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SzerencSen

Az 1848/49-es forradalom
és szabadságharc 170. év-
fordulóján szervezett ün-
nepi megemlékezést Sze-
rencs Város önkormány-
zata. (cikkünk a 4. olda-
lon).

SzerencSen
járt 

Orbán ViktOr
A kormányfő a környező
települések polgármeste-
reivel, a város intézmé-
nyeinek vezetőivel, és a
szimpatizánsokkal talál-
kozott Szerencsen. (cik-
künk a 3. oldalon).

Áldott húsvéti ünnepeket kívánok
Szerencs és Ond valamennyi

lakójának!

Koncz Ferenc
Szerencs polgármestere



Szerencs város életében hagyomány, hogy az
önkormányzat felköszönti a 90. életévüket be-
töltő lakosait. Marton Lajosné 1928 márciusában
látta meg a napvilágot, és a kerek születésnapi
évfordulón Koncz Ferenc polgármester látogatta

meg szerencsi otthonában és fejezte ki jókíván-
ságait. Margitka néni a helyi gimnáziumból ment
nyugdíjba. Férjét negyven évvel ezelőtt elveszí-
tette, de házasságából egy lány és két fiú szüle-
tett, akik két unokával és négy dédunokával ör-
vendeztették meg. Az
eseményen Koncz Fe-
renc polgármester ad-
ta át a város ajándéka-
it, valamint a miniszter-
elnök kézjegyével ellá-
tott emléklapot.
Március 10-én két
gyermek, hét unoka, öt
dédunoka – egyszóval
népes családi körben
ünnepelte kilencvene-
dik születésnapját a
Szerencs fecskési vá-
rosrészén élő Schmidt
Istvánné. Ilonka nénit
Koncz Ferenc polgár-

mester is köszöntötte a jeles évfordulón, illetve
átadta az idős hölgy számára Orbán Viktor mi-
niszterelnök emléklapon küldött jókívánságait.
Ilonka néni remek egészségnek örvend, konyha-
kertjét is maga gondozza. SfL

A délelőtt folyamán Koncz Ferenc, polgármester a Szerencsi Idősek Ott-
honában, a Gyémántkapu Idősek Otthonában, valamint a Fecskési Idősek
Klubjában köszöntötte a hölgyeket.
A Szerencsi Idősek Otthonában Kontra László, az intézmény vezetője
méltatta a hölgyeket, majd a férfi lakók verses műsorral kedveskedtek a
jeles nap alkalmából. A városvezető minden hölgynek egy-egy virágot
nyújtott át és ezzel kívánt boldog nőnapot. A polgármester ezután Sipos
Attilával, a szerencsi Gyermekjóléti Alapszolgáltatási Központ igazgató-
jával a Fecskési Idősek Klubjában köszöntötte a tagokat. 

A Gyémántkapu Idősek Otthonának hölgylakói is egy-egy virággal gaz-
dagodtak a nőnap alkalmából. 

A délutáni nőnapi rendezvényen zsúfolásig megtelt a
Rákóczi-vár Színházterme. Az ünnepségen Nyiri Ti-

bor alpolgármester köszöntötte a megjelenteket,
majd Koncz Ferenc beszélt a nők iránti tisztelet-
ről, az anyaságról és a gyengébbik nem megbe-
csüléséről. Ezt követően a Gyárkerti óvoda gyer-

mekei adtak elő zenés táncos műsort. Az est
sztárfellépője Bereczki Zoltán színész-énekes volt (fo-

tónkon), akinek produkciója nagy sikert aratott a fiatalok és az idősek
körében egyaránt. Az esemény végén a város képviselő-testületének
tagjai egy-egy cserepes virággal kedveskedtek a megjelent hölgyeknek.

M. B. – N. I.
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A nemzetközi nőnap alkalmából köszöntötték a város höl-
gyeit március 8-án Szerencsen. A városi ünnepségen Berecz-
ki Zoltán színész, énekes kedveskedett ünnepi műsorral.

A nőket Ünnepelték VárOSSzerte

SzÜletéSnApi köSzöntők



A vár udvarán Orbán Viktor elmondta, hogy az
elkövetkező időszakban nehéz döntéseket kell
meghoznunk. – Ezeknek a döntéseknek a meg-
hozatalához olyan emberekre van szükség a Par-
lamentben, akik nem ijednek meg a saját árnyé-
kuktól, akik rendes, becsületes emberek, akik
tenni kívánnak a hazájukért. Egész Európa ost-
rom alatt áll, és ez nem fog megszűnni a jövő-
ben sem. Bár innen ez kevésbé látszik, de Európa
komoly bajban van. Ma kevés ország van, amely
képes komolyan megvédeni magát, mellettünk
még a lengyelek, a csehek és a szlovákok mond-

hatják el magukról, hogy a kormányuk a nemzeti
érdekeket tartják szem előtt. Az országot akkor
tudjuk megvédeni, ha a magyaroknak olyan
egységes, a polgári, keresztény értékeket képvi-
selő kormánya van, mint a miénk. A munkában
hiszünk, és ezt mindenképpen pártfogolni fogjuk
a következő négy évben is. A családokért is sok
mindent tettünk. Ha kitartunk a munka, a család
és a haza mellett, akkor Magyarország fejlődni
fog – mondta a miniszterelnök.
Orbán Viktor a találkozót megelőzően ellátogatott
az egykori cukorgyár területére, itt az egyik rak-
tárépületben kapta meg Koncz Ferenc polgármes-
tertől azt a tanulmányt, amit a Debreceni Egyetem
készített egy új cukorgyár létesítése kapcsán. 
– A házi feladatot megkaptam – jegyezte meg Or-
bán Viktor a dokumentumok átvételekor.
A kormányfő időt szakított húsvéti édesség vá-
sárlására is, a Bonbon Kft. üzletében Takács Ist-
ván a cég ügyvezető-igazgatója fogadta.

M. B. - SfL
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Orbán Viktor, Magyarország miniszter-
elnöke látogatott március 19-én hétfőn
délelőtt Szerencsre, akit Koncz Ferenc
polgármester fogadott a Rákóczi-vár-
ban. A kormányfő a választókerület te-
lepüléseinek polgármestereivel, a vá-
ros intézményeinek vezetőivel, és a
szimpatizánsokkal is találkozott.

SzerencSre látOgAtOtt
A miniSzterelnök



A szerencsi Kossuth téren Koncz Ferenc polgármester osztotta meg ün-
nepi gondolatait megjegyezve, hogy nemzetünknek nem volt fejlett ka-
tonai ereje a forradalom idején, de az ország közös akarata meghátrá-
lásra késztette az akkori legfejlettebb hadsereget. – Mint oly sokszor,
csak idegen hatalmak segítségével tudtak legyőzni, térdre kényszeríteni
minket, de az ország összetartása, egysége és szabadságba vetett hite
mindig segített, talpra tudtunk állni. Most újra veszély fenyeget, de össze-
fogással, kitartással talpon tudunk maradni, újra meg tudjuk védeni ha-
zánk és Európa értékeit. A feladat nagy, de úgy kell ennek eleget tennünk,
hogy unokáink büszkék legyenek ránk, mint ahogy mi is büszkék vagyunk
elődeinkre – fogalmazott Koncz Ferenc.
Az ünnepi eseményen műsort adott a Hegyalja Pedagógus Kórus, majd
a helyi és a megyei önkormányzat, politikai pártok és civil szervezetek
helyezték el koszorúikat a ’48-as obeliszknél.
A szerencsi program a Rákóczi-várban folytatódott, itt a Borsod-Abaúj-
Zemplén Megyei Önkormányzat és Szerencs Város Önkormányzata közös
ünnepi közgyűlést tartott, amelyet Török Dezső közgyűlési elnök nyitott
meg. Török Dezső megjegyezte, hogy Kossuth és Széchenyi ugyan nem
mindig értettek egyet, de a céljuk közös volt: a nemzet szabadságának
a visszaszerzése, a polgári Magyarország alapjainak lerakása. Török De-
zső hangsúlyozta, hogy ma is szükségünk van az összefogásra, az elért
eredmények megvédésére a továbbhaladás érdekében.
Kovács Zoltán kormányszóvivő ünnepi beszédében arra figyelmeztetett,
hogy a szabadságért, a nemzeti szuverenitásért, az önrendelkezésünkért
a hétköznapokban, de főleg most kell megküzdeni. A programon műsort

adtak a Bolyai János Katolikus Általános Iskola di-
ákjai, majd Török Dezső emléklapot nyújtott át
Koncz Ferenc polgármesternek és felavatták az ár-
kád bejáratánál elhelyezett, a közös ünnepi köz-

gyűlés emlékére készített bronztáblát
. M. B. - SfL

Az 1848/49-es forradalom és szabadságharc 170. évfordu-
lóján szervezett ünnepi megemlékezést Szerencs Város Ön-
kormányzata.
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A ’48-AS hőSökre emlékeztek
SzerencSen

Az 1848/49-es forradalom és szabadságharc kezdetének 170. évfordulója
alkalmából szervezett programok március 13-án kezdődtek Szerencsen.
Széchenyi István szobránál a Rákóczi Zsigmond Református Általános Is-
kola diákjai szavaltak és énekeltek. Az eseményen az intézmény pedagó-
gusa, Aranyosi Edit beszédében elmondta, hogy 1848-ra emlékezni hálás
feladat, azért mert ekkor a magyarság egy olyan fordulópontjához érke-
zett a történetében, amikor fegyvert fogott a szabadsága megvívásáért
és megőrzéséért. Európa népei sorra buktak el, de a magyarok hosszan
kitartottak a szabadságért vívott küzdelemben. Ezt követően Széchenyi
István hazáért tett cselekedeteit emelte ki. A beszédet követően a meg-
emlékezők koszorúkat helyeztek el a mellszobornál. Petőfi Sándor emlék-
táblájánál a Szerencsi Szakképzési Centrum Műszaki és Szolgáltatási Szak-
gimnáziuma ás Szakközépiskolája diákjai versek és dalok kíséretében ele-
venítették fel az 1848/49-es eseményeket, majd ezt követően a diákön-
kormányzatok képviselői helyezték el a kegyelet virágait a költő táblájánál.
A koszorúzások sora az Ondi emlékműnél folytatódott. Az eseményen
Koncz Ferenc polgármester ünnepi beszédében kiemelte, hogy fejet kell
hajtanunk elődeink tettei előtt, hiszen akkor Európa közepén egy kis nem-
zet példát mutatott a világnak úgy, ahogy ezt utána is megtette, amikor
azt megkövetelte a haza. Továbbá elhangzott: fontos, hogy a jövő nem-
zedéke is büszkén tekinthessen vissza a múltra. – Azt kívánom, hogy min-
dig legyenek olyanok közöttünk, akik tudják, hogy mit követel a haza és
mindig legyenek olyanok, akik képesek áldozatot hozni a nagy közösség
érdekében – mondta el a városvezető. Ezt követően az Ondi Óvoda gyer-
mekei valamint a Városi Nyugdíjas Klub tagjai énekeltek és verseltek. Az
esemény koszorúzással zárult. V. E. A.

kOSzOrúzáSOk
A VárOSbAn
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– Miniszterelnök Úr korábban is járt már
városunkban. Mik a tapasztalatai a mai rö-
vid városnézés után?
– Szerencsen mindenki járt már, aki el akar jutni
a tokaji borvidékre, hiszen át kell menni a váro-
son. Nekem jó okom volt többször is arra, hogy
itt megálljak. Ez egy nagyon nehéz politikai hely,
itt éles csatákat vívtunk az elmúlt néhány évti-
zedben. Itt mindig voltak komoly ellenfeleink,
itt a szocialisták sohasem adták föl. Ezen kívül
Koncz Ferenc polgármester is hívott, hogy jöj-
jek. Neki van néhány „szívügye”, amit újra és
újra az asztalomra szokott tenni. Elmentünk az
egykori cukorgyár területére, ahol jónéhány év-
re eltemették Szerencs jövőjét, hiszen nagyipari
kapacitást építettek le 2008-ban. 
Most egy nagy tavaszi hadjáraton vagyunk, hi-
szen választási kampány van. Több mint 250
nagygyűlést tartunk, és negyvenezer aktivis-
tánk dolgozik egyszerre. Az utolsó héten nagy-
jából százezer ember dolgozik majd azért, hogy
a polgári, nemzeti, keresztény tábor kiérdemelje
és megkaphassa az emberek bizalmát. A mos-
tani látogatásom alkalmával találkoztam azok-
kal az emberekkel is, akik ehhez a közösséghez
tartoznak, és a vár belső udvarán egy „rákóc-
zis” hangulatú, őszinte, komoly beszélgetésben
lehetett részem.

– Részt vett egy munkaebéden is, ahol a
környező települések polgármestereivel
találkozott. Úgy tudom, hogy szóba került
a 37-es számú főút négysávosítása is.
– Elmondták, hogy mit várnak el a következő
kormánytól. Az egyik a 37-es út volt, úgy tudom,
hogy az előkészítés megtörtént, most már csak
meg kell csinálni. A települések vezetői megkér-
tek, hogy a következő kormány a Szerencsig tar-
tó hiányzó szakaszt mindenképpen vállalja el.
Ezt meg tudjuk csinálni. Ezen kívül volt még jó-
néhány más észrevételük: javaslatokat tettek a
CSOK megváltoztatására, és a nyári jégeső miatt
tönkrement házak tulajdonosainak problémáit
is elmondták. Ezeknek a bajoknak egy része
könnyen orvosolható. A polgármesterek nem
hallgatták el azt sem, hogy sok jó dolog történt
a régióban. Szerencs város válláról levettünk
több mint három milliárd forintnyi adósságot
még 2011-ben. Az előző szocialista-liberális kor-
mány alatt felhalmozódott adósságot kellett el-
vinni. 5 milliárd forint körüli összeg érkezett Sze-
rencsre és a térségbe fejlesztések formájában,
ami itteni léptékkel mérve komoly erőforrás. Ez
viszi előre az országot, hogy itt mindenki, a leg-

kisebb település polgármestere is előbbre akar
jutni, és többet akar annál, mint amit eddig si-
került elérni. Azt senki sem kérdőjelezi meg,
hogy az ország fejlődik. Nagy utat tettünk meg
ahhoz képest, ahol 2010-ben volt az ország. 

– Említette, hogy találkozott a helyi akti-
vistákkal is.
A vár udvarán köszöntöttem az egybegyűlt tá-
mogatóinkat. A fő téma az volt, hogy meg kell
védenünk Magyarországot, mert láthatjuk: Nyu-
gat-Európában lépésről lépésre megváltoztatják
az ország összetételét, ha beengedik ide a mig-
ránsokat, vagyis ha megindul a betelepítés, amit
Brüsszel szeretne. Ellen kell állni, és olyan kor-
mányra van szüksége Magyarországnak, amely
képes ellenállni. Egyetlenegy pártban sem látok
elegendő erőt, elszántságot és akaratot, hogy
meg akarná, meg tudná védeni Magyarországot
Brüsszellel vagy egy nemzetközi hálózattal szem-
ben, ami olyan hatalmas pénzeket mozgat, mint
Soros György. Ezek komoly ellenerők, itt nem le-
het megremegni, komoly, férfias kormányzati
munkára, erős parlamenti blokkra van szükség
ahhoz, hogy az országot meg tudjuk védeni.

– Ön szerint mi a választások tétje?
– A választás bonyolult dolog. Egyszerűnek tű-
nik, bemegyünk, behúzzuk a két ikszet, össze-
számolják és hirdetnek egy eredményt. De itt
komoly dolgok dőlnek el. Akkor is, ha mindenki
úgy érzi, hogy nem feltétlenül rajta múlik, mégis
könnyen lehet, hogy egy szavazólapon múlik az
ország jövője. Azt szeretném, hogyha minden
választópolgár érezné: ő esetleg egy döntő vé-
leményt fejezett ki a szavazatával. Bonyolult és
nehéz időket élünk Európában. Afrika felől sok
tízmillió ember akar bejutni Európába, jönnek
a Balkáni útvonalon keresztül Közel-Keletről és
Ázsiából is. Láthattuk 2015-ben, hogy milyen
hullámok indultak el, és mi ezt megfékeztük a
határvédelmi kerítéssel. Most védve vagyunk,
de ezek a hullámok csak átmenetileg csitulnak
el, hiszen újra és újra elindulnak a migránsok. A
következő egy-két évtizedünk azzal telik majd,
hogy miközben fejlesztjük Magyarországot,
gondoskodunk az idősekről, támogatjuk a csa-
ládokat, tovább erősítjük a gazdaságot, közben
az országot a kívülről jövő nyomás ellen meg
kell védenünk. Arra kérem a választókat, hogy
érezzék át a döntés jelentőségét. Nem négy év-
ről, nem egy kormányról, hanem Magyarország
jövőéről döntünk: magyar ország marad-e Ma-
gyaroroszág. Ez a választás tétje. 

– Az Ön véleménye szerint milyen képvi-
selőre van szüksége a mi régiónknak?
– Ez a környék nagyon sokszínű. Tiszaújváros-
ban is voltam reggel, átadtunk egy hatalmas, új
gyárat. Most éppen Szerencsen vagyok, de itt
egészen más a kultúra, a hagyományok, más az
ipari háttér. Másképpen és másból élnek az em-
berek, ráadásul itt vannak a Szerencs környéki
kis települések is. Olyan képviselőre van legin-
kább szükség, aki jól ismeri ezt az egész, sok-
színű térséget. Szerintem Szerencs egy jó híd-
főállás, Koncz Ferenc pedig jó polgármester volt
az elmúlt években. Régóta ismerem, és meg-
győződtem arról, hogy ő nagyon jól ismeri az
egész választókörzetet: él-hal ezért a térségért,
a városáért, az itt élő emberekért. Az első szá-
mú feltétel egy jó képviselőnél, hogy harcosan
elkötelezett legyen az itt élők mellett. Ma is el-
mentünk a cukorgyár területére, és a kezembe
adott egy dokumentációt, amit a Debreceni
Egyetemen készíttetett el; ez arról szól, hogyan
lehetne Szerencsen újra egy cukorgyárat felépí-
teni. Még nem tudom, hogy ez lehetséges-e, de
az biztos, hogy ha lehetséges, akkor a kormány
ezt támogatni fogja. Úgyhogy megkezdődnek
erről a konzultációk, meglátjuk, mit tudunk eb-
ből kihozni. Ha a kormányon múlik, akkor lesz
újra cukorgyár itt Szerencsen. Fontos dolog
még, hogy bátor emberre van szükségünk, mert
nagy erők feszülnek Magyarországnak. A So-
ros-hálózat egész birodalma. Brüsszelben is
időnkét olyan dolgokat akarnak ránk kénysze-
ríteni, amelyek nem jók Magyarországnak. A
harmadik feltétel, hogy nagy munkabírással kell
rendelkeznie egy képviselőnek. A képviselőség
és a kormányzás olyan munka, ahol sokat kell
dolgozni. Koncz Ferenc barátom személyében
tehát olyan embert ajánlok a szerencsiek és a
térségbeliek figyelmébe, aki ismeri ezt a helyet,
aki bátor ember, szereti az itt élőket és kiáll az
érdekeik mellett. M. B.

Orbán Viktor, Magyarország miniszterelnöke március 19-én Szerencsen járt, ahol
exkluzív interjút adott a Szerencsi Városi Televíziónak. A beszélgetésen szó esett
az országgyűlési választás tétjéről és a 37-es számú főút négysávosításáról is.
Alább az interjú szerkesztett változatát olvashatják.

„mAgyArOrSzág jöVőjéről döntÜnk”



Az elnyert pályázat a városi tanuszodát, a Szak-
képző iskolát, valamint a szerencsi Idősek Ott-
honát érinti. Az utóbbinál már második hete
tartanak a munkálatok. Itt most jelenleg 27 da-
rab egyenként 100 méteres kutat fúrnak a föld-
be a szakemberek. Ezek biztosítják majd a vizet
a hőszivattyús rendszerhez. A hőszivattyú taka-
rékos, biztonságos, egyszerűen működő fűtő
rendszer. A munkálatok lassan haladnak, mivel
a zempléni talaj nem igazán kedvez a kútfúrás-
nak. Az előre eltervezett 100 méter napi fúrást,
csak 3 nap leforgása alatt tudják teljesíteni.
A hőszivattyús rendszer mellett, a pályázat tar-
talmazza még a napkollektorok kiépítését is. A
napenergia jelentős mértékben csökkenti majd

a két épületkomplexum energiafogyasztását,
sőt a forró nyári napokon még túltermelés is
előfordulhat. A beruházások várhatóan június
végére készülnek el. Egy másik építkezés mun-
kálatait is elkezdték már az Idősek Otthonánál.
Az ötletet és a támogatást Koncz Ferenc, Sze-
rencs város polgármestere, valamint szerencsi
vállalkozók adták azért, hogy egy kis kápolna
kerüljön kialakításra az udvaron. A kivitelezést
a Szerencsi Városgazda Nonprofit Kft. szakem-
berei végzik el, és legkésőbb idén június végére
el is készül. N. I.
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Több mint 395 millió forintból valósul meg három szerencsi intézmény energe-
tikai korszerűsítése.

A Szerencsi Tankerületi Központ és a Bekecsi II.
Rákóczi Ferenc Általános Iskola szakmai konfe-
renciát szervezett a négy járás általános iskolá-
inak vezetői számára. A szakmai összejövetel a
Megújulás-Együttműködés –Hatékonyság-Sta-
bilitás címet viselte. Az eseményen Szabó Árpád
a tankerület igazgatója, valamint Koncz Ferenc
polgármester köszöntette a megjelenteket. Az
intézmény művészeti csoportjának műsorát kö-

vetően mások mellett dr.
Szinay Attila, jogi és
igazgatási ügyekért fe-
lelős helyettes állam-
titkár, a Diósgyőri Bir-
kózó Club elnöke tartott
előadást az agrár szakkép-
zés jövőjéről.

V. E. A.

tAnkerÜleti kOnferenciA

energetikAi kOrSzerűSítéSek
Az időSek OtthOnábAn
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Kocsis Sándor
római katolikus

plébános

Húsvét Öröme.
Ez a lelkület megelőzi az

alázat lelkületét. Nagypén-
tek leborulásával kezdődik a Húsvéti Öröm ün-
nepe, tudnunk kell nagypéntekről is. Hiszen in-
nét a Föltámadt Krisztus által felemelve a mi
halálunk sem reménytelen elmúlás.
Nagypénteken a papság a szent szertartások
kezdetén leborul, lefekszik a földre a nyitott ta-
bernákulum előtt. Nincs ének, nincs hangzó szó,
nincs beszéd. A nyitott tabernákulum Jézus
megnyitott oldala. A szent Kereszt alatt va-
gyunk most. A megújulás, a felkelés, az ige új
füllel történő hallgatása, egy közösség létrejöt-
te csak innét forrásozhat.
A kezdetek, nem a hangos imádság, hanem a
néma leborulás. Hittel felnézni a keresztre. A
nagypéntek szent Evangélium, a János-passió
és a szent kereszt leleplezése a Szentlélek műve,
aki azt akarja, hogy hittel feltekintsek az Úr ke-
resztjére: „Íme, a keresztnek fája, melyen a világ
üdvössége függött, jöjjetek, imádjuk!”
A leleplezett feszületnek ez a néma, hittel tör-
ténő nézése, szemlélése az üdvösség forrása.
Aki a keresztre feszített Isten sebeire föltekint
mint üdvösségének, élete végső megmentésé-
nek, beteljesülésének forrásaira, az üdvözül. A
szentírás minden kijelentése csakis is itt, a Kál-
vária hegyén lesz egyértelmű.
A szinoptikus evangéliumokban arról olvasunk,
hogy Jézus keresztre feszítésének órájában sö-
tétség borult a földre. Ez a sötétség fölidézi a
teremtés kezdetét, amikor a föld puszta volt és
üres, sötétség borította a mélységeket, és Isten
lelke lebegett a vizek fölött.
De megjeleníti a bűnbeesett, megváltatlan em-
ber állapotát is, ezt a nemlétezés sötétjénél is
sűrűbb sötétséget, mely fölött nem lebeg Isten
Lelke, mert Isten szeretetét visszautasította az
ember.
Jézus halálának pillanatáig, vagyis addig a pil-
lanatig, amikor a megváltás megtörtént, és íté-
let helyett a megbocsátás szentsége létesült, a
végső értelmetlenség áthatolhatatlan éjszakája
borult az emberiségre. Az evangélium viszont,
már az isteni irgalomból született új világról be-
szél, az új teremtésről, mely fölött ismét ott le-
beg az Isten Lelke, a pünkösdi Lélek. Egyetlen
evangélista sem állt a kereszt alatt, csak ő, s
annyira elkápráztatta az új világ ragyogása, az
a fény, mely Krisztus halálából áradt szét az
egész világra, mindent és mindenkit bearanyoz-
va az isteni irgalom sugaraival. Ez Húsvét Öröme
az Isten megbocsát a bocsánatot kérőnek.

Csejoszki Szabolcs
görögkatolikus

parókus

„Tegnap veled te-
metkeztem el Krisztus,

ma Veled ébredek a feltá-
madóval!”

A nagyböjt hosszú útja után, a nagyszombat
esti szertartáson Máté evangéliumából ol-
vassuk a következőket:”Ne féljetek! Tudom,
Jézust keresitek, akit keresztre feszítettek.
Nincs itt! Föltámadt amint megmondta. Jöj-
jetek, nézzétek meg a helyet, ahol nyugo-
dott az Úr!” Ezzel az üzenettel veszi kezdetét
a Feltámadás ünnepe. Milyen örömről lehet
szó, amit Krisztus készít számunkra, amely
ajtókat bezáró apostolokból vértanúkat al-
kot, ami a szeretet fényébe helyezi az egész
emberiséget? A lényünk legmélyét érintő,
mindenki számára átélhető önfeledt boldog-
ság ez. Az Isten húsvétkor végérvényesen el-
mondja világunknak, hogy a reménytelenség
kora lezárult és elérkezett a reménység és az
öröm kezdete. Arra hív minket, hogy az
egész teremtett világ újuljon meg, még a
gondok terhe alatt görnyedező ember is, az
is aki elfelejtette Istenét. Jézus tanítványai,
az apostolok is különböző emberek voltak,
sokféle életút állt mögöttük. A szenvedés
óráiban is különféle módon viselkedtek. Volt
aki a kereszt alatt állt, volt aki nyomatékosan
kijelentette, hogy nem ismeri Jézust, olyan is
akadt, aki karddal akarta védelmezni Őt. Hi-
tük legnagyobb kérdésére, az üres sír látvá-
nyára is különböző módon reagáltak. János
a fiatal tanítvány futva érkezett a sír ajtajá-
hoz, Péter megfontoltan időt adva gondola-
tainak sejtette meg a feltámadás örömét,
Tamás apostol bizonyítékot keresett és ta-
lált. Egy dolog azonban közös volt bennük
személyes életük reménytelenségéből re-
ményre, szomorúságuk helyett örömre talál-
tak. Életünk folyamán mindannyian átéljük a
„nagypénteki” kilátástalan órákat, és mind-
ezek között mi, különböző emberek keressük
a reményt a csalhatatlan biztonságot és a
maradandó örömöt. A sír és az üres sír lát-
ványa mindannyiunk életének része! Húsvét-
kor az apostolokhoz hasonlóan személyes
választ kell adnunk a Krisztus által készített
örömre. Ma nekünk kell kételyeinkkel, mus-
tármagnyi hitünkkel önfeledten kiáltani: Fel-
támadt Krisztus halottaiból, legyőzte halállal
a halált, és a sírban lévőknek életet ajándé-
kozott!” Ma nekünk kell a feltámadás örö-
mének apostolaivá válni!

Balázs Pál 
református 
lelkipásztor

A húsvéti történetek
kapcsán feltűnik, hogy a

feltámadt Jézus Krisztus
bárkivel találkozik, mindenkitől kérdez valamit.
Mária Magdalénától, az emmausi tanítványok-
tól, vagy éppen a tizenegyre apadt tanítványa-
itól. Így talál ránk is kérdéseivel és nem lehet
úgy eltölteni a húsvéti ünnepet, hogy ezekre
a kérdésekre ne adnánk választ.
Mária Magdalénától azt kérdezi: Asszony mi-
ért sírsz? Kit keresel? Hiszen nincs okod sírni,
nincs okod ebben a temetőkertben sírva járni,
amikor Jézus feltámadt. Idén már tizenegy
testvérünket temettünk el a református közös-
ségből. Kérdez hát téged is sírkertekben járó
özvegyet, árvát, gyászolót: Miért sírsz? Hiszen
győzött a halál felett az élet. Ezt hirdeti hús-
vét.
A félő tanítványoktól azt kérdezi: Miért
rémül tetek meg, és miért támad kétség a szí-
vetekben? Amikor belépett Jézus az ajtón
hozzájuk, félelem lett úrrá rajtuk. De Ő ezt
mondta, békesség néktek. Sokszor zárkózunk
be mi is a magunk világába. Abba ne szóljon
bele senki. Sokszor kétségek, félelmek miatt
zárkózunk be. A feltámadt Jézus azt mondja
erre, békesség néked. Az én békességemet
adom néked.
Az emmausi tanítványoktól azt kérdezi: Miről
beszélgettek egymással útközben? Sajnos ma
már a beszélgetés is elmarad „útközben”.
Nem beszélünk a társunkkal, nincs már mon-
danivaló egymásnak. A szavak is leértékelőd-
tek. Vagy , ha van szó, akkor az többnyire ká-
romkodás, veszekedés. Eljön az idő, amikor
már nem lesz kivel beszélgetni, megbeszélni a
mindennapi dolgainkat. De a nagy kérdése Jé-
zusnak, az, hogy miről beszélgettek…? A ta-
nítványoknak azt hagyta meg, hogy menjenek
szerte az egész világba és beszéljék az evan-
géliumot minden teremtménynek. Az evangé-
lium azt jelenti örömhír, örömüzenet, Istentől
jövő jó hír, arról, hogy Jézus él. Szoktunk-e er-
ről beszélni egymással? 
Az emmausi tanítványoknak feltett kérdés
másik leirata: Miért vagytok szomorú ábrázat-
tal? A feltámadott Jézus a bűneinkből felsza-
badult új élet lehetőségét hozta. Ne légy hát
szomorú.
Valaki azt monda, hogy a húsvéti idő vizsgaidő
az életünkben, a többi idő tanulási idő, a vizs-
gára készülődés ideje. Húsvétkor szükséges fe-
lelni, vallást tenni. Áldott ünnepet mindnyá-
junknak!

húSVéti gOndOlAtOk



Erzsébet királyné, Sissi
életéről nyílt kiállítás
március 7-én a Rákóczi
Zsigmond Református
Általános Iskola aulájá-
ban. A tanintézmény-
ben hagyományosan a
március a történelem

hónapja. Idén ebből az alkalomból Wittelsbach Erzsébet osztrák császár-
nét, a magyar királynét választották a kiállítás témájául. A projektben
50-60 gyermek vett részt, akik ruhákat varrtak, tablókat készítettek, ku-
tatómunkát végeztek és Sissi naplójának egy részletét is lemásolták. 
A megnyitón Aranyosi Edit, történelem szakos pedagógus, a projekt ve-
zetője röviden ismertette Erzsébet királyné életútját, majd a diákok kö-
zelebbről is megszemlélték a tárlatot. A történelmi hónap keretében lesz
még Sissi hajszépségverseny és az osztrák császárné kedvenc ételeit is
megismerhetik majd a tanulók az iskolában. A kiállítás létrehozásában

közreműködő gyerekek Sissi kedvelt magyarországi tartózkodási helyére
a gödöllői kastélyba látogatnak majd áprilisban. M. B.

Az általános iskolák végzős tanulói januárban tettek központi írásbeli fel-
vételi vizsgát és sokan szeretnék a középiskolai éveiket a szerencsi gim-
náziumban eltölteni. A szóbeli elbeszélgetés jó alkalom arra, hogy a diá-
kok megismerkedjenek leendő tanáraikkal. Az eseményen az intézmény
igazgatóhelyettese Gazdóf Miklósné köszöntötte a megjelenteket és is-
mertette a délután programját a jelenlévőkkel. A felvételi során a peda-
gógusok megismerhetik a leendő gimnazisták személyiségét, hobbiját,
és megtudhatják, hogyan viszonyulnak a diákok a tanuláshoz.
A rendészeti tagozatra jelentkezőket március 3-án várta a gimnázium a
fizikai alkalmassági vizsgára.
A tanulók a bemelegítést követően az erőnléti tudásukról adtak számot,
ezzel is bizonyítva, hogy alkalmasak a rendészeti pályára. A diákoknak
többek között kötélmászásban, ingafutásban, helyből távolugrásban és
fekvőtámaszban kellett jeleskedniük. A résztvevők az erőnléti felmérések
után megtudták, sikerült-e a gimnázium által felállított követelményeknek
eleget tenni. F. D.
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felVételi VizSgák
A bOcSkAibAn

SiSSi kiállítáS nyílt
A rákóczi iSkOlábAn

Szóbeli felvételi elbeszélgetések zajlottak február 28-a és
március 2-a között a Bocskai István Katolikus Gimnáziumban.
A rendészeti tagozatra jelentkező nyolcadik osztályos diáko-
kat fizikai alkalmassági vizsgára is várták az intézménybe.

A gyerekek a második félévtől négyféle robottal ismerkednek meg,
amelynek első verzióját már meg is építették március 8-án.A gyerekek
nagy érdeklődéssel és odafigyeléssel követték a robotika foglakozást irá-
nyító Földesiné Noviczki Rózsa utasításait. Az intézmény igazgatója Gasz-
perné Tilman Edina elmondta, hogy a Lego robotika foglalkozás nem
csak a tehetséges diákoknak, hanem a tanulási nehézségekkel küzdő gye-
rekek számára is segítséget nyújt. Mindemellett az intézményvezető a
következő tanévtől szeretné továbbfejleszteni a programot. – A leendő
első osztályos tanulóinknak matematika óra keretében a lego matekot
szeretnénk alkalmazni, ami segít a gyerekeknek a számfogalom kialakí-
tásában, valamint a matematika minden területére fejlesztő hatással van:
halmazelméletben, oszthatósági szabályok elsajátításában és az alapmű-
veleteknél is segítséget nyújt a gyerekeknek – mondta az igazgató. A
fejlesztőeszközök beruházását az Egri Főegyházmegye 8,5 millió forinttal
támogatta, ezen kívül az intézmény a saját költségvetését is felhasználta
a foglalkozás létrehozásához. F. D.

elkezdődött 
A rObOtikA OktAtáS

A bOlyAibAn
Kezdetét vette a Lego robotika-oktatás a Bolyai János Ka-
tolikus Általános Iskolában.
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Az „Országos görögkatolikus hit- és erkölcstan verseny az ifjúság évé-
ben” döntőjét március 3-án tartották meg Máriapócson. A versenyen
részt vett a Bolyai Iskola három diákja Homoki Olivér, Tóth Ildikó és Mi-
kita Lóránt, felkészítő tanáruk Szabóné Bulátkó Mónika volt. A gyerekek
tudásukkal megyei első helyezést értek el, míg az országos ranglistán
nyolcadikok lettek. A résztvevők alaposan felkészültek a megyei meg-
mérettetésre a korábbi hittan és képzőművészeti versenyfeladatok
megoldásával. Elmondásuk szerint az országos verseny feladatai okoz-
tak némi nehézséget, ám az akadályokat így is sikerrel vették.
A verseny apropója az országjárásra induló ún. Nemzetközi Eucharisz-
tikus Világkongresszus Missziós Kereszt, ami közel 3 méter nagyságú
bronzból készült feszület. A művészeti alkotás közepén Krisztus kereszt-
jének egy darabja található, amit körbevesz 18 magyar Szent ereklyéje.
A keresztet elsőként a versenyen részt vevő diákok tekinthették meg. 

F. D.
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megyei elSő helyezéSt értek el

A szerencsi Művészeti Iskola zongora tanszakos tanulói részt vettek a Sáto-
raljaújhelyen megrendezett Regionális Verbunkos Zongora Négykezes Verse-
nyen, ahol előkelő helyezéseket értek el. Eredmények: Osvay-Szabó Blanka
és Osvay-Szabó Bernadett második helyezett lett, Szabó Ágota és Szabó Zsó-
fia dicséret kapott. Gergely-Szóráth Dávid és Osztás Viktória szintén dicséretet
kapott. Felkészítő tanáruk Osztás Viktória volt. Molnár Lilla és Bodovics Va-
lencia harmadikok lettek, felkészítő tanáruk Czimbalmos Valéria volt.

VÁNYAI
TEMETKEZÉS
47/361-906, 20/966-4464

KRIPTA, SIRKŐ

tehetSégeS zOngOriSták



Honfi László 1953-ban született Mezőzomboron. Kevés időt töltött ott,
ugyanis a 60-as években szüleivel együtt átköltöztek Szerencsre. Gyer-
mekkora mozgalmas volt, köszönhetően a horgászatnak és a sportnak.
– Amikor fiatal voltam, sokszor horgásztam a Szerencsi-patakban, és ez
ma már hihetetlenül hangzik, de a várkerti tóhoz is gyakran jártunk pe-
cázni. Az egyik barátom vitt magával, ő mutatta meg, hogyan is kell halat
fogni. Akkoriban még nem álltak a rendelkezésünkre profi horgászbotok,
nem beszélve a horgokról, amit mi annak idején rendszeresen gombos-
tűkből hajtogatva készítettünk el. Én azonban ennek ellenére is élveztem,
sőt imádtam a pecázást! A várkerti tóban fogtam ki életem első halát is.
Ez volt az a pillanat, amikor igazán magával ragadott a horgászat – em-
lékszik vissza Honfi László. Miután elvégezte az általános iskolát Szeren-
csen, a miskolci Berzeviczy Gergely Vendéglátóipari Technikumban foly-
tatta a tanulmányait. Középiskolásként nagyon szeretett barátaival a cso-
baji hármas-tónál horgászni. Gyakran mentek oda akár több napra is.
Ilyenkor sátrakban aludtak, bográcsban főztek, a pecázáson túl pedig
több órán keresztül úsztak a tóban. – A horgászás már akkoriban is ki-
kapcsolt engem, megnyugtatott, amire kevés más hobbi lett volna alkal-
mas. Természetimádó vagyok: olyan környezetben szeretem tölteni a sza-
badidőmet, ahol zöld növényzet és víz van, mert itt érzem jól magam –
folytatta Honfi László. 1972-ben végezte el a középiskolát és innentől
kezdve a vendéglátásban és a kereskedelemben dolgozott, egészen 1982-
ig. Ekkor jött ugyanis a világméretű gazdasági válság. – Abban az időben
nagyon nehézzé vált a megélhetés. Úgy döntöttem, hogy pályát váltok
és a rendőrségnél, vagy a katonaságnál esetleg a tűzoltóságnál próbálok
meg elhelyezkedni. Egy barátom biztatására az utóbbit választottam.
Még abban az évben felvettek a miskolci tűzoltósághoz és 1982-től egé-
szen 2014-ig ott teljesítettem szolgálatot, onnan jöttem el nyugdíjba is
– mondta Honfi László. Időközben megnősült és két gyermeke született,
akik szintén szeretnek halat fogni. – Két fiam van és két lány unokám
született. Dorottya most kezdi az első osztályt, Julianna pedig 4 éves.
Dorottya fiatal kora ellenére már horgászik, imád a természetben lenni.
Ez melegséggel tölti el a szívem – meséli. Honfi László az 1970-es évek
elejétől tagja a Szerencsi Horgász Egyesületnek. – A kétezres évek elején
csökkent a horgászok aktivitása a szervezetben. A hatékonyabb munka
érdekében a 2006-os tisztújító választáson úgy döntöttünk a horgász-
társaimmal, hogy megpróbáljuk frissíteni a vezetőséget. Szerettünk volna
motivációt és célt vinni az egyesület életébe, mert nem igazán úgy men-
tek a dolgok, ahogy azt sok horgász szerette volna – mondta. Az elnök-
ségi választáson fölényesen nyert Honfi László. A szerencsi horgászok
elégedettek a vezetésével, hiszen már harmadik ciklusát kezdte meg, el-
lenjelölt nélkül. – Megmondom őszintén, nem feltétlenül tartom jó do-
lognak, hogy nincs másik induló. Mi lesz akkor a jövőben? Eljön majd
egyszer az a pillanat, amikor a jelenlegi vezetőség azt mondja, hogy el-
fáradtunk. Jelenleg nem látok esélyt arra, hogy a fiatalok közül bárki is
szeretné átvenni a vezetést, vagy bármiféle hajlandóságot mutatna erre
– folytatta Honfi László. Példaképének Spisák Lajost tekinti. Az egyesület
egykori titkára több évtizeden keresztül meghatározó szerepet töltött be
a sportág életében. – Nagyon szerette őt mindenki. Tiszteletére évente
rendezünk emlékversenyt a Homokos- tavon. Örömmel látom azt, hogy
egyre többen neveznek, sőt tavaly már meg kellett húznunk a határt 60
horgásznál, mert egészen egyszerűen nem fértünk el – meséli.

Honfi László úgy gondolja, hogy ameddig ereje engedi, vezetni fogja a
Szerencsi Horgász Egyesületet. Jövőbeli tervei között szerepel, hogy a
volt cukorgyári hűtőtavakon is tudjanak majd halat fogni. A szerencsi hor-
gász mindenkit arra biztat, hogy életében legalább egyszer próbálja ki a
pecázást. N. I.
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Honfi László immár tizenkét éve vezeti a Szerencsi Horgász
Egyesületet és mindig is a városi horgászok érdekeit tartotta
szem előtt. Már gyermekkorától kezdve pecázik. A horgászat
számára több mint egy egyszerű hobbi. Vele beszélgettem.

„A hOrgáSzAt SzámOmrA
több mint egy egySzerű hObbi”



A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei 
Hulladékgazdálkodási Közszolgáltató Nonprofit Kft., 
mint megyei hulladékgazdálkodási közszolgáltató 

2018. márciusában elindította 
a házhoz menő zöldhulladék gyűjtését. 

Szerencsen minden páros hét hétfői és keddi napján 
szállítják el a zöldhulladékot. 

Legközelebb április 3-án és 4-én.
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Szerencsi polgármesteri hivatal
Szerencs, Rákóczi út 89., Tel: (47) 565-200, Fax: (47) 565-210, E-mail: hi-
vatal@szerencs.hu. A hivatal ügyfélfogadási ideje: hétfő 8–12 óráig,  szer-
da: 8–12 és 13–16 óráig, péntek 8–12 óráig.
Fogadóórák: Koncz Ferenc polgármester: időpont-egyeztetéssel.
Dr. Egeli Zsolt alpolgármester: minden hónap harmadik hétfőjén 
14 órától, legközelebb április 16 -án. Nyiri Tibor alpolgármester: alpol-
gármester: minden hónap harmadik csütörtökén 14 órától, legközelebb
április 19-én. Dr. Barva Attila jegyző: minden páros hét szerdáján 8-12
óráig, legközelebb április 4-én. A fogadóórák általános bejelentkezés
alapján történnek a (47) 565–202-es számon.

Szerencsi járási hivatal, kormányablak
Szerencs, Rákóczi út 89. Tel: (47) 795-248, (47) 795-246, (47) 795-240
(porta). Ügyfélfogadás: hétfő: 7–17 óráig, kedd–péntek 8–18 óráig.

Szerencsi járási hivatal és gyámhivatal
Szerencs, Rákóczi út 63. Tel: (47) 777-561, (47) 777-562, (70) 436-1999.
Ügyfélfogadási idő: hétfő és szerda: 8–12 óráig és 13–16 óráig, péntek:
8–12 óráig.

háziorvosi rendelők
I. számú háziorvosi rendelő: rendel: dr. Rohály Judit háziorvos, fő-

orvos. Cím: Szerencs, Jókai út 2. Tel.: (47) 362-590. Rendelési idő: hétfő:
12–16 óráig; kedd–péntek: 8–12 óráig. II. számú háziorvosi rendelő:
rendel: dr. Móré László háziorvos. Cím: Szerencs, Rákóczi út 51. Tel.: (47)

362-225. Rendelési idő: hétfő–kedd: 8–12 óráig; szerda: 14–17 óráig; On-
don: 9–12 óráig; csütörtök–péntek: 8–12 óráig. III. számú háziorvosi
rendelő: rendel: dr. Sütő Szilveszter háziorvos, városi főorvos. Cím: Sze-
rencs, Rákóczi út 51. Tel.: (47) 362-638 (asszisztens); (47) 560-016 (főor-
vos). Rendelési idő: hétfő–szerda: 8–12 óráig; csütörtök: 13–16 óráig; pén-
tek: 8–12 óráig. IV. számú háziorvosi rendelő: rendel: dr. Spak László
háziorvos. Cím: Szerencs, Rákóczi út 51. Tel.: (47) 361-203. Rendelési idő:
hétfő: 8–12 óráig; kedd: 12–16 óráig; szerda–péntek: 8–12 óráig. V. számú
háziorvosi rendelő: rendel: dr. Gál Tamás háziorvos. Cím: Szerencs, Rá-
kóczi út 75. Tel.: (47) 305-252. Rendelési idő: hétfő–kedd: 8–12 óráig; szer-
da–péntek: 13–16 óráig.

Ügyeletes gyógyszertárak 
Március 19-25.: Centrum Gyógyszertár. Március 26. – április 1.: Orosz-
lán Patika. Április 2-8.: Alba Gyógyszertár.

központi orvosi ügyelet
Szerencs, Rákóczi út 51. Tel.: (47) 364-300. Diszpécserszolgálat: (47) 362-
255. Hétköznap délután 15 órától másnap reggel 7 óráig. Hétvégén, sza-
badnapokon, munkaszüneti napokon és ünnepnapokon reggel 7 órától
az első munkanap reggel 7 óráig.

Szerencsi hírek ügyeleti telefonszáma:

(20) 340–6089

közérdekű infOrmációk

indul
A zöldhullAdék

gyűjtéSe



A mate a magyalfélék
családjába tartozó, Dél-
Amerikában őshonos fa-

faj, megjelenésében a
magyalra emlékeztető

szubtrópusi örökzöld növény.
Leveleiből készül a mate tea, mely-

nek magas az ásványi anyag és vitamintartal-
ma. Ez a zöld teákhoz hasonló, de annál táplá-
lóbb ital lassan, de egyre szélesebb körben kezd
elterjedni a világon, így hazánkban is. A belőle
készült tea Argentína, Brazília és Chile nemzeti
itala. A főzet zöldes színű, a teához hasonlóan
koffein és tannin tartalmú élénkítő ital. A mate
tea spanyol elnevezése Yerba Mate, de gyakran
nevezik paraguayi, illetve brazíliai teának is.
Édeskés és kesernyés aromaanyagai a zöldteá-
éhoz hasonlóak. A mate növényben megtalál-
ható illó aromaanyagok kétharmada forrázatá-

ból is kimutatható, ugyanakkor a mate keve-
sebb csersavat tartalmaz, kevésbé összehúzó
hatású, mint a zöld-vagy fekete tea. A koffein-
nel csaknem azonos mennyiségű mateint tar-
talmaz, ezenkívül 146 féle illóolajat, ásványi
anyagokat, nyomelemeket, csersavat és renge-
teg vitamint. Erősíti az immunrendszert, csök-
kenti a stresszt, a fáradtság- és éhségérzetet,
segíti az emésztést, ellazítja az izmokat, lassítja
az öregedést, frissíti az agytevékenységet, a
vérkeringést, segíti a szívműködést, méregte-

lenít, szabályozza a vércukorszintet. Meghűlé-
ses megbetegedéseknél alternatív C-vitamin
forrás lehet. Az idegrendszerre 1-1,5% koffein-
tartalmánál fogva serkentőleg hat: frissíti a köz-
ponti idegrendszert, lecsendesíti a testet és az
agyat. Javítja a hangulatot és a koncentrációs
készséget, elűzi a gondokat és megelőzi a szel-
lemi kimerülést. Fogyókúra esetén csökkenti az
éhségérzetet és elősegíti a gyorsabb súlyvesz-
tést.

Vitelki László, Gyógynövénybolt
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Legutóbbi játékunk megfejtése: A kínai gyógyászatban a vérkeringés javítására is alkal-
mazzák. A beküldők közül Dócs Andrásné, 3900 Szerencs, Magyar út 14. szám alatti ol-
vasónk a Szerencsi Gyógynövénybolt (Rákóczi út 104.) ajándékcsomagját nyerte. A nyeremény-
ről szóló utalvány átvehető a szerkesztőségünkben. Új kérdésünk: Mi a mate tea spanyol
elnevezése? Megfejtéseiket március 29-ig postázzák címünkre (3900 Szerencs, Rákóczi út 94.)
vagy adják le a Fürdő és Wellnessház recepcióján. A borítékra írják rá: Egészségünkért.

Biztosan sokan ismerik azt a mesét, amiben az
öreg király megkérdezi a három lányától, hogy
mennyire szeretik őt. Míg a két nagyobb fenn-
költ hasonlattal él, a legkisebb azt feleli erre,
hogy mint az emberek a sót. Éktelen haragra
gerjed erre a király, és meg sem békül addig,
amíg részt nem vesz egy olyan lakomán, ame-
lyen teljesen sótlan ételeket szolgálnak fel. Per-
sze a vacsorameghívás mögött a lánya van, aki
így érzékletesen bizonyítja, hogy só nélkül élni
sem lehet. A mesék igazságát pedig érdemes
megszívlelni. Így van ez a sóval is, amit élettani
hatása miatt nem szabad teljesen száműzni az
egészségeseknek összeállított étrendből.
A só nátriumból és klórból áll, amelyek a kálium-
mal együtt a szervezet folyadékháztartását sza-
bályozzák. A sónak jelentős szerepe van az ideg-
és izomműködésben, valamint a vérnyomás sza-
bályozásában, az emésztésben, a só-víz háztar-
tás és a sav-bázis egyensúly fenntartásában.

A kérdés az, hogy mennyit
fogyasszunk belőle?

Az energiát nem adó, ugyanakkor a szervezet
megfelelő működéséhez nélkülözhetetlen nát-
riumból napi 1,5-2 gramm mennyiség elégséges
egy egészséges felnőtt számára, ez 5 gramm
konyhasónak felel meg. Ennek viszont hazai vi-
szonylatban sajnos 2,5-3,5-szörösét fogyasztjuk
el! Márpedig ahogy a só teljes elhagyása veszé-
lyekkel jár, úgy a túlzott sóbevitelnek is meg-
vannak a kockázatai, elsősorban magas vérnyo-
máshoz, szív- és érrendszeri betegségekhez ve-
zethet. Növelheti az agyvérzés, a vesebetegség,
valamint a bal kamrai izomtömeg-vastagodás
kialakulásának kockázatát.

Ráadásul már gyermekkorban is lehet egész-
ségügyi kockázata a túl sok só fogyasztásának.
Épp ez ellen próbáltak tenni a közelmúltban a
közétkeztetésben történt változtatásokkal is.
Persze a sózás visszaszorításában nagy szerepe
van a fokozatosságnak és az ízlés lépésenkénti
áthangolásának. Nem az a cél, hogy ehetetlen-
né váljon az étel, hanem az, hogy gyerek, fel-
nőtt egyaránt hozzászokhasson a só helyett
egy más ízvilághoz.

Honnan kerül só 
a szervezetünkbe?

Az európai lakosság sóbevitelének 70-75%-a a
feldolgozott élelmiszerek fogyasztásából, 10-15
%-a pedig a főzés során hozzáadott sóból, vagy
az asztali sózásból adódik. Miután többszörösét
fogyasztjuk a megengedett mennyiségnek, lát-
ható, hogy a feldolgozott élelmiszerekkel már ak-
kor is elég nátriumot vinnénk be a szervezetünk-
be, ha ételeinket egyáltalán nem sóznánk meg.
Magyarországon kiemelkedően magas a kenyér-

félék, a pékáruk, a felvágottak és a húskészítmé-
nyek sótartalma. A szószoké, salátaönteteké,
zacskós leveseké, fűszerkeverékeké pedig még
ennél is nagyobb, nem beszélve az olyan nassol-
nivalókról, mint a chips, ropi vagy sós mogyoró.
Ezek fogyasztásának mérséklésével már önma-
gában csökkenteni lehet a sóbevitelt. 

GYERE, adunk pár tippet 
a sóbevitel visszaszorítására

A szerencsi GYERE® Programot szakmailag irá-
nyító Magyar Dietetikusok Országos Szövetsége
többek között azt tanácsolja:
– Kóstolás nélkül ne sózzuk meg ételeinket!
– Fokozatosan csökkentsük a sózást, a kevésbé
sós íz megszokásához kb. 3-4 hét szükséges.
– Főzéskor só helyett használjunk erőteljes aro-
májú, friss fűszernövényeket (bazsalikomot,
majoránnát, kakukkfüvet, stb.)! 
– Sót és sót tartalmazó ételízesítőt ne használ-
junk egyszerre! 
– Készítsük el otthon ételeinket friss alapanya-
gokból korszerű konyhatechnikai eljárásokkal,
amelyekkel túlzott sózás nélkül is ízletesebbé
tehetjük azokat, például gőzben, zöldséglében,
tejben főzve vagy teflonban/alufóliában/sütő-
zacskóban sütve. Nagyon ízletes lesz akkor is a
hús, ha előzőleg friss fűszerekkel, citrommal, vö-
rös- illetve fokhagymával ízesített tejben, jog-
hurtban, vagy olívaolajban pácoljuk be. Sózás
helyett ízesítsünk többször balzsamecettel,
vagy citromlével.
– A vajas, margarinos kenyeret és a hozzáadott
zöldségeket, paprikát, paradicsomot, retket, so-
ha ne sózzuk meg, hogy a gyerekek így szokják
meg és így élvezzék ezek eredeti ízét.

A hét gyógynöVénye: A mAte teA

Az élet SAVA-bOrSA
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Szerencs Város Önkormányzata március 10-én
szervezett megemlékezést a Cukorgyári Emlék-
parkban. Az eseményen Koncz Ferenc polgár-
mester a gyár emlékéről beszélt. – Évről évre

óriási erőfeszítéseket teszünk azért, hogy élet-
ben tartsuk a gyár emlékét, és azt, hogy a
2008-ban bekövetkezett országos rombolás ne
legyen végleges. Azon kell gondolkoznunk,
hogy ezt az egységet építsük újjá, vagy olyan
termelőegységet, olyan üzemet hozunk létre,
ami az itt kiesett munkahelyi lehetőségeket va-

lamilyen részben vissza tudja adni. Ez a mi dol-
gunk, ezért kell közösen tevékenykednünk –
mondta a városvezető. A polgármester beszé-
de után az egykori cukorgyári dalos közösség-
ből átalakult Szerencsi Férfikar műsorát hallhat-
ták az emlékezők, majd koszorúkat helyeztek el
a cukorgyári mementó előtt. M. B.

emlékezéS A cukOrgyárrA

Leskó Imrétől, a Hegyaljai Alkotók
Társulásának alelnökétől búcsúzunk
2018. március 1-jén kora reggel. Kar-
cos az idő: fagy, halál. Fagyhalál.
Amikor éppen rímet, versikét akarok
faragni a hideg hajnalból, még nem
sejtem, hogy miről írogatok. Majd in-
ternetes levelesláda, és megérkeznek
az összefüggések. (A véletlenek ösz-
szecsengenek…na meg a tudatalatti
és a megérzések.)
Lánya tudatja: Imike bácsi már az égi

szférában szórakoztatja a körülötte levőket…
Miért szórakoztatja? Ugyan mi mást csinálna? Ismerve őt, biztos vagyok
benne, nem akarná, hogy sírjunk, búsongjunk, akik itt maradtunk fizikai
valója nélkül. Egyáltalán nem ilyen volt. 
Olyan volt, hogy mindig akadt egy-egy vicce a legnyomasztóbb pilla-
natokban is, amikor senki nem számított rá, de mindenkit megnevet-
tetett. Olyan volt, hogy a „bohóckodás” ömlött sok verséből, novellá-
iból, meg az önirónia. Máskor a lélek eleven mély rezdülései. Olyan volt,
hogy azt mondta: fogy az energiája, de mégis több volt neki, mint ne-
künk mindannyiunknak összesen. Olyan volt, hogy a betegségei, a sok
kórházi kezelés sem tudta megtörni a jókedvét. 
Tizenhárom éven keresztül intézte alkotótáborunk szervezését, ügyes-
bajos dolgait. Aktív szerepet vállalt alelnökként az egyesület életében.
S mindenkihez volt egy jó szava a legnagyobb felhajtás közepette is.
Senkit meg nem bántott volna soha oda nem figyeléssel, hiába volt
ezer feladata. 

Nem látszott rajta, hogy fáradt. Nem látszott, hogy elfele igyekszik még
a nyolcvanharmadik éve küszöbén sem. Nem látszott, hogy feladni ké-
szül. S nem is tett így. 
Életerejét csodáltuk, tettrekészségét. Tudta, hogy nélküle nem menne
előre a kis művészeti közösség. Mi is tudtuk, mindenki tudta. Tudta a
HAT és a Magyar Alkotók Internetes Társulása – ahol sokáig szintén
alelnöki pozíciót töltött be – tagsága is. Köszönjük. 
Közben pedig próbálta előre vinni saját alkotói tevékenységét. Egy kö-
tete jelent meg 2001-ben „Gondolatok rabságában” címmel. Számtalan
antológiában, a tarcali helyi újságban és a Szerencsi Hírek hasábjain is
publikált. Szenvedéllyel fotózta a tájat és az embereket. Imádta meg-
örökíteni azokat a pillanatokat, vagy utcaképeket, amelyben valamilyen
humoros mögöttes tartalmat fedezett fel. Ezek gyakran szerepeltek ki-
állításokon is. Ma is láthatóak a Rákóczi-vár Galéria kávézójában fény-
képei. Nyugdíjas éveiben a szőlészkedést, borászkodást kedvtelésből
gyakorolta és vezette Tokaj-Hegyalja egyetlen szőlészeti-borászati és
környezetvédő szakkörét. A tarcali, a szerencsi és a zempléni polgárság
megbecsült, elismert közéleti szereplőjeként tartották számon. Évente
örömmel utazott lányához és unokáihoz Amerikába…
Négy napja igyekszem összehozni ezt a megemlékezést, és borzasztóan
nehezen megy. DE könyörgöm, hogyan lehetne nekrológot írni valakiről,
aki bármelyik pillanatban hívhat, hogy megossza velem világraszóló el-
gondolásait, újításait, művészeti terveit néhány pikáns beszólással
megfűszerezve, amiken jókat röhöghetünk és kontrázhatok rájuk. 
Úgyhogy ülök tovább tollal a kezemben a papír előtt. Megdöbbenve,
tágra nyílt szemekkel és várok, várok, várok…
Imike bácsi! Inkább telefonálj már!

Viczai Henrietta

Az AlkOtó megtért teremtőjéhez



INGATLANINGATLAN
Bekecsen 880 m2-es telken 2 szo-
bás 60 m2-es családi ház mellék-
épületekkel bútorral vagy a nélkül
eladó. Érd.: 70/634-0938. (03-05)
Ondon a 4524, 4525, 4526 Hr. szá-
mú földek eladók 2 ha területtel.
Érd.: 47/340-096. (03-04)
Szerencsen lakó-pihenő övezet-
ben panorámás családi ház parko-
sított kerttel és garázzsal eladó.
Érd.: 20/348-9548. (3-05)

Szerencs csendes környékén, a
belvároshoz közel eladó egy folya-
matosan rendben tartott, felújított
4 szoba+nappalis családi ház. Érd.:
20/295-8832. (3)
Szőlőültetvény 1 ha Szerencs kül-
területén eladó. Érd.: 70/314-3353.
(3-4)
Szerencs zöldövezeti részén a, Köl-
csey utcában kertes 100 m2-es csa-
ládi ház, szép kilátással, tulajdonos-
tól eladó. Érd.: 30/294-8816. (2)
Jókai u. 48 m2-es társasházi telje-
sen felújított lakás sürgősen eladó.
I.á:2,5MFt. Érd.: 20/959-5115. (5)

LakosságiLakossági

apróhirdetés
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Asztaliteniszezőink számára az első márciusi
hétvége egyéni versenyszámokkal folytatódott.
Március 3-án szombaton Miskolcon rendezték
meg a TOP 12 „A” elnevezésű versenyt, amelyen
a szerencsi csapatot Macsuga József, Korály Ti-
bor és Filácz Attila képviselte. A megmérettetés
jól sikerült: Macsuga József 2. helyezett lett, míg
Korály Tibor az 5., Filácz Attila pedig a 6. helyen
végzett. 
Vasárnap a serdülő és újonc versenyszámokkal
folytatódott a Borsod-Abaúj-Zemplén megyei
versenysorozat, amelyen Szerencsről Köllő Ábel
és Sárossy Balázs vettek részt. Serdülő páros-
ban a Köllő-Sárossy kettős a 3. helyen végzett,
míg a serdülő egyéni és újonc versenyszámban,
Köllő Ábel győzedelmeskedett – tájékoztatott
Köllő András szakosztályvezető.

jól Szerepeltek A SzerencSiek

Asztaliteniszezőink március 11-én részt vettek a miskolci
MEAFC-kupán. A versenyen kiemelkedően szép eredménye-
ket sikerült elérni, hiszen az összevont páros versenyszámot
a Lehoczki-Korály páros nyerte meg.

Egyéniben a III. osztályú versenyszámban Köllő András a második helyen
végzett. Li Hongyang-tól kapott ki, aki szerencsi asztaliteniszezőket edzi
– adott tájékoztatást Köllő András szakosztályvezető.

Szép eredmények
Az ASztAliteniSz

kupán

A tiszaújvárosi Club 96 csapatát fogadták az SZVSE kosarasai március 5-
én a Hunyadi Sportcsarnokban. A szerencsi gárda már az első félidőben
gyengén kezdett. A harmadik negyedben azonban egy összeszedettebb
támadássorozat után a hazaiak vették át a vezetést. A mérkőzés végén
ismét többet hibáztak a szerencsiek, és az utolsó néhány másodpercben
dőlt el az eredmény. Végeredmény: Szerencs VSE – Club 96 Tiszaújváros:
79-80. M. B.

Az ellenfél 
bizOnyult jObbnAk



A Szerencsi Hunyadi Sportcsarnokban rendezték
meg március 11-én és 12-én a kosárlabda fiú ser-
dülő bajnokság, országos főtábla negyedik for-
dulóját. Az eseményen a szerencsi gárda Orosz-
lány, Nyíregyháza, valamint Paks csapatát fo-
gadta. A kétnapos tornán a hazaiak jól szere-
peltek, hiszen 3 mérkőzésből kettőt megnyertek

a szerencsi kosarasok. Eredmények: Szerencs
VSE – Nyíregyházi Kék Cápák: 106:53, Paksi Har-
cosok Atomerőmű SE – Szerencs VSE: 66:100,
valamint Szerencs VSE – Oroszlányi Sport Egy-
let: 61:97. A következő forduló április közepén
kerül megrendezésre.

V. E. A.
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Eredmények: 
Lány korcsoport: 48 kg súlycsoport: 1. Kor-
bulecz Nóra Blanka; 53 kg súlycsoport: 2. Fá-
bián Léna; 58 kg súlycsoport: 1. Herman Vi-
rág.
Fiú korcsoport: 40 kg súlycsoport: 1. Hor-
váth Szebasztián, 3. Krompák Szabolcs; 50 kg
súlycsoport: 1. Morvai Zalán; 56 kg súlycso-
port: 1.Dobi Csaba Kristóf.
Serdülő női: +69 kg súlycsoport: 1. Lakatos
Dzsenifer.
Serdülő Fiú: 45 kg súlycsoport: 3. Morvai Ba-
lázs Örs; 85 kg súlycsoport: 1. Radics Brúnó.

kiVáló éVkezdéS
A Súlyemelőknél

Február 17-én került megrendezésre
Budapesten a Baczakó Péter Emlék-
verseny, amelyen a 94 kg-os me-
zőnyben Vasas Péter, a 105 kg-os
mezőnyben Bárány Gergő bizonyult
a legjobbnak, így mindketten a do-
bogó legfelső fokára állhattak fel.
Február 24-én Tiszaújváros volt a
házigazdája a XXIII. Ördögh István
Emlékversenynek, Megyei Diákolim-
pia Selejtezőnek. A Szerencs VSE sú-
lyemelői 6 arany 2 ezüst és 2 bron-
zérmet szereztek – adott tájékozta-
tást Fekete Diána edző.

Városunkban rendezték meg a Szerencs Kupa Súlyemelő Versenyt és Diákolimpia
Selejtezőt március 11-én vasárnap a Tatay Zoltán Ifjúsági Sporttelepen. A megmé-
rettetésen négy egyesület 39 fővel vett részt, a Szerencs VSE-t 18-an képviselték.
A versenyzők Abaújszántóról, Debrecenből és Budapestről érkeztek Szerencsre.

győztek A SerdÜlő kOSArASOk

A legeredményesebb szerencsi, kölyök lány kor-
csoportban Korbulecz Tímea lett, lány korcso-
portban pedig Fábián Léna. Fiú korcsoportban
Horváth Szebasztián, serdülő lány korcsoport-
ban Lakatos Dzsenifer, serdülő fiú korcsoport-
ban Danó Roland, ifjúsági férfi kategóriában pe-
dig Balogh János szerepelt a legeredményeseb-
ben.
Szerencs VSE versenyzői 12 arany 5 ezüst és 1
bronzéremmel gazdagodtak. 
Eredmények: Kölyök lány korcsoport 1. Kor-

bulecz Tímea, 36 kg 2. Balogh Malvin Vivien, 40
kg 1. Pocsta-Barócsi Brigitta, 44 kg 1. Korbulecz
Nóra, 48 kg 1. Csorba Lili, 53 kg 1. Fábián Léna,
58 kg 1. Herman Virág. Serdülő lány: +69 kg
1. Lakatos Dzsenifer. Fiú korcsoport: 40 kg 1.
Horváth Szebasztián, 2. Radics Csaba, 3. Krom-
pák Szabolcs. 45 kg 2. Morvai Zalán. 56 kg 1.
Dobi Csaba Kristóf. Serdülő fiú: 45 kg 2. Morvai
Örs Balázs, 62 kg 1. Ganyi Dávid, 69 kg 2. Danó
Roland, 85 kg 1. Radics Brúnó. Ifjúsági férfi: 56
kg 1. Balogh János.

Súlyemelő VerSeny



Előző rejtvényünk megfejtése: Egyetlen dolgom e földön a szeretet. Megfejtőnk 2 db belépőt nyert Dr. Csernus Imre március 28-ai előadására:
Bényei Ferencné, 3900 Szerencs, Bors Kálmán u. 15. A fenti rejtvény megfejtését március 29-ig postázzák címünkre (3900 Szerencs, Rákóczi
út 94.) vagy adják le a Fürdő és Wellnessház recepcióján. A keresztrejtvény helyes megfejtője 1 db csokoládé csomagot nyer. A nyeremény átvehető
a Szerencsi Művelődési Központ és Könyvtár gazdasági irodájában.
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kereSztrejtVény

kos: iii. 21. – iV. 20.
A Kos jegy szülöttei a pozitív energia

megjelenését fogják érzékelni az életükben. Eb-
ben a periódusban minden téren remek telje-
sítményre lesz képes, és a mindent átható har-
mónia előnyeit élvezheti a családtagjai körében. 

bika: iV. 21. – V. 20.
A március pozitív energiákkal teli pe-

riódus lesz a Bikának, ami főként a kap-
csolatok terén lesz érzékelhető. Az egyedülállók
előtt kiváló lehetőségek nyílnak majd új isme-
retségek megkötésére.

ikrek: V. 21. – Vi. 21. 
Az Ikrek csillagjegy szülöttei igyekez-

nek az érzelmeik kinyilvánítását a privát
szférájukon belül megtartani. Ha erős érzelmeket
is táplál a partnere iránt, ebben a periódusban
akkor is előnyben fogja részesíteni az otthoni
környezetben eltöltött romantikus pillanatokat. 

rák: Vi. 22. – Vii. 22.
Márciusban kisebb munkahelyi prob-

lémái adódhatnak. A Rák csillagjegyűek
ebben az időszakban valószínűleg a motiváció
hiányától is szenvedni fognak. Pont ezért, ha
nem koncentrál kellő mértékben, akkor köny-
nyen hibát követhet el.

Oroszlán: Vii. 23. – Viii. 23.
A horoszkóp szerint a március egy re-

mek időszak lesz az Oroszlán számára, és pozi-
tív változásokat hoz majd a magánélete terén
is. Ugyanez viszont nem mondható majd el a
karrierje esetében.

Szűz: Viii. 24. – iX. 23. 
Ez a hónap elsősorban a karrierje kö-

rül fog forogni, ami még abban az eset-
ben is így lesz, ha egyéb dolgok foglalkoztatják.
Fontos, hogy a Szűz jegyben születettek ebben
a periódusban teendőikre koncentráljanak.

mérleg: iX. 24. – X. 23. 
A csillagok állása kifejezetten kedve-

ző lesz ebben az időszakban az egyedül
élő Mérleg jegyűek számára. Éppen ezért járjon
nyitott szemmel a világban, és ne hagyja ki az
olyan kínálkozó alkalmakat, amelyek révén akár
még a lelki társával is összehozhatja a sors keze. 

Skorpió: X. 23. – Xi. 22.
A Vénusz planéta erőteljes hatásának

köszönhetően az év ezen időszakában
a Skorpió kifejezetten jól fog teljesíteni az em-
beri kapcsolatok terén. Pont emiatt, az egyedül
élők számára ez a periódus ideális lesz az ismer-
kedésre.

nyilas: Xi. 23. – Xii. 21.
A március egy kimondottan kedvező

időszak lesz az emberi kapcsolatok alakulása
szempontjából. A horoszkóp szerint a tartós
párkapcsolatok újult erőre kapnak, a kapcsola-
tok pedig jelentős mértékben megerősödnek. 

bak: Xii. 22. – i. 20.
Ha egy hivatalos személlyel egyeztet

valamilyen ügyből kifolyólag, akkor tisz-
tában kell lennie vele, hogy ilyen esetekben ön
alárendelt helyzetben van. Ez még olyankor is
így van, ha éppenséggel önnek van igaza.

Vízöntő: i. 21. – ii.19.
Márciusban végre jobban alakulnak

majd a dolgok a magánélet terén. A Ví-
zöntő ebben a periódusban tele lesz pozitív
energiával, ami a kommunikációs készségei te-
rén is megmutatkozik majd. Könnyen fog menni
önnek az ismerkedés.

halak: ii. 20. – iii. 20.
A március a karrier szempontjából

egy kifejezetten mozgalmas időszak
lesz a Halak számára. Izgalmas üzleti lehetősé-
gek nyílnak meg ön előtt, viszont komolyan
fontolóra kell majd vennie, hogy valóban meg-
éri-e foglalkozni velük.

hOrOSzkóp (március 23. – április 6.)

VÍZSZINTES: 1. A beküldendő megfejtés első része. 12. Dalszínházi
esemény. 14. Lemezáru behajlított széle, szegélye. 15. Munkaprogram, el-
képzelés. 16. Buda fele! 17. Település Komárom-Esztergom megyében. 18.
Tíz fele. 19. A levegő oxigénjének jelenlétét igénylő. 21. Igen; németül. 22.
Laptop márkanév. 23. Sub …: titokban, bizalmasan. 25. Stroncium vegyjele.
26. Számítástechnikai alapfogalom. 27. …. templom: Vas megyei község-
ben található monumentális bazilika. 29. Sál szélei! 31. A Pál utcai fiúk című
regény egyik főszereplője (János). 32. Község Zala megyében. 33. -ba, -
… 34. „A” gyomot! 36. Duplán: hazai város. 37. Orosz uralkodó volt. 38.
Let it …: Beatles sláger. 39. Van ilyen -puskás, -fotós is. 41. Ennek megépí-
tése a trójai háború fordulópontját jelentette. 42. Hegyi Barbara második
szakácskönyvének címe. 45. A megfejtés második, befejező része.
FÜGGŐLEGES: 1. Hegy (512 m) a Bodrog Tiszába folyásánál. 2. Kevés
ásványi tápanyagot tartalmazó, sekély termőrétegű talaj. 3. Angi …:
Gábor Pál filmje (1979). 4. Fejünknek az orr és a száj mellett levő húsos
része. 5. Súlyarány rövidítése. 6. Szállodalánc hálózat neve Londonban.
7. … - De–France: Francia terület, régió. 8. Hízómarha. 9. Háborgasd,
kergesd! 10. Ebédlő közepe! 11. Belül barna mázzal bevont három lábbal
rendelkező edényt (régies). 13. Pásztorok viselete, gyapjas juhbőrből ké-
szült, ujjatlan , hosszú köpönyegféle. 18. Veszprém megyei település la-
kója. 20. Út; angolul. 24. Sásféle vízinövény. 26. Északi vízimadár. 27.
Alapigazság. 28. Asztagol. 29. Vissza: a görög mitológiában Até volt az
istennője! 30. Nagy zajjal berohan. 31. Újszülött gyermek. 33. Csomagol,
présel. 35. Színültig töltve, teljesen megrakva. 37. Macskák; angolul. 40.
Település a Vajdaságban. 41. Francia, német és osztrák autók jelzése.
43. Fél kiló! 44. Arra fele!
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