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VÉGÉHEZ 
KÖZELEDIK AZ

ÍVÓVÍZ-PROJEKT
A program 2015 végéig közel
90%-ban megvalósul, a fenn -
maradó munkálatok pedig
tavasz végéig készülnek el. 
A teljes befejezés dátuma
2016. május 27-e.
Cikkünk a 4. oldalon.

ÖNKORMÁNYZATI 
SEGÍTSÉG

Tavasszal megkezdődött a
szerencsi mentőállomás re-
konstrukciója. Koncz Ferenc
polgármester úgy döntött, a
település önkormányzata is
támogatja a felújítást.
Cikkünk a 3. oldalon.
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A véradókat köszöntötték 2015. november 24-én Szerencsen, a Rákóczi-vár lo-
vagtermében. A vendégeket Kiss Renáta, a Magyar Vöröskereszt helyi vezetője
és dr. Brugoviczky Zsolt elnök üdvözölte, majd a Rákóczi Zsigmond Református
Általános Iskola diákjai ajándékműsorral kedveskedtek a jelenlévőknek.

Advent első vasárnapját ünnepelte Sze-
rencs városa 2015. november 29-én a Rá-
kóczi-vár belső udvarán. Az eseményen
tartott beszédében Kocsis Sándor, római
katolikus plébános az irgalom és a meg-
bocsátás fontosságát hangsúlyozta. – Ez
a két fogalom mindannyiunk lételeme és
boldogságforrása lehet, ezek köré közös-
ségeket kovácsolhatunk – mondta az
atya.

Az ünnepi gondolatok után a plébános
két óvodás gyermekkel közösen meggyúj-
totta az első adventi gyertyát, majd a
Gyárkerti óvoda csöppségei adtak műsort.
Az első adventi gyertyagyújtást a Bocskai
István Katolikus Gimnázium diákjai és a

Nyárutó Klub tagjai is zenés-verses összeállítással gazdagították. Az ünneplőket meleg teával,
forralt borral és aprósüteménnyel várta a szervező Szerencsi Művelődési Központ.
A karácsonyi várakozás második vasárnapján, Balázs Pál református lelkész gyújtotta meg a Rá-
kóczi-várban lévő adventi koszorú reménységet jelképező gyertyáját. A 2015. december 6-án
megtartott eseményen a szerencsi Napsu-
gár Óvoda gyermekei, a Szerencsi Szak-
képzési Centrum diákjai és a Városi Nyug-
díjas Klub adott ünnepi műsort.
Balázs Pál arra hívta fel a figyelmet, hogy
advent, Jézus Krisztus eljövetelét, az Ő
Földre érkezését jelenti. Az emberek szí-
vében jelzi a várakozást, a készülődést a
megváltó születésének megünneplésére.
E mellett ebben az időszakban egy másik
fontos üzenet is eljut hozzánk: Isten meg
akar ajándékozni minket emberi kapcso-
latokkal. Az ilyenkor megerősödő jóté-
konysági akciók szintén az említett em-
beri kapcsolatok megerősítését szolgál-
ják.

A VéRADóKAT KöSzöNTöTTéK CSENDES EmléKEzéS 
Az ElhuRCOlTAKRA

BORDAlOKAT
éNEKElTEK

Harmincszoros véradók: Csomós Péter, Ku-
tas Katalin, Nagyné Gálfi Anna Mária, Orosz Ist-
ván, Rakóczki András, Szabó Lajosné, Pisák Zsolt,
Szomráki Lajos, Rab László.

Negyvenszeres véradók: Bukovszky Ró-
bert, Gyömbér Zsolt, Görcsös Lajos, Klausz Zol-
tán, Munkácsi Andrásné, Takács Józsefné, Tóth
István, Éles Miklós, Korály Ferencné, Szomráki
Lajosné, Hanyicskó Attila, Pacsuta János, Krajc-

zár Gyula, Lukács Attila.
Ötvenszeres véradók: Fekete József, Lippai

Zsolt József, Tárkányi László András, Vitányi
László. 

Hatvanszoros véradók: Mérész László An-
tal, id. Riczu Tibor, Bodnár Zoltán.

Hetvenötszörös véradók: Farkas Béla Péter,
Lesinszki Lajos.

Nyolcvanszoros véradó: Kristóf László.

A II. Férfikari Találkozó és Bordalfesztivál
helyszínéül szolgált 2015. november 27-én a
szerencsi Rákóczi-vár színházterme. Az ese-
ményt Koncz Ferenc polgármester nyitotta
meg, aki beszédében a hagyományok ápolásá-
nak fontosságát hangsúlyozta. A pohárköszön-
tő után Gebri József, a Szerencsi Férfikar veze-
tője is üdvözölte a résztvevőket, majd színpadra
léptek az est főszereplői: a monoki Kossuth
Népdalkör, a Taktaszadai Pávakör, a Mezőke-
resztesi Férfikórus, a Megyaszói Népdalkör és
Citerazenekar, valamint a Szerencsi Férfikar elő-
adásában csendültek fel népszerű bordalok.

A Szovjetunióba elhurcolt politikai foglyok
és kényszermunkások emléknapján, novem-
ber 25-én tartott gyertyagyújtást Szerencs
Város Német Nemzetiségi Önkormányzata.
A helyi vasútállomáson egy évvel ezelőtt fel-
avatott regionális málenkij robot dombormű-
nél Árvay Attila idézte fel, hogy a 2015-ös
esztendőt Magyarország Kormánya a Szov-
jetunióba hurcolt politikai foglyok és kény-
szermunkások emlékévévé nyilvánította. 
A helyi német nemzetiségi szervezet elnöke
kiemelte: a regionális emlékmű elkészült, de
adósok vagyunk még Szerencsen és Ondon
is egy-egy emléktáblával, ahol felsoroljuk az
elhurcoltak nevét.

ADVENTI VASÁRNAPOK



A mentőállomás rekonstrukciójának befeje-
zését az előzetes tervek szerint 2015 szeptem-
berére ígérte az országos Mentőszolgálat, mely
szervezet európai uniós forrásból idén 22 men-
tőállomást épített és 60 esetében végzett fel-
újítást. Az úgynevezett dinamizációs program
részeként 2015 májusában megkezdődött a sze-
rencsi telephely korszerűsítése is, mely időszak-
ra a Szerencsi Idősek Otthona egyik épülete biz-
tosít ideiglenes elhelyezést a szolgálatban lévő
egységeknek. A korábbi nyilatkozatok szerint a
főépületben elvégezték a hőszigetelést, a nyí-
lászárók cseréjét, felújították az öltöző-vizes -
blokkot, a mentőtiszti szobához zuhanyzót ala-
kítottak ki. Új gázkazán látja el a fűtési rend-
szert, a garázsba négy szekcionált kaput épí-
tettek be, a gépkocsik elhelyezését szolgáló
egyik helyiségből autómosót, egy másikból pe-
dig raktárt, fertőtlenítőt, biológiai szennyes tá-
rolót alakítottak ki.

Koncz Ferenc, Szerencs polgármestere a né-
hány héttel ezelőtt megtartott műszaki átadá-
son szerzett tapasztalatai alapján úgy döntött,
a még fennálló hiányosságok orvoslásában az
önkormányzat is tudja támogatni a mentőállo-
más felújításának végső befejezését.

– A felújítás közben döntöttünk úgy, hogy az
önkormányzat is támogatni fogja a beruházást
– hangsúlyozta Koncz Ferenc. – Első körben a
Szerencsi Idősek Otthona területén biztosítot-
tunk egy épületet a mentőállomás ideiglenes el-
helyezésére. Később kiderült, hogy a központi-
lag, az építkezésre irányított pályázati pénz nem
biztosít olyan feltételeket, melyekre véleményem
szerint egy egészségügyi intézményben szükség
van. Vállaltuk tehát, hogy a parkettázott helyi-
ségekben felújítjuk a padló-burkolatot, tavasszal
pedig el fogjuk végezni az elektromos hálózat
rekonstrukcióját és a bejárat fölötti épületrészen
kicseréljük a tetőt, ahol még a több évtizedes
hullámpala borítás található. Rendbe tesszük to-
vábbá az udvart, a kertészetünk munkatársai
élősövényt, virágokat telepítenek majd, vala-

mint azokkal a térburkoló elemekkel is tudunk
majd segíteni, amit sokfelé láthatnak már a sze-
rencsiek. Kicsit mostohának érzem a mentődol-
gozók helyzetét, miközben ugyanolyan komoly
munkát végeznek, mint az egészségügy bármely
más ágazata, vagy a rendőrség, a tűzoltók. Va-
lahogy a mentőkről mintha elfeledkezett volna
a világ, mi ebben próbálunk önkormányzati erő-
vel kárpótlást nyújtani nekik. Úgy tudom már
más települések is jelezték, hogy szívesen csat-
lakoznának a teljes rekonstrukcióhoz. Természe-
tesen örömmel veszünk minden támogatást, hi-
szen az, hogy a szerencsi mentőállomás megfe-
lelő körülmények között, és jó színvonalon tud-
jon működni, nem csak a szerencsiek, hanem a
térség minden lakójának érdeke – fogalmazott
Szerencs polgármestere. M. Z.
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A végéhez közeledik a szerencsi mentőállomás rekonstrukciója. Az Országos Mentőszolgálat által kezdeményezett dinami-
zációs program keretében 2015 májusában indult a telephely korszerűsítése. Idő közben kiderült, hogy a pályázati forrás
nem tett lehetővé teljes körű felújítást, ezért Koncz Ferenc polgármester úgy döntött, a település önkormányzata is támo-
gatni fogja a fejlesztést.

öNKORmÁNyzATI SEgíTSég 
A mENTőÁllOmÁS fElújíTÁSÁhOz



Kiss Attila beszámolt a folyamatban lévő ivó-
vízminőség-javító program jelenlegi állásáról. 
A fejlesztés indoklásaként elhangzott, hogy
Szerencs, Bekecs, Legyesbénye és Mezőzombor
esetében a lakossági ellátást három mélyfúrású
kút biztosítja a bekecsi, csökkenő hozamú bá-
zisból, ahol az arzéntartalom nem felel meg a
hatályos előírásoknak. Golop, Monok, Abaúj-
szántó, Abaújkér, Mád, Rátka és Tállya tekinte-
tében ugyancsak három mélyfúrású kút látja el
a lakosságot, itt szintén magas a víz arzén, vas,
mangán tartalma. A prügyi és taktakenézi fo-
gyasztókat két mélyfúrású kút szolgálja ki, itt a
határérték feletti bór és arzéntartalom jelent
gondot. A műszaki tájékoztatás során elhang-
zott, hogy összekötő vezetéket fektettek le Go-
lop-Taktabáj, Taktabáj-Prügy, Prügy-Szerencs
között, valamint új csőrendszert építettek Go-
loptól Ondon keresztül Mádig és Szerencsig. 
A beruházás során víztisztító berendezéseket
építettek, illetve újítottak fel, valamint új kuta-
kat fúrtak annak érdekében, hogy a jövőben a
térségi ivóvízellátás kizárólag a golopi és tokaji
bázisról történjen. A projektvezető kiemelte: a
hálózat teljes szakaszán úgynevezett mechani-
kai tisztítást fognak elvégezni, azért hogy a ve-
zetékekből eltávolítsák az évtizedek alatt lera-
kódott mangán, vas és egyéb üledékeket, kira-
kódásokat. A szakember ismertette, hogy 

a Szerencs, Bekecs, Golop, Prügy és Taktakenéz
ivóvízminőség-javítására irányuló projekt 2015
végéig közel 90%-ban megvalósul KEOP támo-

gatásból, a fennmaradó munkálatok pedig ta-
vasz végéig készülnek el KEHOP forrásból. A tel-
jes befejezés dátuma 2016. május 27-e.
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„Az Észak-magyarországi régió telepü-
lésein élő lakosság egészséges ivóvíz-
zel való ellátásának biztosítása” című
KEOP-projekt lakossági közmeghallga-
tását tartották 2015. november 25-én
Szerencsen, a Rákóczi-vár színházter-
mében. A fórum keretében Kiss Attila
projektvezető (fotónkon) ismertette a
„Szerencs-Bekecs-Golop-Prügy-Takta-
kenéz településeinek vízminőség-javí-
tása” elnevezésű alprojekt részleteit.

A „Felsővadász környező településeinek víz-
minőség-javítása” című alprojekt részleteiről
Ekkerné Piricz Ilona projektmunkatárs és Fekete
Tibor (BA-Konzorcium) projektvezető tájékoz-
tatta a megjelenteket. Elhangzott, hogy a hat
település vízminőség-javítása a felsővadászi
vízbázishoz történő csatlakozással történik ösz-
szekötő vezetékek építésével, új 9,5 m3/h telje-
sítményű vas, mangán és ammónium eltávolí-
tására alkalmas ivóvíztisztítási technológia lé-
tesítésével, tartalék kút létrehozásával. Az elő-
adók Vizsolyban ismertették a „Korlát, Hejce,
Vizsoly, Vilmány, Hernádcéce, Fony vízminőség-
javítása” elnevezésű alprojektet. Elmondták,
hogy a hat települést a göncruszkai vízbázishoz
kötik, új 27 m3/h teljesítményű vas- és mangán-
talanító tisztítótechnológia és tartalék kút tele-
pítésével.

A „Bodrogolaszi, Tolcsva, Olaszliszka, Vámos -
újfalu és Komlóska vízminőség javítása” című
12. számú alprojekről Lapis László (Cs-Ker Tran-
zit Kft.) és Lonsták László (Békés Drén Kft.) pro-
jektvezetők számoltak be Bodrogolasziban. Is-
mertették, hogy a szükséges vízátadásokhoz a

Sárospatak-Bodrogolaszi, Bodrogolaszi-Vámos -
újfalu, és Bodrogolaszi-Komlóska összekötő ve-
zetékek kiépítésére kerül sor. Sárospatakon,
Bodrogolasziban és Olaszliszkán vezetékre-
konstrukció is történik. Bodrogolasziban két
nyomásfokozót helyeznek el, Komlóskán egy 
50 m3-es tároló medence épül. Emellett a víz-
minőség javításhoz szorosan kapcsolódó re-
konstrukciós és hálózatmosatási munkákra is
sor kerül.

A Szerencsi Hírek meg-
kereste Ficsor Miklóst, a

Borsodvíz Zrt. víziköz-
mű-szolgáltató cégve-
zetőjét (fotónkon), aki
a teljes projekt jelenlegi

állásásról többek között
elmondta, hogy a 12 alpro-

jekt egy része már megvalósult, ez esetekben
jelenleg is tartanak a próbaüzemek. – A legna-
gyobb a 9. alprojekt, amely Szerencs és térsé-
gének vízminőség-javítását szolgálja – mondta
az cégvezető, aki hozzátette: bízik benne, hogy 

folytatás az 5. oldalon.

„Az Észak-magyarországi régió településein élő lakosság egészséges ivóvízzel
való ellátásának biztosítása” című pályázat keretében tartottak közmeghallga-
tást 2015. november 20-án Felsővadászon és Vizsolyban, valamint november 
24-én Bodrogolasziban.

BEfEjEzéSéhEz KözElEDIK 
A RégIóS PROgRAm

lAKOSSÁgI TÁjéKOzTATó 
Az IVóVíz-PROjEKTRől



A záróesemény kiállításmegnyitóval kezdődött a Zempléni Múzeumban,
ahol a térség tárgyi emlékeit, fotókat és képeslapokat tekinthették meg
a látogatók. 

– A pályázat fontos része volt, hogy négy tárlatot
vándoroltattunk Tokaj-Hegyalja 27 településén és

úgy gondoltuk, hogy a projekt zárása alkalmából
érdemes elhozni ide ezt a gyűjteményt – mond-
ta el érdeklődésünkre Fazekasné Majoros Judit,
a múzeum igazgatója (fotónkon). – A kiállításon

tablók segítségével mutatjuk be Magyarország
történelmi borvidékeit, régi képes levelezőlapok és

fotósorozat által szemléltetjük Tokaj-Hegyalját egykor és ma, felidézzük
a szőlészet-borászat történetiségét. Nagyon érdekes része a tárlatnak a
kádármesterség bemutatása, de a népművészet is képviselteti magát úri
hímzéses terítők, kerámiák és fafaragásokat által – tudtuk meg az igaz-
gatótól.
A program szakmai konferenciával folytatódott a Rákóczi-vár színház-
termében. A megjelenteket Koncz Ferenc polgármester köszöntötte és
beszédében kiemelte, hogy meg kell őrizni az utókor számára a régi
mesterségeket, és a következő nemzedékeknek is ápolnia kell a tradíci-
ókat. Beszámolók következtek a projekt eredményeiről: Kiss Ágnes, a
főpályázó Herman Ottó Intézet projektvezetője a konzorciumi program
eredményeit ismertette, Hauser Zoltán képzésfejlesztési vezető bemu-
tatta az oktatásfejlesztési egységet, Bordás István a kutatások eredmé-
nyeiről beszélt, Darmos István, a sárospataki Művelődés Háza munka-
társa a megvalósított rendezvényekről tájékoztatta a hallgatóságot. 
A prezentációk után Fazekasné Majoros Judit köszönetet mondott va-
lamennyi közreműködőnek a pályázatban nyújtott fáradságos munkáért.
Az igazgató hangsúlyozta: tudatosítani kell a fiatalokban, hogy ezek a
hagyományok csak akkor maradnak fenn, ha felnőtt korukban ők maguk
folytatják majd e mesterségeket. – Rengeteg lehetőség rejlik ebben a
történelmi borvidékben, de rajtunk múlik, hogy tudunk-e élni velük 
– fogalmazott a Zempléni Múzeum vezetője.
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folytatás a 4. oldalról.
pozitív változásokat fog tapasztalni a lakos-

ság. Az egyik ilyen – ami miatt az egész projekt
indult – az arzénmentes víz szolgáltatása, amit
ugyan a felhasználók nem érzékelnek – mivel
színtelen-szagtalan –, de látványos változás
lesz a víz tisztaságában, a vas-mangán tarta-
lom is csökkenni fog, ammónium egyáltalán
nem lesz a vízben. – Minderre azért van szük-
ség, mert kormányrendelet mondja ki, hogy az
uniós szabványnak megfelelően milyen para-
méterei lehetnek az ivóvíznek. A legnagyobb
probléma az arzén, ami mindig is jelen volt a
vízben, viszont míg a régi szabvány szerint 
50 mikrogramm/liter volt a megengedett érték,
addig ezt 10-re csökkentették. A mi területün-
kön sok helyen előfordult, hogy ezt az értéket
meghaladja az arzéntartalom – mondta a szol-

gáltató képviselője. Ficsor Miklós kiemelte:
megtörtént a damaki és abaújvári vízművek át-
építése, valamint a közeljövőben átadásra kerül
a teljesen megújuló tokaji és golopi vízmű is. 
A beruházás teljes megvalósulása 2016. május
végére várható, addigra elkészülnek a rekonst-
rukciós munkák és a hálózatmosatás is.

Lakatos István, a Zempléni Vízmű Kft. ügyve-
zetője számolt be arról, hogy elérkeztünk a 12.
alprojekt végéhez. – Ez szakmailag nagyon jó
dolog, a fogyasztók minőségi javulást fognak
érezni, főleg a nyári melegben lesz ennek jelen-
tősége. Azonban fel kell hívnom a figyelmet az
árnyoldalakra is: ez egy sikerberuházás, aminek
mindenki örül, de ez lehetett volna sokkal na-
gyon siker is. Amikor a Zempléni Vízmű Kft. Sze-
rencs gesztorságával társult ebbe a pályázatba,
tudtuk, hogy fizikailag teljesen független szol-

gáltatási rendszer vagyunk, azonban mi azt sze-
rettük volna, hogy ne legyünk ennyire függet-
lenek. Miután egy 108 éves, minden igényt ki-
elégítő ivóvízbázissal rendelkezünk, melynek
kapacitása meghaladja az 1 millió lakosegyen-
értéket, akkor ezt használjuk is ki. Mi úgy isszuk
ebben a szolgáltatási körzetben a vizet, ahogy
az Isten adta, mindenféle kezelés nélkül, a víz-
minőség a kútfejnél és az otthoni csapnál
ugyanolyan. Ez a vízbázis az itt élők kincse, és
joguk lenne élvezni az előnyeit. Ezért szerettük
volna, ha kiépül egy Sátoraljaújhely-Miskolc táv-
vezeték, és ezáltal a közeli zempléni települések
– Tokaj, Szerencs és környéke – részesülhettek
volna ebből az olcsó, de minden igényt kielégítő
sátoraljaújhelyi ivóvízből. Sajnos ez nem jött lét-
re, mert az előkészítés során szakmai és politi-
kai korlátok adódtak – mondta Lakatos István.

Az „Innovatív technológiák meghonosítása a hagyományőrzés és a hozzá kapcsolódó képzés és kutatás terén” című 
TÁMOP-projekt zárórendezvényét tartották 2015. november 28-án a Rákóczi-vár színháztermében. Az augusztus 1-je és
november 30-a között kivitelezett pályázatban a szerencsi Zempléni Múzeum irányításával a tradíciók őrzésével és ápo-
lásával kapcsolatos módszertani fejlesztések, képzési, felkészítési programok, tudományos kutatás, illetve kulturális ren-
dezvények valósultak meg Tokaj-Hegyalján.

lEzÁRulT A hAgyOmÁNyőRző PROjEKT



Elsőként a településen működő fogászati el-
látásról hallgattak meg beszámolót a képvise-
lő-testület tagjai. A három körzet statisztikai
adatait tartalmazó előterjesztést dr. Bíró Mari-
ann fogszakorvos egészítette ki azzal, hogy kel-
lően hatékonyan működik Szerencsen a fogá-
szati ellátás. Kiemelte, hogy 2016-tól iparűzési-
adó-mentességet élvezhetnek az alapellátás-
ban résztvevő doktorok. Mint mondta, amióta
Szerencsen praktizál, nem részesült olyan támo-
gatásban az önkormányzattól, amely más vá-
rosokban biztosított az orvosok számára. A há-
rom körzetből csak egy kapott önkormányzati
rendelőt, két orvos saját ingatlanban dolgozik.
A doktornő elmondta, hogy nem támogatást
kérnek, mindössze azt, hogy élve a törvényi le-
hetőséggel, iparűzési adómentességet kapjanak
az alapellátást végző orvosok.

Koncz Ferenc polgármester úgy fogalmazott:
ismeri a helyi egészségügy helyzetét, ami véle-
ménye szerint kiválóan működik. Dr. Korondi
Klára a szűrővizsgálatokról érdeklődött, dr. Sütő
Szilveszter pedig gratulált a szakembereknek,
akik saját tőkéből és hitelből olyan fejlesztése-
ket valósítottak meg, ami biztosítja a jövőjüket.
Dr. Egeli Zsolt azt kérdezte: hogyan válassza ket-
té az önkormányzat az alapellátást és a vállal-
kozói tevékenységet? 

Dr. Bíró Mariann szólt arról, hogy mindkét ál-
talános iskolában és a gimnáziumban is rend-
szeresen végeznek szűrővizsgálatokat. Dr. Bru-
goviczky Zsolt hozzátette, hogy az alapellátást
az Országos Egészségbiztosítási Pénztár finan-
szírozza, tehát könyvelési szempontból külön
lehet választani a két dolgot. A szűrések jelen-
tős része az iskolafogászatokon történik, de
minden páciens, aki valamilyen problémával

hozzájuk fordul, általános vizsgálaton esik át.
Visi Ferenc arra volt kíváncsi, melyek az ingye-
nes ellátások, és mi az, amiért fizetnie kell a be-
tegeknek? A válaszok között elhangzott, hogy
törvény szabályozza, miszerint a foghúzás, az
egy gyökerű fogak gyökérkezelése, az amalgám
tömés és az úgynevezett egyszerű, esztétikai
tömés ingyenes.

A Szerencsi Idősek Otthona átvételéhez szük-
séges határozatok meghozataláról is döntés
született. Koncz Ferenc kiemelte: erkölcsi köte-
lességük ezt a lépést megtenni, különösen, ha
figyelembe vesszük azokat a szemmel látható
különbségeket, ami az ugyancsak helyi, magán-
kézben lévő és az állami működtetésben lévő
otthon között van. Dr. Takács István a pénzügyi
bizottság nevében örömét fejezte ki, hogy visz-
szakerül az intézmény a városhoz. Dr. Korondi
Klára egyetértett azzal, hogy a településnek vál-
lalnia kell az intézményről való gondoskodást.
Megjegyezte, hogy a folyamatban lévő hőszi-
getelésnek már érezhető a jótékony hatása az
épületekben. Dr. Egeli Zsolt alpolgármester sze-
rint nem csak erkölcsi, politikai kötelessége is a
helyhatóságnak ez a lépés, amire korábban ígé-
retet tettek, és fontos hogy a gondozottak em-
berhez méltó körülmények között éljék le életük
hátralévő részét. Dr. Sütő Szilveszter egyetértett

az elhangzottak-
kal és az ott dol-
gozók áldozatos
munkájára hívta
fel a figyelmet.
Nyiri Tibor – utal-
va a folyamatban
lévő hőszigetelési
beruházásra – rá-
világított: az ön-
kormányzat még
nem fenntartója
az idősek ottho-
nának, ennek el-
lenére máris gon-
doltak arra, hogy

ott a költséghatékony működtetés érdekében
fejlesztés valósuljon meg. Koncz Ferenc is
egyet értett azzal, hogy az ott dolgozók nagyon
kevés pénzért, rendkívül nehéz munkát végez-
nek, ami általában igaz a szociális szférára.

Átnevezésre várnak 
a szerencsi utcák

Az ülés végén dr. Takács István emlékeztetett,
hogy év végéig van lehetőség arra, hogy a hely-
hatóság ingyenesen megváltoztassa a jogsza-
bály által kifogásolt utcaneveket. Minderre azért
van szükség, mert Magyarország Helyi Önkor-
mányzatairól szóló törvénye értelmében közte-
rület, illetve közintézmény nem viselheti olyan
személy nevét, aki a XX. századi önkényuralmi
politikai rendszerek megalapozásában, kiépíté-
sében vagy fenntartásában részt vett, nem tar-
talmazhat olyan kifejezést, nem szerepelhet
benne olyan szervezet neve, amely a XX. szá-
zadi önkényuralmi politikai rendszerre közvet-
lenül utal.

Koncz Ferenc beszámolt róla, hogy az erre
vonatkozó jogszabály-tervezet már elkészült. 
Dr. Barva Attila jegyző azt javasolta, hogy a tör-
vényi előírás egyértelmű, a testület hozza meg
most a szükséges döntését. E szerint a Fürst
Sándor, Hámán Kató, Kilián György, Korvin Ottó,
Landler Jenő, Ságvári Endre, Sallai Imre, Bors
Kálmán utcák neve várhatóan megváltozik a jö-
vőben. Dr. Egeli Zsolt azt javasolta: némely ut-
cák esetében a keresztnév lehagyásával ki lehet
kerülni ezt a kérdést. Dr. Barva Attila szerint is
jó megoldás lehet az alpolgármester ajánlása,
ám ettől függetlenül a névváltoztatásra vonat-
kozó döntést meg kell hozni, a hivatalos eljárást
le kell folytatni. Nyiri Tibor szerint mihamarabb
levélben kell értesíteni az érintett utcák lakóit,
tájékoztatni a szerencsieket arról, hogy ez egy
kötelező, törvény által előírt feladat az önkor-
mányzat számára. Továbbá várják az ott élők
javaslatait is arra vonatkozóan, hogy milyen új
nevet adnának az érintett utcának.

M. Z.

A törvény által előírt utcanév-módosí-
tásokról, ingatlanértékesítésről és a
sportegyesület rendkívüli támogatásá-
ról is döntöttek a képviselők az önkor-
mányzat 2015. november 26-ai ülésén.
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– Nehéz, rögös utat tettünk meg, amióta át-
vettük a város vezetését, hiszen az öt évvel ez-
előtti – az előző önkormányzattól örökölt – há-
rommilliárdos adóssághoz képest ma már nin-
csenek hiteleink, teljes mértékben önerőből
gazdálkodunk – mondta beszédében Koncz Fe-
renc, kiemelve, hogy napjainkban már nemcsak
pályázatból végeznek felújításokat, hanem saját
forrásból is, amire korábban soha nem volt pél-
da. – Ebben az évben összesen több mint 110
esetben nyújtottunk különböző támogatásokat
a rászoruló családoknak: rendszeres gyermek-
védelmi kedvezményben 373-an részesültek,
nyári gyermekétkeztetés keretében 112-en kap-
tak meleg ételt, tanévkezdési támogatást 1066
főnek tudtunk adni. Emellett felsőoktatási ösz-
töndíjat és jegyzettámogatási pályázatot is ki-
írtunk az egyetemi és főiskolai hallgatók részé-
re. Az önkormányzat idén októberben is ötezer
forint értékű étkezési utalvánnyal segítette az
időskorúakat – sorolta a polgármester.

A városvezető hangsúlyozta, hogy idén is
igyekeztek segíteni az első lakáshoz jutókat, a
városban letelepedni kívánó fiatalokat. A pol-
gármester a napjainkban tapasztalható kiván-
dorlásról szólva elmondta: törekedni kell a fia-
talok itt tartására vagy visszacsábítására, mely-
hez munkahelyteremtésre és a bérezés megfe-
lelő szintre emelésére van szükség, de ezekhez
elengedhetetlen az Európai Unió támogatása.

Koncz Ferenc szerint vonzóvá kell tenni Sze-
rencset, népszerűsíteni kell elsődleges idegen-
forgalmi központunkat, a Rákóczi-várat, az
egyedülálló képeslapgyűjteményt bemutató
Zempléni Múzeumot, a felújítás alatt lévő cu-
kormúzeumot, a Fürdő és Wellnessházat. 

A beruházások között szó esett a közelmúlt-
ban felújított, egykori cukorgyári raktárépület-
ről, valamint arról, hogy az elmúlt nyáron meg-
újult a Simai Ifjúsági Tábor és Vendégház főépü-
lete, egy újabb, 150 milliós pályázati támogatás-
ból pedig december végéig külső szigetelést

kapnak a simai tábor bungalói, a Szerencsi Idő-
sek Otthona lakóépületei, valamint a Szerencsi
Középiskolai Kollégium diákszállója. Az önkor-
mányzat 65 millió forint pályázati pénzből és
több mint 75 millió forint saját forrásból felújí-
totta az egykori Hunyadi iskola mellett található
tornacsarnokot. Jelenleg is tart a cukormúzeum
épületének rekonstrukciója, melyhez 8,5 millió
forint állami támogatást nyert a város. A város-
vezető előadásában aláhúzta, hogy Szerencsen
jó a közbiztonság, köszönhetően a rendőrség-
nek és a velük együttműködő polgárőrségnek.

Kérdésként merült fel a hallgatóság részéről
a 37-es út négysávosítása: egyre zsúfoltabb a
szerencsi átkelési szakasz, lehet-e elkerülő utat
építeni? Koncz Ferenc válaszában kifejtette,
hogy a jelenlegi elképzelés szerint a belső for-
galom egy részét átirányítanák a két szervizút-
ra, így a 37-es kétszer egy sávra szűkülne. Hoz-
zátette, hogy tervben van egy déli elkerülő épí-
tése is, melynek 2030-ban várható a megvaló-
sulása.

További megoldandó problémaként volt szó
arról, hogy az elmúlt tíz év alatt drasztikusan
csökkent a szórakozóhelyek száma, alig van ki-
kapcsolódási lehetősége a fiataloknak Szeren-
csen. A polgármester elmondta, hogy az önkor-
mányzat és a művelődési központ időről időre
igyekszik saját kezdeményezéssel előállni.
Koncz Ferenc megjegyezte: szeretnék gyarapí-
tani a kulturált szórakozás színtereit, és ez
ügyben szívesen fogadnák például külső beru-
házó megkeresését.

Dr. Börzsönyi József nyugalmazott esperes ja-
vaslatot tett a szerencsi református templom
turisztikai népszerűsítésére. A lelkész szerint el-
ső lépésként táblával lehetne jelezni a telepü-
lésen, hogy merre található a nagy történelmi
múlttal rendelkező épület.

A közmeghallgatásról további részletek
olvashatók lapunk internetes oldalán:

www. sze re ncsi hirek.hu.

Szerencs Város Önkormányzata 2015. november 25-én lakossági közmeghallga-
tást tartott a Rákóczi-vár színháztermében. Az eseményen Koncz Ferenc pol-
gármester számolt be az elmúlt esztendő legfontosabb helyi történéseiről, a
megvalósult városfejlesztési beruházásokról és a jövőbeli elképzelésekről.

Szerencs Város Önkormányzata közérdekű lakossági fórumot tartott 2015. no-
vember 25-én Ondon. A településrész óvodájában rendezett tájékoztató egyik
fő témája a folyamatban lévő ivóvízminőség-javító projekt volt, de egyéb kér-
dések, javaslatok is felmerültek az eseményen.

mEgVAlóSíTANDó 
TERVEK ONDON

Koncz Ferenc polgármester ismertette, hogy
az ivóvízminőség-javító beruházásra azért van
szükség, mert az ivóvíz arzéntartalma nem felel
meg az uniós szabványoknak. A beruházás be-
fejeződése után a szerencsi és bekecsi kutak he-
lyett Golop és Tokaj irányából töltik fel az Ár-
pád-hegyen lévő medencét, ami Szerencs mel-
lett Ondot, Bekecset és Legyesbényét is ellátja. 

Koncz Ferenc polgármester többek között el-

mondta, hogy az utak és járdák tekintetében
bőven akad tennivaló, de az Ondon átvezető út
nem az önkormányzat fenntartásába tartozik,
az utcák és gyalogutak rendbetételéhez pedig
pályázati forrásra van szükség. További megol-
dásra váró feladat a hegyről lezúduló csapadék-
víz elvezetése, amelyhez övárok építésére lenne
szükség – ez pályázat keretében fog megvaló-
sulni. Danyi László szerint fontos lenne az orvosi

rendelő épületének teljes fel-
újítása. Az önkormányzati
képviselő javaslatot tett a sze-
rencsi és ondi kerékpárutak
rekonstrukciójára, valamint
arra, hogy a helyi ravatalozó-
hoz előtető épüljön. Továbbá
felhívta a figyelmet az ondi
játszóterek fejlesztésének fon-
tosságára. Danyi László felve-
tette egy közösségi tér kiala-
kításának ötletét is, Ond vezér
szobrának elhelyezésével.

NEhéz, RögöS uTAT TETTüNK mEg
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Az alsó tagozatosok hálaadás napi játékdél-
utánjával kezdődött az eseménysor, a résztvevők-
nek kreatív tevékenységeken keresztül kellett al-
kalmazniuk az eddig tanultakat. Másnap felső ta-
gozatos, angol nyelvet tanuló diákok Charles Dic-
kens: Karácsonyi ének című regényéből készült
filmet tekintették meg eredeti nyelven, majd gá-
laműsornak adott helyet az intézmény aulája,
ahol fellépett az iskola német nyelvi csoportja, be-

mutatkoztak az alsó és felső tagozatos angolosok.
Az esemény délelőtti főpróbáján a város óvodá-
sait is vendégül látta az iskola. Az idegen nyelvi
hét zárásaként felső tagozatos diákok utaztak Bu-
dapestre, hogy az Uránia Filmszínházban megte-
kintsék a Karácsonyi ének című színdarabot egy
amerikai drámacsoport előadásában. A Városli-
geti Általános Iskolában szakmai napon vettek
részt a Rákóczi iskola angol szakos tanárai.

Idegen nyelvi hetet tartottak 2015. november 24-e és 27-e között a Rákóczi Zsig-
mond Református Általános Iskolában. Az angolul és németül tanuló diákok vál-
tozatos programokon tesztelhették saját tudásukat, bemutatva az eddig elsajá-
tított nyelvismeretüket. Az események sorában színes gálaműsor és budapesti
kirándulás is szerepelt.

NEmzETI 
hAgyOmÁNyAINK: 

A CSOKOlÁDé
A csokoládégyártás történetével is

megismerkedhettek a diákok a 2015.
november 18-án megrendezett játékos
programon. A „Hagyományőrzés az
országosan kiemelt térségekben” cí-
mű TÁMOP-projekt részeként tartott
vetélkedőn a Rákóczi Zsigmond Refor-
mátus Általános Iskolában különböző,
a csokoládé történetével és készítésé-
vel kapcsolatos kérdések, ízfelismerő
verseny, szókirakó játék is színesítet-
ték a délutáni vetélkedőt. Az ered-
ményhirdetésen kiderült, hogy minden
résztvevő csapat nyert, hiszen elfo-
gyasztották az alkalomra előkészített
édességeket.

jóTéKONySÁgI BÁl A REfORmÁTuS ISKOlÁBAN

IDEgEN NyElVI héT 
A REfORmÁTuS ISKOlÁBAN

Hagyomány, hogy a báli szezont a Rákó czi Zsigmond Református Általános Iskola jótékonysági eseménye nyitja meg Szerencsen. A tanintézet szülői
munkaközössége 2015. november 21-én tartotta táncos rendezvényét, melyre idén rekordlétszámú vendégsereg érkezett.

A program az iskola diákjainak műsorával kezdődött. Fellépett a Hajnali Néptáncegyüttes, a Szikra Tánciskola növendékei. Parádés műsort adtak
az intézmény legkisebb diákjai, tehetséges táncosai és idén sem maradt el a tanári kar produkciója. Ráczné Váradi Éva igazgató megnyitó beszédében
hangzott el, hogy az idei bál bevételét a tornaterem bővítésére szeretnék felhasználni.
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A Bolyai János Katolikus Általános Iskola di-
ákjai játékokat, meséskönyveket gyűjtöttek a
Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kórház és Egye-
temi Oktató Kórház gyermek onkológiai osz-
tályán fekvő gyerekeknek. A szerencsi tanulók
Tőkésné Iván Erika hitoktató vezetésével 2015.
november 15-én adták át az ajándékokat Mis-
kolcon. A szervezők ezúton mondanak köszö-
netet a pedagógusoknak, a diákoknak és a szü-
lőknek, hogy segítették a jótékonysági akciót.

jóTéKONyKODTAK
A BOlyAIS DIÁKOK

Második helyezést ért el a szerencsi Bocskai
István Katolikus Gimnázium csapata a „Vasko-
bak” néven megrendezett megyei geológiai ve-
télkedő döntőjében. Az első, írásbeli forduló 
– a tanulók itt feldolgozandó pályamunkájuknak
„A Bakony geológiai jellemzését” választották –
eredményei alapján jutottak a diákok a megyei
szóbeli döntőbe, ahol bizonyíthatták felkészült-
ségüket a földrajz, illetve az ásvány- és kőzettan
területein. A csapat tagjai: Gombos Dorottya és
Nyíri Boglárka Bianka 12. H, Toplenszki Zalán 
11. A. Felkészítő tanáruk Jancsovszki Máté, tör-
ténelem-földrajz szakos pedagógus.

Iskolagyűléssel kezdődött december 2-án a há-
romnapos eseménysorozat, majd Kissné Nagy
Angelika igazgatóhelyettes idézte fel Bolyai János
alakját. A megnyitót követő „Bolyai iskola, sze-
retlek! – másképpen!” című vetélkedőben felső
tagozatos diákok mérték össze tudásukat. Ezt az
alsóbb évfolyamosok zenés-táncos főpróbája kö-
vette, melyen az iskola vendégül látta a város
óvodásait. Jó hangulatú tanár-diák meccsek és
egyéb versenyek zárták a délutánt. Csütörtökön

a „Fő az egészség – 3D-ben” című egészségna-
pon a tanulók kézműves foglalkozás keretében
ötletes 3 dimenziós alkotásokat készítettek, me-
lyekből az aulában kiállítást rendeztek. Ezután év-
folyamonként sportversenyeken vettek részt a di-
ákok a testnevelő tanárok vezetésével. A délelőtti
izgalmak után a felső tagozatosok tehetségdél-
utánja következett, osztályonként mutatkoztak
be a gyerekek táncos produkciókkal. Pénteken kö-
zös dalolással, versszavalással, tartalmas, szép

előadásokkal várták a tanulók a Mikulást, aki
mindezt ajándékosztással hálálta meg. Kocsis
Sándor plébános vezetésével az iskola megemlé-
kezett Szent Miklósról, a gyerekek egy jelenetet
is előadtak a témában. R. P.

A névadóra emlékezett december első hetében a szerencsi Bolyai János Katolikus
Általános Iskola. A legnagyobb magyar matematikus születésnapjához közeledve
idén is változatos programokat szervezett a tanintézmény: a Bolyai-napok kere-
tében vetélkedők, sportversenyek, mérkőzések, kézműves foglalkozás, zenés-tán-
cos előadások és a Télapóval való találkozás gazdagította a diákok élményeit. –
Ez az egyik legkiemelkedőbb iskolai rendezvényünk és úgy vélem, hogy a tanulás
mellett ezeknek a szabadidős tevékenységeknek is megvan a nevelő hatása – fo-
galmazott Kocsisné Szabó Beáta igazgató a kezdeményezésről.

A NéVADóRA EmléKEzETT A KATOlIKuS ISKOlA

Koncz Ferenc polgármester adventi kalendá-
riummal ajándékozta meg a szerencsi oktatási
és nevelési intézmények gyermekeit. A város-
vezető 2015. december 4-én a két általános- és

két középiskola után a település minden óvo-
dájába ellátogatott, ahol ünnepi jókívánságai
mellett szerencsi csokoládét tartalmazó adventi
naptárral is meglepte a település ifjúságát.

ADVENTI NAPTÁR 
A SzERENCSI gyERmEKEKNEK

Az öreg lappföldi Miku-
lás és rosszakarója, Bobó
krampusz látogatott el
2015. december 3-án a
Gyárkerti óvoda csöppsé-
geihez. A lurkók versikék-
kel, dalocskákkal köszön-
tötték a jótevőt, aki moso-
lyogva hallgatta a gyerme -
kek műsorát. A nagyszakál-
lú vendég piros ajándék-
csomagokkal hálálta meg
az óvodások kedvességét.

mIKulÁS A gyÁRKERTI óVODÁBAN

fölDRAjzBól jElES
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Balázs Pál 
református lelkész:

A keresztyén em-
ber életében az

advent, advent
első vasárnap-
ja jó néhány
dolognak a
kezdetét jelen-

ti. Egyrészt a
keresztyén egy-

házi év, azon belül is
az ünnepes félév kezdetét. Jelenti továbbá a
karácsonyi ünnepkör indulását és természe-
tesen az adventi időszak kezdetét. Advent
magyarul: eljövetel. Isten szabadító hatalmá-
nak, uralmának megnyilvánulását értjük alat-
ta. Isten szabadító eljövetele pedig Jézus
Krisztus megszületésével megtörtént. Így az
ember számára advent jelentheti tehát a
megújult és Krisztusban megszabadított új
élet kezdetét is, és annak a lehetőségét. Ké-
szülődésnek és várakozásnak is szoktuk ne-
vezni a karácsony előtti időszakot. Várjuk az
Érkezőt, készülünk fogadására, amely nem a
díszben, pompában és külsőségekben nyilvá-
nul meg, hanem az elcsendesedésben, Istenre
figyelésben, hogy annál inkább a szívünk aj-
taján zörgető Jézus Krisztus befogadására
összpontosítsunk. Ezért nevezték régen kis-
böjtnek ezt az időszakot. 

Kívánom, hogy legyen áldott készülésünk a
karácsonyi ünnepre! Halljuk meg a világ zajá-
ban az érkező Jézus zörgetését, kopogtatását!
Az igazán fontos dolgokra figyeljünk, tudjunk
újat kezdeni és legyen meghitt, szíveket be-
töltő ünnepünk.

Kocsis Sándor 
római katolikus plébános

„Valóban nagyobb
boldogság-e adni,

mint kapni” (lásd
ApCsel 20,35)?
Akár igen, akár
nem, az éven-
ként visszatérő

a j á n d é ko z á s i
idényben még a

kérdés is háttérbe
szorul a sürgetés mögött, hogy ajándékozni
„kell”, vagy legalábbis „kellene”. Gondosan
megtervezett gépezetként lendül mozgásba
a kereskedelem világa, hogy a szokásosnál is
csalogatóbbá varázsolja a vásárlói élményt,
rövid ideig tartó meghittséget, egyediséget
csempészve az egyre növekvő tömeg kiszol-
gálásának egyébként rutinszerű menetébe.
Amikor Isten ajándékoz, annak külön neve

van: kegyelem. A kegyelem Isten gazdagságá-
ból árad, a kegyelemben Isten személyeseb-
ben adja magát, mint mi akár a legjobban si-
került ajándékunkban. Persze, amint ajándék
sokféle létezik, úgy kegyelem is. Avilai Szent
Teréz egyszer háromfélét is megkülönbözte-
tett: az első, amikor Isten meglátogat; egy
másik kegyelem megérteni mi az ajándék és
kegyelem és egy harmadik kegyelem, hogy
ezt el is tudjuk mondani és meg tudjuk értetni
másvalakivel is. Így lesz az ajándék – ha Is-
tentől jön – kegyelem. A kegyelem pedig – ha
nemcsak befogadjuk, hanem értjük és meg is
osztjuk – minden ajándékozásunk forrása.
Van egy kérdésem az ajándékozásra vonatko-
zóan: mit kell adnunk Istennek, mit kell ten-
nünk Istenért? – először talán adjunk hálát
szívből, a kapott jótéteményekért! Kegyel-
mekben gazdag Ünnepet kívánok!

Csejoszki Szabolcs 
görög katolikus parókus

„A jó mindig kö-
zölni akarja ön-

magát…” – Fe-
renc pápa sza-
vai karácsony
ünnepén is ak-
tuálisak. Az

emberszerető
Isten maga a jó-

ság, szeretetéből fa-
kadóan elküldi Fiát az egész emberiséghez,
hogy rajta keresztül megmutassa jóságát és
szeretetét. Az ünnepen ezt az örömöt látjuk:
Istenünk ma sem felejt el minket. Mindannyi-
unk feladata, hogy életünk példájával is pró-
báljuk elmondani, valósággá tenni ezt a sze-
retetet. Az egymás iránti gondoskodásból fa-
kadóan tudjunk megbocsájtani, egymás szá-
mára több időt szentelni, megújítani házas-
társi szeretetünket. Jézus egyszerűségben
jön hozzánk karácsonykor. Lelkünkben, csa-
ládjainkban is csak ebben az egyszerűségben
születhet meg. A szó legszebb értelmében
üressé kell tenni szívünket, hogy legyen szá-
mára hely. Erre a legjobb eszköz, ha megfe-
ledkezünk önmagunkról és kitárjuk szívünket
a minket körülvevők felé. Azok felé, akikkel
noha egy családban élünk, mégis fenntartá-
sokkal vagyunk, azok felé, akiktől valamiféle
változást várunk, azok felé, akiket nem szí-
vesen látnánk köreinkben. A betegek, szen-
vedők, segítségre szorulók arcában, a meg-
bocsájtásra váró barát arcában, a sokszor
nyers modorú apa, szomszéd arcában ott van
Isten. A szeretet, megbocsájtás és újrakezdés
Istene adjon mindnyájunknak örömteli kará-
csonyt!

ADVENTI gONDOlATOK

Római katolikus templomok:
December 24. csütörtök
15 óra: Szentmise (Kisboldogasszony templom)
20 óra: Szentmise (ondi Magyarok Nagyasz-

szonya templom)
24 óra: Szentmise (Munkás Szent József

templom)
December 25. péntek
8 óra: Szentmise (ondi Magyarok Nagyasszo-

nya templom)
9.30 óra:  Szentmise (Munkás Szent József

templom)
17 óra: Szentmise (Kisboldogasszony templom)
December 26. szombat
8 óra: Szentmise (ondi Magyarok Nagyasszo-

nya templom)
9.30 óra: Szentmise (Munkás Szent József

templom)
17 óra: Szentmise (Kisboldogasszony templom)
December 27. vasárnap
8 óra: Szentmise (ondi Magyarok Nagyasszo-

nya templom)
9.30 óra: Szentmise (Munkás Szent József

templom)
17 óra: Szentmise (Kisboldogasszony templom)

Görög katolikus templom:
December 24. csütörtök
20 óra: Karácsonyi pásztorjáték, ünnepi Szent

Liturgia
December 25. péntek
9 óra: Ünnepi Szent Liturgia
December 26. szombat
9 óra: Ünnepi Szent Liturgia
December 27. vasárnap
9 óra: Ünnepi Szent Liturgia

Református templomok:
December 24. csütörtök
15 óra: Istentisztelet (Szerencs)
17 óra: Istentisztelet (Ond)
December 25. péntek
10 óra: Istentisztelet (Szerencs)
14.30 óra: Istentisztelet Ond)
15 óra: Istentisztelet (Szerencs)
December 26. szombat
10 óra: Istentisztelet (Szerencs)
14.30 óra: Istentisztelet (Ond)
15 óra: Istentisztelet (Szerencs)
December 27. vasárnap
10 óra: Istentisztelet (Szerencs)
14.30 óra: Istentisztelet (Ond)
15 óra: Istentisztelet (Szerencs, a parókia ima-

terme)

A TöRTéNElmI
EgyhÁzAK 

PROgRAmjAI



• Meséljen a kezdetekről, a fiatalkoráról!
• Sárospatakon születtem 1934-ben. A felme-
nőim tiszakarádiak voltak, ebből adódóan sok
időt töltöttem ott gyermekéveim alatt. A helyi
gimnáziumban oszlopos tagja voltam a kosár-
labdacsapatnak, amely gyönyörűen szerepelt
az NB II keleti csoportjában. A középiskola el-
végzése után a miskolci Nehézipari Műszaki
Egyetem gépészmérnöki karán folytattam ta-
nulmányaimat. Megjegyzem, hogy 206-an
kezdtük el, de a végére csupán 36-an marad-
tunk. A sport egyébként ekkoriban is szerves
része volt az életemnek, hiszen a Diósgyőri
VTK-ban játszottam.
Feleségemmel, Irénnel 1958-ban házasodtunk
össze. Egy évvel később megszületett a lá-
nyunk, Csilla, aki ma egy biztosítási cég igaz-
gatója. Ő két unokával ajándékozott meg ben-
nünket: Petra Bécsben dolgozik a Nestlénél,
Gergő pedig építésvezetőként tevékenykedik.
Sándor fiunk 49 éves, építésvezető, két gyer-
mek édesapja: Donáta az Eötvös Loránd Tudo-
mányegyetem hallgatója, Panka pedig a sze-
rencsi Rákóczi iskolában tanul.

• Hogyan került a Szerencsi Csokoládé-
gyárba?
• Első munkahelyem Hollóházán volt a porce-
lángyárban, 1957-ben kerültem oda. Hangsú-
lyoznom kell, hogy a hollóházi egy kiváló üzem
volt, még a herendinél is igényesebben készí-
tették a termékeket akkoriban. A vállalat na-
gyon jó kapcsolatban volt a Szerencsi Csoko-
ládégyárral, rendszeresen vendégeskedtek
egymás üzemében a vezetők. 
A gyárlátogatások alkalmával fel-
figyeltek a munkámra és ál-
lást ajánlottak Szerencsen,
de nem vállaltam, mert
féltem, hogy nem
jönnék ki jól 

abból, ha előállnék ezzel az igazgató előtt. Eh-
hez képest egyszer csak ő maga közölte ve-
lem, hogy a következő hetet már Szerencsen
fogom kezdeni. Ez 1959-ben történt. 

•Melyek a legkedvesebb emlékei a gyárból?
• Harmincöt igen dolgos esztendőt töltöttem
ott. Mérnökként kezdtem, majd műszaki fő-
osztályvezetőként vonultam nyugdíjba 1994-
ben. Nagyon tartalmas volt ez három és fél év-
tized, pályafutásom során számos kitüntetést
kaptam, de én mégis egyet emelnék most ki,
amely nem más, mint a „Kiváló újító” elisme-
rés. Ezt azzal érdemeltem ki, hogy annak ide-
jén az én irányításom alatt történt meg a cso-
koládégyártás gépesítése. 

Előtte kézműves manufaktúraként működött
az üzem, így hát nyilvánvaló, hogy ez mekkora
előrelépést jelentett. A gépesítésnek köszön-
hetően az üzlet is jelentősen fellendült, még
jobban kiszélesedett a nemzetközi kereskede-
lem.

• 1991-ben az addig állami tulajdonban
lévő szerencsi gyárat megvásárolta a
Nestlé. Hogyan élte meg a változásokat?
• Sajnos nem tudok elégedetten nyilatkozni
ezzel kapcsolatban, hiszen miután ez a svájci
eredetű iparvállalat létrehozta a Nestlé Hun-
gária Kft-t, teljes profilváltás következett be.
A fejlesztés eredményeként italporgyártó- és
töltőüzem lett a csokoládégyárból, amely fo-
lyamatosan fejlődött az ottlétem alatt. Az elő-
remozdulás a hetvenes években volt igazán je-
lentős, hiszen új üzemcsarnokkal bővültünk,

magas volt a termelés és a foglalkoztatot-
tak száma, széles az áruválaszték. Mind-
erről ma már csak múlt időben beszélhe-
tünk, hiszen végleg eltűnt a híres csoko-

ládégyár.

• Vannak, akik azon fáradoznak,
hogy Szerencs újra a csokoládé fő-

városa legyen. 
• Igen, és ezért meg kell becsülnünk a

Szerencsi Bonbon Kft-t, amely tulajdonkép-
pen értékmentő munkát végez, igyekszik
életben tartani a hagyományokat, és meg-

próbálja visszahozni a régi jó ter-
mékeket.

R. P.

1923. február 25-én megindult a termelés a magyar Kakaó és Csokoládégyár Rt. üzemében, amely a
II. világháború előtt az ország legnagyobb csokoládémanufaktúrája volt. Az 1948-as államosítás után
a cég Szerencsi Csokoládégyár, majd Szerencsi édesipari Vállalat néven működött tovább, és folya-
matosan fejlődött az évtizedek alatt. Ez olyan szakembereknek volt köszönhető, mint Batta Sándor,
aki aktív szerepet vállalt abban, hogy megújuljon a szerencsi csokoládégyártás. A közelmúltban fel-
kerestük a nyugalmazott főosztályvezetőt.
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A konferenciát Szabó
Árpád, a Szerencsi Tan-
kerület igazgatója nyi-
totta meg. – Különle-
ges nap ez a mai, ami

az összefogásról, az
együttműködésről szól, és

arról, mit tehetünk annak érdekében, hogy
bolygónk megtartsa értékeit. A rendezvény leg-
fontosabb üzenete, hogy csak közösen érhetjük
el a céljainkat: mindenkinek tennie kell a Föld
épsége érdekében. Így együttesen kell fellépni
minden éghajlatváltozást okozó károsító ténye-
zők, egyszóval a környezetszennyezés ellen,
azért hogy a következő nemzedékek számára
is élhető hely legyen ez a csodálatos bolygó 
– fogalmazott Szabó Árpád.

Koncz Ferenc, Szerencs polgármestere és Tö-
rök Dezső, a B.-A.-Z. Megyei Önkormányzat el-
nöke is üdvözölte a jelenlévőket, majd kezdetét
vette a konferencia. Hanesz József, a Klebels-
berg Intézményfenntartó Központ elnöke elő-
adásában ismertette, melyek azok a rendhagyó
módszerek, amiket az oktatási rendszer alkal-
mazhat a környezettudatosság erősítése érde-
kében. A szakember szerint fontos, hogy a gyer-
meket a család és a nevelési-oktatási intézmé-
nyek összehangoltan neveljék, a környezetvé-
delmi szemlélet kialakítása már az óvodában
megkezdődjön, és az iskola építsen ezekre az
eredményekre, aztán a tanítás során mélyítse
el a diákokban az ökotudatosságot.

– A klímaváltozás egyre inkább felismert fon-
tossága miatt annak oktatása minden szinten
szükséges – hangzott el dr. Pajtókné dr. Tari Ilo-
na, az Eszterházy Károly Főiskola rektorhelyet-
tese prezentációjában. Az előadó lényegesnek
tartja, hogy ne csak a felsőoktatásban, a szak-
mai és a tanárképzésben adják át ezeket az is-
mereteket, hanem a köznevelésben is. A peda-
gógus bemutatta azt az elektronikus eszköz-
készletet, illetve szakmai segédanyagot, amely
a köznevelés számára nyújt segítséget a klíma-
változás oktatásában.

Dr. Szűcs Péter, a Miskolci Egyetem dékánja
kiemelte, hogy hazánk felszín alatti vízkészletei
páratlan értéket képviselnek, amelyről gondos-
kodnunk kell, azért hogy a következő generáci-
ók számára is elegendő víz álljon rendelkezésre.
– Ebben nagy szerepe lehet a tudománynak, a
kutatásoknak, és hogy ezek a gyakorlatban is
megjelenjenek és elérhetővé váljanak a hétköz-
napi szakemberek számára – mondta a tanár,

aki arról is beszélt, hogy a Miskolci Egyetem ve-
zetésével hidrogeológiához kötődő pályázatok
valósulnak meg a közeljövőben.

„Gondolkozz globálisan, cselekedj lokálisan”
– hangsúlyozta Koncz Ferenc polgármester, aki
Szerencs környezettudatos fejlesztéseiről szá-
molt be. A városvezető beszélt a környezetvé-
delem különböző lehetőségeiről, szó esett a sze-
lektív hulladékgyűjtés fontosságáról és az egy-
kori szerencsi szeméttelep rekultivációjáról is. Az
energiatakarékosság jegyében a polgármester
kitért a városban zajló hőszigetelési pályázatok-
ra, továbbá elhangzott, hogy dolgoznak a köz-
világítás LED-technológiával történő működte-
tésén. Koncz Ferenc azt is elmondta, hogy a ma-
gas arzéntartalom miatt jövőre kiesik az ivóvíz-
szolgáltatásból a szerencsi kút, de a vizét fel
tudják használni: hőszivattyús eljárás keretében
télen fűtésre, nyáron pedig hűtésre alkalmazzák
majd, ezzel kívánja az önkormányzat a közintéz-
mények energiafelhasználását csökkenteni.

A Mészáros Lőrinc Körzeti Általános Iskola

tanulói egy svéd projekt keretében kisfilmet ké-
szítettek bolygónk megmentéséről. A pályázat
sikeres kivitelezésének köszönhetően Stock-
holmba utazhatnak a készítők, akik ott is be-
mutathatják munkájukat – erről Vincze Sza-
bolcs, a megyaszói intézmény igazgatója szá-
molt be a konferencián, majd a közönség elé
tárta az alkotást. R. P.

Áder János köztársasági elnök volt a fővédnöke annak a környezetvédelmi konferenciának, amit 2015. november 27-én
tartottak Szerencsen, a Rákóczi-várban. A Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Szerencsi Tankerülete és Szerencs
Város Önkormányzata által szervezett „Együtt az élő bolygóért” elnevezésű rendezvényen szakértő pedagógusok fog-
lalkoztak a globális felmelegedés problémájával és a környezetvédelmi lehetőségekkel. Az eseményen műsort adtak töb-
bek között a szerencsi Rákóczi Zsigmond Református Iskola és a mezőzombori Kölcsey Ferenc Általános Iskola diákjai.

EgyüTT Az élő BOlygóéRT

A negyedévszázados jubileumra a Rajna parti
testvérvárosunk nagyszabású ünnepséget szer-
vezett, 2015. október 1–5. között. A testvérvárosi
szerződést 1990. május 31-én írták alá a két tele-
pülés vezetői. Érdemes felidézni a dokumentum
preambulumában akkor megjelölt célokat, mert
máig nem veszítettek aktualitásukból.

„Polgáraink nevében ünnepélyesen kinyilvánít-
juk azon akaratunkat, hogy egymás iránt érzett
tisztelet, barátság és a szerencsi, valamint a gei-
senheimi lakosok közötti kapcsolat továbbfej-
lesztjük, ezzel is segítve a világ népeit a megér-
téshez és a békéhez vezető úton.”

1990-ben a rendszerváltás, ma pedig az egész
Európát izgalomba tartó menekült kérdés adott
különös hátteret a két város kapcsolatának.

A geisenheimi városházán adott fogadáson
Frank Kilian polgármester beszédében hangsú-
lyozta, hogy az elmúlt években a testvérvárosok
jelentős mértékben erősítették a határokon át-
ívelő összetartozást és az emberekben kialakult
közös Európa érzést. A két városban kölcsönösen
tett látogatások által közelebb került egymáshoz
a két nemzet, politikai, történelmi, kulturális, gaz-
dasági és egyéb téren is. Szerencs Város alpolgár-

mesterekén azt emeltem ki, hogy az eddig meg-
valósult sokrétű, együttműködés alapját, az em-
berek között az évtizedek folyamán kialakult ba-
rátság képezi. Akkor lesz erős Európa, ha az egyes
nemzetek között olyan emberi kapcsolatok való-
sulnak meg, mint amilyen a két város polgárai kö-
zött. A szerencsiek ebben mindig partnerek voltak
és meggyőződésem, hogy azok is lesznek a jövő-
ben is. Ez alkalommal nyílt lehetőség arra is, hogy
Szerencs Város Napján adományozott „Tisztelet-
beli polgár” címet átvegye Marina Klein asszony,
aki hosszú évek óta, mint a Geisenheimi Testvér-
városi Szövetség elnöke munkálkodik a jó kapcso-
latok ápolásán. Az ünnepség sorozaton jelen vol-
tak a fennállásának 20. évfordulóját ünneplő Sze-
rencsi Testvérvárosi Egyesület tagjai is. A város-
házi fogadáson a civil szervezet elnöke, Cseppely
János örömmel jelentette be, hogy a testvérvárosi
szerződésben foglaltak teljesültek és reményei
szerint még hosszú ideig teljesülni fognak.

A kerek évfordulót, egy díszes kiadású album
megjelentetésével is emlékezetessé tette a civil
szervezet, 25 éves a Szerencs – Geisenheim test-
vérvárosi kapcsolat címmel.

Nyiri Tibor alpolgármester

25 éVES A gEISENhEIm – SzERENCS
TESTVéRVÁROSI KAPCSOlAT



Hozzávalók 10 szelethez: A piskótához: 6
tojás, 90 g nádcukor, fél csomag sütőpor, 15 dkg
teljes kiőrlésű liszt. A krémhez: 3 dl 0,1%-os tej,
2 csapott evőkanál nádcukor, fél csomag vaníliás
pudingpor, 1 teáskanál zselatin, 3 dl tejszínhab, 50
g mazsola, 1 narancs reszelt héja. A díszítéshez:
narancs, kivi, tejszínhab, csoki pötty ízlés szerint.

Elkészítés: a piskótához kettéválasztjuk a tojá-
sokat, a fehérjéből a cukorral kemény habot verünk,

majd beletesszük a sárgáját, végül beleforgatjuk a sütőporral elkevert lisztet. A masszát
egy 30×30 cm-es, sütőpapírral bélelt tepsibe kenjük és 170 Celsius fokra előmelegített
sütőben 15-18 perc alatt készre sütjük. Ha kihűlt, három egyenlő részre vágjuk. A krém-
hez a tejből, cukorból, pudingporból pudingot főzünk. Ha kihűlt, robotgéppel kissé ha-
bosítjuk. A zselatint megduzzasztjuk fél dl hideg vízben, majd felmelegítjük. A pu-
dingba keverjük a mazsolát, a narancshéjat, illetve a tejszínhabot, végül a zselatint. A
krémmel két rétegben megkenjük a piskótalapokat úgy, hogy egy vékony réteg az ol-
dalára és a tetejére is jusson. (A mazsolát kiszedtem a krémből, így nem került az ol-
dalára, tetejére). Hűtőbe tesszük kb. 30 percre. Végül tejszínhabbal, gyümölcsökkel,
csoki pöttyel díszítjük. Köszönjük a receptet Földi Tímea szerencsi olvasónknak!

VÁRJUK RECEPTJEIKET! Várjuk mindazok jelentkezését, akik lapunk-
ban szívesen közzé tennék egy-egy kedvenc ételük elkészítésének módját.
A fotóval illusztrált 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 telefonszámunk: +36-20/340-6089.

RECEPTKluB

Legyen egy hölgy idős,
vagy fiatal, időnként szem-
besülnie kell nőiségéből
adódó szervi problémákkal.

Természetesen itt is, mint a
gyógyítás valamennyi területén,

igen jó hasznát vehetjük a népgyógyászat
kincseinek. Ki kell emelnünk az orvosi vizs-
gálat és a pontos diagnózis fontosságát! 

A gyógynövények ilyenkor csak enyhe, múló
panaszok esetén, vagy az orvosi kezelés kiegé-
szítésére használhatók, arra viszont eredménye-
sen. Talán valamennyi betegségcsoport közül itt
lenne a legfontosabb az orvostudomány és a
természetgyógyászat együttműködése a beteg
gyógyulása érdekében. Napjainkban a partner-
kapcsolatok bizonytalanná válása, a gyermek-
nevelés nehézségei gyakran járnak túlzott szo-
rongással, aggodalommal, ami hamar okozhat
szervi panaszokat. Ezek lehetnek fizikai fájdal-
mak, görcsök, menstruációs zavarok. E pana-
szok esetén leggyakrabban használt gyógyfüve-
ink a cickafark, a palástfű és a pásztortáska. A
cickafark valamennyi női területre kedvezően
hat, görcsoldó, gyulladáscsökkentő hatású.
Nemcsak gyógyításra, hanem megelőzésre is
igen hasznos időnként egy cickafarkkúra. Tea-
ként és ülőfürdőként is használható. A palástfű
az anyaság növénye. A népgyógyászat tapasz-
talatai szerint erősíti a nemi szerveket, segíti az
anyaságra való felkészülést. Szülés után nagyon

hasznos az alhasi szervek regenerálásában és a
depressziós hangulatok kivédésében. A pásztor-
táska gyógyhatásait a tudomány megkérdője-
lezi, a hagyományos gyógyászat viszont ősidők
óta alkalmazza erős és fájdalmas vérzés ellen,
valamint a méh tartószalagjainak és izomzatá-
nak erősítésére. Természetesen ezekre a gyógy-
teákra is érvényes, hogy keverékekben sokkal
hatékonyabbak, mint önmagukban. Nagyon jó
komplex teakeverékek kaphatók, amelyek biz-
tonságossá teszik a női bajok enyhítését. Gya-
kori probléma a női hormonrendszer egyensú-
lyának megbomlása. Ebben az esetben is van
szelíd és biztonságos növényi segítség, mely
hozzájárul a hormonrendszer harmonizálásához.

Erre a területre ható legismertebb gyógynövé-
nyeink a ligetszépe és a barátcserje. Különféle
készítmények formájában igen jól használhatók
fájdalmas, vagy rendszertelen menstruáció, vál-
tozókori panaszok esetén. Jó tulajdonságuk,
hogy nemcsak a fizikai panaszokat, hanem az
ilyenkor jelentkező, mindenki által ismert lelki
diszharmóniát is jelentősen csökkentik. Minden
hölgyet biztatok, hogy egészségük megőrzése
érdekében használják a népgyógyászat régi, jól
bevált szereit, hiszen tudják: „fűben, fában az
orvosság!”

Vitelki László, Szerencsi Gyógynövénybolt

Előző játékunk megfej-
tése: aranyvessző, csalán,

zsurló, bodzavirág, gyermekláncfű, réti legye-
zőfű. A helyes választ beküldők közül Les-
nyoszki Lászlóné, Szerencs, Kossuth út
19/d. szám alatti olvasónk a Szerencs, Rákóczi
út 104. szám alatt található Szerencsi Gyógynö-
vénybolt ajándékcsomagját nyerte. A nyere-
ményről szóló utalvány átvehető a Szerencsi Hí-
rek szerkesztőségében. Új kérdésünk: Milyen jó-
tékony hatása van a cickafark teának? Megfej-
téseiket legkésőbb 2016. január 8-áig, postai
borítékban, vagy levelezőlapon juttassák el
szerkesztőségünk címére (3900 Szerencs, Kos-
suth tér 1.), vagy a Népház bejáratánál elhelye-
zett postaládánkba. A borítékra kérjük írják rá:
Egészségünkért.

jÁTéK
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A NőI BAjOK gyógyNöVéNyEIEgéSzSégüNKéRT

EgéSzSégES 
OROSzKRém SzElET

A NőI BAjOK gyógyNöVéNyEI

jÁTéK

Házasságot kötöttek: Tóth Ferenc – Czicze Klarissza, Nagy
Nándor – Prunyi Renáta, Kántor László – Buchla Adrienn, Né-
meth János – Májer Mónika.

Születtek: Balogh Milán Dezső, Benedek Regina, Bodnár Bá-
lint Benjámin, Boros Dorisz Kincső, Damu Dávid, Horváth Noel,
Matolcsi Panna, Molnár Zara, Németh Dániel, Pál Szabolcs, Szo-
ják Áron, Tóth-Lapis Sándor András.

Elhunytak: Balogh János (46 év), Balog József (77 év), Ba-
rócsi Józsefné sz. Zvloenszki Erzsébet (80 év), Czink Gyula Fe-
renc (82 év), Farkas István (56 év), Görcsös Lajosné sz. Mérész
Ilona (93 év), Jó Andrásné sz.: Bakos Terézia (76 év), Juhász And-
rásné sz. Nikházi Zsuzsanna (79 év), Kiss Jánosné sz. Osvai Gi-
zella (86 év), Kővári Dezsőné sz. Molnár Ilona (88 év), Kukorelli
Lajosné sz. Mikus Julianna (91 év), Lakatos Zoltánné sz. Tamás
Erzsébet (50 év), Márkus László Istvánné sz. Márkus Margit (82
év), Mercz Miklós (76 év), Miksztai Lajosné sz. Boros Magdolna
(90 év), Nádasdi János (72 év), Nagy Andrásné sz. Kádas Mária
(85 év), Nagy Erzsébet (88 év), Novák István (75 év), Péter Lász-
ló Zoltán (93), Rácz Mihályné sz. Lohárt Ilona (75 év), Séra Lász-
lóné sz. Kerekes Ilona (63 év), Szemán József (59 év), Szepesi
Jánosné sz.: Horváth Judit (59 év), Szirmay Éva Judit (85 év),
Szobonya István Józsefné sz. Tóth Margit Julianna (81 év), Tóth
Istvánné sz. Üveges Ilona (89 év), Tóth Tamás Tiborné (71 év),
Tőkés Ferencné sz. Szedák Mária (86 év), Vrecenár Sándor (61
év), Visnyovszki Istvánné sz. Balla Magdolna (80 év).

ANyAKöNyVI híREK
2015. OKTóBER 10. – NOVEmBER 30.
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A Szerencsi hírek 
következő száma
2016. január 15-én 

jelenik meg.

ügyeleti 
telefonszámunk:

20/340-6089

gyászközlemény
Hálás szívvel mondunk köszönetet
azoknak a rokonoknak , ismerő-

söknek és szomszédoknak, 
akik elkísérték utolsó útjára 

szeretett családtagunkat

Nyírcsák lászlóné 
született Tarnóczi Ilonát. 

Nagymamánk méltósággal viselt
betegség következtében hunyt el

családja körében élete 86. évében.
Maradjon meg emléke 
a szerető szívekben!

Jurákné Molnár Anita és családja.



INGATLANINGATLAN
Szerencs, Dózsa Gy. út 40/A. alatt 80 m2-
es, kétszobás, gázos, kertes családi ház el-
adó. Irányár: 4,5 MFt. Érd.: 70/386-0280.
(17-18-19)
Szerencs központjában 46 m2-es lakás
eladó (szocpol igénybe vehető). Érd.:
47/363-097. (17-19)
Eladó Szerencsen a Dózsa Gy. utcában
867 m2 telken 70 m2 alapterületű, gázfű-
téses, komfortos lakóház melléképülettel.
Irányár: 5 MFt (vagy megegyezés szerint).
Érd.: 20/9561-322. (17-19)
Szerencs, Jókai út 3. sz. alatti, vállalko-
zásra is alkalmas ingatlan eladó. Érd.:
70/342-2980. (17-19)
Szerencs, Kossuth úton kétszobás, felújí-
tott társasházi lakás eladó. Érd.: 20/966-
9748. (17-19)
Szerencsen a Pozsonyi utcában családi
ház eladó. Irányár: 6 000 000 Ft. Érd.:
20/552-5002. (19-1)
Szerencs központjában, mégis csendes
és nyugodt környezetben egy modern,
140 m2-es hasznos alapterületű, mediter-
rán típusú ház, valamint ugyanitt 600 m2-
es külön bejáratú építési telek eladó. Érd.:
20/348-9548. (17-19)

VEGYESVEGYES
Szobai szekrénysorok, franciaágy, ággyá
nyitható kanapé, ágyneműtartók, gyerek-
szoba szekrény, ülőgarnitúra, ebédlőszek-

rény tartozékokkal eladó. Érd.: 20/491-
4918. (18-19)
Üzletkötő munkatársat keresünk, kötet-
len munkaidőben, alap és jutalékos rend-
szerben. Értékesítésben szerzett tapasz-
talat előny! Önéletrajzokat az info@gpro-
tect.hu email címre, vagy postán a 3900
Szerencs, Rákóczi út 43-ra várjuk! (19)

LakosságiLakossági

apróhirdetés
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FIGYELEM, ÁLLÁS!!! 
A SZERENCSI VASUDVAR-ba, 2016. februári
munkakezdéssel, eladó munkakörbe, 8 órás
munkarendben munkatársat keresünk!
A munka betöltéséhez középfokú kereskedel-
mi végzettség, Microsoft Office felhasználó
szintű ismerete (World, Excel) szükséges! Je-
lentkezni fényképes önéletrajzzal a szerencsi-
vasudvar@gmail.com email címen lehet.

KIADó
35 m2-es üzlethelyiség
Szerencs belvárosában

a Rákóczi út 61.
szám alatt.

(villanyfűtés,
vízesblokk, klíma)

TElEfON:

06-30/963-0795
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A SzERENCSI híREK
méDIAISmERTETőjE

éRVéNyES: 2016. jANuÁR 1-Től
Ingyenes kiadvány. Megjelenik 2 hetente, minden szerencsi háztartás-
ban, 2016-ban 20 alkalommal. A Szerencsi Hírek 3600 példányban ké-
szül, amelyben cégeknek és magánszemélyeknek kínálunk hirdetési
lehetőséget.

Szerencsi Hírek hirdetési árai:
1/32 méret: 3 150 Ft, 1/16 méret: 5 670 Ft, 1/8 méret: 10 235 Ft,
1/4 méret: 18 425 Ft, 1/2 méret: 33 070 Ft, 1/1 méret: 59 530 Ft.
(A feltüntetett árak nem tartalmazzák a 27%-os áfa összegét.)
Lakossági apróhirdetés maximum 20 szóig bruttó 700 Ft, amely árért
a Szerencsi Hírek szerkesztősége vállalja, hogy két alkalommal jelenteti
meg a közölni kívánt hirdetés szövegét.
Azon partnereinknek, akik mind a 20 lapszámban való megjelenésre
keretszerződést kötnek szerkesztőségünkkel, a feltüntetett árainkból
50% kedvezményt biztosítunk; 10 lapszámban való megjelenésre
kötött keretszerződés esetén a feltüntetett árainkból 30% kedvez-
ményt biztosítunk.

A további részletekről érdeklődjön munkatársunknál. 

Telefonszám: +36-20/340-6089



A Szerencs VSE asztalitenisz-csapata hazai
pályán fogadta a Gödöllői EAC II. együttesét az
őszi bajnokság utolsó fordulójában. A Hunyadi
sportcsarnokban, 2015. november 29-én rende-
zett találkozó esélyese – a tabellán elfoglalt
hely alapján – az SZVSE volt. A házigazda végül
egyenletes és jó színvonalú egyéni mérkőzések-
kel, magabiztos, 14–4 arányú csapatgyőzelmet
aratott. A Szerencs VSE legjobbjai Köllő András
és Bodnár József voltak, akik mind a négy egyé-
ni mérkőzésüket megnyerték. Szerencs VSE –
Gödöllői EAC II.: 14–4.

Egyéni eredmények: Köllő András (4 győze-
lem); Bornár József (4 győzelem); Stadler Tamás
(3 győzelem, 1 vereség); Korály Tibor (2 győze-
lem, 2 vereség). Páros eredmények: Bodnár –
Korály (győzelem); Köllő – Stadler (vereség).
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Vereséget szenvedett legutóbbi hazai mérkőzé-
sén a Szerencs VSE junior kosárlabdacsapata.
Utánpótlás együttesünk 2015. december 5-én,
a fiú junior regionális bajnokság kelet csoport-
jának alapszakaszában, a Nyíregyházi Sport-
centrum KA/B gárdáját fogadta a Kulcsár Anita
Sportcsarnokban.
A mérkőzés elején még a hazaiak irányították
a játékot, amit az első negyed végére kialakult
18–14-es állás is igazolt. A meccs további részé-
ben fej-fej mellett haladva, rendkívül szoros
meccset játszottak a fiatalok. A harmadik ne-
gyed nyolcadik percében 39–39 volt az állás,
ám ezt követően a vendégeknek sikerült jobban
a hajrá, s így alakult ki az 55–65 arányú nyí -
regyházi győzelem.

NEm SEgíTETT 
A hAzAI PÁlyA

ASzTAlITENISz: győzElEm 
Az uTOlSó őSzI fORDulóBAN

A Miss Alpok Adria Szépségverseny és Bor-
sod-Abaúj-Zemplén Megye Szépe városunkban
megrendezett döntőjében a zsűri tagja volt
Koncz Ferenc, Szerencs polgármestere, Szabó
Roland, a B.-A.-Z. Megyei Közgyűlés tagja, Pra-
uda Edina, a Miss Alpok Adria Magyarországi Li-
censztulajdonosa, Nagy Zoltán az Innováció Me-
nedzsment Tudástranszfer Kft. fejlesztési igaz-
gatója, Vasvári Zoltán az Accord-Credit Kft. tu-
lajdonosa, Baráth Szilveszter TV producer és
Tóth Zoltán, az Innováció Menedzsment Tudás-
transzfer Kft. tulajdonosa. A színpadra lépő höl-
gyek első körben utcai öltözékben, majd bikini-

ben és végül alkalmi ruhában mutatkoztak be a
bírálók előtt. Az összesített eredmények alapján
végül a Stiber Gabriella fejére került a korona.
További eredmények: 2. Boda Csilla, 3. Rémiás
Flóra. Vaskó Vivien, a szerencsi Bocskai István
Katolikus Gimnázium diákja különdíjat kapott.

Stiber Gabriella bejutott a verseny országos
döntőjébe és egy éven át Borsod-Abaúj-Zemp-
lén Megye arcaként fogja képviselni a térséget.
A második, harmadik helyezett és a különdíjas
jogosult részt venni a Miss Alpok Adria Szép-
ségverseny országos középdöntőjében, ahon-
nan még mindig van esélyük bejutni a fináléba.

A tabella állása az NB II Észak-
Keleti csoportjában, az őszi for-

duló utolsó mérkőzése után:

1. Apagy SE I.
2. Ózd Városi SE I.
3. BADISZ VSE I. Gúla Vasker.
4. Szerencs VSE
5. DVTK-Volán II.
6. Egri Coop SC II.
7. Gödöllői Egyetemi AC II.
8. Nyírbátori ASE II.
9. Nyírmadai ISE

Stiber Gabriellát választották a megye legszebb hölgyének, a 2015. december
5-én Szerencsen megrendezett Miss Alpok Adria Szépségverseny és Borsod-Aba-
új-Zemplén Megye Szépe” verseny döntőjében. A Rákóczi-várban tíz lány lépett
színpadra, akik az előzetes szavazatok alapján jutottak a fináléba.

A mEgyE lEgSzEBB hölgyEI SzERENCSEN

A szerencsi Tóth Ádám, a
Debreceni Egyetem hall-
gatója nemrég megje-
lent könyvét mutatták
be 2015. december 3-

án a szerencsi Rákóczi-
várban. A „Fejezetek a

német futball történetéből”
című kötetről Varga Gábor pedagógus kér-
dezte a szerzőt. Az eseményt Koncz Ferenc
polgármester nyitotta meg, majd dr. Gál And-
rás, a Bocskai István Katolikus Gimnázium
igazgatója is köszöntötte egykori diákját. 
Tóth Ádám a mű születésének előzményeiről
szólva elmondta, hogy amikor másfél évvel
ezelőtt a kommunikáció és médiatudomány
alapképzés végén záródolgozatot kellett írnia,
Bayern München-szurkolóként és a német
futball rajongójaként úgy döntött, a Bundes-
liga történetéről, működéséről, gazdaságáról
készíti el vizsgamunkáját. A 36 oldalas dolgo-
zat pozitív kritikákat kapott és a tanszékve-
zető javaslatára Ádám nekilátott kibővíteni az
írását. Így jött létre a 168 oldalas könyv, mely
három részből áll: foglalkozik a német futball
történetével, bemutatja a Bundesligát, vala-
mint részletezi a 2014-es labdarúgó-világbaj-
nokságot, melyen a német válogatott diadal-
maskodott. A rendezvényen el-
hangzott: a szerzőt a témavá-
lasztásban az is motiválta,
hogy a napjainkban rendkí-
vül népszerű spanyolok
mellett rávilágítson a
szintén nagyszerű né-
met futballra.

fEjEzETEK A NémET 
fuTBAll TöRTéNETéBől



VÍZSZINTES: 1. A megfejtés első része. 12. Zala megyei tele-
pülés. 13. Kén, oxigén és ittrium vegyjele. 14. Testület tanácskozása.
15. Te; latinul. 16. Az egyik ókori görög törzs. 17. .. Pacino; amerikai
színész. 16. Zsigulik! 20. .. to date; divatos, mai, új. 21. Az ilyen kés
jól vág. 22. Németország és az Amerikai Egyesült Államok gépkocsi
jelzése. 24. Káté! 25. Kaszinójáték-fajta. 26. Asszony, nő; németül.
28. Ford modell. 30. Több vállalat társulása, a monopólium kezdet-
leges formája. 31. Ártalmas. 32. Kettőz! 33. Szubsztancia. 35. Pára.
36. Ötórai ital! 37. Litvánia autójele. 38. Testrész. 40. … Club: nem-
zetközi írói egyesülés, amelyet 1922-ben alapítottak. 41. Átok meg-
törésére, a víz felderítésére használják az ebből készült jósrudat, az
„Y” alakú botot (Corylus avellana). 45. Fényképezésre használt ne-
gatívanyagok fényérzékenységének az USA-ban elfogadott és be-
vezetett értéke. 46. A megfejtés második, befejező része.

FÜGGŐLEGES: 1. ..-DOS: Microsoft lemezkezelő rendszer. 2. Éve-
lő, gyógy- és fűszernövény (Hyssopus). 3. Nemesgáz. 4. Szőnyeg
közepe! 5. Saint röviden. 6. Zárt helyisége(ke)t magába foglaló épít-
mény. 7. Kocsonyás, szilárd és folyékony alkotórésszel rendelkező
kolloid rendszer. 8. Vitás ügyet bírói végzéssel eldönt. 9. A ló fel-
ágaskodása a két hátsó lábán állva (műlovaglásban). 10. Vércsator-
na. 11. Víznyerőhely készítésével foglalkozó személy. 16. Gyapjáért,
tejéért és húsáért tenyésztett, kérődző állat. 17. Üzletkötésre tö-
rekvő egyezkedés. 19. Hazánk legnagyobb folyója. 23. … 2T: két-
ütemű motorok üzemanyagába adagolják ezt az olajat. 25. Női név.
26. Pettyes. 27. Fa-csemete, szőlővessző, amelyre a nemes fajtát
oltják. 28. Krakkó lengyel neve. 29. Folyó Romániában. 30. Meleg
égövi növény, levele a béke jelképe. 32. Hegy a Mecsekben (680
m). 34. Félig gyorshír! 36. ….rum: színház. 39. Aranka becézve. 40.
Béke; latinul. 42. Gallium vegyjele. 43. A vas (ferrum) vegyjele. 44.
Rangjelző előtag.

KERESzTREjTVéNy

A november 27-i rejtvényünk helyes megfejtése: Don Patya Pizzéria. A helyes
megfejtést beküldők közül Kovács Anita, Szerencs, Ondi út 1/b. szám alatti
olvasónk 5 000 Ft-os ajándékutalványt nyert, amely levásárolható a Szerencs,
Nagyvárad út 2/A szám alatt található Don Patya Pizzériában. A nyeremény
átvehető a Szerencsi Hírek szerkesztőségében. A november 13-ai helyes meg-
fejtést legkésőbb 2016. január 8-áig postai borítékban, vagy levelezőlapon jut-
tassák el szerkesztőségünk címére (3900 Szerencs, Kossuth tér 1.), vagy a Nép-
ház bejáratánál elhelyezett postaládánkba. A borítékra kérjük írják rá: Kereszt-
rejtvény.

Kos: III. 21. – IV. 20.
Elérkezett az ideje, hogy Ön is mérleget

készítsen az elmúlt évről. Bizakodva tekinthet az
új esztendő elé, 2016 sok jó lehetőséget kínál
majd és számos kellemes meglepetéssel szolgál
az Ön számára. Éljen a kínálkozó lehetőségekkel!

Bika: IV. 21. – V. 20.
Talán azt érzi, hogy Ön negatív mér-

leggel zárja ezt az esztendőt és nagyon
rövid idő alatt próbálja behozni lemaradását.
Csak lassan haladjon előre! Az új esztendő első
hónapjaiban szüksége lesz a és kitartására.

Ikrek: V. 21. – VI. 21. 
Ne legyen elégedetlen! Nem volt ez az

év olyan rossz az Ön számára. Nincs oka
nyugtalankodni a jövője miatt, mert csak pozitív
gondolkodással érheti el a céljait. Ezekben az
időkben mindennél fontosabb a lelki és szellemi
fejlődés és változtasson az életmódján!

Rák: VI. 22. – VII. 22.
Szokás szerint 2015-ben is a pillana-

tok hatása vitte előre az életét. Ön ösz-
szetett személyiség, energiáit próbálja pozitív
irányba terelni, ne próbáljon mindig a háttérben
maradni, és meglátja komoly sikerekre számít-
hat magánéletében és karrierjében egyaránt.

Oroszlán: VII. 23. – VIII. 23.
Ha problémái vannak, nem szabad má-

sokat okolnia, tartson inkább önvizsgálatot! Hiú-
ságát csak nagy önuralommal lesz képes kordá-
ban tartani. Ön szép eredményekkel, kellemes él-
ményekkel zárja a 2015-ös esztendőt.

Szűz: VIII. 24. – IX. 23. 
Az Ön életében voltak sikerek és ku-

darcok egyaránt. A jövő is sok jó lehe-
tőséget kínál. Jó esély van arra, hogy hamaro-
san megszűnnek a munkahelyi problémái, de fi-
gyeljen jobban az egészségére!

mérleg: IX. 24. – X. 23. 
Kellemes ünnepnapok várnak Önre. Az

újévben lesz néhány dolog, amire oda
kell figyelnie. Ne legyen hiszékeny és befolyásol-
ható, ne hajoljon meg az erősebb akarat előtt.
Nem árt néha egy kis lázadás! 2016-ban vigyáz-
zon a pozíciójára, mert többen is pályáznak rá!

Skorpió: X. 23. – XI. 22.
Az ön számára is lecsendesednek az

év utolsó napjai. Nagy történésekre már
ne számítson, de előfordulhat, hogy csalódik
egy olyan személyben, akiben a kelleténél job-
ban megbízott. A tanulságok levonása után ki-
csit lassítson 2016-ban.

Nyilas: XI. 23. – XII. 21.
Változatosnak és eseménydúsnak ígér-

kezik a december második fele. Ön jellemet és
lelket próbáló évet zár ezekben a napokban. Az
új esztendőben Önnek is haladnia kell a korral, s
meglátja, pozitív változások várnak Önre.

Bak: XII. 22. – I. 20.
Ön nem pazarló, mégis anyagi gondjai

lehetnek az év utolsó napjaiban. Tegye fél-
re a problémákat, hiszen sok jó dolog történt Ön-
nel az éven. 2016-ban ezért nem árt átértékelnie
az Önt körülvevő emberekkel való viszonyát.

Vízöntő: I. 21. – II.19.
Szép ünnep vár Önre és minden oka

meg van arra, hogy optimistán várja a
2016-os esztendőt. Ne sürgesse a dolgokat, le-
gyen türelmes, folytassa a munkáját az Öntől
megszokott magas színvonalon. Nem a lázadás
ideje van, hanem az elfogadásé.

halak: II. 20. – III. 20.
Újabb megmérettetésekre számíthat

az év utolsó napjaiban is. Legyen tehát
óvatos, de nem kell tartania a jövőtől, magáné-
letében és üzleti téren is pozitív változások vár-
nak Önre 2016-ban. Az ünnepek alatt legyen so-
kat szerettei körében!

hOROSzKóP – 2015. december 11-től 2016. január 15-ig
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