebédre készített leveseknek, egytálételeknek is.
Ugyancsak előírás a cukortartalom csökkentése,
valamint az, hogy minden nap kapjon a gyer-
mek például teljes kiőrlésű kenyeret, vagy pék-
süteményt.
• A gyermekeket kérdezve a többség

elégedett, de néhányan sótlannak találják
az ételeket.
• Igen, ez a törvény másik lényeges pontja,

a sótartalom csökkentése. E szabály betartása
nem csak számunkra, de az ország összes kony-
hájának óriási kihívás. A főzéshez használható

só mennyisége meghatározott, de problémát
okoz, hogy a beszállítóktól érkező különböző
hús és egyéb készítmények rengeteg sót tartal-
maznak, ami gyakorlatilag kimerítheti az adott
napra felhasználható mennyiséget. A főzés so-
rán pedig ha tetszik, ha nem, szükség van a só-
zásra és ilyenkor sajnos előfordul, hogy átlépjük
a megengedett határértéket. Szakmai vezető-
ként az a véleményem, az ételnek nem szabad
sótlannak lennie, csupán csökkenteni kell a fel-
használt mennyiséget.
• Mi a helyzet a zsíros élelmiszerekkel?
• Ez az újabb szabály, hogy kizárólag 23%-

nál kisebb zsírtartalmú termékeket használha-
tunk fel. Ezért kapnak a gyermekek például szín-
húsból készült sonkákat. Meg kell említenem,
hogy ugyanakkor a felnőtt étkeztetésben az
idősebb korosztály szívesebben fogyasztja a
magasabb zsír- és sótartalmú készítményeket,
mint például a füstölt kolbász és szalonna. Ilyen
igényüket gyakran szóvá is teszik.
• Van-e igény Szerencsen a diétás étke-

zésre, hiszen ennek biztosítása is kötelező
feladat.
• Így igaz. Ez szintén nagy kihívás számunk-

ra. A speciális diéta biztosítása olyan gyerme -
keknek, akik például liszt-, tejérzékenységben,
galaktozémiában (veleszületett anyagcsereza-
var), cukorbetegségben szenvednek, nem egy-
szerű feladat. Összesen 12 ilyen gyermeket kell
ellátnunk naponta. Szerencsére ezt is megoldot-
tuk, s ma már foglalkoztatunk egy dietetikus
szakembert, aki rendszeresen összeállítja az ét-
rendet és ellenőrzi az elkészített ételeket. 

Ha pedig itt tartunk, el kell mondanom, hogy
mi mindig nagy hangsúlyt fektettünk arra is,
hogy minél többször kapjanak a gyerekek gyü-
mölcsöt, és minden évszakban sok és kizárólag
friss zöldségfélét használunk a főzéshez. Ez
szintén hozzátartozik az egészséges táplálko-
záshoz.
• Elégedettek a gyermekek és a szülők

a városi konyhán készülő ételekkel?
• Én azt látom, hogy igen, de véleményem

szerint a probléma nem a menzai étkezéssel
van, inkább az a gond, hogy sok gyermek kia-
dós reggeli nélkül indul az óvodába, iskolába.
Ez pedig nagy hiba a szülő részéről. Sokszor
megfogalmazom a kérésemet az intézmények

felé, hogy tudatosítsák a szülőkkel: mi tízórait
adunk a gyerekeknek, amelynek tápértéke nem
ér fel a reggeliével. Ezért fordul elő, hogy néhá-
nyan keveslik a tízórai mennyiségét. Én már
nagymama vagyok, de amikor az unokám még
idejárt iskolába, minden nap reggeli után, tíz-
óraival a táskában engedtük el az iskolába.

Minden igyekezetünkkel azon vagyunk, hogy
betartsuk az előírásokat, de ha olykor ez még-
sem sikerül, én ezt nem érzem hibának, hiszen
azt vallom: akkor jó a közétkeztetés, ha a gyer-
mek, vagy felnőtt elfogyasztja az ételt, és a ma-
radék egyre kevesebb. M. Z.

Balogh Petra (Bolyai iskola): Vélemé-
nyem szerint az itt fel-

szolgált étel nagyon fi-
nom és egészséges.
Nem vagyok váloga-
tós, mindig elfo-
gyasztom a fogáso-

kat. Kedvencem a
borsófőzelék.

Takács Viktor (Bolyai iskola): Az ételről
jót és rosszat egyaránt le-

het mondani. Pozití-
vum, hogy változato-
sak a menük, viszont
sokszor kevésnek ér-
zem a hozzáadott

sót és cukrot. Legjob-
ban a bolognai spagettit

szeretem.

Eperjesi Klaudia (Rákóczi iskola): Na-
gyon kedvemre valók a

menzai ételek, nem
vagyok válogatós,
mindent megeszek.
Az adagok is rend-
ben vannak, senki

sem panaszkodik eb-
ben a tekintetben.

Gábor Dávid (Rákóczi iskola): Jól főznek
a konyhán, és mindig ele-

gendő mennyiséggel
látnak el bennünket.
Bár nem szeretem
sósan az ételt, néha
mégis úgy érzem,

hogy adhattak volna
hozzá egy kicsivel töb-

bet.

A közétkeztetésről szóló, 2015. január 1-jén hatályba lépett rendelet szabályozza
az iskolai menzákon, kórházakban adandó ételek elkészítését, tápanyagtartal-
mát, és drasztikusan csökkenti a sófogyasztást. Az Emberi Erőforrások Minisz-
tériuma által kibocsátott jogszabály értelmében tilos többek között szénsavas,
vagy cukrozott üdítő, valamint magas zsírtartalmú húskészítmény felhasználása.
A változások érintik a Szerencsi Városüzemeltető Nonprofit Kft. konyháját is,
ahol naponta mintegy 1400 adag ételt készítenek az önkormányzati cég dolgo-
zói. Minderről Sándorné Alvári Mária főélelmezés-vezetővel (fotónkon) beszél-
gettünk.

egészséges ételek A városi konyhán
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mi A véleményed 
A menzAi ételekről?

Az ételnek nem szabad sótlannak lennie, csu-
pán csökkenteni kell a felhasznált mennyiséget.



Szlovákiai testvérvárosunkban 2015.
szeptember 17–19. között rendezték
meg a Rozsnyói Városnapokat. A ha-
gyományos vásárral egybekötött ün-
nepi eseményre Szerencs Város Önkor-
mányzata is meghívást kapott. A
program felvonulással kezdődő hivata-
los megnyitóját – melyen településünk
képviseletében dr. Egeli Zsolt alpolgár-
mester és dr. Takács István önkor-
mányzati képviselő vett részt – szep-
tember 17-én tartották a rozsnyói tör-
ténelmi városházán és a főtéren.

koncz Ferenc
polgármester
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Szerencs szlovákiai testvértelepülése városnapi eseménysorozatot
rendezett. A hagyományos program zárásaként szeptember 19-én
kitüntetéseket adtak át a helység dísztermében. Az elismerések
közül a legrangosabb a Rozsnyó Város Díszpolgára cím, amit olyan
személyeknek adományoznak, akik jelentősen hozzájárultak a város
fejlődéséhez és gyarapodásához, érdekeinek védelméhez, jó
hírének növeléséhez a világban, illetve akik kiváló alkotói
teljesítményükkel gazdagí tották az emberiség
ismereteit. Ezt a díjat vehette át Koncz Ferenc
polgármester Burdiga Páltól, a felvidéki település
vezetőjétől.

Koncz Ferenc a rendezvény után a Szerencsi Híreknek adott in-
terjúban elmondta, hogy rendkívül megtisztelő számára az elisme-
rés, de úgy gondolja, hogy ez nem csupán őt illeti, hanem Szeren-
cset és polgárait egyaránt, valamint azokat, akik annak idején lét-
rehozták ezt a gyümölcsöző viszonyt a két település között. A
városvezető aláhúzta, hogy hálával tartozunk Magda Gábor, egy-
kori szerencsi polgármester felé, aki 1991-ben kezdeményezte
a kapcsolatfelvételt, és tisztelettel kell emlékeznünk Rozsnyó
akkori első emberére, a néhai Ondrésik Imrére, aki kiváló part-
ner volt az együttműködés elindításában. – A mostani ese-
mény és az itt előadott műsor is jól mutatja, hogy ez a város
a magyar kultúrát is ápolja, hiszen a szlovák mellett a mi nyel-
vünkön is elhangzott minden egyes mozzanata ennek a kü-
lönleges összejövetelnek. Éppen ezért kötelességünk támogat-
ni eme felvidéki közösséget, és ezt rendszeresen meg is tesszük
kulturális, sport és ifjúsági téren, valamint gazdasági tekintetben
egyaránt. Ezt a stabil köteléket kell a jövőben ápolnunk és tovább
erősítenünk – fogalmazott Koncz Ferenc, majd hozzátette, hogy ő
maga mindig nyitott lélekkel és nagy kíváncsisággal figyelte és támo-
gatta a határon túli kapcsolatokat, melyek mindannyiunk számára fontosak
kell legyenek, hiszen bármely magyar család találhat külhoni kötődést a
gyökereit kutatva.

R. P.

rozsnyó díszpolgárA lett

testvértelepÜlésÜnk Ünnepe
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ráczné váradi éva:
A tanév első hetére
amolyan regisztrációs

időszakként tekinthe-
tünk vissza a Rákóczi
Zsigmond Református
Általános Iskolában,

hiszen az évnyitó óta
már több változás is tör-

tént az intézményben. A tanulói létszámunk
máris növekedett, számos gyermek iratkozott
be az utóbbi napokban. Jelenleg 467 fővel in-
dulunk neki a dolgos hónapoknak, 19 osztály-
ban 276 tanuló veszi igénybe a napközis szol-
gáltatásokat, az alsósok közül valamennyien.
A művészeti iskolába már tavasszal megtör-
tént a beiratkozás. A kéttannyelvű képzésben
230 diák vesz részt, a legkisebbek közül mind-
össze öten nem éltek ezzel a lehetőséggel.
Ezeknek a nebulóknak a sávos órarend bizto-
sítja, hogy a többiekkel párhuzamosan más te-
rületen tevékenykedjenek. A hittancsoportok
beosztása is megtörtént, továbbra is heti két
órában nevelik a diákokat a hitoktatók. Első
osztályban már nincs erkölcstanra lehetőség,
hiszen egy református fenntartású intézmény-
ben minden tanulónak tartoznia kell valamely
felekezethez.

kocsisné szabó beáta
A Bolyai János Katolikus
Általános Iskolában 450

diák kezdte el a tanul-
mányi időszakot, 10
alsó és 8 felső tagoza-
tos osztályban. Az el-

ső napok tapasztalatai-
ról elmondhatom, hogy a

szülők, a diákok és a pedagógusok összefogá-
sával tovább szépültek a tantermek, hiszen a
nemrég befejeződött felújítási munkálatok mi-
att falfestésre volt szükség, valamint egységes
függönyök kerültek az ablakokra. Kialakult az
órarend, a délutáni elfoglaltságok a helyükre
kerültek, a terembeosztások tekintetében
sincs probléma, az órák közötti vándorlások
gördülékenyen mennek. Sok a napközis és
menzás diákunk, az alsósok szinte mindannyi-
an, a felsősök közül 52-en kérték a délutáni el-
látást. A visszajelzések alapján a diákoknak
nagyon ízlenek a konyhai ételek. A gyermekek
újra birtokba vehették az iskolaudvart, ami az
elmúlt tanévben az építkezés miatt le volt zár-
va, illetve amíg szép az idő, a várkertben is
tartunk testnevelésórákat. Hamarosan meg-
kezdődik az úszásoktatás, az első félévben is-
kolánk valamennyi tanulója részt vesz rajta a
Városi Tanuszodában.

dr. gál András
Közel 700 tanulóval
kezdtük el a tanévet, öt

első osztályt indítot-
tunk a megszokott ta-
gozatokon. Szinte min-
den csoport esetében

engedélyt kellett kér-
nünk az Egri Főegyházme-

gyétől, hogy meg tudjuk emelni a keretet, hi-
szen a több mint kétszeres túljelentkezés miatt
a maximálisan megszabott 35 fős létszám nem
bizonyult elegendőnek a felvételt nyert fiatalok
számára. Örömünkre szolgál, hogy az érettsé-
gizett diákok ígéretükhöz híven értesítenek
bennünket a továbbtanulásukat illetően; több
mint 80 százalékos az idén végzett ifjak felvételi
aránya, nagy részük főiskolán vagy egyetemen
folytatja tanulmányait, s ez tovább öregbíti a
gimnázium hírnevét. Harmadik alkalommal
kezdtük el a tanévet egyházi iskolaként. Ennek

megfelelően a hagyományos évnyitó ünnepség
után a Munkás Szent József templomban szent-
misén vettük részt, a magas létszám miatt két
csoportban. Bízom benne, hogy sikeres évünk
lesz, rengeteg a tennivaló. Magas a minősített
vagy minősítés előtt álló tanárok száma, s bár
maga az intézmény még nem került bele az ér-
tékelő rendszerbe, de ettől függetlenül remé-
lem, hogy megfelelünk az elvárásoknak ebben
a tanévben is.

kovács julianna
Elkezdődött az idei tanév,
de a tanulólétszám még

nem végleges, folya-
matosan változik. Két
szakközépiskolai osz-
tályt és három szak-

képző csoportot indítot-
tunk, eddig összesen 415 di-

ákunk van, negyven pedagógussal és négy óra-

első hetek Az iskolákbAn, óvodákbAn

A Rákóczi iskolában közel 470 diák kezdte meg a tanévet.

A Bolyaiban is nagy az igény a napközis ellátás iránt.
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adóval. Fodrász és villanyszerelő szakmában si-
került működésbe hoznunk az iskolarendszerű
felnőttképzést délelőtti munkarend szerint. A
jogszabályok módosulása következtében a má-
sodik szakképesítés megszerzése ingyenes lett.
Erre biztosítunk lehetőséget felnőttoktatásban,
esti képzési rendszerben, amire várjuk a jelent-
kezőket. Nincs okunk panaszra a tanulói lét-
számmal kapcsolatban, viszont a személyi állo-
mány biztosítása gondot okoz, mivel szakokta-
tókra van szükségünk, de bízunk benne, hogy
hamarosan ez is megoldódik. Tavaly óta minden
kilencedikes osztályban kompetenciamérést és
kompetencia-fejlesztést végzünk az első héten,
mert pontos képet szeretnénk kapni a gyerekek
képességeiről. Ezúton szeretném felhívni a fi-
gyelmet arra, hogy még van hely a fodrász és
villanyszerelő képzésre, továbbra is várjuk az
érettségizettek jelentkezését.

tóthné nagy margit
A Szerencsi Középiskolai
Kollégium 88 fővel, négy

t a nu l ó c s o po r t b a n
kezdte meg a tanévet
három helyszínen. A
főépületben kizárólag

fiúk kaptak helyet, a diákszállóban és a diákho-
telben lányokat szállásoltunk el. A gyerekek zö-
me a környékbeli településekről jött, de vannak
távolabbról, sőt a határon túlról érkezett fiata-
lok is. A kollégisták mintegy 80 százaléka a gim-
názium tanulója, a többiek a szakképző iskola
diákjai. A kilencedik évfolyamosok természete-
sen még küzdenek a honvággyal és a beillesz-
kedéssel, de idővel majd szépen kialakulnak a
dolgok. Idén is ugyanazokat a hagyományos
programokat tervezzük megvalósítani, mint
minden éven. Szeptemberben kétnapos kikap-
csolódást szervezünk akadályversennyel, közös
főzéssel, pecúravatóval és még sok egyébbel.
Októberben diákönkormányzati választásokat
tartunk, novemberben színházba és moziba ké-
szülünk, decemberben megrendezzük a hagyo-
mányos kollégiumok közti labdarúgó tornát, a
Mikulás Kupát. Januárban Ki mit tud? lesz, feb-
ruárban túranapot szeretnénk tartani, március-
ban megválasztjuk a kollégium szépét, április-
ban ünnepeljük az intézmény születésnapját,
végül májusban ballagással zárunk.

Angyal györgyné
Idén a Szerencsi Óvoda és Bölcsőde három

feladatellátási helyén több mint 300 gyermek

kezdi meg a nevelési
évet. Az óvodások szá-
ma 83 fő, nyolcan van-
nak előjegyezve, a böl-
csődében 25 csöppsé-

günk van. Az ősz leg-
fontosabb feladata szá-

munkra a legkisebbek fogadása és beszoktatá-
sa, valamint régi ovisaink visszaszoktatása.
Szükségünk van arra, hogy a szülők együttmű-
ködjenek az óvónőkkel és minden hétköznap
hozzák a csemetéiket, hiszen így alakul ki a fel-
adattudatuk és ezzel tanítjuk rendszerességre
őket. Jól összeállított heti- és napirend segítsé-
gével neveljük a kicsiket az egészséges élet-
módra, a szülők a csoportszobákhoz tartozó fa-
liújságon megtalálhatják, hogy mikor milyen te-
vékenységet végeznek a nap folyamán a lurkók.
Ennek ismerete nagyon fontos az anyukák és
apukák számára, hiszen erre alapozhatják az
otthoni teendőket, illetve megfelelően kiegé-
szíthetik olyan foglalatosságokkal, amelyekre az
óvodában esetleg kevesebb idő jutott. Reméljük
a gyermekek ebben az évben is örömmel járnak
majd hozzánk, és sikeresen együtt tudunk mű-
ködni a szülőkkel, a fenntartóval, a helyi intéz-
ményekkel.

A művészeti iskola ünnepélyes tanévnyitóján
Harkályné Kovács Katalin intézményegység-ve-
zető beszédében kifejtette, hogy a művészeti
oktatás szerepe egészen más, mint a humán és

reál tantárgyaké, hiszen nem arra tanít, hogy
miből áll a világ, hogyan működik, hanem arra,
hogy milyen szépségek vesznek körül minket.
A gyermek felfedezőútra indul, amely során fel-

tárja saját belső világát, képességeit. – Az is-
kolánkban folyó művészeti nevelés akkor ered-
ményes, ha a befogadáson és az ismeretek
megszerzésén túl felkelti az alkotás iránti ér-
deklődést és vágyat. A mi feladatunk tehát az,
hogy nyissuk ki a diákok szemét a művészetek-
re, teremtsünk olyan közeget, ahol a komoly-
zene szeretete, a magyar népi értékeket átörö-
kítő táncok, zene, a képzőművészetek és a
színjáték által történő önkifejezés értékes tu-
lajdonság – hangsúlyozta a pedagógus. Har-
kályné Kovács Katalin arra biztatta a szülőket,
hogy ha elkezd a csemetéjük hangszeren ját-
szani, és időközben megunná a sok gyakorlást,
akkor se adják fel, hiszen a gyermek nem csak
a zenei képességeit tökéletesíti, hanem egy sor
olyan készséget is fejleszt, ami a nagybetűs
életben is fontos lesz majd. Az ifjak megtanul-
ják beosztani az idejüket, önfegyelmet, össz-
pontosítást tanulnak, elkezdenek célokat kitűz-
ni, felelősségteljessé és kitartóvá válnak. Az in-
tézményegység-vezető elmondta, hogy bőven
lesz feladat idén is, hiszen a tanév folyamán
megrendezésre kerülő versenyekre, találkozók-
ra való felkészülés mellett a művészpalánták-
nak helyt kell állniuk a városi rendezvényeken
és a növendék-hangversenyeken, illetve az ok-
tatóknak külön foglalkozniuk kell a továbbta-
nulni szándékozó diákokkal is.

R. P.

tAnévnyitó A művészeti iskolábAn
Megkezdődött a 2015/2016-os tanév a Rákóczi Zsigmond Református Általános
Iskola művészeti képzésén, melyre 436 diák iratkozott be. A zenei tanszakokra 261
fő, egyéb művészeti foglalkozásokra 175 tanuló jelentkezett. A zene-, néptánc-,
képzőművészet- és színjátékoktatás szeptember második felében kezdődött 19
pedagógus vezetésével. A tavalyi évhez képest változás, hogy az új gitároktató
Mádi Attila lett, valamint visszatér Bereczky Ágnes fúvós oktató és 

Árvainé Serege Tünde képzőművész-tanár.

A Bolyaiban is nagy az igény a napközis ellátás iránt.
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– Örvendetes volt a
hír, amit a tavalyi év
vége felé kaptam, kel-

lemesen meglepett a fel-
kérés dr. Börzsönyi József

esperes úr tevékenységének folytatására – nyi-
latkozta érdeklődésünkre Balázs Pál, aki felesé-
gével és két gyermekével szeptember első he-
tében költözött a városba. – A szolgálatomat
július második felében kezdtem meg, s az ide-
településünkig a csobaji parókiáról jártam be
Szerencsre. Nemrég lakunk itt, de máris otthon
érezzük magunkat – fogalmazott a lelkész,
majd hozzátette, hogy a gyülekezet tagjai sze-
retettel fogadták őket, s pozitívan tekintenek a
közös jövőbe. A lelkipásztor fontosnak tartotta
kiemelni, hogy nem olyan helyre érkezett, ahol
újítani vagy építkezni kellene, hanem egy ko-
moly munkát vehetett át, amit megtiszteltetés
folytatni, és ebben a hívek is teljes mértékben
partnerek. – Az elkövetkezőkben lényegesnek

tartom a helyi felekezeti iskolákkal való szoros
kapcsolat ápolását, együttműködve a római és
a görög katolikus egyházi tisztségviselőkkel, va-

lamint szeretnénk mozgósítani az ifjúságot a
református közösségen belül – árulta el terveit
Balázs Pál. R. P.

bAlázs pál, Az új szerencsi lelkész
A közelmúltban új lelkész érkezett városunkba, nyár óta Balázs Pál (fotónkon) vezeti a szerencsi református egyházközséget.
A tiszteletes 1973. február 25-én született a romániai Szilágynagyfaluban, az érettségi bizonyítványt Szilágysomlyón kapta

kézbe. Az atya 2001-ben fejezte be teológiai tanulmányait Sárospatakon, s először a mérai gyülekezetbe került
segédlelkészként, és onnan látta el Szemere, Fúlókércs és Litka szolgálatát, majd családjával együtt Csobajra

költözött, ahol tíz éven keresztül irányította a helyi, és később a taktabáji kálvinista közösséget is.

A Szerencsi Tudománybarátok Köre „Be-
szélgessünk…!” című előadássorozatának
következő programját szeptember 17-én
rendezték meg a Bocskai István Katolikus
Gimnáziumban. Az eseményen dr. Joó Pál,
a Debreceni Egyetem nyugalmazott pro-
fesszora köszöntötte a vendégeket, majd
prof. dr. Kónya József és prof. dr. Nagy No-
émi, a Magyar Tudományos Akadémia
doktorai, Hevesy György-díjas, habilitált
egyetemi tanárok tartottak prezentációt a
bentonit agyagkőzetről.

Az ismeretterjesztő előadáson kiemelten fog-
lalkoztak a kőzet hasznosítási lehetőségeivel, kü-

lönös tekintettel a nukleáris környezetvédelemre.
Elhangzott, hogy a nátrium-bentonitot nagy víz-
kötő-képessége miatt elsősorban olajkutak fú-
rásánál alkalmazzák, úgynevezett fúróiszapként.
Segítségével a keletkező törmeléket hozzák a fel-
színre, illetve a fúrófej hűtését és kenését is ezzel
oldják meg. Térfogatnövekedése miatt az atom-
reaktorokban használt, már kiégett radioaktív fű-
tőanyagok tárolásánál vetik be a vízszivárgás
megakadályozására. Hasonló módon alkalmas
szeméttelepek szigetelésére, valamint szennye-
zett talaj alá terítve is megakadályozza a káros
anyagok talajvízbe szivárgását.

R. P.

újAbb állAmpolgársági eskÜtétel
Az erdélyi születésű Bodosi Lenke tett állam-

polgársági esküt Nyiri Tibor előtt szeptember
15-én Szerencsen. A Rákóczi-vár lovagtermé-
ben az alpolgármester tiszteletét fejezte ki az
immár kettős állampolgárságú Lenke néni felé,
és a rendszerváltás vívmányának nevezte a
visszahonosítási törvényt, melynek köszönhe-
tően azok, akik mindig is magyarnak érezték
és vallották magukat, jogilag is hazánkhoz tar-
tozhatnak.

A bentonitról tudománybArátoknAk
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Mint arról korábbi lapszámunkban olvashat-
tak, zeptember 1-jétől a bölcsődések és az
óvosdások 90 százaléka, országosan 321 ezer
gyermek részesülhet ingyenes étkezésben. 

Ezzel az intézkedéssel Magyarország Kormá-
nyának célja, hogy a családok a lehető legjobb

körülmények között élhessenek hazánkban. A
szeptember 1-jétől kiterjesztett ingyenes gyer-
mekétkeztetéssel egy olyan család, amely ed-
dig nem kapott ilyen támogatást, havonta
gyermekenként 7-10 ezer forintot takaríthat
meg.

Szerencs Város Önkormányzata 2015-ben is
pályázatot ír ki a kiváló tanulmányi eredményt
elért felsőoktatási hallgatók támogatására. A
benyújtott kérelmek alapján a 20 legjobb ered-
ményt elérő fiatal kaphat, egyenként 15 ezer fo-
rintos pénzügyi hozzájárulást.

Az egyszeri önkormányzati támogatásra azok
a szerencsi lakhellyel rendelkező főiskolák, egye-
temek hallgatói pályázhatnak, akik államilag fi-
nanszírozott nappali, vagy levelezős képzésben
az első diplomájukat szerzik, legalább egy félé-
vet már sikeresen lezártak, a tanulmányi ered-
ményük meghaladta a négyes átlagot és beirat-
kozott hallgatók a következő félévre. 

Az igény benyújtási határideje 
2015. szeptember 30.

A részletes pályázati kiírás és a pályázati
adatlap megtalálható a város hivatalos honlap-
ján, a www.szerencs.hu címen, vagy átvehető
a polgármesteri hivatal ügyfélszolgálatán. A
nyomtatványhoz csatolni kell a felsőoktatási in-
tézmény igazolását az előző félév tanulmányi
átlagáról, a jelen félévre történő beiratkozás té-
nyéről. A támogatás mértéke hallgatónként vár-
hatóan 15 ezer forint, amely összegtől – a be-
nyújtott pályázatok számától függően – a kép-
viselő-testület eltérhet.

A bölcsődések és óvodások 
90 százAlékA ingyen étkezhet

támogAtás Az egyetemi, 
FőiskolAi hAllgAtóknAk

hogyAn látják 
A szÜlők?

bereginé oltvölgyi éva (Gyárkerti
óvoda)

Három gyermeket neve-
lünk, és bár eddig is fél-

áron kaptuk az étkez-
tetést, nagyon örü-
lünk, hogy ezentúl in-
gyenes lesz. Jó lenne,

ha az iskolában is beve-
zetnék ezt a kedvezményt,

ez sokak számára ez nagy segítség lenne.

éles mónika (Gyárkerti óvoda)
A gyermekvédelmi ked-
vezménynek köszönhe-

tően az én csemetém
is ingyen étkezhet.
Örülök ennek, hiszen
gyermekemet egyedül

nevelem, és a jövedel-
mem is alacsony, így ez

nagy segítség a számunkra.

drizner csabáné (Napsugár óvoda)
Korábban fizettünk az
óvodai étkeztetésért, így

meglepetés számunkra
ez a kedvezmény. Sok-
kal könnyebb lesz ne-
künk így, mivel van egy

iskoláskorú gyermekünk
is, akinek szintén biztosíta-

nunk kell a napi táplálékbevitelét.

Frank mariann (Napsugár óvoda)
Nagyon jó ez a kezdemé-
nyezés, hiszen sok csa-

lád él szűkös anyagi
körülmények között,
és nekik nem egyszerű
előteremteni minden

szükséges összeget. Mi
is örülünk, hogy élhetünk az

ingyenes étkezés lehetőségével.

Seprűt, gereblyét és lapátot ragadtak a
Napsugár óvoda lurkói szeptember 18-án,
a takarítás világnapján. A kicsik játékos
feladatok és sorversenyek keretében tisz-
tították meg intézményük udvarát. A
csöppségek a műanyag palackok kupakjait
jótékony célból gyűjtötté egy beteg kis-
gyermek számára.

játékos tAkArítás Az óvodábAn

A szerencsi bölcsődében és az óvodákban szeptembertől 260 gyermek számára ingyenes az étkezés.
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– A jó iskolatáska hasonlít a hegymászó
hátizsákhoz. Kényelmes a vállpántja, és de-
rékpántja is van. Ha ezek jól vannak beál-
lítva, akkor a gyerek hátáról levesszük a te-
her egy részét, és áthelyezzük a csípőre, al-
só végtagokra – magyarázza a doktornő,
aki szerint hiába van jó hátizsákja a gyer-
meknek, ha nincs jól beállítva. 

– Sokszor látom, hogy egészen lelóg a zsák a
popsi aljáig, és húzza hátra a súly a gyerme ket.

Ha már minden áron válltáskát akar hordani
az iskolás, akkor legalább egyik nap a bal vállon,
másik nap a jobb vállon vigye. Itt jegyezném
meg, hogy barátaink kisfia most elsős, 22 kg a
testsúlya. Az iskolatáskájának a súlya pedig 5-
6 kg. Ez nagyon sok. Jó lene, ha erre az okta-
tásban dolgozó szakemberek találnának vala-
milyen megoldást, hogy könnyebb legyen az is-
kolatáska.

– Mire kell leginkább figyelnie azoknak a
szülőknek, akiknek gyermeke most kezdte
az első osztályt?

– Legyen jó iskolatáskája, jó váltócipője,
sportoljon valamit és játsszon sokat. Természe-
tesen a helyes étkezésre is figyeljünk oda, hogy
ne legyen a gyermek túlsúlyos.

– Ugyancsak fontos a tökéletes lábbeli
kiválasztása. Mire kell vigyázni, és milyen
élettani hatásai lehetnek egy rosszul meg-
választott cipő rendszeres viselésének?

– A rossz cipőtől fájhat a gyerek lába, dereka,

és fáradékony is lehet. A ruhán szabad spórolni,
a cipőn nem. A legtöbb iskolában váltócipő
szükséges. A gyermek ebben tölti a nap nagy ré-
szét, ezért nagyon fontos, hogy kényelmes, jól
kialakított cipője legyen. Legyen kemény a kér-
ge, hogy tartsa a sarkát. Tehát puha vászoncipő
nem jó. Ne legyen műanyag, mert beleizzad a
lába. Ha gyermekünk lúdtalpas, tegyünk bele
lúdtalpbetétet. A szendvicsszerkezetű lúdtalp-
betét recept nélkül kapható. Cipővásárláskor
mindig próbáljuk bele a betétet, hogy belefér-e.

– Miért fontos a gyermekek számára a
rendszeres testmozgás? Hogyan segíthet a
sport az esetleges mozgásszervi betegsé-
gek gyógyításában, kezelésében? Mely
sportokat ajánlja leginkább a diákoknak a
szakorvos?

– A rendszeresen sportoló gyermek egészsé-
gesebb, és tanulni is könnyebben, jobban tud.

Sportszerűséget, becsületet tanul, nem fog el-
hízni, nem fog az utcán csellengeni, és keveseb-
bet fog a számítógép előtt ülni.

A gyerekek sokszor hirtelen nőnek, és ilyenkor
ha nem elég erős az izomzatuk, hanyag-tartás,

gerincferdülés alakulhat ki. A nem sportoló gyer-
mekek könnyebben híznak el, és mint tudjuk, az
elhízás sok problémát, betegséget okozhat: ma-
gas vérnyomás, szív- és ízületi problémák.

Olyan sportot űzzön a gyermek, amit szíve-
sen csinál. Ha rákényszerítünk valamit, annak
úgysem lesz jó vége. Próbálja ki a tornát, úszást,

atlétikát, labdajátékokat, aztán eldönti, melyiket
szeretné. Az élsport egy bizonyos szint felett
már nem feltétlenül jó, de heti 3-4 edzéstől
gyermekünk fittebb, egészségesebb lesz.

M. Z.

A nyári szünet után, az iskolakezdés időszakában számos dolog megváltozik a
gyermekek életében. Miért fontos a helyes táskaválasztás? Jó lehet-e a divatos
hátizsák? Milyen az egészséges iskolatáska? Ezekre a kérdésekre kerestük a
választ, amikor megkérdeztük dr. Riskó Ágnest (fotónkon), a Szántó J. Endre
Egyesített szociális és Egészségügyi Intézet ortopéd szakorvosát.

milyen A jó iskolAtáskA?milyen A jó iskolAtáskA?egészségÜnkért

A rendszeresen sportoló gyermek egészségesebb, és
tanulni is könnyebben, jobban tud. Sportszerűséget,
becsületet tanul, nem fog elhízni, nem fog az utcán
csellengeni, és kevesebbet fog a számítógép előtt ülni.

A jó iskolatáska hasonlít a hegymászó hátizsákhoz.



Angol, mAgyAr,
ének és zene

Jövőre lesz tíz éve, hogy elballagtam a Bocskai István Gimná -
ziumból, de azóta is szívesen gondolok vissza az ott töltött időre.
Ez nagyban köszönhető egykori osztályfőnökömnek, angoltaná -
rom nak és kórusvezetőmnek, Potvorszkiné Fürjes Rózsának
(fotónkon). A közelmúltban felkerestem a nyugalmazott pedagógust,
aki örömmel mesélt sikerekben és elismerésekben gazdag életútjáról.

Egy Bükk-vidéki kis községben, Dédesta-
polcsányban születtem, az általános isko-
lát is ott végeztem. Csodálatos hely ara-

nyos emberekkel, kedves emlékeim vannak ab-
ból az időszakból – idézi fel fiatalkori éveit Pot-
vorszkiné Fürjes Rózsa. – Korán megismerked-
tem a zenével, először zongorán, majd citerán
kezdtem játszani. Tanulmányaimat Ózdon, a Jó-
zsef Attila Gimnáziumban folytattam, ahol mind
az ének, mind a magyar nyelv és irodalom tan-
tárggyal kiemelten foglalkoztam. Ebben az idő-
ben lettem aranyérmes citerás, ezért sok fellé-
pésem volt, számos jelentős versenyen is részt
vettem, sőt szerepeltem a televízióban is, az
Arany Páva című műsorban. Érettségi után fel-
vételt nyertem a Nyíregyházi Tanárképző Főis-
kola magyar és ének-zene szakára. Úgy érez-
tem, hogy a művészet ezen ágai számomra cso-
dálatosan összeillenek és egyéniségemhez is
passzolnak.

• Hol volt az első munkahelye?
• Putnokon kezdtem pályafutásomat a helyi ál-
talános Iskolában, ami egy nagy körzeti intéz-
mény volt közel százfős tantestülettel, diákott-
honos tanulókkal. Nagyon szerettem ott taníta-
ni, és szerencsésnek éreztem magam, hiszen ki-
váló kollégákkal dolgozhattam együtt szakmai
és emberi tekintetben egyaránt.

• Hogyan került Szerencsre?
• A férjem – aki egyébként tállyai származású
– közlekedésmérnökként dolgozott a városban
mint a helyi Volán-társaság vezetője, ezért úgy
döntöttünk, hogy itt telepedünk le. Ez 1980-ban
történt, és még ugyanebben az évben elkezd-
tem dolgozni a Hunyadi János Általános Iskolá-
ban, ahol egy rendkívül jó és összetartó tanári
gárda működött. Megtiszteltetés volt számom-
ra, hogy négy éven keresztül igazgatóhelyettesi
funkciót is betölthettem az intézményben.
1990-ben eredményes munkámért miniszteri di-
cséretben részesültem.

• A tanítás mellett volt ideje a muzsikával
foglalkozni?

• Az iskolában cite-
razenekarom volt
és diákkórust ve-
zettem, mellyel
fo lyamatosan
részt vettünk a
helyi és kör-
nyékbeli ese-
m é nye ke n ,
országos mi-
nősítéseken.
Mindemellett a
Hegyalja Peda-
gógus Kórusban
is énekeltem, és
teszem ezt nap-
jainkban is, im-
már 35 éve.

• A Hunyadi iskola megszűnése után merre
indult?
• A helyi zeneiskolába kerültem, majd nem
sokkal később nevelőtanár lettem a középis-
kolai kollégiumban, ezt követően pedig a szak-
képző iskolában magyar-ének és angol szakos
oktatóként tevékenykedtem. Közben másod-
diplomaként angol nyelvtanári oklevelet sze-
reztem.

• Ezután következett a gimnázium?
• Igen, dr. Gál András igazgató úr felkérésé-
re kezdtem el tanítani a Bocskai István Gim-
náziumban 1998-ban, először mint óraadó,
majd egy éven belül angoltanárként végle-
gesített. Közel tíz felejthetetlen évet dolgoz-
tam az intézményben. 2007-ben az önkor-
mányzat „Szerencs Város Szellemi Alkotóte-
vékenységéért” elismerésben részesített az
oktatásban végzett munkámért, majd az év
tanára-díjjal is kitüntettek a gimnáziumban,
ami különösen fontos számomra, hiszen egy
közösségtől érdemeltem ki. Lehet, hogy köz-
helynek tűnik, de úgy gondolom, mindent a
csúcson kell abbahagyni. Örömmel mondha-
tom, hogy emelt fővel távoztam az intéz-
ményből.

• A bocskais idők nem csak a tanításról
szóltak, hiszen rengeteg színvonalas zenés
előadás fűződik a nevéhez, iskolai és váro-
si szinten egyaránt.
• A művelődési központ akkori vezetője, Uray
Attiláné felkérésére 2000-ben megszerveztem
a Városi Ifjúsági Énekkart, melyhez diákok és
fiatal pedagógusok is csatlakoztak. A tagok
szívvel-lélekkel, szabadidejüket rááldozva vet-
tek részt a közös munkában, lelkesen jártak a
hetente tartott próbákra, és ez az odaadás
meg is hozta gyümölcsét. A gimnáziumi, a sze-
rencsi és a környékbeli események, ünnepek
mellett évről évre gálaműsor keretében mutat-
tuk be színes repertoárunkat, mely kórusmű-
veket, szólóéneket, hangszeres előadásokat,
táncot, drámát és prózát is tartalmazott. Ezek
az estek a Rákóczi-vár színháztermében kerül-
tek megrendezésre, ahol minden alkalommal
teltház előtt léptünk fel. A produkció különle-
gességéhez a tehetséges szereplők és a válto-
zatos program mellett hozzájárult az élőzenei
kíséret is, amit Norbert és Gábor fiam együt-
tese szolgáltatott. Mindig jólesik felidézni ezt
az időszakot, melyre hálatelt szívvel emlék-
szem vissza azóta is. A régi énekkarosok és az
ismerősök is emlegetni szokták, amikor össze-
futok velük a városban.

Rudolf Péter

PORTRÉ SZERENCSI hírekhírek 11



SZERENCSI hírekhírek HIRDETÉS12

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)

BOSCH

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

Otthon végezhető
munka! 

CD lemezek csomagolása, stb. 

Érd.: 90/60-36-07.
(http://audiopress-

hungary.webnode.hu 
635 Ft/min, 06-209104517)
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Elköltözött a Magyar Vöröskereszt Szerencs Területi Szervezete. Az irodát szeptember
1-től a Kossuth út 4. szám alatti Civilek Házában találják az érdeklődők. Területi vezető:
Kiss Renáta. Cím: 3900 Szerencs, Kossuth út 4. (emelet). Telefon: (47) 361-326. E-mail:
szerencs@voroskereszt.hu. Facebook: http://facebook.com/ sze  rencs.ma  gyarvoroskereszt.
Nyitva tartás: hétfőtől csütörtökig 8–16 óra között, pénteken 8–14 óráig.

A vöröskereszt új szerencsi irodájA

Sorozatunkban a közelmúltban házasságot
kötött ifjú párok fotóit mutatjuk be olvasóink-
nak. Továbbra is Várjuk mindazok jelentkezését,
akik szívesen látnák viszont életük egyik leg-
szebb pillanatát lapunk oldalain. A feltételekről
érdeklődjenek szerkesztőségünk e-mail címén
(szerencsi hirek@szerencs.hu), vagy a +36-
20/340-6089-es ügyeleti telefonszámunkon.

szerencsi polgármesteri hivAtAl
Szerencs, Rákóczi út 89., Tel.: (47) 565-200, Fax:

(47) 565-210, E-mail: hivatal@szerencs.hu. A hi-
vatal ügyfélfogadási ideje: hétfő: 8–12 óráig;
szerda: 8–12 és 13–16 óráig; péntek: 8–12 óráig.
Fogadóórák: Koncz Ferenc polgármester:
időpont-egyeztetéssel. Dr. Egeli Zsolt alpolgár-
mester: minden hónap harmadik hétfőjén 14
órától, legközelebb szeptember 21-én. Nyiri Ti-
bor alpolgármester: minden hónap harmadik
keddjén 14 órától, legközelebb október 20-án. Dr.
Barva Attila jegyző: minden páros hét szerdá-
ján 8-12 óráig, legközelebb szeptember 30-án. A
fogadóórák telefonos bejelentkezés alapján tör-
ténnek a (47) 565-202-es számon.

szerencsi járási hivAtAl, 
kormányAblAk

Szerencs, Rákóczi út 89. Tel.: (47) 795-248, (47)
795-246, (47) 795-240 (porta). Ügyfélfogadás:
hétfő: 7–17 óráig; kedd–péntek: 8–18 óráig.

központi orvosi Ügyelet 
Szerencs, Rákóczi út 51. Tel.: (47) 364-300.

Diszpécserszolgálat: (47) 362-255. Hétköznap
délután 15 órától másnap reggel 7 óráig. Hét-
végén, szabadnapokon, munkaszüneti és ün-
nepnapokon reggel 7 órától az első munkanap
reggel 7 óráig.

Ügyeletes gyógyszertárAk
Szeptember 14–20.: Oroszlán Gyógyszertár

(Szerencs, Bekecsi út 8. ). Szeptember 21–27.:
Alba Gyógyszertár (Szerencs, Rákóczi út 102.).
Szeptember 28. – október 4.: Tesco Gyógy-
szertár. Október 5–11.: Centrum Gyógyszertár
(Szerencs, Rákóczi út 75.). 22 óra után a gyógy-
szertárak telefonos egyeztetést követően, az
ügyeletes orvos kérésére, rendkívüli esetben
biztosítják a gyógyszer kiadását.

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

hónAp eskÜvője közérdekű inFormációk

Zádeczki Zsolt és Sashalmi Emőke
2015. augusztus 1-jén kötöttek házasságot.

A Szerencsi Városüzemeltető Nonprofit Kft. kéréssel fordul Szerencs
lakosságához.
Várjuk mindazok jelentkezését, akik emléktárgyakat, fotókat, doku-
mentumokat őriznek a Simai Ifjúsági Táborról. Célunk, hogy a gyűjte-
ményt elhelyezzük a részlegesen megújult tábor területén, bemutatva
a létesítmény több évtizedes történetét. A tárgyi emlékeket a Népház
emeletén található titkársági irodájában gyűjtjük.

eemmlléékkeekk  aa  ss iimmaaii   ttáábboorrbbóóll

őszibArAckleves – hidegen
Hozzávalók: 2 dl tejszín, 1 csipetnyi fahéj, ízlés szerint vaníliás cukor,

2 evőkanál méz, 5 dl natúr joghurt, kb. 1 kg őszibarack (a téli időszakban
befőttet is használhatunk).

Elkészítés: A barackot megmossuk, félbevágjuk és kimagozzuk, majd
két fél gyümölcs kivételével turmixgépben, gyümölcscentrifugában fel-
aprítjuk. Hozzáadjuk a joghurtot, a tejszínt, a vaníliát, a fahéjat és a mézet
majd összekeverjük. A félretett barackot apró kockákra vágjuk. Az elké-
szült keveréket legalább két órára hűtőbe tesszük, majd a barackdara-
bokkal díszítve tálaljuk. 

Várjuk mindazok jelentkezését, akik lapunk oldalain keresztül –
akár fotóval is illusztrálva – szívesen megosztanák egy-egy ked-
venc étel elkészítésének módját az olvasókkal. A recepteket, pos-
tai úton, vagy elektronikus levélben is fogadjuk, de várjuk hívá-
saikat telefonszámainkon is! Postacímünk: Szerencsi Hírek szer-
kesztősége, 3900 Szerencs, Kossuth tér 1.; e-mail: szerencsi -
hirek@szerencs.hu; telefon: 47/561-180; ügyeleti telefon: +36-
20/340-6089.

receptklub



2015. október 4. – vasárnap SZERENCSRŐL

Madách Színház

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

•

zemplentourist

Jelentkezni irodánkban
vagy a 47/361-151-es telefonszámon lehet.

+ színházjegy: 7 900 Ft, 6 900 Ft, 5 700 Ft

Az ár tartalmazza az utazást.

Részvételi díj:

6 900 Ft/fő6 900 Ft/fő6 900 Ft/fő
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„Nyolc óra munka, nyolc óra pihenés, nyolc óra szórakozás”. Ki
ne ismerné a Beatrice klasszikusát. Sok más közismert dal mel-
lett, többek között ez a régi sláger is felcsendült 2015. szep-
tember 11-én este a szerencsi Rákóczi-várban, ahol Nagy Feró
és bandája után a Deák Bill Blues Band is nagy sikerű koncertet
adott.

Az augusztus végi csokoládéfesztiválról már ismert Fatrockers nyitotta
meg a koncertprogramot, amit a Magyar Dal Napja alkalmából szervezett a

Szerencsi Művelődési Központ. Az első sztárvendég a kora esti órákban gör-
dült be turnébuszával a Rákóczi-vár udvarára. Nagy Ferót azonnal körbefogták

rajongói, majd a közismert zenész rövid idő múlva már a színpadról köszöntötte
a Beatrice fanatikusokat. A zenei esemény második fellépője a Deák Bill Blues

Band volt. Magyarország első számú blues énekese ezúttal is a tőle megszokott ki-
váló dalokat hozta el Szerencsre.

SZABADIDŐ SZERENCSI hírekhírek 15

rockzene és mAgyAr blues 
A rákóczi-várbAn

Nagy Feró
– Kedvenc helyeim

egyike Szerencs.
Nem csak azért,

mert itt kez-
dődik a Toka-
ji borvidék,
hanem tíz
évvel ezelőtt
még rokona-

im is laktak
ebben a város-

ban, de aztán be-
költöztek Miskolcra. Te-

hát van kötődésem Szerencshez.
Természetesen játszottunk már többször

ezen a környéken, de korábban főleg a tokaji
motoros fesztiválokon léptünk fel. Most végre
Szerencsen is meg tudjuk mutatni magunkat.

Igazából nagyon szerencsés zenekar va-
gyunk, mert a többségében fiatalok által láto-
gatott nagyobb fesztiválokra is meghívást ka-
punk. Ez általában egy ilyen öreg bandánál rit-
kán fordul elő. Nem csak azért hívnak, hogy egy
retro partyt csináljunk, hanem azért is, mert na-
gyon sok fiatal rajongónk is van. Idén nyáron
összesen 62 koncertünk volt.

Nagy Feró a koncert előtti utolsó pillanatok-
ban egy Beatrice idézettel üzent a szerencsiek-
nek: Optimistán, bele a reménytelenségbe!

Deák Bill Gyula
– Játszottunk itt már néhány alkalommal,

emlékszem mindig jó bulikat csináltunk, remé-
lem a mai is hasonlóan sikerül – mondja Deák
Bill Gyula, akitől arról is érdeklődtünk, milyen
érzés volt augusztus 20-án újra az István a Ki-
rály rockoperában, Táltos szerepét játszani? –

Harminckét esztendő
után léptem ismét
színpadra ebben
a szerepben. Na-
gyon jó érzés
volt és úgy lá-
tom siker is egy-
ben, hiszen elég
sok előadás vár
ránk a közeljövő-
ben, mert mindenhol
nagy az érdeklődés a
rockopera iránt. A népszerű blues énekes nem
csak a szeptember 11-ei közönségnek, de az új-
ság olvasóinak is üzent egy gondolatot: nekem
nagyon jó barátaim a Hooligans zenekar tagjai,
akikről tudom, hogy ebből a városból származ-
nak. Innen is üdvözlök minden szerencsit! Hajrá
Magyarország, hajrá Fradi!

sztárok A szerencsi színpAdon



Szeptember első hétvégéjén Bal-
kányban rendezték meg az Összetar-
tozás Cellspan Kupa elnevezésű meg-
hívásos szabadfogású birkózó gálát. A
270 fős mezőnyt számláló viadalon a
Szerencs VSE birkózó szakosztályát há-
rom sportoló képviselte. Illésy László
tanítványai közül Nagy Kristóf a Diák
I. korcsoport 35 kg-os kategóriában
állt a dobogó legfelső fokára. Ugyan-
ebben a korosztályban Molnár Olivér
szerzett aranyérmet.

Hajdúnánáson 2015. szeptember 12-én ren-
dezték meg a XII. Hódos Imre Birkózó Emlék-
versenyt. A Szerencs VSE színeiben Nagy Kristóf

a Diák I. mezőny 35 kg-os súlycsoportjában a
dobogó második fokára állhatott fel. Molnár Oli-
vér a Diák I-esek között 46 kg-ban aranyérmet
szerzett, Pál Mihály Diák I. korcsoportban az 50
kg-osok között versenyezve bronzéremmel tér-
hetett haza.

A Bocskai István Katolikus Gimnázium udva-
rán megtartott program vasember kategóriáját
1200 méter úszás, 30 km kerékpározás és 8 km
futás után a szerencsi Éliás Balázs nyerte. A má-
sodik helyen Lakatos László végzett, a harmadik
a szintén helyi Kovács Kristóf lett. A nevezési
díjakból befolyó, összesen 83 ezer forintot a
Kulcsár Anita Alapítvány javára ajánlották fel a
szervezők.

A VII. Szerencs Triatlon részletes eredményei
lapunk internetes oldalán, a www.szerencsihi-
rek.hu oldalon olvashatók.
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A település önkormányzata és Szerencs
Város Sportegyesülete hetedik alka-
lommal rendezett jótékonysági, amatőr
triatlont, melyen idén 83-an álltak rajt-
hoz. Az esemény hivatalos megnyitóján
Koncz Ferenc polgármester és Nyiri Ti-
bor, a Szerencs VSE elnöke kívántak
eredményes versenyzést a résztvevők-
nek, majd elsőként a Városi Tanuszodá-
ban teljesítették a távokat a verseny-
zők. A kora délutáni órákra minden in-
duló célba érkezett, az érmeket és ok-
leveleket Koncz Ferenc és Nyiri Tibor
adták át a helyezetteknek. 

A vii. szerencs triAtlon

kiváló birkózó eredmények

Szerencs – Mezőkövesdi Zsóry: 4-2
A Mezőkövesdi Zsóry együttesét fogadta

szeptember 19-én a Szerencs VSE női futballcsa-
pata. A félidőben még 1-1-es állásnál vonultak
szünetre a csapatok, de a hazaiak mindvégig a
kezükben tartották a meccs irányítását, s végén
Helgert Gréta és Dudás Adrienn két-két góljával
4-2 arányban nyerték meg a találkozót.

***

Hat forduló után a 12. helyen
A Borsod-Abaúj-Zemplén megyei első osztá-

lyú labdarúgó-bajnokság nyitó fordulójában To-
kajban “vendégeskedett” együttesünk. A Sze-
rencs VSE a meccs 19. percében Kiss Krisztián
góljával megszerezte a vezetést, amire a haza-
iak a 43. percben válaszoltak, majd a második
félidőben újabb két találattal állították be a 3-
1-es végeredményt.

A következő hétvégén Sátoraljaújhelyt fogad-
ta városunk futballcsapata. A Tatay Zoltán Ifjú-

sági Sporttelepen lejátszott mérkőzésen a Sze-
rencs VSE Nagy László (2) és Sami Ádám talála-
taival 3-2 arányban nyerte meg a találkozót.
Egy hét múlva újabb vereséggel zárta a harma-
dik fordulót a gárda, mely ezúttal Bogácson ka-
pott ki 1-2 arányban. Tíz gólt kapott Szerencs
szeptember 8-án a Felsőzsolca ellen lejátszott
hazai találkozón. A vendégek megsemmisítő 1-
10-es győzelmet arattak.

A bajnokság ötödik fordulójában Bánhorváti
otthonába utazott a csapat, ahol a házigazdák
3-2 arányban nyertek. 

Egyetlen gól született az MVSC – Szerencs
futballmérkőzésen. Városunk csapata szeptem-
ber 20-án Miskolcon vendégszerepelt, ahol Er-
dei Zoltán találatával 0-1 arányban győzték le
a házigazdákat. A Borsod-Abaúj-Zemplén Me-
gyei elsőosztályú labdarúgó-bajnokság hatodik
fordulója után a tabellát 18 ponttal Edelény ve-
zeti, Szerencs együttese 6 ponttal a 12. helyen
áll.

lAbdArúgás

A horvátországi Porecsben rendeztek 2015.
szeptember 5-én tengeri öbölúszó fesztivált,
melyen a szerencsi Taskó Szilárdé is részt vett.
A rendezvény résztvevői bronz delfin (1500
m), ezüst delfin (3000 m) és arany delfin
(5000 m) távokra nevezhettek. Taskó Szilárdé
az utóbbi, 5000 méteres tengeri távot telje-
sítette eredményesen. 

Idén több más közismert versenyen is részt
vett, többek között a júliusi Balaton-átúszá-
son (5200 m) és öbölúszáson (3600 m), az
augusztus 1-jén megrendezett Velencei-tóú-
száson (6000 m) és az augusztus 9-ei újabb,
immár 4500 méteres Balaton-átúszáson. Gra-
tulálunk a remek sportteljesítményhez!

ötezer méter úszás 
A tengeren

Balról: Pál Ihály, Nagy Kristóf, Molnár Olivér. 
Hátul: Illésy László vezetőedző.
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betongyártás
mixeres kiszállítás
tehergépkocsi kiszállítás
igény szerint betonpumpával
ADK autódaru bérbeadás

Minősített
keverőből,
minősített

beton!

Minősített
keverőből,
minősített

beton!

Zsalukő közvetlenül a gyártótól,
a legolcsóbban!

Zsalukő 20-as
Zsalukő 25-ös
Zsalukő 30-as
Zsalukő 40-es
Béléstest EB60/19

238 Ft/db
250 Ft/db
288 Ft/db
363 Ft/db
250 Ft/db

Szállítás darus,
vagy platós tehergépkocsival

Szerencs, Huszárvár u. 26. Tel.: 20/930-9674, 47/361-104

INGATLANINGATLAN

Bekecs belterületén (Gábor Áron
utca 19/1. sz.) 1692 m2 térmértékű
közművesített telek áron alul eladó.
Érd.: 30/418-3748. (14-17)
Szerencs, Jókai út 3. sz. alatti, vál-
lalkozásra is alkalmas ingatlan el-
adó. Érd.: 70/342-2980. (14-19)
Szerencs központjában, mégis
csendes, nyugodt környéken tulaj-
donostól eladó egy 135 m2-es, tető-
teres családi ház. Érd.: 70/605-8979,
70/701-7682. Hívjon, megegye-
zünk!.(14-15)
Szerencs, Példánykert köz 3. szám
alatt eladó egy 64 m2-es lakás. Érd.:
20/291-3339. (14-15)
Szerencs, Kossuth úton kétszobás,
felújított társasházi lakás eladó.
Érd.: 20/966-9748. (114-15)
Szerencsen áron alul emeletes
családi ház a Tesco és az iskolák kö-
zelében eladó. Kétgenerációs lakás-
nak, nagycsaládosoknak, akár vál-
lalkozásra is alkalmas. Rendezett
udvaron, melléképületekkel. Buda-
pesti, miskolci, szerencsi kisebb la-

káscsere is érdekel értékkülönbö-
zettel. Érd.: 70/655-7576, 47/363-
282. (14-16)
Eladó Szerencsen 2 szobás, felújí-
tott, földszinti lakás. Műanyag ajtó
+ ablakok, belülről leszigetelt szo-
bák, gázfűtés, klíma. Érd.: 20/542-
0861. (14-17)
Szerencs városközpontjában (Kos-
suth út 19/A) 61 m2-es magasföld-
szinti lakás azonnali beköltözéssel,
áron alul eladó. Irányár: 5 500 000
Ft (az ár alkuképes). Érd.: 30/331-
9467. (14)
Szerencs, Gyár út 3. 1/3. szám alat-
ti, első emeleti, 39 m2-es lakás el-
adó. Irány ár: 3,5 M Ft. Érd.: 20/586-
5223. (14)
Szerencs központjában, mégis
csendes és nyugodt környezetben
egy modern, 140 m2-es hasznos
alapterületű, mediterrán típusú ház,
valamint ugyanitt 600 m2-es külön
bejáratú építési telek eladó. Érd.:
20/348-9548. (14-19)

VEGYESVEGYES

Szerencsen egyedi díszítésű, kü-
lönböző méretű és színű esküvői
gyűrűpárnák széles választékban
eladók. Érd.: 20/4464-662. (14-15)

LakosságiLakossági

apróhirdetés
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Vízszintes: 1. Megfejtés, 1. rész. 11. Egyáltalán nincs illata,
az orrunkkal nem érzékelhető. 12. Szék közepe! 13. Ezredes, rö-
viden. 14. -…; -etik; régies képzők. 15. Magyar Orvosi Kamara,
röviden. 16. Széki …; mocsaras helyeken élő madárfaj. 18. Az
asztácium vegyjele. 19. Hagymafajta. 20. Egyszerű gép a fizi-
kában. 21. A növénytan tudósa. 24. …-hegy; 599 m-es csúcs
a Bakonyban. 25. Torlódva, nagy erővel nyomul. 26. A mélybe
vet, hajít. 28. Nagy Konstantin római császár szülővárosának
mai neve. 30. Megfejtés, 2. rész. 32. Kezdődik a futam! 33.
Eszme, alapgondolat. 34. Pára! 35. Hivatalos papír, okmány. 37.
Manneken …; bronz szökőkút-szobor, Brüsszel egyik jelképe.
38. Szövetség. 40. Mély női hangnem. 41. Európa-kupa, rövi-
den. 42. Háromszög alakú, háromhúros orosz népi pengető-
hangszer. 44. Puskás emberek hajszája ravaszdiak után.

Függőleges: 1. Hosszabb időre elszegődött mezőgazdasági
bérmunkás volt. 2. Lángolás nélkül ég. 3. Károly, Berlinben! 4.
A szélein lelóg! 5. A rejtvényekben gyakran szereplő település
Pécs közelében, falumúzeumában bosnyák szoba látható. 6.
Tapogatva keresgél. 7. Minden vizet az állatoknak ad, tájszóval.
8. Részesrag, a -nek párja. 9. Főnév, szótári rövidítéssel. 10. Hu-
rok igéje is lehet! 15. Bozontos farkú erdőlakó rágcsáló. 17.
Rosszcsont, komisz kölyökre mondják. 19. Földrajzi elhelyezke-
dése alapján ilyen település pl. Csobánka. 22. Fafúvós hangszer
kettős nádsíppal. 23. De még mennyire! 24. Jótálló (hitelnél).
26. Kisebb (díszes) zárható fadoboz. 27. Duna-parti kikötőváros
Romániában, a hasonló nevű megye székhelye. 29. Ad valaki-
nek valamiből. 30. Id. előtag: túl-, túlzott. 31. Nem vall be, sőt!
32. Farkasok összetartozó csoportja. 36. Grafika. 38. Szerb sör-
márka (LAV). 39. Nála lejjebb. 42. Helyrag, -be párja. 43. Az ar-
zén vegyjele.

keresztrejtvény

kos: iii. 21. – iv. 20.
Az elkövetkezendő hetekben szemé-

lyes kapcsolatai jól alakulnak. Jó úton járnak
azok, akik most kicsit átengedik a „gyeplőt”
párjuknak. Az elkövetkező napokban pénzügyi
gondjai is megoldódhatnak.

bika: iv. 21. – v. 20.
Az eddigieknél is jobban felértékelőd-

nek személyes kapcsolatai. Óvakodjon a
balesetveszélyes helyzetektől, legyen nagyon
körültekintő. Utazásra és pénzügyi sikerre in-
kább a hónap második felében számíthat.

ikrek: v. 21. – vi. 21. 
Legyen óvatos, mert az elkövetkező

napokban megnövekszik a kisebb bal-
esetek vagy sérülések veszélye. Óvja szeretteit
is a lehetséges sérülésektől. Maradjon továbbra
is őszinte, erre nagy szüksége lesz a következő
időszakban.

rák: vi. 22. – vii. 22.
Az Ön életében most egyre nagyobb

szerepet kap a család, mélyítse el kap-
csolatait szeretteivel, rokonaival. Ezzel szemben
a munkatársai idegesítővé válnak az Ön számá-
ra, de próbálja kerülni a konfliktus-helyzeteket,
az érzelmi viharokat.

oroszlán: vii. 23. – viii. 23.
Az Ön cselekedeteit sokszor a meg-

érzései irányítják, de annak ellenére, hogy ösz-
tönösen éli életét, most szüksége lesz több
megfontoltságra. Figyeljen egészségére, kerülje
a mértéktelenséget.

szűz: viii. 24. – iX. 23. 
Pénzügyekben Ön meglehetősen

konzervatív, ami mostanában is gyümöl-
csöző lehet. Ennek ellenére ne költekezzen,
mert nem árt az óvatosság! Az Ön esetében is
nagyobb lesz a baleset valószínűsége.

mérleg: iX. 24. – X. 23. 
Legyen elővigyázatos, óvja egészsé-

gét! Ha lehetősége van, kerülje az autó-
zást, inkább gyalogosan, vagy a tömegközleke-
dési eszközök segítségével közlekedjen! Előfor-
dulhat, hogy a hónap első napjaiban megnöve-
kednek a kiadásai.

skorpió: X. 23. – Xi. 22.
Ön nem ismer lehetetlent, így azt

sem hiszi el, hogy valaha is alulmarad-
hat. Munkahelyén értékelik megbízhatóságát.
Óvatosan közlekedjen, ügyeljen a balesetveszé-
lyes helyzetek elkerülésére! Javulásra számíthat
az egészségi állapotában.

nyilas: Xi. 23. – Xii. 21.
Hallgasson a szívére! Ön mindig kor-

rekt másokkal szemben, most figyeljen kicsit
jobban önmagára is! Munkahelyén is kedvezően
alakulnak a dolgok, talán még magasabb fize-
tésre is számíthat.

bak: Xii. 22. – i. 20.
Anyagi kérdésekben nehéz napok vár-

nak Önre, és szeptember utolsó napjai-
ban az átlagosnál jobban vigyázzon testi épsé-
gére. A balesetveszély valószínűsége otthoná-
ban és a munkahelyén és megnövekszik.

vízöntő: i. 21. – ii.19.
Ön rendkívül emberszerető, és mé-

lyen érinti mindaz, ami napjainkban a vi-
lágban történik. Sokan idealistának, álmodozó-
nak tartják Önt, de ez ne zavarja. Legyen to-
vábbra is kitartó és ragaszkodjon az elképzelé-
seihez.

halak: ii. 20. – iii. 20.
Az Ön életében fontos szerepet ját-

szik az üzlet, a siker. Legyen továbbra is
szorgalmas, ami meghozza gyümölcsét és ha
eléri célját, elégedetten dőlhet hátra. Vigyázzon
egészségére, és szeptember első napjaiban óva-
kodjon a balesetveszélyes helyzetektől!

horoszkóp – 2015. szeptember 25-től – október 9-ig

A szeptember 4-ei rejtvényünk helyes megfejtése: Sikeres volt a cso-
koládéfesztivál. A helyes megfejtést beküldők közül Varga Lajosné Sze-
rencs, Rákóczi út 111. szám alatti olvasónk két főre szóló belépőjegyet
nyert a Szerencsi Fürdő és Wellnessházba, amely átvehető a Szerencsi
Hírek szerkesztőségében. A szeptember 25-ei helyes megfejtést legké-
sőbb október 2-áig postai borítékban, vagy levelezőlapon juttassák el
szerkesztőségünk címére (3900 Szerencs, Kossuth tér1.), vagy a Népház
bejáratánál elhelyezett postaládánkba.
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Nyitva tartás: kedd-péntek: 7-17 óráig, szombat: 6.30-12 óráig.
Szerencs, Sallai út 18. (a Piactér mellett) Tel : 47/361-074.

SZERENCSI HÚS-VÁRSZERENCSI HÚS-VÁR
Belovecz és Társa Kft.

Étkezési utalványt elfogadunk!Étkezési utalványt elfogadunk!

Dobó Katica úti húsboltDobó Katica úti húsbolt
Nyitva tartás: edd: 7-14 óráig, szerda-péntek: 7-16 óráig,

szombat: 6.30-12 óráig.
k

Szerencs, Dobó Katica út 32., telefon: 47/361-018

NYÁRI AKCIÓ!NYÁRI AKCIÓ!

– Sertés tarja, csontos

Sertés oldalas

Sertés dagadó

Sertés láb (első-hátsó)

Müncheni pálcikák

Májas hurka vcs.

Sült, sertés zsír, vödrös (1 kg)

–

–

–

–

–

–

990 Ft/kg

990 Ft/kg

990 Ft/kg

190 Ft/kg

1 120 Ft/kg

690 Ft/kg

400 Ft/kg
A feltüntetett árak az ÁFA-t tartalmazzák.

Grillezzen, főzzön a szabadban!
Akciónk visszavonásig érvényes.
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