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informaTikai 
fejleSzTéS

Uniós forrásból közel 14
millió forintos informatikai
fejlesztés valósult meg a
közelmúltban a szerencsi
Szántó j. endre egyesített
Szociális és egészségügyi
intézetben. Cikkünk a 3. ol-
dalon.

Újabb 
300 millió

a kormány által megítélt
300 millió forintból többek
között lehetőség nyílik a tu-
risztikai centrum fejleszté-
sére, valamint a Simai ifjú-
sági Tábor szennyvízellátó
rendszerének kiépítésére
is. Cikkünk a 3. oldalon.
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Dr. Korondi Klára a Szerencsi Rászorultakért
Alapítvány elnöke, majd Koncz Ferenc polgár-
mester is köszöntötte a résztvevőket. Harminc
csapat nevezett a jótékonysági tortakészítő ver-
senyre, az alkotásokat hat főből álló zsűri érté-
kelte, miközben a Bolyai János Katolikus Álta-
lános Iskola és a Rákóczi Zsigmond Református
Általános Iskola diákjainak műsora szórakoztat-
ta a résztvevőket.

A több mint egy órás bírálat után dr. Korondi
Klára hirdette ki a végeredményt: különdíjban
részesült a Református Nőszövetség és az Ondi
Idősek Klubja finomsága. A harmadik helyezést
érte el a Szántó J. Endre Egyesített Szociális és
Egészségügyi Intézet alkotása, a második he-
lyen a Szerencsi Óvoda és Bölcsőde végzett. Az
első helyet a Hegyalja Kapuja Mozgáskorláto-
zottak Egyesülete tortája érdemelte ki, amely-
nek elkészítése Juhász Sándorné mezőzombori
nyugdíjas nevéhez fűződik.

M. Z.
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A Hegyalja Kapuja Mozgáskorlátozottak Egyesülete csapatában szereplő, mező-
zombori Juhász Sándorné mézeskalácsból és csokoládéból készített alkotása nyer-
te a második alkalommal városunkban megrendezett jótékonysági tortakészítő
versenyt. A Szerencsi Rászorultakért Alapítvány által tavaly decemberben életre
hívott eseményre harminc helyi intézmény és civil szervezet adta le nevezését.

Mézeskalácsból készült 
a győztes torta

Jótékonysági mézeskalács-
vásárt tartott a Szerencsi Fi-
delitas 2015. december 19-én
a helyi piactéren. A kezdemé-
nyezés az Ukrajnában dúló
háborús konfliktusok miatt
nehéz helyzetbe került kár -
pát aljai magyarok megsegíté-
sére irányult. Az ifjúsági szer-
vezet az eladott sütemények-
ből származó bevételt a Kár -
pát aljai Magyar Kulturális
Szövetség közreműködésével
a Verecke Alapítványnak jut-
tatta el, akik az adományt a
kárpátaljai magyar fiatalok
étkeztetésére fordítják. A jó-
tékonysági eseményen közel
200 ezer forintot gyűjtött ösz-
sze a csoport.

különleges 
bölényszobor
A monumentális állatszobrairól ismert

Szőke Gábor Miklós alkotását avatták fel
2015. december 12-én Szerencsen. A Buffalo
Bill Étterem bejáratát „őrző”, hatalmas mé-
retű, bölényt ábrázoló művet Kocsis Sándor
római katolikus plébános szentelte meg.

Szőke Gábor Miklós neve ma már világ-
szerte ismert, alkotásai megtalálhatók az
Amerikai Egyesült Államoktól egészen a Tá-
vol-Keletig. Különleges léctechnológiával ké-
szült állatábrázolásai Magyarország több te-
lepülése mellett díszítik többek között Bécs,
Milánó, Róma, München, Prága közterüle -
teit, s ma már Szerencs nyugati kapujában is
ott áll az étterem címerállata, a megtorpanó
bölény.

az országos
ultiverseny győztese

Budapesten rendezték meg 2015 végén a 19. Országos Ulti-
versenyt, melyre hazánk minden tájegységéből összesen 89
résztvevő érkezett. Az ötfordulós, svájci rendszerben megtar-
tott, rangos viadalon kiváló eredményt értek el a szerencsi kár-
tyások: Nagy József (fotónkon jobbra) a 10. helyen végzett, Fu -
czur István hatodik lett, Tokár József (fotónkon középen) pedig
minden ellenfelét maga mögé utasítva országos bajnoki címet
szerzett, s ezzel elhozta a programsorozat vándorserlegét.

Mézeskalácsvásár 
a kárpátaljai Magyarokért
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A Szerencsi Hírek értesülései szerint a helyhatóság 2015 szeptembe-
rében nyújtotta be igényét igazgatási-, óvodai-, iskolaműködtetési-, szo-
ciális alapellátási-, gyermekétkeztetési-, kulturális-, településüzemelteté-
si-, egészségügyi alapellátási feladatok ellátására, melyekre a Belügymi-
nisztérium december 22-én 100 millió forint támogatást állapított meg.

Magyarország Kormánya helyi önkormányzatok kiegészítő támogatá-
sai jogcímen, a helyhatóságok feladatainak segítése érdekében újabb
200 millió forintot ítélt meg Szerencs Város Önkormányzatának. Az erről
szóló információ december 29-én jelent meg a Magyar Közlönyben. 
Értesüléseink szerint a támogatás céljai között szerepel többek között a
turisztikai épület, azaz a felújított volt cukorraktárhoz kapcsolódó befe-
jező munkálatok elvégzése, a Simai Ifjúsági Tábor szennyvíztisztító rend-
szerének megépítése, valamint a Szerencsi Szakképzési Centrum kiala-
kítása. M. Z.
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Szerencs Város Önkormányzata az elmúlt év végén több jog-
címen igényelt rendkívüli költségvetési támogatást Magyar-
ország Kormányától. A kabinet által 2015. december végéig
megítélt 300 millió forintból több települési feladatellátás
mellett lehetőség nyílik a turisztikai centrum épületének to-
vábbi fejlesztésére, valamint a Simai Ifjúsági Tábor és Ven-
dégház szennyvízellátó rendszerének kiépítésére is.

Az országos rendszer kiépítése után a lele-
tek, röntgenfelvételek, gyógyszerek, zárójelen-
tések bárhol, bármikor elérhetők lesznek az or-
vosok számára. Az interneten összekapcsolják
a lakosságot, a kórházakat és egészségügyi lé-
tesítményeket, a gyógyszertárakat, az orvoso-
kat, a mentőket és az ágazatirányítást. A beteg
természetesen megtilthatja, hogy az egészsé-
gével és ellátásaival kapcsolatos adatokat köz-

pontilag tárolják, és a digitális önrendelkezés
során meghatározhatja: ki, mikor, milyen ese-
tekben láthatja orvosi dokumentációit. Ezeket
jogszabályban fogják meghatározni, a betegek
pedig az ügyfélkapun belépve rendelkezhetnek
majd adataikról. Fontos eleme lesz a rendszer-
nek az úgynevezett e-recept, amely felválthatja
a papíralapú vényeket, melyek azonban az új
rendszerben is megmaradnak.

– A Szántó J. Endre Egyesített Szociális és
Egészségügyi Intézetben már adottak a feltéte-
lek a csatlakozáshoz, hiszen közel 14 millió fo-
rint értékben valósult meg hardverkiépítés az
épületben. Szerencsés helyzetben vagyunk, hi-
szen az informatikai eszközeink fele le lett cse-
rélve az államnak köszönhetően, ami nagy se-
gítség, hiszen, így gördülékenyebben tudunk
dolgozni, és az országos vérkeringésbe is beke-
rülünk – mondta lapunknak dr. Bobkó Géza
igazgató főorvos. Az intézmény informatikai
eszközállománya új szerverrel, két hálózati adat-
átviteli kapcsolóval, 13 számítógéppel, 6 moni-
torral, 22 lézernyomtatóval és egy multifunkci-
onális irodai készülékkel gyarapodott az orszá-
gos program keretében. Ezen kívül egy sikeres
pályázat eredményeként további 10 komplett
számítógépet kap a rendelőintézet közel 2 mil-
lió forint értékben.

Október végére lezárul az informatikai fej-
lesztés, majd egy tesztidőszak következik a be-
vont intézményekkel, háziorvosokkal. A tervek
szerint 2016 második félévétől szabad csatlako-
zást biztosítanak az intézményeknek, 2017 első
negyedévétől azonban minden egészségügyi
szolgáltatónak kötelező lesz használni az 
e-egész ségügyi rendszert.

R. P.

Közel 14 millió forintos informatikai fejlesztés valósult meg a közelmúltban a szerencsi Szántó J. Endre Egyesített Szociális
és Egészségügyi Intézetben. Hazánkban hamarosan bevezetik az e-egészségügyi rendszert e-beutalókkal, e-receptekkel és
e-profillal. Az uniós projektek lezárása és a tesztidőszak után, 2017 első negyedévében minden egészségügyi szolgáltató
csatlakozik az elektronikus rendszerhez, és az állampolgárok is betekintést nyerhetnek az ellátásaikkal kapcsolatos infor-
mációkba, betegadatokba.

Újabb 300 Milliós korMányzati táMogatás

inforMatikai fejlesztés a rendelőintézetben
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Nagyobb biztonságban 
a nyugdíjasok

Az Emberi Erőforrások Minisztériumának par-
lamenti államtitkára szerint nagyobb biztonság-
ban érezhetik magukat a nyugdíjasok most,
mint 2010 előtt. Rétvári Bence ezt azzal kapcso-
latban jelentette ki az M1 aktuális csatorna mű-
sorában, hogy a januártól érvényes 1,6 százalé-
kos nyugdíjemelés hatására átlagosan 24 ezer
forinttal nőnek éves szinten a nyugdíjak 2016-
ban. Az államtitkár közölte: azért 1,6 százalékot
határozott meg a kormány, mert ekkora mérté-
kűre becsülik a nyugdíjas inflációt, és 2010-ben
azt mondták, hogy megőrzik a nyugdíjak érté-
két. A kormány tudta teljesíteni a vállalását, sőt
túl is teljesítette azt – tette hozzá. Rétvári Ben-
ce elmondta, hogy 2,6 millió nyugdíjas, de 3,5
millió juttatás van Magyarországon, mert az
öregségi nyugdíj mellett sokan más ellátásban
is részesülnek, az ötvenhatosok például politikai
rehabilitációs juttatást kapnak.

Az államtitkár arról is beszélt, hogy folytató-
dik a Nők 40 program, amelynek köszönhetően
eddig 150 ezer nő vonult nyugdíjba 40 év mun-
kaviszony után. Azt mondta, ennek hatására a
nagymamák többet tudnak foglalkozni az uno-
káikkal.

Az új otthonteremtési 
program

Több százezer családnak jelenthet segítséget
az új, 10+10 millió forintos otthonteremtési
program a kormány számításai szerint – közölte
az Emberi Erőforrások Minisztériuma család- és
ifjúságügyért felelős államtitkára budapesti saj-
tótájékoztatóján. Novák Katalin szerint a csalá-
dok nagy többsége érezheti majd, hogy jelentős
kormányzati segítséget kap az otthonteremtés-
hez. Aki a jogosultsági feltételeknek megfelel,
és benyújtja igényét, az meg is kapja a támo-
gatást, mert a program költségvetési kerete fe-
lülről nyitott – fűzte hozzá.

Hornung Ágnes, a Nemzetgazdasági Minisz-
térium pénzügyekért felelős államtitkára közölte:

az igénylők már felkereshetik a pénzintézeteket,
tájékozódhatnak és beadhatják kérelmüket.

Az államtitkárok, összegezve az új otthonte-
remtési program fontosabb részleteit, egyebek
mellett arra hívták fel a figyelmet, hogy a 10+10
millió forintos támogatást, illetve kedvezményes
hitelt azok a nagycsaládosok – vagy 10 éven
belüli időre kettőnél több gyermeket vállalók –
vehetik igénybe, akik új lakást, vagy házat vá-
sárolnak, építenek. Ha már van lakóingatlanuk,
nem kell eladniuk azt, de a támogatással meg-
vásárolt új lakásba vagy házba valamennyi csa-
ládtagnak át kell költöznie.

További részletek lapunk internetes oldalán
olvashatók: www.szerencsihirek.hu

Ötszázalékos béremelést 
kapnak a rendvédelmi 

dolgozók
Az elmúlt évben elfogadott életpályamodell-

nek köszönhetően 2016. január 1-jétől 5 száza-
lékos béremelést kapnak a rendvédelmi dolgo-
zók. 2019-ig összesen 50 százalék lesz a bér-
emelés mértéke, vagyis évente 5-5 százalékkal
bővül a keresetük – adta hírül az MTI.

A Belügyminisztérium személyügyi helyettes
államtitkára emlékeztetett arra, hogy idén júli-
ustól 30 százalékkal emelkedett a rendvédelmi
dolgozók illetménye.

Az elfogadott életpályamodell nyomán 2019-
ig 50 százalék lesz a béremelés mértéke, vagyis
évente 5-5 százalékkal bővül a rendvédelmi
dolgozók keresete. A politikus hangsúlyozta,
hogy a kormány meg kívánja becsülni a rend-
védelmi dolgozók munkáját, különös tekintet-
tel arra a helytállásra, amelyet a 2015-ös mig-
ránskrízis során mutattak. A 43 ezer ember
béremelésére összesen 93 milliárd forintot for-
dítanak.

Ebben a helyzetben a béremelésen túl 5 ezer
rendőrnek és azok családtagjainak, mintegy 15
ezer embernek nyújtanak üdülési lehetőséget,
illetve az idei 5 százalék után újabb 5 százalék-
kal nő a rendvédelemben dolgozó közalkalma-
zottak bére is.

További részletek lapunk internetes oldalán
olvashatók: www.szerencsihirek.hu

Változások 
az egészségügyben

A kormány számára kiemelten fontos a be-
tegellátás színvonalának emelése, az egészség-
ügyi ágazatban dolgozók élet- és munkakörül-
ményeinek javítása, valamint az egészségügyi
ellátórendszer fejlesztése. Ennek érdekében a
kormány 2016-ban újabb lépéseket tesz – kö-
zölte az Emberi Erőforrások Minisztériuma
Egészségügyért Felelős Államtitkársága.

Az egészségügyi dolgozók életkörülményei-
nek javítása érdekében 2016. január 1-jétől tör-
vényi szinten kerül szabályozásra a „mozgóbér”
elemeknek (ügyeleti díj, készenléti díj, túlmunka
díja, műszakpótlékok) a béremelés során meg-
emelt alapilletményhez történő igazítása. 
A mozgóbér elemek alapbérhez történő igazí-
tásával érintett szakdolgozók jövedelme átla-
gosan bruttó 5-15 ezer, az érintett orvosoké
bruttó 20-25 ezer forinttal lehet magasabb. A
2016-os évben e feladatra 12,8 milliárd Ft költ-
ségvetési forrás áll rendelkezésre.

További részletek lapunk internetes oldalán
olvashatók: www.szerencsihirek.hu

Forrás: kormany.hu - MTI
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Szerencs Város Önkormányzatának elmúlt évi
utolsó ülésén kiemelkedett az Abaúj-Zempléni
Szilárdhulladék Gazdálkodási Önkormányzati
Társulás munkájáról szóló előterjesztés vitája.
Minkó Melinda, a szervezet munkatársa számolt
be arról, hogy megtörtént az abaúj-zempléni
szilárdhulladék gazdálkodási rendszer kiépítése,
valamint az ehhez kapcsolódó eszközbeszerzé-
sek, mindkét projekt lezárult napjainkra. Dr. Ege-
li Zsolt hozzátette, hogy a hírek szerint 2016-tól
a Nemzeti Közműszolgáltató új szereplőként
lép a piacra, ehhez kapcsolódóan arra volt kí-
váncsi: az esetleges változások hogyan érintik
a lakossági szemétszállítást? Nyiri Tibor szerint
nem látható a beszámolóból a legfontosabb,
azaz a lakosság felkészítése, hiányolja a szelek-
tív gyűjtéssel kapcsolatos szemléletformálást.
Arra kérte a társaság képviselőjét: az új rend-
szer bevezetéséig fordítsanak nagyobb figyel-
met a lakosság tájékoztatására. Kiss Attila a
hulladéklerakók rekultivációját hiányolta az elő-
terjesztésből, e mellett azt kérdezte: ha már el-
készültek az újabb szelektív gyűjtő szigetek és
a projekt is lezárult, mikor érkeznek meg az új
1100 literes gyűjtőedények?

Minkó Melinda válaszában elmondta: a köz-
műszolgáltatóról még nekik sincsenek informá-
cióik, a tájékoztatás érdekében kiadványok, te-
levíziós riportok készültek, továbbá a kukákra
információs matricát helyezett el a szolgáltató.
Koncz Ferenc polgármester leszögezte: egyetlen
kiadvánnyal sem találkozott eddig, a kukákon
pedig nincs tájékoztató matrica. A városvezető
azt is megjegyezte, hogy véleménye szerint a la-

kosság rendelkezésére álló két edényben nem
lehet szelektív gyűjtést végezni, továbbá szólt
arról, hogy eljutott hozzá az információ, misze-
rint a ZHK levelet küldött azoknak a vállalkozá-
soknak, akiknek cége lakóingatlanra van beje-
lentve azzal, hogy nekik két gyűjtőedény után
kell majd szolgáltatási díjat fizetni. Elmondta to-
vábbá, hogy a napokban megkereste őt egy tár-
sasház képviselője, s közölte, hogy mivel a kö-
zösség külön jogi személyként van bejelentve,
ezért őket is kötelezné a ZHK, hogy a meglévő
szolgáltatási szerződés mellett a újabb gyűjtő-
edényt kell igénybe venniük a jövőben. A pol-
gármester szerint egyre nagyobb a feszültség e
kérdésben. Át kell gondolni a szelektív gyűjtést,
amit véleménye szerint minimum három kukával
lehet csak megoldani. Továbbá, ha a szolgáltató
által jelzett, ún. chipes rendszer beindul és súly
alapján kell majd fizetni a lakosságnak, félő,
hogy az emberek egy része saját kezébe veszi a
szemét elhelyezés kérdését. Koncz Ferenc azt
kérte a szolgáltatótól, hogy gondolja át a vállal-
kozói szerződésekkel és a társasházakkal kap-
csolatos eljárást és vegye újra napirendre a sze-
lektív gyűjtés ügyét. Dr. Egeli Zsolt pontosított:
az önkormányzati társulás csupán megrendelője
a szemétszállításnak, amit a ZHK Kft. végez. 
Dr. Sütő Szilveszter is a vállalkozói szerződések-
kel kapcsolatos problémára világított rá. Mint
mondta, sok olyan cég működik, ahol nem ter-
melődik szemét a regisztrált telephelyen, ő sem
találkozott a már említett tájékoztató kiadvá-
nyokkal. Választ várt továbbá arra, hogy mikor-
tól kell használni a sárga kukákat? Minkó Melin-

da szerint a sárga edényekbe gyűjtendő, ún. szá-
raz hulladék, a megépített mechanikai kezelő-
műbe kerül, ahol kiválogatják a szemetet. A tár-
sulás képviselője elmondta továbbá, hogy az
észrevételeket eljuttatja a ZHK Kft.-hez. Nyiri Ti-
bor véleménye az volt, hogy nem csak a tech-
nológiáról és a folyamatokról kellett volna
egyeztetni, hanem elmondani az embereknek,
hogy ez nekik mennyibe fog kerülni. Megjegyez-
te, hogy ez a rendszer nem lesz működőképes,
mert hiányzik belőle a lakosság ösztönzése arra,
hogy környezettudatosan gyűjtsék a hulladékot.
Dr. Takács István felhívta a figyelmet arra, hogy
a szelektív gyűjtőszigetek állapota rossz Szeren-
csen. Hiányolta a projektvezető jelenlétét az
ülésről, hiszen elvárható lenne, hogy a képvise-
lő-testület tőle kapjon tájékoztatást. 

Nyiri Tibor szerint a súly alapján történő
számlázás költségeit az emberek úgy fogják
tudni csökkenteni, ha elégetik, vagy illegális mó-
don helyezik el a szemetüket. Ez pedig további
környezetszennyezést vonhat maga után. Dr.
Sü tő Szilveszter felhívta a figyelmet arra, hogy
az Európai Unió gazdagabb országaiban ked-
vezményt kap az, aki otthon szelektíven gyűjti
a szemetet. Ezzel szemben nálunk többet kell
érte fizetni. 

Koncz Ferenc a napirend zárásaként tájékoz-
tatta a képviselőket arról, hogy a négy zempléni
város polgármestere közös törvénymódosító
javaslatot juttatott el a parlamentbe a már em-
lített, vállalkozásokat érintő hulladékszállítási
problémák megoldása érdekében.

M. Z.

Több adminisztratív döntést igénylő napirend mellett 2015. december 17-én tájékoztatót hallgatott meg a képviselő-tes-
tület az Abaúj-Zempléni Szilárdhulladék Gazdálkodási Önkormányzati Társulás munkájáról.

városHázi napló:
napirenden a HulladékszállÍtás
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– Ha egy mondatban kellene megfogalmaz-
nom, azt mondanám: dolgos, munkás év áll mö-
göttünk. 2014-ben úgy döntöttem, hogy a to-
vábbiakban kizárólag Szerencs polgármestere-
ként kívánok dolgozni, mert úgy gondoltam,
hogy így több időm marad a város ügyeire és
talán kicsit nyugodtabb lesz a világ körülöttem.
Mindez azonban 2015-ben sem teljesült mara-
déktalanul. Sokat gondolkodtam, hogy miért
van ez? Annyi bizonyos, ha fejből kellene felso-
rolni, hogy mi minden történt az elmúlt évben,
azt hiánytalanul nem tudnám megtenni.

– 2014-re a város megszabadult a nagy
hitelállományoktól. Gazdaságilag stabilnak
mondható ma Szerencs?

– Teljes mértékben. Nincs egy forintnyi hitel-
ünk sem, a szállítói tartozásaink rendeződtek.
Többek között ezért is gondoltam azt 2014-ben,
ha a nagy tehertől megszabadult a város, mi is
fellélegezhetünk. A pénzügyi fenyegetettség
ugyan megszűnt, de a feszültség végigkísérte

a mindennapjainkat. Ennek legfőbb oka az,
hogy a legtöbb munkát adó feladatunk az ivó-
vízminőség-javító program volt. Rengeteg ener-
giát, időt felemésztett és olykor kiszámíthatat-
lanná tette a mindennapokat. Mint tudjuk, a 77
település egészséges ivóvízzel való ellátását cél-
zó projekt irányítását Szerencs Város Önkor-
mányzata vállalta.

– A program 90%-ban lezárult. Visszate-
kintve mi okozott gondot 2015-ben?

– Bizonyára sokan tudják, a hét éves uniós
pályázati ciklus végére értünk, ami azt jelenti,
hogy minden EU-s pályázatot december 31-ig
fizikailag és pénzügyileg le kellett zárni. Ez alól
egyedüli kivétel az ivóvízminőség-javító prog-
ram volt, amelynek egy része a rendkívül elhú-
zódó tervezési munka miatt 2016-ra, szakkife-
jezéssel élve elszakaszolásra került. Érdekes je-

lenség hazánkban, ha kell, nagyon tudunk dol-
gozni, de a határidők betartása… Éppen ezért
a kivitelezőknek meg kellett érteniük, hogy a
ciklus lejárta miatt a projekt 90%-a esetében
nem volt lehetőség a hosszabbításra. Utólag
belegondolva, hálát adhatunk a Jóistennek
azért is, hogy például 2015 végéig nem volt fa-
gyos az időjárás, ami akár novemberben is le-
állíthatta volna a beruházást.

– Szerencsre is jutott a beruházásból az
elmúlt év végére. Sokan kerülgettük a Rá-
kóczi út vezetékcseréje miatt kialakult út-
akadályokat.

– Így igaz. Mindenki láthatta mi történt va-
lójában. A pályázatnak volt egy úgynevezett
maradványösszege, ebből a pénzből sikerült
megoldanunk az eredetileg nem betervezett fő
utcai rekonstrukciót. Kicseréltük a Rákóczi út

régi azbesztcement főnyomó vezetékét, az Ár-
pád-hegyen található tározó medence felé ve-
zető töltővezetéket. Mindezt egy legyesbényei
vállalkozó végezte el határidőre, kiváló minő-
ségben. Említette továbbá a forgalmi akadályo-
kat. Ez is hozzá tartozik egy beruházáshoz, de
köszönetet kell mondanom a szerencsieknek,
akik nagy türelemmel viselték az év végi közle-
kedési nehézségeket.

Meg kell jegyeznem, hogy az ivóvízminőség-
javító beruházás alatt akadtak egyéb kellemet-
len pillanatok is az életünkben, például olyan
váratlan helyzetek, amikor átmenetileg szüne-
telt az ivóvíz-szolgáltatás is, vagy éppen a rend-
szerből kimosott üledék színezte meg a vizet.
Ezt is komoly empátiával kezelték az itt élők.

– A tagadhatatlan kellemetlenségek el-
lenére mit nyernek ezzel a szerencsiek?

– Ami talán a legfontosabb. Határozottan javul
mindannyiunk esélye az egészséges életre. Ugyan-
is meghatározó vélemények szerint a XXI. század
egyik legnagyobb kincse az egészséges ivóvíz. 

A már említett Rákóczi úton történt felújítás
mellett talán a legfontosabb, hogy az eddigi
magas arzéntartalmú víz helyett hamarosan új

A 2014-es gazdasági stabilizáció le-
zárulása után új korszak kezdődött
a város életében. Megszűntek a hi-
telállományok, lélegzetvételhez ju-
tott a település, majd a helyi fejlesz-
tések időszaka kezdődött, amelye-
ket hitelfelvétel nélkül, saját erőből
és pályázati forrásokból valósított
meg a helyhatóság. Az elmúlt esz-
tendőről, a jövő terveiről kérdeztük
Koncz Ferenc polgármestert.

„Nincs egy forintnyi 
hitelünk sem, 

a szállítói tartozásaink
rendeződtek.”

„Köszönetet kell 
mondanom 

a szerencsieknek.”

dolgos esztendő áll Mögöttünk
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fúrású tokaji és golopi kutakból kapjuk majd a
korábbiaknál sokkal egészségesebb ivóvizet.

– Mindez azonban csak egy szelet volt a
város elmúlt egy évéből.

– Valóban. Ha visszagondolok, elsőként a cu-
korraktár jut eszembe, amely mára egy igazi cso-
da lett. Senki nem hitte, hogy azzal a leromlott ál-
lagú épülettel bármit is lehet kezdeni. Egy mun-
katársam azt mondta, hogy le kell bontani, mert
semmi értelme ezzel tovább foglalkozni. Később
odajött hozzám és mondta: örül, hogy nem neki
lett igaza. Voltak kétkedők, de egy szerencsi vál-
lalkozás, a Szivárvány Építőipari Kft. csodálatos
állapotba hozta az egykori cukorraktárt. Ha pedig
itt tartunk, nézzék meg a Szerencsi Idősek Ottho-
nát, vagy a diákszállót! Befejeződött az intézmé-
nyek hőszigetelése, csakúgy, mint a Simai Ifjúsági
Tábor bungalói esetében. Aztán ott van a Jókai
utca. Mindenki láthatja, hogy ezt is sikerült felújí-
tanunk. Részt vettünk a mentőállomás rendbeté-
telében, és további segítséget adunk majd az
elektromos hálózat, a tető és az udvar felújításá-
hoz. A Gyár út és Nagyvárad utca kereszteződé-
sében kialakított hármas halom, kettős kereszt
motívumról eddig nem sokat beszéltem. Bizony
itt is akadtak néhányan, akik nemtetszésüket fe-
jezték ki miatta. El kell azonban mondanom, hogy
tavaly rengetegen megfordultak Szerencsen, kö-
zelebbi és távoli vidékekről. Aki eddig látta, min-
denkit lenyűgözött a látványa. A személyes véle-
ményem az, hogy még a Világörökségi Kapuzat
összképén is segít a körforgalomban kialakított
hármas halom, kettős kereszt. Az ugyancsak saját
beruházásban megvalósított szerviz utakkal
együtt az a környék is egyre szebb képet mutat a
Szerencsre érkezők számára. Sajnos még mindig
ott áll a romos Gyári kör, ami nagyon rontja a vá-
rosképet. A városvezetés feltett szándéka, hogy
ez az épület is megújuljon a jövőben. Azt azért
hozzá kell tennem, hogy a legtöbb önkormányzati
ingatlan rendben van, főként a magánkézben lé-

vő épületekkel akad gond településünkön.
Ugyancsak itt kell megemlítenem, hogy a Vá-

rosi Tanuszoda energetikai költségeit napele-
mekkel sikerült csökkenteni. A korábbi Norvég
Alap által finanszírozott beruházásból kimaradt
a Rákóczi-vár színháztermének hűtő-fűtő be-
rendezése. Ezt most saját forrásból pótoljuk. 

Sorolhatnám még a kisebb, nagyobb fejlesz-
téseket, melyek főként a közmunka-program
keretében, helyi emberek kétkezi munkájával
valósultak meg. Nem voltak több milliárdos
építkezéseink, de a fent említett fejlesztéseket
saját forrásainkból sikerült megoldanunk.

Kisebb fejlesztés valósult meg az Ipari Parkban
működő led üzemben, a Nestlében száz új mun-
kahelyet biztosító gyártósort avattak fel. A sze-
rencsi csokoládé bekerült a nemzeti értéktárba,
ahonnan már csak egy lépés, hogy hungarikum-
má váljon. Azt hiszem ezek a történések is bi-
zakodásra adhatnak okot. Fontos megjegyez-
nem például, hogy tavaly zárult le a sokak által
ismert Gyermekesély program, amely a projekt-
időszakban több helyi embernek biztosított
megélhetést. Sikerült megoldanunk az ott dol-
gozó munkatársak továbbfoglalkoztatását, és in-
formációim szerint a program újraindul a jövő-
ben, így reményeink szerint hamarosan folyta-
tódhat ez a rendkívül sikeres kistérségi projekt.

– Ön szerint tovább erősödött a város
térségi szerepe?

– Természetesen, hiszen sikerült elérnünk
például, hogy szerencsi székhellyel működik az
újonnan létrejött oktatási központ. Megtisztelő
számunkra, hogy a három szakképzési centrum
egyike Miskolc és Ózd mellett Szerencsen talál-
ható.

– Az önerős beruházásokhoz hasonló
fejlesztések idén is várhatók?

– Rengeteg tervünk van. Csak két apró pél-
da: a környék lakóinak javaslatára utat építünk
a temetőtől az Aranka tetőig. Egy másik pályá-

zatunkból az említett területen mandulást kí-
vánunk telepíteni. Ez utóbbira már elnyertük a
szükséges pályázati támogatást.

Most kezdődik az új uniós pályázati ciklus. A
célunk, hogy minél több olyan projekt-tervet
dolgozzunk ki, melyek a régi munkahelyek meg-
tartását és újak létrehozását eredményezhetik.

Információim szerint egyre stabilabban látszik
a 37-es főút négysávosítása, ami óriási fejlődési
lehetőséget kínál Szerencs és a térség számára. 

Ha már az utakról beszélünk, szeretnénk az
elmúlt időszakban elhasználódott úthálózatun-
kat erőnk és pályázati lehetőségeink szerint
rendbe rakni.

– Az önerős beruházások mellett mire
jutott még ereje az önkormányzatnak?

– Lehetőségeinkhez mérten 2015-ben is tá-
mogattuk a civil szervezeteket, a helyi vállalko-
zásokat és a három történelmi egyházat. El kell
mondanom továbbá, hogy komoly kihívást vál-
laltunk azzal, hogy január 1-jétől 210 ellátottal
és 90 dolgozóval átvettük a Szerencsi Idősek
Otthona fenntartását.

– Napjainkban egyre fontosabb téma a
közbiztonság. Ezzel mi a helyzet Szerencsen?

– Nagyon jó kapcsolatot ápolunk a Szerencsi
Rendőrkapitánysággal, ami mellett kiváló pol-
gárőrség működik a településünkön. Örömömre
szolgál, hogy 2015-ben kibővítettük és megújí-
tottuk a térfigyelő kamera-rendszerünket, ami
szintén jó szolgálatot tesz a bűnmegelőzés és
felderítés területén.

– Mit hozhat 2016 a szerencsieknek?
– A várost meg kell erősítenünk, megtarta-

nunk az értékeinket. El kell kezdenünk építeni a
jövő Szerencsét.

– Az elmúlt időszakban újabb 300 millió
forintos rendkívüli támogatást ítélt meg
Szerencs számára Magyarország Kormá-
nya. Ön szerint minek köszönhető ez a ki-
emelt figyelem?

– Azt látom, hogy szeretnek és elismernek min-
ket. Látják, hogy ez a 2010-ben még reménytelen
helyzetben lévő város úgy tudott fejlődni, stabili-
zálódni, hogy közben nem voltak leépítések. Saját
magunkon takarékoskodtunk. M. Z.

„Információim szerint
egyre stabilabban 

látszik a 37-es főút
négysávosítása…”

„Azt látom, 
hogy szeretnek 

és elismernek minket.”
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Az ülésen a tagok megemlékeztek a február-
ban elhunyt Braun Istvánné elnökhelyettesről,
akinek tiszteletére díjat alapítottak, amelyet
minden esztendőben átadnak egy arra érde-
mes, a Bocskai István Katolikus Gimnáziumban
német nyelvet tanuló diáknak. A testületbe új
tagként Árvay József került, akit elnökhelyet-
tesnek választottak. Elhangzott többek között,
hogy az önkormányzat a szerencsi német nem-
zetiségi óvodai csoportnak színes televíziót
adományozott, továbbá támogatta az egyik
óvónőt a német nemzetiségi óvodapedagógus
végzettség megszerzésében. Mindemellett né-
met nyelvoktatást segítő módszertani kiadvá-
nyokat rendeltek a helyi óvodáknak és általános
iskoláknak, valamint több diáknak támogatást
nyújtottak a sikeres nyelvvizsgához. Az érdek-
képviselet hatékonyabbá tétele érdekében a
szervezet belépett a Zempléni Településszövet-
ségbe. Az önkormányzat egy nyertes pályázat-
nak köszönhetően közel hárommillió forinttal
járul hozzá a délutáni német nyelvoktatás meg-
valósításához a Rákóczi Zsigmond Református
Általános Iskolában.

Közmeghallgatást tartott Szerencs
Város Német Nemzetiségi Önkor-
mányzata. A Rákóczi-vár lovagtermé-
ben 2015. december 15-én Árvay At-
tila elnök számolt be az elmúlt esz-
tendő legfontosabb eseményeiről, te-
vékenységeiről, ismertette a jövőre
vonatkozó terveket. Az összejövete-
len Szerencs Város Önkormányzatát
dr. Egeli Zsolt alpolgármester képvi-
selte.

Dr. Sipos Attila intézményvezető arról tájé-
koztatta a Szerencsi Híreket, hogy 2016. január
1-jétől a kormány egyesítette a családsegítő
központokat és a gyermekjóléti szolgáltatókat.
Az intézmények új neve család- és gyermekjó-
léti szolgálat lett és minden településen működ-
niük kell, függetlenül a lakosság számától. Az
egységeknek a jövőben kizárólag szolgáltatási

feladataik lesznek, mint például az információ-
nyújtás, a támogatásokhoz való hozzáférés biz-
tosítása, adományok gyűjtése, osztása, egyéni
és csoportos esetkezelések, családgondozás, il-
letve a gyermekjóléti alapellátás. Emellett járá-
sonként létrejöttek a járásközponti önkormány-
zati fenntartású család- és gyermekjóléti köz-
pontok, amelyek feladata a gyermekek véde-

lembevételével kapcsolatos hatósági munka ter-
vezése, a gyámhivatallal való kapcsolattartás,
továbbá olyan speciális szolgáltatások biztosí-
tása – mint például a pszichológus –, amelyek-
kel nem rendelkezik minden szolgálat. R. P.

Szerencs Város Önkormányzata tavaly határozott egy járási gyermekvédelmi
központ létrehozásáról, amely 2016. január 4-én kezdte meg működését a Sze-
rencsi Fürdő és Wellnessházban. Két irodában dolgoznak a képzett szociális szak-
emberek, akik a hatósági feladatok ellátása mellett 24 órás készenléti ügyeletet
tartanak, és szakmai segítséget nyújtanak a szerencsi járás településein működő
család- és gyermekjóléti szolgálatoknak.

létrejött a járási gyerMekvédelMi központ

táMogatják 
a néMet nyelv

oktatásátDöntés született a Nemzeti Hulladékgazdálkodási Koordináló és Vagyonkezelő Zrt. megala-
pításáról, amely 3,3 milliárd forint tőkével jönne létre. A Nemzeti Fejlesztési Minisztérium tájé-
koztatása szerint e minisztérium lesz az állami hulladékgazdálkodási közszolgáltatás végrehaj-
tója, kidolgozza az országos közszolgáltatási tervet, meghatározza területenként a minimális
hulladékgazdálkodási közszolgáltatási színvonalat, a szolgáltatási díjakat, a díjbeszedést, a kint-
lévőségek kezelését. Ebben a rendszerben négyoldalú lenne a kapcsolat: a lakos, az állam kép-
viselője, mint koordináló szerv, az önkormányzat és a hulladékszállítást ténylegesen végző helyi
közszolgáltató között. Az intézkedés célja – többek között – a fenntartható közszolgáltatás ki-
alakítása, a hulladék lerakással történő ártalmatlanításának lehető legnagyobb méretű vissza-
szorítása, az elkülönített hulladékgyűjtési rendszer teljes körű működtetése.

Egyes vélemények szerint az áremelési korlátozás és a költségszint növekedése miatt az új
rendszer velejárója az állami cég vesztesége, aminek évi 10 milliárd forintos lehet a nagyság-
rendje. A rendszer működését azonban állami forrásokból, így elsődlegesen a központi adóból
tartanák fenn, vagyis a nem fizető polgárok helyett a tágabb közösség állna helyt.

Mivel a működéshez szükséges jogszabályok megalkotása még ezután történik meg, így nem
látható, hogy a vállalkozókkal kapcsolatos jelenlegi szabályozást mennyiben érinti az új rendszer.

Dr. Egeli Zsolt, alpolgármester

áprilistól indul az egységes lakossági
HulladékszállÍtási közszolgáltatás

Sátoraljaújhely Város Főjegyzője felhívással fordult jegyzőtár-
saihoz, hogy tegyenek javaslatot a hulladékszállítással kapcso-
latos egységes önkormányzati rendelet elkészítéséhez. 

A legégetőbb kérdés azon vállalkozók, ingatlanhasználók
közszolgáltatási szerződésének tartalma, akik lakóházban mű-

ködtetik vállalkozásukat, különös tekintettel arra a helyzetre,
amikor – a hatályos jogszabály alapján – egy ingatlanon belül

több ingatlanhasználó is fizetésre kötelezett. Nyilvánvaló, hogy vállal-
kozásonként a heti 120 literes gyűjtőedény után fizetendő szolgáltatási díjat semmi
sem indokolja. Ahogy az albérlő sem fizet külön, ha a tulajdonos ugyanabban az in-
gatlanban él, úgy a vállalkozások számára is lehetőséget kellene adni a többes hasz-
nálat elismerésére, mindaddig, amíg a jelenlegi jogszabály a hatályos.

Kérdés, hogy milyen módon lehetne a szennyező fizet elvét betartani, betartat-
ni?

Az üggyel kapcsolatos javaslatát, véleményét az egeli.zsolt@szerencs.hu e-mail
címen várom. 

Dr. Egeli Zsolt, alpolgármester

tisztelt szerencsi vállalkozók!
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„Minden embernek kell legyen egy feladata
ebben az életben – kötelességen belül, vagy
azon felül is talán – mert különben nem lenne
értelme annak, hogy él.” Többek között ezzel a
Wass Albert idézettel köszöntötte a Kulcsár
Anita Sportcsarnokban felsorakozó végzős hall-
gatókat Kovács Julianna. A Szerencsi Szakkép-
zési Centrum Műszaki és Szolgáltató Szakképző
Iskola igazgatója szerint Wass Albert szavai azt
erősítik bennünk, hogy életünket a feladatok te-
szik teljessé, azok a kötelezettségek, melyekkel
saját magunknak kell megbirkóznunk. Az intéz-
ményvezető hozzátette: ilyen ez a mai szalaga-
vató is, ami nem csak egy ünnepség, hiszen jel-
zi, hogy a fiatalok elérkeztek életük jelentős ál-
lomásához. Kovács Julianna azt kívánta a diá-
koknak, hogy bizakodással tekintsenek a jövő-
be, merjenek nagyot álmodni, mert Goethe sza-
vait idézve, „Nekünk nem elég a kétség, nekünk
az egész világ kell.”

A hagyományos szalagtűzést az iskola diák-
jainak verses, zenés összeállítása tette teljessé,
majd az esemény végén a jelenlévő hat osztály
adta elő az alkalomra készített ünnepi műsor-
számait.

A Szerencsi Szakképzési Centrum Műszaki és Szolgáltató Szakképző Iskolája a Kulcsár Anita Sportcsarnokban rendezte
meg szalagavatóját. A 2015. december 11-i eseményen a hagyományos jelképek feltűzése után Kovács Julianna igazgató
köszöntötte a fiatalokat, akik a program végén osztályonként adták elő előadták elő ünnepi műsoraikat.

A téli szünidő előtti utolsó tanítási napon ren-
deztek karácsonyi ünnepséget a szerencsi Rá-
kóczi Zsigmond Református Általános Iskolá-
ban. Az eseményen a művészeti képzés dráma
tagozatos diákjainak műsorát tekintették meg
a jelenlévők, majd Ráczné Váradi Éva igazgató

és Derda Péterné igazgatóhelyettes átadták a
Mezei Zsófia-díjat. Az emlékplakettet idén ki-
váló tanulmányi eredményével és példamutató
közösségi munkájával Kiss Bettina érdemelte ki,
Veres Bettina pedig ugyancsak kiemelkedő kö-
zösségi tevékenységéért vett át oklevelet.

Mezei zsófia-dÍj a kiváló
tanulóknak

életük jelentős álloMásáHoz érkeztek

Gecső Zalán és családja köszönetét fe-
jezi ki mindenkinek, aki támogatta kül-
földi műtétjét. Külön köszönjük azoknak
a barátainknak a munkáját, akik az Önök
kedves adományait összegyűjtötték. Ez-
úton is kívánunk egészségben gazdag
boldog új évet!

Zalán és családja

köszönjük 
a táMogatást!
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A jubileumi gálaesten az együttes egykori és
jelenlegi tagjait köszöntötte Koncz Ferenc pol-
gármester, emlékeztetve arra az időszakra, ami-
kor megkezdődött Szerencsen a néptáncokta-
tás. – Ma már ott tartunk, hogy van olyan
együttesünk, aminek immár tíz esztendeje ör-
vendezhetünk – fogalmazott a városvezető
örömét fejezve ki, hogy elindult és az évek alatt
szép lassan gyökeret eresztett településünkön
ez a művészeti ág, mely egyedi, különleges a
Kárpát-medencében, s az egész világon. – Lét-
jogosultságát bizonyítja, hogy a magyar nép-
táncmozgalom ma már hungarikum hazánkban
– fogalmazott Koncz Ferenc, majd gratulált a
pedagógusoknak, a fiataloknak és bejelentette:
Szerencs Város Önkormányzata a jubileum al-
kalmából rábaközi népviselettel ajándékozza
meg a csoportot.

A Hajnali Néptáncegyüttes ezt követően a
Szikes zenekar kíséretében magyarbődi, ma-
gyarhorváti, vajdaszentiványi, felcsíki, bodrog-
közi, nyírségi és rábaközi táncokkal szórakoz-

tatta a közönséget. A műsorban fellépett, a
szintén helyi gyermekekből álló Pereszle Hagyo-
mányőrző Csoport is. Az ünnepi pillanatok zá-
rásaként Koncz Ferenc polgármester emlékla-
pot nyújtott át az egykori és jelenlegi tagoknak.

Ráczné Váradi Éva, a Rákóczi Zsigmond Re-
formátus Általános Iskola igazgatója és Harkály-
né Kovács Katalin, a művészeti iskola vezetője
az anyaintézmény ajándékaként aktív hangfalat
adott át a csoportnak, a Városi Nyugdíjasklub
nevében pedig Magyar Jánosné köszöntötte a
fiatalokat.

A Hajnali Néptáncegyüttes 2005 nyarán ala-
kult azokból a tanulókból, akik az általános is-
kolai éveikben rendszeres tagjai voltak a Rákóc-
zi iskola keretében működő művészeti képzés
néptánc tagozatának. Az együttes jelenleg 22
főből áll, mely létszám a művészeti képzésről
kikerülő diákokkal folyamatosan bővül. A cso-
port vezetője Bajári Éva és Majer Rajmund.
Utóbbi táncpedagógus – aki tíz évig segítette
szakmai munkájával a csoportot – ezen az es-
tén köszönt el az együttestől.

M. Z.

Fennállásának tizedik évfordulóját ün-
nepelte 2015. december 11-én a Hajnali
Néptáncegyüttes. A Szerencsi Művelő-
dési Központ fenntartásában működő,
jelenleg 22 tagot számláló csoport im-
már egy évtizede rendszeres résztve-
vője a város és a környező települések
rendezvényeinek. Céljuk, hogy ápolják
a magyar nép hagyományos tánc- és
zenei kultúráját.

tÍz éves a Hajnali néptáncegyüttes
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Molnár gábor, passzívház-kivitelező (fotónkon) az informatika világában kezdte
pályafutását, éveken keresztül vezetett egy szerencsi számítástechnikai céget,
de ő nem elégedett meg ennyivel. egy merész lépést követően az építőiparban
hozott létre vállalkozást a környezetvédelem jegyében. kis energiafelhaszná-
lású családi házai iránt egyre nagyobb az igény, s ennek köszönhetően mára
az ő cége az egyik legkeresettebb a környezettudatos építkezés területén. en-

nek tükrében nem meglepő, hogy gábort 2015-ben a példakép pályázat kereté-
ben az ország 30 legjobb fiatal vállalkozója közé választották.

• A szerencsi gimnáziumban végeztem, majd
Miskolcon tanultam informatikai technikusnak.
Egy ottani cégnél gyakorlatot szereztem, majd
Szerencsen, az anyukám műszaki boltjának a
szomszédságában nyitottam egy számítástech-
nikai üzletet. Ekkor lettem vállalkozó, 22 évesen
– idézi fel a kezdeteket Molnár Gábor, aki édes-
anyja segítségével hamar belejött a cégveze-
tésbe. – A bolt nagyon sikeres lett, nagy forgal-
mat bonyolítottunk le, eredményesen vettünk
részt a Sulinet-programban, elképesztő mennyi-
ségű számítógépet gyártottunk és üzemeltünk
be eleinte a lakosságnak, később már cégeknek
is. Bővítettük a tevékenységi körünket és elju-
tottunk odáig, hogy nagy iskolák, önkormány-
zatok, szállodák komplett gyengeáramú rend-
szereit építettük ki, nem csak Szerencsen és
környékén, hanem távolabbi településeken is.
Egy idő után azonban már nem tudtunk tovább
fejlődni. Elértük amit el lehetett, részben ezért
is döntöttem úgy, hogy profilt váltok. Másfelől
pedig azért, mert belefásultam abba, hogy nem
teremtettünk maradandó értéket.

• Mit ért ez alatt?
• A számítógépek és az egyéb rendszerek ha-
mar elavultak és a selejtben végezték, a vírusok
mindig visszajöttek, az operációs rendszerek
pedig rendszeresen összeomlottak. Nagyon za-
vart az, hogy a munkám nagy része egy fene-
ketlen kútba esett és nem maradt belőle érték.
Azt vettem észre, hogy a péntek délután volt a
kedvencem a hétköznapokban és a vasárnap
komor hangulatban telt, mivel másnap folyta-
tódott a munka. Mindenképpen váltani akar-
tam, hagyni az informatikát és azt csinálni, amit
igazán szeretek.
Mindig is érdekelt a környezetvédelem. 2009
utolsó napjaiban, amikor az utcán sétálgattunk
és a ruháinkat teljesen átjárta a kéményekből
áradó füst, akkor elhatároztam, hogy valamit
tenni fogok ez ellen. Szilveszter éjjelén döntöt-
tem el, hogy füstmentes, kis energiafelhaszná-
lású házakat fogok építeni.

• Ez komoly váltás. Hogyan sikerült bein-
dítani a vállalkozást?
• Először is igyekeztem szert tenni minden el-
érhető elméleti tudásra, ehhez rengeteg szak-
irodalmat olvastam és tanfolyamokra jártam. 
A gyakorlatot élesben szereztem meg, amikor
a testvéremmel saját kezűleg felépítettük az el-
ső ügyfelünk energiatakarékos családi házát. 
A legjobbkor indítottuk be a céget, hiszen ak-
koriban szűk volt itthon a kínálat ezen a téren.
Fokozatosan fejlődtünk, 2012-ben már saját be-
ruházású, kétlakásos társasházat építettünk,
2013-ban egy háromlakásosat, és mellette fo-
lyamatosan jöttek megrendelések. Kinőttük a
korábbi irodánkat, ami a házam mostani gye-
rekszobájában volt berendezve, és most már
egy 500 négyzetméteres székhelyünk van Mis-
kolcon. Ez idáig tizenkilenc energiatakarékos
házat építettünk, amelyekkel eddig több mint
200 ezer kilowattóra energiát takarítottunk
meg. Ez mintegy 50 ezer köbméterrel kevesebb
szén-dioxidot jelent a légkörben.

• Ön szerint minek köszönhető ez a gyors
siker?
•Mivel ez a terület folyamatosan fejlődik, csak
újítóként lehet eredményesnek lenni benne. Te-
hát a prémium minőség mellett fontos, hogy
elébe menjünk a technológiának, egy lépéssel

mindig a többiek előtt járjunk. Az energiataka-
rékos rendszerünk saját tervezés és dolgozunk
egy passzív hőtárolós szisztémán, ami a nyári
hőenergiát képes eltárolni télre, egy a ház alatt
vagy mellett kialakított veremben. Büszke va-
gyok arra, hogy az első, veszteséggel zárult év
után mára nyereségesek lettünk, és nagy len-
dülettel növekszünk. Hiszem, hogy csak érték-
teremtéssel lehet jól működő céget létrehozni,
s nálunk ez az érték a környezetvédelem.

• Bizonyára vannak távlati tervei is.
• Országos szintre akarjuk emelni a szolgálta-
tásainkat, ami franchise-rendszerben működ-
hetne, lokális csapatok közreműködésével, va-
lamint a Zempléni-hegységben tervezünk épí-
teni egy erdőszéli nulla energiafelhasználású
„natúr házat”, amiben minden természetes
anyagból lesz, és majd apartmanként kívánjuk
üzemeltetni. Nemrég azon gondolkoztam, hogy
ha minden házat mi építettünk volna Magyar-
országon, akkor nem lenne szükség energia-
szolgáltatókra, és a levegőt sem szennyezné a
tüzeléses fűtésből eredő füst. Ez jelenleg csu-
pán vágyálom, de én hiszem, hogy egyszer
majd eljön az idő, amikor kizárólag zéróenergiás
házak fognak épülni. Ennek lehetünk mi az elő-
futárai.

R. P.

SZERENCSI hírekhírek 11PORTRÉ

interjú Molnár gáborral

„érték 
a környezetvédeleM”

20160115_1_Layout 1  2016.01.12.  16:00  Page 11



A közlekedésben a téli időszak igényli a legtu-
datosabb felkészülést az autósoktól és a gyalo-
gosoktól egyaránt. A rendkívüli időjárási körül-
ményekkel kapcsolatban elmondható, hogy a bal-
esetek jellemző oka az, hogy a közlekedésben
résztvevők nem a megváltozott időjárási-, látá-
si- és útviszonyoknak megfelelő sebességgel ve-
zetik járműveiket, míg az észlelhetőség hiányos-
ságai elsősorban a gyalogosok és a kerékpárosok
részére jelentenek többletkockázatot.

A gépjárművek vezetőinek az alábbiakra kell figyelmet fordítaniuk:
– a gépkocsival történő közlekedés fontos kelléke a jól működő ablak-

törlő, a kézi jégkaparó, a jégoldó spray, a téli ablakmosó folyadék, a meg-
felelően működő páramentesítő

– a műszaki biztonság egyik alapkövetelménye a futómű és a gumik
kifogástalan állapota, fontos a megfelelően megválasztott téli abroncs,
mert a nyári gumi használata 7 Celsius fok fok alatt már nem biztonsá-
gos

– a száraz és vizes utak hirtelen válthatják egymást, mely különös óva-
tosságot és figyelmet kíván

– lakott területen kívül és belül egyaránt vigyázzanak az úttest mellett,
vagy az úttest szélén haladó gyalogosokra, kerékpárosokra

– huzamosabb utazás esetén szükség lehet takaróra, melegebb ruha-
darabokra, vontatókötélre, elegendő mennyiségű élelmiszerre és italra is

– az országos médiumokon kívül érdemes figyelemmel kísérni a helyi
sajtó, rádió és televízió híradásait, beszámolóit, hiszen ezeken keresztül
is fontos és hasznos információkat szerezhetünk a közlekedéssel és köz-
lekedésbiztonsággal kapcsolatban

Vigyázzunk egymásra, hiszen télen is mindenkit hazavárnak!

Mint azt tapasztalhattuk, az elmúlt na-
pokban beköszöntött az igazi tél. A hi-
deg időjárás, valamint a várható téli
csapadék miatt érdemes megfontolni
a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Rend-
őr-főkapitányság téli közlekedésre vo-
natkozó jó tanácsait.

SZERENCSI hírekhírek AKTUÁLIS – HIRDETÉS12

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.

Köszönet az 1%-ért
A Szerencsi Bölcsisekért Alapítvány ez-
úton mond köszönetet mindazoknak,
akik adójuk 1%-ával támogatták alapít-
ványunkat. A befolyt összeget az alapító
okiratnak megfelelően fogjuk felhasz-
nálni. Adószámunk: 18425752-1-05.

Juhász Zoltánné, a kuratórium elnöke

a szerencsi HÍrek
MédiaisMertetője
érvényes: 2016. január 1-től

jó tanácsok a télen közlekedőknek

Ingyenes kiadvány. Megjelenik 2 hetente, minden szerencsi ház-
tartásban, 2016-ban 20 alkalommal. A Szerencsi Hírek 3600 pél-
dányban készül, amelyben cégeknek és magánszemélyeknek kí-
nálunk hirdetési lehetőséget.

A 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 tartalmaz-
zák 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 szö-
vegét.
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% kedvezményt bizto-
sítunk.

A további részletekről érdeklődjön munkatársunknál. 

Telefonszám: +36-20/340-6089
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Napjainkban sajnos keve-
sen mondhatják el maguk-
ról, hogy sosem szenved-
nek emésztési panaszoktól,

melyeknek számtalan oka le-
het. 

Leggyakoribb a túlzott stressz, a helytelen
táplálkozási szokások, rendszertelen, rosthiá-
nyos, vagy egyoldalú étkezés, tartósítószerek,
adalékanyagok túlzott használata, de gyógy-
szermellékhatás, táplálékallergia is okozhatja.
Ilyenkor a legfontosabb a kiváltó okok meg-
szüntetése, de ha ez mégsem lehetséges, ren-
geteg gyógynövény segíthet a panaszok csök-
kentésében. Itt is meg kell jegyeznünk, hogyha
a panaszok néhány napon belül nem szűnnek,
alapos orvosi vizsgálat szükséges!

Leggyakoribb emésztési panasz a székreke-
dés. Semmiképpen nem hagyhatjuk sokáig
fennállni, mert amellett, hogy közérzetünket
rontja, hosszútávon súlyos egészségkárosodást
is okozhat. Megszüntetésére nagyon sok
gyógynövény áll rendelkezésre, enyhébb és erő-
sebb hatásúak egyaránt. Jól ismert, de erős ha-
tású szerek a glaubersós keserűvizek, a kutya-
benge, vagy szennalevél tea. Ezek a makacs
szorulás gyors és hatékony megszüntetésére al-
kalmasak, hosszabb távú használatuk nem ja-
vasolt. Kaphatók természetesen hashajtó tea-
keverékek is, melyek hatása komplexebb, kie-
gyensúlyozottabb. Folyamatosan, akár hosszabb
időn keresztül is biztonságosan használható az

emésztés kiegyensúlyozására a lenmag (egész-
ben vagy őrölve is) valamint az indiai utifűmag-
héj. Ne feledkezzünk el a megfelelő folyadékbe-
vitelről sem!

Hasmenést sok minden okozhat, de leggya-
koribbak a bakteriális fertőzések. Ilyen esetben
a lósóskamag teája hozhat gyors javulást.
Agyoncivilizált, agyonédesített világunkban a
puffadással, rossz közérzettel görcsökkel járó
epepanaszok szinte mindennaposak. Az epe

munkáját keserűanyagokat tartalmazó növé-
nyekkel segíthetjük, ezek a cickafark, a bors-
menta, a gyermekláncfű, vagy az extrakeserű,
teázókat próbára tevő ezerjófű. Az epeteákat
étkezés után, ízesítés nélkül, lassan kortyonként
fogyasszuk! Ismert epekövesség esetén nem
használhatók. Az emésztőrendszer gyulladásos
betegségei ritkábbak, de nehezebben kezelhe-
tők. A gyógyszeres kezelés kiegészítésére hasz-
nálható két jó barátunk, a kamilla, és a köröm-
virág teája. Egyre gyakoribb a mindennapokat
megkeserítő gyomorsav túltermelés. Ilyenkor is
segít a természet. Akácvirág tea rendszeres fo-
gyasztásával a panaszok csökkenthetők.

Aki a helyes táplálkozás titkát keresi, nagyon
sok egymásnak gyökeresen ellentmondó ta-
náccsal, táplálkozási rendszerrel találkozhat.
Ezek között sokszor nehéz dönteni, segítség-
képpen fogadják el tőlem nagymamám taná-
csát! „Kisfiam egyél, igyál mindent, ami jólesik,
de ne sokat, mert beteg leszel tőle!”

Vitelki László, Szerencsi Gyógynövénybolt

Előző játékunk megfej-
tése: görcsoldó, gyulla-

dáscsökkentő. A helyes választ beküldők kö-
zül Lénártné Szemán Gizella, Szerencs,
Szabadság út 7/4. szám alatti olvasónk a
Szerencs, Rákóczi út 104. szám alatt található
Szerencsi Gyógynövénybolt ajándékcsomag-
ját nyerte. A nyereményről szóló utalvány át-
vehető a Szerencsi Hírek szerkesztőségében.
Új kérdésünk: Mely tea rendszeres fogyasztá-
sával csökkenthető a gyomorsav túltermelés?
Megfejtéseiket legkésőbb 2016. január 22-éig,
postai borítékban, vagy levelezőlapon juttas-
sák el szerkesztőségünk címére (3900 Sze-
rencs, Kossuth tér 1.), vagy a Népház bejára-
tánál elhelyezett postaládánkba. A borítékra
kérjük írják rá: Egészségünkért.

játék
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egészségünkért eMésztőrendszerünk gyógynövényei

játék

Házasságot kötöttek: Pacsuta Enikő – Csa-
pó Róbert.

Születtek: Zsiros Milán Tibor, Bató Levente,
Juhász Vince, Szabó Bence, Kohári Izabella.

Elhunytak: Csiki Bálintné, született Német
Magdolna (84 év), Forgács Dezsőné (79 év), Dr.
Kövér László (77 év), Kovács Jánosné, született
Ratkó Angéla Mária (59 év), Majoros Zoltán (71
év), Nyircsák Lászlóné, született Tarnóczi Ilona
(86 év), Orgona Jenőné, született Janó Éva (74
év), Szendrei Gyula (81 év), Tóth Attila (53 év).

anyakönyvi
HÍrek

2015. október – deceMber

szerencsi polgármesteri Hivatal
Szerencs, Rákóczi út 89., Tel.: (47) 565-200, Fax: (47) 565-210, E-mail: hivatal@szerencs.hu. 

A hivatal ügyfélfogadási ideje: hétfő: 8–12 óráig; szerda: 8–12 és 13–16 óráig; péntek: 8–12 óráig.
Fogadóórák: Koncz Ferenc polgármester: időpont-egyeztetéssel. Dr. Egeli Zsolt alpolgár-

mester: minden hónap harmadik hétfőjén 14 órától, legközelebb január 18-án. Nyiri Tibor alpol-
gármester: minden hónap harmadik csütörtökén 14 órától, legközelebb január 21-én. Dr. Barva
Attila jegyző: minden páros hét szerdáján 8-12 óráig, legközelebb január 20-án. A fogadóórák
telefonos bejelentkezés alapján történnek a (47) 565-202-es számon.

központi orvosi ügyelet
Szerencs, Rákóczi út 51. Tel.: (47) 364-300. Diszpécserszolgálat: (47) 362-255. Hétköznap délután

15 órától másnap reggel 7 óráig. Hétvégén, szabadnapokon, munkaszüneti és ünnepnapokon reggel
7 órától az első munkanap reggel 7 óráig.

ügyeletes gyógyszertárak
Január 11–17.: Alba Gyógyszertár. Január 18–24.: Tesco Gyógyszertár. Január 25–31.: Centrum

Gyógyszertár. Február 1–7.: Oroszlán Gyógyszertár. 22 óra után a gyógyszertárak telefonos egyez-
tetést követően, az ügyeletes orvos kérésére, rendkívüli esetben biztosítják a gyógyszer kiadását.

gyógyszertárak nyitva tartása
Alba: Szerencs, Rákóczi út 102. Tel.: (47) 361-530. Nyitva tartás: H–P: 8–17 óra, Szo.: 8–12 óra.

Centrum: Szerencs, Rákóczi út 75. Tel.: (47) 362-054. Nyitva tartás: H–P: 7.30–19 óra, Szo.: 7.30–
11.30 óra. Oroszlán: Szerencs, Bekecsi út 8. Tel.: (47) 361-433. Nyitva tartás: H–P: 8–19 óra. Szerencs:
Tesco Áruház. Tel.: (47) 560-302. Nyitva tartás: H–Szo.: 8–20 óra, V: 8–19 óra.

közérdekŰ inforMációk

eMésztőrendszerünk gyógynövényei
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INGATLANINGATLAN
Szerencsen a Pozsonyi úton, családi ház
eladó. Irányár: 6 000 000 Ft. Érd.: 20/552-
5002. (1)
Szerencs központjában, mégis csendes és
nyugodt környezetben egy modern, 140
m2-es hasznos alapterületű, mediterrán tí-
pusú ház, valamint ugyanitt 600 m2-es kü-
lön bejáratú építési telek eladó. Érd.:
20/348-9548. (1-2-3-4-5-6-7-8)
Eladó egy 51 m2-es, 2 szobás földszinti fel-
újított panellakás. Műanyag ajtó + ablakok,
gázfűtés, klíma, belülről leszigetelt szobák.
Érd.: 20/542-0861. (1-2-3-4-5-6-7-8)

VEGYESVEGYES
Puli-Foxi kiskutyákat elajándékoznánk.
Érd.: 20/597-6599. (1-2)
Albérlet kiadó Szerencsen 2016. januártól.
Egy kertes családi ház külön bejáratú felső
szintje, mely 2 szoba, konyha, fürdőszoba,
terasz, gáz központi fűtéses, kert haszná-
lattal. A lakás korunk kényelmi szintjének
megfelelően bútorozott, felszerelt. Nagy-
sága kb. 80 m2-es. Albérleti díj: 35 000 Ft
+ rezsi, mely 85 000 Ft/2 fő vagy 95 000
Ft/3 fő esetén. Kaució: 105 000 Ft. Érdek-
lődni: 20/232-1393 telefonszámon. (1-2)
Különleges szalvéta gyűjtemény eladó.
Érd.: 20/447-7972. (1-2)
Jó állapotban lévő gáztűzhely eladó Érd.:
70/242-5420. (1-2)

LakosságiLakossági

apróhirdetés

HIRDETÉS SZERENCSI hírekhírek 15

Tisztelt Ügyfelünk!

Tájékoztatjuk, hogy a 

Szerencs, Kossuth tér 3/a.
szám alatti bankfiókunk 

nyitva tartása 

2016. január 18-tól 
az alábbiak szerint módosul.

Hétfő: 8:00 – 17:00

Kedd – Csütörtök: 8:00 – 16:00

Péntek: 8:00 – 14:30
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A Rákóczi Zsigmond
Református Általános
Iskolában, az egyesü-
let keretei között két
szakedző végez után-

pótlás-nevelést. Nagy
Lajos, hetente háromszor

másfél órában összesen 27 gyermekkel foglal-
kozik, utóbbiak az U11 és U12-es korosztályban
szerepelnek. – Az U12-es csapattal veszünk
részt a gyermekbajnokságban. Itt tizenhárom
gyermekkel foglalkozom. A jelenlegi szezonban
13 csapat szerepel, most a második helyen ál-
lunk a tabellán. Többségében 2004-es születésű
fiatalok alkotják az együttest, de vannak 2005-
ben születettek is. Ezek a 10-11 éves gyermekek
már négy éve kosárlabdáznak – mondja a tré-
ner, aki szerint ebben a korban a legfontosabb,
hogy a gyerekek minél alaposabban megtanul-
ják a technikai elemeket. Az edzéseken megje-

lenik a taktika is, de főleg az
előbb említett technika

elsajátítása a cél. 
Jakab László szin-

tén egy U11-es korú
csapat edzője. – A ta-

valyi volt az első év, ami
tanulóidőszakként szol-

gált a gyerekek számára, viszont elég szépen,
a második helyen végeztünk a saját korcsopor-
tunkban. Az idei régiós bajnokságban eddig ve-
retlenek vagyunk, bízom benne, hogy ezt tar-
tani tudjuk az elkövetkezőkben is. Tizenöt fős
kerettel dolgozunk, ebből 12 fiatalt nevezünk az
aktuális fordulókra. A fiúk szépen fejlődnek,
meg vagyok elégedve velük, az idei esztendőtől
is jelentős előrehaladást várok. Hetente három-
szor másfél órát edzünk, egyelőre a technikai
elemekre fektetem a hangsúlyt, de a taktikával
is egyre többet foglalkozunk – magyarázta Ja-
kab László.

A Bocskai István Katolikus Gimnáziumban
ugyancsak két tréner tart edzéseket. Az U14-es

fiatalok 12 fős gárdájának
mestere Endrész Ta-

más. – A korosztály
vegyes összetételű, 11-
13 évesek járnak hoz-
zám edzeni a két helyi

általános iskolából. A fi-
úk lelkesek a pályán, de

többet kellene dolgozniuk azon, hogy jobb
eredményeket érjünk el, bár így sem állunk
rosszul. Tavaly még velünk voltak a 2001-es szü-
letésűek is, és ennek köszönhetően várakozá-
sokon felül teljesítettünk, az ország 32 legjobb

csapata között voltunk és a 24. helyen végez-
tünk. Idén viszont nem sikerült kijutnunk az or-
szágos bajnokságra, a regionálisban játszunk,
és úgy gondolom, a lista első felében leszünk
az idény végén – bizakodik Endrész Tamás.

Gulyás László szakedző, az
NB II-ben szereplő felnőtt

együttes mellett az U16
és U18-as fiatalokkal is
foglalkozik. – Az U16 a
tavalyi bajnoksághoz

képest megfogyatkoz-
va kezdte az idényt, és

átkerültünk a régiós bajnok-
ságba, ahol viszont csoportelsők lettünk, így
megkaptunk a lehetőséget, hogy bejussunk az
ország legjobb 16 csapata közé. Ez reális cél le-
het, főleg ha sikerül megnyernünk a rendezési
jogot, hiszen hazai pályán játszani mindig pozi-
tív élmény. A gyerekek nagyon jól teljesítenek,
néhányukat időnként a felnőtt csapatban is sze-
repeltetni tudom. Ami az U18-at illeti, sajnos je-
lenleg nincs igazán magas emberünk, ami rá-
nyomja bélyegét a csapat teljesítményére.
Egyébként van köztük néhány igen reménytel-
jes tehetség, akikből akár NB I-es kosárlabdázó
is lehet a jövőben.

M. Z. – R. P.

Szerencs Város Sportegyesületének kosárlabda szakosztálya több szempontból is kiemelkedik a helyi sportéletben. A felnőtt
csapat magabiztosan szerepel az NB II keleti csoportjában, és jelentős az utánpótlás-nevelés is a szakosztálynál. Az egyesület
színeiben jelenleg 74 ifjú kosárlabdázó látogatja rendszeresen az edzéseket, a fiatalokkal négy tréner foglalkozik.

A Szerencs VSE NB II-ben szereplő férfi kosárlabdázói a Hajdúhadházi
KK együttesét fogadták 2016. január 8-án a Kulcsár Anita Sportcsarnok-
ban. A találkozó hazai sikert hozott, amely Gulyás László edző szerint
nagyban köszönhető a téli szünet alatt is zajló edzéseknek és a kitartó
győzni akarásnak a tapasztaltabb ellenféllel szemben. Szerencs VSE –
Hajdúhadházi KK: 83–69. Szerencs VSE: Asszú Ádám, Asszú Áron, Birk
László, Daruka Dániel, Jakab László, Jurák Botond, Jurák Csongor, Marton
Bence, Marton Péter, Meczó Kristóf, Nagy Marcell, Pallai Árpád, Papp Má-
té, Pisák Erik, Szabó Zsolt, Vecser Milán. R. P.

Hazai siker

A Szerencs VSE U12-es kosárlabdacsapata 2016. január 10-én Miskolc
és Mezőcsát együttesével mérkőzött meg a Kulcsár Anita Sportcsarnok-
ban. A Magyar Kosárlabdázók Országos Szövetsége által szervezett Ken-
guru Kupa bajnokság negyedik fordulójában a szerencsi gyerekek mind-
két ellenféllel szemben fölényes győzelmet arattak, s ennek köszönhe-
tően újra a régió három legjobb csapata közé kerültek. R. P.

kosárlabda reMénységek
az utánpótlás-nevelésben

kenguru kupa
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Fekete Diána vezetőedző tájékoztatása sze-
rint a fiúk kiemelkedtek a mezőnyből, hiszen
Vasas Péter 85 kg-os súlycsoportban, 225 kg-
os teljesítménnyel országos bajnok lett és kö-
zel 30 kg-mal előzte meg az utána lévő ver-
senyzőt. Bárány Gergő 94 kg-os súlycsoport-
ban 229 kg-os összteljesítménnyel szintén or-
szágos bajnoki címet szerzett, közel 10 kg-mal
megelőzve ellenfelét. Mindkét emelő tagja a
Héraklész Bajnok Programnak, ahonnan az
utánpótlás válogatott is kikerül.

Kőszegi György Emlékverseny eredmé-
nyei: lányok 36 kg-os súlycsoport: 1. Ma-

tisz Vivien 89 pont; fiúk 45 kg-os súlycso-
port: 1. Takács Máté, maximális 90 pont; fiúk
+77 kg-os súlycsoport: 1. Homoki Olivér 88
pont; serdülők 45 kg-os súlycsoport: 2. Ta-
kács József 62 kg-os összteljesítmény; serdü-
lők 50 kg-os súlycsoport: 1. Csipkés István
94 kg-os összteljesítmény; felnőtt nők 58
kg-os súlycsoport: 1. Szűcs Anita 73 kg-os
összteljesítmény; felnőtt férfiak 77 kg-os
súlycsoport: 2. Barna László 180 kg-os össz-
teljesítmény; felnőtt férfiak 85 kg-os súly-
csoport: 1. Lipkovics József 174 kg-os össz-
teljesítmény.

SPORT SZERENCSI hírekhírek 17

Tizenkét futballcsapat mérkőzött meg egy-
mással 2015. december 19-én Szerencsen,
a III. Hegyalja Kupán. A Kulcsár Anita Sport-
csarnokban megrendezett egész napos
sporteseményre Szerencsről és vonzáskör-
zetéből érkeztek a résztvevők. Az együtte-
seket három négyes csoportba sorsolták,
ahonnan az első két helyezett jutott tovább
a legjobb hat csapat közé, ahol egyenes ki-
eséses rendszerben folyt a küzdelem a vég-
ső győzelemért. A meccseket 5+1-es felál-
lásban játszották a csapatok, a 2×10 perces
összecsapásokat hivatásos bírók vezették. 
Dobogós helyezettek: 1. Szerencsi Legen-
dák; 2. DME FC (Szerencs); 3. Special J (Ti-
szaújváros).

R. P.

sÚlyeMelés: két országos
bajnoki cÍM

Hat arany és két ezüstérmet szereztek a Szerencs VSE súlyemelői a 2015. no-
vember 21-én, Tiszaújvárosban megrendezett Kőszegi György Emlékversenyen.
Takács Máté a fiú korcsoport legjobb versenyzőjeként elhozta a különdíjat is.
Ugyancsak győzelmek születtek a december 5–6. között tartott serdülő és ifjú-
sági korcsoportosok országos bajnokságán, ami minden évben a korosztály leg-
rangosabb hazai versenye. Szerencset két fiatal képviselte a viadalon.

A megyei ranglistaversenyt kétszer hatos
csoportokban játszották, ahol az első és má-
sodik helyezettek vívták az elődöntőt majd a
döntőt. Bodnár József nem csak a hatos cso-
portját nyerte meg veretlenül, hanem az elő-
döntőben is diadalmaskodva került a fináléba

a DVTK-Volán NB I csapatában versenyző Do-
ros Szilárddal. Az SZVSE játékosa a döntőt 3-0-
ra elveszítette és így a második helyen végzett.
Szerencsi asztaliteniszező a szakosztály fenn-
állása óta először ért el ilyen kimagasló ered-
ményt.

asztalitenisz: Megyei Második
Helyezett az szvse játékosa

A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Asztalitenisz Szövetség 2015. december 13-án
a Miskolci Egyetem sportcsarnokában rendezte meg férfi felnőtt „Top 12” elne-
vezésű versenyét. Az eseményre a 2014. évi mérkőzésen elért harmadik helyezése
révén meghívást kapott Stadler Tamás, az SZVSE játékosa, aki külföldi elfoglalt-
sága miatt nem vett részt a viadalon. A 2015-ös eredményei alapján további sze-
rencsi játékos került a meghívottak listájára Bodnár József személyében.

Ötödik alkalommal rendezik meg Sze-
rencsen az Uray Attila Labdarúgó Emlék-
tornát. A sportesemény 2016. január 17-
én (vasárnap) 9 órától kezdődik a Kulcsár
Anita Sportcsarnokban.

A torna résztvevő csapatai: Szerencs
VSE, Mád FC, Tállya FC, Tiszaújváros FC,
Diósgyőri VTK, Felsőtárkány SC. 

A szervezők minden érdeklődőt szere-
tettel várnak!

uray attila
labdarÚgó
eMléktorna

iii. Hegyalja
kupa
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VÍZSZINTES: 1. Késedelem. 8. Igen; németül. 10. A gallium
vegyjele. 11. Település Szerencstől ÉK-re. 12. … más: zagyva-
lék, egyveleg. 14. Csúf, gonosz vénasszony. 16. … néni: Ihos
József humorista paródiája. 18. Versenyszerűen folytatott te-
vékenység. 20. Egyiptom fővárosa. 22. Francia író (Émile
1840-1902). 23. Lehet így hangzó beszéd, zene is. 25. Svéd
és litván autójel. 26. …kapa: kézi ekekapa a sorok közötti
gyomok irtására használják. 27.Duplán: női tánc. 28. Téli
hangzói! 29. Becézett női név. 31. Knock out, rövidítése. 32.
Művészeti alkotás. 33. Az asztácium és hidrogén vegyjele. 35.
… tyúk: a Fiastyúk csillagkép népies neve. 37. Osztrák, spa-
nyol és portugál autójel. 39. Építőjáték. 41. Rostnövény, hó-
csalán. 42. Lim…: hasznavehetetlen, ócska holmi. 44. Örkény
István hőse. 45. Spanyol és holland autójel. 46. Lekötelezett.

FÜGGŐLEGES: 1. A rejtvény megfejtendő fősora. 2.
Szolmizált dúr hangsor hatodik hangja. 3. Keserű anyagok;
latinul. 4. Hirtelen húzással kimozdít a helyéről. 5. Magyar író
(Endre 1877-1919). 6. Bizony, igazán. 7. Visít. 9. Lamartine köl-
teménye. 13. Lábfejnek a boka alatti hátsó része. 14. Bevá-
sárló hely. 15. Balaton…: község, üdülőfalu Veszprém megyé-
ben. 17. Az ókori Rómában a teljes jogú polgárok felső ruhá-
zatai. 19. …-: műanyagok nevének előtagja. 21. Attila egyik
becézése. 23. Kaolin, földpát és kvarc keverékéből kiégetett
kerámiai termék. 24. Cinnel bevont. 26. Mózes öt könyve, az
Ószövetség egy része. 29. Igen; oroszul. 30. Atlétika rövidí-
tése. 32. Település Győr-Moson-Sopron megyében. 34. …,
mint a gonoszok. 36. Egykori gépgyárunk neve. 38. Falra, bú-
torba erősített vízszintes lap. 40. Hálóban a labda! 43. Mé-
szammónsalétrom nitrogénműtrágya rövidített neve. 46. A
hélium vegyjele. 47. Személyes névmás.

keresztrejtvény

A 2015. december 11-i rejtvényünk helyes megfejtése: Minőségi pékáruk a Riwex-
től. A helyes megfejtést beküldők közül Báthory Lajos, Szerencs, Malom u.
10. szám alatti olvasónk 5 000 Ft-os ajándékutalványt nyert, amely levásárolható
a Riwex Kft. üzleteiben. A nyeremény átvehető a Szerencsi Hírek szerkesztősé-
gében. A január 15-i helyes megfejtést legkésőbb 2016. január 22-éig postai bo-
rítékban, vagy levelezőlapon juttassák el szerkesztőségünk címére (3900 Sze-
rencs, Kossuth tér 1.), vagy a Népház bejáratánál elhelyezett postaládánkba. 
A borítékra kérjük írják rá: Keresztrejtvény.

kos: iii. 21. – iv. 20.
Lehet, hogy az év első napjaiban nem

minden alakult elképzelései szerint, de ne kese-
redjen el! Kár volna egy félreértés miatt össze-
rúgni a port a környezetével. Talán úgy tűnik, eb-
ben az időszakban valami mindig közbejön.

bika: iv. 21. – v. 20.
Az év végi nagy hajtás után az Ön szá-

mára most érkezett el a pihenés ideje, ta-
lán egy utazás is szóba jöhet. Legyen óvatos és
várjon még a nagyobb beruházásokkal. Néhány
hét és minden kedvezőbben alakul az életében. 

ikrek: v. 21. – vi. 21. 
Hamarosan rájön, hogy a korábbi

módszerein változatnia kell. Olyan válto-
zások várhatók életében, amelyek új irányba te-
relik mindennapjait. Esetleg egy csábító állás-
ajánlat mutatja meg az Ön számára, hogy az al-
kalmazkodás készsége előnybe helyezik.

rák: vi. 22. – vii. 22.
Új kapcsolatokra tehet szert, üzleti

ügyei eredményesek lesznek. Munkájával
kapcsolatos új elképzelései talán most még koc-
kázatosak, ezért legyen óvatos! Most még ne kö-
telezze el magát, tájékozódjon, és a végső dön-
tést csak a következő időszakban hozza meg.

oroszlán: vii. 23. – viii. 23.
Ön szinte már hozzászokott ahhoz, hogy

környezete feltétel nélkül fogadja el minden dön-
tését, most azonban nem így történik. Sértődés
helyett inkább próbálja a dolgok jó oldalát nézni,
és igyekezzen most kompromisszumot kötni.

szűz: viii. 24. – iX. 23. 
Kipihenten, sok új elképzeléssel vág

neki az új évnek, de már az első napok-
ban kiderül, hogy néhány gyorsan megoldandó
probléma megoldására kell koncentrálnia. Le-
gyen óvatos, vigyázzon önmagára!

Mérleg: iX. 24. – X. 23. 
Az év első heteiben néhány régi problé-

ma megoldása vár Önre. Előfordulhat, hogy
munkahelyén egy félreértés, netán álhírek próbál-
ják Önt félrevezetni. Most talán úgy látja, hogy ön-
magán kívül nem számíthat senkire, de ez nem így
van és meglátja, ez a felismerés megerősíti Önt.

skorpió: X. 23. – Xi. 22.
A hetek, esetleg hónapok óta halasz-

tott dolgait most ne akarja egyik napról
a másikra megoldani. Ez nem sikerülhet, és le-
gyen óvatos, mert most felerősödik a balesetve-
szély valószínűsége. A közelgő változások meg-
oldást jelentenek majd minden problémára.

nyilas: Xi. 23. – Xii. 21.
Ön régóta vágyik a változásokra, de

amikor most megtörténik, mégis megijed. Új
irányba fordul az élete, de Ön nehezen lép ki a
megszokott kerékvágásból. Ne dőljön be a bi-
zonytalan ígéreteknek.

bak: Xii. 22. – i. 20.
Most még senkinek ne beszéljen a mun-

kájával vagy magánéletével kapcsolatos a
terveiről, mert félő, hogy valaki áthúzhatja számí-
tásait. Régóta számíthat azokra a pénzügyi gon-
dokra, melyek január végén érik el csúcspontjukat.

vízöntő: i. 21. – ii.19.
Ne foglalkozzon más dolgával! Van

elég gondja ezek nélkül is, törődjön in-
kább többet saját magával, szeretteivel! Munka-
helyén is érezheti a közelgő problémákat, tehát
használja ki régi kapcsolatait és nézzen új állás
után. Jó időszak következik a változásokra.

Halak: ii. 20. – iii. 20.
Az év végi ünnepek, a néhány napos

pihenés után még mindig nehezen ta-
lálja a helyét a munkahelyén. Ennek ellenére fi-
gyeljen a határidőkre, és az egészségére! Hama-
rosan jó híreket kaphat. A magánéletére is job-
ban oda kell figyelnie.

Horoszkóp – 2016. január 29-ig
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