
SzerencsiSzerencsi

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

INGYENES KIADVÁNY

XXVIII. évfolyam 19. szám • 2013. december 13.

(részletek a 3. oldalon)

400 millió forintos
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Békés, áldott karácsonyt 
és boldog új esztendőt kívánok
Szerencs minden lakójának!



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

Fogadóórák: Koncz Ferenc, polgármester: időpont egyez-
tetéssel tart fogadóórát. Dr. Egeli Zsolt alpolgármester:
minden hónap harmadik hétfőjén, legközelebb december 16-
án 14-16 óráig. Telefon: 47/565-203. Kiss Attila alpolgár-
mester: minden hónap második szerdáján, legközelebb janu-
ár 8-án 14-17 óráig. Telefon: 47/565-203. Dr. Barva Attila
jegyző: minden páros hét szerdáján, legközelebb január 8-án
8-12 óráig. Telefon: 47/565-202.
A fogadóórák telefonos bejelentkezés alapján történnek. 

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

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

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

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

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

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

FOGORVOSI RENDELŐK
I. számú fogorvosi körzet: Rendel: Dr. Varga Renátó. Cím:
3900 Szerencs, Bekecsi u. 10. (ESZEI). Tel.: 47/361-758. Ren-
delési idő: hétfő–szerda: 8–14 óráig; csütörtök: 13–19 óráig;
péntek: 8–14 óráig.
II. számú fogorvosi körzet: Rendel: Dr. Gálné Dr. Bíró Ma-
rianna. Cím: 3900 Szerencs, Rákóczi út 86. (bejárat a Petőfi
utca felől). Bejelentkezni személyesen, vagy a 20/564-5064-
es telefonszámon lehetséges. Rendelési idő: hétfő: 9–15 órá-
ig; kedd: 12–18 óráig; szerda–péntek: 9–15 óráig.
III. számú fogorvosi körzet: Rendel: Dr. Brugoviczky Zsolt
Béla. Cím: 3900 Szerencs, Sallai út 11.Tel.: 47/362-247. Ren-
delési idő: hétfő–szerda: 14–20 óráig; csütörtök: 13–19 óráig;
péntek: 14–20 óráig.

KÖZPONTI ORVOSI ÜGYELET
Szerencs, Rákóczi út 51. Tel.: 47/364-300. Diszpécserszolgá-
lat: 47/362-255.

ÜGYELETES GYÓGYSZERTÁRAK
December 16-22: Alba Gyógyszertár. December 23-29.: Sze-
rencs Gyógyszertár. December 30. – Január 5.: Centrum Gyógy-
szertár. Január 6-12.: Oroszlán Gyógyszertár. 22 óra után a
gyógyszertárak telefonos egyeztetést követően, az
ügyeletes orvos kérésére, rendkívüli esetben biztosítják
a gyógyszer kiadását.

GYÓGYSZERTÁRAK NYITVA TARTÁSA
Alba: Szerencs, Rákóczi út 102. Tel.: 47/361-530. Nyitva: H–
P: 8–17 óra, Szo.: 8–12 óra. Centrum: Szerencs, Rákóczi út
75. Tel.: 47/362-054. Nyitva: H–P: 7.30–19 óra, Szo.: 7.30–
11.30 óra. Oroszlán: Szerencs, Bekecsi út 8. Tel.: 47/361-433.
Nyitva: H–P: 8–19 óra. Szerencs: Tesco Áruház. Tel.: 47/560-
302. Nyitva: H–Szo.: 8–20 óra, V: 8–19 óra.

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

ZEMPLÉNI MÚZEUM
Szerencs, Rákóczi-vár. Tel./Fax: 47/777-770. E-mail: muze-
um@szerencs.hu. A kiállítások általános nyitva tartási rendje:
kedd–péntek: 8–16 óráig; szombat és vasárnap: 10–16 óráig;
hétfő: zárva. December 21. és január 5. között hétvégeken
csak előre bejelentett csoportot fogadnak.

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

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

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

A Szerencsi Hírek ügyeleti telefonszáma:
20/340-6089

KÖZÉRDEKŰ INFORMÁCIÓKKÖZÉRDEKŰ INFORMÁCIÓK

Gyógyúszás kezdőknek és haladóknak.
Az OEP által támogatott 18 éves kor alatti csoportos gyógyúszás időpontjai:

Kezdő csoport (USZODA). Időpontok: kedd: 1515.45 óra, 1616.45 óra, 1717.45
óra; szerda: 14.3015.15 óra; csütörtök: 1616.45 óra, 1717.45 óra.

Középhaladó csoport (FÜRDŐ). Időpontok: hétfő:1515.45 óra; 
kedd: 1515.45 óra; szerda: 1515.45 és 15.4516.30 óra.

Haladó csoport (FÜRDŐ). Időpontok: kedd: 17.4518.30 óra;
péntek: 14.3015.15 óra, 15.1516 óra.

Recept nélkül a szolgáltatás 900 Ft/alkalom áron vehető igénybe.
BABAÚSZÁS minden szombaton 1011 óráig a Városi Tanuszodában.

VÍZ ALATTI TORNA minden héten kedden 18.3019.15ig 
a Szerencsi Fürdő és Wellnessházban.

Jelentkezés: Szerencsi Fürdő és Wellnessház (Rákóczi u. 94., tel.:
47/560250); Városi Tanuszoda (Ondi u. 1., tel: 47/560254).

Kiadó iroda- és üzlethelyiségek
A Szerencsi Városüzemeltető NonProfit Kft. (3900 Szerencs, Eperjes út 9.), 

mint bérbeadó pályázatot hirdet Szerencs Város Önkormányzata tulajdonában lévő 
irodahelyiségek bérbeadására.

Irodahelyiségek:
1. Szerencs Ondi út 1. (Városi Tanuszoda) alatti ingatlanban 

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

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

Üzlethelyiség, raktárhelyiség:
1. Rákóczi út 99. (hátsó bejárat a Zrínyi utca felől, 

a Halász Cukrászdával szemben) szám alatti ingatlanban 
található komfort nélküli helyiség. Alapterülete: 116 m2.

Bérleti díj összeg: 500 Ft/hó/m2+ÁFA.
A pályázat benyújtásának határideje: 

2013. december 31. (kedd) 12 óra.
A pályázati adatlap átvehető a Szerencsi Városüzemeltető NonProfit Kft. (3900 Sze
rencs, Kossuth tér 1.), a Szerencsi Fürdő és Wellnessházban (3900 Szerencs, Rákóczi

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



Felelős szerkesztő: ÁRVAY ATTILA • Szerkesztőség címe (postacím): 3900 Szerencs, Kossuth tér 1. (Népház) • Telefon: 47/561-180, ügyeleti telefon: 20/340-6089
E-mail: szerencsihirek@szerencs.hu • Honlap: www.szerencsihirek.hu • Hirdetésfelvétel: a szerkesztőség címén.

Kiadja: SZERENCSI VÁROSÜZEMELTETŐ NONPROFIT KFT. 3900 Szerencs, Eperjes u. 9. • Felelős kiadó: TAKÁCS M. ISTVÁN ügyvezető. • Tördelés: NÉMETH PÁL 
Készült: a Gazdász-Elasztik Kft. nyomdájában • Ingyenes kiadvány, megjelenik 3650 példányban. A lapból értesüléseket átvenni, írásokat újraközölni kizárólag 

a szerkesztőség hozzájárulásával vagy a forrás megjelölésével lehet. • A lapban megjelent hirdetések tartalmáért a szerkesztőség nem vállal felelősséget. ISSN 1216-3066

SzerencsiSzerencsi

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

INGYENES KIADVÁNY

3

Magyarország Kormánya 2014ben teljes egészében átvállalja
az önkormányzatok hátramaradt adósságállományát. Január
végére már láthatóak lesznek azok a költségvetési számok,
melyek ismeretében az önkormányzat első dolgai között sze
repel majd, hogy áttekintse a helyi adókat, terhet vegyen le a
városban működő vállalkozások válláról – hangzott el azon a
fórumon, amit november 26án helyi vállalkozóknak szerve
zett Szerencs Város Önkormányzata.
A Rákóczivár lovagtermében Jolsvay János, a BorsodAbaújZemp
lén Megyei Kereskedelmi és Iparkamara Szerencsi Kirendeltségé
nek vezetője köszöntötte a megjelenteket, majd Nyiriné Bárdosi
Mária okleveles könyvvizsgáló, adótanácsadó, a vállalkozókat érin
tő aktuális teendőkre, a 2014ben várható adózási változásokra
hívta fel a figyelmet. A szakember szerint 2014ben adózási szem
pontból is egy kedvező folyamat indulhat el hazánkban.
Koncz Ferenc polgármester elsőként azoknak a helyi vállalkozá
soknak mondott köszönetet, akik 2013ban időben befizették kö
telezettségeiket. A városvezető rövid visszatekintőjében arra em
lékeztetett, hogy a 2010re kialakult csődközeli helyzet miatt be
vezetett takarékossági intézkedések még ma is érvényben vannak
Szerencsen. Az önkormányzat még mindig a település legnagyobb
foglalkoztatója, 708 családnak biztosít megélhetést napjainkban.
Koncz Ferenc a 2014es esztendőről szólva megjegyezte, hogy az
állam február 28ig konszolidálja az önkormányzatok teljes adós
ságállományát. Január végére már látható lesz, hogy a támogatások

milyen mértékben fedezik a kiadásokat és az első lépések között
áttekintik, hogyan lehet csökkenteni a helyi közterheket. 
A fórum témái között kiemelt szerepet kapott a munkahelyterem
tés, hiszen mint Koncz Ferenc elmondta, a közmunkaprogram fon
tos, de nem végleges megoldás. A sokat emlegetett szigetelőanyag
gyárról szólva megjegyezte, hogy a terv ma is él, és reméli, ha ké
séssel is, de mindenképpen megvalósul Szerencsen ez a beruhá
zás. Vannak más elképzelések is, melyek a remények szerint új,
hosszú távú megélhetést biztosítanak majd a szerencsieknek.

M. Z.

Országos szinten összesen 30 milliárd 466
millió forintot osztott szét a kormányzat az
önkormányzatok működőképességének
megőrzésére. Az érintett települések szep
tember 30áig pályázhattak a többletfor
rásra a Belügyminisztériumnál, részletez
ve, hogy milyen jellegű fizetési nehézségük
van. A legnagyobb összeget 1,5 milliárd fo
rintot Pécs kapta, Miskolc 1,1 milliárd fo
rintban részesült, Dunaújváros, Salgótar
ján és Vác pedig 700700 millió forintot ka
pott. A sorban 400400 millió forinttal Aj

ka, Pápa és Szerencs következik.
Czakóné Szikszai Orsolya, a

polgármesteri hivatal pénz 
ügyi osztályvezetője la
punk érdeklődésére is
mertette: Szerencsnek

2010től összesen több
mint 2,5 milliárd forint ki

egészítő állami támogatást biz
tosított a kormányzat. Ez a város nagyság

rendjéhez képest jelentős összeg tartal
mazza az adósságkonszolidáció keretében
elnyert 1,3 milliárd forintot is, de még
nem szerepel benne a banki tartozások
teljes átvállalása, ami a következő év feb
ruár végéig veszi le a hiteltörlesztési köte
lezettségeket a hazai – köztük a szerencsi
– önkormányzatok válláról. Mindez pedig
azt jelenti, hogy a jövő évtől a város szállí
tói tartozásoktól mentesen, 2014 márciu
sától pedig már banki hitel terhek nélkül
gazdálkodhat a város.
Koncz Ferenc polgármester a pénz megér
kezését követően arról tájékoztatta lapun
kat, hogy az idei esztendő gazdálkodás
szempontjából kiemelkedő jelentőségű
Szerencs életében. Magyarország Kormá
nya a 2010ben megalakult önkormányzat
takarékossági intézkedéseit elismerve se
gítő kezet nyújtott a településnek, hogy ki
lábaljon abból a nehéz helyzetből, amibe a
korábbi időszak felelőtlen gazdálkodása

miatt jutott. Az adósság
konszolidáció a banki
terhektől, a 2010től
nyújtott, összességé
ben mintegy 1,2 milli

árd forintos rendkívüli
támogatás – beleértve a

most megítélt 400 millió forintot – pedig
az előző ciklusból megörökölt és azóta fo
lyamatosan magunk előtt görgetett lejárt
határidejű közüzemi díjaktól és az önkor
mányzati cégek beszállítói tartozásaitól is
megszabadítja az várost. Így 2014 márci
ustól minden adósságtól mentesen tervez
hetjük a jövőt, a szinte folyamatosan fojto
gató pénzügyi problémák megoldása, a tal
pon maradásért folytatott küzdelem he
lyett immár a helyi gazdaság megerősíté
sére, a munkahelyteremtésre összponto
síthatjuk a figyelmünket – hangsúlyozta
Koncz Ferenc.

Á. A.

400 millió forint kormányzati támogatás
A helyi önkormányzatok működőképességének megőrzését szolgáló 2013. évi kiegészítő támogatásról szóló

pályázat keretében 1875 magyarországi önkormányzat nyújtotta be jogos kérelmét, amelyből – Koncz Ferenc
közbenjárására – a hatodik legnagyobb összeget, azaz 400 millió forintot Szerencsnek ítélte meg dr. Pintér
Sándor belügyminiszter és Varga Mihály nemzetgazdasági miniszter. Ebből az összegből a város teljesíteni
tudja a lejárt határidejű közüzemi számlákat és szállítói tartozásokat.

Csökkenhetnek jövőre a helyi adók



Az országosan meghirdetett Hivatalok Nyílt
Napja program szerencsi eseményei no
vember 28án az ÉszakMagyarországi Re
gionális Munkaügyi Központ Szerencsi Ki
rendeltségén kezdődtek, ahol dr. Ináncsi
Tünde, a Szerencsi Járási Hivatal vezetője
mondott köszöntőt. Mint elhangzott, a ren
dezvény célja, hogy közelebb hozzák az ál
lampolgárokat a kormányhivatal munkájá
hoz, az érdeklődők betekintést nyerjenek az
ott dolgozók mindennapjaiba.
Koncz Ferenc polgármester röviden ismer
tette a parlament működését, a közigazga
tás egykori és újjászerveződött felépítését.
Saját tapasztalatait felelevenítve említette
meg, hogy a közigazgatás mindenki számá
ra az első személyi igazolvány, vagy az adó
kártya kézhez vételével kezdődik. A türelem
és a mosoly a legjobb filozófia, mert így min
den könnyebben megy az ügyintézésben –
hangsúlyozta a polgármester. 

A diákoknak dr. Ináncsi Tünde
tartott rendhagyó osztályfő

nöki órát. – A közigazgatás
nak jelentős változásra volt
szüksége – fogalmazott,

majd áttért a szakigazgatási
szervek bemutatására, a kor

mányhivatalok felépítésére és fő
államigazgatási feladatainak ismertetésére.
A Szerencsi Járási Hivatal vezetője kiemelte
a hivatali teendők fő célját: ne az állampol
gár utazzon, hanem az aktákat utaztassák. 
Az előadás után a diákság tombolasorsolá
son és kvízjátékon vett részt, az elhangzot
tak alapján kérdésekre kellett válaszolniuk,
a helyes feleletek ajándékcsomagot értek. 
A nap további részében több szakigazgatási

szerv munkatársai várták az érdeklődőket.
A szerencsi népegészségügyi intézetben Ke
rekes Nikoletta tartott prezentációt az
egészséges táplálkozásról. Az előadó felhív
ta a figyelmet a tejtermékek és húsok fon
tosságára, és arra, hogy édességhiányunk
csillapítására inkább gyümölcsöt válasz
szunk. Ismertette a helytelen táplálkozással

járó betegségeket, olyan személyiségzava
rokat, mint az anorexia és a bulimia. Az elő
adás jelmondata a testmozgáshoz kötődött:
Öröm legyen a testmozgás, ne kényszer! Va
gyis, olyan rendszeres edzőprogramot talál
junk magunknak, ami felszabadít, amiben
örömünket leljük. Ezt követően Csorba Csa
báné a védőoltásokról és azok fontosságáról
beszélt. A bocskais diákok betekintést nyer
hettek a magyarországi védőoltási rendszer
fejlődésébe, az ellenanyag létrehozásának
céljába, a himlő és a veszettség ellenszerei
nek felfedezési körülményeibe. A Szerencsi
Járási Hivatal látogatói számára dr. Ináncsi
Tünde néhány perces összefoglalójában a
szakigazgatási szerveket és azok felépítését
vázolta. Ezt követően Balázs Ildikó, a Járási
Gyámhivatal munkatársa nyújtott betekin
tést a mindennapi munkamenetbe. A diá
kok örömére a tombolasorsolás itt sem ma
radt el.
A Hivatalok Nyílt Napja elnevezésű prog
ram ideje alatt a különböző szakigazgatási
szervek munkatársai meghosszabbított
nyitva tartással, este 8 óráig várták az ügyfe
leket. S.O.
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Betekintés az újjászerveződött közigazgatásba
Szerte az országban, így városunkban is egész napos programokkal várták az érdeklődőket a Hivatalok Nyílt

Napja eseményeire. A november 28-án Szerencsen megszervezett programok elsődleges célja az volt, hogy be-
mutassák a kormányhivatalok szerteágazó feladatait, tevékenységeik sokszínűségét. A Szerencsi Járási Hivatal
mellett a helyi munkaügyi központba, földhivatalba, vagy éppen a népegészségügyi intézetbe érkező látogatók
megismerhették, hogyan is működnek a szakigazgatási szervek a mindennapokban.

Az eredetileg mádi születésű idős úr csa
ládtagjainak és gondozóinak társaságában
fogadta köszöntőit az évfordulón. Fel
ocsúdva a meglepődésből szívesen mesélt
látogatóinak egykor volt élményeiről, a ka
tonáskodás megpróbáltatásairól, illetve
aktív korának hétköznapjairól. Csettintve
kóstolta meg a nap alkalmából dugóhúzó
alá került Polgármesterek Bora palackjá
nak tartalmát  megjegyezve, hogy férfiem
ber lévén a száraz nedűk a kedvencei. 
Ez viszont nem jelenti azt, hogy ne lenne
édesszájú, hiszen az ajándékba kapott, mi
ni tűzijátékkal ékesített csokoládétorta a
kedvencei közé tartozik.

Viola Miklós hatgyermekes, szőlőterme
lő famíliából származik, ő a legidősebb. Is
koláinak elvégzése után maga is e mező
gazdasági ágban találta meg a saját család
jának eltartásához szükséges anyagi felté

teleket. 1957ben kötött házasságot, a
frigyből két gyermek született, mindketten
az egészségügyben dolgoznak. Az élet
négy unokával és két dédunokával örven
deztette meg, a családtagok rendszeresen
látogatják. Az édesapa áldozatos munká
jáért a Szerencsi Híreken keresztül is kife
jezik hálájukat, további életéhez sok erőt,
egészséget kívánnak.

Az ünnepelt – a polgármesteri ajándé
kok mellett – átvette a kormányfő által kül
dött 90 ezer forintot, illetve kézjegyével el
látott emléklapját, amely arról tanúskodik,
hogy az ország vezetése nem feledkezik
meg szépkorú állampolgárairól. SfL

Kilencvenedik születésnapján köszöntötték
Orbán Viktor miniszterelnök üd-

vözletét is tolmácsolva köszöntötte
Koncz Ferenc polgármester a kilenc-
venedik születésnapját december 
5-én ünneplő Viola Miklóst, a Sze-
rencsi Idősek Otthonának lakóját.
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Koncz Ferenc polgármester köszöntőjében arról szólt, hogy Sze
rencs életében jelentős esemény, ha a településen működő három
nyugdíjas klub egyike 15. születésnapját ünnepli. A városvezető úgy
véli: fontos, hogy az ember 20 évesen és akár 70 esztendős korában
is jól érezze magát. Szerencs Város Önkormányzata arra törekszik,
hogy mindhárom nyugdíjas közösség jó körülmények között mű
ködhessen, mert fontos, amikor az ismerősök összejönnek és né
hány kellemes órát tudnak eltölteni egymás társaságában. – Min
den társadalomnak és Szerencs városának is szüksége van azokra
az emberekre, akik az elmúlt évek alatt szerzett tapasztalataikat át
adják a fiatalabb generációknak – fogalmazott Koncz Ferenc, aki
egy csokor virágot adott át a Nyárutó Klub vezetőjének, Fincziczki
Istvánnénak.
A szerencsi Rákóczi Zsigmond Általános Iskola diákjainak és peda
gógusainak zenés előadása után a közösség első vezetője, Antal Bé
láné emlékezett vissza a kezdetekre. Elhangzott, hogy az eltelt más
fél évtizedben nyolc klubtársuktól kellett végső búcsút venniük, az
ő emléküknek is adóztak a jubileumi esemény résztvevői. Napja
inkban 44en tagjai a közösségnek. A Nyárutó Klub történetének
fontos része a 2004ben megalakult Nefelejcs Népdalkör. A dalos
csoport szívesen vesz részt városi és az ország más településein
rendezett kulturális eseményeken. Számos jótékonysági akciónak

voltak részesei az évek során. Ruhát, játékokat gyűjtöttek a rászo
rulóknak, segélyszállítmánnyal támogatták az árvízkárosultakat. 
A Nagyszülők az unokáért programjuk keretében vállalták, hogy
évről évre rendben tartják az Ondi úton található játszóteret. Gon
dozzák a terület növényeit, és egy pályázatuknak köszönhetően új,
fajátékokkal szerelték fel a közkedvelt parkot.
Fincziczki Istvánné köszönetet mondott mindazon klubtagoknak,
akik a 15 esztendő alatt aktív résztvevői, segítői voltak programja
iknak. Nyitrai Tiborné titkár pedig fontosnak tartotta megjegyezni,
hogy jó kapcsolatot ápolnak a város másik két nyugdíjas szerveze
tével, akik szintén meghívást kaptak erre az estére. Végezetül kö
szönetet mondott Koncz Ferenc polgármesternek, Szerencs Város
Önkormányzatának, a Szerencsi Művelődési Központnak a jubile
umi est megvalósításáért. A település polgármestere oklevelet adott
át a klub alapító tagjainak.
A Nyárutó Klub tizenöt éves tevékenységét mutatta be az a kiál
lítás, amit a Rákóczivár árkád termében rendeztek be erre az es
tére. A közzétett fotók mellett egy Magyarország térképen jelölték
azt a 98 települést, ahová kirándulásaik során eljutottak a szer
vezet tagjai. M. Z.

A Nyárutó Klub 
15 éves jubileuma

Fennállásának tizenötödik évfordulóját ünnepelte
november 29-én a szerencsi Nyárutó Klub. A Rákóczi-
várban megrendezett programon részt vettek a szer-
vezet által meghívott vendégek, közöttük a Városi
Nyugdíjas Klub és az „Öreg a nénikéd” Klub tagjai is.

„Énekesnek a tisztelet és a csodálat jár
valamennyi halandótól” – ez a Homé
rosz idézet fogadta november 23án a
Szerencsi Művelődési Központ által ren
dezett Nemzetközi Férfikari Találkozó
és Bordalfesztivál résztvevőit. A hagyo
mányos hangverseny idén nemzetközi
vé vált, hiszen az ország számos pontjá
ról ide látogatott kórusok mellett, a Fel

vidékről, Erdélyből
is érkeztek dalos
közösségek.
A Nemzeti Kulturális
Alap és a Balassi In
tézet által támogatott
esemény nyitánya
ként a 11 férfikar kö
zösen énekelte el a
Himnuszt, Erkel Fe
renc Napköszöntő
bordalát, valamint
Giuseppe Verdi Na
buccojának Rabszol
gák kórusa című mű
vét. A résztvevőket
Szerencs polgármes

tere köszöntötte. Koncz Ferenc hangsúlyoz
ta a zene és az ének művészeti értékét, a da
lolók nemes lelkének fontosságát. – Mindig
nagy élmény, amikor felcsendül az egykor
cukorgyári kórusként, most már Szerencsi
Férfikar néven működő énekes csoport
hangja – fogalmazott a polgármester.
A találkozón elsőként Béresné Kassai Ágnes
zongorakísérete és Ringer István tárogató

játéka mellett a házigazda dalosok léptek a
pódiumra. Gebri József karnagy elmondta,
hogy az ősz végén hegyaljai borokkal kíván
ják búcsúztatni a mézédes nedű hónapjait,
így a bordal fesztiválon borsodi népdalcso
korral, tréfás bordalokkal, illetve katonanó
tákkal készültek a megjelenteknek.
A találkozón négy férfikar kérte produkció
juk zenei minősítését, amit szakmai zsűri
bírált el. Nem volt nehéz dolga az értékelők
nek, hiszen a remek hangú fellépők egya
ránt lélekmelengető nótákkal mutatkoztak
be. Így az AjkaCsingeri Borostyán Férfikar,
a Ferencvárosi Herz Férfikar és a Pro Kul
túra Füleki Férfikar arany, míg a marosvá
sárhelyi Cantuale Énekegyüttes gálakórus
minősítést szerzett. A színpadon hazai és
külföldi együttesek váltották egymást,
mindegyik repertoárja más hangvételű mű
ből állt, az inspiráció mégis egy volt: a zene
szeretete, amely meghitt hangulatot vará
zsolt a Rákóczivár ódon falai közé. A hang
verseny végén ismét összkari számok han
goztak el, a fellépők közösen dalolták Erkel
Ferenc Éljen a haza című remekművét.

T. A.

A zene szeretete nem ismer határokat



Amegyénkben tizenegy, a miénkhez
hasonló intézmény működik – is
mertette köszöntőjében dr. Bobkó

Géza igazgató főorvos –, közülük az elsők
vagyunk teljesítményben, kapacitásban
és hatékonyságban egyaránt. Úgy vélem,
ez valamennyiünk érdeme, de az elért
eredményben nagyon fontos szerepe volt
a szerencsi önkormányzatnak is. A város
vezetés vállalta a fenntartói szerepkört,
folyamatosan segítették hétköznapjain
kat úgy, hogy meghagyták önállóságun
kat. Ahol ez nem így történt, ott nem
könyvelhettek el hasonló sikereket. Inté
zetünkben a szakmaiság a vezérelv, a po
litika nem szólt bele a munkánkba sem
gazdasági, sem egyéb területen.

– Működésünkben meghatározó jelen
tőségű a személyi állomány, illetve a tár
gyi feltételek – emelte ki a főorvos. – A
legkiválóbb szakorvosi, szakasszisztensi
gárdával rendelkezünk. A megye hatvan
három legjobb szakorvosa dolgozik ná
lunk, akik számos más feladat ellátása
mellett műtenek az egynapos sebésze
ten, amire a város büszke lehet. Pályázat
útján öt szakasszisztenst képzünk, és to
vábbi öt személy beiskolázása képzése
válik lehetővé egy harmincmillió forintos
támogatás eredményeképpen. A tárgyi
feltételekről elmondható, hogy országo
san kiemelkedő felújításon és fejleszté
seken estünk át, műszerezettségünk eu
rópai színvonalú. A szakellátás bővült, a

korábbi huszonnégy szakrendelés harmincra bővült, száz
negyvenhétezer beteg kereste meg problémájával orvosain
kat, hatszázötvenhat műtétet hajtottunk végre, egyszóval
amíg máshol a leépítés történik, mi fejlődéssel büszkélked
hetünk – összegezte mondandóját dr. Bobkó Géza.

Koncz Ferenc pohárköszöntőjében arról szólt, hogy az
egészségügyi intézmény és a városvezetés közös érdeke az
együttműködés, bármilyen kérése volt a rendelőintézetnek,
azt igyekeztek teljesíteni. Nem mindegy, hogy hol és milyen
körülmények között kapnak ellátást a betegek. Azt kívánom,
hogy az elért sikereknek legyen folytatása, aminek érdeké
ben az önkormányzat ezután is kiemelt figyelmet fordít az
egészségügyre – hangsúlyozta a polgármester.

A péntek esti programot a Nova Táncstúdió tagjainak mű
sora tette még hangulatosabbá. SfL
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Jól vizsgázott az egynapos sebészet
Elégedettek a betegek a szerencsi egynapos sebészet színvonalával és szolgál

tatásaival. Ez derült ki abból az értékelésből, amit száz műtéten átesett páciens
által kitöltött kérdőív alapján készítettek a szakemberek.

Az idén december 1ig összesen 656 műtét
történt az egynapos sebészeten. A felmérés
alapján a betegek 79%a könnyedén megta
lálta a rendelőintézetet, 96%nak az épületen
belüli tájékozódás sem okozott problémát. Ez
azért megnyugtató, mert műtétre nemcsak
helyből, hanem más településekről is fogad
nak egynapos sebészeti beavatkozásokra pá
cienseket. Így volt már betegük többek között
Miskolcról, Kazincbarcikáról, Sajószentpéter
ről és Tokajból is.

A kérdőívet kitöltők a kórtermek felsze
reltségével és tisztaságával száz százalékban
elégedettek voltak. Annak ellenére, hogy ez
az ellátási forma néhány éve még teljesen újnak számított a térségben, a jól működő
beutalási rendszernek és a megfelelő tájékoztatásnak köszönhetően a betegek a felvétel
napján tisztában vannak a rájuk váró beavatkozásokkal. A megkérdezettek 97%a na
gyon meg volt elégedve az ápolók tevékenységével, 96%uk nyilatkozott elismerően a
műtőszemélyzet munkájáról. Az egynapos sebészeten kiemelt hangsúlyt helyeznek a
tájékoztatásra: a haza távozók 73%a az operáló orvostól, 27%uk pedig a részlegve
zető főnővértől kapott teljes körű útmutatást a műtét utáni otthoni teendőkről.

A kérdőíves felmérés eredménye alapján a szerencsi egynapos sebészet összességé
ben minden tekintetben megfelel a kor elvárásainak, az itt megfordult betegek 97%a
ajánlaná ismerősének az intézet szolgáltatását.

Egy beteg által leírt megjegyzés: „A magyar egészségügy helyzetét ismerve a legna
gyobb meglepetéssel szolgált a szerencsi egynapos sebészet. Minden szinten magas
színvonalú, a műtő, a kórterem XXI. századi és ez teljesen összhangban van a kiváló
szakértelemmel, a figyelmes, emberséges bánásmóddal. Őszinte elismerésem, további
sok sikert és megfelelő fizetést kívánok a munkájukhoz.” Á. A.

Jó hangulatú dolgozói munkaértekezletet tartott a Szántó
J. Endre Egyesített Szociális és Egészségügyi Intézet novem-
ber 29-én a Meggyes Panzióban. A megbeszélésén az intéz-
mény gyógyító munkáját értékelték a szakemberek.

Kiváló dolgozók 
jó körülmények között

gyógyítanak
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Aszerencsi önkormányzat november 28ai ülésén elsőként
a város jövő évi likvidhitelkeretének az igényléséről 
hoztak döntést a képviselők. A napirend tárgyalása során

dr. Bobkó Géza, a pénzügyi bizottság elnöke kedvező változásként
értékelte, hogy a korábbi 60 millió forint helyett jövőre már 35
millió forint is elegendő lehet a város pénzügyi egyensúlyának a
fenntartásához. Czakóné Szikszai Orsolya, a polgármesteri hivatal
pénzügyi osztályvezetője hangsúlyozta, hogy a dolgozók egyhavi
fizetésének megfelelő összegű likvidhitelkeret valójában bizton
sági tartalékot jelent a tavaszi és őszi helyiadóbefizetések közötti
időszakra. Kérdésre adott válaszként az osztályvezető ismertette,
hogy az idén közel négyszázmillió forint kamatot és tőketartozást
kellett volna teljesítenie az önkormányzatnak, ami helyett a kor
mányzat által biztosított adósságkonszolidációnak köszönhetően
160 millió forintot kellett megfizetni. Ennek az összegnek a fede
zetéül a helyi adóbevételek szolgáltak. Visi Ferenc úgy vélte, hogy
a kisebb hitelkeret alacsonyabb kamatterhet jelent majd, ami
könnyebbséget hoz a gazdálkodásban. Heves János szerint az ön
kormányzatokat érintő kormánydöntés helyes volt, azonban vé
leménye szerint a helyhatóságokat nem az állam, hanem befize
tett adóforintjaik révén az ország lakossága konszolidálta. 

A likvidhitelkeret igényléséről egyhangúlag hozott döntést a
testület. 

Széleskörű testvérvárosi kapcsolatok 
Megvitatta az önkormányzat Szerencs testvárvárosi kapcsolatai

ról és a partnertelepülési együttműködésekben rejlő lehetőségéről
készített tájékoztatót. A napirend tárgyalása során szóba került,
hogy a város szerteágazó nemzetközi kapcsolatokat ápol, aminek
elsősorban a fiatalok a haszonélevezői. A nyugateurópai együtt
működések elsősorban az idegennyelvek tanulásához, míg a felvi
déki és erdélyi városban tett kölcsönös látogatások az egy nemzet
hez tartozás érzésének erősítéséhez járulnak hozzá. Elhangzott,
hogy az Europart program keretében négy város – a németországi
Geisenheim és Malchin, a luxemburgi Hesperingen és Szerencs mű
ködik közre. Az elsősorban a négy város fiataljainak a találkozására
szolgáló programnak jövőre Szerencs lesz a házigazdája. A 2014
nyarán megvalósuló nemzetközi találkozó költségeire európai uni
ós forrásból öt millió forintnak megfelelő összegű eurót nyert az
önkormányzat. Egeli Zsolt alpolgármester ismertette, hogy idén 
augusztusban szerencsi fiatalok jártak a németországi Malchinban.
Az önkormányzat magára vállalta az utazás költségét, ami 300 ezer
forint volt. Dr. Bobkó Géza azokra a pályázati lehetőségekre hívta
fel a figyelmet, ami a diákok határon túli utazásaira biztosít fede
zetet. Ráczné Váradi Éva, a Szerencsi Rákóczi Zsigmond Általános
Iskola igazgatója kiemelte, hogy az oktatási intézmények élnek
ezekkel a lehetőségekkel: nemrég nyárádszeredai fiatalok vendé
geskedtek a Bolyai iskolába, a Rákóczi iskola pedig az ugyancsak
romániai Nagykárollyal vette fel a kapcsolatot. Rozsnyón is számos
alkalommal jártak, ahonnan többször fogadtak is diákokat.

Téli szünetben költözik az óvoda
Döntést hozott a testület arról, hogy a szerencsi óvoda a téli szü

netben költözik át az új épületekbe. A bölcsődei és óvodai ellátást
azonban ügyeleti rendszerben ezen időszakban is biztosítja a csa
ládok számára az önkormányzat.

A napirend tárgyalása során elhangzott, hogy már elkezdődött
a bútorzatok átszállítása a helyiségekbe. Heves János arra volt
kíváncsi, hogy ezek a régi eszközök, vagy már azok az újak, amit
az emberi erőforrások miniszterének felajánlásából vásároltak.
Dr. Korondi Klára ugyancsak arra kérdezett rá, hogy a 31 millió
forintból sikerülte mindent beszerezni, amire az óvodának szük
sége volt. Angyal Györgyné óvodavezető ismertette: egyelőre a
régi, jelenleg nem használt berendezési tárgyak átszállítása tör
ténik a raktárból az épületekbe. Az új eszközökre már leadták az
igénylést a polgármesteri hivatalban. Koncz Ferenc polgármester
ismertette: a Balog Zoltán miniszter által felajánlott 30 millió fo
rint felhasználásának az előkészítése folyamatban van. Ebből az
összegből részben a megvalósított beruházások pályázati hiá
nyosságait is pótolják. Olyan munkákat végeznek el, amit a mi
niszteri felajánlás nélkül nem tudnának megtenni. A szaktárcánál
a szükséges döntések megszülettek a támogatás folyósításáról,
a harmincmillió forint még az idén megérkezik az önkormányzat
számlájára.

Négysávos lehet a 37-es 
A különfélék között Koncz Ferenc polgármester arról szólt,

hogy a folyamatban lévő nagyfelületű útjavítások sokat segítenek
a 37es számú főút járhatóvá tételében, de nem jelentenek végső
megoldást a problémákra. A polgármester az ülésen bejelentette,
hogy 2016tól megkezdődik a főút Szerencs és Gesztely közötti
szakaszának a négysávossá tétele.

Képviselői észrevételek, javaslatok 
Koncz Ferenc polgármester ismertette, hogy november 1től a

téli közmunkaprogram keretében 172 szerencsit sikerült elhe
lyezni, akik a foglalkoztatás mellett képzésben is részesülnek. Fel
avatták a több mint százmillió forintos támogatással megvalósí
tott árvízvédelmi beruházást. Heves János azt kérte, hogy a Bakó
utcában a mostani munkák keretében oldja meg a kivitelező, hogy
a hegyoldalról lezúduló víz a ravatalozó fel és lejáróján keresztül
ne veszélyeztesse a szemben lévő ingatlanokat. A saját otthonából
történő kiállás érdekében szorgalmazta a képviselő a Kórház köz
ben a parkolás megtiltását. Koncz Ferenc arra hívta fel a figyelmet,
hogy az árvízvédelmi beruházás még nem zárult le a városban.
Ugyanakkor számos olyan problémát, amit a pályázat nem tartal
mazhatott, igyekszik saját erőből megvalósítani az önkormányzat.
Így teszik rendbe az árkokat például a Takta és a Tatai Zoltán ut
cákban. 

Bursa Hungarica ösztöndíj
Zárt ülésen hozott döntést az önkormányzat a Bursa Hunga

rica felsőoktatási önkormányzati ösztöndíjpályázatra benyúj
tott kérelmekről. Az önkormányzat összesen 61 egyetemi és fő
iskolai hallgatónak biztosít havi 2000, illetve 3000 forintos tá
mogatást. A kiírás alapján ezt az összeget a megyei közgyűlés
kiegészíti, majd az Emberi Erőforrások Minisztériuma az így
létrejövő havi összeget megduplázza.

Á.A.

Csökkenő
likvidhitel-keret

Városházi napló
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A község lakosságának mintegy fele,
azaz háromszázhetven család tartozik a
szociálisan rászorulók közé, az önkor
mányzatnak 314 köbméter tűzifa vásárlá
sára nyílt lehetősége a megítélt 5 millió
263 ezer forintból. A jó hír hivatalos beje
lentése november 28án volt a község pol
gármesteri hivatalának udvarán. Az ese

ményen dr. Mengyi Ro
land, a B.A.Z. Megyei
Önkormányzat elnöke
ismertette, hogy a kor
mányzat a rezsicsök
kentés részeként gon
dolt arra, hogy a rászo
rultaknak tűzifát juttat.
A segítség BorsodAba
újZemplén megyében
253 községet érint ösz
szesen háromszáz
negyvenkétmillió forint
értékben. A szerencsi,
szikszói, tiszaújvárosi

térségekben hatvanmillió áll harminc érin
tett önkormányzat rendelkezésére. 

– A novemberi, második nagy rezsicsök
kentés már húsz százalékos megtakarítást
jelent a lakosságnál és ennek eredménye
ként éves mintegy százezer forint plusz
maradhat egy átlagos családnál. Ha ehhez
hozzátesszük a tűzifát, továbbá a téli köz

munkaprogram szervezését, akkor úgy vé
lem, mindent megtesz a kormány annak ér
dekében, hogy gondoskodjon a családokról
– hangsúlyozta dr. Mengyi Roland.

Radó Béla mezőzombori polgármester
arról adott tájékoztatást, hogy a képviselő
testület döntött a támogatottak jogosultsá
gi köréről, ennek alapján a gyermekvédel
mi kedvezményben részesülő családok
mindegyike, illetve a hetven éven felüli, la
kásfenntartási támogatást igénybe vevők
kaphatnak téli tüzelőt. A támogatási ösz
szegből az Északerdő Zrttől vásárolják
meg a tűzifát, a szállítási költséget, illetve a
rászorulóknak történő kiszállítás díját ma
gára vállalja az önkormányzat. Ez csaknem
másfél millió forintos kiadást jelent, ugyan
akkor a támogatottaktól nem kérnek, de
nem is kérhetnek ellenszolgáltatást. A pol
gármester ismertette: a szociális tűzifát ja
nuár végén juttatják majd el az arra jogo
sultaknak. SfL

* * *
Lapunk értesülése szerint az elkövetkező

időszakban Szerencsen is lesz tűzifaosztás,
amiről a közeljövőben hozhat döntést a te-
lepülés önkormányzata.

Ajándék tűzifa a rászorulóknak Mezőzomboron

A Micimackó Gyerekház november 11én nyitotta
meg kapuit Prügyön. A Gyermekesély program kere
tében létrehozott intézmény iránt várakozáson felüli
az érdeklődés: a szülők és a gyerekek szívesen járnak
ide és sok a visszajáró a környező településekről is. 
Az elmúlt két hétben már a szülők igényelték és kérték
a közös programokat: mondókázásokat, körjátékokat
és kézműves foglalkozásokat, valamint megkezdték a
karácsonyi dekorációk elkészítését. Apukák és anyu
kák egyaránt kiveszik a részüket a tízórai elkészítésé
ben és a gyerekház rendbetételében. A helyi szakem
berek folyamatosan végzik a családlátogatásokat, hogy
újabb szülőket és gyerekeket vonjanak be a közös fog
lalkozásokba. A kezdeti aktivitás megtartása érdeké
ben decemberben is változatos programokat kínálnak
az érdeklődőknek a prügyi gyerekházban.

Változatos programok 
a prügyi gyerekházban

Mezőzombor önkormányzata élt a kormányzat által az ötezer fő lélekszám
alatti teleüléseknek biztosított lehetőséggel és pályázatot nyújtott be a szo-
ciálisan rászorult lakosoknak tűzifa beszerzésére. A Belügyminisztérium tá-
mogatásra érdemesnek tartotta az igénylést.

Vannak ügyek, melyeket érdemes támogatni. Márpedig egy jótékony
sági bál az ilyen események közé tartozik. Amikor – több, mint 20 évvel
ezelőtt – Monokon is elindították ezt a rendezvényt, a szervezők sem
gondolták, hogy azt csaknem egy emberöltőn át sikerül életben tartani,
népszerűvé tenni.

Egyegy ügyért való összefogás sokféle lehet. Van úgy, hogy emberek
milliói állnak ki egyetlen cél érdekben, de van úgy, hogy csak egy kisebb
csoport akarja megmutatni mire képes.

Ilyen összefogásnak voltak részesei a Monoki Micimackó Egységes
Óvoda és Bölcsőde Mikulás jótékonysági bál szervezésekor. – Nagy öröm
volt számunkra, hogy sokan elfogadták a meghívásunkat és megtisztel
ték jelenlétükkel az eseményt – tájékoztatta lapunkat Fazekasné Kovács
Katalin óvodavezető és Kovács Tibor szülői munkaközösségi elnök.

Az intézmény középső csoportjába járó gyerekek vadnyugati tánca és
a nagycsoportos gyerekek twistje nyitotta a műsort, ami nagy közön
ségsikert aratott. Örömmel vette a közönség egy volt monoki óvodás,
Zilahi Lilike ének produkcióját, majd a Nova Táncstúdió előadása terem
tette meg a fergeteges hangulatot a reggelig tartó mulatsághoz.

Mikulás bál Monokon



A Bocskai István Katolikus Gimnázium a közelmúltban pályázat
keretében 100 millió forintot nyert innovációra, amely összegből
2015 végéig számos programot szerveznek. A projekt első rendez
vénye a december 5én megtartott egészségnap volt, amikor az in
tézményben tanuló diákok számára tartottak tájékoztatót Szerencs

ről és környékről meghívott orvosok, védőnők, sportolók.
Az iskola aulájában Németh Csaba extratávfutó bajnok kö

szöntötte a gimnazistákat, saját példáján mutatva be, hogy
a több éves kitartás, megfelelő táplálkozás, és az edzések

rendszeressége hogyan fokozza a testi és szellemi
egészséget. – Ne a fogyókúrákkal és sokat reklámo
zott edzőgépekkel vesződjetek, hanem az étkezés

mennyiségére, és a mozgás minőségére figyeljetek – ta
nácsolta a diákoknak Németh Csaba.

Az élsportoló szavait érdeklődéssel hallgatták a fiatalok,
majd külön termekben folytak tovább az előadássorozatok.
A tanulók lelki és testi problémák megoldási lehetőségei

ről, a káros szenvedélyek megelőzéséről, a testmozgás és az egész
séges étrendek fontosságáról tájékozódhattak, a megszerzett új is
mereteket pedig az osztályok vetélkedőjén kamatoztathatták. 
A nyertesnek wellness belépő volt a jutalma. T. A.

– A gyűlésen elhangzottak az országos,
megyei és területi tanulmányi versenyen
elért szép sikerek – ismertette érdeklődé
sünkre Kocsisné Szabó Beáta igazgató. 
A Bolyai Napok egy kis lazítást enged a gye
rekeknek a tanulási időszak hétköznapjai
ban. Megismételtük a tavaly nagy sikert
aratott „Bolyai Iskola – szeretlek!” című ve
télkedőt, amihez a televízióban is látható
„Szeretlek Magyarország” elnevezésű mű
sor adta az ötletet. Sportversenyek, ovisok
kal közös táncos programok, természettu
dományi kísérletek, egészséggel kapcsola
tos vetélkedők, Mikulást váró délután, rajz

pályázat eredményhirdetése
tarkította a három nap ese
ménysorát. A programban a
tavalyi évhez hasonlóan most is kiemelt
szerepet szántunk a vallásnak és a hitnek.
Az előző esztendőben a Tízparancsolat volt
a meghatározó alaptéma, most Szent Mik
lós püspököt, a kereskedők, a gyógyszeré
szek, tengerészek és nem utolsó sorban a
gyermekek, diákok védőszentjét állítottuk
középpontba, róla emlékezett meg Darvas
László katolikus plébános, illetve a szent
volt a témája a rajzversenynek is – adott tá
jékoztatást Kocsisné Szabó Beáta.

Ez utóbbi vetélkedőt meghirdették a tér
ség katolikus tanintézményei között is, az
eredményhirdetésen jelen voltak az encsi,
sárospataki és sátoraljaújhelyi testvérisko
lák delegációi is. A Bolyaiban minden évben
igyekeznek új programmal bővíteni a név
adóról történő megemlékezést: ebben az
esztendőben „Csillag születik” néven tar
tottak a felső tagozatosoknak tehetségku
tató vetélkedőt.

SfL

A Szerencsi Rá
kóczi Zsigmond Ál
talános Iskola ne
velőtestületének
és szülői munka
közösségének tán
cos műsorával vet
te kezdetét váro
sunkban novem
ber 23án a báli
szezon.

Szerkesztőségünk
a mulatság elején, a diákok műsora alatt, majd a nevelők produkcióján volt jelen. Utóbbi
az lett, aminek szánták, meglepetés a javából. Az attrakció mosolyt csalt a vendégek ar
cára, sokan csak nagy odafigyeléssel tudták eldönteni, melyik testhez melyik táncos láb
tartozik, ugyanis a felemás színezetű jelmez, továbbá az összekapaszkodott alakok egy
fajta optikai csalódást eredményeztek a nézők számára.

Szezonnyitó bál a Rákócziban

Iskolagyűléssel indította december 4-én a Bolyai János Katolikus
Általános Iskola azt a háromnapos programsorozatot, amelyen im-
már hagyományosan vetélkedőkkel, kulturális programokkal,
sporteseményekkel emlékeztek az intézmény névadójára.

A névadó matematikusra
emlékeztek a Bolyaiban

Kollégiumok versengtek
Idén huszadik alkalommal szervezte meg

a Mikulás Kupát a Szerencsi Középiskolai
Kollégium. A Kulcsár Anita Sportcsarnok
ban december 4én megrendezett találko
zón a városi és a megyei diákszállók fut
ballcsapatai mérték össze tudásukat – is
mertette Tóthné Nagy Margit, a helyi kollé
gium intézményvezetője. Ebben az eszten
dőben a Miskolcról, Tokajból, Tiszaújváros
ból, Tiszavasváriból, és Sárospatakról érke
zett mintegy 50 fiú és 20 lány mérkőzött
meg egymással, akiket lelkes szurkológárda
is elkísért. A fiúk között Szerencs végzett az
első helyen, megelőzve Sárospatak és Tisza
vasvári csapatait. A gyengébbik nem verse
nyében pedig Sárospatak állt a dobogó leg
felső fokára, a szerencsi lányok ezüstérme
sek lettek.

Arra teremttettünk, hogy mozogjunk
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De mit jelent számunkra Jézus?
Ha elgondolkodunk e kusza világ ellentmondá

sain, s a meg nem válaszolható kérdőjelein, akkor
kezdjük megsejteni, milyen biztonságot ad, mi
lyen erőt sugároz az a valóság, hogy Jézus itt él köz

tünk. Talán ő az egyetlen fénysugár az emberiség
életének, a történelemnek éjszakájában. Isten, ő hall

gat, úgy érezzük, hogy talányszerű, nehéz kimondani, de sokszor
mintha idegen lenne. Ám ha Jézushoz fordulunk, akkor benne
fölismerjük magát, az eddig talányszerűnek vélt Istent. 

Hiszen azért lett emberré, s jött közénk, hogy benne Isten be
mutatkozzon nekünk. Őt látva, szavát hallva nyílnak meg szeme
ink, válunk hallókká, s nem a ködös ismeretlen messzeségből jön
nek a hangok: „Ismerj meg engem!”, hanem a saját lelkemből, be
lülről szólít meg, Az igazi istenarcot sem a festett képek mutatják
meg, hanem millió emberi szempárból ragyog felénk. 

Most még advent van, amikor erősítjük látásunkat, s javítgatjuk
elgyengült hallásunkat. 

S mit akarok most látni és hallani Jézustól, most itt? Azt, hogy
ez az advent az Isten szeretetének az emléke. Mert Jézus mutatta
meg nekünk, hogy Isten lényege a szeretet. 

Az advent tehát arról szól, hogy Isten szeretete kezdettől fogva
virrasztott a világ fölött. Az advent Isten türelmének az ideje is. 

Ránk vajon mióta vár? Bölcs dolog lenne tőlünk, ha arra len
nénk kíváncsiak, hogy velünk
szembe, hol lehet Isten türelmé
nek a határa? 

Az advent tehát a készülődés
ideje. 

A vetés is, a gyümölcs is ön
magától érik, lelkünket azonban
érlelni kell.. Nekünk! Kemény
önneveléssel, s nem a csodára
várni. 

Tehát az advent figyelmeztet:
ne várjunk lanyha módon cso
dákat, hanem fogjunk hozzá lel
künk megújításához.

Eljön a karácsony. Sietünk, igyekszünk. Isten már megtette,
most nekünk kell szép karácsonyt teremtenünk. Örömadót,
örömszerzőt!

S ezt az örömet nem akarjuk leszűkíteni a „kellemes ünnepek”
szokványos kívánására.

Letérdelünk a jászol előtt, mindegy, hogy melyik előtt, ma jászol
az egész világ.

Sok imát mondunk ma, s illik is mondani, minden imánk vég
szava, énekeink utolsó dallama. Izajiás próféta ószövetségben el
hangzott mondata a földre szállt Istennek az én szám súgja: „Ne-
veden szólítalak: az enyém vagy!”

Suttogó hangom nem fagy meg a hideg éjben, mert forró sze
retet a szárnya, megkerüli a földet, s hozzám visszaszáll, mint Is
ten szava, biztatása:

„Neveden szólítalak! Az enyém vagy!”
Boldog karácsony? Az! Most már az!

Darvas László plébános

Advent 
– karácsonyvárás

Az advent, a várakozás, a készülődés ideje lassan elmúlik,
s jön a karácsony. Mit is ünneplünk karácsonykor? Azt, hogy
Jézus belépett emberi világunkba.

A karácsonyi készülődés korunkban már elég
korán látványosságokkal jelentkezik. Fényes
ség és ragyogás az áruházakban és utcákon
szerte mindenütt. Talán jó érzéssel is figyelünk
fel a fényáradatra, mert arra emlékeztet ez,

hogy újra itt van az esztendőnek legbensősége
sebb, szeretetre indító és szeretetet hozó időszaka.

Bár a ragyogó reklámok a vásárlási láz növelését szolgálják, mégis
ennél többet jelent az ünnepi fény. Szívünkben is készülünk, hogy
meg tudjuk mutatni szeretetünket mindazoknak, akik hozzánk
közel állnak, sőt hadd jusson szeretetünkből azoknak is, akiknek
nincs kitől várniuk feléjük megnyilvánuló szeretetet. Ugyanakkor
vágyakozó szívvel várjuk a felénk áradó szeretetet is. Eltelik az
esztendő korábbi része örömtelenül sok fáradtsággal, egymással
való versengéssel, küzdelemmel, így egy egész esztendei várako
zás előzi meg az advent kedves idejét. Ha pedig valami különleges
alkalom lesz az ünnep, az első közös ünneplés, vagy hosszú idő
után lehetünk végre újra együtt, akkor már most boldog előre
tekintés és gondos készülődés tölt el minden napot. Olyan jó min
dent újra meg újra végiggondolni, hogyan is lesz, mit is mondunk,
mit is teszünk.

Mit is szeretnénk mi látni az ünnepen?
Boldog, ragyogó tekinteteket magunk kö
rül. Ha így láthatjuk szeretteinket, akkor
nem volt hiába sem a készülődés minden
töredelme, sem a várakozás. Adja Isten,
hogy mindenkinek hozza ezt az ünnep! Az
említett idős ember csak egy kis gyermek
et látott, aki nem is a családjához tartozott,
de e kis gyermek, Jézus minden rokonnál
közelebb állt szívéhez, akiben felismerte,
hogy teljessé tette életét, értelme volt ed
dig élnie. Sőt nemcsak az életének értel
mét adta meg, hanem olyan valakit lát sa

ját szemeivel, aki minden nép szeme láttára jelenik meg, hogy vi
lágosság legyen a népek számára, hogy Üdvözítője legyen az em
beri nemzetségnek. Teljes Isten iránti bizalom kellett ahhoz, hogy
egy a templomba vitt kis gyermekben azt lássa, akiért érdemes
volt élnie. Életünk teljes öröme lehet, ha mis is megláthatjuk az
Úr Jézust, aki az igaz, mennyei boldogságot adja. Földi szemeink
kel nem láthatjuk úgy, ahogyan akkor Simeon láthatta. Igaz, ő is
csak egy kis gyermeket látott, de Benne látta azt, aki mindazt je
lentette, amire várt. Ha a karácsony tartalma be tudja tölteni a
szívünket, ha nemcsak egy lesz az ünnepnapok között, hanem
Jézus Krisztus, aki értünk született e világra Betlehemben, fon
tossá, nélkülözhetetlenné válik számunkra, akkor békesség és
teljes megelégedettség, elveszíthetetlen reménység költözik a szí
vünkbe. Nemcsak önmagunk felől, jövendőnk felől leszünk nyu
godtak, hanem reménytelinek fogjuk látni világunkat is. 

Kívánom városunk minden lakójának ezt a boldog látást. Nem
csak az ünnepen, hanem minden napon!

Börzsönyi József esperes

Meglátták szemeim
üdvösségedet

Egy idős ember, akit Simeonnak hívtak, szinte egy egész
életen át várta az ígéret beteljesedését, hogy meglássa az Üd-
vözítőt, mert azt a kijelentést kapta, hogy addig nem hal meg,
amíg meg nem látja az Üdvözítőt. Nem fáradt bele a várako-
zásba. Nem vonta kétségbe a kapott kijelentés igazságát.
Várt. Várt kitartóan. Látni akarta, hogy eljött a Krisztus. 
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Fellobbant az adventi
gyertyaláng

Valaki kopog. Lassú mozdulattal indul a nap fáradtságát átélt ember
az ajtó felé. Ki lehet az? Gondolatban máshol jár, nem is törődik a
csengetővel, hiszen a gyerek beteg, a munka megoldatlan része ki
mondhatatlan teherként nehezedik rá, az idő kevés nehéz jól be
osztani… Reménykedve egy könnyebb, más lehetőségről álmodik,

ahol az idő mindenre lehetőséget ad, ahol a vágyaink beteljesülnek,
hiszen olyan közel a karácsony. A karácsony az ünnepek ünnepe, a béke

a gyermeki álmok új élete, az elköltözött arcok, a „mennyből az angyal…” melege.
Újra kopogtat. Türelmetlenül, kiszolgáltatottan, éhesen. Ugyanazzal az arccal,de

nem azzal a vággyal. Tudja, hogy karácsony közeleg. Meleg otthonokban álmok szö
vődnek Jézuskáról, ajándékról, békéről.. Itt azonban hideg van „mert nem volt hely a
szálláson” és valóság. Nyoma sincs karácsonynak, hitnek és békességnek.

Nyílik az ajtó. Most is ugyanaz az arc. Már megint szembesül a szegénységgel, a nyo
morúsággal, hazugsággal az emberi valósággal! Bent karácsony, fényes, méltóságteljes,
igazán szépen csillogó ünnep. Kint újra ugyanaz… Ez bosszantó, legszívesebben be
vágná az ajtót és elfelejtené ezt az egész nyomorult világot. Túl mélyek a kontrasztok,
meredekek a szakadékok és lehetetlenül valótlan a karácsonyi öröm.

Mit szeretne? Hangzik a fásult, számtalanszor ismételt kérdés. A legostobább gon
dolat, amit kérdezhet. Az ember karácsonykor meleg ételre, ajándékra szokott, és ha
kevesebb van, akkor bevonul önzése barlangjába.

Az utcán élő ember megálmodta számtalanszor a választ, felkészült rá és most nem
tudja mit szeretne. Ez lenne a karácsony, hogy évről évre megajándékozzák őt néhány
ünnepi falattal? Hol van elrejtve emberi életének titka, küzdelmeinek, munkájának,
életének, betegségének megoldatlannak tűnő útvesztőinek kulcsa. Jótettek, ajándékok
egymásra való odafigyelés, megbocsátás, karácsonyfa, fények és ünnepi asztal. Itt a
karácsony?

– Ajándékot hoztam – szólt az utcán élő ember. – Tudom, hogy ön hívő ember, ezt
az imádságos könyvet találtam a kukában, valaki kidobta! Ha elfogadja, Önnek adom.
Biztos jó helye lesz!

Az ajtó kinyílt és a nap fáradtságát átélt ember házának ajtaja leomlott…
„Egyszerre csak ott állt előttük az Úr angyala és az Úr dicsősége beragyogta őket. Na-

gyon megijedtek. De az angyal bátorította őket:”Ne féljetek! Nagy örömet hirdetek nek-
tek és az egész népnek:Ma született az Üdvözítő Dávid városában. Ő a Messiás és az Úr.
Ez a jele: Kisdedet találtok pólyába takarva és jászolba fektetve.” (Lk 2, 1012)

Valaki kopog…!
Csejoszki Szabolcs parókus
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Advent első vasárnapját ünne
pelték december 1jén Szeren
csen. A polgármesteri hivatal

előtti parkban az óriás adventi ko
szorún Csejoszki Szabolcs görög ka
tolikus parókus óvodásokkal közö
sen gyújtotta meg az első gyertyát.

A parókus beszédében arról szólt,
hogy a karácsonyt váró ember mindig
fény egy társadalom, egy város, egy
közösség életében. Az ünnepre készü
lés lemondást, böjtöt jelent, amikor
jobban figyelünk másokra, igazabb
életet szeretnénk élni. Akkor lesz bol
dog karácsonyunk és ünnepelhetjük
meghitten Krisztus születését az ott
honainkban és nemzetünkben, ha
megérünk erre a csodálatos ajándék
ra. A parókus János evangéliumát
idézve az első gyertya meggyújtása al
kalmából ezt kívánta a jelenlévőknek:
Úgy világoskodjék a mi világossá
gunk, hogy egymást látva közelebb
kerüljünk a betlehemi jászolhoz.

Az ünnepi műsort a Gyárkerti Óvo
da Csicsergő csoportja, a Szerencsi
Szakképző Iskola diákja és a Városi
Nyugdíjas Klub adott. A meghitt han
gulathoz tárogató muzsikával Ringer
István, zongorajátékával Visi Ferenc
járult hozzá.

Az embert kereső Isten…
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Adiósgyőri üzemben megtartott
eseményen JeanPierre Polanen, a 
Nestlé diósgyőri és szerencsi gyá

rának igazgatója köszöntötte a meghívott
vendégeket. Itt hangzott el, hogy az élelmi
szeripari cég mintegy ezer darab Diós
győrben készített mikulászsákot ad át a
Magyar Ökumenikus Segélyszervezetnek,
akik rászoruló gyermekeknek juttatják el
az ajándékokat. 

JeanFrancois Paroz, Svájc magyarorszá
gi nagykövete a jótékonysági akció hallatán
örömét fejezte ki és elmondta, hogy hazája
számára mindig is rendkívül fontos volt a

Nestlé, és úgy látja, a cég Magyarországon
is jelentős szerepet vállal a gazdasági és
társadalmi életben egyaránt. 

Sebestyén László országgyűlési
képviselő fontosnak tartotta

megjegyezni, hogy a di
ósgyőri gyár szinte 100
százalékban helyi és
Miskolc környéki em

bereket alkalmaz, és fontos szerepet tölt be
a térségi foglalkoztatásban. 

Az üzem egyik csarnokában berendezett
asztaloknál mindenki kipróbálhatta, ho
gyan történik a Nestlé által gyártott üreges
csokoládé mikulások kézi csomagolása.
Ezt a nagy odafigyelést igénylő munkát ki
zárólag kézzel lehet végezni, ezért fontos a
humán erőforrás a gyár számára. 

A Nestlé Hungária Kft. ügyvezető igazga
tója lapunknak nyilatkozva hangsúlyozta,
hogy a szerencsi és diósgyőri gyárak fontos
szerepet töltenek be a világcég nemzetközi
családjában. Mike Nixon ismertette, hogy

Diósgyőrből egyedülálló módon üreges
csokoládé figurákat szállítanak a világ szá
mos államába, de ugyanilyen jelentős Sze
rencs, ahonnan 24 országba exportálják a
közismert kávé és kakaó termékeiket. 
Az elmúlt három évben is több fejlesztés
történt Diósgyőrben, növelték kapacitá
sunkat, és amennyiben kereslet mutatko
zik, ugyanilyen terveik vannak a jövőre
nézve is. Az ügyvezető igazgató kitért arra,
hogy a szerencsi gyárukban az elmúlt né
hány évben elsősorban a hatékonyságot ja
vították, jelenlegi információik szerint a
következő néhány esztendőre az export
igényeknek megfelelő a szerencsi gyártás
kapacitása.

Mike Nixon kérdésünkre kifejtette, hogy
a szerencsi gyár a gazdasági szempontból
változékony időkben is bizonyította létjo
gosultságát, hiszen nem csak megtartották
stabilitásukat, hanem szerény mértékű nö
vekedést is sikerült elérniük a szerencsi
üzemben. M. Z.

Politikusok, közéleti személyiségek csomagolták a csokoládé mikulást november
22-én a Nestlé Hungária Kft. Diósgyőri Gyárában. Az üzemlátogatással egybekötött
eseményre meghívást kaptak a sajtó képviselői is. A programon részt vett Mike Ni-
xon, a Nestlé Hungária Kft. ügyvezető igazgatója, aki többek között a szerencsi gyár
világcégen belül betöltött szerepéről nyilatkozott lapunknak.

Alakuló ülését tartotta november 26án a Rákóczivárban
Szerencs Települési Agrárgazdasági Bizottság. A tizenhét
taggal létrejött testület megválasztotta az elnököt és a veze
tőség tagjait.

A fórum munkájából minden agrárkamarai tag kiveheti a ré
szét, aki az adott településen székhellyel, telephellyel vagy lakó
hellyel rendelkezik.

A megyei kamarai elnök megbízásából Danyi László vezette le
az alakuló ülést, ahol a jelenlévők elnöknek egyhangú szavazással
Tallár Miklóst választották meg. A vezetőség tagjai dr. Takács Ist
ván, Jolsvay János, Belovecz István, Krajnyák József, Domán Or
solya, Kristóf Sándor, Tóth Gergő és Danyi László lettek. A bizott
ság feladatai közé tartozik többek között a tagsággal való kapcso
lattartás, a helyi mezőgazdasággal összefüggő problémák meg
fogalmazása, együttműködés az önkormányzatokkal, koordiná
ció és érdekvédelem az agráriumot érintő kérdésekben.

Létrejött az agrárgazdasági
bizottság

Csokimikulás a diósgyőri gyárból

Karácsonyi vásár
a Zempléni Múzeumban

Közeleg a karácsony, a család, a szeretet és a béke ün
nepe. Ilyenkor az emberek fontosnak tartják eljuttatni
szeretteikhez üdvözletüket, kifejezni azt, hogy gondolnak
a távollévőkre is. A cégek, intézmények megköszönik

munkatársaiknak, ügyfeleiknek
az egész éves együttműködést.
A piacon sokféle képeslap kap
ható, de a legkülönlegesebbek
mégis az egyedi készítésű la
pok, amelyek küldése újra re
neszánszát éli. A Zempléni Mú
zeum – felhasználva a gazdag
gyűjtemény adta ötleteket –
kreatív technikájú, egyedi la
pok készítésével készül a leg
nagyobb ünnepre. A múzeum
ban a karácsonyi vásár kereté

ben különleges, egyedi készítésű
és reprint képeslapok, dekorációk, adventi koszorúk, ka
rácsonyfadíszek közül válogathat a látogató. Arra is lehe
tőség van, hogy a megvásárolt képeslapokat ott helyben
azonnal postára is adják.

Szeretettel várunk múzeumunkba minden kedves
érdeklődőt!



– A cégünk által üze
meltetett konyhán a ko
rábbi időszakban is fi

gyelmet fordítottunk az
egészséges táplálkozásra,

amit az új rendszerben ellenőr
zött módon végzünk – tájékoztatta lapun
kat Sándorné Alvári Mária fő élelmezésve
zető. A program szigorúan meghatározza,
hogy egy adott időszakban milyen típusú

élelmiszerekből, mekkora mennyiség ke
rülhet az étrendbe. Ennek teljesítése ko
moly szakmai kihívás a Bolyai iskola épü
letében működő, hat korosztálynak na
ponta 13001400 adagot készítő, eredeti
leg sokkal kisebb kapacitásra tervezett
konyha számára. Az elvárásnak azonban
igyekszünk mindenben megfelelni, hiszen
fontosnak tartjuk, hogy lehetőségeinkhez
mérten hozzájáruljunk a bölcsődésektől

az időskorúakig a betegségek kialakulásá
nak megelőzéséhez. A felmérések alapján
a fiatalabb generáció körében riasztó mé
reteket kezd ölteni a cukorbetegség, a ma
gas vérnyomás és a túlsúlyosság. Ezért a
mintamenza program meghatározza,
hogy az ételeink átlagban mennyi cukrot,
fehérjét, szénhidrátot és zsírt tartalmaz
hatnak. Előtérbe kerülnek a zöldségek,
gyümölcsök és tejtermékek. Cél, hogy az
ételek révén kevesebb só, fehércukor és
zsír kerüljön az emberi szervezetbe.

A fő élelmezésvezető kiemelte: előírás
számukra a zöld fűszerek használata, ami
új ízek megjelenését eredményezte.
Ugyanakkor a hagyományos ételekről sem
mondanak le, csak ezeket a korábbinál rit
kábban szerepeltetik az étlapon.

A szerencsi konyha a mintamenza prog
ramhoz kapcsolódóan, a közelmúltban
esett át egy ellenőrzésen, amely többek
között az étlapot és az anyagfelhasználást
vizsgálta. Az egészségügyi és élelmezés
ügyi szakemberek a Szerencsi Városüze
meltető NonProfit Kft. által üzemeltetett
létesítmény menzájának kínálatát megfe
lelőnek minősítették.

Á.A.

„Miénk itt a tér, mert mi nőttünk itt fel…”
Új rovatunkban olyan, a városban élők gyerekkorához kötődő csoportképeket, közösségi fotókat közlünk, amelyek böngé

szése reményeink szerint sokakban kelt jó érzést. Mostani válogatásunk képei a Kossuth utcai lakótelep 1970, 80as évekbeli
ifjúságához kötődik. A fotó a korabeli városképbe enged betekintést. Várjuk szerkesztőségünkbe olvasóinktól a közlésre szánt
fotókat. A képeket szkennelés után visszaadjuk azok tulajdonosainak.
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Mintamenza az egészséges táplálkozásért

Három évvel ezelőtt
Békés megyéből indult,

mára az egész országban
elterjedt a mintamenza

program, amelyben napjaink-
ban 250 főzőkonyha csaknem
7000 gyerekkel vesz rész. A Sze-
rencsi Városüzemeltető Non-
Profit Kft. 2013 tavaszán
csatlakozott a kezdemé-
nyezéshez.



Szerencs, mint polgári
kisváros kevés kará
csonyi hagyománnyal

dicsekedhet. A múlt század
első felében, a vidéki társa
dalmi körökben gyakori
szokásokból nálunk kevés
gyökeredzett meg. A Betle
hemezés helyett inkább a
pásztorjátékok, aktuális
színdarabok játszása, vagy
az akkor divatossá vált élő
képek alkotása terjedt el.
Hegedűs Imre református
vallástanár által írt és ren
dezett, a polgári iskola nö
vendékei szereposztásában bemutatott
„Örök karácsony” című színdarabot szíve
sen fogadta a nagyközönség. A városi élet
két végletét jelenítette meg, az oktalanul fé
nyűző gazdagságot, és a külvárosi lakók tes
ti és lelki nyomorát állította szembe.

A közelgő szent karácsonyi ünnepek mű
ködésbe hozták a jótékony egyesületeket.
Jelentős hagyománya és aktualitása volt
Szerencsen az adományozásnak. „Akinek a
sors jobb módot adott, azért adta, hogy ab

ból másnak is jusson.” Ebből az elvből kiin
dulva a karácsonyfa ünnepélyek a szegény
gyermekeknek nemcsak örömet, de jó me
leg téli ruhát is hoztak. Az állami iskola tan
testülete évente karácsony előtt a szegény
gyermekek felruházására ruhaszövetet, ci
pőt, csizmát, ruhát adományozott. Néme
lyik gyereknek még soha nem volt új ruhája.
Azok is gondoltak a helyiek megsegítésére,
akik már régen elkerültek a városból. Az
Amerikába kivándorolt Rozmann család,
akik hosszabb ideig éltek Szerencsen, a sze

rencsi szegény gyermekek
felruházására küldtek na
gyobb összeget. A polgári
magániskola 1906 decem
berében az állami iskola
dísztermében a szegény
gyermekek felruházására
rendezett színi előadást. Az
„Arany pillangók” című if
júsági színdarabot élőké
pek, dal és énekszámok kö
vették, a bevétel pedig min
den várakozást felül múlt.

A Polgári leányiskola Ifjú
sági Vöröskereszt Egylete is
elsősorban a karitatív tevé
kenységgel ünnepelte Jézus
születését. Gyermekeket lát

tak vendégül uzsonnával, megajándékozták
őket szeretetcsomaggal, ruhaneművel.
1923 után pedig a karácsonyi ajándékok
közül semmiképp sem maradhatott el a
szerencsi bonbon, cukorka, csokoládé. 
A cserkészek is kivették részüket a jóté
konysági akciókból. 1938 karácsonyán tá
bortüzet gyújtottak, az Ond vezér csapat
tagjai egy népies pásztorjátékot mutattak
be, melynek mondókáit és énekeit a kör
nyező községekből gyűjtötték össze.

Háború idején pedig elsősorban a hadba
vonultak családtagjainak megsegítéséről
szólt a karácsony. 1942ben a szerencsi Baj
társi Szolgálat 21 családnak juttatott szenet,
burgonyát, babot és szaloncukrot a kará
csonyi ünnepekre. A karácsonyi ünnepsé
gek feldíszített fáit a műsor végén a helybeli
szegényházba vitték, ahol a munkaképtelen,
elaggott lakóknak szereztek vele örömet.

A jótékonyság, mások megsegítésének
hagyománya a mai napig fennmaradt
szokássá vált városunkban, függetlenül
világnézettől, egzisztenciától, vagy ké
pességtől. A régi betlehemezők kivonu
lásának mondókájával kívánunk minden
kedves olvasónknak áldott karácsonyi
ünnepet.

„Az ég ölelkezett ím akkor a földdel,
Az egy igaz Isten az emberiséggel,

Új hit, új reménység szállott a szívekbe,
Lelki békesség és áldás a hívekre.”

O.Z.M.

Klasszikus dallamok mesés köntösben

Újra eljött hozzánk szent Karácsony napja
Örüljön mindenki ki e földet lakja!

Óvodásoknak és kisiskolásoknak tartottak komolyzenei koncertet az Allegra Vonós
négyessel és Csuka Tímea zenepedagógussal, november 26án a Rákóczivár színház
termében, a Szerencsi Művelődési Központ szervezésében. A Miskolci Szimfonikus Ze
nekar művészei először muzsikáltak a helyi apróságoknak. Az előadáson Mozartzene
művek mellett, Gryllus Vilmos Katicabogár című dala csendült fel klasszikus köntösben.

A kicsik, a jól ismert dallamokat teljes átéléssel énekelték Csuka Tímea segítségével.
A mesés, interaktív előadásban résztvevők így könnyebben megismerkedhettek a hang
szerekkel és a klasszikus zenével. A program nem csak muzsikálásból és éneklésből állt,
hanem játékokból is. A színpadon egyegy vidám táncra hívták az izgőmozgó lurkók
közül kiválasztott bátor jelentkezőket, akik a produkció végén jutalom szerencsekavics
ban részesültek. Amíg a merészebbek a színpadon, kezükben apró hangszerekkel tüs
ténkedtek, addig a többiek biztatásukkal adtak hangot jókedvüknek. Eközben, a hátte
rében pár perces, tréfás rövidfilmekkel szórakoztatták a nézősereget. A műsorral nem
csak a kicsik, hanem kísérőik, az óvó nénik arcára is sikerült mosolyt csalni.

Advent és karácsony idején ünnepi fénybe tündököl minden, és ennek
árnyékában átértékeljük a tegnapot, és nosztalgiázunk gyermekkorunk
karácsonyán. A régi gyertyafényes ünnepeknek része volt a karácsonyfa,
melyet az angyalok hoztak, a kántálás, amelyhez ismerős fülbemászó
dallamok kötődtek és apróbb ajándékok tartoztak. Karácsonyi ünnep-
körhöz tartozott a betlehemezés, amelynek résztvevői a fenti köszöntő
rigmussal vonultak be házakba, templomokba.

Karácsonyi szokások
– anno –
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Birkózás: ezüst és arany
II. AquaGeneral Kupa 2013 néven ren

deztek szabadfogású birkózó versenyt
november 30án Hajdúszoboszlón. A
Szerencs VSE versenyzői Sárospatak csa
patát erősítve indultak a hajdúsági meg
mérettetésen. Nagy Kristóf 32 kgban,
Molnár Olivér 42 kgban mérte össze ere
jét. Kristóf az ötfős mezőnyben második
helyen végzett úgy, hogy az őt legyőző el
lenfelét pontozással verő helyi verseny
zőt 12 másodperc alatt tusolta. Olivér a
hat induló között ügyes, határozott bir
kózásával nem talált legyőzőre és a dobo
gó legfelső fokára állhatott fel. Így a 16
csapatot 172 fő versenyzővel felvonulta
tó versenyen a zempléni város klubja a
hatodik helyet érte el – tájékoztatta a Sze
rencsi Híreket Illésy László, a Szerencs
VSE birkózó szakosztályának vezetője.

Második helyen zárták 
a focisták az idényt

Győzelemmel fejezte be az őszi küz
delemsorozatot a megyei II. osztályú
bajnokságban szereplő szerencsi lab
darúgócsapat. Együttesünk november
23án Pálházán 12 arányban győzte le
a házi gazdákat és ezzel a tabella má
sodik helyén várja a tavaszi folytatást.

A találkozó első félidejében Pálháza
jutott vezetéshez és 10ás eredménnyel
fordultak a csapatok. A második játék
részben előbb Erdei Zoltán volt eredmé
nyes, majd Lengyel László állította be
az12es végeredményt. 

Az ifjúsági együttesek összecsapásán
15 arányú szerencsi siker született. 
A gólszerzők Margittai Áron, Samók Ba
lázs, Vinnai Patrik, Tóth Szilveszter Ben
jámin és Molnár Ádám voltak.

Sorozatban háromszor nyertek
A bajnokesélyestől elszenvedett vere

ség után hét nap alatt három egymást
követő mérkőzésen nem talált legyőző
re az NB II. keleti csoportjában szereplő
szerencsi férfi kosárlabdacsapat.

• Együttesünk november 23án Békés
csabán 6373 arányban bizonyult jobbnak
a házigazdáknál.

A csapat a beteg Marton Bence nélkül és
fájós térdű Birk Lászlóval indult a hosszú
útra. Ennek ellenére frissen és pontosan
kezdték a mérkőzést. A házigazdák megle
petésükben teljesen összezavarodtak,
azonban a szerencsi legények ebből nem
tudtak előnyt kovácsolni. Így szoros állás
nál kezdődhetett a végjáték. Az utolsó per
cekben azonban a Gulyáslegénység elővet
te a taktikus, okosabbik énjét és a vártnál
nehezebben ugyan, de biztosan nyertek.

• A MEAFC gárdáját 8466 arányban
győzte le november 27én a Kulcsár Anita
Sportcsarnokban a szerencsi férfi kosárlab
dacsapat.

A szerencsi gárda nem a megfelelő elán
nal kezdte a mérkőzést, az első negyed vé
gén az ellenfél megérdemelten vezetett
majd 10 ponttal. A második játékrészben
az összeszedett védekezésnek köszönhető
en a helyiek átvették a vezetést, amit már
nem is engedtek ki a kezükből.

• Az eddig veretlen listavezető Cegléd
otthonában lépett pályára november 29én
az SZVSE férfi kosárlabdacsapata. Együtte
sünk nagy küzdelemben egy ponttal, 7879
arányban bizonyult jobbnak 

Bihari Levente és Lippai Szabolcs be
tegség miatt nem tudott elutazni a mér
kőzésre, így csonka csapattal 3 óra zöty

kölődés után Szerencs rossz helyzetki
használással kezdte a találkozót. Az el
lenfél fokozatosan elhúzott, félidőre ide
genben nem túl megnyugtató 10 pontos
hátrányt gyűjtött be a vendég gárda. 
A harmadik negyedben nagyot változott
a játék képe: a Gulyáslegénység 37 pon
tot dobott 10 perc alatt, majd a folytatás
ban is jobban teljesítettek az ellenfélnél,
így a végjátékra olyan előnyük lett,
amelyből a fáradtság és a Cegléd minden
próbálkozása ellenére megőrizték a győ
zelemhez szükséges minimális különb
séget. A tréner értékelése szerint összes
ségében férfias küzdelemben remek
győzelmet arattak egy olyan csarnokban,
ahol idegen csapat nagyon ritkán hagyja
el diadalmasan a parkettet. Ez sok erőt,
hitet, önbizalmat kell, hogy adjon a foly
tatásra – tette hozzá Gulyás László.

Éremeső 
a súlyemelő versenyen 

Eredményesen szerepeltek a sze
rencsi súlyemelők a november 30án
Kazincbarcikán megrendezett terü
leti minősítő versenyen. 

Az idei esztendő utolsó megmérette
tésén Fekete Diána és Morvai Zoltán ta
nítványai tíz arany és négy ezüstérmet,
valamint egy értékes ötödik helyezést
szereztek.

Első helyezettek: Gáspár Bianka, Ko
necsni Róbert, Vasas Péter, Herman Dá
vid, Gáspár Pál, Ollócki István, Gáspár
Gábor, Németh Richárd, Morvai Zoltán,
Barna László. Ezüstérmesek: Gáspár
Alex, Vida József, Nagy Tamás, Bárány
Gergő. Ötödik helyezés: Takács Máté.

Új tisztségviselők 
a sportegyesületnél 

Tisztújítást tartottak december 4én
Szerencs Város Sportegyesületénél. A
polgármesteri hivatal tanácstermében
megtartott küldöttgyűlésen a szakosz
tályok képviselői társadalmi elnöknek
Kiss Attilát, ügyvezető elnöknek pedig
Marton Pétert választották. Az elnök
ségbe tagként Czakóné Szikszai Orso
lya, dr. Bobkó Géza, dr. Egeli Zsolt, Kor
mos Sándor, Pál Mihály, Tóth István és
Árvay Attila került be. Az ellenőrző bi
zottság elnöki tisztét Nyiriné Bárdosi
Mária tölti be, a tagok dr. Béni Gyula és
Suskó Viktor lettek. A sportegyesület új
tisztségviselőinek a megbízása 2014.
január 1tól 2018. december 31ig szól.

Az előző két fordulóban Apagyon,
majd hazai környezetben a Borsod Vo
lán ellen elszenvedett vereségek után
december 8án újra a régi formáját
mutatta az SZVSE NB IIIas asztalitenisz
csapata. Együttesünk vasárnap dél
után a Holcim gárdájánál 144 arány
ban bizonyult jobbnak.

Az őszi idény kilenc fordulójából mind
össze kétszer pontot vesztő szerencsiek a
téli szünet előtti utolsó fordulóban a sereg
hajtó miskolci együttessel mérkőztek. A
két páros találkozó lejátszása után 11 volt
az állás, azonban az egyéni meccseken
megmutatkozott a két csapat közötti mi
nőségi különbség. A fölényes hazai győze
lemmel végződött mérkőzésen a házigaz
dák legjobbjainak – valamennyi mérkőzé
sük megnyerésével – Köllő András és Stad

ler Tamás bizonyultak. Makranczi László
háromszor, Csorba István kétszer volt
eredményes. Párosban a Köllő – Stadler
kettős diadalmaskodott.

Az SZVSE asztalitenisz csapata a 2013
2014 évi bajnokság őszi fordulóját – Tisza
újváros és Apagy mögött – 2 pont hátrány
nyal a harmadik helyen zárta.
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Viczai Henrietta
Ahogy vártad…

Ahogy vártad,
A fák alatt elázott angyalok.
Ártatlanság kísérlete…

A bukdácsoló évszakok
Ma füvek hajlatain háltak,
Párosítod az imákat
A hátrahagyott udvaron.

Gyermekké vetkőzött bocsánat.
Ahogy vártad…

Dr. Gaál Ernő
Karácsony estéjén

Sejtelmes szürkületben rám hajol az est.
Megtépázott felhők feslett dunyháiból
Milliárd hópehely szállingózni kezd.
S én nem tudok ocsúdni varázsuk alól.

Zúzmara kristállyal ékesek a tar fák
Kérgüket mustrálják didergő vadnyulak.
A nyár méhei mély álmukat alusszák…
Csonttá fagyott tájon rideg a hangulat.

Meddig a szem ellát, mindenütt csak hó van.
Szánját húzva csilingel deres szőrű mén.
Tűzvirág tündököl cserép kandallóban:
Jó itthon maradni télvíznek idején!

Betlehem jászlából kisdedsírás hallik,
Kegyelmet hoz nékünk a mennyei dallam,
Amely mint angyalok szózata visszhangzik:
Át a pusztaságon egyre hangosabban.

Szívemet e jászololtárra helyezem:
Hívságom feladva szememet lehunyom,
Hogy lelkem magasztos szentűrben lebegjen:
Fájó bűneitől végleg megtisztuljon.

Értede, ember! ki, versemet olvasod:
Mit ér az ajándék, a díszes fenyőfa?…,
Megváltónk igéjét, ha föl nem foghatod:
Állhatsz végítélet napjáig alatta…

Szent karácsony estén szívünk forrjon össze: 
Bensőnkbe békesség, szeretet költözzön.
Lelkünket a jóság imája fürössze,
Boldogság lesz akkor mindenütt a Földön.

2000 Adventjén

Jeney András
Mert úgy szeretett

Karácsonyesti igehirdetés Bodroghalászban

Csillagtüzekből hópelyhei szállnak,
Paplant elibéd önmagából terített.
Talpad alatt kristályok fényei fájnak – 
Téged az Isten akkor is úgy szeretett.

Nem kérdi, ki vagy, nem érdekli, ki voltál:
Fehér, fekete, hűtlen vagy elfeledett;
Tán koldulsz, tán gazdagon pénzed az oltár – 
Úgy, ahogyan vagy, tégedet úgy szeretett.

Megtaposhatod hóban az arcát,
Káromolhatod – akár templomba menet;
A sárból is simogató szeme néz rád,
Mért nem látod, hogy mindig is úgy szeretett?

Úgy szeretett, hogy bölcső a jászol;
Meghalni oda, éretted született.
Golgotakín az övé, ám soh’se vádol,
Mert a keresztfán függve is úgy szeretett.

Csodaerdőben járva vársz a csodára.
Prímhegedűre istállószalma helyett;
Parancsot akarsz, legyen kardkoronája! – 
S az Isten csendben, szelíden, úgy szeretett.

Szóljon bár, sterilen, Handel Messiása – 
Nem érint. Zengő érc csak, pengő üzenet;
Egyszerű kórusok szíve szavára
Beleborzongva megérzed: úgy szeretett.

Bárhova lépj már, tiszta a lábad;
Nyomában a sár, nézd, hószínű lett,
Félelem elmúlt, könnyed is szárad,
Téged az Isten, bárki vagy – úgy szeretett.

2004. Karácsonyán

Az ajándékozás öröme
December első hete a Mikulásvárás jegyében telt el a szerencsi intézményekben és

a családokban egyaránt. Szerdátólpéntekig a bölcsődében, az óvodában, az általános
és középiskolákban ugyancsak Mikulás ünnepségeket tartottak. Járt a pirosruhás apó
az időseket ellátó intézményekben, megfordult hivatalokban, civil szervezeteknél és
cégeknél, vidámságot varázsolva a csöppségek és a felnőttek arcára egyaránt. A gyere
kek nagy örömére arról sem feledkezett meg, hogy végigjárja a szerencsi utcákat és
megtöltse ajándékokkal az alkalomra kitett cipőket és csizmákat.

Báthory György

Hét éves vagyok

Az ötvenkettedik HÉT végén 
HÉT éves leszek én.

Szép szó ez a hét, mert HÉT évig vártam én.
A HÉT vezér ha élne még,
Megtudnák a szó értelmét.

HÉTköznapi ez az esemény,
Mert nem volt ilyen fejlemény.
A HÉTfejü sárkányok sem tudják még,
Hogy az életem HETEDIK évét élem én.

Hófehérke és a HÉT törpe,
Nagyon jó lenne, ha itt lenne.
A HÉT kisember énekelne mókázna,
Elvinnék híremet a meseországba.

HÉTmérföldes csizmát szeretnék,
HÉT felé vinné ünnepem fényét.
Heted HÉT országos vigasság születne,
Ha HÉTfőtől mindenki ott lenne.

Danika; 
Szerencs, 2013. december

Schlosserné Báthory Piroska rajza.
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Szerencs Rákóczi u. 27.
Tel.: 47/951-337 30/830 4665vagy -
Szerencs Rákóczi u. 27.
Tel.: 47/951-337 30/830 4665vagy -

Megújult étlappal várjuk kedves vendégeinket!
Karácsonyi halászlé előjegyzésre!

Kiszállítással és elvitelre is!
DECEMBER 13–23-IG!

Pontyhalászlé
Ponty korhely halászlé
Harcsa halászlé
Harcsa korhely halászlé

890 Ft
990 Ft

1090 Ft
1190 Ft

Hidegtálak készítése
előjegyzésre 1800-2000 Ft/fő-től

Év végi akcióval várjuk kedves vásárlóinkat.
Egyes termékekből -os kedvezmény.30-40-50%

A készlet erejéig.

Gyógyászati Segédeszköz SzaküzletGyógyászati Segédeszköz Szaküzlet
Szerencs, Huszárvár u. 30. • Tel.: 30/490-3616, 47/361-293

Nyitva: H-P 8-16 óra

(vérnyomásmérő, ultrahangos inhalátor, fényterápiás lámpa…)

December 15. 16 óra: Advent harmadik
vasárnapja. Fellépnek: Ringer István és Visi
Ferenc, Csalogány csoport – Gyárkerti Óvo
da, Bolyai János Katolikus Általános Iskola,
OndiFecskési Idősek Klubjainak közös kó
rusa. Ünnepi gondolatok: Darvas László ró
mai katolikus plébános. Helyszín: Szerencs,
Rákóczi út 89.

December 17. 14 óra: Táncmese: A ren
díthetetlen ólomkatona. Előadja: VSG Kama
rabalett Bp. Helyszín: Rákóczivár, színház
terem.

December 17. 17 óra: Családi mozi: 
A mikulás mentőakció, 3Ds rajzfilm aktív
szemüveggel. 19 óra: Thor sötét világ, 3Ds
fantasztikus film aktív szemüveggel. Felnőtt
jegy 1 300 Ft, 12 éves korig 1 100 Ft. Hely
szín: Rákóczivár, színházterem.

December 18. 17 óra: Karácsonyi hang
verseny: fellépnek a város kórusai. Helyszín:
református templom.

December 19. 17 óra: HATártalan című
HAT antológia borítóterv pályázatra beérke
zett alkotások kiállításmegnyitója. Helyszín:
Rákóczivár, Galéria Kávézó.

December 20. 20 óra: Árkádia Disco.
Sztárvendég: ESSEM és MR. BUSTA. Hely
szín: Rákóczivár, színházterem.

December 21. 14 óra: Városi karácsony:

óvodások, iskolások fellépésével. Ajándék
műsor a gyerekeknek. Garagulya Gólyalábas
Komédiás Kompánia, kirakodóvásár. Hely
szín: Rákóczivár, színházterem – várudvar.

December 22. 16 óra: Advent negyedik
vasárnapja. Fellépnek: Ringer István és Visi
Ferenc, Őzike csoport – Napsugár Óvoda,
Szerencsi Rákóczi Zsigmond Általános Isko
la, Nyárutó Klub. Ünnepi gondolatok: Koncz
Ferenc polgármester. Helyszín: Szerencs, Rá
kóczi út 89.

December 22. 17 óra: FANFÁR Ifjúsági
Fúvózenekar karácsonyi koncertje. Helyszín:
Rákóczivár, színházterem.

December 26. 17 óra: Rock karácsony:
Roxxon, FreedomSquad, Children of Distan
ce, Mérföldkő, Kowalsky meg a Vega. Jegyek
kaphatóak elővételben 1 800 Ft, a helyszínen
a koncert napján 2 500 Ft. Helyszín: Rákóczi
vár, színházterem.

December 30. 17 óra: Családi mozi: Di
noszauruszok 3Ds rajzfilm aktív szemüveg
gel. Felnőttjegy 1 300 Ft, 12 éves korig 1 100
Ft. Helyszín: Rákóczivár, színházterem.

December 30. 19 óra: Családi mozi: 
47 Ronin – 3D amerikai akciófilm. Főszerep
lő: Keanu Reeves. Felnőttjegy 1 300 Ft, 12
éves korig 1 100 Ft. Helyszín: Rákóczivár,
színházterem.

Olvasói levelek
Várjuk szerkesztőségünkbe közérdekű

témákban az olvasói leveleket, amelyeket
terjedelmük és stílusuk függvényében
szó szerint vagy szerkesztett formában
teszünk közzé. Névtelen vagy címhiányos
írásokat nem közlünk. Amennyiben a
szerző anonimitást kér, úgy az újságba
kerülő levél végére „Név és cím a szer
kesztőségben” mondat kerül. Ilyen eset
ben az írás szerzőjének nevét kizárólag
hatósági eljárás keretében adjuk ki.

Köszönet a támogatásért 
Szép versenyeredményekkel büszkél

kedhet a szerencsi Szikra Tánciskola Per
fect és Dinamic csoportja. Kovács Annamá
ria tanítványai közül a Perfektesek első és
harmadik helyezéssel, valamint számos
ajándékkal tértek haza a közelmúltban So
roksáron megrendezett Ritmuscsapatok
Országos Bajnokságáról. Mindkét csoport
részt vett a budapesti Nemzetközi Összmű
vészeti Fesztiválon, ahol a Percfekt ezüst, a
Dinamic pedig bronz minősítést kapott.

Köszönetet mondunk Koncz Ferenc pol
gármesternek – emelte ki Kovács Annamá
ria, hogy tiszteletdíjának egy részét felaján
lotta a tehetségeknek, amelyből az utazási
feltételeket, nevezési díjat is finanszírozni
tudtuk – ismertette a tánciskola vezetője.



INGATLANINGATLAN
Szerencsen áron alul emeletes családi
ház a Tesco és az iskolák közelében el
adó. Kétgenerációs lakásnak, nagycsalá
dosoknak, akár vállalkozásra is alkalmas.
Rendezett udvaron, melléképületekkel.
Budapesti lakáscsere is érdekel értékkü
lönbözettel. Érd.: 70/6557576, 47/363
282. (19123)
Szerencsen a Bocskai úton 42 m2es, 1
emeleti, összkomfortos, rendezett, tár
sasházi lakás, zárt udvarral, kis kerttel
Kanadába költözésem miatt áron alul,
4,1 M forintért sürgősen eladó. Érd.:
47/361822, 30/3395234. (191)
SzerencsOnd, Fő utca 21. szám alatti, 2
szobás, összkomfortos családi ház mel
léképülettel, nagy telekkel eladó. Érd.:
70/3869461. (191)
Szerencsen csendes környezetben
(ESZEI közelében) egy 80 m2es családi
ház, 2 szoba, összkomfortos, gázfűtéses,
nagy kerttel (300 négyszögöl) gyümölcs
fákkal. Érd.: 30/5254740. (191)
Szerencs központjában téglaépítésű tár
sasházban, teljesen felújított, 2. emeleti,
57 m2es lakás (fa nyílászárók + szúnyog
háló, beépített szekrények, klíma, masz
százskád) hozzá tartozó garázzsal eladó.
Érd.: 30/5254740. (191)
Budapesten a 16. kerületben, ÓMá
tyásföldön, a Hunyadvár utcában 51 m2
es, negyedik emeleti, összkomfortos la
kás eladó. Gyalog 5 percre van busz, hév,
orvosi rendelő, Külkereskedelmi Főisko
la, általános és középiskola. Irányár: 13,5
M Ft. Érd.: 20/4662219. (19)
Budapest IX. kerületében, az Epreserdő
utca elején, több egyetem közelében egy
52 m2es magasföldszinti, jó állapotú la
kás eladó. Képek itt megtalálhatóak:
http://epres.begyikeszter.fotoalbum.hu.
Érd.: 20/2787708, 70/3699155. (19)
Szerencs belvárosában, külön bejáratú,
két lakrészes, 2+4 szobás, rendben tar
tott családi ház egyben vagy különkülön
eladó. Kisebbet beszámítunk Szerencsen
vagy Budapesten. Érd.: 20/4464662.
(19)
Szerencs főutcáján felújított családi ház
eladó. Irodának, üzletnek is alkalmas, va
lamint Bekecsen 85 m2es családi ház el
adó. Érd.: 30/8363302. (19)

Szerencsen a Bocskai úton 42 m2es, 1
emeleti, összkomfortos, rendezett, tár
sasházi lakás, zárt udvarral, kis kerttel el
adó vagy kisebb családi házra (akár Be
kecsen) cserélhető. Minden megoldás ér
dekel, megegyezünk. Érd.: 47/361822,
30/3395234. (19)
Szerencsen 50 m2es, bútorozatlan la
kás kiadó. Érd.: 20/4598092. (19)
Eladó 55 m2es felújított társasházi lakás
a városközpontban, alacsony rezsivel, ga
rázzsal. Érdeklődni: 20/5685189.

VEGYESVEGYES
Konyhakész, hasított tűzifa ingyenes
házhozszállítással, helyben hiteles mér
legeléssel 1 700 Ft/q áron eladó. Érd.:
70/5242888. (19123)
Négyütemű Trabant lejárt műszakival,
négy téli gumival, felnivel valamint 7 tagú
olajradiátor eladó. Érd.: 47/362390.
(19123)
Mistral típusú elektromos kerekesszék
eladó. Érd.: 70/9672478. (19123)
Bontott cserép 2 800 db eladó. Érd.:
20/6695781. (191)
2 db horgászbot kétrészes orsóval, újsze
rű állapotban (ajándék hátizsák és egyéb
apróság); 1700 Wos porszívó; 220 V
710 W ütvefúró újszerű állapotban; bon
tott, de válogatott fenyő lambéria (kb. 10
m2); 1 db magas fordulatszámú multi
funkciós kisgép (műszerész munkához);
2 db dupla üvegű teraszajtó zárral; veze
tékes telefonok rádiós és kihangosítható;
ajtózárak – bronz, antik ajtósilt + kilincs;
boronz, antik fogas 6 db + 4 db kalaptar
tó. Érd.: 47/362855. (191)
2 db fotel, fotelágy, 3 részes, fém kerti
hinta, gyerekbicikli, Peugeot versenybi
cikli, Jawa Babetta segédmotor eladó.
Érd.: 20/2219094. (191)
Ponyvás utánfutó, előszobafal tükörrel,
cipős szekrény, fiókos szekrény, ebédlő
asztal székekkel, gyerekülés, gyerek ki
ságy, fürdőszobatükör, pipereszkerény,
színes tévé, porszívók, keverőtárcsás
mosógép, sózóteknő, zsíroskannák, gáz
perzselő, demizsonok, boroshordók, női
és férfi rövid és hosszú bőrkabátok, dzse
kik, ruhák, pulóverek, farmernadrágok.
Érd.: 30/6707014. (19)
Számítógép eladó: 8400as Core2Duo,
kétmagos, 2 GB RAM, 80160 GB HDD,
DVD, internetkártya, garancia, szállítás.
Ár: 28 000 Ft. Érd.: 30/6564940. (191
23)

Lakossági

apróhirdetés

December 1-31-ig

minden termékre!
20% kedvezmény

Horgászok figyelem!

Báthory Horgászbolt
Szerencs, Magyar út 30.

GYERMEKÜNK EMLÉKÉRE
„Egy szál virág, 
egy gyertyaszál,

Egy fénykép, 
melyről nézel ránk,

Emléked örökre 
itt van velünk,
Amíg mi élünk, 

Te is élsz velünk.”

Fájó szívvel emlékezünk életünk
legszomorúbb napjára, 

amikor drága gyermekünk

HOPOTOSZKY LÁSZLÓ
2009. december 14-én 

örökre itt hagyott bennünket.

Bánatos szüleid.

Érvénytelen a bélyegző
A KLIK Szerencsi Tankerületének fenn-
tartásában lévő Taktaszadai Móra Fe-
renc Általános Iskola fejbélyegzőjét –
Taktaszadai Móra Ferenc Általános Is-
kola, 3921 Taktaszada, Kossuth utca
64.; OM azonosító: 029222 felirattal –
eltulajdonították, ezért 2013. decem-
ber 3-ától a bélyegző érvénytelen.
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Zemplén Tourist Kft. Szerencs, Rákóczi 67.
Tel.: 47361-151 • e-mail: zemplen.tourist@t-online.hu
www. .hu • Eng. szám: R-1787/1998

•

zemplentourist

2014. február 22. szombat
Budapest

Jegyárak: 10 800 Ft
12 600 Ft

Az Operaház FantomjaAz Operaház Fantomja

Karácsonyi ajándéknak,

születésnapra,

névnapra.

Ajándékozzon
utalványt!

Ajándékozzon
utalványt!

Kellemes ünnepeket kívánunk!



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

Szendvicssonka
Parasztkolbász
Szerencsi Snack
Füstölt sertés tarja
Májas hurka
Füstölt főtt császár szalonna

Szendvicssonka
Parasztkolbász
Szerencsi Snack
Füstölt sertés tarja
Májas hurka
Füstölt főtt császár szalonna

1359 Ft/kg
1159 Ft/kg
1625 Ft/kg
1459 Ft/kg
759 Ft/kg

1229 Ft/kg

1359 Ft/kg
1159 Ft/kg
1625 Ft/kg
1459 Ft/kg
759 Ft/kg

1229 Ft/kg

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

szombat

Az akció 2013. november 29-től módosításig érvényes!

KUPONLÁZKUPONLÁZ
Vásárlásai után 200 Ft-os kupont adunk…

Részleteket keresse a Húsboltunkban és a www.szermgrt.hu

AKCIÓS TERMÉKEINKAKCIÓS TERMÉKEINK

7–12 óráig.

DECEMBERI AKCIÓ

Egy kis hazai...

december 23. és 30-án: 7–17 óráig,
december 24. és 31-én: 7–11 óráig.

Húsboltunk ünnepi nyitva tartása a következő:

15W-40 és 10W-40 1 000 Ft/lmotorolaj

E-jeles nappali menetfény lámpák

L ,ÁTOGASSON EL HOZZÁNK KEZDJE NÁLUNK A VÁSÁRLÁST!

Szerencs, Széchenyi út 18.
Tel.: 47/362-701, mobil: 20/926-3710.

BERECZK AUTÓSBOLT

MENETRÖGZÍTŐ KAMERA, GYÁRI ÜLÉSFŰTÉSEK,
AUTÓTAKARÓ PONYVÁK.

Autós ajándékok karácsonyra a Bereczk Autósboltból.Autós ajándékok karácsonyra a Bereczk Autósboltból.
Kpl. üléshuzat (szürke, fekete) + kormányvédő + 2 db övpárna

+ 4 db-os filcszőnyeg: CSAK 7 500 Ft

BOSOKO ABLAKTÖRLŐK MOST AKCIÓS ÁRON.
SUZUKI és OPEL OLAJSZŰRŐK 450 FT-TÓL, RENAULT OLAJSZŰRŐ 700 FT

DERMEDÉSPONT CSÖKKENTŐK, PORLASZTÓCSÚCS TISZTÍTÓK.
IZZÍTÓ GYERTYÁK, JÉGVÉDŐ FÓLIÁK.

IZZÓK,
TURBÓFELÚJÍTÓ SZETTEK,

FAGYÁLLÓK, AKKUTÖLTŐK,
AKKUMULÁTOROK.

HÓTÁLCÁK, KÖDLÁMPÁK,
SZÉLVÉDŐMOSÓK,

Megérkezett
a Harmónia Stúdió!

Megérkezett
a Harmónia Stúdió!

A FLABÉLOS-szal 10 perc alatt körülbelül 45-50 percnyi
klasszikus, edzőtermi munkát végezhetünk el, különösebb

megerőltetés és átöltözés nélkül!
Hogyan is működik?
A FLABÉLOS billegő-mozgó padján állva sorozatos egyensúlyvesztés
következik be, mely beindítja a központi idegrendszert, az agy pedig
utasítást ad az egyensúly fenntartásában részt vevő összes izomnak a
korrigálásra, azaz az izomzat automatikusan „ellen tart”.
A FLABÉLOS nemcsak fogyásra, alakformálásra alkalmas, hanem feszessé
teszi a bőrt és számtalan betegségre is gyógymód, úgy, mint például
csontritkulás, derékfájás, cellulitis, növeli a boldogsághormon szintet,
fokozza a vérkeringést, testtartást javítja, erősíti az immunrendszert,
inkontinencia, cukorbetegek alsó végtagi érszűkületi problémáira is
megoldás lehet.

Kinek ajánljuk!
• Fogyni vágyóknak

Sportolóknak
Stressz ellen
Fizikai munkát végzőknek
Ülőmunkát végzőknek
Idősebb korosztálynak

•
•
•
•
•

Bejelentkezés:
Tel.: 06 20/8060-907 3900 Szerencs, Rákóczi út 61.;

Első alkalom INGYENES!
10 perc 600 Ft

Korlátlan bérlet kapható!

www.harmoniagyogyaszat.hu
őnyeiről, tulajdonságairól!honlapon részletesen olvashat a gép el

Nyitva tartás:
kedd-péntek: 7-1 óráig,
szombat: -12 óráig.

7
6.30

Szerencs, Sallai út 18. (a Piactér mellett)

Telefon: 47/361-074

SZERENCSI HÚS-VÁRSZERENCSI HÚS-VÁR

Akció december 15-től december 31-ig:

Belovecz és Társa Kft.

Sertés oldalas
Apróhús (kolbászhús)
Sertés hátsó csülök
Sertésfej
Sertésláb
Füstölt, főtt tarja vcs. (Dévai)
Füstölt bordaporc (Dévai)
Füstölt csülök (Dévai)
Csülöksonka (Kun-Hús)
Bécsi virsli roppanós (Palini)
Virsli (Húsmester)
Bogdányi lángolt kolbász
Bogdányi parasztkolbász

1 190 Ft/kg
990 Ft/kg
840 Ft/kg
280 Ft/kg
350 Ft/kg

1 330 Ft/kg
1 130 Ft/kg
1 100 Ft/kg
1 250 Ft/kg

890 Ft/kg
590 Ft/kg

1 190 Ft/kg
1 190 Ft/kg


