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Munkalehetőség
pályakezdő fiataloknak
Írásunk a 2. oldalon.

Felkészülés
a megváltó születésére
Írásunk a 14. oldalon.

A karácsony
szimbólumai
Írásunk a 15. oldalon.

Szerencsi siker
a Sportlövő Diákolimpián
Írásunk a 19. oldalon.

Városházi napló:
a város új jegyzője

Írásunk a 7. oldalon.

KARÁCSONYI
VÁRAKOZÁS

Békés, áldott karácsonyt 
és boldog új esztendőt kívánok

Szerencs minden lakójának!



Lapunk érdeklődésére Faze‑
kasné Majoros Judit múzeum‑
igazgató elmondta: már most
látszik, hogy a MaNDA orszá‑
gos közmunkaprogramja jó kez‑
deményezés, amely középfokú
végzettségű, szakmával rendel‑
kező, valamint diplomás mun‑
kanélküliek alkalmazását és ér‑
telmes foglalkoztatását teszi le‑
hetővé. – Ez a helyi munkaerő‑
piaci gondokon is enyhít, előse‑
gítve, hogy a fiatalok ne menje‑
nek el Szerencsről. Bár ez egy
ideiglenes lehetőség számukra,
mégis haladék, hogy munkát ta‑
láljanak, amíg a program tart –
fogalmazott az intézményveze‑
tő, aki arról számolt be, hogy in‑
formációi szerint jó esély van ar‑
ra, hogy az országos közmunka‑
program februárban folytatód‑
hat, a tervek szerint 6200 diplo‑
más munkanélküli bevonásával.
Szerencsen 80 főre tervezik bőví‑
teni a projektben résztvevők szá‑
mát.

Majorosné Fazekas Judit kifej‑
tette, hogy a Zempléni Múzeum
nagy gyűjteményei hasznos
munkát adnak a projektbe be‑
vont fiatalok foglalkoztatásához.
Mint megtudtuk, az egymillió
darabos képeslevelezőlap‑gyűj‑
teményt eddig szekrénykatasz‑
ter rendszerben tartották nyil‑
ván, ami azt jelenti, hogy a ké‑
peslapok egyedileg nem voltak
leltározva. A számítógépes tech‑
nika alkalmazása révén részben

már a közelmúltban megkezdő‑
dött a világhírű gyűjtemény di‑
gitalizálása kép és adatbázis
hozzárendelésével, azonban az
ezzel kapcsolatos feladatoknak
még csak egy töredékét végez‑
ték el, hiszen ez nagy munkaerőt
igényel. A most indult próbapro‑
jekt keretében tovább folytató‑
dott ez a munkafolyamat, mely‑
nek köszönhetően például az
eddig feldolgozatlan, külföldi te‑
lepüléseket ábrázoló képeslapok
alfabetika szerinti kategorizálása
is megtörtént, ezzel eljutottak a
digitális rögzítés munkafázisáig.
A projekt résztvevők egy másik
csapata más‑más gyűjteményi
egységek anyagának a feldolgo‑
zásán munkálkodik jelenleg.

– Az eddigi tapasztalatok
alapján elmondható, hogy negy‑
ven emberrel is sok mindent el
lehet végezni, azonban még na‑
gyon sok olyan feladat van, ami‑
re kiterjeszthető ez a program.
Például az államigazgatásban, a
közoktatásban keletkező doku‑
mentumok digitalizálására is le‑
hetne erőforrásokat fordítani. A
Miniszterelnöki Hivatal alá átke‑
rült MaNDA új feladatokat is ki‑
tűzött célul: bizonyos gazdaság‑
fejlesztési koncepciók kidolgozá‑
sát. Tehát itt már nemcsak a
filmarchívum őrzéséről és a kul‑
turális tartalmak digitalizálásá‑
ról van szó, hanem arról is, hogy
ezeket hogyan lehet gazdasági‑
lag hasznossá, elérhetővé tenni –

magyaráz‑
ta az igaz‑
gató.

A Zemp‑
léni Múze‑
um gyűjte‑
m é n y é n
belül pél‑
dául nagy
é r d e k l ő ‑
désre tart
számot a
magyar tör‑
ténelmi vá‑

rosokat ábrázoló képeslapok
anyaga, amelynek darabjait sok‑
szor kérik felhasználásra hely‑
történeti könyvekhez. A hazai
felhasználás már bevett gyakor‑
lat, azonban ha ezt a kincset ki
tudnánk vinni az európai piacra
is – például egy webáruház felü‑
leten pénzért tennénk elérhetővé
a dokumentumok linkjét – an‑
nak gazdasági haszna is lenne a
múzeum és a város számára
egyaránt. Tehát ez is egy jövőben
kidolgozandó ötlet, amely része
lehet a projektnek. 

Mint megtudtuk, a MaNDA
projekt próbafolyamata rámuta‑
tott egy országos szintű problé‑
mára is. Felmerült, hogy renge‑
teg olyan fiatal van, aki azért
nem tud elhelyezkedni a mun‑
kaerőpiacon, – jelenlegi szaka‑
szában a projektben sem – mert
nyelvvizsga hiányában nem
kapta még kézhez a diplomáját.
A februárban induló program
részeként azonban a tervek sze‑
rint várhatóan ezek az álláskere‑
sők is munkához juthatnak. Ez
sok helyi fiatal számára is meg‑
oldást jelenthet majd, hiszen az
ideiglenes munkalehetőség mel‑
lett még akár nyelvi képzésben
is részesülhetnek a projekt ideje
alatt, segítve ezzel a diplomájuk
megszerzését és későbbi elhe‑
lyezkedésüket.

H. R.

Csalás kísérlete miatt emelt
vádat az ügyészség még 2011.
augusztus 30‑án K. L. ellen, aki
2010. január 5‑e és november 15‑
e között a Szerencsi Városüze‑
meltető Nonprofit Kft. általános
igazgatóhelyettese volt.

2010. június 14‑én az ügyben
vádlottként szereplő K. L. és ba‑
rátai elhatározták, hogy megala‑
kítják a Szerencsi Lokálpatrióta
Egyesületet. A civil szervezet lét‑
rehozásával egy időben arról is
döntöttek, hogy az akkoriban
megrendezett Hegyaljai Gazda‑
napokon adományokat gyűjte‑
nek a korábbi árvízkárosultak ja‑
vára, majd az adományokat ki‑
sebb ajándékokkal, kitűzőkkel
köszönik meg – tájékoztatta la‑
punkat az ügy előzményeiről az
elsőfokú bíróság által hozott íté‑
let alapján Krajnyák István, a
Szerencsi Városi Bíróság elnöke.

Mint kiderült, a Szerencsi Lo‑
kálpatrióta Egyesület 1000 db ki‑
tűző megrendelését határozta el
és a vádlottat kérték fel arra,
hogy ennek elkészítését rendelje
meg. K. L. a Szerencsi Lokálpat‑
rióta Egyesület megalakítását
követő napon telefonon leadta a
megrendelést a jelvényeket ké‑
szítő cégnek, majd a munkahe ‑

lyé n kolléganőjét kérte meg,
hogy számítógépen keresztül,
elektronikus formában megren‑
delje a kitűzőket. Az eljárás so‑
rán kiderült, hogy az e‑mailes
megrendelés megerősítette: két‑
napos szállítási határidővel kérik
az árut, és megrendelőként nem
a Szerencsi Lokálpatrióta Egye‑
sületet, hanem a Szerencsi Vá‑
rosüzemeltető Nonprofit Kft‑t
jelölték meg akként, hogy erre a
névre és címre kérik a számlát is
kiállítani. A megrendelés szerint
két napon belül elkészültek a ki‑
tűzők és a számlát is kiállította a
kivitelező cég annak megfelelő‑
en a Szerencsi Városüzemeltető
Nonprofit Kft. címére. Ez a 125
ezer forintról kiállított számla
azonban eltűnt, a kivitelező cég
határidőn belül nem kapta meg
a munka ellenértékét, ezért 2010.
augusztus 1‑jén telefonon történt
egyeztetést követően az eredeti‑
vel megegyező hiteles másolatot
küldött a vállalkozó cég postán
a Szerencsi Városüzemeltető
Nonprofit Kft. címére. Az ön‑
kormányzati cégnél iktatták a
számlát, amely tartozásként be‑
került a könyvelésbe, de nem fi‑
zették ki.

(Folytatás a 6. oldalon)
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Munkalehetőség pályakezdő
fiataloknak

Előző lapszámunkban részletes beszámolót írtunk a Magyar Nemzeti Digitális
Archívum (MaNDA) támogatásával megvalósuló projektről, mely jelenleg me‑
gyénkben négy településen – köztük Szerencsen –, valamint budapesti és kecske‑
méti helyszíneken valósul meg. A Zempléni Múzeumban közel negyvenen vesz‑
nek részt a program próbaszakaszában, melynek keretében megkezdték az intéz‑
mény óriási gyűjteményi anyagának a digitalizálását.

Közmunkára ítélte 
a bíróság a volt 

igazgatóhelyettest
120 óra közérdekű munkára, valamint 22 155 forintos

bűnügyi költség megfizetésére ítélte a Szerencsi Városi
Bíróság K. L. vádlottat, a Szerencsi Városüzemeltető
Nonprofit Kft. korábbi általános igazgatóhelyettesét, akit
a 2012. november 15‑én megtartott tárgyaláson csalás vét‑
ségének kísérlete miatt mondott ki bűnösnek a bíróság.

Adomány az óvodás csoportnak
Szerencs Város Német Nem‑

zetiségi Önkormányzata fontos
feladatának tekinti a német nyelv
oktatását és annak fejlesztését te‑
lepülésünkön. Ennek jegyében
az elmúlt évben a Rákóczi Zsig‑
mond Általános Iskolával, vala‑
mint a Csalogány óvodával
együttműködve egy német nyel‑
vi óvodai csoport elindításán
kezdtek el munkálkodni. Annak
érdekében, hogy a következő év
szeptemberétől egy német nem‑
zetiségi csoport kezdhesse meg
működését, a 22 apróságot
számláló Lepke csoportban kí‑
sérleti jelleggel már idén október‑
től német nyelvet tanulnak a gye‑
rekek. Mint azt Árvai Attila, a he‑
lyi német nemzetiségi önkor‑
mányzat elnöke elmondta: lehe‑
tőségeikhez mérten igyekeznek
segítséget nyújtani e cél megva‑
lósításához. Ebben közreműkö‑
dik a geisenheimi testvérvárosi

egyesület is, mely‑
nek tagjai októberi
szerencsi látogatá‑
suk alkalmával 250
eurót ajánlottak fel
önkormányza‑
tunknak a nemze‑
tiségi csoport elin‑
dítására, valamint
a német nyelvokta‑
tás támogatására.
Ebből a mintegy 75 ezer forint‑
nak megfelelő összegből most
egy cd‑s magnót vásárolt a né‑
met nemzetiségi önkormányzat,
valamint egy esztendőre előfizet‑
tek a Mini Spatzenpost nevű ha‑
vi gyermekújságra. Szerencs Vá‑
ros Német Nemzetiségi Önkor‑
mányzata nevében Árvai Attila
elnök és Braun Istvánné képvise‑
lő november 21‑én adta át a ki‑
csik nyelvoktatását segítő ado‑
mányokat a Csalogány óvodá‑
ban. A színes képekkel gazdagon

illusztrált nyelvi magazin első
három példányát kíváncsian és
örömmel lapozták át az aprósá‑
gok, akik kórusban köszönték
meg az ajándékokat: Danke
schön! Mint az eseményen el‑
hangzott: fontosak ezek az ado‑
mányok, hiszen a nyelvi cd‑k
hallgatása hozzájárul a gyerekek
helyes kiejtéséhez, segíti a pontos
szövegértést, valamint a nyomta‑
tott kiadványok is jól hasznosít‑
hatók az óvodáskorúak nyelvok‑
tatásában.                                    H. R.
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Helyi adókról, a jövő terveiről
vállalkozóknak

A Borsod‑Abaúj‑Zemplén Megyei Kereskedelmi és Iparkamara Szerencsi Kép‑
viseletének november 27‑én lebonyolított fórumán Jolsvay János képviseletvezető
köszöntötte a város mindazon vállalkozóit, akik kíváncsiak voltak az elkövetke‑
zendő időszak pályázati lehetőségeire, adókoncepcióira, vállalkozásokat segítő el‑
képzeléseire.

A Rákóczi‑vár lovagtermében
megtartott eseményen Karády
István, a B.‑A.‑Z. Megyei Kor‑
mányhivatal Munkaügyi Köz‑
pontja Szerencsi Kirendeltségé‑
nek vezetője adott átfogó tájé‑
koztatást a munkaügyi központ
tevékenységéről. Mondandóját
kivetítőn keresztül, statisztikai
adatokkal és grafikonokkal il‑
lusztrálta, megjegyezve, hogy a
térségben mintegy huszonhat

százalékos a
munkanélküli‑
ségi mutató,
ám a nagyobb
településeken
ez kimutatha‑
tóan kevesebb
értékekkel bír.
A térségben je‑
lenleg 4840 főt
tartanak nyil‑
ván álláskere‑
sőként, jára‑
dékban része‑

sül 225 fő, segélyben 25, foglal‑
koztatást helyettesítő támogatás‑
ban 2700 fő, az elhelyezkedni kí‑
vánó, de ellátásában nem része‑
sülő álláskeresők száma 1912 fő,
utóbbiak közül 270 a pályakez‑
dő. Karády István a részletes
elemzés mellett megjegyezte,
hogy a munkaügyi központ te‑
vékenysége alapvetően két nagy
részre osztható, az egyik az ellá‑
tás, a másik pedig a szolgáltatás.

Az általános helyzetkép ismerte‑
tése után Nyiriné Bárdosi Mária
adótanácsadó a vállalkozókat
érintő, országos adókoncepciók‑
ról beszélt, végül Koncz Ferenc
polgármester közölte, hogy
nagy az esély a sokat emlegetett
szigetelőanyag‑gyár alapkövé‑
nek még ebben az évben történő
elhelyezésére, és a beruházás is
elkezdődhet a tavasz folyamán.
Megjegyezte, hogy az építkezés
idején mintegy ötszáz ember jut‑
hat munkához, az üzembe he‑
lyezés után pedig kettőszáz. A
polgármester hangsúlyozta,
hogy két pályázat elindítása ke‑
rült kézzelfogható távolságba.
Egyik az árvízvédelemmel, a
másik pedig a csapadékvíz elve‑
zetésével kapcsolatos. A helyi
adózásról megjegyezte, hogy az
önkormányzat inkább tendál az
adócsökkentések felé, de sem‑
miképpen nem emeli azokat.

SfL

Pályaválasztási kiállítás Szerencsen
A Borsod‑Abaúj‑Zemplén Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központja az idén

két helyszínen szervezett pályaválasztási kiállítást: november 13‑án és 14‑én Miskol‑
con, valamint november 28‑án városunkban, a Kulcsár Anita Sportcsarnokban.

A kiállításon elsőként Koncz
Ferenc köszöntötte a megjelen‑
teket, aki örömét fejezte ki, hogy
Szerencset választották a ren‑
dezvény második helyszínéül.
A polgármester reményét fejez‑
te ki azzal kapcsolatban, hogy a
megye fiataljai kedvet kapjanak
a magyarországi munkaválla‑
láshoz, és itt helyben találják
meg számításaikat.

A rendezvényt Lórántné
Orosz Edit, a Borsod‑Abaúj‑
Zemplén Megyei Kormányhi‑
vatal Munkaügyi Központjá‑
nak igazgatója nyitotta meg, aki
ismertette, hogy a kiállításra
Borsod‑Abaúj‑Zemplén me‑
gyéből  közép‑ és felsőfokú ok‑

tatási intéz‑
mények, fel‑
nőttképzők,
humán szol‑
gáltatók, civil
szervezetek és
munkáltatók
érkeztek. Az
igazgatónő ki‑
emelte, hogy
2012‑ben Bor‑
sod‑Abaúj‑
Zemplén me‑
gye alapfokú
oktatási intéz‑

ményeiben 7001 fő, középfokú
oktatási intézményeiben pedig
10309 fő végzett, ezért is tartja
fontosnak az ilyen rendezvé‑
nyeket. A megjelentek figyel‑
mébe ajánlotta a munkaügyi
standokat, ahol többféle szol‑
gáltatást nyújtottak az érdeklő‑
dőknek: szakma‑mozi, önélet‑
rajzíró műhely, pályaválasztási,
pályakoordinációs‑, Eures‑ és
munkatanácsadás.

A Szerencsen megtartott kiál‑
lításon az érdeklődők 31 intéz‑
mény kínálatát tekinthették
meg, ismerkedhettek meg az ál‑
taluk nyújtott lehetőségekkel. A
pályaválasztást, a szakmavá‑
lasztást segítő rendezvényen az

iskolák és a pályaválasztók köz‑
vetlenül teremthettek kapcsola‑
tot. A pályaválasztási kiállításra
ellátogatók komplex informáci‑
ót kaptak a pályákról, a foglal‑
kozásokról, a munkaadókról, a
hiányszakmákról, a gyakorlati
képzést biztosító munkaadók
bevonásával pedig információt
szerezhettek a gyakorlati szak‑
képzés lehetőségeiről és feltéte‑
leiről.

A munkaügyi központ azok‑
ra a látogatókra számított, akik
az alap‑ és középfokú oktatási
intézmények felsőéves tanulói
és most állnak a pályaválasztás
előtt, akik szakmával nem, vagy
nem piacképes szakmával ren‑
delkeznek, valamint a szakmá‑
jukban elhelyezkedni nem tudó
középfokú végzettségű pálya‑
kezdő fiatalok, álláskereső fel‑
nőttek.

E rendezvénnyel a munka ‑
erőpiacon hátrányos helyzetű
szakképzetlen vagy szakmájuk‑
ban elhelyezkedni nem tudó fi‑
atalokat, álláskeresőket igye‑
keztek kedvezőbb pozícióba
juttatni, és segíteni őket abban,
hogy a munkaerő‑piaci igé‑
nyeknek megfelelő pályát vá‑
lasszanak.                                 E. K.

Az első adventi 
gyertyaláng

Az első adventi gyertyagyúj‑
tásra várták az érdeklődőket
december 2‑án délután. A pol‑
gármesteri hivatal mellett felál‑
lított hatalmas adventi koszorú‑
nál Koncz Ferenc polgármester
köszöntötte a jelenlévőket. A vá‑
rosvezető többek között el‑
mondta: az advent elsősorban
az egyetemes keresztény vallás‑
hoz kötődik. A várakozásról, a
megváltó eljöveteléről szól. – Be‑
köszöntött a tél, advent első va‑

sárnapját él‑
jük, azonban a
hideg évszak
ellenére me‑
legség önti el
szívünket. Azt
kívánom min‑
d e n k i n e k ,
hogy az ad‑
venti várako‑
zás kezdetén
találjuk meg
egymás szívé‑
ben a meleg‑
séget. Olyan
karácsony jöj‑

jön el, amely felemelkedést, lelki
gyarapodást és örömet okoz
mindannyiunk számára – fogal‑
mazott Koncz Ferenc, aki beszé‑
de után két óvodás gyermek tár‑
saságában meggyújtotta az ad‑
venti koszorú első gyertyáját.
Ezt követően a szerencsi Gyár‑
kerti óvoda gyermekei adtak elő
néhány adventi éneket, majd
Bliszkó Renáta, Oleár Viktória
és a Bocskai István Gimnázium
diákjainak műsora következett.

A karácsonyi asztal körül
Advent időszakát éljük. Kissé lassulnak a rohanó hétköznapok, min‑

denki készül a közelgő karácsonyra. Olyan szavak jutnak eszembe, mint
a szeretet, család, hit és remény. Nem véletlenül, hiszen velem együtt
bizonyára sokan vannak, akik a családok legszebb ünnepének tartják a
közelgő karácsonyt. Hazatérnek a messzi földre származott szeretteink,
hogy a szenteste megterített asztalánál egymás csillogó, sokszor megfá‑
radt, megtört tekintetét figyelve vegyük észre az idő múlását. Megint
eltelt egy esztendő.

Talán idén kisebb lesz a pompa, talán néhány ajándékkal kevesebb
díszeleg a fenyőfa alatt, de mindig van valami, aminek örülhetünk, ami‑
ben megtalálhatjuk a boldogságot, ami igazán ünnepivé teszi a kará‑
csonyt. Készülődünk a szentestére. Az évek óta megszokott rend szerint
elhelyezzük az asztal körül a székeket, s ha mind gazdára talál, boldogok
lehetünk. Együtt a család! Ülünk az asztal körül.

Szeretet, békesség, hit. A szeretet nagyon fontos, hiszen ez nem más,
mint egymás feltétel nélküli elfogadása, a ragaszkodás, a támogatás jó‑
ban és rosszban, az a bizsergető melegség, amely összeköti a szerelmes
férfit és nőt, a szülőt és gyermekét.

Az együttlét örömében nem feledkezünk meg egy másik fontos foga‑
lomról: hit, amely változó és választható. Én hiszek Istenben, a megváltó
Krisztusban és hiszek a szeretetben, amely összetartja a családunkat,
erőt ad a mindennapokhoz! Nem utolsó sorban pedig hinnünk kell ön‑
magunkban, hogy Isten szándékát, és a felénk áradó szeretetet el tudjuk
fogadni! Mások talán másképp élik meg e fogalmat, egy azonban közös
és bizonyos: a hit összetart és célt ad életünknek.

Talán a leginkább sejtelmes szó, mely eszembe jutott, a remény. Sor‑
sunk így, vagy úgy alakul, bizakodhatunk sokféle dologban: egészségben,
boldogságban, anyagi javakban, de ne feledjük, hogy a remény mindig
ott lohol a hitünk nyomában. Wass Albert így fogalmaz: „Csak mentem
Erzsike mellett, és nézegettem az alacsony házakat az utca két oldalán,
és arra gondoltam: nálunk nagyobb házakban laknak az emberek. Meg
is mondtam ezt Erzsikének, mire nagyapa hátrafordult, rám nézett, s
még ma is hallom a hangját, ahogy mondta: A szeretet és a békesség, fi‑
am, a legkisebb kunyhóban is elfér. Nem mindég a nagy házakban élnek
boldog emberek.”

Most már csak néhány nap és elérkezik a karácsony. Ott ülünk majd
az asztal körül, lelkünkben szeretet, együtt a család, hitben és remény‑
kedve…

Muhi Zoltán
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A Télapó elsőként a Napsugár
óvoda apróságait kereste fel,
akik már izgatottan várták őt.
Az óvodások énekekből, mon‑
dókákból és találós kérdésekből
álló kis műsorral kedveskedtek,
majd egyesével megkapták a
várva várt csomagot.

Másnap a Rákóczi iskola alsó‑
sai látogattak el a Mikulásvonat‑
tal a Télapó meseszép világába.
A kívül‑belül feldíszített vona‑
ton minden kocsiban jelmezbe
öltözött szereplők várták a gyer‑
mekeket. Lillafüreden, a Mese‑
birodalom kapujánál maga a
Mikulás várta a kicsiket, majd
további jelmezbe öltözött sze‑
replők bekapcsolódásával egy
interaktív mesejátékba vonták
be őket.

A Mikulás e nap látogatást
tett még a szerencsi rendelőinté‑
zet egynapos sebészetén, a
nyugdíjas klubokban és a rend‑
őrségen is, ahol csomagokkal,
apró ajándékokkal lepte meg az
ott lévőket.

December 6‑án a nagyszakál‑

lú folytatta az ajándékok, cso‑
magok osztogatását a város ne‑
velési‑oktatási intézményeiben,
valamint az ondi Gyermekszi‑
get tagóvodában. Amerre járt,
vidám énekszó kísérte. A gyer‑
mekek kis műsorral várták a
Mikulást, amelyre szorgalma‑
san készültek, így a megérde‑
melt csomag sem maradt el.

A délelőtt folyamán a Napsu‑
gár óvoda apróságai megláto‑
gatták a Télapót a Rákóczi‑vár
udvarán felállított Mikulásház‑
ban, ahol vidám dallamokkal és
versikékkel köszönték meg a
kapott csomagokat. A nagysza‑
kállú házában meleg tea és rajz‑
filmnézési lehetőség várta a
gyermekeket és szüleiket.

De nemcsak a délelőtt, hanem
a délután is tartogatott még
meglepetéseket a gyermeknek,
hiszen a Télapó az óvodákba és
iskolákban tett látogatásokon kí‑
vül a családi házak ablakába ki‑
helyezett csizmákat is megtöl‑
tötte.     

E. K.

Itt járt a Mikulás
Az ősz szakállas apó december 4‑e és 6‑a között ellá‑

togatott a város nevelési‑oktatási intézményeibe.

A hittanóra választását az in‑
dokolta, hogy egyrészt mint
tantárgy, újnak számít az óra‑
rendben, másrészt mindenki
kíváncsi volt arra, miként zajlik
egy ilyen tanóra a gyakorlat‑
ban. Sike Istvánné hitoktató,
énekszakos tanár vezette le a
programot a harmadik évfolya‑
mosokkal, amely közös imával
és énekkel kezdődött, majd át‑
tértek arra a témakörre, amely
arra a kérdésre adott választ,
hogy miként lehetünk Jézus
követői. A tananyagot csoport‑
munkában dolgozták fel a fia‑
talok, és a bemutató óra végén
egybehangzó véleményüket fo‑
galmazták meg a pedagógusok
arra vonatkozóan, hogy a tanu‑
lók rendkívül tájékozottak a
bibliai történeteket illetően. Ez
a tudás persze nem a katolikus
iskolává válás elmúlt két és fél

hónapjával magyarázható, sok‑
kal inkább a családi háttérrel,
de legfőbbképpen az óvodás
időszakban eltöltött csoport‑

foglalkozásokkal. A program
végén Szőke András plébános
előadását hallgatták meg az
esemény résztvevői.                 SfL

Hitéletből jeles
A Bolyai János Katolikus Általános Iskolában november 26‑án tartották meg azt

az őszi nevelési értekezletet, amelynek során egy hittanórát választottak bemutató
foglalkozásként a pedagógusok.

A szerencsi alapfokú és középfokú oktatási intézmé‑
nyekben december 21‑e (péntek) az idei esztendő utolsó
tanítási napja. A diákok legközelebb 2013. január 7‑én
(hétfőn) ülnek be ismét az iskolapadba.

A szerencsi művészeti
iskola első és második
évfolyamának zenei tan‑
szakos diákjai mutat‑
koztak be november 28‑
án a Rákóczi Zsigmond
Általános Iskola konfe‑
renciatermében. Az ifjú
muzsikus növendékek a
pedagógusok és a szü‑
lők előtt adtak számot az
elmúlt hónapok tanul‑
mányairól. A különböző
hangszereken klasszi‑
kus és modern dallamo‑
kat is igyekeztek meg‑
szólaltatni a fiatalok.

Bemutatkoztak a kis muzsikusok

Téli szünet az iskolákban

Hagyományos rendezvé‑
nyét tartotta meg november
24‑én a szerencsi Rákóczi Zsig‑
mond Általános Iskola szülői
munkaközössége. Az idei jóté‑
konysági bál megnyitóján
Ráczné Váradi Éva igazgató
köszöntötte a vendégeket, kie‑
melve, hogy ebben az eszten‑
dőben rekord mennyiségű be‑
lépőjegyet sikerült értékesíte‑
niük, hiszen több mint 220
vendég fogadta el a szervezők
invitálását. Az intézményveze‑
tő bemutatta a szőlői munka‑
közösség új elnökét, Aszúné
Fóris Szilviát, majd az idei szü‑
lők‑nevelők bálja ugyancsak a
hagyományok szerint a diákok
műsorával vette kezdetét.

Báloztak a Rákóczi iskolában
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A Bolyai János Katolikus Ál‑
talános Iskola december 5‑én is‑
kolagyűléssel indította azt a
programsorozatot, amely vetél‑
kedőkkel, kulturális progra‑
mokkal, sporteseményekkel
gazdagította az évente hagyo‑
mányosan visszatérő, nagy fér‑
fiúra történő megemlékezést.
Kocsisné Szabó Beáta, a tanin‑
tézmény igazgatója elmondta
érdeklődésünkre, hogy a diákok
nagyon élvezték azt a megmé‑
rettetést, amelyet a televízióban
is látható Szeretlek Magyaror‑
szág mintájára, Bolyai Iskola
Szeretlek címmel állítottak össze
Sándorné Lakatos Marianna ta‑
nárnő vezetésével. Még ezen a

napon tartottak egy sportvetél‑
kedőt Zsák, zsák, teli zsák elne‑
vezéssel, majd a csütörtök már a
Mikulás várásának és megérke‑
zésének jegyében telt el. A nagy‑
szakállú nem csak általánosság‑
ban ajándékozta meg a lurkó‑
kat, külön díjazta azokat a tanu‑
lókat, akik kiemelkedő eredmé‑
nyekkel zárták az elmúlt hóna‑
pok tanulmányi és sportverse‑
nyeit. A Kulcsár Anita Sport‑
csarnokban tartott télapós prog‑
ram után immár az osztálykö‑
zösségeket látogatta meg a me‑
sealak, akinek névadójáról –
Szent Miklósról –, Darvas Lász‑
ló katolikus plébános emléke‑
zett meg az iskola pedagógusai

és diákjai
előtt. Ezt a na‑
pot még két
esemény gaz‑
dagította: az
alsó tagozato‑
sok az egész‑
séges élet‑
módhoz kap‑
csolódó, játé‑
kos vetélke‑
dőn próbálták
megcsillanta‑
ni tájékozott‑
ságukat, a fel‑
s ő s ö k n e k

rendhagyó csillagászati bemu‑
tatót tartottak. A Bolyai napok
zárásán már meghívott vendé‑
geket is köszöntöttek, Szerencs‑
re látogattak az encsi, sárospata‑
ki és sátoraljaújhelyi testvérisko‑
lák delegációi. Az adventi lelki
délelőtt Darvas László plébános
és Kecskés László káplán szer‑
vező munkájának volt köszön‑
hető. Az eseményre Jászberény‑
ből érkeztek előadók, akik ze‑
nés, beszélgetős interaktív prog‑
ramokkal szórakoztatták a fiata‑
lokat. Pénteken délután az ese‑
mények leglátványosabb elemei
tarkították a sportcsarnok küz‑
dőterét, mindenki lehetőséget
kapott a bemutatkozásra, a ti‑
zenhét osztály főleg zenés‑tán‑
cos produkciókkal készült. A zá‑
rónapon értékelték azon irodal‑
mi és grafikai pályázatokat,
amelyeknek témája a szeretet‑
hez, a segítségnyújtáshoz, illetve
a Tízparancsolathoz kötődött. A
Gazdófné Tóth Mária tanárnő
által szervezett és kivitelezett
irodalmi pályázat nyertesei fel‑
olvashatták pályaművüket a
nagyközönség előtt, a rajzokból
– Matuscsák Sándorné művész‑
pedagógus irányítása mellett –
kiállítás nyílt a tanintézmény
aulájában.

Bolyai Jánosra emlékeztek
1802. december 15‑én látta meg a napvilágot Bolyai János, az egyik leghíresebb

magyar matematikus, a „geometria Kopernikusza”. A nevével fémjelzett szerencsi
alapfokú tanintézmény három napon keresztül változatos programokkal ünnepelte
az Erdélyben született tudóst.

November 30‑án zsúfolásig
megtelt a Rákóczi‑vár lovagter‑
me, ahol a Számontartva című
kötet szerzői nem csak ismertet‑
ték, de egykori fotókon keresz‑
tül érzékeltették is a Szerencsen
egykor szolgált Balogh István
lelkész pályafutását, küzdelme‑
it. Az eseményen Koncz Ferenc
polgármester köszöntötte a
megjelenteket, közöttük azon
rátkai és tarcali vendégeket,
akik átélték az egykori borzal‑
makat, a kommunista rendszer
által megvalósított, elsősorban a
Szovjetunióban kialakított
munkatáborokban való kény‑
szermunkát. Darvas László ró‑
mai katolikus plébános hosszan
méltatta Balogh István életét,
előadásában kitért a világégé‑
sek következményeire, továbbá
hazánk 1956‑os eseményeire,
majd az ezt követő kommunista
diktatúra kegyetlenségeire. Be‑
szédében hangsúlyozta a hit
erejét, aláhúzva, hogy e nélkül
aligha bírták volna ki a megpró‑
báltatásokat Balogh István és
sorstársai. A könyvbemutató
második felében Prevozné Ba‑
logh Irén és Rostás Gábor, a kö‑

tet két
szerzője is‑
mertette a
könyv tar‑
talmának
e l ő z m é ‑
nyeit, a fel‑
táró mun‑
ka részle‑
teit. Elmondták, hogy kilenc fe‑
jezet tárgyalja a főszereplő életét
a borzalmas, hat évig tartó ha‑
difogságon keresztül, és bemu‑
tatták a hazatérést követő éve‑
ket is. Mint azt megjegyezték, a
kötet megjelenését követően
sem állt meg a munka, számos
e témakörhöz, a kommunista
rezsimhez kapcsolódó kérdés
maradt még megválaszolatla‑
nul. Elhangzott, hogy még jele‑
nünkben is egyfajta tabuként
kezelik a kommunista rezsim
ezen időszakát, csak elvétve le‑
het olyan emlékművet találni az
országban, amely az egykor el‑
hurcoltakat állítja középpontba.
A ritka kivételek közé tartozik
Rátka, ahol a közelmúltban tar‑
tottak ünnepséget a munkatá‑
borokról.

SfL

Számontartották
a papokat

Prevozné Balogh Irén és Rostás Gábor éveken át tar‑
tó kutatómunkájának eredményeként jelent meg az a
könyv tavaly, amely Balogh István tábori lelkész életét
és megpróbáltatásait tárja az olvasó elé.

El Camino – Az út, ami hazavisz címmel Sándor Anikó szerkesztő‑riporter, újságíró tartott előadást a híres zarándokúton szerzett tapasz‑
talatairól december 3‑án a Rákóczi‑vár lovagtermében.

Az előadó fontosnak tartot‑
ta, hogy bevezetésként beszá‑
moljon mindazokról a magán ‑
életi történésekről, melyek vé‑
gül arra sarkallták, hogy neki‑
vágjon a mintegy 800 kilomé‑
teres, Spanyolországot átszelő
útnak. Mint mondta, a bulvár‑
sajtónál végzett munkája miatt
egy idő után taposómalomban
érezte magát, és ötven felé kö‑
zeledve újra meg újra feltette a
kérdést magában: vajon ennyi
volt? Majd egyik napról a má‑

sikra kilépett a munkahelyéről
és eldöntötte: megteszi végre
azokat a dolgokat, amelyekre
addig sosem volt ideje. Egyik
nagy vágyát valóra váltva Bu‑
enos Airesbe utazott argentin
tangót tanulni, ahol a tervezett
három hét helyett végül négy
hónapig maradt. Később az
ott szerzett élményeit a Pillan‑
gó a vállamon című könyvben
foglalta össze. Ezután a kaland
után hazatérve vágott neki az
El Camino zarándokútnak,

ahol bejárva az egyes állomá‑
sok révén a saját életútját. Ren‑
geteg furcsa, a véletlennel nem
magyarázható élménnyel gaz‑
dagodott, számos, korábban
megválaszolatlan kérdésre
megtalálta önmagában a fele‑
letet és különleges találkozá‑
soknak volt részese. Sándor
Anikó hangsúlyozta, hogy
nem vallásos célzattal indult el
a zarándoklatra, pusztán
azért, hogy tisztázza önmagá‑
ban az életében elvarratlan

szálakat. Ahogy fogalmazott:
az út egy tanulási folyamat
volt számára, például arról,
hogy az élete nem a fölösleges
dolgok tárháza. Hazatérve en‑
nek jegyében egy szerényebb
életre rendezkedett be és beé‑
pítette mindennapjaiba az El
Camino szellemiségét. Az elő‑
adás címével azonos című
könyve ennek a zarándoklat‑
nak a megélt gondolatait ösz‑
szegzi. Később megszületett
az Ajándék – élet az El Cami‑

no után című kötet is, majd a
szerző újra nekivágott a nagy
útnak, amiről végül két hét
múlva tért haza.

Sándor Anikó az előadáson
megjelentek számára hangsú‑
lyozta: nem kell mindenkinek
elmennie az El Camino‑ra,
hogy a saját útjára lépjen, de
mindenki számára fontos,
hogy hallgasson az ösztöneire,
ha azt súgják, lépjen ki a mó‑
kuskerékből.

H. R.

Bejárta a lelkek útját



Barva At‑
tila lapzár‑
tánk előtt
arról adott
tájékozta‑
tást, hogy
Szerencs
város jegy‑
zőjeként az

ő feladata volt, hogy értesítse a
Borsod‑Abaúj‑Zemplén Megyei
Kormányhivatalt, valamint a te‑
rületileg illetékes választási szerv
vezetőjét, Kovács János megyei
főjegyzőt Nyiri Tibor képviselő
lemondásáról. Emellett kezde‑
ményezték a Helyi Választási Bi‑
zottság összehívását december
11‑ére, amikor tudomásul veszik
és határozatba foglalják, hogy
Nyiri Tibor december 8‑ai ha‑
tállyal lemondott. Továbbá hiva‑
talosan megállapítják, hogy ki a

soron következő jelölt, aki a leg‑
több szavazatot kapta és a tiszt‑
séget betöltheti. Ez a személy
Korondi Klára (fotónkon), aki a
FIDESZ‑KDNP színeiben indult
a 2010. októberi önkormányzati
választásokon, ahol a voksok
30,92 százalékát kapta. Barva At‑
tila hozzátette: ha Korondi Klára
vállalja a képviselői megbízatást,
akkor ő fogja megkapni a man‑
dátumot. Ebben az esetben a le‑
endő képviselőasszony elviek‑
ben már december 9‑étől gyako‑
rolhatja tisztségét, bár – ahogy
Barva Attila fogalmazott – egyes
álláspontok szerint csak akkor
kezdheti el képviselői tevékeny‑
ségét, ha már esküt is tett. A jegy‑
ző tájékoztatása szerint az eskü‑
tételre már akár a december 11‑
ére tervezett rendkívüli testületi
ülésen is sor kerülhet.

(Folytatás a 2. oldalról)
A bíróság megállapította,

hogy a Szerencsi Lokálpatrióta
Egyesületet a Borsod‑Abaúj‑
Zemplén Megyei Bíróság 2010.
augusztus közepén vette nyil‑
vántartásba, és tisztségviselő‑
váltás is történt a civil szervezet‑
nél, amely felvette a kapcsolatot
a kivitelezővel és amikor tisztá‑
zódott, hogy a megrendelő va‑
lójában nem a Szerencsi Város‑
üzemeltető Nonprofit Kft., ha‑
nem a Szerencsi Lokálpatrióta
Egyesület, 2010. december 15‑
én kiállítottak egy újabb szám‑
lát a Szerencsi Lokálpatrióta
Egyesület nevére, majd a szer‑
vezet a számla ellenértékét

készpénzben kifizette. A bizo‑
nyítási eljárás végén az ügyész‑
ség az eredeti, csalás vétségének
kísérletéhez képest csalás vétsé‑
gének elkövetésére módosította
a vádat és pénzbüntetés kisza‑
bására tett indítványt, a kísérleti
bűncselekmény helyett pedig
befejezett bűncselekmény meg‑
állapítását kérte. Az elsőfokú bí‑
róság az ítéletében megállapí‑
totta a vádlott bűnösségét, de
nem csalás vétségének befeje‑
zett alakzatában, hanem csalás
vétségének kísérletében.

Mint megtudtuk, az eljárás
során a vádlott azzal védeke‑
zett, hogy ő csak a kitűzők meg‑
rendelését vállalta el, az ellenér‑

ték kifizetése már nem tartozott
a feladatai közé, tehát úgy járt
el, ahogy előtte megbeszélték.
Az elsőfokú bíróság a perben
kihallgatott tanúvallomások
alapján azt állapította meg,
hogy a vádlott azzal a céllal dik‑
tálta le a levelet a kolléganőjé‑
nek, hogy a szolgáltatás ellenér‑
tékét majd a Szerencsi Város‑
üzemeltető Nonprofit Kft. fogja
kifizetni és ezért adta K. L. kol‑
léganőjének azt az utasítást,
hogy törölje ki az elektronikus
levelet és ezzel tüntesse el az er‑
re utaló nyomot is. A bíróság ál‑
láspontja szerint, mivel az egye‑
sület bejegyzésére abban az
időszakban még nem került
sor, az egyesület nevében egy
nappal a megalakulása után
nem lehetett volna megrende‑
lést elküldeni, ezért a bíróság
megállapítása szerint a vádlott‑
nak az volt a szándéka, hogy
majd a nonprofit kft. fogja meg‑
fizetni a vállalkozó díját. Káro‑
kozás azonban nem követke‑
zett be, ezért kísérleti szakban
rekedt a bűncselekmény. A tár‑
sasághoz benyújtott számla va‑
lós gazdasági eseményt takar,
hiszen valóban legyártották
azokat a kitűzőket, a számla va‑

lódi, mindössze arról van szó,
hogy nem a Szerencsi Város‑
üzemeltető Nonprofit Kft. volt
a megrendelő és az ügyletben
nem neki kellett volna fizetni, s
mivel nem is fizetett, így nem
érte kár a céget.

A Szerencsi Városi Bíróság
2012. november 15‑én hirdetett
ítéletet az ügyben: a bíróság K.
L. vádlottat, a Szerencsi Város‑
üzemeltető Nonprofit Kft. ko‑
rábbi általános igazgatóhelyet‑
tesét bűnösnek mondta ki csa‑
lás vétségének kísérletében. Az
ügyész által indítványozott
pénzbüntetés helyett azonban a

bíróság 120 óra közérdekű
munkára ítélte a vádlottat és
kötelezte a 22 155 forintos bűn‑
ügyi költség megfizetésére is.
Az ítélethirdetéskor az ügyész
három napot fenntartott, majd
tudomásul vette a bíróság ítéle‑
tét. A vádlott és a védője felleb‑
bezést jelentett be, mégpedig a
tényállás téves és hiányos meg‑
állapítása, téves jogi minősítés
és a bűnösség megállapítása
miatt felmentését kérte. Emiatt
az elsőfokú ítélet nem jogerős 
– tudtuk meg a Szerencsi Városi
Bíróság elnökétől.

M. Z.
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A képviselő november 9‑én
kapta meg új kinevezését,
melynek kapcsán a köztisztvi‑
selői törvény arra kötelezi,
hogy harminc napon belül te‑
gye meg lemondását. Nyiri Ti‑
bor elmondta: nagy megtisz‑
teltetés volt számára, hogy
2010‑ben megválasztották
képviselőnek. Mint fogalma‑
zott: munkáját igyekezett be‑
csületesen és tisztességesen el‑
látni, vállalva azt, hogy ez köz‑
szolgálat, melyet ingyen és

bérmentve végzett. Másfél éve
közművelődési tanácsnokként
látta el a város oktatási‑nevelé‑
si feladatainak a koordinálását.
E megbízatása csak december
31‑én járna le, azonban képvi‑
selői címével együtt december
8‑ai hatállyal erről is lemond.

– Az önkormányzatiságnak
egy nagy szelete az oktatás,
ezért úgy gondoltam, szembe‑
nézek azzal a nagy kihívással,
amely az intézmények állami
kézbe való átadását, valamint

a fenntartói jogok és kötelessé‑
gek gyakorlását jelenti. Egyet‑
len dolog motivál a továbbiak‑
ban is: hogy segítsem az okta‑
tást – fogalmazott Nyiri Tibor
tankerületi igazgató, akinek a
képviselői és közművelődési
tanácsnoki munkájáról min‑
den jelenlévő képviselőtársa
nagy megbecsüléssel és elis‑
meréssel szólt az ülésen, meg‑
köszönve az eddigi munkáját
és további szakmai sikereket
kívánva a jövőre nézve.

Nyiri Tibor (fotónkon jobbra) a november 29‑ei testületi ülésen bejelentette: le‑
mond képviselői mandátumáról. Döntését azzal indokolta, hogy a Klebelsberg In‑
tézményfenntartó Központ tankerületi igazgatói posztját a szerencsi járásban pá‑
lyázat útján elnyerte, amely összeférhetetlen a testületben végzett munkájával. 

Lemondott a városatya Változás
az önkormányzatban

Lapunk értesülései szerint a fellebbezést követően
háromféle lehetősége van a fellebbezést elbíráló tör‑
vényszéknek. Első esetben kimondja, hogy helyes az el‑
sőfokú ítélet és azt helybenhagyja, vagy a rendelkezés‑
re álló bizonyítékok alapján a törvényszék hoz egy he‑
lyes ítéletet, amikor megváltoztatja az elsőfokú bíróság
ítéletét. A harmadik esetben a Miskolci Törvényszék,
mint másodfokú bíróság úgy dönthet, hogy az eljárást
meg kell ismételni, esetleg egyéb eljárási cselekménye‑
ket kell elvégezni és ilyenkor hatályon kívül helyezve,
visszaadja az elsőfokú bíróságnak az ügyet új eljárás
lefolytatására.

Közmunkára ítélte a bíróság a volt igazgatóhelyettest

Lapzártánkkor érkezett a hír, miszerint Szerencs Város
Önkormányzata 2012. december 11‑ei rendkívüli ülésén ke‑
rült sor az új képviselő eskütételére. A tanácskozáson az ön‑
kormányzat döntést hozott arról is, hogy pályázatot ír ki az
aljegyzői munkakör betöltésére. A december 11‑én megtar‑
tott rendkívüli testületi ülés részleteiről tudósítást olvashat‑
nak lapunk következő számában és beszámolót láthatnak
a Szerencsi Városi Televízió műsorában.

Esküt tett a képviselő



Ez utóbbiról Bobkó Géza a
pénzügyi bizottság nevében el‑
mondta: az önkormányzatok
januártól alapvetően a feladat‑
finanszírozásra térnek át, de a
bevételek és kiadások pontos
mérlege még nem áll rendelke‑
zésre. Például nem született
még végleges döntés az iskolák
működtetéséről, és az adósság‑
konszolidáció mértéke sem is‑
mert. Az azonban már most
biztos, hogy nem lesz jobb a vá‑
ros anyagi helyzete, mert amel‑
lett, hogy átvállal feladatokat az
állam, egyúttal bevételeket is
elvonnak. A szoros gazdálko‑
dást, takarékoskodást továbbra
is folytatni kell. Takács István
képviselő azt javasolta: mivel a
legoptimálisabb esetben is leg‑
alább 200 milliós hiánnyal szá‑
molhat az önkormányzat, már
most készítsenek konkrét tervet

ennek lefaragására, hiszen jö‑
vőre nullszaldós költségvetést
kell készíteni. Czakóné Szikszai
Orsolya városgazdasági cso‑
portvezető arra hívta fel a fi‑
gyelmet, hogy a gazdálkodást
befolyásoló tényezők sorában
többek között figyelembe kell
venni a várható intézményi
struktúraátalakításokat, az adó‑
bevételek alakulását, a folytató‑
dó Start munkaprogramot, a
folyamatban lévő pályázatokat,
valamint a meglévő kötelezett‑
ségeiket is. Szabó Éva adócso‑
port‑vezető hangsúlyozta:
2013‑ban nem emel adót Sze‑
rencs városa. Egeli Zsolt arról
szólt, hogy a tevékenységeik
pénzügyi tekintetben vesztesé‑
gesek, amelyek fedezetére nem
elegendőek az adóbevételek.
300 milliós nagyságrendű a vá‑
ros beszállítói tartozása, amivel

nagy kockázatot rónak a vállal‑
kozásokra. Ezt az egyensúlyta‑
lanságot a következő évben
meg kell szüntetni. Rövidtávon
tehát nem lehet számítani a
pénzügyi helyzet javulására,
tudható volt, hogy a központi
intézkedések nem oldanak
meg minden anyagi problémát.
Koncz Ferenc arra hívta fel a fi‑
gyelmet, hogy a közmunkások
foglalkoztatása javít a munka‑
ügyi helyzeten, ugyanakkor
éves szinten közel 70 millió fo‑
rint terhet jelent a városnak. 

A vállalkozók közelmúltban
megtartott fórumának tapasz‑
talatairól Jolsvay János, a BO‑
KIK szerencsi képviseletveze‑
tője számolt be, majd a grémi‑
um egyhangúlag elfogadta a
napirendhez tartozó határozati
javaslatot. 

H. R.

A november 29‑én megtar‑
tott önkormányzati ülésen
egyetértéssel fogadták el a vá‑
rosatyák az idei költségvetés
első három negyedévi teljesíté‑
sét, majd a talajterhelési díjjal
kapcsolatos helyi rendelet mó‑
dosításáról döntöttek. Mint el‑
hangzott: idén februártól 120‑
ról 1200 Ft/m3‑re módosult a
talajterhelési díj, ugyanakkor
kedvezményes lehetőséget biz‑
tosított a szolgáltató a szenny‑
vízhálózatra való csatlakozás‑
ra, amellyel sokan éltek. A ne‑
hezebb anyagi körülmények
között működő háztartásoknál
azonban nem került sor a ki‑
építésre, ezért most úgy hatá‑
rozott a testület, hogy rászo‑
rultsági alapon kedvezmény‑
ben részesül a díjfizetés fele
alól az, aki a mindenkori öreg‑
ségi nyugdíj‑minimum kétsze‑
resét meg nem haladó jövede‑
lemmel rendelkezik. Ezzel

könnyebbé válik a díjfizetés
teljesítése, ugyanakkor a rákö‑
tési kötelezettség továbbra is
fennáll, melyhez a Borsodvíz
Zrt. biztosítja az eszközöket, az
önkormányzat pedig a
munka erőt.

A helyi adókról szóló rende‑
let módosítását az indokolta,
hogy a szociális‑ és sportintéz‑
mények működtetését biztosí‑
tó magánvállalkozásokat és
nonprofit kft‑ket ingatlanjaik
után telekadó fizetési kötele‑
zettség terheli. A megnöveke‑
dett terheket kigazdálkodni
nem tudják, mivel feladataikat
állami normatívából és lakos‑
sági befizetésekből finanszí‑
rozzák, így az ellátás biztosítá‑
sa érdekében a többlet‑terhet
áthárítják a lakosságra. Mivel
ezek az intézmények társadal‑
milag kiemelt szerepet betöltő
közfeladatot látnak el, mindkét
adónem esetében 1 Ft/m2/év

adómérték elfogadásáról dön‑
töttek a képviselők.

Az ötödik napirend kereté‑
ben módosították a település‑
rendezési tervet és a helyi épí‑
tési szabályzatot, melynek kö‑
szönhetően évtizedek óta ren‑
dezetlen sorsú területek hasz‑
nosítása válik lehetővé a Mátra
Cukor Zrt. egykori területén. 

Szándéknyilatkozatot fogal‑
mazott meg a testület arról,
hogy jövőre tagja kíván marad‑
ni a Szerencsi Többcélú Kistér‑
ségi Társulásnak, majd Faze‑
kasné Majoros Judit, a Zemp‑
léni Múzeum igazgatója arról
tájékoztatta a grémiumot, hogy
az intézmény – kötelező fel‑
adatátvállalás keretében – ja‑
nuártól az önkormányzathoz
kerül a megyétől. Elhangzott,
hogy a múzeumnak öt szakal‑
kalmazottja és egy kiegészítő
alkalmazottja van. A működési
költségek fedezetére állami tá‑

mogatás várható, melynek
mértékét a gyűjtemény nagy‑
sága és a látogatók száma ha‑
tározza majd meg. A Zempléni
Múzeum az egyik leglátogatot‑
tabb ilyen intézmény a megyé‑
ben, idén eddig 5600 fizetőven‑
dége volt. Gyűjteménye nagy‑
nak számít, ráadásul nemcsak
helyi, hanem országos igénye‑
ket is kiszolgál. A most indult
és jövőre bővülő diplomás köz‑
munkaprogram révén a helyi
foglalkoztatás helyzetén is se‑
gít a múzeum. Az intézmény
fenntartásáról egyhangúlag
határoztak a képviselők.

A különfélék között Bobkó
Géza kilenc havi tiszteletdíjá‑
nak felajánlását szavazták meg,
aki a napirend keretében kérte,
hogy a wellnessház vizének
hőmérsékletén próbáljanak
emelni, ugyanis panaszok ér‑
keznek hozzá, hogy ott fáztak
meg többen is. Takács István

képviselő egy iskolásoknak va‑
ló gyakorlókert kialakítására
tett javaslatot, Visi Ferenc jelez‑
te, hogy kevésnek bizonyul a
parkolóhely a vasútállomáson,
Egeli Zsolt a Szerencsi Kultu‑
rális Szolgáltató Bt‑vel folyta‑
tott perről tájékoztatott. Nyiri
Tibor bejelentette, hogy de ‑
cem ber 8‑ai hatállyal lemond
képviselői mandátumáról, mi‑
vel pályázat útján elnyerte a
szerencsi járás tankerületi igaz‑
gatói posztját, amely összefér‑
hetetlen a testületben végzett
munkájával. 

A grémium zárt ülésen dön‑
tött a szerencsi jegyzői állás be‑
töltésére érkezett öt pályázat‑
ról, melyek közül három volt
érvényes. Végül egyhangúlag
Barva Attila eddigi aljegyzőre
esett a jelenlévő képviselők vá‑
lasztása. A testületi ülés nyilvá‑
nos eskütétellel zárult.

H. R.
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Szerencs Város Önkormányzata a november 29‑én megtartott testületi ülésen meg‑
választotta településünk új jegyzőjét, valamint elfogadták a 2013. évi költségvetési
és adókoncepciót.

Városházi napló

Az újonnan megválasztott
jegyző az ezt megelőző három
esztendőben a szerencsi önkor‑
mányzat aljegyzőjeként tevé‑
kenykedett, jegyzővé való meg‑
választását komoly szakmai elő‑
menetele is indokolta.

Barva Attila a jogászi diplo‑
mája átvétele után Németor‑
szágban, egy településszövetsé‑
gi önkormányzatnál dolgozott,
majd a speyeri Közigazgatástu‑
dományi Főiskolán folytatta ta‑
nulmányait, ahol elsősorban az
európai uniós szakjoggal ismer‑
kedett. 2004‑ben az Európai Par‑
lament működésébe is betekin‑
tést nyerhetett, majd a miskolci
önkormányzat hivatalánál he‑
lyezkedett el, ahol nemzetközi
ügyeket érintő szerződések elő‑
készítését és véleményezését vé‑
gezte. Európai uniós referens‑
ként pályázatok készítése és
megvalósítása is a feladatai közé
tartozott. Emellett peres ügyek‑
ben a város képviseletével is
megbízták, és határozatok felül‑
vizsgálatában is eljárt a bíróság
előtt. 2006 őszétől a Megyei Jogú
Városok Szövetsége szakértője‑
ként közreműködik törvény‑, il‑
letve rendelettervezetek véle‑
ményezésében, jogszabály‑mó‑
dosítások kezdeményezésében.
Barva Attila 2009 augusztusá‑
ban áthelyezéssel került a sze‑
rencsi polgármesteri hivatal
közigazgatási osztályára, ahol

elsősorban
szabálysér‑
tési és bir‑
tokvédelmi
ügyekkel
foglalko‑
zott, majd
november
1‑jével fog‑
lalta el aljegyzői hivatalát.

– Az utóbbi időszakban a köz‑
igazgatási változások miatt ren‑
geteg munkát végeztünk a kol‑
légáimmal. Úgy gondolom,
hogy ebben az átalakulásokkal
teli világban, ebben a nehéz
helyzetben nemcsak támogatás‑
ra, hanem olyan feladatmegol‑
dásokra is szükség van, ame‑
lyekben véleményem szerint se‑
gítségére tudok lenni a város‑
nak. Ezért is pályáztam meg a
jegyzői állást, amit szakmailag
nagy kihívásnak tartok. Bízom
benne, hogy munkatársaimmal
együtt meg tudunk felelni azok‑
nak az elvárásoknak, amelyeket
az új jogszabályok támasztanak
felénk. Óriási munka vár ránk
az év végéig is, gondolok itt az
oktatás átszervezésére, az intéz‑
ményi struktúraváltásra. A költ‑
ségvetés megtervezése sem lesz
egyszerű, összefogással és sok
munkával azonban át fogjuk vé‑
szelni ezt az időszakot és pozití‑
van fogunk kĳönni belőle – fo‑
galmazott eskütétele után Barva
Attila jegyző.

Szerencs Város Önkormányzatának képviselő‑testü‑
lete egyhangú szavazással Barva Attilát (fotónkon) vá‑
lasztotta meg Szerencs jegyzőjévé a november 29‑én
megtartott ülésén.

Szerencs új jegyzője:
Barva Attila

Döntés a talajterhelési-díjról és a helyi adókról
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Az eseményen Koncz Ferenc,
a térség országgyűlési képvise‑
lője beszélt mindazon erőfeszí‑
tésekről, amelyeket a helyi ön‑
kormányzat végez a község
jobb és szebb életének érdeké‑
ben, majd Demeterné Bártfay
Emese polgármester ismertette
a kivitelezés előzményeit, rész‑
leteit. A november utolsó nap‑
ján lebonyolított programon
Koncz Ferenc vágta át az avató‑
szalagot, majd kulturális mű‑
sort adtak a Kossuth Népdalkör
tagjai, illetve az általános iskola
tanulói. Az események később
a település óvodaépületében
folytatódtak, itt átadásra került
a közelmúltban felújított kony‑

ha és ebédlő. A községben élők
számára immár korunknak
megfelelő körülmények között

készítik a nem egyszer helyi kü‑
lönlegességeket is tartalmazó
ételeket.                                             SfL

Felavatták a Kossuth-sétányt
22,5 milliós beruházással szépítették meg Kossuth Lajos életnagyságú szobrának

környezetét Monokon. A beruházás egy falumegújításra és ‑fejlesztésre irányuló
projekt eredményeként valósult meg a tokaj‑hegyaljai településen.

A német nemzetiségi telepü‑
lés szépkorú lakosait Tirk Sán‑
dorné polgármester köszöntöt‑
te, kitérve az idősek klubjának
ezüst évfordulójára. Beszédében
megjegyezte, hogy az 1987.
szeptember 1‑jei nyitáskor hú‑
szan jelezték klubtagsági igé‑
nyüket, ma harminchárman ve‑
szik igénybe a napközi szolgál‑
tatásokat. Később az idős kort
megérteket köszöntötte megje‑
gyezve, hogy kevés az olyan
háztartás, ahol együtt élne a
szülő a gyermekével, ezért nagy
körültekintéssel és odafigyelés‑
sel gondoskodik az önkor‑
mányzat az éltes kort megéltek‑
kel. Tirk Sándorné megköszönte
mindazon személyek munkáját,
akik naponta vesznek részt az
idősek ellátásában, majd felidéz‑
te azokat a hétköznapi esemé‑
nyeket – mint például a toll,

vagy kukoricafosztásokat, disz‑
nóvágásokat – amelyekre apró
gyermekként emlékezett és
amelyeknek főszereplői voltak a
most ünnepeltek. A polgármes‑
ter az ünnepséget megelőzően
köszöntötte Müller Kristófnét, a
település legidősebb, kilencven‑
nyolc esztendős hölgy lakosát,
majd a kultúrházban a nyolc‑
vannyolc éves legidősebb férfit,
Rajzer Györgyöt. Az eseményen
megjelent szépkorúak számára
a helyi kézműves manufaktúra
készített egy‑egy szőnyeget,
míg az iskolások remek műsor‑
ral kedveskedtek. A koronát az
a disznótoros vacsora tette fel az
estre, amely ugyancsak idézte a
polgármester által korábban
már említett családias hangula‑
tot, a disznóvágással kapcsola‑
tos vidám, karácsonyt váró idő‑
szakot.                                                 SfL

Kettős ünnepet 
tartottak a kultúrházban

Befejeződött a Szerencsi Általános Művelődési Központ
könyvtára által 2012 októberében meghirdetett PC suli alapfokú
számítógép‑kezelői tanfolyam foglalkozása. A képzés a TÁ‑
MOP‑3.2.4 pályázat fenntartásának egyik eleme volt, ugyanak‑
kor a nagy érdeklődés miatt 2 csoport is indult. A tanfolyam tag‑
jai nagyrészt nyugdíjasok voltak, akiket érdekelt a számítógép
kezelése, és az internet kínálta lehetőségek. Megismerkedhettek
a szövegszerkesztéssel, elektronikus levelek kezelésével, bön‑
gészhettek az interneten és közösségi portálokra is ellátogathat‑
tak. Sokan gyermekeikkel és unokáikkal e‑mail formájában tart‑
ják a kapcsolat, hiszen a nagy távolságok miatt nincs más lehe‑
tőségük a napi kapcsolattartásra, ezért is tartottuk fontosnak,
hogy létrejöjjön ez a tanfolyam.

Reméljük, hogy fogják tudni hasznosítani a tanultakat, s ha
bárkinek segítségre lenne még szüksége, szívesen segítünk a
könyvtárban.                                                               A szervező SZÁMK

PC suli a könyvtárban

Hetvenedik életévüket betöltött helyi lakosok kap‑
tak meghívást arra az ünnepi rendezvényre Rátkán,
amelyet hagyományosan ebben az időpontban tart
meg a német nemzetiségi önkormányzat. Az idősek
napját összekötötték a község idősek klubjának a szü‑
letésnapjával, ugyanis ezelőtt 25 évvel kezdte meg mű‑
ködését a szépkorúak számára megnyitott, minden
igényt kielégítő épület.

Napirend előtt Koncz Ferenc
polgármester, a társulási tanács
elnöke arról tájékoztatta a meg‑
jelent településvezetőket, hogy a
szerencsi járás tankerületi igaz‑
gatójává november 9‑én Nyiri
Tibort nevezte ki a szaktárca.
Nyiri Tibor szakmai pályáját fel‑
vázolva elmondta, hogy 15 éven
keresztül a megyaszói általános
iskolában, majd újabb 15 eszten‑
deig a Bocskai István Gimnázi‑
umban tanított, ahol több mint
egy évtizede igazgatóhelyettes,
másfél éve pedig Szerencs város
közművelődési tanácsnoka. A
januártól életbe lépő változások‑
ra utalva elhangzott: az oktatási
intézmények állami kézbe véte‑
lével kapcsolatban egyeztetések
várhatók az intézményvezetők‑
kel, akikkel a következő idő‑
szakban is együttműködésre
számít a tankerületi igazgató a
feladatok közös megoldásában.

Szóbeli kiegészítés nélkül,
egyhangúlag fogadták el a ta‑
nácstagok a társulás idei költ‑

ségvetésének a módosítását, az
első három negyedévről szóló
pénzügyi tájékoztatót, a 2013.
évi belső ellenőrzési munkater‑
vet, valamint a társulás idei esz‑
tendőben végzett munkájának
az értékelését.

A jövő évi költségvetési kon‑
cepcióról szólva Hajdú Zsu‑
zsanna munkaszervezet‑vezető
kifejtette: a dokumentum azt vá‑
zolja fel, hogy a kistérségi társu‑
lás milyen feladatellátás mellett,
illetve milyen bevételekkel és ki‑
adásokkal tud működni 2013‑
ban. Hozzátette: a pályázati kö‑
telezettségeket továbbra is
együtt kell vállalnia a települé‑
seknek. A társulás pénzügyi bi‑
zottságának elnöke, Varga Lász‑
ló taktaharkányi polgármester
felhívta a figyelmet a januártól
várható drasztikus közigazgatá‑
si változásokra, melyek a mun‑
kaszervezet dolgozóira és a há‑
zigondozásban résztvevőkre is
hatással lehetnek, ezért az eg‑
zisztenciális bizonytalanságot

elkerülendő, időben dönteni
kell a további sorsukról. Varga
László hozzáfűzte: jól gazdálko‑
dott a szervezet, a zárszámadás‑
nál több tízmilliós maradvány‑
nyal számolhatnak, így a követ‑
kező esztendő első félévében
nem merülhetnek fel anyagi
gondok a társulásnál. Koncz Fe‑
renc az elhangzottakra reagálva
bejelentette: Hajdú Zsuzsannát
a szerencsi járási hivatal vezető‑
helyettesének jelölte. Azon van‑
nak, hogy mindenki számára
munkát biztosítsanak: a kistér‑
ségi munkaszervezet dolgozói
közül többet az önkormányzat‑
nál és a járási hivatalban fognak
alkalmazni. A munkaszervezet
jelenlegi létszámát csak bizo‑
nyos szintig csökkentik, amely
mellett még biztonsággal mű‑
ködtethető. A társulási tanács el‑
nöke szerint rugalmas átalaku‑
lással 2013. június 30‑a után is
működtetni fogják a társulást, a
tagtelepüléseknek azonban még
idén dönteniük kell arról, hogy
a jövőben is tagok kívánnak‑e
maradni. Tállya és Megyaszó
polgármestere kérte, hogy min‑
den település a vállalt feladatai‑
hoz mérten viselje a terheket a
jövőben.

Az utolsó napirend keretében
a társulás 2013. évi működéséről
hoztak egyhangú határozatot a
tanács tagjai amellett, hogy ez év
december 10‑éig a társult önkor‑
mányzatoknak testületi döntést
kell hozniuk arról, hogy mely
feladatokba kívánnak bekap‑
csolódni jövőre.                       H. R.

Pénzügyi döntések 
és koncepciók a jövőről

Többek között az idei költségvetés módosításáról, valamint a következő eszten‑
dőre vonatkozó munkatervről döntött a Szerencsi Többcélú Kistérségi Társulás ta‑
nácsa a polgármesteri hivatalban november 23‑án megtartott ülésén.



INGATLAN
• Szerencs, Szabadság utcán 3 szobás, gázfűté-
ses társasházi lakás saját pincével eladó. Érd.:
30/460-9838. (21-1)______________________________
•Megyaszó, Petőfi út 45. szám alatti, összkom-
fortos, két részből álló családi ház melléképü-
letekkel, 2562 m2 udvarral eladó. Irányár: 
5 M Ft. Érd.: 30/546-0713. (21-1)______________________________
•Szerencs főutcáján 100 m2-es felújított családi
ház (üzletnek, irodaháznak, rendelőnek), vala-
mint Bekecsen 85 m2-es családi ház eladó. Érd.:
30/8363-302. (21-1)______________________________
•Szerencsen, a Kölcsey utca 19 szám alatt külön
bejáratú, 24 m2-es bútorozott lakrész albérletbe
kiadó. Érd.: 20/287-0836. (21-1)______________________________
• Szerencsen, a Dózsa György utcában 3 szoba
összkomfortos, kertes családi ház rendezett ud-
varral, melléképülettel, locsolásra alkalmas fúrt
kúttal eladó. Irányár: 5,5 M Ft. Érd.: 47/362-788.
(21-1)______________________________
• Szerencsen albérletbe kiadó kétszobás föld-
szinti társasházi lakás. Azonnal beköltözhető.
Érd.: 70/967-1142 (21-1)______________________________
• Szerencsen, a Malom u. 10. szám alatt (az
uszoda mellett) kétszobás, összkomfortos csa-
ládi ház nagy nappalival, gáz és vegyes tüzelésű

kazánokkal áron alul eladó. Érd.: 47/363-530.
(21-1) ______________________________
•Szerencs központi részén 110 m2-s családi ház
eladó, melyben 3 szoba, konyha, társalgó, für-
dőszoba, WC kapott helyet. A fűtés gáz közpon-
ti, illetve szilárd tüzelésű kazánnal történik. A
ház mellett melléképületek állnak, itt található
a kazánház is. Az udvaron fúrt kút van. A lakás-
hoz 1073 m2 zárt, művelt kert tartozik. Az in-
gatlan kialakítása, jó megközelíthetősége vál-
lalkozás számára is alkalmas. Azonnal költöz-
hető. Érdeklődni: 30/371-9610. (21-1-2-3)______________________________
• Szerencsen bútorozatlan lakás hosszú távra
kiadó. Azonnal beköltözhető. Érd.: 20/459-
8092. (21-1)______________________________
• Szerencs, Bástya köz 1. szám alatti, régi épí-
tésű, kétszobás családi ház eladó. Érd.: 47/362-
619-es telefonszámon. (21-1)______________________________
• Szerencsen a Landler Jenő utcában kertes,
szuterénos, háromszobás családi ház eladó.
Megtekinthető hétvégén. Érd.: 30/58-77-363.
(21-1)______________________________
• Szerencsen (állomáshoz közel) magas föld-
szinti, 85 m2-es, összkomfortos, társasházi la-
kás, szép környezetben, garázzsal és pincével,
jó állapotban eladó. Érd.: 47/362-967, 30/378-
6561. (21-1)______________________________
• Szerencsen 1,5 szobás panellakás áron alul
sürgősen eladó. Érd.: 20/941-4641. (21)______________________________
• Szerencsen, a Példánykert köz 6. szám alatti
társasházban 2,5 szobás lakás eladó. Érdeklődni
a helyszínen hétvégén, vagy telefonon, a
47/363-658-as számon lehet. (21)______________________________
• Szerencsen emeletes családi ház áron alul el-
adó iskola, óvoda, bevásárló központok közelé-
ben. Vállalkozásra vagy nagycsaládosoknak,
több generáció részére is megfelelő. Érd.:
47/363-282, 70/655-7576, 20/491-4918. (21)______________________________
•Áron alul sürgősen eladnánk vagy 1-2 kisebb-
re cserélnénk Szerencs belvárosában lévő, két
családnak és vállalkozásra is megfelelő családi

házunkat. 4+2 szoba, 2 konyha, 2 fürdőszoba,
2 garázs. Csere érdekel, helyi, budapesti, vagy
tokaji ingatlan. Érd.: 20/4464-662. (21)______________________________
• Szerencsen kétszobás, társasházi lakás eladó
a Szabadság úton (A épület). Irányár: 7,2 M Ft.
Érd.: 20/266-9406, 29-265-759 egész nap. (21)______________________________
• Szerencsen a Jókai utcában 74 m2-es családi
ház eladó. Érd.: 70/704-6393. (21)______________________________

VEGYES
•Filléres, pengős ponyvaregényeket, régi képes-
lapokat, pénzeket, porcelán figurákat, zsidó
kegytárgyakat, régi fél literes szódásüvegeket,
1940 előtti újságokat, az 1948-as időszakból
megmaradt tárgyakat vásárolok. Érd.: 30/8722-
179. (21)______________________________
• Barna színű polcrendszer 5 m-es 25 000 fo-
rintért, bolti műanyag kosarak 350 forintért va-
lamint gyermek télikabátok 134-es mérettől
176-ig olcsón eladók. Érd.: 20/428-0534,
20/258-1712. (21-1)______________________________
•Karácsonyfának való ezüstfenyők eladók hely-
színi kiválasztással. Irányár: 4-5 ezer Ft. Érd.:
20/209-8796. (21)
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GYÓGYMASSZÁZS
Okleveles masszőr rész‑ és teljes masszázst vállal Szerencsen.

Szabaduljon meg nyaki‑, háti‑, illetve gerincfájdalmaitól.
KEDVEZŐ ÁRAK!

A hirdetés kivágásával, majd felmutatásával 50% engedményre jogosult
az első alkalommal!

Hívjon bizalommal: 70/722‑6839

Autóalkatrészek elsősorban raktárról
vagy pár órán belüli szállítással.

Bereczk Autósbolt

Ajánlatunk a téli olajcseréhez:
Suzuki Swifthez

2003-as évjáratig
• olajszűrő 450 Ft

Opel Astra F és G típusok-
hoz, 2003-as évjáratig:

• 10W40-es motorolaj
4 liter 4000 Ft

• fémházas olajszűrő 450 Ft
• papírszűrőbetét 660 Ft

Cím: 3900 Szerencs, Széchenyi út 18.
Telefon: 47/362-701, 20/926-3710, 30/634-6912

F
A
G
Y
Á
L
L
Ó

F
A
G
Y
Á
L
L
Ó

Aluprotekt G12+ piros -72 Cº 1 liter 750 Ft
Frico kék -72 Cº 1 liter 750 Ft
Ablakmosó fagyálló 350 Ft/liter

Lada, VW, Suzuki gyertya 600 Ft

Autótakaró ponyva XXL 3 000 Ft

L A K O S S Á G I  H I R D E T É S B Ö R Z E

Szerencs központjában (Csalogány köz 3.)
háromszobás, amerikai konyhás, közmű-
vesített, kő parasztház eladó. Megtekint-
hető előzetes egyeztetés után. Irányár: 5,9
millió forint. Érd.: 70/618-1054 vagy
46/754-726. (21)

Worldfit
Szerencs

Telefon:
20/5281-888

honlap:
worldfit.hu

Nyitás:

december 15-én.

Cím:
Szerencsi Fürdő
és Wellnessház,

Szerencs,
Rákóczi út 94.

„Nem vársz már minket ragyogó szemekkel,
nem örülsz már nekünk szerető szíveddel,
de egy könnycsepp a szemünkben még érted él,
egy gyertya az asztalon érted ég,
s bennünk él egy arc, egy végtelen szeretet,
amit tőlünk soha, senki el nem vehet,
s telhetnek hónapok, múlhatnak évek,
szívből szeretünk, s nem felejtünk téged.”

Soha el nem múló fájdalommal

Hopotoszky László
halálának 3. évfordulóján. 

Szüleid, testvéred és keresztfiad.

December 17‑21.
(51. hét)

HÉTFŐ
grízgaluskaleves

spagetti bolognese, alma

KEDD
rántott leves (pirított zsemle‑

kocka)
székelykáposzta, kenyér

SZERDA
májgaluskaleves

csirkepaprikás, tésztaköret

CSÜTÖRTÖK
tarhonyalves

szárazbabfőzelék, 
sertéspörkölt, kenyér

PÉNTEK
paradicsomleves

rántott halfilé, törtburgonya,
csemegeuborka, majonéz

December 27‑28. 
(52. hét)

CSÜTÖRTÖK
habart bableves

diós metélt, alma

PÉNTEK
csontleves

töltött csirkecomb, petrezsely‑
mes burgonya, savanyúság,

lekváros piskóta

Finom ebéd olcsón
A Szerencsi Városüzemeltető Nonprofit Kft. heti

menüjéből 645 Ft/ebéd áron választhatnak azok,
akik olcsón szeretnének finomat enni Szerencsen. 

Kérjük, hogy ebédigényüket a megelőző nap 12
óráig adják le a 47/777‑068‑as számon. 

A menüt a Bolyai iskola, vagy a kollégium ebéd‑
lőjében fogyaszthatják el. Fizetni a helyszínen,
vagy a Szerencsi Fürdő és Wellnessház pénztárában
lehet. Széchenyi kártyát és Erzsébet utalványt elfo‑
gadunk!

Az étrend változtatás jogát fenntartjuk!

Tucsáné Homovics
Henriett

2008. évben

az ÚMVT keretében
egyszeri 

tőkejuttatást 
nyert el, 

mint fiatal 
mezőgazdasági 

vállalkozó. 

Az elnyert támogatás
hozzásegítette 

egy új gazdaság 
beindításához, 

mely 
Mezőzombor 
településen 
szántóföldi 

növénytermesztéssel 
foglalkozik.
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IGNIKER KFT.

Angol használtruha-kereskedések

ROYALCORSÓ
(Rákóczi út 47.)(Rákóczi út 7.)7

PIAC
( isvásártér 17.)K

AJÁNDÉKOZZON KARÁCSONYRA
VÁSÁRLÁSI UTALVÁNYT

2 000 és 5 000 forint értékben,
mely levásárolható bármely üzletünkben:

Ványai
Temetkezés
Szerencs, Bekecsi út 1.

0 - 2 4

ó r á i g .

Telefon: 47/361-906,

20/966-4464.

SZERENCSI AUTÓ KFT.

MŰSZAKI

VIZSGÁZTATÁS
Szerencs, Gyár út 11.

(a 37-es út és a benzinkutak mellett)

Vizsgáztatás: hétfő–péntek: 8.30–16 óráig.

Telefon: 30/9982-077,
47/563-200, 563-201, 563-202.

Autószerviz, minden típusú gépkocsi

javítása, biztosítási kárrendezés.

Minden típusú

� személygépkocsi,

� 3,5 t alatti tehergépkocsi,

� személygépkocsi-utánfutó,

�mezőgazdasági vontatók

és pótkocsik.

Telefon: 47/361-906, 20/966-4464

Víz alatti torna 
a Szerencsi Fürdő és Wellnessházban

Víz alatti csoportos gyógytorna a 18 év feletti korosztály számára
minden héten kedden 18.30 órától.

A víz alatti gyógytorna segíti a mozgásterjedelem növelését, erősíti az izomzatot, javítja a koordi-
nációt, fokozza a keringést, növeli az izomerőt és az állóképességet, valamint segíti a légzésszabá-
lyozást. A vízben történő mozgás hat a mozgatórendszer különböző részeire és az idegrendszerre
is. A víz alatti torna célja a gerinc és az alsó végtagok tehermentesítése, a terhelés csökkentése. 

Felnőtt csoportos gyógyúszás 
Azokat a felnőtteket és időseket várják a Szerencsi

Fürdő és Wellnessházba, akik legalább két úszásnemben tudnak úszni. 
A foglalkozás megfelelő létszámú jelentkezés esetén indul. 

A részvétel azoknak javasolt, akik ízületi megbetegedésekre, szív-és keringési megbetegedésekre,
légúti betegségek és ortopédiai betegségekre panaszkodnak.

Mindkét foglalkozás részvételi díja: 8 000 Ft/10 alkalom
vagy 900 Ft/alkalom.

További információk a 47/560-250-es telefonszámon kérhetők.

KIADÓ
Kis kocsma

Szerencsen 

kiadó
december 1-jétől.

Érdeklődni: 

Molnár Istvánné,
Szerencs, 

Ondi út 62.
Telefon: 

20/506-2559
Miért utazna messzebb, 

ha nálunk is megveheti, megrendelheti?
Üzletünkben kapható termékek:

• laminált padlók • darabszőnyegek
• futószőnyegek • padlószőnyegek
• pvc padlók • lábtörlők
• karnisok • asztalterítők
• függönyök (rendelésre közel 500 féle)
…és mindezek tartozékai, kiegészítői.

Tapétákat készletről vásárolhat, vagy katalógusokból közel
600 fajta közül rendelhet.

Álmennyezetek és stukkók széles választékban kaphatók.
• Rozetták • Poszterek
• Ragasztók, tömítők • Öntapadó tapéták

• Tapétaszegők (tapétacsík)
Minden hónapban más akciókkal várjuk vásárlóinkat!

Szőnyegek szegése 24-48 órás határidővel 
megrendelhető, akár használt szőnyegekre is!

Üzletünkben bankkártyával is fizethet!

Cím: Szerencs, Bekecsi u. 2.
www.szerencsivasudvar.hu, www.diego.hu

e-mail: szerencsivasudvar@gmail.com
Telefon: 06-47/361-378

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

DIEGO
®

ÁRUHÁZ SZERENCS

KIADÓ SZOBÁK
A NÉPHÁZBAN

A Népház 4 szobával, kétágyas el-
helyezéssel várja vendégeit a hét
minden napján. A város szívében
található, könnyen megközelít-
hető, kiváló kiindulópont a város
nevezetességeinek felkeresésére.
A szobák wc-vel, zuhanyozóval
felszereltek, valamint wi-fi hasz-
nálatra is van lehetőség. A szo-
bákhoz közös teakonyha tartozik
alapfelszereltséggel. 

1 szoba 1 fő részére
2 880 Ft/éj

1 szoba 2 fő részére
4 710 Ft/éj

1 pótágy 1 fő részére
2 380 Ft/éj

(Az árak tartalmazzák az ÁFA-t és
az idegenforgalmi adót.)

Elérhetőség, időpont-
egyeztetés munkanapokon

7.30-15.30 óráig
a 20/979-7858-as 
telefonszámon.
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Kéthetente megjelenő közéleti lap.
• Felelős szerkesztő: MUHI ZOLTÁN 

• Szerkesztőség címe: 3900 Szerencs,
Kossuth tér 1. (Népház) 

• Postacím: 3901 Szerencs, pf.: 85.
• Telefon: 47/561-180, telefax: 47/361-527.
Ügyeleti telefonszám: +36(20)340-6089. 

• E-mail: szerencsihirek@szerencs.hu
• Honlap: www.szerencsihirek.hu

Hirdetésfelvétel: a szerkesztőség címén, 
valamint 

a Szerencsi Fürdő és Wellnessházban.
Kiadja: SZERENCSI VÁROSÜZEMELTETŐ NONPROFIT KFT. 

Szerencs, Eperjes u. 9. 
• Felelős kiadó: TAKÁCS M. ISTVÁN ügyvezető igazgató.

Szedés, tördelés: NÉMETH PÁL 
• Készült: a METALEN KFT. nyomdájában 

3900 Szerencs, Bajcsy-Zs. utca 24. 
• Árusítja: LAPKER ZRT. 1097 Budapest, Táblás utca 32.

Tel.: 06-1/347-7300
Előfizethető bármely hírlapkézbesítő postahivatalnál,
a hírlapkézbesítőknél. A lapból értesüléseket átvenni,
írásokat újraközölni kizárólag a szerkesztőség hozzá-

járulásával vagy a forrás megjelölésével lehet.
A Szerencsi Hírek legközelebb 2012. december 14-én 

jelenik meg, lapzárta az ezt megelőző hét utolsó
munkanapján 10 óra.

ISSN 1216-3066

Homovics Herman Richárd 
2008. évben

az ÚMVT keretében 
egyszeri tőkejuttatást nyert el, 

mint fiatal mezőgazdasági vállalkozó. 
Az elnyert támogatás hozzásegítette 

egy új gazdaság beindításához, 
mely Mezőzombor településen 

szántóföldi növénytermesztéssel 
foglalkozik.

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

BABAÚSZÁS
minden szombaton 10 és 10.30 órától

a Városi Tanuszodában.

Jelentkezés:

;
Szerencsi Fürdő és Wellnessház

Városi Tanuszoda
(Rákóczi u. 94., tel.: 47/560-250)

(Ondi u. 1., tel: 47/560-254).

Hétfő

Kedd

Szerda

Csütörtök

Péntek

FÜRDŐ USZODA

16-16.45 óra: középhaladó

14.30-15.15 óra: középhaladó

15-15.45 óra: kezdő

16-16.45 óra: kezdő

16-16.45 óra: kezdő

17-17.45 óra: kezdő

Gyógyúszás
kezdőknek és haladóknak

17-17.45 óra: haladó

14.30-15.15 óra: kezdő

15.30-16.15 óra: kezdő

Napok

15.15-16 óra: középhaladó

Recept nélkül a szolgáltatás
900 Ft/alkalom áron vehető igénybe.

15-15.45 óra: középhaladó

15.15-16 óra: haladó

16-16.45 óra: középhaladó

14.30-15.15 óra: haladó

15.15-16 óra: haladó

17.45-18.30 óra: haladó 17-17.45 óra: kezdő

Szerencs, Rákóczi út 94. Telefon: 47/560-250Szerencs, Rákóczi út 94. Telefon: 47/560-250
www.szerencsifurdo.huwww.szerencsifurdo.hu

2 teljes árú jegy megvásárlása esetén
a harmadik félnek

ingyenes a belépés.

Üdülési csekk és Szép kártya elfogadóhely!

18–22 (4 óra) 1300 Ft
19–22 (3 óra) 900 Ft
20–22 (2 óra) 500 Ft

Órás kedvezmény!

• Felnőtt belépő 1700 Ft
• 60 éven felüli és nappali

tagozatos diák belépő 1200 Ft

2+1AKCIÓ!

Vasárnapi akció advent alkalmából,
december 16-án és 23-án

(vasárnapokon) 18–22 óráig
órás kedvezmény!

Adventi akció!Adventi akció!
ENG.SZÁM: U-001213

KIRÁLY TOURS UTAZÁSI IRODA
3525 Miskolc, Madarász V. u. 13/b. lph. 208.

Tel./Fax: 46/745-593 • Tel./Fax: 47/361-612 – Szerencs
Mobil: +36-20/802-2116

E-mail: info@kiralytours.hu • Web: www.kiralytours.hu

Lengyelország – Szilveszter Krakkóban

Részvételi díj: 22 900 Ft/fő
2012. december 31.- január 1. (2 nap/1 éj)

Ünnepeljük együtt Krakkó főterén az új 2013-as évet!

Autóbuszos utak Szerencsről:

Részletekről érdeklődjön irodánkban személyesen, telefonon, vagy e-mailben.
Egyéni és csoportos szállásfoglalás, idegenvezetés

egész Lengyelországban!
Figyelje 2013. évi programunkat, a www.kiralytours.hu honlapunkon!

Rijekai karnevál

Részvételi díj: 28 900 Ft/fő
2013. február 10-11. (2 nap/1 éj)

Horvátország – Újdonság!

Az Ön utazási irodája a Király Tours!

!
Minden kedves régi és új utasunknak,

kellemes karácsonyi ünnepeket és boldog újévet kívánunk

KVANTUM GYÓGYÍTÁS
Testi és lelki problémák oldására egyszerű, hatékony módszerrel.

Minden héten kedden Szerencsen a Rákóczi út 105. szám alatt 
(Energiastúdió).              Bejelentkezés: 70/942‑6579.

Autóalkatrészek elsősorban raktárról

vagy pár órán belüli szállítással.

Tel.: 47/362-701

Bereczk Autósbolt

Cím: 3900 Szerencs, Széchenyi út 18.
Telefon: 47/362-701, 20/926-3710, 30/634-6912

AJÁNDÉKOZZON CSALÁDTAGJAINAK
KARÁCSONYRA AUTÓS AJÁNDÉKOT

A BERECZK AUTÓSBOLTBÓL!

Dísztárcsák, ködlámpák, krómozott rendszámtartók, autótakaró ponyva
XXL méretben csak 3 000 Ft, ledes nappali menetfény (E-jeles),

tolatóradar, trikóhuzatok, univerzális és méretpontos üléshuzatok,
kipufogóvégek, telefontartók, antennák, illatosítók, kulcstartók, vadsíp,

sebváltó bőrszoknyák, riasztók.
NÉMET PLASMA XENON hatású +30% izzók – H4, H7, H1

VALÓDI BŐR KORMÁNYVÉDŐ

Műbőr kormányvédők (puhafogású)

FŰTHETŐ ÜLÉSHUZAT – masszírozós is.

– BEIGE, SZÜRKE és FEKETE színekben.

– minden színben
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Szivárvány-Ép Kft.
Szerencs, Huszárvár u. 26.

Tel.: 20/9309-674, 47/361-104.

Zsalukõ közvetlenül

a gyártótól a legolcsóbban!

� Betongyártás, mixeres kiszállítás,
tehergépkocsis kiszállítás,

bedolgozás igény szerint betonpumpával
� ADK autódaru-bérbeadás

�Minõsített keverõbõl minõsített beton

Zsalukõ 20-as 238 Ft/db
Zsalukõ 25-ös 250 Ft/db
Zsalukõ 30-as 288 Ft/db
Zsalukõ 40-es 363 Ft/db
Béléstest EB 60/19 250 Ft/db

Szállítás darus vagy platós

tehergépkocsival.

ELADÁSI AJÁNLATOK
SZERENCS
• DÓZSA GYÖRGY UTCA 9. (Kristóf László):
rendkívül jó benapozottságú, 492 m² bekerí-
tett telken, kőből épült, mintegy 85 m² hasz-
nos alapterületű, 2 szoba, étkezős-nappali,
főzőfülke, fürdőszoba, kamra, zárt veranda
helyiséges, komfortos családi ház tárolók-
kal. 2010. évben az ingatlant új tetővel látták
el. Vezetékes telefon, kábeltévé, mennyezet-
szegélyek, rozetták, redőnyök, fúrt kút, 12
gyümölcsfa. A vételár 60 százalékának meg-
fizetése után részletfizetés is kérhető. Irány -
ár: 5 500 000 Ft. Tel.: 47/362-788. 

• GÁRDONYI GÉZA UTCA 27. (Szűcs): bevá-
sárlóközponthoz közeli, 960 m² bekerített tel-
ken, ’85-ben épített, részlegesen felújított
(fűtéskorszerűsítés) földszintjén: nappali, 2
szoba, közlekedő, fürdőszoba (szerelvényezés
hiányzik), kazánház, egy kocsibeállásos ga-

rázs, emeletén: nappali, 2 szoba, konyha, ét-
kező, fürdőszoba, loggia helyiséges, kétbejá-
ratos, (160 m²), összkomfortos, egyedi gáz
központi fűtésű családi ház tárolókkal. Pad-
lószőnyeges szobák, páraelszívó, fürdőkád,
zuhanykabin, vezetékes telefon, parabola, re-
dőnyök. A két szint függetleníthető egymás-
tól, az alsó szinten a fürdőszoba befejezése és
konyha berendezése után kétgenerációs la-
kásnak is megfelelő vagy bérbeadás útján is
hasznosítható. A kertben beállt gyümölcsfák,
ásott kút. Tetőterében szükség esetén tovább
bővíthető. 
Összeköltözők vagy üzleti célú haszno-
sítási lehetőséget keresők figyelmébe
ajánljuk! Irányár: 15 500 000 Ft. Tel.:
70/655-7576 vagy 47/363-282.

BÉRBEADÁSI AJÁNLAT
• SZERENCS, GYÁR UTCA: városközponti, ren-
dezett lakókörnyezetű, felújított, tömbfű-
téses (központi) fűtési rendszerű, szoba, ét-
kezős konyha, spájz, fürdőszoba,előszoba he-
lyiségekből álló, 37 m² hasznos alapterületű,
kis rezsiköltségű, bútorozatlan belvárosi tár-
sasházi lakás igényes bérlő részére, ki-
zárólag hosszú távra bérbeadó 2012.
december 1-jétől. Új konyhabútor, laminált
padló, fürdőkádas fürdőszoba, redőnyök, ve-
zetékes telefonvonal, kiépített kábeltévé csat-
lakozás, udvari tároló. Zárt, parkosított udvar-
ra személygépkocsival beállási lehetőség. Ka-
ució (biztosíték) és munkaviszony meglété-
nek igazolása szükséges. Fiatalok részére
ideális belvárosi kis lakás! Tel.: 20/941-
5266.

Információ és jelentkezés:

Zemplén Tourist Utazási Iroda KFT.
3900. Szerencs, Rákóczi út 67.

www.zemplentourist.hu

(47) 560-059 (30) 925-8555,

karácsonyra
utazási utalványt!

Valutavétel- és eladás kedvező árfolyamon.
Western Union – nemzetközi pénzátutalás percek alatt.

Békés, boldog ünnepeket kívánnak
a Zemplén Tourist Utazási Iroda munkatársai!

Figyelem!

2012. december 31-én lejár.
Az Üdülési Csekkek felhasználási ideje

Foglalja le utazását SZÉP kártyával!

Ajándékozzon
szeretteinek

Várjuk
kedves

Vásárlóinkat!

ELFOGADÓ-

HELYCement
Fűrészáru
Sóder 0,24-es
Homok 0,4-es
Lambéria

CSIKI KFT.
FŰRÉSZÁRUTELEP – ÉPÍTŐANYAG-KERESKEDÉS

Legyesbénye, Alkotmány u. 26.
Telefon: 20/254-9090

(a Csebi Trans mellett)

Megkezdtük térkövek és lábazatburkolók

2 500 Ft/m -től
gyártását többféle színben és formában

2

Áraink az ÁFA-t tartalmazzák.

2 695 Ft/q
58 900 Ft-tól

2 799 Ft/m
3 199 Ft
1 390 Ft/m -től

(raklapár)

3

2
/m3

Ó
Ű

-tól!

RIÁSI
T ZIFA AKCIÓ
1790 Ft/q

Friss húsok kedvező áron kaphatók!

Egy kis hazai…
AKCIÓS TERMÉKEINK
Aszaltszilvás sonka

Sertés csontos hosszú karaj

Sertés rövid karaj

Sertés comb csont nélkül

Juhbeles virsli

Lángolt kolbász

1479 Ft/kg

1219 Ft/kg

1269 Ft/kg

1269 Ft/kg

899 Ft/kg

1099 Ft/kg

Az akció 2012. december 14-től módosításig érvényes!

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.

Termelői tej magas zsírtartalommal 150 Ft/liter

Szerencsi Vasudvar
Miért utazna messzebb, 

ha nálunk is megveheti, megrendelheti?
Üzletünkben kapható termékek:

• Idomacélok széles választékban (zártszelvények, szögacé-
lok, laposacélok, betonacélok, köracélok, négyzetacélok, bor-
dázott acélok, U., I., T. acélok, szerkezeti és gázcsövek).

• Hegesztett síkhálók
• Vas, alu- és horganyzott lemezek
• Kerítésfonatok, csibe- és vadhálók
• Zárak, vasalatok
• Szögek, csavarok, fúrószárak
• Elektromos kisgépek, szerszámok
• Flexkorongok, elektródák, kötöződrótok
• Szúnyoghálók, láncok, ragasztók, tömítők
• Szigetelőanyagok
• Ereszcsatornák (alu, horganyzott, normál, és mini)
• Gipszkarton, OSB-3 lapok, csemperagasztó, önterülők
• Műanyag hullámlemezek, kertészeti és tófóliák
• Kályhák, kandallók, kályhacsövek, hődobok
• Biofa brikett, tőzeg

Üzletünkben bankkártyával is fizethet!

Cím: Szerencs, Bekecsi u. 2. 
(DIEGO Áruház udvarában)

www.szerencsivasudvar.hu, e-mail: szerencsivasudvar@gmail.com
Telefon: 06-30/336-1290

Nyitva: H-P: 8–16.30 óráig, Szo.: 8–12 óráig

A Szerencsi Városüzemeltető Nonprofit Kft. (3900 Szerencs, Eperjes út 9.),
mint bérbeadó pályázatot hirdet Szerencs Város Önkormányzata tulajdonában

lévő üzlethelyiség bérbeadására.
Kereskedelmi és vendéglátó tevékenység (büfé):

Kulcsár Anita Sportcsarnok (Szerencs, Rákóczi út 100.)

nézőtéri bejáratánál lévő, külön bejárattal rendelkező

helyiség, alapterület: 31 m .
2

Bérleti díj összege: 1 000 Ft/hó/m +ÁFA2
(külön fizetendő a helyiség rezsije)

Kiadó üzlethelyiség

Érdeklődni:  dr. Gálné dr. Ugrai Edit ügyvéd
3900 Szerencs, Árpád u. 11.

Tel./fax: 47/561-555, mobil: 20/529-2827, e-mail: drgalne.drugrai@gmail.com
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A fehér szikla küszöbként
szolgálásáról szól egy régi tör‑
ténet. Ennek eseménye korábbi
a Molnár‑szikla szerelmes pár‑
jának történeténél, melyről Jó‑
kai Mór írt. Ez lehetett az a tör‑
ténet, mely alapul szolgálhatott
a szerelmesek problémája meg‑
oldásához. Erről a históriáról
nagyanyám szólt nekem, s ő is
még a nagyanyjától hallotta. A
történet a keresztes háborúk
idejére nyúlik vissza.

Az egyik bükki faluban élt
egyszer egy erős, okos, ügyes
legény. Egyformán értett a fur‑
kósbothoz és a kardhoz, tudott
rejtőzködni, vadászni és az er‑
dei vadakból étkeket készíteni.
Mi több, jól ismerte a gyógyí‑
tást, a gyógyfüvek erejét is.
Nem csoda hát, hogy neki kel‑
lett elkísérnie gyakran a Diós‑
győri vár urát a különböző hadi
útjaira. Így lett kísérője a várúr
keresztfiának is, amikor ő a
„Szent Földre” ment harcolni.
Amikor onnan megtértek, már
későre járt az idő. Messze lakott
a vártól. Így arról határozott,
hogy először a Szinva‑menti fa‑
luban megéjszakázik a testvéré‑
nél, aztán kerül majd a hazafelé
vezető útra.

Már sötét volt, amikor elérte
fivére házát. Testvére nem, csak
az asszony volt otthon, de hiába

magyarázta annak, hogy ő ki‑
csoda, az asszony nem ismerte
meg, nem engedte be. S amikor
ő a pajta felé vette útját, hogy ott
töltse az éjt, és majd reggel to‑
vább magyarázza kilétét, az
asszony tolvajnak nézte és el‑
kezdett kiabálni: Rabló! Rabló!
Hej, emberek, rabló van itt! Hej,
emberek, kapjátok el! A kapuk
kinyíltak, vas‑ és favillás ember‑
ek jelentek meg és rá akarták
vetni magukat a legényre, aki
megĳedve befutott az erdőbe.
Azt remélte, majd reggel igazol‑
ja őt a testvére, ha előkerül. De
a falunép még az éj egy részé‑
ben is üldözte, aztán folytatta
nappal is. Ő pedig futott árkon‑
bokron át, át az erdőkön, tüskés
erdei növények bozótján. Az
ágak vágták, szúrták az arcát, az
erdei gyümölcsök húsa, leve
rászáradt az izzadság porával
az arcára. Az emberek kitartóan
üldözték tovább. Egyszer csak,
amikor már majdnem beérték
és meglátták arcát, utána leprást
kezdtek kiabálni. Ő már semmit
sem értett, semmit sem tudott.
Csak határtalan rettegést, óriási
félelmet érzett. Aztán, hirtelen
elérte a szikla csúcsát. Holtfá‑
radt volt és tele keserűséggel
szerencsétlen sorsa miatt. Egy
pillanatra megtorpant, nem
tudva mi tévő legyen, aztán ug‑

rott, mert mögötte és előtte is
felhangzottak újra üldözői kiál‑
tásai.

Már nem volt ereje többhöz,
éhes, szomjas és nagyon fáradt
volt. Átlépte a küszöböt, mellyel
a túlvilágra vivő utat választot‑
ta, hogy véget vessen szenvedé‑
seinek. De lehet, hogy nem látta
a mélységet és azt remélte, talán
így meg tud menekülni üldöző‑
itől. Amikor az utolsó lélegzetet
vette lent ahová zuhant, odaért
a falu bírája és rendelkezett:
öntsenek egy vödör vizet a sze‑
rencsétlenre, hogy megláthassa
ki ő és kitalálhassa vajon miért
akart éjnek idején a faluba min‑
denképpen bejutni.

A víz lemosta a halott össze‑
kaszabolt arcáról a porlepte ve‑
rejtékkel együtt a vadgyümöl‑
csök rászáradt levét és húsát. A
jobbágynép, az elhunyt lelke
üdvéért porba hullva imádko‑
zás közben megállapíthatta,
hogy ez az ember nem volt lep‑
rás. A közben hazaért és odaér‑
kezett fivére pedig elmondta,
hogy fitestvére olyan vitéz,
olyan hős volt, mely nem ter‑
mett az addigi évszázadok alatt
magyar földön a jobbágyok kö‑
zött soha. Sajnos megölte őt az
emberi ostobaság, áldozatul
esett az átkos vakbuzgóságnak.

Pásztorné Földi Adrienne

A Fehér Szikla „Küszöbként”
HH••AA••TT H E G Y A L J A I  A L K O T Ó K  T Á R S U L Á S A
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Bényei Vera

ÉRMINDSZENT FELÉ AZ ÚTON
I.

ERDÉLY PEREMÉN
Szegényes, szikkadó
felperzselt táj,
kopár, kiégett,
kísértet jár
napszítta füvein.
Halódni vágy
a komoly napsugár,
fekete tányérján
a reményvesztett nyár.

Itt-ott száraz ágak,
nyesett koronák
lombját koszorúzza 
keserű sugár.

Kihalt holdbéli táj,
madár sem ver tanyát,
a szürke égbolton
nem látni a határt.

Út mentén giz-gazok,
ősgyep ülte szőnyeg,
tikkadt kútjaiból
sosem fakad élet.
Ólomszürke, nehéz
Egek települnek,
úttalan utak
gödrébe megülnek.
Szenvtelen arccal
halódik az ének.

Bodnár Edit

KARÁCSONYI BÉKESSÉG
Halljátok-e emberek?
Kis Jézuska született!
A karácsony hozta el,
minden ember ünnepel.

Csillag vezet, égi útja
fényeskedik otthonunkba.
Az angyalok fenn a mennyben
örvendeznek seregekben.

Kerestem az Istent ott fenn,
itt leltem meg a szívemben.
A karácsony fényessége
bevilágít a sötétbe.

Csend és béke szállt a házra,
békesség jött a világra,
és isteni szeretettel
legyen boldog minden ember.

Kossárik Nándor

AZ ÉN SZÜLETÉSNAPOMRA
Kétszer harminckét éves lettem,
nem bűnöztem, nem értek tetten.
Lettem.
Tettem.

Magamat csendben felköszöntöm,
nektárom, epém földre öntöm.
Ázni.
Fázni.

A múltamtól nem ódzkodom,
együttélésre csak van jogom?!
A múlt.
Fakult. 

Szüleim tiszták, bátrak voltak,
de kár, hogy már mindketten holtak.
Voltak.
Holtak.

Neveltek becsre és munkára,
enyém lett ennek haszna, kára.
Ára.
Kára.

Ha engem csaltak, én nem csaltam.
Tiltakoztam vadul és halkan.
Rendben
Csendben

A kevésnek is úgy örültem,
ahogy más nem örült körültem.
Hittel.
Vitt el.

Ha volt valamim, másnak is volt,
mert megosztottam kenyeret s bort.
Torral.
Borral.

Mások gondjával együtt éltem.
A sorstól másnak is jót kértem.
Mértem.
Kértem.

Szarvával öklelt a sors felém,
a szarvát durván bökte belém.
Felém.
Belém.

Nem volt kincsem, se tartozásom.
Nem gazdagodtam sose máson.
Ászon.
Máson.

Nekem nem kellett Júdás-lencse.
Csak mostohám volt a szerencse.
Mentse.
Lencse.

A ranglétrán én nem haladtam,
de nagybetűs EMBER maradtam.
Égig.
Végig.

Viczai Henrietta

KARCOLAT
Rajzoltak már keresztnek,
Rajzoltak fának, érvtaposó évnek,
Aranyhajú liliommesének,
Fáradt kalásznak,
Temetésnek.

Jöttek az átkok:
Szem átkok, száj átkok,
Holnap-vicsorgó átkok,
Híd-gyalogló átkok,
S láttak egy törpét
Ki elernyedt.

Sánta panasszal villogtak,
Én lélekig nyúzott világot jártam,
Az igazság harapta ujjam,
Vérzett a betonvakolat
A domboldalba ragadt kezeknek.

K. Fekete István

„ŐSZI” SZERELEM

Játszik a fény a csillagokkal…
Hálót merít, varsát kutat a halász,
Nagy fogást remélve serényen
Csalit fűz horgára a horgász.
Néhány szúnyog fülébe muzsikál.
Álmokban a tavirózsák szirmaikat bontják.
De vajon…, ébren vannak-e a múzsák?
Mert hull a forgács, hull a földre…,
Kopik a szerszám éle.

Játszik a fény a csillagokkal…
Mint ezernyi pásztortűz az égen
Csalfán hívogat.
Gyere közénk, gyere közénk!
Angyalok szárnysuhogását hallom,
De csak egy bagoly huhog.
Halálmadár– távozz tőlem!
Mert hull a forgács, hull a földre…,
Kopik a szerszám éle.

Játszik a fény a csillagokkal…
Időtlen idők óta sorsom része vagy.
De ha kialszik a fény,
Nem ragyognak többé a csillagok.
A halál fátyla borít el mindent,
S emlékeim, mint temetetlen holtak,
Szanaszét hevernek…
Mert hull a forgács, hull a földre…,
Kopik a szerszám éle.

Fetykó Judit

KARÁCSONYI ÉNEK
Most a legszebb a fenyő zöldje,
ezüst talpban félszegen várja,
lesz-e ma estére belőle
karácsony ékes, büszke fája.

Cukor, angyalhaj, színes lámpák,
kristálygömbök ékítik a fát,
kinn a csillagok muzsikálják
karácsony éje legszebb dalát.

S elindul a messzi homályból,
mit hiába kutat tudomány,
mindenkit megérint, elvarázsol
a meleg szeretetadomány.

Megkapja mindaz, aki kéri,
az is ki hit nélkül ténfereg
s tagadásában nem reméli;
neki is jut égi szeretet.

Csilingelve, millió ajkon
zengve szól az éjféli ének,
ünnep van a hívő világon,
a lélekgyertyák mind fehérek.

Jeney András

MIELŐTT A KAKAS MEGSZÓLAL
Memento 2004. december 5.

Színpadra hívják, s mintha menny dörögne,
Izzó torokkal lánglélek lép elő;
Megráz a hang, belőle nyers erő
Árad, s ordít reád a szó
– S akár a kés,
Hasítja szíved kétfelé a kérdés:
Miért ez átok? –,
Egymást, magyarok, sohase bántsátok!

Feláll a publikum,
Vastapsol ájultan, vakon; –
S tűnődöm én…
Némán, dermedten hallgatom.

Magyarok, egymást… Mit jelent – bántani?
Hazát leszólni csak, s tagadni, mennyit ér a múltja?
Vagy asztalt verni: itt, magyar, legyen helyed
Ahol magyar előtt más nem lehet;
Ám téged sért e hang. Vagy úgy érzed, csupán hazudja.

A szó is üthet, lám – s a botnak súlya van.
Kisebb, nagyobb
S talán mindennél még nagyobb.
Igaz neked, mi másnak ál s hamis,
És mindnek vétke az, ha fáj csak egynek is.
De fáj-e, mondd, s ugyan kinek,
Ha sok-sok egy tagadja meg a mindet?

Mondják, a vétket meg lehet bocsátani;
De mekkora a bűn, mikor a lélek hal bele?
Emlékszel? – aznap arról kellett vallani:
Magyar, neked magyar – mégis – testvéred-e?

S mi volt a válasz… Az számít, semmi más.
A nem, vagy épp a néma hallgatás.
Egyetlen nép sem vett magára még ily átkot.

El hát ki mondhatja? – s kinek:
Egymást, magyarok, sohase bántsátok.



Még ha valaki egyébként ma‑
gányosan él is, és nincs senki csa‑
ládtag, akit hazavárhatna, az ün‑
nep környékén valaki mégis
meglátogatja, vagy egy távoli ro‑
kon, vagy valamelyik jó ismerős,
szomszéd, esetleg valamelyik
társadalmi szervezet. Az egyházi
közösségek szintén arra töreked‑
nek, hogy felkeressék az ünnep
közelében azokat, akik magá‑
nyosak, vagy esetleg elsegítsék
őket a gyülekezeti alkalmakra,
ahol szeretettel várják és fogad‑
ják az oda érkezőket, még ha
máskor nem is, csak az ünnep al‑
kalmával tudnak eljönni. Ben‑
nünk van a vágy, hogy kará‑
csony ünnepén ne legyen senki
sem magányos, elfeledett, ha‑
nem valahogyan érezze, hogy
feléje is szeretet árad. Emlék‑
szem arra, amikor idegen or‑
szágban diákként töltöttem a ka‑
rácsonyt, az egyetem gondosko‑
dott arról, hogy egy család ven‑
dége legyek az ünnepnapokon.
Az olyan jó volt nekem is. Külö‑
nösen jó érzés szeretetet, törő‑
dést tapasztalni azoknak, akik el‑
vesztették szeretteiket, és nin‑
csen senki, akitől szeretetet kap‑
hatnának. Mindig, de kará‑
csonykor különösen fájó, ha va‑
lakinek azt kell éreznie, hogy
hozzá senki sem fordul oda sze‑
retettel.

Ha emberi közösségeink
olyan érzéketlenné válnának va‑
lahol, hogy valaki teljesen magá‑
ra marad, elfeledetté válik, és az
egyházak minden igyekezetük
mellett sem jutnának el valaki‑
hez, aki pedig várná a jó szót, a
találkozást, akkor is igaz marad
karácsony legfontosabb tartal‑
ma: nem vagy egyedül! Isten ép‑
pen azt valósította meg kará‑

csonykor, hogy az ember a ma‑
gányosságából kikerüljön. Már a
prófétai ígéret azt hirdette, és az
ígéret beteljesedése abban vált
valóra, hogy Velünk az Isten!
Olyan meghatóan fogalmazza
meg a költő a vallomását arról,
hogy hogyan találta meg őt elha‑
gyottságában az Isten: „Mikor
elhagytak, mikor a lelkem roska‑
dozva vittem, csöndesen és vá‑
ratlanul átölelt az Isten.” (Ady
Endre: az Úr érkezése). Jézus
Krisztusban úgy jött Isten kö‑
zénk, hogy sehol és semmilyen
vonatkozásban ne érezze azt az
ember, hogy magára van hagy‑
va. Az Úr Jézus megállt az út
szélén ülő vak koldus mellett,
hogy megnyissa szemeit, utána‑
ment a tenger viharában ma‑
gukra maradt tanítványainak,
hogy megmentse az életüket,
megtisztította a kiközösített lep‑
rást, hogy újra a közösség tagja
lehessen. Ott tud és ott akar lenni
a kórház elkülönítő szobájában,
hogy meghallja a hozzá szálló
sóhajt, és reménységet adjon a
szívbe. Nem fordul el a hűtlenül
elhagyott hitvestárstól, aki vagy
magát, vagy a társát vádolja a
magányosságért. Nem rója fel a
bűnöket, hanem megbocsátja,
hogy megbékéljen a szív. Nem
veti meg a magánzárkába kerül‑
tet, hanem rádöbbenti arra, hogy
lehet más életet élni, lehet hasz‑
nossá lenni a közösség számára.
Különösen is jött az Úr Jézus a
megtört szívűekhez, akik már el‑
vesztették bizalmukat mindenki
iránt, és maguk fordulnak el
mindenkitől, hogy új erőt adjon
a szeretetre, és új közösség épül‑
jön. 

Az Úr Jézus nemcsak azért
jött, hogy a kínzó magánosság,

elhagyottság érzését feloldja a
leglehetetlenebb helyzetekben,
hanem azért is, hogy minket tár‑
sává tegyen másoknak. Így me‑
hettek vissza a betegségükből
megtisztított leprások a család‑
jukhoz. Elküldött hetvenkét ta‑
nítványt, hogy vigyék az Isten
országának boldogító hírét, és
hirdessék azt mindenkinek. Mi‑
után meggyógyította a kiközösí‑
tett megszállottat Gadarában,
azt mondta neki: „Menj haza a
tieidhez, és vidd hírül nekik, mi‑
lyen nagy dolgot tett az Úr veled,
és hogyan könyörült meg rajtad.
Az pedig elment, és hirdetni

kezdte a Tízvárosban, hogy mi‑
lyen nagy jót tett vele Jézus, amin
azután mindenki csodálkozott
(Márk 5,19‑20). A magános ke‑
sergés helyett Isten hozzánk kül‑
dött követe, egyszülött Fia arra
indít, és arra ad erőt, hogy elin‑
duljunk megkeresni valakit, tár‑
sává lenni valakinek, akinek oly
nagy szüksége van arra, hogy
valaki megértően melléálljon,
valaki szeretettel felkeresse. Így
válik a karácsony küldetéssé, fel‑
adattá. Jézus késszé kíván tenni
arra, hogy felülemelkedjünk
minden emberi előítéleten má‑
sok iránt, minden bántó megkü‑

lönböztetésen, és legyünk társai ‑
vá a magányosnak, megvetett‑
nek, kirekesztettnek. Ebben ma‑
ga az Úr Jézus a példánk, akiről
azt mondták, hogy a bűnösök
barátja, mert nem utasított el
senkit, nem vetett meg senkit.
Ezzel az indulattal küld bennün‑
ket is, hogy eszközök legyünk
abban, hogy mindenkinek lehes‑
sen boldog karácsonya. Így kívá‑
nok minden megkülönböztetés
nélkül városunk minden lakójá‑
nak boldog, Istentől megáldott
karácsonyi ünnepeket.

Börzsönyi József
református lelkipásztor
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Karácsony boldog tartalma ez: nem vagy egyedül! Abban az értelemben is, hogy ilyenkor a család keresi a találkozást.
Ha szétszakít is családtagokat a munka egymástól, mert csak valahol az ország másik végén, vagy éppen a határon túl,
messze van munkahely, az ünnepre hazaérkezik a távolban dolgozó is. Hogy ha a felnőtt ifjakat tanulmányaik távoli vá‑
roshoz kötik is, ezeket a napokat mégis minden diák szabaddá teszi, hogy családja körében tölthesse legalább ezt az időt. 

RÓMAI KATOLIKUS 
EGYHÁZ

Decem‑
ber 21.
(pén tek) 16
óra: kará‑
csonyi mű‑
sor a Mun‑
kás Szent Jó‑
zsef tem p ‑
lomban.

Decem‑
ber 22‑23. (szombat‑vasárnap) 15
óra:karácsonyi gyóntatás a Kisbol‑
dogasszony templomban. Szent‑
misék változatlan időben. Decem‑
ber 24. (hétfő) 17 óra: szentmise a
Kisboldogasszony templomban,
24 óra: éjféli mise a Munkás Szent
József templomban. 

December 25. (kedd) 9.30 óra:
szentmise a Munkás Szent József
templomban, 17 óra:szentmise a
Kisboldogasszony templomban.

December 26. (szerda) 9.30
óra: szentmise a Munkás Szent
József templomban.

GÖRÖG KATOLIKUS 
EGYHÁZ

December 16. (vasárnap)
8.15 óra:
reggeli is‑
tentisztele‑
tet, 9 óra:
szent litur‑
gia, 16 óra:
alkonyati
istentiszte‑
let.

December 22. (szombat): ka‑
rácsonyi lelki nap, melynek ke‑
retében 15 órakor gyónási lehe‑
tőséget biztosítanak Galambvá‑
ri Péter szolgálatával, majd a
szent liturgiában az atya hirdet
igét.

December 23. (vasárnap)
8.15 óra: reggeli istentiszteletet,
9 óra: szent liturgia,16 óra: alko‑
nyati istentisztelet.

December 24. (hétfő) 8 óra:
királyi imaórák. 20 óra: pásztor‑
játék. 20.30 óra: ünnepi szent li‑
turgia. 21.30 óra: nagy esti zso‑
lozsma.

December 25‑27. (kedd‑csü‑
törtök) 8.15 óra: reggeli isten‑
tiszteletet, 9 óra: szent liturgia,
16 óra: alkonyati istentisztelet.

December 30. (vasárnap)
8.15 óra: reggeli istentiszteletet,
9 óra: szent liturgia, 16 óra: al‑
konyati istentisztelet.

December 31. (hétfő) 17 óra:
év végi hálaadó liturgia.

Január 1. (kedd) 8.15 óra: reg‑
geli istentiszteletet, 9 óra: szent
liturgia, 16 óra: alkonyati isten‑
tisztelet.

REFORMÁTUS EGYHÁZ
December 16. (vasárnap) 10 és

15 óra: istentisztelet. 
December 20‑22. (csütörtök‑

szombat) 18 óra:bűnbánati esték
a gyülekezeti teremben.

December 23. (vasárnap) 10 és
15 óra: istentisztelet.

December 24. (hétfő) 15 óra:

családi ka‑
rácsony a
h i tt a n o s
gyermekek
szereplésé‑
vel a temp‑
lomban.

Decem‑
ber 25.

(kedd) 10 óra: úrvacsorai isten‑
tisztelet. 15 óra: ünnepi istentisz‑
telet.

December 26 (szerda) 10 és 15
óra: ünnepi istentisztelet.

December 31. (hétfő) 17 óra:
hálaadó istentisztelet az eszten‑
dőért.

Január 1. (kedd) 10 és 15 óra:
istentisztelet, melyen az Úr meg‑
tartó kegyelmét kérik az újévre.

A történelmi egyházak karácsonyi programjai

Nem vagy egyedül!

Felkészülés a megváltó születésére

A hívek emlékezete szerint
mintegy harminc esztendő is el‑
telhetett már azóta, mióta püs‑
pöki misét tartottak a szerencsi
görög katolikus templomban,

ezért az augusztus 1‑jétől váro‑
sunkban szolgáló Csejoszki Sza‑
bolcs parókus időszerűnek látta,
hogy meghívja Szerencsre az
egyházi főméltóságot. Orosz
Ata náz személye méltán emelte
a szertartás fényét, hiszen a keleti
egyház Krisztus megtestesítője‑
ként tekint a püspökre. A kivéte‑
les alkalomra teljesen megtelt a
templom a gyülekezet tagjaival,
akik ezúttal az Aranyszájú Szent
János‑féle liturgia részesei lehet‑
tek. Az ünnepi alkalmon többek
között tanítás hangzott el Szent
Pál Efezusiakhoz írt levelével
példázva, melyben az apostol
arra biztatja testvéreit, hogy a hit
pajzsával és Isten erejével erő‑
södjenek meg az ördöggel szem‑
ben. Igehirdetésében a püspök
Lukács evangéliumát idézte,
melyben Jézus meggyógyít egy

18 éve beteg asszonyt, megmu‑
tatva ezzel, hogy szavaira látha‑
tóvá válik mindaz, amit hirdet és
tanít. – Öntevékenyen nem tehe‑
tünk szert az isteni erőre, melyet
bűneink során elveszítettünk: az
Úr segít hozzá, hogy megerő‑
södjünk. Az ember fölegyenese‑
dik akkor, ha az Úrnak keze van
rajta – emelte ki példabeszédé‑
ben Orosz Atanáz, majd hozzá‑
tette: résen kell lennünk, hogy ne
essünk csapdába a mai modern
világban, ezért a hitünket pajzs‑
ként kell viselnünk.

A szent liturgia – melyen a
püspök áldást mondott többek
között a szerencsi hívekre is –
egyben alkalom volt az adventi
készülődésre, hogy a megjelen‑
tek felkészüljenek lélekben a
megváltó születésére, a messiás
fogadására.                               H. R.

Advent első vasárnapja alkalmából Orosz Atanáz püspök tartott szent liturgiát
december 2‑án a szerencsi görög katolikus templomban.
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Ünnepeink közül a karácsony
jelképrendszere a leggazdagabb.
A szimbólumok tulajdonképpen
alapelemei az emberi kommuni‑
kációnak, és mégis olykor keve‑
set tudunk valódi jelentésükről,
eredetükről. A karácsony misz‑
tériumát a jelképei teszik eleven‑
né, kézzelfoghatóvá, amelyek
generációról generációra örök‑
lődnek. Ezek a motívumok, me‑
lyek révén kötődünk az ünnep‑
hez, teljes skálájában megjelen‑
nek a huszadik század első felé‑
ben készült képeslapokon.

A régi képeken alkalmanként
külön‑külön vagy éppen cso‑
portosan ábrázolták, a kará‑
csony szellemiségét kifejező jel‑
képrendszert. Az adventtel in‑
duló egyházi év, a Megváltó szü‑
letésének ünnepe, ez a kará‑
csony lényege. A függesztett ad‑
venti koszorú változatos formái
jelentek meg a lapokon. A koszo‑
rú alakja a várakozás, remény‑
ség, a folytonosság, teljesség jel‑
képe.

A középkori Rómában a Nap
főistent imádták, így Jézus szü‑
letésének napját is december 
25‑éhez, a fény ünnepének nap‑
jához kötötték. Azelőtt a kará‑
csonyt január 6‑án, vízkereszt‑
kor ünnepelték, ahogy az orto‑
dox egyházban a mai napig is
ekkor tartják. A keresztény val‑

lási ünnep Jézus születésének
történetére épül, ezzel új vallási
tartalommal töltötték meg a po‑
gány ünnepet.

A három királyt: Gáspárt,
Menyhértet, és Boldizsárt a há‑
rom életkor, illetve a három ak‑
kor ismert földrész – Európa,
Ázsia, Afrika – szimbólumává
tették, akiket az Esthajnalcsillag
vezetett a születendő Jézushoz.
Ajándékaiknak is jelképes értel‑
me van. Az aranyat, mint földi
királynak, a tömjént, mint isten‑
nek és a mirhát – amit a halott
bebalzsamozására használtak –,
mint a keresztfán szenvedő em‑
bernek adták át. Az ajándékok‑
ból és a csillag követéséből má‑
gusoknak tartották őket.

A betlehem a legszebb szim‑
bóluma a karácsonynak. Assisi
Szent Ferenc, amikor Betlehem‑
ben járt, any‑
nyira hatása
alá került a
karácsonyi li‑
turgiának,
hogy a követ‑
kező évben
egy barlangot
szalmával bé‑
lelt ki, jászlat
emelt élő ál‑
latokkal és ott
tartotta pré‑
dikációját. In‑
nen terjedt el
egész Euró‑
pában a betlehem, a szent család,
a pásztorok, a háromkirályok és
az angyalok jelenlétével.

A betlehemezés a legismer‑
tebb és legelterjedtebb karácso‑
nyi szokások közé tartozott,
amely egy többszereplős drama‑
tizált játék. A falusi betlehemezés
legfontosabb eleme a betlehemi
pásztorok párbeszédes, énekes
játéka. A játék a kis Jézust imádó
három pásztorról szóló bibliai
történetre, köztük a nagyothalló
öreg pásztor tréfás párbeszédére
épült. A betlehemezés fő kelléke
egy templom alakú betlehem,

amelyben a szent család látható.
A pásztorjáték szereplői voltak a
kistemplomot vivő két angyal, és
a három pásztor.

Karácsonykor fenyőt vásáro‑
lunk, és díszekkel felöltöztetjük.
A fenyőfa zöld színe az új élet re‑
ményét jelképezi, míg az ágak
spirális elrendezése az életspirált
mintázza. A tartalmatlan dísztár‑
gyakkal teletömött, túldíszített
karácsonyfa nyugat felől terjedt
át hozzánk, a polgári divatot kö‑
vetve.

A ráakasztott gömbdísz a tel‑
jességet szimbolizálja, és a fán
legalább kilenc gömbnek kell
lennie, utalva a bolygók számára
és a Tejútra. 

A csúcsdísz gyakran csillag
formájú, mert ez vitte hírül a
napkeleti bölcseknek Jézus szü‑
letését, betlehemi csillagnak is
nevezték.

Az angyalkák kék, piros, fehér
és lila színben négy egymást kö‑
vető vasárnap érkeznek meg a
Földre. A Biblia szerint az Úr
küldötteiként keresik fel az em‑
bereket. 

Az angyalhaj a fát misztikus
burokkal veszi körül, ami fátyo‑
losan áttetsző, mégis leplez, ka‑
rácsony titkának a szimbóluma.

A legtöbb karácsonyi díszünk
illetve jelképünk arany‑ és ezüst‑
színű, és a gazdagságot jelképe‑
zi. Az ezüst árnyalatai a Hold
szimbolikus színei, míg az arany
a Nap ragyogásáé. A piros a bűn,
az engesztelés, valamint az áldo‑
zat jelképe, a karácsony legked‑
veltebb színe. 

Kezdetben nem díszítették a
fát olyan gazdagon, mint ma‑
napság, csupán termések és sza‑
lagok kerültek rá. Az alma az
eredendő bűnre és a tudás meg‑
szerzésére emlékeztet, míg a dió
a bölcsesség, és a jövendő nem‑
zedékbe vetett hit szimbóluma. 

A szaloncukor a díszbe öltö‑
zött boldogság téglácskájaként
került a fára, amit vízkereszt
után, a karácsonyfa elbontása al‑
kalmával lehetett csak elfogyasz‑
tani, előbb nem. Nagymamáink
azzal ámítottak bennünket,
hogy az angyalkák nem veszik
jó néven a szaloncukor dézsmá‑
lást, és a kezünkre ütnek, ami

olykor valóban meg is tör‑
tént a karácsonyfa takarásá‑
ból. A szaloncukor francia
eredetű, őse már a 15. szá‑
zadban megszületett, ha‑
zánkba azonban csak a 19.
században jutott el német
közvetítéssel.

A mézeskalács díszek tu‑
lajdonképpen a legfonto‑
sabb jelképeknek: harang,
karácsonyfa, csillag egy mé‑
zes tésztából elkészített vál‑
tozatai. 

A fából faragot apró figu‑
rák, a kicsiny játékszerek, a
gyerekek önfeledt örömét, a
játékosságot, a csodát ag‑
gatják a fára. A gyermekek szá‑
mára ajándék, a felnőttek szá‑
mára pedig a másoknak való
örömszerzésre hívja fel a figyel‑
met.

A kis harang az angyalok ér‑
kezését, a karácsony hangulatát
hivatott ünnepélyessé tenni. A
pogány kultúrában hangjának
démonűző hatást tulajdonítot‑
tak. A csengettyű hangja rezgés‑
be hozza a levegőt, ezzel jó ener‑

giákat aktivizál.
A csillagszóró

tűz elemű jelkép,
melynek szikrái a
fellángoló és kihu‑
nyó életet éppúgy
jelképezik, mint az
érzések múlandó‑
ságát. Ragyogó fé‑
nye a betlehemi
csillag jelképe.

A gyertya,
amely mára már
égősorrá változott,
a megtisztulás ri‑
tuáléjában szintén

tűz elemű. A három elem: a vi‑
asz, a kanóc és a láng, vagyis a
test, a szellem és a lélek, azaz a
Szentháromság üzenete. A Biblia
alapján a világ fényének szimbó‑
luma, Krisztus jelképe. A gyertya
is megsemmisül, miközben
fényt ad, miként az Üdvözítőnek
is meg kellett halnia, hogy az
embereket megváltsa. A világ vi‑
lágosságának mondja magát;
„világ világa, Virágnak virága”,
ahogy azt szép régi nyelvemlé‑
künk, az Ómagyar Mária‑sira‑
lom is említi. A gyertya végig kí‑
séri az ember életét a keresztelő‑

től, a születésnapi tortákon át a
ravatalig.

Az ajándékozás nem olyan ré‑
gi eredetű, vannak olyan orszá‑
gok, ahol ez nem is szokás, még‑
is eredendően a három királyok‑
hoz köthető, akik ajándékot vit‑
tek a gyermek Jézusnak.

Az éjféli misén az ünneplés‑
nek szinte valamennyi jelképe
együtt van egy időben: az éjfél
pillanata, az örökzöld, díszítetlen
fenyők, fénylő gyertyák, vala‑
mint énekek orgonaszó kíséreté‑
vel. A katolikus keresztények
számára Jézus születésnapjának
fénypontja a karácsonyi misén
való részvétel.

Ez a keresztény ünnep az első
nikaiai zsinat határozata értel‑
mében Jézus Krisztus földi szü‑
letésének emléknapja: az öröm
és békesség, a család és gyer‑
mekség, az otthon és szülőföld
ünnepe. A nem vallásos, de ke‑
resztény kultúrkörbe tartozók
számára a karácsony általában a
szeretetet, a családi együttlétet
jelképezi. 

A különböző mintázatú ké‑
peslapok küldése anno szerves
része volt a karácsonyi várako‑
zásnak, de ez a szokás már csak
az elektronikus úton küldött jó
kívánságokra korlátozódik, ami
egy idő után törlődik a rendszer‑
ből. Ezekre a kulturális élményül
szolgáló csodákra már csak a
múzeumok fiókjaiban találha‑
tunk rá. A Zempléni Múzeum
ezen kollekciójából szemelget‑
tünk, és ezzel kívánunk áldott
karácsonyi ünnepet minden
ked ves olvasónak!            O. Z. M.

A karácsony szimbólumai képeslapokon
„Valami nagy ünnepre készül most a föld,
buzgó üdvfohász árad szerteszét, 
s a magára maradt bűnös lélek 
tisztára mossa minden szennyesét.”

(Hajdú Levente)



A szerény érdeklődéssel kí‑
sért esemény nyitóbeszédében
az elnök elmondta: a helyi ci‑
gány kisebbség számára kevés
a munkalehetőség és nehéz
pénzügyi körülmények között
élnek. A roma önkormányzat
anyagi helyzete is nehezebb lett
az előző évhez képest, szűk
költségvetésük nem teszi lehe‑
tővé céljaik megvalósítását.

Csikja Sándorné a 2012‑ben
megvalósult programjaik közül
kiemelte a márciusban első,
májusban második alkalommal
megrendezett roma hagyo ‑
mány őrző és kulturális dél‑
utánt, az oktatási intézmények‑
ben megtartott ifjúságvédelmi
és bűnmegelőzési előadásokat,
11 helyi cigány fiatalnak egy
miskolci tehetségkutatón való
szereplését, és az ingyenes fü‑
zetcsomagok osztását.

A fórum egyik résztvevője –
aki öt gyermeket nevel munka‑
nélküli férjével – szóvá tette,
hogy hiába kér, két éve nem
kap segítséget a nemzetiségi

önkormányzattól. Mint mond‑
ta, nem pénzbeli támogatást
kérnek, hanem azt remélik,
hogy a házuk támfalának meg‑
építéséhez segítséget kapnak
valamilyen módon. A válasz‑
ban elhangzott: a kisebbségi ön‑
kormányzatnak nem áll módjá‑
ban a rászorulókat anyagilag
támogatni, azonban magánem‑
berként eddig is próbáltak segí‑
teni a hozzájuk fordulóknak.
Kiss Attila alpolgármester fel‑
hívta a figyelmet, hogy a köz‑
meghallgatás a közérdekű
ügyek, a közösségi problémák
megbeszélésének a helyszíne.
Marosvölgyi János volt elnök
hangsúlyozta: a romák nagy ré‑
sze nincs tisztában azzal, hogy
az RNÖ‑nek milyen rossz az
anyagi helyzete, ugyanakkor
követendő példaként említette
Szerencs Város Német Nemze‑
tiségi Önkormányzatát, mely‑
nek vezetősége kiharcolja ma‑
gának a támogatásokat. Maros‑
völgyi János figyelmeztetett ar‑
ra a problémára is, hogy a ro‑

mák egy része már most nélkü‑
lözi a tüzelőt és az ennivalót.
Egeli Zsolt elmondta: ha a fent
említett magánjellegű problé‑
ma eljutott volna a város önkor‑
mányzatához, már segíthettek
volna. A jogszabályok ugyan
szigorúak, de rugalmas módon
megpróbálnak az ilyen helyze‑
tekben is megoldást keresni. Az
alpolgármester azt is hozzátet‑
te, hogy ugyanakkor az egyén
felelősségét – például egy több
százezres kifizetetlen áram‑
számlát – nem lehet a társada‑
lomra hárítani. Kiss Attila em‑
lékeztetett, hogy tavaly kará‑
csony előtt több mint egymillió
forintért vásárolt tűzifát a város,
amit a Városgazda Kft. felhal‑
mozott famennyiségével együtt
február végéig, rászorultsági
alapon osztottak szét. Az RNÖ
funkciója nem a segélyosztás,
hanem például a hagyomány‑
ápolás. Csikja Sándorné meg‑
erősítette, hogy segélyezéssel
nem, legfeljebb társadalmi
munkával tudnak segíteni a rá‑

szorulókon. Ha a jogszabályok
lehetővé teszik, a temetésekre
vásárolt koszorú helyett a jövő‑
ben az arra szánt pénzt fogják
átadni az érintett családoknak.
Glonczi Lajos képviselő arról
szólt, hogy Koncz Ferenc pol‑
gármester tavaly a füzetcsoma‑
gok megvásárlását segítette
képviselői tiszteletdíja egy ré‑
szével, idén pedig a jó tanulókat
ösztönzi felajánlásával, ami hat
roma diákot érint. Az elnök azt
szorgalmazta, hogy a tehetsé‑
ges roma gyerekeket támogas‑
sák a jövőben is, Glonczi Lajos
azonban nem látta jó ötletnek,
hogy idén a szűk költségvetés‑
ből egy nagy összeget költöttek
pár fiatal tehetségkutatóra való
elutaztatására. Inkább egy ösz‑
töndíj elindítását javasolta. Var‑
ga Jánosné elmondta: a kultúra
és hagyomány ápolása, a nyelv
tanítása a legfontosabb felada‑
tuk, ezzel ösztönözve a cigány
fiatalokat, hogy kilépjenek
megszokott környezetükből. A
képviselő úgy véli, hogy korlá‑

tozott lehetőségeik mellett még
sokat is tettek céljaikért. Azon‑
ban a helyi romák körében csak
arra a két órára van összetartás,
amíg tart egy rendezvény, az el‑
nök szerint pedig csak akkor
jönnek el egy programra, ha ott
ingyen kapnak valamit.  Maros‑
völgyi János úgy fogalmazott,
hogy a négytagú testület négy‑
felé húz és olyan témákat vitat
meg a helyszínen, amelyeket a
testületi ülésen kellene tisztáz‑
niuk. Horváth Ernő arról tájé‑
koztatott, hogy míg a kisebbsé‑
gi önkormányzat számlájára
korábban soha nem érkezett
befizetés, a jelenlegi képviselők
most fizettek be pénzt, hogy
megvalósíthassák belőle a kará‑
csonyi rendezvényüket.

Idén Szerencs Város Roma
Nemzetiségi Önkormányzatá‑
nak az állami támogatása 
214 ezer forint volt, valamint to‑
vábbi 300 ezer forint feladatala‑
pú támogatásból gazdálkodott
a szervezet.

H. R.
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Közmeghallgatást tartott november 30‑án Szerencs Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata (RNÖ). A testület elmúlt időszakban végzett
munkájáról Csikja Sándorné elnök számolt be a Rákóczi‑várban megrendezet fórumon.

Képviselők vitáztak a roma közmeghallgatáson

A Széchenyi Programiroda Nonprofit Kft. szakmai fórumra várta az érdeklődőket
december 4‑én a polgármesteri hivatal emeleti tanácstermébe.

A programiroda szerepéről és
feladatairól Horváth Anikó hu‑
mánfejlesztési tanácsadó, roma
referens tartott beszámolót a ro‑
ma nemzetiségi vezetőknek és
vállalkozóknak. Mint mondta: fő
céljuk, hogy ingyenes segítséget
nyújtsanak az érdekelteknek a
pályázati rendszerben való eliga‑
zodásban, valamint a források si‑
keres lehívásában. E munkát
minden régióban több munka‑
csoport koordinálja, Miskolcon a
Széchenyi út 8. szám alatti irodá‑
ban fordulhatnak hozzájuk segít‑
ségért a rászorulók.

Három konstrukciót mutattak
be az Új Széchenyi Terv aktuális
pályázati lehetőségei közül. Első‑
ként az Idegen nyelvi és informa‑
tikai kompetenciák fejlesztése cí‑

mű projekt (TÁMOP 2.1.2/12‑1)
ismertetője hangzott el, mely
nyertes pályázat keretében a 18.
életévüket betöltött magánsze‑
mélyek jelentkezését várják. A
konstrukció révén 90 ezer forin‑
tos keretet használhatnak fel a
résztvevők mindössze 2‑5% ön‑
rész befizetése mellett. Így egy
olyan alapfokú tudás elsajátításá‑
ra nyílik lehetőségük, mely által
megnyílhat az út például a más
országba készülő szakmunkások
előtt, akik számára eddig a
nyelvismeret hiánya akadályozta
a külföldi munkavállalást.

A vállalkozásfejlesztési lehető‑
ségek közül két módozatot is‑
mertetett Stelmach Mariann vál‑
lalkozásfejlesztési tanácsadó, me‑
lyek közül a mikro‑vállalkozások

fejlesztése (GOP‑2.1.1/M) pályá‑
zat a 10 főnél kevesebb személyt
foglalkoztató cégeknek nyújt le‑
hetőséget 45%‑os támogatottság
mellett eszközbeszerzésre, ingat‑
lanfejlesztésre, vagy vásárlásra.

A hátrányos helyzetű, elsősor‑
ban roma munkavállalók mun‑
kaerőpiacon való integrációját
pedig az Esélyegyenlőségi cél‑
csoportok a gazdaságban (GOP‑
3.5.1‑12/C) című konstrukció se‑
gíti, melynek keretében roma
vállalkozásnak minősített gazda‑
sági társaságok pályázhatnak 3‑
150 millió forintos támogatásra
50%‑os támogatottság és 25% le‑
hívható előleg mellett. A pályá‑
zati lehetőségekről további infor‑
máció olvasható az ujszechenyi‑
terv.hu honlapon.                     H. R.

Esélyegyenlőséget célzó pályázatok

A térségünket érintő és általánosságban vett, MSZP által felvetett és vélt problé‑
mákról tartott sajtótájékoztatót az ellenzéki párt november 23‑án, Szerencsen.

Az MSZP országos és megyei
vezetésének részéről öten – Si‑
mon Gábor, Gúr Nándor, Ko‑
rózs Lajos, Teleki László és
Papp Zsolt – tartották fontos‑
nak, hogy az ellenzéki párt által
problémaként minősített 
ü gyekről sajtótájékoztató kere‑
tén belül adjanak hangot a nyil‑
vánosság felé. A nagy médiaér‑
deklődést mellőző eseményen

kiderült, hogy pátriánként ké‑
szültek programalkotások a ba‑
jok orvoslására, de a gyógyulási
folyamatról kevés szó esett, így
a sajtótájékoztató idejének zö‑
mét a szakpolitikusok diagnó‑
zisa, illetve az álmok megvaló‑
sulásának reménye töltötte ki.
Hangsúlyozták például, hogy
egy majdani, esetleges szocialis‑
ta ország‑vezetés alatt minden

családból dolgozni fog egy tag.
Azt már nem fejtegették, hogy
hol, milyen munkahelyeken és
körülmények között, vagyis
egy értelművé vált, hogy a szo‑
cialisták beindították az ígérge‑
tő gépet, ezzel együtt kampá‑
nyukat, mellszélességgel el‑
kezdtek dolgozni a hatalom
meg kaparintásáért.

SfL

Beindult az ígérgető gépezet

AUTÓ KONTRA 
KERÉKPÁROS

Szerencsen, a Vörösmarty
úton közlekedési baleset történt
november 24‑én délután, ami‑
kor egy kerékpáros férfi a Beke‑
csi út irányába közlekedve a
gyalogjárdáról úgy kanyaro‑
dott ki egy parkoló jármű taka‑
rásából a Vörösmarty útra,
hogy nem biztosított elhaladási
elsőbbséget az azonos irányába
haladó személygépkocsinak. A
bekövetkező ütközés eredmé‑
nyeként a kerékpáros nyolc na‑
pon belül gyógyuló sérüléseket
szenvedett. A baleset körülmé‑
nyit a közlekedésrendészeti
osztály vizsgálja.

A KŐFALNAK MENT,
MAJD ELHAJTOTT

A közlekedésrendészeti osz‑
tály járőrei november 30‑án este
arra lettek figyelmesek, hogy a
Szerencs, Rákóczi út 123. szám
előtti kőkerítés kidőlt állapot‑
ban van. A sérült kerítésen fel‑
tehetően járműtől származó pi‑
ros színű festék‑felkenődést, va‑
lamint a környékén járműalkat‑
részeket találtak. Az adatgyűjtés
során megállapítást nyert, hogy
egy szerencsi lakos az általa ve‑
zetett személygépkocsival a
MÁV állomás irányából a 37‑es
számú út irányába közlekedve
egy jobbra ívelő kanyarban bal‑
ra lehaladt az úttestről és az ott
lévő kőkerítésnek ütközött. A

baleset után a sofőr elhagyta a
helyszínt a járművével. A bale ‑
set körülményit a közlekedés‑
rendészeti osztály vizsgálja.

VADAK OKOZTAK 
BALESETET

A 37‑es számú főutat és Er‑
dőbényét összekötő úton no‑
vember 21‑én este közlekedési
baleset történt. Mint az adat‑
gyűjtés során kiderült, egy sze‑
mélygépkocsi Erdőbénye irá‑
nyába közlekedett, amikor az
úttest jobb széle felől, a bozótos,
erdős területről két vaddisznó
szaladt ki elé. Az ütközést elke‑
rülése érdekében a sofőr erőtel‑
jesen fékezett, de ennek ellené‑
re az egyik állatot elgázolta. A
baleset következtében személyi
sérülés nem történt, a vadat sé‑
rülése miatt a helyszínre érkező
vadász kilőtte.

SAJÁT SZÜLEIT 
BÁNTALMAZTA

A Szerencsi Rendőrkapitány‑
ság ügyeletére november 22‑én
este bejelentés érkezett Rátká‑
ról, miszerint egy férfi bántal‑
mazta édesanyját és édesapját.
Mivel bebizonyosodott, hogy
ez már korábban is többször
megtörtént, a kiérkező a férfit
előállították a Tállyai Rend‑
őrőrsre, ahol a hatóság vele
szemben ideiglenes megelőző
távoltartás elrendeléséről hatá‑
rozott.

RENDŐRSÉGI HÍREK



December 18. (kedd): Ka‑
rácsony Ondon. 

December 16. (vasárnap) 
14 óra: Advent harmadik va‑
sárnapja. Gyertyagyújtás a
polgármesteri hivatal előtt
(Rákóczi út 89.)

December 19. (szerda) 
14 óra: Városi karácsony
óvodások, iskolások, civil
szervezetek fellépésével a
Rákóczi‑vár színháztermé‑
ben és udvarán. Ajándékmű‑
sor a gyerekeknek, kirako‑
dóvásár.

December 19. (kedd) 
17 óra: Karácsonyi hangver‑
seny a szerencsi római kato‑
likus Kisboldogasszony
templomban. Fellépnek a vá‑
ros kórusai.

December 23. (vasárnap) 
14 óra: Advent negyedik va‑
sárnapja. Gyertyagyújtás a
polgármesteri hivatal előtt
(Rákóczi út 89.)

December 25. (kedd): Idi‑
otSide és Hooligans koncert
a Rákóczi‑vár színháztermé‑
ben.
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• POLGÁRMESTERI HIVATAL________________________________
Koncz Ferenc polgármester: időpont-egyeztetéssel,
bejelentkezés alapján tart fogadóórát a polgármesteri hi-
vatalban.
Egeli Zsolt alpolgármester: minden hónap harmadik
hétfőjén, legközelebb december 17-én 14–16 óráig. Tel.:
47/565-203.
Kiss Attila alpolgármester: minden hónap második
szerdáján, legközelebb január 9-én14–17 óráig. Tel.:
47/565-203.
Barva Attila jegyző: minden páros hét szerdáján, leg-
közelebb január 9-én és december 12-én 8–12 óráig. Tel.:
47/565-202.

A fogadónapok előzetes telefonos bejelentkezés 
alapján történnek. 

• SZERENCSI MUNKAÜGYI 
KIRENDELTSÉG________________________________

Ügyfélfogadási idő: hétfő és szerda: 8–12 óráig, 13–
15 óráig, kedd és csütörtök: 8–12 óráig, péntek: 8–
11 óráig. Tel.: 47/361-909.

• NAV ÜGYFÉLSZOLGÁLAT________________________________
Szerencs, Széchenyi út 43. Tel.: 47/361-864. Ügyfél-
fogadási idő: hétfő és csütörtök 8–15 óra, péntek 8–
12 óra.

Miskolc, Kazinczy út 19. Ügyfélfogadási idő: hétfő
8–18 óra, kedd és csütörtök 8–12 óra, szerda: 14–18
óra, péntek 8–11 óra.

• KISTÉRSÉGI NÉPEGÉSZSÉGÜGYI 
INTÉZET________________________________
Hétfő és szerda: 8–15.30 óráig, péntek: 10–12 óráig.
Kedden és csütörtökön az ügyfélfogadás szünetel. Sír-
nyitással és hamvasztással, valamint a gyógyszer-en-
gedélyezéssel kapcsolatos ügyintézés: hétfő–csütör-
tök 7.30–16 óráig és pénteken 7.30–13.30 óráig. Csa-
ládvédelmi szolgálat, hétfő: 9–15 óráig, kedd: 13–
15.30 óráig, szerda és csütörtök: 9–13 óráig, péntek:
10–12 óráig. Tel.: 47/561-025.

• GYÓGYSZERTÁRAK NYITVA TARTÁSA________________________________
December 14-16.: Centrum:hétfő–péntek 7.30–19 óráig,
szombat 7.30–11.30 óráig. Oroszlán (ügyeletes): hétfő–
péntek 8–19 óráig, szombat–vasárnap 8–14 óráig. Alba:hét-
fő–péntek 8–17 óráig, szombat 8–12 óráig. Szerencs: hét-
fő–szombat 8–20 óráig, vasárnap 8–19 óráig.
December 17-23.: Centrum:hétfő–péntek 7.30–19 óráig,
szombat 7.30–11.30 óráig. Oroszlán:hétfő–péntek 8–19 órá-
ig. Alba (ügyeletes):hétfő–péntek 17–22 óráig, szombat–
vasárnap: 12–22 óráig. 22 óra után a gyógyszertár telefonos
egyeztetést követően az ügyeletes orvos kérésére, rendkívüli
esetben biztosítja a gyógyszer kiadását. Szerencs: hétfő–szom-
bat 8–20 óráig, vasárnap 8–19 óráig.
December 24-30.: Centrum:hétfő–péntek 7.30–19 óráig,
szombat 7.30–11.30 óráig. Oroszlán:hétfő–péntek 8–19 órá-
ig. Alba:hétfő–péntek 8–17 óráig, szombat 8–12 óráig. Sze-
rencs (ügyeletes):hétfő–szombat 8–20 óráig, ügyelet: 20–
22 óráig, készenlét: 22–8 óráig; vasárnap 8–19 óráig, ügyelet:
19–22 óráig, készenlét: 22–8 óráig; ünnepnapokon: ügyelet:
8–22 óráig, készenlét: 22–8 óráig. Készenléti időszakban a
gyógyszertár telefonos egyeztetést követően, az ügyeletes orvos
kérésére rendkívüli esetben biztosítja a gyógyszer kiadását.
December 31. – január 6.: Centrum (ügyeletes):hétfő–

péntek 7.30–19 óráig, szombat 7.30–11.30 óráig. Oroszlán:
hétfő–péntek 8–19 óráig. Alba: hétfő–péntek 8–17 óráig,
szombat 8–12 óráig. Szerencs: hétfő–szombat 8–20 óráig,
vasárnap 8–19 óráig.
Január 7-13.: Centrum:hétfő–péntek 7.30–19 óráig, szom-
bat 7.30–11.30 óráig. Oroszlán (ügyeletes): hétfő–péntek
8–19 óráig, szombat–vasárnap 8–14 óráig. Alba:hétfő–pén-
tek 8–17 óráig, szombat 8–12 óráig. Szerencs: hétfő–szombat
8–20 óráig, vasárnap 8–19 óráig.
CÍMEK, TELEFONSZÁMOK:
Alba gyógyszertár: Szerencs, Rákóczi út 102. Tel.:
47/361-530.
Centrum gyógyszertár: Szerencs, Rákóczi út 75.
Tel.: 47/ 362-054.
Oroszlán gyógyszertár: Szerencs, Bekecsi út 8. Tel.:
47/ 361-433.
Szerencs gyógyszertár: Tesco áruház. Tel.: 47/ 560-
302, 560-303.

• KÖZÉRDEKŰ TELEFONSZÁMOK________________________________
Központi orvosi ügyelet: 47/364-300.
Egészségház (Rákóczi út 51.) diszpécserszolgá-
lat: 47/362-255.

KÖZÉRDEKŰ INFORMÁCIÓK

GYŰJTÉST RENDEZTÜNK
A Nyárutó Nyugdíjas Klub

november 27‑én adománygyűj‑
tést rendezett a Bor sod ivánkai
Pszichiátriai Betegek Otthona
részére. Az intézmény nagyon
nehéz körülmények között mű‑
ködik. Egyik legégetőbb problé‑
májuk a betegek ágyneműjének
biztosítása és a huzatok tisztán
tartása, cseréje. Ebben próbál‑
tunk segíteni és paplanokat, plé‑
deket, párnákat, valamint az
ezekre való huzatokat gyűjtöt‑
tük össze és november 29‑én
már át is adtuk az intézmény
vezetőjének. Arra, hogy a sze‑
rencsiek ilyen adakozóak, hogy
közel 50 db takaró és párna, 30
garnitúra ágynemű valamint 25
db törülköző egy nap alatt ösz‑
szegyűlik, mi sem számítottunk.
Ezt személygépkocsival, a terje‑
delme miatt nem tudtuk elszál‑
lítani, de segítségünkre sietett –
mint mindig – Heves János kép‑
viselő úr és kocsit biztosított az
adomány elszállításához. Ez‑

úton köszön‑
jük neki és
minden ado‑
m á n yo z ó ‑
nak, hogy se‑
gítettek. Kí‑
vánunk ál‑
dott karácso‑
nyi ünnepe‑
ket és az új
esztendőben
sok sikert, jó
egészséget,
valamint azt,
hogy adomá‑
nyozó ked‑

vüket őrizzék meg továbbra is,
hogy ezzel másoknak örömet
szerezzenek.

Papp Zoltánné 
és Lutter Lajosné

a Nyárutó Klub tagjai

A ROSSZ JÁRDA
A 37‑es számú főút mellett lé‑

vő járdáról lenne szó, ami a Kas‑
sa utca 2. előtt halad el. A mun‑
kaügyi központ felől sokan jár‑
nak erre az állomásra, vagy üz‑
letekbe, de rengeteg az iskolás is,
vagy akik éppen az állomásról,
munkából tartanak hazafelé, be‑
felé a városba. Mivel ez az út
összeszűkül, nehézkes itt a köz‑
lekedés. Közlekednek itt gyalo‑
gosok, biciklisek, babakocsit toló
családok (már ha elférnek), mo‑
torkerékpárosok, görkorcsolyá‑
sok és még sorolhatnám tovább
őket.

Nagyon sokáig rossz volt a
járda, aztán valami csoda foly‑
tán húztak rá egy aszfaltréteget,
aminek nagyon örültünk, mert

az ember a bokáját és nyakát
törte a lehetetlen minőségű jár‑
dán. Sajnos az öröm nem sokáig
tartott. 2012 tavaszán az amúgy
is mély árkot kitakarították, kézi
munkaerővel kilapátoltatták.
Hát ennek megint nagyon örül‑
tünk! De sajnos ez az öröm is el‑
szállt, ugyanis amit kilapátoltak,
azt a járda szélére górták ki, így
a járda szélessége lecsökkent.
Így már nem fér el két gyalogos
sem egymás mellett, nem be‑
szélve arról, ha jön egy bicikli,
akkor a földkupac tetejére kell
fölállnia a gyalogosnak.

Arról már nem is beszélek,
amit én elszenvedek, mint az ut‑
ca első lakója. Már a biciklimmel
is alig tudok befordulni az ud‑
varomra. Nyáron egy‑két felhő‑
szakadás után a portámra öm‑
lött be a víz, mert a nagy árok
nem bírta a víz elvezetését. Most
jön a tél, ha leesik egy nagy hó,
még az árokba sem tudom se‑
perni a havat, mert ott a kigórt
föld. Ha elolvad, akkor szintén
az én portámra fog befolyni a
víz. 

Egy elkeseredett lakó

Lapunk értesülései szerint
költségcsökkentés miatt két és
fél hónapja megváltozott rend
szerint működik a szerencsi
rendelőintézet laboratóriuma.
Mint arról korábban beszámol‑
tunk: a részleget korábban üze‑
meltető cég idén nyáron jelezte,
hogy a továbbiakban nem tudja
megoldani a gazdaságos mű‑
ködtetést a jelenlegi feltételek
mellett. Ezért a vér‑ és vizelet‑
minták vizsgálatainak egy ré‑
szét október 1‑jétől Budapesten
végezteti a rendelőintézet,
amellett, hogy a vérvétel to‑
vábbra is a szerencsi laborban

történik. A páciensek leghama‑
rabb másnap reggel kaphatják
meg a leleteiket, az intézmény
regisztrációs pultjánál, 7 és 15
óra között. A vérvételre érkezők
a régi, hagyományos kártyasor‑
számok helyett immár sorszá‑
mosztó gépből kapnak bilétát,
amelyről a sorszámuk mellett
azt is megtudhatják, mennyien
várakoznak még előttük. Ezt a
labor ajtaja fölött elhelyezett ki‑
jelzőkön is figyelemmel kísér‑
hetik, ahol digitális kĳelző mu‑
tatja csipogó hangjelzés mellett,
hogy hányas sorszámú páciens
következik.

Köszönet a támogatásért
A Szerencsi Bölcsisekért Alapítvány ezúton mond köszönetet

mindazoknak, akik támogatták a kicsiket. A befolyt összeget az
alapító okiratba foglaltaknak megfelelően fogjuk felhasználni.
Adószámunk 18425752‑1‑05. Kérjük támogassanak továbbra is!

Kuratórium elnöke.

Anyakönyvi hírek

A Szerencsi ÁMK
programajánlata

Bevezették az új beteghívó-rendszert

Születtek: Kiss‑Orosz Imre, Balázs Dorina, Laczkó Bence,
Kartalin Jázmin Blanka, Trinácz Emma, Boros Leila, Kovács
Nándor, Gyömbér Luca, Juhász Bence, Müller Maja, Kéri Jú‑
lia, Radics Róbert, Kiss Adél, Madák Réka Flóra, Somoskői
Emma, Halász Levente, Varga Lili, Jakab János, Kovács Lehel. 

Üdvözöljük városunk ifjú polgárait!
Elhunyt: Kolozsvári Lajos 67 éves, Timku Ákos 44 éves, Pa‑

csuta Ferenc 63 éves, Ziegler József 80 éves.
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Vízszintes: 1. A megfejtés első ré‑
sze. 12. Illatos, de nem biztos, hogy
kellemes. 13. Tetejére teszek. 15. For‑
dított mutatószó. 16. Súlyt megálla‑
pítok. 18. A‑vitamin, vég nélkül. 19.
Szigetállam. 20. Dante keverve. 21.
Férfinév. 24. Kullancs által okozott
kór. 26. Iráni uralkodói cím. 27. Ve‑
lem szembeszállva. 30. Tojásos élel‑
miszer. 33. Katolikus papság össze‑
foglaló neve. 34. Régi hangszer. 36.
Egy németül. 37. Szomorú. 38. Dö‑
gevő maradt. 41. Személyed. 42.
Közelebbivel. 43. Árusít. 45. Szoba
angolul. 46. Soha németül. 48. Talál.
49. Spanyol, norvég, osztrák gépko‑
csĳelzés. 50. Papír, régen. 51. Kártya‑

játék. 53. Egyfajta vadászkutyát. 56.
Szobába. 58. Hull. 60. Epe tárolására
szolgáló szerv. 
Függőleges:2. Kerek szám. 3. Kard‑
ja a szerencse forgandóságára utal.
4. Kilátásba helyezett. 5. Végzet. 6.
Kettős betű. 7. Ákombákom betű‑
ket papírra lejegyez. 8. Nem aktuá‑
lis. 9. Számtani művelet végén kap‑
juk. 10. A vizek városa. 11. Szálakat
egymásba rögzítette. 12. A megfej‑
tés második része.14. Szemet gyö‑
nyörködtető táj jelzője. 17. Ilyen ér‑
tékű papírpénzzel. 22. Érzékcsaló‑
dás. 23. Vonul, de az eleje és a vége
lemarad! 25. Kiejtett betű. 28. A
Himnusz megzenésítője. 29. Emel!

31. Traktormárkát. 32. Inkognitó‑
ban. 35. Elviseli. 39. Egy „egész” al‑
kotórészei. 40. Tova. 44. Gyapjúszö‑
vet. 47. Öt tó egyike. 49. Heves me‑
gye székhelye. 52. Kun keverve. 53.
Egyik szülő. 54. Költői sóhaj. 55.
Mint, németül. 57. Számnév. 59. Sö‑
rény végei. 61. Ittrium, oxigén. 

K. Cs.

A november 23‑ai keresztrejtvény
helyes megfejtése: Csak az erősek
tudnak nyugodtak lenni. A gyengé‑
ket ide‑oda lengeti a szél. A helyes
megfejtést beküldők közül  Murá‑
nyi Imre, Szerencs, Magyar u. 23.
szám alatti lakos ajándékutalványt
nyert a Szerencsi Fürdő és Well‑
nessházba, amely a Szerencsi Hírek
szerkesztőségében (Szerencs, Nép‑
ház) vehető át. A december 14‑ei ke‑
resztrejtvény megfejtésének bekül‑
dési határideje: 2013. január 2.

Karácsonyi gondolat: Ne a hóban, csillagokban, ne ünnepi foszlós kalácson…
�

KERESZTREJTVÉNY
2012. december 14.

REJTVÉNYFEJTŐK, FIGYELEM!
A Szerencsi Hírek keresztrejtvényének

ajándéksorsolásán csak azok a megfejté‑
sek vesznek részt, amelyekhez mellékel‑

ték ezt a szelvényt.
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58 59 60 61

A méregtelenítés mestere:
a finn szauna

A hagyományos szaunaka‑
binban a még elviselhetően ma‑
gas hőmérséklet és a szauna‑
kályhára való felöntés élményé‑
nek hatására felpezsdül a vér,
beindul a kívánt izzadás folya‑
mata. Ezen reakció kiváltója a
bőrfelületet érő hőhatás és a be‑

lélegzett forró levegő elegye, me‑
lyek megfelelő ideig való kom‑
binációja garantálja a tökéletes
méregtelenítést. A testünkben
felhalmozódott salakanyagok a
megnyílt bőrpólusokon keresz‑
tül az izzadságcseppek segítsé‑
gével távoznak. Használat után
jóleső érzés a hidegvizes zuhany,
vagy a hűs merülő medencében
való megmártózás érrendszert
szűkítő hatása. A szaunázás
rendszeressége nem szentírás és
nincs időhöz kötve: testünk jelzi
számunkra a még jóleső haszná‑
lat időtartamát és gyakoriságát.

A Szerencsi Fürdő és Well‑
nessházban (Rákóczi út 94.) is
igénybe vehető finn szauna lazít‑
ja izomzatunkat és javítja közér‑

zetünket, használatával kiválnak
a bőrünkben felgyülemlett
szennyeződések, serkenti a hám ‑
sejtjeink újraképződését, fokozza
testünk edzettségét és a fertőzés‑
sel szembeni ellenálló képessé‑
gét, edzésben tartja szívünket,
stabilizálja vérnyomásunkat, va‑
lamint fokozza a hormonképző‑
dést és jótékonyan hat vegetatív
idegrendszerünkre is. Hatására
a stressz is elillan, a gondolatok
kitisztulnak, a mindennapok
problémája a szaunatéren kívül
marad. A test és a lélek kitisztul,
az elem feltöltődik.

A wellness szolgáltatásról to‑
vábbi információ a 47/560‑250‑es
telefonszámon kérhető.

(X)

Utazás és szerelem – ezek várnak a Kos jegyűekre
ebben az időszakban. Ne vonjon meg semmit ma-
gától, amiben örömét leli. A szilvesztert valószínű-
leg más éghajlat alatt tölti. Munkahelyén fokozott
stressznek lesz kitéve: minél nagyobb erővel dol-
gozik, annál több ellenállásba ütközik. Az év végi
hajrá megviseli idegeit.

A Mars a karrier házában kap rossz fényszöget a hó-
nap végén, ezért számítson arra, hogy főnöke a
szokásosnál keményebben bánik majd önnel. Ér-
zékeny lélek lévén ezt egyenesen támadásnak vél-
heti, amiben van is némi igazság. De inkább fogja
fel így: a sors kényszeríti rá, hogy kényelmes életén
változtasson.

A hónap elején a kötelességek házában járó boly-
góegyüttállás kedvező hatását csak akkor tudja iga-
zán kihasználni, ha kicsit lazít az otthoni, párkap-
csolati béklyókon. Ne hűtlenségre gondoljon, csak
több szabadságra, ami annál kellemesebbé teheti
majd az együtt töltött órákat. Ezt mindkettőjüknek
meg kell értenie.

Túl sokat ad magából a világnak, még a saját
egészségét is hajlamos kockáztatni. Jó lenne meg-
álljt parancsolni a sodrásnak, és jobban odafigyelni
az étkezésre, a sportra! Tudom, nem könnyű feladat
ez így karácsony táján, de mégsem volna haszon-
talan némi böjttel készülni a nagy eszem-iszomra.
Nem pusztán esztétikai okokból.

Bár az anyagi nehézségek alighanem már csak jö-
vőre fogják elhagyni a háza táját, azért már most
sokat tehet a jövő megalapozásáért. A munka há-
zán áthaladó Plútó és Mars feltüzeli munkakedvét
és kitartását, itt az ideje az extra feladatok vállalá-
sának. Az üzleti tárgyalásokat ne időzítse a hónap
végére.

Lassan kezdi behúzni tüskéit, de még mindig ne-
hezen viseli, ha ellentmondanak önnek. Szorongá-
sának gyökere a változás társkapcsolatában. Nagy
megnyugvást találhat a lakberendezésben. Házá-
nak, szobájának csinosítása valójában saját lelké-
nek rendbetételével áll kapcsolatban. A túlzásoktól
óvakodjon.

Jó lehetőségei adódhatnak a karrier terén. Ha még-
sem tudja kihasználni azokat, az okokat önmagá-
ban keresse. Talán túl merevvé vált. Ideje volna,
hogy meghallja az új idők szavát. Az Uránusz ked-
vezőtlen fényszögben áll a Plútóval, otthonában
ezért nagy felfordulásra számíthat. Vigyázzon a csil-
lagszórókkal és a petárdákkal!

A legjobban egy Skorpió tud szeretni; ezt csak azok
nem tudják, akik utáltak már Skorpiót (mert ön a
gyűlöletben is erős). Ez az időszak viszont egyér-
telműen a szeretetről és a viszont szeretetről szól-
hat. Adja meg a módját! Pénzügyekkel most nem
érdemes törődni: a nehézségek hamarosan meg-
oldódnak. 

Ha már a kötelesség és a munka frontján erőn felül
teljesít, legalább egy hétvégét töltsön kellemes
emberek társaságában, utazzon el, ha teheti. Ott-
honában is felgyűltek a tennivalók, ne késlekedjen
a szükséges javításokkal! Az ismeretlen helyeket
jobb lenne most elkerülnie, ragaszkodjon inkább a
bevált kocsmákhoz, barátokhoz.

Jobban jár, ha akaratát inkább gyengéd ráhatással
próbálja meg érvényesíteni; most különösen a ked-
vesével nem tanácsos nyíltan szembeszállnia. Egy
idősebb barátjával való kapcsolata gyümölcsöző le-
het pénzügyi szempontból. Ha munkahelyi gond-
jaira keres megoldást, akkor jobb, ha kivár egy da-
rabig.

Szerelmi féltékenység gyötörheti szívét, aminek
oka saját nagyravágyásában és hiúságában kere-
sendő. Lássa be: talán nem jó lóra tett. Ideig-óráig
sikerülhet eljátszani a szerepet, de, ha kiderül, hogy
ön egészen más, mint aminek hitték, az bizony ki-
ábrándító mindkettejüknek. A látszatot erőn felül
fenntartani nem kifizetődő.

Ne akarja magára haragítani kedvenc főnökét, in-
kább fojtsa vissza indulatait. Ha mélyen magába
néz, talán nem is az ostoba főnöki utasításokkal
van baja, csak pénz- vagy szerelmi ügyei nyomaszt-
ják, vagy egyszerűen unja magát, legszívesebben
világgá menne. Nem javaslom. Egy külföldi utazás
most nagyon rosszul sülhet el.

horoszkóp
december 14. – december 31.

KOS (III. 21.-IV. 20.)

BIKA (IV. 21.-V. 20.)

IKREK (V. 21.-VI. 21.)

RÁK (VI. 22.-VII. 22.)

OROSZLÁN (VII. 23.-VIII. 23.)

SZŰZ (VIII. 24.-IX. 23.)

MÉRLEG (IX. 24.-X. 23.)

SKORPIÓ (X. 24.-XI. 22.)

NYILAS (XI. 23.-XII. 21.)

BAK (XII. 22.-I. 20.)

VÍZÖNTŐ (I. 21.-II. 19.)

HALAK (II. 20.-III. 20.)

Hozzávalók a tésztához:
1,5 dl tej, 10 dkg cukor, 5 dkg

élesztő, 50 dkg liszt, 15 dkg vaj
(plusz egy kevés a tepsi kikené‑
séhez), 3 tojás (egy a tészta meg‑
kenéséhez), 1 citrom reszelt héja.

Langyosítsuk meg a tej felét,
adjunk hozzá egy kevés cukrot,
és tördeljük bele az élesztőt. A
lisztet egy nagy tálban keverjük

el a cukorral, egy csipet sóval, a
tej másik felével, a tojással és a
vajjal. Végül dolgozzuk hozzá
az élesztős tejet is. Fél órán ke‑
resztül kelesszük letakarva, me‑
leg helyen. Ezután adjuk hozzá
a citromot, majd keverjük erő‑
sen addig, amíg a tészta fényes
és levegős nem lesz. Ezután
újabb fél óra kelesztés követke‑
zik. Ha a tészta már szépen
megkelt, nyújtsuk egy centi vas‑
tagra, kenjük meg a kihűlt tölte‑
lékkel (ha a töltelék meleg, a
bejgli sütés közben kireped, és
nem lehet szépen szeletelni),
majd óvatosan tekerjük fel. A ki‑
vajazott tepsiben még hagyjuk
fél órát pihenni, majd kenjük
meg a felvert tojással, ettől szép
aranysárga lesz, végül szurkál‑

juk meg villával. Kétszáz fokon
gyönyörűen megsül egy óra
alatt.

Mákos töltelék: 15 dkg darált
mák, 10 dkg cukor, 2,5 dl tej, 
2,5 dl tejszín, 5 dkg búzadara.
Egy mélytányérban keverjük el
a mákot a tejszínnel és a tejjel,
majd az egészet forraljuk össze.
Ezután adjunk hozzá annyi
grízt, hogy a massza összeáll‑
jon, de még kenhető maradjon.
Ízesíthetjük citromlével, de te‑
hetünk bele mazsolát is.

Diós töltelék: 60 dkg darált
dió, 45 dkg porcukor, fél dl rum,
3 evőkanál mazsola. A cukrot
főzzük fel egy kevés vízben,
majd adjuk hozzá a diót, illetve
az ízesítőket. A rumot a végén
keverjük hozzá.

MIT FŐZZÜNK A HÉTVÉGÉN?

Karácsonyi recept: mákos és diós bejgli



A lövészsportot is népszerűsí‑
tő versenyre közel négyszáz fi‑
atal nevezett be az ország tizen‑
hat megyéjéből. A tizenkét kate‑
góriában lebonyolított megmé‑
rettetéshez negyven lőállást ala‑
kítottak ki a szervezők és ugyan
pörgősre sikeredett a küzdelem,
az utolsó eredményhirdetésre a
késő esti órákban került sor. Az
eseményen részt vett Hammerl
László, a tokiói olimpia sportlö‑
vő bajnoka, aki elmondta érdek‑
lődésünkre, hogy a fiatalok kö‑
rében nemcsak a nagyvilágban,
de Magyarországon is a legnép‑
szerűbb sportágak közé tartozik
a lövészet. Kovács Tibor, a Ma‑
gyar Sportlövők Szövetsége fő‑
titkára arról adott tájékoztatást,
hogy érdekes eredményekkel
zárultak a diákolimpiát megelő‑
ző versenyek, azaz a kvalifikáci‑
ók. Három nagyon tehetséges
fiatal, mindhárman a szerencsi
Bolyai János Katolikus Általános
Iskola tanulóiként mondhatták
el magukról, hogy korosztá‑
lyukban ők lettek Borsod‑Aba‑
új‑Zemplén megye csapata, így
jelen esetben a Bolyai iskola
egyet jelentett a megyével. Ullik
Béla, a B.‑A.‑Z. Megyei Sportlö‑
vő Szövetség főtitkára hozzátet‑
te, hogy a szerencsi fiatalok
nagy reményekkel indultak ne‑
ki a versenynek, és mint az kide‑
rült, nem minden alap nélkül
volt ok az örömre, hiszen a fiúk
elsők lettek csapatban, Bu‑
kovszky Péter pedig a dobogó
harmadik fokára állhatott fel
egyéniben. Koncz Ferenc pol‑
gármester nem kis elragadtatás‑
sal jegyezte meg a diákolimpia
kapcsán, hogy Szerencs új hír‑
névvel büszkélkedhet, immár
nemcsak az édesipari terméke‑
ken, a tokaj‑hegyaljai borokon, a
kulturális értékeken, de a sport‑
on keresztül is megmutatta ma‑
gát. Az eredményhirdetéseket
követően Koncz Ferenctől és
Hammerl Lászlótól vehették át

jutalmaikat a legjobbak, a sport‑
rendezvényt személyesen támo‑
gatta a szerencsi polgármester,
továbbá a Szerencsi Bonbon Kft.
Az édesipari cég ajándékait a
bajnokok kaphatták meg az ér‑
mek, serlegek és elismerő okle‑
velek mellett.

2012/2013 tanévi Sportlövő
Országos Diákolimpia országos
döntőjének eredményei:

Nyíltirányzékú légpuska, 20
lövéses fiú „A” kategória, egyé‑
niben 3. Bukovszky Péter 181
kör, 8. Nagy Gábor 169 kör, 
13. Kövér Dániel 167 kör. Ők

mindhárman a Bolyai iskola di‑
ákjai.

Nyíltirányzékú légpuska, 20
lövéses leány „A” kategória,
egyéni versenyszámban Fodor
Tiffany (160) 12. lett. Nyíltirány‑
zékú Légpuska, 20 lövéses leány
„B” kategória egyéni verseny‑
számban Hauzer Vivien Ágnes
(Bocskai gimnázium, Szerencs)
144 körrel 23. helyezett lett. 

Légpisztoly 20 lövéses fiú „A”
kategória egyéni versenyszám‑
ban Bukovszky Péter (156) 
14. helyen végzett. Légpisztoly
20 lövéses fiú „B” kategória
egyéniben Porkoláb Gábor (156)
15. helyen fejezte be a versenyt.
A zártirányzékú légpuska 40 lö‑
véses fiú „C” kategória egyéni
versenyszámban Gombos Le‑
vente Balázs 354 kör teljesít‑
ménnyel 13. helyen végzett.

Borsod‑Abaúj‑Zemplén me‑
gye csapata, azaz a szerencsi Bo‑
lyai János Katolikus Általános
Iskola három diákja (Bukovszky
Péter, Nagy Gábor, Kövér Dáni‑
el) a dobogó legfelső fokára áll‑
hatott fel.

Az ünnepélyes eredményhir‑
detésen Szerencs város különdí‑
ját Koncz Ferenc polgármester
adta át Bukovszky Péternek, a
legeredményesebb szerencsi
versenyzőnek.              M. Z. – SfL
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Légfegyverek csattogásától volt hangos a Kulcsár Anita Sportcsarnok november
24‑én, ugyanis Szerencsen rendezték meg a 2012. évi Sportlövő Diákolimpiát.

Országos bajnok lett a Bolyai csapata

A labdarúgó megyei II. osztály Keleti csoportjának
15. fordulójában hazai pályán fogadták Hollóháza csa‑
patát a szerencsi labdarúgók.

Győzelemmel zárt
Szerencs

A november 24‑ei mérkőzé‑
sen elsőként az ifjúsági csapatok
léptek a pályára. A szerencsiek
már az összecsapás 12. percben
meg szerezték első góljukat,
amelyre a vendégek csak a 28.
percben tudtak reagálni. A lel‑
kes szerencsi ifjak azonban a fél‑
idő utolsó harmadában újabb
találatot érvényesítettek, meg‑
szerezve az előnyt a Hollóházá‑
val szemben. Labdarúgóink ezt
a fölényt az első félidő végéig
meg tudták tartani. A második
játékrészben mindkét csapat to‑
vábbi egy‑egy találatot érvénye‑
sített, így a mérkőzés végered‑
ménye 3‑2 lett Szerencs javára.
(Góllövőink: Szatmári Attila,
Molnár Ádám (2).)

Az őszi sorsolás utolsó felnőtt
összecsapásán a szerencsiek
szerezték meg a vezetést. A má‑
sodik játékrész igazán izgalmas‑
nak ígérkezett, hiszen a hazaiak
egymás után gyártották a gólo‑
kat, amelyekre az ellenfél csak a
62. percben tudott válaszolni
egyetlen góllal. A mérkőzés vég‑
eredménye 5‑1 lett a hazai csa‑
pat javára. (Szerencsi góllövők:
Gombos Ádám (3), Lengyel
László, Nagy László.)

Lukács Bertalan edző szerint
az év utolsó mérkőzésén biztos
győzelem született, amely a ki‑
váló játékvezetésnek és a támo‑
gatóknak köszönhető. A szeren‑
csi labdarúgók jelenleg a tabella
7. helyén állnak.

Szerencs Város Sportegyesületének asztaliteniszezői november 24‑én a Férfi NB II. osztályú bajnokság Észak‑
keleti csoportjának VII. fordulójában Tiszaújvárosban vendégszerepeltek, ahol újabb vereséget szenvedett a
szerencsi „A”  csapat.

Asztalitenisz: vereség idegenben

A középmezőnyhöz tartozó
hazai csapat – volt NB I‑es játé‑
kossal erősítve – fölényesnek
látszó győzelmet aratott a kon‑
centráció hiányában játszó sze‑
rencsi csapat ellen. Ezt támaszt‑
ja alá, hogy az előírt 18 mérkő‑
zésből hét végződött a lehető
legkisebb arányú 3–2‑es ered‑
ménnyel, és a hét mérkőzésből
hatot a hazai, egyet pedig a
vendégek nyertek. (Korály Ti‑
bor négyből három mérkőzését
veszítette el 3–2‑re.) 

A mérkőzés végeredménye:
Tiszaújváros SC I. – Szerencs
VSE I.: 14–4. Egyéni győztesek:
Köllő András (3gy/1V), Stadler
Tamás (1gy/3v), Korály Tibor
(0gy/4v), Filácz Attila (0gy/4v).

Páros eredmények:  Köllő ‑
Stadler (v),  Korály ‑ Filácz (v).

Szerencs Város Sportegyesü‑
letének a megyei I. osztályú baj‑
nokságában szereplő asztalite‑
niszezői november 24‑én a Mis‑
kolci Sportiskola csapatát fo‑
gadták hazai pályán.

A Rákóczi iskola tornatermé‑
ben megtartott eseményen a
megyei együttes lemásolta az
„A” csapat eredményét csak
fordítottan, mivel hazai pályán
ugyanazon arányban győze‑
delmeskedett a Miskolci Sport‑
iskola gárdája felett. Ezen a
mérkőzésen is volt öt 3–2‑es
mérkőzés, de ebből kettőt mi
nyertünk meg. (Csorba István a
négy mérkőzéséből szintén há‑
rom mérkőzését veszített el 3–
2‑re.) Nagyban hozzájárult a

csapat fölényes győzelméhez
ifj. Csorba István és Korály Csa‑
ba hibátlan teljesítménye, vala‑
mint a mindig meghatározó két
páros mérkőzésünk megnyeré‑
se. A mérkőzés végeredménye:
Szerencs VSE II. – MISI: 14–4

Egyéni eredmények: Ifj.
Csorba István (4gy/0v), Korály
Csaba (4gy/0v), Tatár Béla
(3gy/1v), Csorba István
(1gy/3v). Páros eredmények:
Csorba ‑ Korály (gy), Ifj. Csorba
‑ Tatár (gy).

A kosárlabda NB II. Keleti csoportjában szereplő sze‑
rencsi férfi csapat győzelmet aratott Békéscsabán no‑
vember 24‑én.

Diadal Békéscsaba
ellen

– Nem kezdtünk jól, a hosszú
út nyomait szemmel láthatóan
mindenki magán viselte. Hét
perc után 18‑6‑ot mutatott a
tábla. A pánik helyett bemele‑
gedtünk, a védekezésünket kis‑
sé kitoltuk és elkezdtünk oko‑
sabban támadni. Már itt lehe‑
tett látni, hogy a mérkőzés se‑
bességét mi diktáljuk és ezt az
ellenfél nem fogja végig bírni.
Valószínűleg ők is érezték ezt,
mert afféle jégkorongos módon
igen sűrűn cseréltek, de ez sem
segített rajtuk. Fokozatosan
nőtt a különbség, mivel nem‑
csak gyorsak voltunk, hanem
kívülről is nagyon jól dobtunk.
A végén még az is belefért,

hogy szinte csak a juniorok ját‑
szották az utolsó negyed jó ré‑
szét. A különbség így is nőtt.
Úgy érzem, ezt a meccset na‑
gyon profin oldották meg a fi‑
úk. Ami a legfontosabb, újra
csapatként léptünk fel minden
tekintetben, és ez mindig jó
egyéni teljesítményeket is inspi‑
rál – nyilatkozta lapunknak
Gulyás László, a csapat edzője.

Békéscsabai KK – Szerencs
VSE: 61‑88 (18‑18, 16‑21, 15‑19,
12‑30). SZVSE: Jakab L. 23/6, Bi‑
hari L. 14/6, Birk L. 18/18, Mar‑
ton P. 6/6, Endrész T. 16 csere:
Szárnya G. ‑, Kovács Á. 3/3,
Lippai Sz. 4, Vitányi D. 4., Sze‑
mán B.‑, Koncz F. ‑, Pallai Á.



– Ezúton is szeretnénk meg‑
köszönni a megtisztelő Sze‑
rencs Város Zenekara címet,
amit az idei csokoládéfesztivá‑
lon vehettünk át Koncz Ferenc
polgármestertől – válaszolta
kérdésünkre Kiss Endi. – Az
esztendő végén elmondhatjuk,
hogy 2012‑ben megdupláztuk a
koncertjeink számát a tavalyi
évhez képest, amit nagyban kö‑
szönünk a stábunknak is, akik

velünk és értünk élnek. A konc‑
ertek közben jutott idő videok‑
lipet forgatni egy új dalunkhoz,
melynek címe Harcra Fel! és a
Diósgyőr focicsapatnak írtunk,
ezzel is buzdítva a borsodiakat
a végső győzelemre. Terveink
szerint még idén egy újabb
szerzeményt mutatunk be a
legnagyobb kereskedelmi csa‑
torna tehetségkutató műsorá‑
ban. Az új dalunk az Egyfor‑

mán lett címet kapta és arról
szól, hogy merjünk kicsit mások
lenni, ne az egyforma trendek
felé haladjunk mindannyian.
Októberben jelent meg a tava‑
lyi, teltházas Budapest Papp
László SportAréna‑beli koncer‑
tünk DVD és koncertlemez
anyaga, ami nagyon szépen
fogy.

Lassan pedig elérkezünk dec‑
ember 25‑éhez, amikor újra ott‑
hon, Szerencsen karácsonyo‑
zunk. Pár évvel ezelőtti hagyo‑
mányt elevenítünk fel a Rákó ‑
czi‑vár falai közt, ahol két sze‑
rencsi zenekarral (Rollercoaster,
IdiotSide) pörgetünk fel min‑
denkit a karácsonyi Hooligans
buli előtt. Reméljük, hogy min‑
denkivel tudunk találkozni a
koncert alkalmával és hasonló
nagy buli lesz, mint nyár végén
a Csokifesztiválon! Addig is a
Szerencsi Hírek hasábjain ke‑
resztül kívánunk mindenkinek
kellemes ünnepeket és sikeres,
boldog új esztendőt!
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Karácsonyi Hooligans koncert
Hazalátogat Szerencs Város Zenekara

A tervek szerint december 25‑én este hagyományos karácsonyi Hoooligans
koncert részesei lehetnek a zenekar rajongói. Utoljára a nyári Országos Csoko‑
ládé Fesztiválon láthatta őket a szerencsi közönség, s amikor megkerestük a ban‑
dát, feltettük a kérdést: mi újság Hooligans?

A megfestett valóság címmel
Suhaj Zoltán szerencsi alkotó
műveiből nyílt kiállítás decem‑
ber 7‑én a Szerencsi Fürdő és
Wellnessház körgalériájában. A
tárlat kuriózuma egy monu‑
mentális olajfestmény leleplezé‑
se volt, melyet a művész öt hó‑
napon keresztül festett erre az
alkalomra.

Bár az alkotó szerényen elme‑
sélte a megjelenteknek, hogy
még legalább kéthónapnyi
munkát kell fektetnie abba,
hogy tökéletesítse a Koncz Fe‑
renc polgármesterrel együtt le‑
leplezett művét, a látogatókö‑
zönség így is ámulattal tekintett
Az elemek harca című képre.

Suhaj Zoltán a tárlat nyitá‑
nyaként elmondta: a viharos
tengerrel küzdő hajósokat ábrá‑
zoló művével azt kívánta kife‑

jezni, hogy az ember mi min‑
dent képes elérni, ha teljes erő‑
bedobással küzd a céljáért, pró‑
bálva a lehető legjobbat kihozni
önmagából. Mint mondta, ő a
festészetben találta meg önma‑
gát, ezt az utat szeretné bejárni,
egyre jobban fejlődve ezen a te‑
rületen. 

Az alkotó ezen a jeles alkal‑
mon tett egy felajánlást is, mi‑
szerint szeretne készíteni egy
Szerencset ábrázoló nagy fest‑
ményt is, amelyet a városnak kí‑
ván ajándékozni.

A január 10‑éig látogatható
kiállításon a fent említett képen
kívül még három portrét tekint‑
hetnek meg az érdeklődők, va‑
lamint A lépcsőház című olaj‑
festményt, amely előkelő helyen
szerepel a legnagyobb hazai on‑
line képzőművészeti portálon.

Vászonra vitt küzdelem

A Szerencsi Hírek, 

és a Szerencsi Városi Televízió 

szerkesztőségének valamennyi munkatársa 

nevében ezúton kívánunk 

békés, szeretetteljes 

karácsonyt 

és boldog új esztendőt 

minden kedves 

olvasónknak!Új, ingyenes Szerencsi Hírek!

JANUÁRTÓL JANUÁRTÓL 
MINDEN SZERENCSI MINDEN SZERENCSI 

HÁZTARTÁSBAN!HÁZTARTÁSBAN!

A megye legjobb iskolája:
a szerencsi Rákóczi

Korábban beszámol‑
tunk arról, hogy az
Észak‑Magyarország és
a Borsod Online által
szervezett, a megye leg‑
jobb iskoláit kereső in‑
ternetes játékon a sze‑
rencsi Rákóczi Zsig‑
mond Általános Iskola
kapta a legtöbb szava‑
zatot és szerezte meg az
első helyezést. A cím‑
mel járó kupát Papp
Gyula a napilap újságí‑
rója adta át a diákok‑
nak november 29‑én.

A Szerencsi Városüzemeltető Nonprofit Kft. 
ezúton is értesíti a látogatókat, hogy a 

Városi Tanuszoda téli karbantartás miatt 
2012. december 16-ától 2013. január 13-áig 

zárva tart. 
Nyitás: 2013. január 14-én.

A karbantartási időszak alatt az úszni vágyó vendégeket 
folyamatos akciókkal várja a Szerencsi Fürdő és Wellnessház.

Téli karbantartás 
a Városi Tanuszodában


