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kiemelt 
nemzeti 

értékünk
a magyar értéktárba került
a szerencsi csokoládé, ezzel
127-re nőtt a kiemelkedő
nemzeti értékek sorában
szereplő hazai termékek
száma. Cikkünk a 3. oldalon

nálunk járt
koltai róbert
„Csupa jó emlékem van
Szerencsről, legalább 3-4
alkalommal játszottam ed-
dig ezen a különleges, tör-
ténelmi helyszínen.” 
a művésszel készített in-
terjúnk lapunk 10. oldalán
olvasható.



Csejoszki Szabolcs szerint az ara-
di hősök a mindenséghez mérték

magukat és fontos, hogy ez a gondolat
a fülünkben csengjen a jelenben, amikor azt
akarják elhitetni velünk, hogy az igazság, a hit,
a nemzet és a család csupán relatív fogalom. A

lelkész hangsúlyozta, hogy a vér-
tanúk mindig a jövőt jelentették,
vérükből bátorságot nyerünk a
nemzet és Európa megújításá-
hoz. – Hazánkat ma meg kell vé-
deni, mint tették azt az aradi hő-

sök és rajtuk kívül
még nagyon sokan,
mert jól tudták,
hogy az igazi érték
Istentől jön és hoz-
zá tér vissza. Ne-
künk azokat kell
beengednünk az
ország ajtaján, akik jó szándékkal
érkeznek, akik barátokként kezel-
nek minket. Jogunk van ahhoz,
hogy megvédjük az igazságot a ti-
zenhárom aradi vértanú nyomdo-
kán büszkén kell vallanunk, hogy a

hősök vére életet teremt – mondta beszédében
a parókus.

A Kossuth téri tiszteletadás az Arad utcán lé-
vő márványtáblánál folytatódott. Kazsik Mari-
anna szavalatát követően koszorúzással ért vé-
get az október 6-ai megemlékezés.

„az igazi érték istentŐl Jön és hozzá tér vissza”
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A közelmúltban járdaépítés kezdődött Szerencsen, a
Jókai utcában. Tóth István, a kivitelező Szerencsi Város-
gazda Nonprofit Kft. ügyvezetője érdeklődésünkre el-
mondta, hogy a munkálatokhoz szükséges alapanyago-
kat – betont, térköveket, szegélyköveket – a Start Köz-
munkaprogram keretében állították elő a cég telephe-
lyén. A gyalogút várhatóan október végére készül el.

A végéhez közeledik az őszi betakarítás a Szerencsi Városgazda Nonprofit Kft.
által megművelt területeken. Vaszily Miklós főkertésztől megtudtuk, hogy hama-
rosan végeznek a zöldbab szedésével, a fagy beköszöntéig begyűjtik a paradi-
csomot és a paprikát is. A hidegtűrő káposztákat minél tovább szeretnék a föld-
ben hagyni, a burgonyát és a vöröshagymát már betakarították, ezeket jelenleg
is válogatják. A zöldségek nagy része a városi konyhára kerül, a maradékot a dol-
gozók között kedvezményesen értékesítik.

Az aradi vértanúk tiszteletére rendezett megemlékezést 2015. október 6-án Szerencs Város Önkormányzata. A Kossuth
téren megtartott eseményen Csejoszki Szabolcs görög katolikus parókus (fotónkon) mondott ünnepi beszédet,

majd a Szerencsi Szakképzési Centrum diákjai adtak műsort. Az önkormányzat nevében Koncz Ferenc polgár-
mester és Barva Attila jegyző helyezett el koszorút a tizenhárom aradi vértanú kopjafáinál, majd ezt követően
az intézmények vezetői, politikai pártok és civil szervezetek képviselői tisztelegtek a mártírok emléke előtt.

Az önkormányzat mellett civil szervezetek és pártok helyez-
tek el koszorút az aradi vértanúk kopjafáinál.

Cserkészek is tisztelegtek a néhai hősök emléke előtt.

Járda épül 
a Jókai utcában

Őszi betakarítás 
a városi konyhakertben
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Az egyik kincsünk fennmaradt 
az utókor számára

Immár 19 esztendeje annak, hogy az 1996-
ban létrehozott Szerencsi Bonbon Kft. töret-
lenül igyekszik megőrizni, az utókor számára
továbbvinni a közel száz éves szerencsi cso-
koládégyártás hagyományait. Dr. Takács Ist-
ván, a helyi vállalkozás ügyvezetője szerint
azzal, hogy a kiemelkedő nemzeti értékek so-
rába került a tradicionális termék, közel két
évtized munkáját ismerte el a Magyar Állam.
– Jó érzés látni, hogy a magyar állam elismer-
te a szerencsi csokoládé múltját, létezését és
annak a sok ezer embernek a munkáját, akik
az elmúlt 95 évben Szerencsen édességgyár-
tással foglalkoztak. Ugyanakkor hiányérzetem
van, hiszen nem csak nekem kellene itt áll-

nom, hanem annak az embernek is, aki
ugyanezt elmondhatná a szerencsi cukorgyár-
ról. Sajnos azonban az már a múlté és ez soha
el nem múló fájdalmas sebet ejtett sok-sok
szerencsiben, mert meggyőződésem, hogy
meg lehetett volna menteni az akkor 120 éves
múlttal rendelkező üzemet. 

Ma mégis örülnünk kell, hogy a két kin-
csünk közül az egyik, a szerencsi csokoládé

fennmaradt. Köszönhető ez azoknak az em-
bereknek, akik itt dolgoznak a Szerencsi Bon-
bon Kft.-ben – mondta dr. Takács István, aki
szerint a nemzeti értéktárba sorolás az eddi-
gieknél is felelősségteljesebb munkára ösztön-
zi a céget. M. Z.

Négy magyar termékkel, a debreceni
páros kolbásszal, a fröccsel, a bajai ha-
lászlével és az alföldi kamilla virágzat-
tal bővült a hungarikumok listája – je-
lentette be a földművelésügyi minisz-
ter Debrecenben. Fazekas Sándor el-
mondta azt is, hogy a debreceni ta-
nácskozás döntése alapján a Magyar
Értéktárba került a szerencsi csokoládé,
ezzel 127-re nőtt a kiemelkedő nemzeti
értékek sorában szereplő hazai termé-
kek száma – adta hírül az MTI.

a Magyar értéktárba került
a szerencsi csokoládé

Fazekas András, az RF-IT Hungary Kft. ügyve-
zetője elmondta, hogy a rádiófrekvenciás azo-
nosításon alapuló rendszer mostanra csaknem
teljesen kiépült, október végéig a maradék ku-
kákra is felszerelik az RFID-címkéket, illetve a
hulladékgyűjtő járműveket ellátják a leolvasás-
hoz szükséges eszközzel. Az edényekre helye-
zett fekete címkékben mikrocsip található,

amely olyan fontos adatokat tartalmaz, mint a
szolgáltatás helyszíne, GPS-koordinátái, az
ügyfél száma, a tároló űrtartalma, ami folyama-
tosan nyomon követhető. A szemétszállítást
végző dolgozóktól semmiféle többletmunkát
nem igényel a rendszer bevezetése, hiszen a jár-
művekre telepített technológia automatikusan
feldolgozza az információkat és fél percen belül
a központi szerveren is látható, hogy az ürítés
megtörtént. Fazekas András szerint ez megfe-
lelő alapja lehet a kéttényezős díjszabás beve-
zetésének, hiszen ezzel a rendszerrel egyértel-
műen beazonosítható, hogy ki, mikor vette
igénybe a szolgáltatást, így a szemétszállítási
díj szétválasztható egy alap és egy eseti típusra.
Elhangzott, hogy térinformatikai adatbázis alap-
ján optimalizálják a járatok útvonalát, és ezáltal
költségcsökkentés érhető el a hulladékkezelő
cég számára, ami a szolgáltatási díjakat is segít
szinten tartani. Az RFID-rendszer próbaüzeme
november 15-től várható, 2016. január 1-től pe-
dig már élesben fog működni. R. P.

A hulladékgyűjtő edények azonosítási
rendszere volt a témája annak a lakos-
sági fórumnak, amit 2015. október 16-
án tartottak a szerencsi Rákóczi-várban.

a hulladékgazdálkodásról
– Mi szerencsiek tud-

juk, hogy a cukorgyár be-
zárásával nem szűnt meg
városunkban csokoládé-
gyártás. Tudják ezt sokan
az országban is, hiszen
nagyon sokat tettünk
azért, hogy a magyar po-
litika a szerencsi csokolá-

dé mellé álljon – mondja Koncz Ferenc pol-
gármester (fotónkon). – Országgyűlési képvi-
selőként én magam is mindig ügyeltem arra,
hogy egy-egy nagyobb ünnep előtt a parla-
menti képviselők kisebb, szerencsi édesség -
ajándékot kapjanak. Ma már ott tartunk, ha
találkozom régi ismerősökkel, mindig megkér-
dezik, hoztam-e csokoládét? Ez a városunk-
ban gyártott, szerencsi csokoládé került most
be a kiemelt nemzeti értékek sorába. Remé-
lem azt is, hogy a Szerencsen készített édes-
ség előbb-utóbb nem csak az értéktár egyik
darabja lesz, hanem bekerülhet a hungariku-
mok közé is. Ha ezt elérjük, akkor az olyan
plusz fejlesztési lehetőségekkel járhat, aminek
köszönhetően munkahelyeket is tudunk majd
bővíteni a csokoládégyártás területén.

Dr. Takács István: Köszönhető ez azoknak az embereknek, akik itt dolgoznak a Szerencsi
Bonbon Kft.-ben

szerencsen készült
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Szerencsen, az 56-os obeliszknél Koncz Ferenc polgármester vont pár-
huzamot az 59 évvel ezelőtti események, és napjaink történései között.
– Jól látjuk, mi történik ma a világban és megdöbbenten tapasztaljuk,
hogy mit mondanak minderről sokan. Hiszem, hogy az irányzat, amit a
világ nagy meglepetésére Magyarország kormánya elindított, előbb-
utóbb át fogja ütni a közöny- és a hazugság falát – fogalmazott a vá-
rosvezető, aki szerint ez történt 1956-ban is Magyarországon, amikor a
kicsiny nemzet áttörte a számára idegen, erőszakkal rákényszerített világ
közönyének és hazugságának falát. – Ezért nagy nemzet, nagy dolgokra
hivatott nép a magyar – zárta gondolatait Koncz Ferenc.

Miután a jelenlévők fejet hajtottak 1956 hőseinek emléke
előtt, a Rákóczi-várban dr. Mengyi Roland idézte az

1956-os forradalom kibontakozásának okait. – Ma-
gyarország 1956-ban összefogott a megszállók és
az elnyomás ellen. Az összefogás ereje oly nagy volt,
hogy az megrengette azt a kommunista diktatúrát,

mely 1944-45-ben a szovjet szuronyok árnyékában 

lopakodott hazánkba és ezzel a totalitárius zsarnokság fogságába estünk.
A magyarok hite a szabadságban erősebb volt a félelemnél, kiállásuk a
nemzetért erősebb volt a fegyvereknél. A szabadságharcosok életét ki-
oltották, de nemzetünkből a hitet soha többé nem tudták kioltani –
hangsúlyozta az országgyűlési képviselő. 
A városi ünnepi esemény a Rákóczi Zsigmond Református Általános Is-
kola diákjainak és pedagógusainak műsorával zárult.

M. Z.

– Akárcsak 1956-ban, kicsiny népünk napjainkban is átütötte a világ hazugságfalát. Ezért is nagy nemzet a magyar – fo-
galmazott október 23-án Koncz Ferenc polgármester, a szerencsi Kossuth téren. A helyi önkormányzat által szervezett
megemlékezés koszorúzással kezdődött, majd a Rákóczi-várban dr. Mengyi Roland országgyűlési képviselő mondott ünnepi
beszédet.

Az 1956-os forradalom és szabadságharc évfordulója alkalmából 2015.
október 22-én a Bocskai István Katolikus Gimnázium diákjai szavalatok-
kal és énekekkel tisztelegtek a hősök előtt. Az összejövetelen Lavotta
Zita pedagógus mondott beszédet, és úgy fogalmazott: október 23-
ának többnek kellene lennie, mint egy fejezet a tankönyvekben vagy
egy piros betűs ünnep a naptárban. A forradalom azon ritka pillanatok
egyike a történelmünk során, amikor az ország egy emberként lépett
fel egy közös ügy érdekében.

neMzetünk nagy dolgokra hivatott

a forradaloM hŐsei

Szerencs Város Önkormányzata 2015. október 22-én koszorúzást és
megemlékezést rendezett Nagy Imre, az 1956-os forradalom és szabad-
ságharc miniszterelnöke és mártírja szobránál, ahol a Szerencsi Szak-
képzési Centrum diákjai adtak zenés, prózai műsort.

nagy iMre szobránál

Az 1956-os forradalom és szabadságharc budapesti eseményei során
mártírhalált szenvedett ifj. Tatay Zoltánra emlékezett október 22-én Sze-
rencs. A néhai állatorvostan-hallgatóról elnevezett ifjúsági sporttelepen a
Bocskai István Katolikus Gimnázium diákjai adtak műsort, majd a Jókai ut-
cában található állatorvosi rendelőnél a Bolyai János Katolikus Általános
Iskola tehetségei szerepeltek. Az ünnepi események után városi megem-
lékezést és koszorúzást tartottak a szerencsi vértanú végső nyughelyénél,
a református temetőben.

tisztelgés tatay zoltán 
eMléke elŐtt



– Feladataink közé tartozik a Tokaj-hegyaljai borvi-
dék településein működő köznevelési és kultúra -
közvetítő intézmények szerepének felmérése a ha-
gyományok megismerésében, feltárásában és át-
örökítésében – nyilatkozta lapunknak Fazekasné

Majoros Judit, a Zempléni Múzeum igazgatója (fo-
tónkon), aki elmondta, hogy a pályázatban érintett 27

településen fejlesztési elképzeléseket és ajánlásokat fogalmaznak meg
a borvidéki települési önkormányzatok, intézmények, civil szervezetek
számára. Kifejtette továbbá, hogy elkészítik a hagyományos foglalkozá-
sokat és kézműves tevékenységeket végző személyek nyilvántartását,
vizsgálják a közöttük lévő területi, üzleti és kommunikációs kapcsolato-

kat. A múzeum kutatja a szőlőműveléshez kötődő sváb és a borkereske-
delemhez kapcsolódó zsidó nemzetiségek hatását a mai tevékenységek-
re. Ezen kívül kérdőíves kutatással és fókuszcsoportos beszélgetésekkel
keresnek választ arra, hogy a településeken élők tudják-e, mit jelent a
világörökségi cím, illetve az elmúlt több mint egy évtized alatt milyen
módon és mértékben éltek az ebben rejlő fejlesztési lehetőségekkel.
– A Zempléni Múzeum feladatai közé tartozik a hagyományos iparágak
és kézművesség elterjesztéséhez kapcsolódó programok megvalósítása,

ezért felnőttképzési tananyagot készítünk a kultúraközvetítő intézmé-
nyekben dolgozók számára, valamint segítséget nyújtunk a kádár-

mesterséget, sajtkészítést és borászati tevékenységet végzőknek
a munkájuk bemutatásához – folytatja Fazekasné Majoros Judit,

aki arról is tájékoztatott, hogy az iskolákban a szőlő- és bor-
kultúrához kapcsolódó identitás megerősítése érdekében ta-

nórai és azon kívüli foglalkozásokat, illetve „világörökségi
napokat” szerveznek. A szakember hozzátette, hogy ösz-

szeállítanak négy tematikus tárlatot, melyeket vándo-
roltatni fognak a tájegység települései között. A ki-

állításokon az egyes kézműves szakmák folyama-
taival és történetével ismerkedhetnek meg a

látogatók, valamint a borvidék hat helyszí-
nén lehet majd belekóstolni a borászat, a

sajtkészítés, a kádármesterség, a pezs-
gőgyártás, a borecet-manufaktúra és

a sváb szalonna előállítás világába.
Mindemellett múzeumpedagó-

giai műhelyt indítanak Sze-
rencs mellett a sátoraljaúj-

helyi Kazinczy Múzeum-
ban és a sárospataki

Szent Erzsébet
Házban.

R. P.

A Széchenyi 2020 program keretében jelent meg idén a „Hagyományőrzés az országosan kiemelt térségekben” című, egy-
milliárd forint keretösszegű pályázati kiírás, melynek célja, hogy az egyes térségek saját kulturális és hagyományos érté-
keiket felhasználva javítani tudják a népességmegtartó erejüket, fokozzák a gazdasági teljesítőképességüket. Tokaj-He-
gyalján 2015. augusztus 1-je és november 30-a között a szerencsi Zempléni Múzeum irányításával egyebek mellett a tra-
díciók őrzésével és ápolásával kapcsolatos módszertani fejlesztések, képzési, felkészítési programokat dolgoznak ki és va-
lósítanak meg.
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hagyoMányŐrzés tokaJ-hegyalJán
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Megtörtént a családsegítő és gyermekjóléti
szolgáltatások ellátásának törvény által előírt
felülvizsgálata, majd döntött az önkormányzat
arról, hogy pályázatot írnak ki a Szántó J. Endre
Egyesített Szociális és Egészségügyi Intézet in-
tézményvezetői álláshelyének betöltésére, mivel
a jelenlegi igazgató kinevezése 2015. december
31-én lejár. A legkésőbb 2015. november 15-éig
beérkező pályázatokat a grémiumnak december
18-áig kell elbírálnia.

A törvényi előírásnak megfelelően vállalja a
helyhatóság a Borsod-Abaúj-Zemplén megyei
Pedagógiai Szakszolgálat Szerencsi Tagintézmé-
nyének üzemeltetését. Koncz Ferenc a napirend
tárgyalása során hozzátette: folyamatban van
egy pályázat a Városi Tanuszoda épületének
napelemekkel való felszerelésére, így remény
van arra, hogy az évente jelentkező, mintegy
hatmilliós költség a jövőben csökkenhet. 

Megjelent egy első világháborús emlékművek
felújítására irányuló pályázat: az elképzelések
szerint a Hunyadi iskola parkjában álló katona-
szobrot, illetve annak talapzatát szeretnék res-
taurálni az igényelhető, legfeljebb kétmillió fo-
rintos keretből. Adminisztratív döntésre volt
szükség a 37-es főút négysávos átépítése miatt
folyamatban lévő projekthez. Koncz Ferenc hoz-
zátette, hogy a néhány évvel ezelőtti vizsgálat
eredményével szemben napjainkban ismét
szemmel látható a kamion-forgalom növekedés,
ami tovább indokolja a főút 2×2 sávosítását. Né-
hány esztendővel ezelőtt a Norvég Alap támo-
gatásával újult meg a Rákóczi-vár, a Huszárvár
út, a Kisboldogasszony római katolikus templom
és a református templom. A szerződés alapján
a tíz éves fenntartási időszakban a támogatás
1%-ának megfelelő, ún. fenntartási alapot kell
létrehozni. A 7,9 millió forintos keret egy elkülö-
nített számlán van, de felhasználás még nem
történt, amiből most a Rákóczi-vár színházter-
mét szeretnék ellátni egy légkezelő berendezés-
sel. A beruházás biztosítja majd a megfelelő le-
vegőcserét a helyiségben és segítséget nyújt a
terem gyorsabb felfűtéséhez is. Dr. Takács István,
a pénzügyi bizottság nevében is egyetértett az
elképzeléssel, s hozzátette: időközben gondok
merültek fel a református és katolikus templo-
moknál is. Dr. Egeli Zsolt alpolgármester egészí-
tette ki az előzőeket azzal, hogy a református

templomban az elégtelen fűtés és szellőzés kö-
vetkezményeként penészedések jelentek meg a
falakon, s emiatt a 40 millió forintból felújított
orgona működése is veszélybe került. Visi Ferenc
arról számolt be, hogy a Kisboldogasszony
templom harangja megsérült, a toronyóra mű-
ködik, de annak automatizálását is meg kell ol-
dani, a Munkás Szent József templomban pedig
a fűtéssel és a tetőszerkezettel vannak problé-
mák. Koncz Ferenc az előzőekkel egyetértve
hozzátette: a napokban az Emberi Erőforrások
Minisztériumában ígéretet kapott arra, hogy tá-
mogatás érkezik a görög katolikus templom
megkezdett felújításának befejezésére.

Deák Zsolt műszaki ügyintéző ismertette,
hogy a Borsodvíz Zrt. által fizetett rendszerhasz-
nálati díjból, nettó 9 millió forint értékben idén
30 házi szennyvízátemelő cseréjét rendelte meg
az önkormányzat. Ugyancsak elhangzott, hogy
a Rákóczi út gerinchálózatához csatlakozó, és a
felsőbb utcák vízellátását is biztosító Kórház
közben lévő ivóvízvezeték rendkívül elavult ál-

lapotban van, ennek cseréje indokolttá vált. A
közbeszerzési eljárás során a legkedvezőbb
ajánlatot, 1,9 millió forintos összegben a Cs-Ker
Tranzit Kft. adta.

Az ülés végén Nyiri Tibor tájékoztatta képvi-
selőtársait arról, hogy október első hétvégéjén
ő képviselte Szerencset a németországi Geisen-
heimben, ahol a két település közötti 25 éves
testvérvárosi kapcsolat alkalmából rendeztek
ünnepi eseményt. Az alpolgármester átadta a
geisenheimiek ajándékát – egy festményt és
egy a jubileumra készült albumot – Koncz Fe-
rencnek. M. Z.

Az önkormányzat még idén elvégezteti
a szerencsi Kórház köz ivóvízvezetéké-
nek cseréjét és a Norvég Alapból meg-
valósult beruházások fenntartási alap-
ja terhére új légkezelő berendezést
építenek be a Rákóczi-vár színházter-
mébe. Minderről a képviselő-testület
2015. október 22-ei ülésén tárgyalt a
grémium.

A közigazgatás átfogó reformja kereté-
ben a kormány célja a szolgáltató köz-
igazgatás megteremtése. Hatékony,
gyors, egyszerű ügyintézés a lakóhelyhez
közel, a járási hivatalokban, a kormányab-
lakokban, valamint a települési ügysegé-
deknél. 2015. január 30-án Szerencsen is
megnyílt a kormányablak, ahol napjaik-
ban már több mint 420 ügyet intézhetnek
a szerencsiek és a járáshoz tartozó tele-
pülések lakói.

– Nem csak a kormányablakokban intézhető
ügyek száma emelkedett, hiszen a kezdetek-
ben jellemző heti 250-300 hozzánk forduló he-
lyett ma már hetente 450-500 fő tér be oda –
nyilatkozza lapunknak dr. Ináncsi Tünde, a Sze-
rencsi Járási Hivatal vezetője, aki szerint az
emelkedő tendencia mutatja, hogy az emberek
szeretik, ha lakóhelyükhöz közel intézhetik hi-
vatalos dolgaikat.

– Ugyancsak kedvező változás, hogy a ko-
rábbi egy-két hetes várakozási idő már a múl-
té, a szerencsi kormányablakhoz forduló akár

fél órán belül már szakképzett munkatársunk-
nál, vagy saját otthonában, számítógép előtt
ülve intézheti aktuális ügyét – mondja a járási
hivatal vezetője, aki úgy véli, a fejlődéshez hoz-
zájárult az a sikeres fejlesztés is, aminek kö-
szönhetően többek között kicserélték az el-
avult informatikai eszközöket, új ügyfélhívó
gépeket szereztek be, egységes központi in-
formatikai rendszert vezettek be.

– Célunk, hogy még közelebb vigyük az ügy-
intézést az állampolgárok lakóhelyéhez, ezért
hasonló technikai eszközöket és képzést kap-
tak a települési ügysegédek, hogy egyre in-
kább úgy működhessenek, mint egy kihelye-
zett kormányablak – tájékoztat dr. Ináncsi Tün-
de.

Az ügyfélbarát, gyorsabb működés mellett
további jó hír, hogy jövőre díjmentesen pótol-
hatjuk például az ellopott, vagy elveszett ira-
tainkat, és az erkölcsi bizonyítványért sem szá-
mítanak fel illetéket. Ennek érdekében a kor-
mányzat 10 milliárd forintot különített el a jövő
évi költségvetésében a közigazgatási díjak
mérséklésére. M. Z.

ügyintézés helyben, hatékonyan

városházi napló
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Kovács Zoltán bevezetőjében az elmúlt idő-
szakban kialakult migránshelyzetet vázolva
hangsúlyozta, hogy Magyarország a műszaki
határzár megépítésével teljesítette feladatát,
megvédte hazánkat és ezzel Európát. A kor-
mányszóvivő szerint a bevándorlók nem tekint-
hetők menekültnek, olyan emberek ezrei érkez-
tek ellenőrizetlenül Európába, akikről fogal-
munk sincs, hogy kik valójában. Hazánk eddig
mintegy 70 milliárd forintot költött a migráns-
helyzet kezelése, az EU szemmel láthatóan te-
hetetlenül szemléli az eseményeket. Kovács Zol-
tán szerint az egyetlen kézzel fogható, hatékony
eszköz, ha lezárjuk a határokat – utalt a már
említett kerítés megépítésére. – Most elvégez-
tünk egy feladatot, de nem szabad hátradől-
nünk, hiszen bármikor rosszabbra fordulhat a
helyzet – figyelmeztetett a politikus.

– Megvédeni csak azt tudjuk, ami le van zár-

va – hangsúlyozta dr. Mengyi Roland, aki a mű-
szaki határzár mellett az emberi erő és a jogi
védelem fontosságát is kiemelte. A bevándorlás
okairól szólva az országgyűlési képviselő meg-
jegyezte: Európa gazdag, de gyenge. Nem tudja
megvédeni magát, de mindenkinek szüksége
lenne a javaira.

Első sorban Afrika belpolitikai helyzetéről tar-
tott értékelést Nógrádi György. A biztonságpo-
litikai szakértő szerint is fontos volt a kerítés
megépítése, de a migránshelyzetre az EU 28
tagállamának összefogása jelenthetne jó meg-
oldást, amire jelenleg kevés az esély. Koncz Fe-
renc zárszavában arra hívta fel a figyelmet,

hogy a migránshelyzet egyik oka a világ egyes
részeinek túlnépesedése, szemben Európával,
ezen belül hazánkkal, ahol csökken a népesség.
Mindezt az emberek biztonságérzetének-, va-
lamint jövőbe vetett hitének hiányával magya-
rázta. Szerencs polgármestere szerint csak ak-
kor érezhetjük, hogy megtettünk mindent, ha
növeljük az emberek biztonságérzetét. – Sajná-
latos, hogy a szerencsi és környékbeli fiatalok
sokasága dolgozik külföldön csak azért, mert
probléma van a jövőbe vetett hitükkel, amit ki-
zárólag munkahelyek létrehozásával lehet orvo-
solni – fogalmazott Koncz Ferenc.

M. Z.

A fűtési szezon hivatalosan szeptember
15-én kezdődött, ám a hideg beköszönté-
vel sokan csak most kezdenek el fűteni
otthonaikban. Az erre való felkészülés
egyik legfontosabb eleme a kémények és
fűtőberendezések szakember általi műsza-
ki ellenőrzése. A gázkészülékekkel ellátott
helyiségekben érdemes szén-monoxid jel-
zőkészüléket is felszereltetni a balesetek
elkerülése céljából.

Komolyan kell venni a szakemberek figyel-
meztetését, hiszen a „csendes gyilkosként” em-
legetett színtelen, szagtalan toxikus gáz, a
szén-monoxid rendkívül gyorsan öl. Napjaink-
ban ez az egyik leggyakoribb háztartási baleset,
amely sok esetben a nem megfelelő műszaki
állapotú, vagy helytelenül használt tüzelőberen-
dezések miatt következik be. A nehezen észlel-
hető gáz jellemzően a tüzelőberendezésen,
vagy a nem megfelelően működő kéményből
áramlik vissza a helyiség légterébe.

Matuscsák Sándor-
né: Gázzal és vegyestüze-
lésű kazánnal is fűtünk,
de amíg hidegebbre nem
fordul az idő, elegendő
számunkra az utóbbi
használata. Az őszi-téli
időszakra való felkészü-

lést a nyár folyamán kezdtük el, amikor besze-
reztük a tűzifát. Reméljük minél kevesebb ideig
lesz szükség a gáz használatára.

Somplák Andrea: Ve-
gyestüzelésű kazánt hasz-
nálunk, mert így takaré-
kosabb. Már két hete mű-
ködtetjük a berendezést,
legfőképpen azért, hogy
ne fázzanak a gyerekek. A
fűtési szezonra nyár végé-

től kezdtünk el készülődni, folyamatosan szerez-
tük be a tüzelőnek való fát és szenet. Általában
délután 5-6 óra körül gyújtunk be otthon.

Béki Dávid: Gázfűtés
és kandalló biztosítja szá-
munkra a meleget a hű-
vösebb időkben. Egyelőre
csak az előbbit vesszük
igénybe a nap folyamán,
az időjárástól függ, hogy
mikor kell majd beüzemel-

nünk a vegyestüzelésű kályhát. Ezt egyébként
fával használjuk, amit már korábban megvásá-
roltunk az éven.

Plávenszki Rita: A fű-
tési előkészületeket azzal
kezdtük, hogy augusztus-
ban megrendeltük a tűzi-
fát és a lignitet, amivel a
vegyestüzelésű kazánt
működtetjük. A takaré-
kosság jegyében csak

olyankor fűtünk, amikor muszáj, jelenleg napon-
ta egy alkalommal. Bízunk benne, hogy enyhe
telünk lesz, és nem húzódik majd el hosszan.

Azért van szükség a déli országrészben
felállított kerítésre, mert Európa meg-
feledkezett arról, hogy vannak határai
– mondta Kovács Zoltán kormányszó-
vivő október 22-én Szerencsen. A „Vi-
lágpolitika és migráció, Magyarország”
címmel rendezett fórumon a Nemzet-
közi Kommunikációs Iroda vezetője
mellett Nógrádi György, biztonságpoli-
tikai szakértő és dr. Mengyi Roland or-
szággyűlési képviselő tartottak elő-
adást.

európa Megfeledkezett arról, hogy vannak határai

A fotón balról: Nógrádi György, Kovács Zoltán és dr. MengyiRoland.

ön Mivel fŰt otthában? figyelJünk
a fŰtŐberendezésekre!



– Ma azért találkozik a legidősebb évfolyam
tanulóifjúsága, hogy a hagyományos szalag vi-
selésére jogot szerezzen, egyben megkapja az
ősi titulust: maturandus, azaz érendő – mondta
az igazgató. Kiemelte, hogy a végzősök előtt áll
eddigi életük legizgalmasabb és egyben leg-
szebb időszaka, hiszen az elkövetkező félévben
minden róluk fog szólni, értük történik majd és
lehetőséget kapnak arra, hogy pótolják elma-
radásaikat. – Ne bánjátok, hogy még nem vagy-
tok felnőttek, éljétek meg csodaként a gyer-

mekkor hátralevő idejét. Azt kívánom mindnyá-
jatoknak, hogy őrizzétek meg lelketekben a kis-
diákot, váltsátok valóra legtitkosabb álmaitokat,
bizonyítsatok önmagatoknak és a hozzátok kö-
zelállóknak – zárta beszédét dr. Gál András. A
jókívánságokat követően Kocsis Sándor római

katolikus plébános megszentelte a kitűzőket,
amiket megkaptak az osztályfőnökök, a gimná-
zium igazgatója és Koncz Ferenc polgármester
is. A szalagavató ünnepség a maturandusok
táncos produkcióival ért véget.

R. P.
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A szerencsi Bocskai István Katolikus
Gimnáziumban 2015. október 16-án ren-
dezték meg a végzősök szalagavatóját.
Az osztályfőnökök feltűzték az iskola
jelképét a hat 12. évfolyamos osztály
tanulóinak ruhájára. A tanintézmény ve-
zetője, dr. Gál András köszöntőjében
úgy fogalmazott, hogy a középiskolák
életében az október már a jövő eszten-
dő májusát idézi, hiszen a szalagavató
– a ballagáshoz hasonlóan – összehozza
az útra készülőket, szüleik, hozzátarto-
zóik és tanáraik társaságában.

A Szerencsi Művelődési Központ idén is meghirdette ifjúsági
olvasottsági pályázatát a kistérség általános iskolás gyerme-
kei számára. A kiírás szerint diákoknak olvasónaplót kellett
készíteniük. 

A szerencsi Zempléni Múzeum szervezésében rendeztek „Vi-
lágörökségi napot” 2015. október 15-én a Rákóczi Zsigmond
Református Általános Iskolában. Az eseményen a sárospataki
művelődési ház munkatársai tartottak vidám, játékos vetélke-
dőt a tanintézmény diákjai számára. A feltett kérdések főként
a világörökség részét képező Tokaj-hegyaljai történelmi bor-
vidékhez kapcsolódtak. A program a „Hagyományőrzés az or-
szágosan kiemelt térségekben” című TÁMOP-projekt kereté-
ben valósult meg.

az olvasottsági 
verseny díJazottJai

Maturandusok lettek a végzŐs diákok

A korábbi versenyekhez képest ezúttal nem a zsűri bírálta el a munkákat,
hanem internetes szavazással lehetett minél jobb helyezést elérni. A „Hagyj
olvasni és lájkolj” című pályázat eredményhirdetését 2015. október 8-án
tartották a Rákóczi-vár gyermekkönyvtárában.

A díjazottak: 3-4. osztály: 1. Szabó Luca; 2. Czakó Eszter; 3. Demeter
Boglárka Hajnalka, Takács Viktória. 5-6. osztály: 1. Szabó Dóra, Szabó Lilla;
2. Bodosi Emília. 7-8. osztály: 1. Mizák Anna; 2. Kovács Boglárka; 3. Maczek
Regina, Vámos Eszter, Fige Lili.

A pályaművek megtekinthetők a gyermekkönyvtárban, valamint a Sze-
rencsi Művelődési Központ honlapján és közösségi oldalán.

világörökségi 
vetélkedŐ
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A Bolyai Matematika Csapatversenyt első al-
kalommal 2004-ben rendezték meg Budapes-
ten, majd az évek során egyre több iskola csat-
lakozott a kezdeményezéshez. Az általános és
középiskolák 3–8. osztályos korú tanulóinak
meghirdetett vetélkedőre Bekecs, Encs, Sze-
rencs, Sárospatak és Sátoraljaújhely nyolc okta-
tási intézményéből összesen 152 diák érkezett
a helyi Bolyai János Katolikus Általános Iskolá-
ba. Az ünnepélyes megnyitón Kocsisné Szabó
Beáta igazgató kívánt eredményes versenyzést
a fiataloknak, majd Maczkóné Matlák Julianna
ismertette a feladatsor kitöltésének szabályait.
Mint megtudtuk, a négyfős csapatoknak 60
perc alatt kellett kitölteniük a tesztet, ami első
sorban logikai, számításos, geometriai példákat

tartalmazott. Maczkóné Matlák Julianna nagy
várakozással tekintett a verseny elé, hiszen
mint mondta, korábban több diák öregbítette
a Bolyai hírnevét az országos verseny döntőjé-
ben.

A Bolyai Matematika Csapatverseny megyei
fordulóinak eredményhirdetését november 20-

án tartják Sajószentpéteren, ahol kiderül, hogy
ki jut tovább az országos fináléba.

M. Z.

Az országos Bolyai Matematika Csapat-
verseny körzeti fordulóját rendezték
meg október 16-án Szerencsen. A tér-
ség nyolc oktatási intézményének 152
diákja érkezett a helyi katolikus általá-
nos iskolába, hogy bizonyítsa kiemelke-
dő matematika tudását.

szüreti Mulatság 
a katolikus iskolában

Szerencs Város Önkormányzata 2015. szep-
tember 24-én tartott ülésén döntött arról,
hogy a hátrányos helyzetű, szociálisan rászo-
ruló szerencsi fiatalok felsőoktatásban való
részvételét elősegíti azzal, hogy csatlakozik a
Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati
Ösztöndíjrendszer 2016-os fordulójához.

A felsőoktatási intézmények hallgatói, va-
lamint az egyetemeken, főiskolákon tanulmá-
nyokat kezdő szerencsi fiatalok a pályázattal
kapcsolatos bővebb információt megtalálják
www.emet.gov.hu (Bursa Hungarica) címszó
alatt, vagy a város honlapján: www.sze -
rencs.hu.

A pályázat benyújtásához a Bursa Hunga-
rica Elektronikus Pályázatkezelési és Együtt-
működési Rendszerében (EPER-Bursa rend-
szer) pályázói regisztráció szükséges, amely a
https://www.eper.hu/eperbursa/paly/palybe-
lep.aspx címen érhető el. 

A regisztráció, majd a pályázati adatok fel-
töltése után a vonalkóddal rendelkező űrlapot
kinyomtatva és aláírva kell az önkormányzat-
nál benyújtania a hallgatóknak.

Annak a felhasználónak, aki az EPER-Bursa
rendszerben korábban már regisztrált, a ko-
rábban használt jelszavával beléphet a rend-
szerbe. A pályázat csak a pályázati kiírásban
meghatározott csatolandó mellékletekkel
együtt érvényes.

A pályázat benyújtásának határideje 2015.
november 9.

igényelhetŐ 
a bursa hungarica

ösztöndíJ

Szüreti mulatságot rendeztek 2015. október
12-én a Bolyai János Katolikus Általános Iskolá-
ban, ahol az intézmény negyedik osztályos ta-
nulói szórakoztató műsorral köszöntötték a sze-
rencsi óvodásokat. A gyermekeket Csider An-
dorné igazgatóhelyettes üdvözölte, majd a fel-

lépő diákok lelkesen mutatták be produkcióikat
a leendő kisiskolásoknak. Az ovisok örömmel
kapcsolódtak be egy-egy számukra ismerős
vers, mondóka vagy dalocska előadásba. A vi-
dám programon frissen préselt mustot is kós-
tolhattak a kicsik.

ifJú MateMatikusok a bolyaiban



a népszerű színész, filmrendező önálló estjére várta a közönséget 2015. október 15-én a szerencsi
Művelődési központ. koltai róbertet, a Jászai Mari-díjas, érdemes művészt teltház fogadta a rákóczi-
vár színháztermében. az előadás során megelevenedtek a színművész pályájának legvidámabb
pillanatai és kedvenc dalaiból is hallhatott néhányat a publikum. a műsor végén a nézősereg állva
tapsolta vissza az est főszereplőjét. koltai róberttel az előadás után beszélgettünk.

szerencsen Játszott

koltai róbert

• Nem először jár nálunk. Milyen érzések-
kel tért vissza városunkba?
• Csupa jó emlékem van Szerencsről, legalább
3-4 alkalommal játszottam eddig ezen a külön-
leges, történelmi helyszínen, a Rákóczi-várban.

Itt mindig nagyszerű a közönség, most is rend-
kívül hálásak voltak. Elégedett vagyok, nagyon
szép este volt.

• Meglehetősen színes produkciót tárt a
publikum elé. Milyen szempontok szerint
állította össze műsorát?
• Nincs kőbe vésve a repertoár, mindig az ele-

jén dől el az előadás iránya, ösztönösen ala-
kítom a programot. Az első percekben
megpróbálok a nézők hullámhosszára ke-
rülni, aztán ha ez sikerül, nem lehet prob-
léma a továbbiakban. Ez a színházban is
így működik. Nagy példaképem Bodrogi
Gyula, aki mindent tud a szakmáról, és

remekül tartja a kapcsola-
tot a

publikummal, én magam is belőlük indulok ki.
• A műsor végén említette a Napló-szilán-
kok című Móricz-estjét. Mesélne erről bő-
vebben?
• Négy és fél évvel ezelőtt B. Török Fruzsina
dramaturg hívta fel a figyelmem arra, hogy
megjelent egy kötet Móricz Zsigmond 1924 és
1925 között írt naplóiból, amit színpadra lehet-
ne vinni. Így is lett, ma már a százhatodik elő-
adásnál tartunk, és szívesen bemutatnánk Sze-
rencsen is. Egy teljesen új Móriczot ismerhetünk
meg a színdarabból, ami egyszemélyes perfor-
mansz, de hangfelvételről közreműködnek ben-
ne Molnár Piroska, Kertész Péter, Szirtes Balázs
és Úri István színművészek.

•Milyen egyéb színházi elfoglaltságai van-
nak napjainkban?
• Mostanában egyre több olyan darab mozog,
amelyben nem csak színészként, hanem rende-
zőként is részt veszek, ami óriási feladat. Elké-
pesztő, milyen csodálatosan működik ez, de ha-

talmas alázatot követel tőlem és a kollégáim-
tól egyaránt, hogy a folyamat gördüléke-

nyen menjen.

• Számos remek filmvígjátékot
rendezett az elmúlt több mint

két évtizedben. Számíthatunk
még hasonlóra?
• Jelenleg nincs konkrét film-

tervem, de a minap Kern
András barátommal
pont arról beszélget-
tünk, hogy milyen jó
lenne összehozni egy

utolsó nagy közös do-
bást. Nagyon nehéz jó fil-

met készíteni, és már ma-
ga az előkészület is több

évbe telik, én viszont in-
kább arra szeretnék

koncentrálni, ami
most van, azaz a

színházra.
R. P.

koltai róbert
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• Hogyan lett Önből pedagógus?
• Tarcalon születtem egy nagycsaládba, sokan
voltunk testvérek. Korán megtanultam írni-ol-
vasni, az óvodás társaimnak rendszeresen me-
sét olvastam, iskolásként pedig korrepetáláso-
kat tartottam, és később, tanárként is szere-
tettel foglalkoztam azokkal a gyerekekkel, akik
nehézségekkel küzdöttek valamilyen téren. A
tarcali általános iskola után Sátoraljaújhelyre
kerültem a Kossuth Lajos Gimnázium orosz ta-
gozatára. Nagyon megfogott a település tör-
ténelmi légköre, mai napig szívesen látogatok
vissza a városba és az intézménybe. Eger kö-
vetkezett, nagy büszkeség volt számomra ott
tanulni, csodálatos környezetben teltek a főis-
kolai éveim.

• Mikor került Szerencsre?
• 1975-ben végeztem történelem-orosz sza-
kon, és még abban az évben a szerencsi Hu-
nyadi János Általános Iskola dolgozója lettem.
Remek tantestület működött itt és büszkén
emlékszem vissza a tanítványaimra. Teljes
óraszámban tanítottam az orosz nyelvet, ké-
sőbb történelmet is oktattam és rendszeresen
korrepetáltam a diákokat, illetve nagyon so-
kat táboroztattam. Ebben az időben részt vet-
tem képzéseken, tanfolyamokon is. 1986-ban
nagy megtiszteltetés ért, mert munkám elis-
meréseként miniszteri dicséretben részesül-
tem.

• Kulcsszerepe volt a Rákóczi Zsigmond
Általános Iskola beindításában. Mesélne
erről?
• Amikor a hatalmas tanulói létszám miatt már
végképp szükségessé vált, hogy az intézmény
több részre tagolódjon, 1987 januárjában en-
gem bíztak meg az új iskola szervezésével és
vezetésével. Kiemelten foglalkoztunk az idegen
nyelvvel, de kezdettől fogva működött az ének-
zene tagozat, a zeneiskola, és néptáncot is ok-
tattunk, s ezzel lényegében letettük a későbbi
művészeti iskola alapjait. Idővel elvégeztem az
angol szakot, így a történelem és az orosz mel-
lett lehetőségem nyílt ezt a nyelvet is oktatni.
Sok tehetséges gyereket tanítottam, országos
és nemzetközi versenyeket nyertünk meg an-
golból és történelemből. Szakköröket és tehet-
séggondozást is vállaltam. Rengeteg tanulmá-
nyi kirándulást szerveztem, ami mindig nagy él-
ményt jelentett a résztvevők számára. Nagyon
szép pedagógusi pályát tudhatok magam mö-
gött, a nevelés, az oktatás, a szülőkkel való kap-
csolat igen emlékezetes számomra.

• Mivel foglalkozik nyugalmazása óta?
• 2011-ben jöttem nyugdíjba 59 évesen, de
azóta is igyekszem aktív életet élni. Egy fél évig
Mezőzomboron tanítottam, mert nem volt an-
golos szakemberük, idén januártól június végéig
pedig a Rákóczi iskolában voltam óraadó, a ki-
csiknek oktattam környezetismeretet, rajzot és

éneket. 1975 óta tagja vagyok a Hegyalja Peda-
gógus Kórusnak, illetve a Református Gyüleke-
zeti Kórusban is énekelek. Részt vettem egy
kreatív közösség, az „Öreg a nénikéd” Klub
szervezésében. A foglalkozásokon hasznos is-
meretekkel látjuk el egymást, én például angol
nyelvre okítom a barátnőimet, ők pedig meg-
tanítottak engem horgolni. Egyébként nagyon
szeretek sütni-fűzni, kertészkedni, és olvasással
is szívesen töltöm az időt.

• Kérem, beszéljen a családi életéről!
• Naszrai Gyula építészmérnök felesége vagyok,
három gyermekünk van, közülük a két idősebbik
a férjem korábbi házasságából született. Krisz-
tina egy üzletlánc régiós vezetője, Csaba fejlesz-
tőmérnök egy gyárban, a közös fiunk, Péter pe-
dig közgazdász. A régi nagycsaládból mára nem
maradtunk sokan, de rendszeresen összejövünk
nálunk, vagy valamelyik testvéremnél.

• Gondnokként tevékenykedik a helyi re-
formátus gyülekezetben. Miért fontos ez
az Ön számára?
• Tavaly októberben meghalt a gyülekezet
gondnoka, és a presbitérium engem jelölt utód-
jául. Hithű református családban nőttem fel,
gyermekkorom óta rendszeresen járok temp-
lomba. A Jézus Krisztusba vetett hit ad nekem
erőt, és amikor elfáradok, leülök és elmondok
egy imát, csakúgy mint édesanyám tette min-
dig – tőle tanultam ezt. Örülök, hogy a gyer-
mekem is hívő, akinél mindig ott van a Biblia.
Szívmelengető volt számomra, amikor Csaba fi-
am azt mondta, hogy ő is úgy akarja nevelni a
kislányát, ahogy én neveltem Pétert.

• Idén a városnapon Pro Urbe Szerencs-díjat
vehetett át. Mit jelent önnek az elismerés?
• Valaki azt mondta nekem, hogy ez Szeren-
csen felér egy Nobel-díjjal, és bizony tényleg
ilyen érzés. Végtelen nagy örömmel tölt el, hogy
engem is érdemesnek találtak a kitüntetésre,
gyönyörű megkoronázása ez annak a tevékeny-
ségnek, amit az évtizedek alatt végeztem.

R. P.

naszrainé sárossi eszter (fotónkon) negyven éve kezdte
pályafutását az egykori hunyadi János általános iskola
tanáraként. életútját röviden a tanulás, az oktatás és
a hit szavakkal lehet legjobban jellemezni. a pro urbe
szerencs-díjjal kitüntetett nyugalmazott pedagógust
otthonában kerestük fel.
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tanulás, oktatás
és hit

tanulás, oktatás
és hit
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Keresztesi János beszámolt arról, hogy 2015-ben kevesebb bűncselek-
ményt regisztráltak, mint 2014-hasonló időszakában. Idén csökkent a va-
gyon ellen elkövetett esetek száma, csakúgy, mint a személy elleni erő-
szakos bűncselekmények. Az alezredes megjegyezte, hogy a rendőrség
nyomozati eredményessége kielégítő, tavaly nyolc, idén négy rablás fel-
derítése történt meg sikerrel. Kábítószer-birtoklás miatt 2015-ben 16 al-
kalommal indult eljárás.

Keresztesi János elmondta, hogy a körzeti megbízotti helyek feltöltöt-
tek, a nagyobb településeken, kritikusabb időszakokban gyalogos szol-
gálatot szerveznek, kisebb helységekben elegendő a gépkocsizó őrjárat.
Elhangzott továbbá: kissé emelkedett az ittas vezetők száma, a környék-

beli főútvonalakon a tavalyinál több közlekedési baleset történt, ami ösz-
szefüggésbe hozható a megnövekedett átmenő forgalommal.

Évértékelő fórumot tartottak 2015. október 15-én a Szerencsi
Rendőrkapitányságon. Az eseményen jelen voltak a szerencsi
járás településvezetői, intézményvezetői, akikkel Keresztesi
János kapitányságvezető ismertette az első kilenc hónap ese-
ményeit, eredményeit, törekvéseit.

konzultáció a szerencsi rendŐrkapitányságon

A rendőrök elfogták azokat a fiatalkorú útonállókat, akik 2015.
október 6-án délelőtt a szerencsi Rákóczi-várnál kiraboltak egy
12 éves fiút.

Rablás bűntett elkövetésének megalapozott gyanúja miatt folytat bün-
tetőeljárást a Szerencsi Rendőrkapitányság két fiatalkorú fiúval szemben.
A nyomozás adatai szerint a 14 és 13 éves fiúk Szerencsen, a Rákóczi-
várnál 2015. október 6-án 11 óra körül megállítottak egy 12 éves fiút, aki-

től erőszakkal elvették pár száz forintját és a bérletét.
A bejelentést követően a rendőrök nyolc órán belül azonosították, el-

fogták majd a rendőrségre előállították a bűncselekmény elkövetésével
megalapozottan gyanúsítható fiatalokat. A Szerencsi Rendőrkapitányság
a bűnügyi őrizetbe vett terheltekkel szemben előerjesztést tett előzetes
letartóztatásuk ügyészi indítványozására.

12 éves fiút raboltak ki a fiatalkorúak

A Szerencsi Rendőrkapitányság járőrei néhány percen belül el-
fogták azt a besurranó tolvajt, aki október 2-án egy helyi lakásból
pénztárcát, személyes iratokat, bankkártyákat lopott el.

Lopás vétség elkövetésének megalapozott gyanúja miatt folytatott el-
járást a Szerencsi Rendőrkapitányság vizsgálati osztálya B. Győző 26 éves
alsóberecki lakossal szemben.

A nyomozás adatai szerint a gyanúsított 2015. október 2-án délután
besurrant egy szerencsi lakásba, majd onnan eltulajdonított egy pénztár-
cát a benne lévő személyes iratokkal, bankkártyákkal együtt. A közelben
járőröző rendőröket a sértett értesítette a történtekről, akinek 78 éves
szomszédja pontos személyleírást adott az elkövetőről. Az információk
alapján a rendőrök öt percen belül a közelben elfogták a besurranó tolvajt.
A sértett az ellopott pénztárcát hiánytalanul visszakapta.

a szoMszéd néni figyelt



Szervezetünk egyik leg-
fontosabb egysége az im-
munrendszer, amely meg-
véd a baktériumoktól és

vírusoktól; az őszi-téli hó-
napok előtt nem árt megerő-

síteni, hogy működése hatéko-
nyabb legyen. A kórokozók szerencsés
esetben gyengébbnek bizonyulnak és
elpusztulnak, még mielőtt bármi bajt
okoznának. Fontos, hogy a szervezet
védekező mechanizmusát egyensúlyban
tudjuk tartani, hogy képes legyen felis-
merni és elpusztítani a kórokozókat.

Az immunrendszer legnagyobb ellensége a fo-
lyamatos stressz, a hajszolt munkahelyi légkör,
a túlzott aggodalom, a veszekedés és a félelem.
Mindezek hatására a mellékvese a normálisnál
több kortizol hormont termel, ez pedig megza-
varja az immunsejtek működését, tehát gyengíti
az egész test védekező képességét. Nagy segít-
ség a stressz csökkentésében a citromfű, az or-
báncfű és a macskagyökér tea. Rendszeres fo-
gyasztásukkal felvértezhetjük idegrendszerünket
a mindennapi feszültség elviseléséhez.

A negatív hatások ellensúlyozásának módjai:
megfelelő mennyiségű és minőségű alvás, rend-
szeres mozgás, kiegyensúlyozott táplálkozás,
rendszeres váltózuhany, szaunázás.

A természet is segítséget nyújt szervezetünk
védekezőképességének javításához: az egyik
legjobb természetes immunerősítő az ehinacea-
kivonat (bíbor kasvirág), amely serkenti az im-

munsejtek termelődését. A fokhagyma (frissen
szétnyomva, vagy tabletta formában) fertőtle-
níti a nyálkahártyákat, a probiotikus joghurtok
pedig gondoskodnak az egészséges bélflóráról.
Ha az őszi időszakban meghűléses, vagy vírusos
betegség kezdődne, a gyógyteák közül a bod-
za, a hársfa és a kakukkfű teát fogyasszuk a
gyógyulás meggyorsítására, ezeket nemcsak
gyógyteaként, hanem a fürdővízhez adva is al-
kalmazhatjuk. Nagyon fontos a nagy dózisú C-
vitamin bevitele, amit természetes módon hi-
deg áztatással készült csipketea, valamint cit-
rusfélék, savanyú káposzta fogyasztásával ér-
hetünk el. Mindezek együttesen megerősítik
annyira a szervezet védekezőképességét, hogy
bátran nézhessünk szembe az őszi-téli meghű-
léses időszakkal, és ne essünk pánikba az influ-
enzajárványról szóló hírek hallatán, mert „fű-
ben, fában az orvosság”!

Vitelki László, gyógynövénybolt
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Hozzávalók: 50 g (szárazon mért)
sushi rizs, 100 g csirkemell (grillezve),
zöldségek (paradicsom, saláta, kápia
paprika, uborka, mást is lehet bele
tenni).

Öntet: 1 evőkanál 12%-os tejföl,
fokhagyma, só, bors ízlés szerint.

Elkészítés: főzzük meg a sushi
rizst, a csirkemellet grillen süssük meg.
A zöldségeket vágjuk össze, és az ösz-
szes hozzávalót ízlés szerint állítsuk
össze. (A rizst kézzel formáztam.)

Tányéron lévő adag: 301 kcal;
25,3 g fehérje; 3,1 g zsír; 41,4 g szén-
hidrát. Jó étvágyat! 

Köszönjük a receptet Földi Tímea szerencsi olvasónknak!

KülDJÉK BE RECEPTJEIKET!
Várjuk mindazok jelentkezését, akik lapunk oldalain keresztül

– akár fotóval is illusztrálva – szívesen megosztanák egy-egy
kedvenc étel elkészítésének módját az olvasókkal. A recepteket,
postai úton, vagy elektronikus levélben is fogadjuk! Postacímünk:
Szerencsi Hírek szerkesztősége, 3900 Szerencs, Kossuth tér 1.; e-
mail: szerencsihirek@szerencs.hu; telefon: 47/561-180; ügyeleti te-
lefonszámunk: +36-20/340-6089.

Házasságot kötöttek: Szakolczai Lajos – Sipos Nikoletta, Dragony Ri-
chárd István – Lengyel Katalin, Ullik Zsolt – Tóth Anett, Kovács János –
Lukács Nikoletta, Szloboda Zsolt – Kupcsik Anita, Kovács László – Tóth
Nikolett, Juhász Gábor – Polyák Éva, Budai Zoltán – Berecz Marietta, Len-
gyel László – Vetter Anett, Damu Tímea – Plentner Harald, Krajnyák Zsolt
János – Csorba Fanni Ildikó, Szabó Szilvia – Bardócz Tamás Ernő, Hudák
Csaba – Nagy Georgina, Dusek Gábor – Josovits Ágnes Erzsébet.

Születtek: Bán Boglárka, Erdei Léda Evelin, Gajdos Mirjam, Gyurik Hu-
nor Domonkos, Hadházi Imre Kristóf, Hoffka Áron, Kádár Emese, Kovács
Eszter, Kovács Rozina, Makara Gréta, Sélley Tatiana, Suhaj Luca, Szaszák
Liza, Vaskó Noel Leander, Turbucz Patrik György, Vályi Bende.

Elhunytak: Apró Istvánné, született: Tóth Margit (92 év), Dienes Gyula
(86 év), Fincziczki Andrásné, született: Földi Ilona (90 év), Fincziczki István
(71 év), Födesi Lajos György (62 év), Havril Andrásné, született: Varga Er-
zsébet (83 év), Horváth Istvánné született: Kiss Katalin Mária (76 év), Ka-
nalas Béla (53 év), Képíró Sándor (79 év), Lehóczky István (88 év), Melczer
Istvánné született: Molnár Margit (82 év), Orosz Jánosné, született: Köké-
nyesi Ilona (74 év), Sélley István (82 év), Szabó Pál Sándorné, született: Sza-
bó Irma (86 év), Szimku Mária, született: Kenéz Mária (83 év), Szűk László
(94 év), Tilki Gyuláné, született: Grill Anna (85 év), Tompa Dénes (68 év).

receptklub

Mely gyógynövények nyújtanak segítséget a stressz csökken-
téséhez? A helyes választ beküldő olvasóink között a Szerencs, Rákóczi út 104. szám
alatt található Szerencsi Gyógynövénybolt ajándékcsomagját sorsoljuk ki. Megfej-
téseiket legkésőbb november 6-áig postai borítékban, vagy levelezőlapon juttassák
el szerkesztőségünk címére (3900 Szerencs, Kossuth tér1.), vagy a Népház bejáratánál
elhelyezett postaládánkba. A borítékra kérjük írják rá: Egészségünkért.

lfM rizsburger A hónap esküvői – a legszebb szerencsi baba. A közelmúltban há-
zasságot kötött ifjú párok, szerencsi újszülöttek fotóit bemutató soro-
zatunk tovább folytatódik. Várjuk mindazok jelentkezését, akik szívesen
látnák viszont életük egyik legszebb pillanatát lapunk oldalain. A felté-
telekről érdeklődjenek szerkesztőségünk e-mail címén (szerencsihi-
rek@szerencs.hu), vagy a 20/340-6089-es ügyeleti telefonszámunkon.

anyakönyvi hírek
2015. augusztus 15. – október 9.

egészségünkért

Játék

iMMunerŐsítés házilagiMMunerŐsítés házilag
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betongyártás
mixeres kiszállítás
tehergépkocsi kiszállítás
igény szerint betonpumpával
ADK autódaru bérbeadás

Minősített
keverőből,
minősített

beton!

Minősített
keverőből,
minősített

beton!

Zsalukő közvetlenül a gyártótól,
a legolcsóbban!

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

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

Szállítás darus,
vagy platós tehergépkocsival

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

Akkumulátorok és töltések

Vásárláskor a használt
akkumulátort beszámítjuk

a legolcsóbban!

ingyenes bevizsgálása!

1000-4000 Ft értékben.

AkkumulátorokAkkumulátorok
a világszínvonalú Ca/Ca technológiával.

AkcióAkció
egész évben!

Szerencs, Kassa út 4.

Telefon: 20/981-6065.
(37-es főút)

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

Elektromos kerékpár
akkumulátor

Elektromos kerékpár
akkumulátor

szakszer új akkumulátor
cseréjét vállalom.

ű bevizsgálását,

Tavaszi és nyári
akkumulátor akció!

motorkerékpár

SZERENCSI HÍREK 
KÖVETKEZŐ SZÁMA 

2015. NOVEMBER 13-ÁN 

JELENIK MEG.



INGATLANINGATLAN

Eladó Szerencsen a Dózsa Gy. utcá-
ban 867 m2 telken 70 m2 alapterü-
letű, gázfűtéses, komfortos lakóház
melléképülettel. Irányár: 5 M Ft
(vagy megegyezés szerint). Érd.:
20/9561-322. (16-19)
Bekecs belterületén (Gábor Áron
utca 19/1. sz.) 1692 m2 térmértékű
közművesített telek áron alul eladó.
Érd.: 30/418-3748. (16-17)
Szerencs, Jókai út 3. sz. alatti, vál-
lalkozásra is alkalmas ingatlan el-
adó. Érd.: 70/342-2980. (16-19)
Szerencs, Kossuth úton kétszobás,
felújított társasházi lakás eladó.
Érd.: 20/966-9748. (16-19)
Szerencsen áron alul emeletes
családi ház a Tesco és az iskolák kö-
zelében eladó. Kétgenerációs lakás-
nak, nagycsaládosoknak, akár vál-
lalkozásra is alkalmas. Rendezett
udvaron, melléképületekkel. Buda-
pesti, miskolci, szerencsi kisebb la-
káscsere is érdekel értékkülönbö-
zettel. Érd.: 70/655-7576, 47/363-
282. (16)

Eladó Szerencsen 2 szobás, felújí-
tott, földszinti lakás. Műanyag ajtó
+ ablakok, belülről leszigetelt szo-
bák, gázfűtés, klíma. Érd.: 20/542-
0861. (16-17)
Szerencs központjában, mégis
csendes és nyugodt környezetben
egy modern, 140 m2-es hasznos
alapterületű, mediterrán típusú ház,
valamint ugyanitt 600 m2-es külön
bejáratú építési telek eladó. Érd.:
20/348-9548. (16-19)

VEGYESVEGYES
Régi típusú, jó állapotban lévő, 4,5
kW-os villanykályhát vásárolnék.
Telefon: 20/442-9587. (16-17
Matematikából, fizikából és kémi-
ából korrepetálást, vagy tehetségfej-
lesztést vállalok. Érd.: 02-20/519-
0710. (15-16)

LakosságiLakossági

apróhirdetés
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„Szép volt veled, szomorú nélküled
Amíg csak élek, siratlak tégedet. 
Sebünk be nem gyógyul
Könnyünk el nem apad
Zokogunk fájdalmunk nehéz súlya alatt.”

JACZKÓ ZSOLT 

1 éve, hogy itt 
hagyott minket. 

Szerettei

Tanulás, hagyományőrzés mesterségek
A jövő generációjának hagyományokhoz való kötődését, a kézműves mesterek fejlődését, múltunk emlékeinek

megismertetését és átörökítését, a jelenkori körülményekhez igazodó alkalmazását segíti a Herman Ottó Intézet
konzorciumban megvalósuló projektje. Az „Innovatív Technológiák meghonosítása a hagyományőrzés és a hozzá
kapcsolódó képzés és kutatás terén” (TÁMOP-3.2.15-15-2015-0001) című projektben a Hagyományok Háza, a Bu-
dapesti Gazdasági Főiskola, a Zempléni Múzeum, valamint Balatonkenese Város Önkormányzata működik közre.

A hagyományőrzés egy nagyon széles spektrumú tevékenység, amelynek hatása össztársadalmi jelentőséggel
bír, nemzeti értékeink védelmét látja el. Napjainkban azonban a technológia gyors fejlődése kikényszeríti, hogy ez
az e-térben is hatékonyan jelenjen meg, olyan kreatív környezetben, amely érdekesen,
gyorsan, megbízható és elérhető módon képes az információk gyűjtésére, rendszere-
zésére és bemutatására.

A projekt résztvevői arra vállalkoznak, hogy egy olyan kreatív megoldásokkal tűzdelt
modern eszköztárat hozzanak létre, amellyel élvezetesen, érdekesen képesek a lehető
legszélesebb társadalmi rétegeket elérni, megszólítani a hagyományok ismertsége és
művelése érdekében.

A Herman Ottó Intézet és a tokaj-hegyaljai konzorciumi partnere a Zempléni Mú-

zeum, egy átfogó, informatív, a hagyományőrzés szellemiségét és küldetését tükröző,
ám hatékonyan, egységesen és megbízhatóan működő informatikai keretrendszert és
tevékenységsort alakít ki, amely minden elemében a projekt sikeres megvalósítását tá-
mogatja. A program megvalósítói elsődleges feladatuknak tekintik a kiemelt fejlesztési
térségek – így a Tokaj-hegyalja – hagyományaival és a kézműves foglalkozásokkal
kapcsolatos információk elérhetőségének javítását. Ehhez kapcsolódóan közösség- és
kompetenciafejlesztő programokat is megvalósítanak. A program zempléni megvalósu-
lásának fontos része olyan közoktatást segítő pedagógia segédanyagok és program -
elemek kidolgozása, amelyek segítik az itt dolgozó iskolák hagyományőrző tevékeny-
ségét.



Öt gól Kurityánnak
A Szerencs VSE női labdarúgói október 10-én

Kurityán gárdáját fogadták a Kulcsár Anita
Sportcsarnokban. A hazaiak már a mérkőzés
elején megszerezték a vezetést, és mindvégig
kezükben tartották az irányítást. A lányok sok
szép helyzetet dolgoztak ki, de a vendégek jó
formában lévő kapusa kiválóan „állta a sarat”.
Helgert Gréta távoli bombái is sorra a hálóőr ke-
zében landoltak. A szünetben ismét Takács
László edző jó tanácsaira volt szüksége a csa-
patnak. A második félidőben az ellenfél ugyan
megszerezte a szépítő találatot, de Szerencs to-
vábbi négy góllal növelte előnyét. Szerencs –
Kurityán: 5–1. Gólok: Ács Tünde, Bartus Ivett,
Helgert Gréta (2), Dudás Adrienn.

Hazai győzelem Encs ellen
A Szerencs VSE férfi labdarúgócsapata Encs

ellen játszott hazai mérkőzést 2015. október 10-
én a Tatay Zoltán Ifjúsági Sporttelepen. Csapa-
tunk remek tempóban kezdett, és magabiztos
játékkal 3–1 arányban nyerte meg a találkozót.
Tóth István vezetőedző elégedetten nyilatko-
zott az első félidőről: fegyelmezetten játszot-
tunk, inkább nálunk volt a labda, helyzeteink is

voltak és éltünk is
velük. Az eredmény-
nyel elégedett va-
gyok, de máskor
taktikusabban, és fe-
gyelmezettebben
kell játszanunk. Sze-
rencs – Encs: 3–1.

Vereség Ózdon
Nagyarányú vere-

séget szenvedett a
Szerencs VSE labda-
rúgócsapata. A Bor-
sod-Abaúj-Zemplén Megyei első osztályú lab-
darúgó-bajnokság október 17-ei mérkőzésén
együttesünk Ózdon vendégszerepelt, ahol a ha-

zaiak 5-1 arányban nyerték meg a találkozót. A
bajnokság 10. fordulója után Szerencs tíz pont-
tal, a tabella 12. helyén állt.

A 12. alkalommal megrendezett gyöngyösi
Szőke Miklós birkózó emlékversenyen Szeren-
cset négy fiatal képviselte. Nagy Kristóf diák I.,
35 kg-ban állhatott a dobogó legfelső fokára,
Molnár Olivér a diák I., 50 kg-ban csapattársával
Pál Mihállyal került össze a döntőben, végül a
diadal Molnár Olivér javára dőlt el. Suhaj Trisz-
tán Diák I., 58 kg-ban érdemelte ki a bronzér-
met.

***
Az október 10-én megrendezett II. Földesi

Olimpikonok Birkózó Emlékversenyen Nagy
Kristóf a diák I., 38 kg-osok között ezüstérmet

szerzett, Molnár Olivér Diák I., 50 kg-ban veret-
lenül állt a dobogó legfelső fokára. Suhaj Trisz-
tán Diák I., 58 kg-ban egy vereség és három
győzelemmel érdemelte ki a második helyet.

A II. Zempléni Erő meghívásos birkózóverse-
nyen gyermek I., +46 kg súlycsoportban Korok-
nai Gábor bronzérmes lett, Nagy Kristóf 35 kg-
ban az élen végzett, Pál Mihály Diák I. 50 kg-
ban harmadik lett. Molnár Olivér minden mér-
kőzését pontozásos, vagy tus győzelemmel fe-
jezte be, így az aranyérem mellé a sportese-
mény legtechnikásabb versenyzőjének járó kü-
löndíjat is átvehette. Oláh Márk a Kadet 76 kg-
ban három ellenfelét maga mögé utasítva áll-
hatott fel a dobogó felső fokára.

***
Orosházán rendezték meg 2015. október 16-

án diák I. korcsoport idei első országos szabad-
fogású rangsor versenyét. A viadalon negyven
csapat, több mint 210 indulója mérte össze tu-
dását, Szerencs Város Sportegyesületének bir-
kózó szakosztályát négy fiatal képviselte. Illésy
László vezetőedző tanítványai közül Nagy Kris-
tóf a 35 kilogrammosok között harmadik helye-
zést ért el, Molnár Olivér 50 az kg-os mezőny-
ben bronzérmes helyen végzett, Pál Mihály
ugyanebben súlycsoportban az ötödik helyet
szerezte meg.
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a szerencsi birkózás hírei

Győzelmet aratott legutóbbi mérkőzésén a Szerencs VSE asztalitenisz-csapata.
Együttesünk 2015. október 10-én a Nyírbátori ASE II. otthonába utazott. Városunk
pingpongosai a tabella utolsó előtti helyén álló hazaiak ellen 3-15 arányban nyer-
ték meg a találkozót.

asztalitenisz: fölényes gyŐzeleM idegenben

Zalaegerszegen szeptember 25-e és 27-e
között folytatódott a sportlövők országos baj-
noksága. Bukovszky Péter a juniorok verse-
nyén a 3×40 összetett számban a 3. helyen ju-
tott a döntőbe 1124 köregységgel, majd végül
az ötödik, pontszerző helyen végzett. A 60 lö-
véses fekvő számban Péter 605,8 körös telje-
sítményével ismét bronzérmes helyen zárta az
alapversenyt, de ezúttal a döntőben is sikerült
ezt a pozíciót megőriznie, így a dobogó har-
madik fokára állhatott. Ugyanebben a szám-
ban Gombos Levente a 16. helyezést érte el.

A nemzeti (amatőr) versenyszámokban is
szép szerencsi, bekecsi, illetve taktaharkányi
sikerek születtek. Id. Butykai Zoltán, a Takta-
harkányi Lövészklub versenyzője előbb meg-
nyerte a nyílt irányzék 30 lövéses számot,
majd bronzérmes lett a 3×10 lövéses össze-
tettben. Az előbbi számban a Butykai–Bon-
csér–Maczkó felállású csapat harmadik lett,
utóbbiban második helyezést értek el. A zárt
irányzék 3×10 lövéses összetettben id. Buty-
kai Zoltán ezüstérmes lett, csakúgy mint a
Butykai–Boncsér–Beregi együttes. A zárt
irányzék 30 lövéses fekvő számban Butykai-
nak és a Butykai–Boncsér–Maczkó hármas-
nak is a dobogó harmadik foka jutott.

szerencsi 
sportlövŐ sikerek

labdarúgás



Suskó Viktor szakosz-
tályvezető (fotónkon) a
Szerencsi Hírek érdek-
lődésére elmondta,
hogy a sikertelen sze-

replésekre számítani le-
hetett, hiszen az utóbbi

időben alaposan megfiatalodott a társaság, sok
ifjú, tapasztatlan játékost igazoltak, mert az
idősebbek közül többen kikerültek az együttes-
ből. A vezető ezzel kapcsolatban megjegyezte,
hogy ők nem azért mentek el, mert el akarták
hagyni a csapatot, hanem családalapítás és kis-
gyermeknevelés okán kényszerültek ideiglene-
sen távol maradni az pályától, de később vissza
fognak térni. Hasonló indokkal mondott le az
edzői státuszról a korábbi tréner, Szőke Ildikó,
az ő helyére Juhász Zsolt, a Tokaji Ferenc Gim-
názium testnevelő tanára érkezett a nyári szü-
netben. – Bízunk benne, hogy a fiatalokat sike-
rül minél hamarabb beépíteni a gárdába és a
tavaszi szezonban már ütőképesebbek leszünk
– nyilatkozta Suskó Viktor.

– Amikor tavaly megis-
mertem a csapatot, egy

lelkes, jól szervezett
egységet láttam, de a
törzsgárdából mostan-
ra sajnos csak kevesen

maradtak, a fiatal 12-13
éves tagok pedig még nem

rendelkeznek kellő tapasztalattal, sokan csak
most kezdték el ezt a sportot – tudatta velünk
Juhász Zsolt edző (fotónkon), aki azt is elárulta,
hogy már sikerült visszacsábítani néhány régi
arcot, illetve máshonnan is igazoltak játékoso-
kat, így eléggé vegyes összetételű a formáció.
– Az első meccsünkön megfogyatkozva, hat fő-
vel léptünk pályára a diósgyőriekkel szemben,
és a vereség ellenére úgy gondolom, helytálltak
a lányok. A második mérkőzésünkön sem arat-
tunk sikert, jóval erősebb volt a tiszaújvárosi el-
lenfél, ami nem csoda, hiszen kizárólag felnőt-
tekből áll az együttesük, és rendkívül eltökéltek
a bajnokság megnyerését illetően. Sajnos a leg-
utóbbi, hazai pályán folytatott küzdelmünket is
elvesztettük, a Miskolci Egyetem kézilabdásai
velünk szemben egy jól összeszokott, rutinos
társaságot alkotnak, viszont látom a fejlődést
a szerencsi lányoknál, voltak bíztató jelek az
összecsapás közben. Ez a félév biztosan arra
fog rámenni, hogy megerősödjünk és feléles-
szük a szerencsi kézilabdát – osztotta meg gon-
dolatait az edző. R. P.
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A közelmúltban lényeges változások történtek Szerencs Város Sportegyesülete női kézilabdacsapatának életében. Az
együttes jelentősen átalakult felállásban és új edző irányításával kezdte meg szereplését a 2015/2016-os megyei bajnokság
őszi fordulójában. A lányok legutóbb 2015. október 13-án, a Kulcsár Anita Sportcsarnokban álltak pályára a Miskolci Egyetem
gárdájával szemben. A találkozó hazai vereséggel zárult.

MegúJult a nŐi kézilabdacsapat

szerencsiek a szerbiai
világbaJnokságon

Az SZVSE női kézilabdacsapata a MEAFC gárdáját fogadta 2015. október 13-án a
Kulcsár Anita Sportcsarnokban. A 2015/2016 megyei bajnokság harmadik fordulójában
a vendégek bizonyultak jobbnak: Szerencs VSE – MEAFC: 13-27.

Juhász Zsolt edző szerint a Miskolci Egyetem kézilabdásai velünk szemben egy jól összeszo-
kott, rutinos társaságot alkotnak, viszont látható a fejlődés a jórészt újoncokból álló szerencsi
lányoknál, voltak biztató jelek az összecsapás közben. Szerencs VSE: Koppán N., Demeter B.,
Toronya B., Szigeti D. 1, Fábián J. 8 (2), Nagy E. 2, Bliszkó Zs., Holly E., Tamás M. 1, Tamás K.,
Vanger D. 1, Katona P., Balázsfalvi B., Szepesi D.

SKDUN Gichin Funakoshi Shotokan Világ-
bajnokságot rendeztek 2015. október 9–
11-e között Szerbiában, ahol 35 ország, kö-
zel 1200 versenyzője között Szerencs Vá-
ros Sportegyesületének karate szakosz-
tálya is képviseltette magát. Városunk fi-
ataljai két ezüst- és két bronzéremmel, és
több értékes helyezéssel tértek haza a vi-
lágversenyről. 

A szeptember 26-án Szerencsen megrende-
zett II. SKS-SKDUN Karate Kupán készültek vá-
rosunk ifjú sportolói a szerbiai világbajnokságra.
Varga Csaba 4. danos mester tanítványai Kíná-
tól Indián át Nagy-Britanniáig 35 ország karaté-
kái között bizonyították tudásukat. 

A Szerencs VSE keretében működő shotokan
szakosztály sportolói közül Tóth Zsófia és Vi-
sóczki Luca ezüstérmes helyen végzett, Mihalik
Csaba egy harmadik helyet tudhat magáénak.

Visóczki Panna és Szenderák Dominik negyedik
helyen zárta a viadalt. Csapat kumite verseny-
számban Mihalik Csaba szerzett bronzérmet,
csapat katában a Monyók Helga, Visóczki Pan-
na, Visóczki Luca hármas ugyancsak egy negye-
dik helyezéssel térhetett haza. A szerencsi csa-
pat többi tagja – Fekete Zsófia, Gál Réka, Har-
sányi Mihály, Kaló Flóra, Muróczki Csenge és
Pap László – is további értékes helyezésekkel
öregbítették a helyi klub hírnevét. M. Z.

vereség hazai pályán



Vízszintes: 1. Megfejtés, 1. rész. 11. A mondás szerint nin-
csen rózsa nélküle! 12. Görög-orosz eredetű ritka férfinév, a
Héliosz származéka. 13. Jellegzetes nyelvjárású észak-magyar-
országi népcsoportra jellemző (viselet). 15. A Körúti hajnal cí-
mű vers írója (Árpád). 16. Illetve, röviden. 17. Katonás szín! 19.
Bohém páros betűi. 20. Zloty (lengyel pénz), röviden. 21. A leg-
nagyobb görög sziget. 23. Pohárba vizet tölt. 24. Over-the-air
(szoftverfrissítési mód), röviden. 25. Lehetőség, sansz. 27. Vá-
ratlanul jött huzamos éhezés, tréfás szóval. 30. Körút, röviden.
32. Helyrag, -ről párja. 33. Függőzár. 35. A tantál vegyjele. 36.
Az irídium vegyjele. 37. Idegen előtag: növény-. 38. Gond, kel-
lemetlenség, probléma. 39. Egyetemi díszterem. 41. Orvosi bi-
zonyítvánnyal alátámasztott hiányzás jelzője. 44. Tuskót ha-
sító, szétfeszítő. 46. Csuklyával egybeszabott rövid viharka-
bát.

Függőleges: 2. Restell, vonakodik megtenni. 3. Szegeden
kell! 4. Féltőn védelmező. 5. Macskahívogató szócska. 6. Ver-
senylovas. 7. Rövid határidő! 8. Kedvelt kártyajáték. 9. A Ba-
laton vizét vezeti le a Dunába. 10. Vízszint alatti – a hajózást
veszélyeztető – szikla vagy kiemelkedés a folyó medrében.
13. Megfejtés, 2. rész. 14. Balkezes, tájszóval. 18. Füles kézi-
kosár, népiesen. 21. Ki? kik?, több szláv nyelven. 22. Szeszély,
rigolya, hiszti. 23. Varrómozdulatot tesz. 24. Okleveles, rövi-
den. 26. Felfog. 28. Emeléskor az egyidejű erőkifejtés vezény-
lésére használt szó. 29. Patríciát és Patrikot is becézhetik így.
31. Versenyúszó ugrik el róla. 34. Szovjet (ukrán születésű) he-
gedűművész (Leonyid, 1924-1982). 35. Lel. 37. Hamis, téves,
német eredetű szóval. 38. Björn …; korábbi világelső svéd te-
niszező, a „Jégember”. 40. Román pénzek. 42. És, angolul. 43.
Görög eredetű női név. 45. Esővízben van!

keresztreJtvény

kos: iii. 21. – iv. 20.
Ön igazi szenvedélyes ember, ami

most kisebb zavart okozhat életében, de ez in-
kább valami új, amit eddig nem tapasztalt. Ha
a változás nem kedvére való, utazzon el néhány
napra, pihenjen, gondolkodjon, töltődjön fel! 

bika: iv. 21. – v. 20.
Talán a legfontosabb jó tanács, hogy

az elkövetkező időszak döntéseit és cse-
lekedeteit fontolja meg alaposan! Kitartása és
higgadtsága most Önnek kedvez vetélytársaival
szemben.

ikrek: v. 21. – vi. 21. 
Most jelentős szerepet játszanak éle -

té ben a megérzései. Hallgasson a belső
hangokra! Figyeljen egészségi állapotára, talán
életmódváltásra is szüksége lehet. A legna-
gyobb gondot a mértéktelen és rendszertelen
táplálkozás okozza, változtasson!

rák: vi. 22. – vii. 22.
Régi problémák, elhúzódó, megoldat-

lan ügyek kerülnek most előtérbe, mert
eljött az idő, hogy végleg lezárjon egy idősza-
kot. Indítsa tiszta lappal életét, az ügyei meg-
oldása jó tanácsokkal is szolgálhat az elkövet-
kező időszakra.

oroszlán: vii. 23. – viii. 23.
Hajlamos arra, hogy apróságokkal

megbántsa a környezetében lévő embereket. A
mostani időszak alkalmas arra, hogy kiengesz-
telje mindazokat, akik fontosak az Ön számá-
ra.

szűz: viii. 24. – iX. 23. 
Gyengesége, elesettsége természetes

ebben az időszakban, de ne feledje, az
Ön legfontosabb támasza a család. Kerülje a
szeretteivel való konfliktusokat, hiszen ők azok,
akikre a későbbi életében is biztosan számíthat.

Mérleg: iX. 24. – X. 23. 
Ön nehéz kibillenteni a nyugalmából,

de most előfordulhat, hogy valakinek ez
sikerülhet. Emelkedjen felül a problémákon, pró-
bálja meg kívülről szemlélni azokat! Pénzügyi
tranzakciók rendezése nem ajánlott, de egy új
párkapcsolatnak kedvez a mostani időszak.

skorpió: X. 23. – Xi. 22.
Önnek szüksége van a kisebb-na-

gyobb megpróbáltatásokra, hiszen ezek
viszik előre életét, a nehézségek leküzdése böl-
csességre is tanít. Keresse hát a kihívásokat, a
megoldandó helyzetek különleges, új élménye-
ket tartogatnak az Ön számára.

nyilas: Xi. 23. – Xii. 21.
Méregtelenítenie kell egy kicsit. Ez az

időszak alkalmas arra, hogy regenerálódjon,
nagy szüksége van minderre. Makacssága most
nem lesz célravezető, inkább legyen türelmes,
hogy megoldja a következő napok problémáit.

bak: Xii. 22. – i. 20.
Fegyelmezettségére most szüksége

lesz. Koncentráljon szakmai céljaira, mert
most ezen a területen is pozitív változások jö-
hetnek. Szerelmi élete most nem mondható ide-
álisnak, üzleti ügyei is kockázatossá válhatnak.

vízöntő: i. 21. – ii.19.
Óvakodjon a balesetveszélyes helyze-

tektől! Kerülje a vitás helyzeteket, főleg
a családjával, szeretteivel. Mosolyogjon, ne mu-
tassa ki valós érzelmeit, ezzel elbizonytalanít-
hatja a környezetében lévő ellenfeleit, és figyel-
jen arra, nehogy megbántson másokat!

halak: ii. 20. – iii. 20.
Hosszabb utazást most ne tervezzen,

és a kisebb balesetek veszélye is meg-
növekszik a következő napokban. Ön igazi csa-
patjátékos, ami most sikereket hozhat az élet-
ében. Most a csapatmunka hozhatja meg az
igazi sikereket.

horoszkóp – 20015. október 30-tól november 13-ig

Az október 9-ei rejtvényünk helyes megfejtése: A szerencsi Kovács Cukrászda.
A helyes megfejtést beküldők közül Tóthné Demeter Gizella, Szerencs, Petri-
kovits u. 60. szám alatti olvasónk 5 000 Ft-os ajándékutalványt nyert, amely
levásárolható a Szerencs, Rákóczi út 25. szám alatt található Kovács Cukrászdá-
ban. A nyeremény átvehető a Szerencsi Hírek szerkesztőségében. Az október
30-ai helyes megfejtést legkésőbb november 6-áig postai borítékban, vagy le-
velezőlapon juttassák el szerkesztőségünk címére (3900 Szerencs, Kossuth tér1.),
vagy a Népház bejáratánál elhelyezett postaládánkba. A borítékra kérjük írják
rá: Keresztrejtvény.

SZERENCSI hírekhírek SZABADIDŐ18



HIRDETÉS SZERENCSI hírekhírek 19



SZERENCSI hírekhírek HIRDETÉS20


