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ivÓvÍz 
beRuházás
szeRenCsen

A cukorgyári körforgalmi
csomóponttól a kórház kö-
zig 1035 méteren kicserélik
a Rákóczi út alatt lévő 50
éves azbesztcement csövet.
(Cikkünk az 5. oldalon)

Az idősek 
világnApján

szerencs város Önkormány-
zata nevében koncz Ferenc
polgármester köszöntötte a
település időskorú lakóit
szeptember 30-án, az idősek
világnapja alkalmából a Rá-
kóczi-vár színháztermében.
(Cikkünk a 4. oldalon)
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Nyolc dolgozó továbbképzésére nyújtott be pályázatot 2013-ban a szerencsi
Szántó J. Endre Egyesített Szociális és Egészségügyi Intézet (ESZEI). A projekt idén
nyáron zárult le, az intézmény szakdolgozói – Csorba Istvánné (aneszteziológiai
és felnőtt intenzív szakápoló), Vajdáné Gyurkovics Katalin (kardiológiai és angio-
lógiai szakasszisztens), Trembeczki Henriett (diabetológiai szakápoló), Árvay At-
tiláné (sürgősségi szakápoló), Timár Jánosné (kardiológiai és angiológiai szakasz-
szisztens), Mercz Adrienn (felnőtt intenzív szakápoló), Eperjesi Mariann (felnőtt
intenzív szakápoló), Müller Brigitta (ergoterapeuta) – sikeres vizsgával zárták a
programot. Dr. Bobkó Géza projektmenedzser szerint pályázatuk során fontos
szempont volt, hogy a munkatársak átképzése az ellátórendszer hatékony mű-
ködését szolgálja, hiszen az ESZEI nagy hangsúlyt fektet arra, hogy jól képzett
asszisztencia segítse az orvos munkáját és ez által a betegellátást.

Sélley Barnánét
látogatta meg 90. szü-
letésnapja alkalmából
szeptember 22-én dr.
Egeli Zsolt alpolgár-
mester és munkatársa,
akik az alkalomra ké-
szített ajándékcso-
maggal köszöntötték
az ünnepeltet, majd
átadták az Orbán Vik-

tor miniszterelnök kézjegyével ellátott, díszkötésű emléklapot. 
Születésnapi összejövetelt tartottak szeptember 22-én a Szerencsi

Gondozási Központban is, ahol a 90. életévét betöltő Rácz Józsefnét
ünnepelték. Az ese-
ményen elsőként Nyiri
Tibor alpolgármester
mondott köszöntőt, s
átadta Orbán Viktor
miniszterelnök üdvöz-
letét, majd virágcso-
korral, emléklappal és
szerencsi csokoládéval
lepte meg az idős höl-
gyet.

KiVáló SzAKembereK

90 ÉVeS SzerencSieK

SzerencSi Szüret
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Néhány éve annak, hogy Szerencs Város Önkormány-
zata ajándékba kapta azt a 800 négyszögöles szőlőte-
rületet, amelynek gondozását a Szerencsi Városgazda
Nonprofit Kft. kertészete végzi. Az idei termés betaka-
rítását 2015. október 2-ára szervezte az önkormányzati
cég, amelyre a Szerencsi Polgármesteri Hivatal, a Sze-
rencsi Járási Hivatal munkatársai mellett meghívást kap-
tak a helyi intézmények, szervezetek vezetői is.

A nemzeti ünnep 
szerencsi programjai

Szerencs Város Önkormányzata 2015.
október 22-23-án megemlékezést és
koszorúzásokat tart az 1956. évi forra-
dalom és szabadságharc 59. évforduló-
ja alkalmából. 

Program

október 22. (csütörtök)
9 óra: Koszorúzás az Ifj. Tatay Zoltán Ifjúsági Sporttelep em-

léktáblájánál a Bocskai István Katolikus Gimnázium és Szakkö-
zépiskola diákjaival.

10 óra: Koszorúzás ifj. Tatay Zoltán emléktáblájánál a Jókai
utca 16. szám alatt, a Bolyai János Katolikus Általános Iskola di-
ákjaival.

11 óra: Koszorúzás Nagy Imre szobránál a Szerencsi Szakkép-
ző Iskola diákjaival.

14 óra: Tisztelgés ifj. Tatay Zoltán sírhelyénél a református te-
metőben.

október 23. (péntek)
9 óra: Koszorúzás a Kossuth téren az ’56-os obeliszknél, köz-

reműködik a Hegyalja Pedagógus Kórus.
10 óra: Ünnepi megemlékezés a Rákóczi-vár színháztermé-

ben. Műsort adnak a Szerencsi Rákóczi Zsigmond Református
Általános Iskola diákjai és tanárai.
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Korszerű daraboló-csontozó és húsfeldolgozó
üzemet avattak 2015. szeptember 24-én Me-
gyaszón. A Harangod-Mag Kft. cégcsoportjához
tartozó Hegyalja-BOS Kft. beruházása százmil-
liós állami támogatás mellett, közel 420 millió
forintos összköltségből valósult meg. A telep
évente 10 ezer darab sertés és 600 szarvasmar-
ha feldolgozására, valamint 600 tonna húské-
szítmény előállítására képes. Az üzemben szá-
raz- és vörös-árukat, májasokat, illetve főtt, pá-
colt, füstölt termékeket gyártanak majd. Az ün-
nepélyes átadáson dr. Semjén Zsolt miniszter-
elnök-helyettes és Sárossy Ferenc ügyvezető
igazgató vágták át a nemzetiszín szalagot.

húSüzemet AVAttAK megyASzón
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A honatya szerint a folyamatnak még csak a
kezdetén járunk, az utánpótlás bőséges, mil-
liók készülnek az útra. A bevándorlók már
nem csak dörömbölnek, de ránk is törik az aj-
tót. Európa tárva-nyitva hagyta az ajtókat,
sőt, még meghívókat is küldözgetett a beván-
dorlóknak – fogalmazott.
Dr. Mengyi Roland úgy véli, 2015-ben Magyar-
országon kétfajta politikai irányzat létezik: az,
amely meg akarja védeni Magyarországot, a
magyar embereket, meg akarja őrizni nemzeti
kultúránkat és európaiságunkat, a másik pe-
dig amely valamilyen megfontolásból ez ellen
dolgozik. A képviselő beszélt a kormány által
hirdetett nemzeti konzultációról, melynek so-
rán több mint egymillió ember mondta el vé-
leményét. A magyarok döntöttek tehát arról,
hogy az országot meg kell védeni. A magyar
emberek a konzultáció során azt is világossá
tették, hogy az Európai Unió bevándorláspo-
litikája megbukott. 
A politikus szerint Európa ma gazdag, de
gyenge és ez a lehető legveszélyesebb kom-
bináció. Ami most történik, az lerohanás, már-
pedig akit lerohannak, az nem tud befogadni.
Az európai politika szégyene, hogy mindez
bekövetkezhet – mondta. Dr. Mengyi Roland
hangsúlyozta, nem a bevándorlók az ellenfe-
leink, hanem a felelőtlen politikusok. A ma-
gyar kormány ennek megfelelően egyértelmű
lépéseket tett, melynek egyik eleme a szerb–
magyar határszakaszon elkészült műszaki ha-
tárzár, az élőerős védelem a rendőrség és a
hadsereg részéről, valamint azok a megalko-
tott jogszabályok, melyek lehetővé teszik,
hogy hazánk megvédhesse határait a II. világ-
háború óta nem tapasztalt népvándorlással

szemben. 
Az országgyűlési kép-
viselő kiemelte, hogy
a magyar kormány dön-
téseit már vezető nyugat-
európai politikusok is dicsérik. A bevándorlás
kérdésében jól működik a Visegrádi Együtt-
működés. Hazánknak van megoldási javaslata,

ami elvezetheti országainkat egy működő
összeurópai cselekvési terv felé. A problémát
annak forrásánál kell kezelni, ezért a mene-
külttáborokat, nem az Európai Unión belül,
hanem azon kívül kell létrehozni. A kvóta-
rendszer csak szétterítené a problémát az eu-
rópai tagállamok között. – Mi azt javasoljuk,
először vegyük elejét a népvándorlásnak,
majd miután megvédtük a határainkat, utána
beszéljünk arról, hogy mit kezdjünk azokkal,
akik idejöttek, vagy ide akarnak jutni – tette
hozzá dr. Mengyi Roland.

A Magyarországot és Európát fenyegető tömeges népvándorlásról beszélt 
dr. Mengyi Roland országgyűlési képviselő (fotónkon), a 2015.
október 2-án Tiszaújvárosban megtartott sajtótájékoztatón.

meg Kell VÉdeni mAgyArorSzág hAtárAit

Az október 3-án megrendezett eseményen Pos-
ta György, Tokaj polgármestere köszöntötte a
megjelenteket, majd Gál Péter helyettes állam-
titkár a Tokaji Borvidéket méltatta, és felhívta
a figyelmet az eredetvédelem fontosságára. Dr.
Hörcsik Richárd országgyűlési képviselő beszé-
dében büszkeséggel szólt a világszerte ismert
tokaji borról, és elismerését fejezte ki a borvi-
dék fejlődéséért tevékenykedő emberek felé.
Papp Gábor, a Tokaj Borvidék Fejlesztési Tanács
ügyvezető igazgatója szerint példaértékű ösz-
szetartás tapasztalható a térségben, és orszá-
gos mintának nevezte a települések együttmű-
ködését. Gaálné Király Enikő, a Tokaj Kereske-

dőház Zrt. vezérigazgatója örömének adott
hangot, amiért tizenhatodik alkalommal is el-
készíthetik a Polgármesterek Borát, és megje-
gyezte, hogy kiváló minőségű az idei alapanyag.
Az ünnepségen Tokaj-Hegyalja 27 településé-
nek vezetői – köztük Szerencs polgármestere,
Koncz Ferenc – szimbolikusan összeadták az
önkormányzatok által szüretelt szőlőt, amely-
ből a következő esztendőben elkészül majd a
Polgármesterek Bora. R. P.

A Tokaji Szüreti Napok keretében,
2015. október 3-án tartották a Polgár-
mesterek Bora szőlőátadási ünnepsé-
gét. A nedűhöz a térség önkormányza-
tai egyenként két mázsa szőlőt és húsz
kiló aszúszemet ajánlottak fel, amely-
ből a Tokaj Kereskedőház Zrt. elkészíti
a kereskedelmi forgalomba nem kerülő,
kizárólag reprezentatív célokat szolgá-
ló Polgármesterek Borát.

KÉSzülhet A polgármeStereK borA
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A vendégeket Koncz Ferenc polgármester kö-
szöntötte, és beszédében az időskorúak iránti
tisztelet fontosságát hangsúlyozta. A városve-
zető kifejtette, hogy szerinte az évek számának
nincs jelentősége, mindenki annyi idős, ameny-
nyinek érzi magát. Koncz Ferenc arról is szólt,

hogy az emberiség régóta szeretne rájönni az
örök élet nyitjára, holott az idők kezdete óta bir-
tokában vagyunk ennek a csodának, ami nem
más, mint a gyermek. Az egészséges életmód
és a szeretet mellett a jó humorérzéknek is ha-
talmas szerepe lehet a hosszú, boldog életben.

Szerencs Város Önkormányzata a település időskorú lakóit látta vendégül szep-
tember 30-án, az idősek világnapja alkalmából a Rákóczi-vár színháztermében.
A Szerencsi Művelődési Központ által szervezett eseményen műsort adtak a helyi
óvodások és a Hajnali Néptáncegyüttes. Az est sztárvendége Soltész Rezső volt,
aki örökzöld slágerekkel szórakoztatta a nagyérdeműt.

A hagyományőrző tűzoltóverseny ötletgazdája, a budapesti 13. kerületi
Tűzőrség Tűzoltó-parancsnokság indította útjára 2006-ban azt az orszá-
gos sorozatot, amit a 2009-ben bekapcsolódó szerencsiek azóta szinte
minden évben megnyernek. Dócs Róbert, a Miskolci Katasztrófavédelmi
Kirendeltség vezetője, néhány évvel ezelőtt még helyi parancsnokként se-
gítette a csapatot. A Szerencs és Környéke Tűzvédelméért Alapítvány tá-
mogatásával korabeli ruhákat varrattak és hat esztendővel ezelőtt indultak
először a hagyományőrző tűzoltóverseny-sorozaton. – Az előzményekhez
tartozik, hogy szinte minden parancsnokság rendelkezett egy-egy régi ko-
csifecskendővel, ami dísztárgyként, a legtöbb laktanyában megtalálható
volt. Ezt követte a fővárosiak ötlete: ha már megvan az eszköz, készülje-
nek korhű ruhák és rendezzenek versenyt, ami a régi idők káreseteit, az
egykori tűzoltók munkáját idézi – eleveníti fel Dócs Róbert.
A Szerencsi Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság 2008-ban még megfigye-
lőként, majd egy esztendő múlva már versenyzőként jelent meg a hét-
fordulós bajnokságban. A megmérettetés két fő száma a kocsifecskendő
szerelés és az úgynevezett mozdonyítható fecskendő szerelés, valamint
olyan, helyszínenként változó szituációs feladatok, melyek kapcsolódnak
a tűzoltók mindennapi munkájához.
Nácsa Bálint, a szerencsi állomány parancsnoka, a csapat vezetője sorolja,
hogy az első három évben mindkét kategóriában országos bajnoki címet
nyertek, majd 2013-tól két éven át ismét legalább egy versenyszámban
megszerezték az első helyet, idén pedig újra az abszolút országos bajnoki
cím birtokosai.

A nagyszabású sorozat részeként láthatta a közönség augusztus végén
a VIII. Országos Csokoládéfesztivál keretében megrendezett második Sze-
rencsi Hagyományőrző Tűzoltóversenyt is, ahol a helyiek ismét fölényes
győzelmet arattak a hazánk minden részéből ideérkező lánglovagok fe-
lett. Az esemény részeként Lipták Attila dandártábornok, a Borsod-Aba-
új-Zemplén Megyei Katasztrófavédelmi Főigazgatóság vezetője és Koncz
Ferenc, Szerencs polgármestere a „Hagyományok Őrzője” tiszteletbeli
címet és emléktárgyat vehetett át, a verseny támogatásáért. M. Z.

orSzágoS bAjnoK A SzerencSi tűzoltócSApAt

Az időSeK tiSztelete

Álló sor balról: Kiss Gábor, Koleszár Imre, Nácsa Bálint, Dócs Róbert,
Gombár Zoltán, Pallagi Zoltán. Első sor balról: Gergely József, Jacsó And-
rás és Vékony Csaba.

A nÉgy nAprAforgóS
SimAi tábor

Tovább folytatódik a Simai Ifjúsági Tábor és Vendégház
felújítása. A létesítmény területén a Szerencsi Városüze-
meltető Nonprofit Kft. dolgozói parkolót alakítanak ki, a
térburkolás hamarosan befejeződik. A szegélykövek egy
része is a helyére került, a füvesítés és a dísznövények
telepítése a közeljövőben elkezdődik.

A Szerencsi Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság csapata meg-
nyerte a 2015-ös Országos Hagyományőrző Tűzoltóversenyt.
Budapesten, a hét fordulóból álló sorozat szeptember 27-ei
utolsó állomásán városunk lánglovagjai átvehették az idei
abszolút bajnoki címért járó kupákat.

Ducsai Gergő, a Szerencsi Városüzemeltető Nonprofit Kft. gazdasági
vezetője a Szerencsi Hírek érdeklődésére elmondta, hogy a felhasznált
alapanyagokat a Szerencsi Városgazda Nonprofit Kft. gyártotta köz-
munkaprogram keretében, és térítésmentesen bocsátotta a cég ren-
delkezésére. Mint megtudtuk, a rekonstrukció már a 2015. június 30-ai
átadást követően is folytatódott. A régi időkben kultúrházként ismert
helyiségben kialakítottak egy közösségi teret, televízióval ellátott tár-
salgó részt, a beépített kandallóknak köszönhetően megoldódott a
téliesítés is. A simai konyha rossz állapota miatt itt történik majd a tá-
borozók – nagyobb csoportok – étkeztetése a cég főzőkonyhájának
segítségével. Az egyik bungalóban létesül egy nosztalgiaszoba, ahol
felajánlott emléktárgyakat állítják ki. Ducsai Gergő kiemelte, hogy a
Simai Ifjúsági Tábor és Vendégház a közelmúltban megkapta a „falusi
szálláshely napraforgóval” tanúsító védjegy legmagasabb minősítését,
a négy napraforgót. Ez garanciát jelent a szakmai elvárásoknak meg-
felelő színvonalra, és általa pozitív megkülönböztetés éri a tábort a
többi szálláshely-szolgáltatóval szemben.
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• Szerencs, Bekecs, Legyesbé-
nye és Mezőzombor a jövőben

két irányból kapja majd a vizet. A szükséges,
napi 3000 m3-t úgy tudjuk majd pótolni, hogy
2016 elejétől 1000 m3 érkezik Golop irányából,
hiszen a beruházás részeként a meglévő és fel-
újításra kerülő három kút mellé két újabbat fúr-
tak a kivitelezők, ez utóbbiakból egy már üze-
mel. A további 2000 m3 pedig Tokajból érkezik
majd, ott két régi kút rekonstrukciója és egy új
fúrása történt meg. A Tisza menti városban így
napi 6000 m3 kapacitású vízbázis jön létre. 
• Prügy felől ez a tokaji vezeték érkezett
be Szerencsre?
• Igen. A szerencsiek is láthatták, hogy idén nyá-
ron nagy munkálatok történtek a prügyi vasúti
átjáró környékén. A Tokaj irányából érkező ve-
zetéket fúrták át az utak és a vasút alatt, majd
a 37-es átkelés szakaszán lévő körforgalmi cso-
mópont alatt végeztek 70 méteres irányított fú-
rást a kivitelezők. Ez csatlakozik majd ahhoz a
300 mm-es gerincvezeték, ami az Árpád-hegy
oldalában lévő tározóba irányítja a vizet. A már
említett Golopról érkező ivóvíz Szerencsre szál-
lításához pedig ún. expressz vezeték épül a Sze-
rencs-patak mentén, a szőlőhegyek oldalában,
Ondon áthaladva a kerékpárút mellett érkezik
be városunkba, egészen a tanuszodáig. A 225
mm-es polietilén cső itt csatlakozik az uszoda
előtti 300 mm-es vezetékhez. Ezeken a nyom-
vonalakon a jövőben is számítani kell bizonyos
munkálatokra. A beruházás másik részeként
megtörténik egy 950 méteres, 300 mm-es át-
mérőjű azbesztcement vezeték rekonstrukciója
is a piac főbejárata – Sallai út – Kossuth tér –

Kossuth út – Lajos köz – Pince köz – Árpád-
hegyi víztározó nyomvonalon. Ez a munka át-
húzódhat a 2016-os év első felére.
• Mit láthatnak és tapasztalhatnak napja-
inkban a szerencsiek?
• Magyarország Kormánya az elmúlt év tava-
szán 1,3 milliárd forintos külön támogatást ítélt
meg a projektnek. Ebből maradt egy 111 millió
forintos tétel. Mi egy újabb pályázatot nyújtot-
tunk be azért, hogy ezt az összeget ne kelljen
visszaadni az uniónak, találjunk neki jó felhasz-
nálási területet. Azt javasoltuk, hogy ebből vé-
gezzük el Szerencs belvárosának részleges víz-
vezeték rekonstrukcióját, ami várhatóan még
idén befejeződik.
Ennek keretében a cukorgyári körforgalmi cso-
móponttól a Kórház közig 1035 méteren kicse-
réljük a Rákóczi út alatt lévő 150 mm-es, immár
50 éves azbesztcement csövet. Ebből az ösz-
szegből cseréljük ki továbbá a szerencsi tározó
medence egyik 550 méteres töltővezetékét is,

ami a községi fürdőtől indul az Árpád-hegy irá-
nyába. Ugyancsak e keretből rekonstruáljuk a
Kossuth utcai ivóvíz hálózatot is, ami részben
azbesztcement, részben PVC vezetékből áll. En-
nek nyomait láthatják most a szerencsiek a Kos-
suth utcán. Ezt a három munkát közbeszerzési
eljárás során a legyesbényei székhelyű Cs-Ker
Tranzit Kft. nyert el és végzi.
Néhány társasházi lakás a kivitelezés ideje alatt
ideiglenes csöveken keresztül kapja az ivóvizet,
ami feltétele annak, hogy a vállalkozó elvégez-
hesse az említett munkálatokat. Csak érdekes-
ségként jegyzem meg, hogy ezt a munkát egy
ún. NO-DIG, azaz kitakarás nélküli technológiá-
val végzik: egy speciális berendezéssel új csövet
engednek a régi vezetékbe, amit az elől haladó
fej szétroppant. Ugyanezt alkalmazzák majd a
Rákóczi úton is, aminek köszönhetően nem kell
végig ásni az 1035 méteres szakaszt, csupán
azokon a pontokon lesznek útfelbontások, ahol
az feltétlenül szükséges.
• A Rákóczi út most is egyre rosszabb ál-
lapotban van. A vezetékcsere után csak
romlani fog a helyzet.
• Szerencsére erre is van megoldás. Koncz Fe-
renc polgármester, a Borsod-Abaúj-Zemplén Tér-
ségi Ivóvíz-kezelési Önkormányzati Társulás el-
nöke azt az ígéretet kapta Török Dezsőtől, a me-
gyei közgyűlés elnökétől és a Magyar Közút Zrt.
megyei vezetőitől, hogy 2016-ban új aszfaltsző-
nyeget kap a szerencsi Rákóczi út, az említett
körforgótól egészen a Bekecs tábláig.
Az elkövetkező időszakban pedig kérjük a lakos-
ság, az üzlettulajdonosok és az ideérkezők tü-
relmét a várható útlezárások miatt! M. Z.

Az Észak-Magyarországi Régió településein élő lakosság egészséges ivóvízzel való ellátásának biztosítása című projekt ke-
retében javában tart a „Szerencs, Bekecs, Golop, Prügy, Taktakenéz vízellátó rendszer ivóvízminőség javítása”. A fejlesztést
indokolja, hogy Szerencs, Bekecs, Legyesbénye és Mezőzombor esetében a lakossági ellátást jelenleg kettő mélyfúrású kút
biztosítja a bekecsi, csökkenő vizű bázisból – ahol az arzéntartalom nem felel meg a hatályos előírások nak –, valamint a

szerencsi belvárosi kút. Golop, Monok, Abaújszántó, Abaújkér, Mád, Rátka, Tállya tekintetében ugyancsak három
mélyfúrású kút látja el a lakosságot, itt szintén magas a víz arzén, vas, mangán tartalma. A prügyi vízmű szol-
gálja ki a fogyasztókat helyben és Taktakenézen, itt a határérték feletti bór és arzéntartalom jelent gondot.
Kiss Attila projektvezető (fotónkon) szerint ezzel az alprojekttel egy rendkívül nagy méretű, 24 települést
magába foglaló vízellátó rendszer jön létre.
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A Szerencsen élő romák szociális, lakhatási
körülményeiről, megélhetési helyzetéről tájékoz-
tatta a képviselő-testületet Varga Jánosné a he-
lyi Roma Nemzetiségi Önkormányzat elnöke. El-
hangzott, hogy a település lakosságának min-
tegy 5-7%-a roma származású, az aktív korúak
90%-a közmunkaprogram keretében dolgozik.
Egyre több a továbbtanuló diákok száma, a fel-
nőttek több szakmát is elsajátítanak, de nincs
lehetőségük az elhelyezkedésre. Dr. Egeli Zsolt
szerint senki sem várhatja el, hogy az önkor-
mányzat egy ciklus alatt oldjon meg olyan kér-
déseket, melyek a rendszerváltás utáni évtize-
dek termékei. Az alpolgármester azt kérdezte,
kik azok a megfelelő szakmai képzettséggel,
gyakorlattal rendelkező helyi romák, akik nem
tudnak elhelyezkedni? Varga Jánosné elmondta,
hogy sok fiatal végzett varrónőként, fodrász-
ként, mégsem tudnak munkát találni maguknak.
Koncz Ferenc polgármester úgy fogalmazott: a
szerencsi cigányság tisztességgel kiveszi a részét
a város munkálataiból. Hangsúlyozta azonban,
hogy a közmunkából hosszú időn keresztül nem
lehet megélni, de biztos abban, hogy azok az
emberek, akik most naponta bejárnak dolgozni,
azok később a munkaerő piacon is megállják
majd a helyüket. Szerencs Város Önkormányzata
erejéhez mérten mindent megtesz a helyi ci-
gányság érdekében – tette hozzá.

Az ülés folytatásában Angyal Györgyné, a
Szerencsi Óvoda és Bölcsőde vezetője
2014/2015-ös nevelési évben végzett munkáról
számolt be. Dr. Korondi Klára gratulált a beszá-
molóhoz, ami azt mutatja, tartalmas feladatel-
látás történik az intézményekben. Koncz Ferenc
hozzátette: ugyan új óvodákat adtunk át, de
nincsenek teljesen készen. A még fennálló belső
hiányosságokat a remények szerint ebben az
oktatási esztendőben sikerül majd pótolni.

A Szántó J. Endre Egyesített Szociális és Egész-
ségügyi Intézet (ESZEI) igazgató főorvosa az in-
tézmény tevékenységéről tartott beszámolót. 
Dr. Bobkó Géza tájékoztatójában elhangzott,
hogy jelenleg 31 szakrendelőben a megye legna-
gyobb ilyen jellegű intézményeként hetente 755
szakorvosi órával működnek, az éves betegforga-
lom eléri a 160 ezer főt. Ugyancsak jelentős óra-
számban dolgozik az egynapos sebészet, ahol
2014-ben összesen 700 műtétet végeztek az or-
vosok. Visi Ferenc azt kérte az intézetvezetőtől,
biztassa az doktorokat arra, hogy Szerencsen te-

lepedjenek le! Dr. Sütő Szilveszter arra volt kíván-
csi, hogy a háziorvosi körzetek és a szakrendelé-
sek mikor fognak egy számítógépes rendszeren
működni? Az ő véleménye is az volt, hogy olyan
orvosakat kellene jövőben szerződtetni, akik haj-
landóak a városba költözni. Dr. Egeli Zsolt elisme-
rését fejezte ki a rendelőintézet dolgozói felé, ki-
emelve, hogy napjainkban jobb körülmények fo-
gadják a pácienseket, mint a néhány évvel ezelőtti
rekonstrukció átadásakor. Mindez azt mutatja,
hogy az intézet vezetése jó gazdaként végzi mun-
káját. Koncz Ferenc hangsúlyozta, hogy az önkor-
mányzat és az ESZEI között kiváló az együttmű-
ködés, amit a jövőben is folytatni kívánnak. 
Dr. Bobkó Géza is úgy vélte, jobb lenne, ha Sze-
rencsen telepednének le a rendelőintézet szak-
emberei, de még a megyei kórházban is orvoshi-
ány van. Ugyancsak a válaszok között hangzott
el, hogy kialakulóban van Magyarországon az ún.
Elektronikus Egészségügyi Szolgáltatási Tér,
amelyhez 2017 első negyedévétől minden egész-
ségügyi szolgáltatónak csatlakoznia kell.

Elfogadta az önkormányzat a védőnői szol-
gálat idei beszámolóját, amit Tóthné Tőkés Tí-
mea, járási vezető védőnő ismertetett. Dr. Ko-
rondi Klára gratulált a szervezet munkájához, de

megjegyezte, hogy tudomása szerint 2002-től
nincs védőnői helyiség a Bocskai gimnázium-
ban, mely hiányosságot meg kellene oldani. 
Dr. Sütő Szilveszter is fontosnak nevezte a vilá-
gon egyedülálló magyar védőnői szolgálat te-
vékenységét, a szakemberek munkája dicsére-
tet érdemel. A képviselő véleménye is az volt,
hogy a gimnáziumi védőnői szoba visszaállítása
érdekében lépéseket kell tenni. Nyiri Tibor al-
polgármester ismertette, hogy az 1990-es évek
második felében annyira megemelkedett a 
diáklétszám a gimnáziumban, hogy több más
helyiséggel együtt az addig működő védőnői
szobából is tantermet kellett kialakítani. Mint
mondta, jelenleg is van egészségügyi ellátás,
mert az uszoda épületében dr. Juhász Mária, a
gimnázium orvosa fogadja a fiatalokat. A védő-
női vizsgálatoknak is igyekeznek mindig termet
biztosítani, de valóban megérett a helyzet arra,
hogy újból felülvizsgálják a kérdést.

Döntés született arról, hogy az idei közmeg-
hallgatást 2015. november 25-26-án tartja az
önkormányzat, az október 29-ére tervezett kép-
viselő-testületi ülés időpontját október 22-ére
módosították.

M. Z.

Szerencs Város Önkormányzatának
szeptember 24-ei ülésén a helyi romák
szociális helyzetéről, a védőnői szolgá-
lat-, valamint a Szántó J. Endre Egyesí-
tett Szociális és Egészségügyi Intézet
működéséről is beszámolót hallgattak
meg a képviselők.

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

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

A pályázat benyújtásához a Bursa Hungarica
Elektronikus Pályázatkezelési és Együttműkö-

dési Rendszerében (EPER-Bursa rendszer) pá-
lyázói regisztráció szükséges, amely a
https://www.eper.hu/eperbursa/paly/palybe-
lep.aspx címen érhető el. 

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

Annak a felhasználónak, aki az EPER-Bursa
rendszerben korábban már regisztrált, a jelsza-
vával beléphet a rendszerbe. A pályázat csak
a pályázati kiírásban meghatározott csatolan-
dó mellékletekkel együtt érvényes.

A pályázat benyújtásának határideje
2015. november 9.

idÉn iS igÉnyelhető 
A burSA hungAricA öSztöndíj

VároSházi nApló
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Májer József, a társulás elnöke az eseményen
elismerően szólt a „Zöldzemplén” projektben
résztvevő csapat lelkiismeretes és áldozatos
munkájáról. Dr. Hörcsik Richárd országgyűlési
képviselő köszönetét fejezte ki az önkormány-
zatok felé a bizalomért és az együttműködésért.
Weingartner Balázs projektvezető ismertette,

hogy a tervezet célja a
hul ladékgazdálkodási
rendszer költséghatéko-
nyabb működésének biz-
tosítása. A pályázat kere-
tében olyan eszközbe-
szerzéseket valósítanak
meg, amelyek lehetővé
teszik a tagönkormányza-
tok területén keletkező
kevert hulladék begyűjté-
sét. Az RFID alapú edény -
azonosítási informatikai
rendszer segítségével pe-
dig egy hatékonyabb kont-
roll mellett lehetővé válik
az ügyfél- és egyéb nyilvántartások pontos ve-
zetése. A chipeket az edények 95%-ába már
rögzítették, ehhez kapcsolódóan 12 gyűjtőjár-
művet láttak el megfelelő érzékelővel és kom-

munikációs rendszerrel. Az adatok rögzítésével
térinformatikai adatbázis készül, mely lehetővé
teszi a járatok optimalizálását és a hatékonyabb
szolgáltatást. R. P.

Jó ütemben halad és várhatóan októ-
ber végén be is fejeződik az Abaúj-
Zempléni Szilárdhulladék Gazdálkodási
Önkormányzati Társulás projektje,
melynek keretében a hulladékgazdál-
kodási rendszer fejlesztéséhez szüksé-
ges új eszközök beszerzését és egy mo-
dern informatikai rendszer kiépítését
valósítják meg. A program eddigi ered-
ményeiről és előrehaladásáról tartottak
beszámolót szeptember 24-én a bod-
rogkeresztúri turisztikai központban.

megújuló hullAdÉKgAzdálKodáS

Egy korábbi rendezvényen a ZHK Kft. ügyvezetője mutatta be a pá-
lyázat során beszerzett járműveket az önkormányzatok képviselőinek.
A képen jobbra dr. Egeli Zsolt alpolgármester, mellette Hercsik István.

Mint az a képen is látható az el-
dobált papírok mellett, használt
pelenkákat, szakadt pulóvereket,
számítógép alkatrészeket és szám -
talan olyan dolgot hoztak ide az
emberek, melyek nem helyezhetők
el ezeken a szigeteken. A környék
lakói jogosan panaszkodnak, hi-
szen szeles időjárás esetén a kör-

nyező portákat is beteríti a műanyag konténerek körül elszórt szemét. 
A közelmúltban egy bodrogkeresztúri rendezvényen Weingartner Balázs-

tól, a Zempléni Hulladékkezelési Közszolgáltató Nonprofit Kft. projektveze-
tőjétől érdeklődtünk arról: megoldást jelenthet-e a problémára az a folya-
matban lévő program, mely keretében bővül a szelektív hulladékgyűjtési
rendszer a térségben. 

Weingartner Balázs a Szerencsi Híreknek elmondta, hogy a hulladék-
gyűjtő szigeteken felhalmozódott szemét problémájával kapcsolatban
abban látja a megoldást, hogy a polgárok kizárólag szelektíven használ-
ják, illetve próbálják meg tömöríteni a kidobandó tárgyakat a kisebb hely -
igény érdekében. További orvoslást fog jelenteni, ha majd a Zempléni
ZHK a teljes gyűjtőflottát használatba tudja venni, hosszútávon pedig a
házhoz menő szelektív gyűjtés fogja csökkenteni a szigetekre kihelye-
zendő hulladék mennyiségét. Mindezek mellett október közepére 14 új
hulladékgyűjtő sziget létesül Szerencsen.

A házi szelektív gyűjtéssel kapcsolatban megtudtuk, hogy a szeptem-
ber végére befejeződő lakossági kukák kiosztása után felmérik, milyen
gyakorisággal lesz szükség az ürítésekre. November közepére állhat össze
az a terv, mely alapján a településeken meg tudják indítani az előzetes
próbaüzemet. A projektvezető szerint a tesztelési időszakról a helyi ön-

kormányzatok nyújtanak majd információt, a teljes szolgáltatásról pedig
december elején kap részletes tájékoztatást a lakosság a negyedik ne-
gyedévi számlalevélben.

A közelmúltban egy fecskési olvasónk a városrészben talál-
ható szelektív hulladékgyűjtő sziget környékén kialakult ál-
datlan állapotok miatt küldte el panaszos levelét szerkesz-
tőségünknek.

A fecSKÉSen iS gond VAn A gyűjtőSzigettel
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Koncz Ferenc polgármester beszédében fela -
datként jelölte meg, hogy segíteni kell a hátrá-
nyos helyzetben élő gyermekeken. A városve-

zető szerint rendkívül sok dolgunk van ezen a
téren, hiszen nagy társadalmi különbségek fe-
szülnek származásban, iskolázottságban, mun-
kához jutásban egyaránt, de a települések kö-
zött is jelentős az eltérés, és ezt a pedagógusok
is érzik, hiszen míg egyes helységekben köny-
nyebb dolguk van az oktatás-nevelésben, addig
másutt problémákkal küzdenek. A polgármes-
ter hozzátette, hogy komoly feladat és hatal-
mas felelősség hárul az oktatásra, hiszen nagy-
ban függ tőlük az ifjak szellemi fejlődése, rend-
kívül hangsúlyos szerepük van abban, hogy az
ifjak élete milyen irányba halad. – Szeretnék kö-
szönetet mondani minden résztvevő dolgozó-
nak az áldozatos munkáért, és kívánom, hogy

a jövőben is ilyen odaadással és lelkesedéssel
folytassák tevékenységüket – mondta Koncz
Ferenc.

Sántha Zsolt projektmenedzser beszámoló-
jában ismertette, hogy a 2013. április 1-jén indult
programnak eredetileg 24 hónapos megvalósí-
tási ideje volt, de ezt sikerült meghosszabbítani
2015. szeptember 30-ig. Két és fél év alatt öt
szakterületen valósultak meg elképzelések, kö-
zel 600 millió forint vissza nem térítendő támo-
gatás segítségével 35 ember foglalkoztatását
biztosították és 134 ember munkáját finanszí-
rozták. A szakember beszélt arról, hogy a teljes
kistérséget lefedték, mind a 18 településen jelen
voltak oktatási, szociális, egészségügyi, sport-
és foglalkoztatási céllal. Különböző programo-
kat szerveztek a hátrányos helyzetű gyerme -
keknek, akiknek segítették az iskolába történő
beszoktatását, tanulását, valamint igyekeztek
fejleszteni őket a sport és a kultúra területén.

R. P.

SZERENCSI hírekhírek AKTUÁLIS8

lezárult A gyermeKeSÉly-projeKt
Véget ért az „Eséllyel a jövőbe” – Gyermekesély program a szerencsi kistérségben
című TÁMOP-projekt, amelynek zárórendezvényét szeptember 29-én tartották a
Rákóczi-vár színháztermében. Az eseményen a programban résztvevő iskolák
tehetségei mutatták be tudásukat színes kulturális műsor keretében. Az egy be -
gyűlteket Koncz Ferenc polgármester köszöntötte.

A város és környéke településein valósult
meg az „Eséllyel a jövőbe”– Gyermekesély
program a szerencsi kistérségben elnevezésű
nagyszabású projekt, amelynek célja volt,
hogy csökkenjen a fiatalok és családjaik kö-
rében a szegénység és javuljanak a hátrányos
helyzetű óvodások és diákok továbbtanulási
esélyei és életkilátásai. A Szerencsi Többcélú
Kistérségi Társulás 18 településén, mintegy
592 millió forintos uniós forrásból megvaló-
sult projektje többek között tanodák, közös-
ségi házak, ifjúsági klubok létrehozását, fej-
lesztő programokat és kulturális eseménye-
ket, valamint bentlakásos és napközis nyári
táborok szervezését is tartalmazta.

A projekt 2013. április 1-jén indult útjára, a
megvalósításra az Új Széchenyi Terv közel
600 millió forintot biztosított. A Szerencsi
Többcélú Kistérségi Társulás a program meg-
valósítása során Gyerekesély irodák, bizott-
ságok, Biztos Kezdet Házak, Közösségi Há-
zak, tanodák, ifjúságiklub-hálózat működött.
Az esélyegyenlőséget, felzárkóztatást bizto-
sító programok mellett fontos szempont volt
a projekt munkahelyteremtő szerepe: az
„Esély a jövőbe” segítségével 2015. március
31-éig több mint százharmincan jutottak jö-
vedelemhez a szerencsi kistérségben.

eSÉlyegyenlőSÉg 
A KiStÉrSÉgben
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A Rákóczi Zsigmond Református
Általános Iskola harmadik osztá-
lyos nebulói szórakoztató műsorral
köszöntötték szeptember 28-án az
intézménybe érkező szerencsi óvo-
dásokat. Az iskola hagyományosan
minden esztendőben megtartja a
szüreti mulatságot, amelyre váro-
sunk apróságait versekkel, énekek-
kel és mondókákkal várják. A gyer-
mekeket Ráczné Váradi Éva igazga-
tó köszöntötte, majd átadta az al-
kalmi színpadot a fellépő diákok-
nak, akik lelkesen mutatták be pro-
dukcióikat a leendő kisiskolások-
nak. Az ovisok örömmel kapcso-
lódtak be egy-egy számukra isme-
rős vers, mondóka vagy dalocska
előadásba.

A legutóbbi számunkban jelent meg egy
írásunk, melyben a Szerencsi Óvoda és Böl-
csőde létszámadatait is közöltük. Az elmúlt
hetekben a beiratkozott gyermekek száma
növekedett, így a jelenlegi adatok a követke-
zők: óvodás gyermekek száma 83 fő, előjegy-
zettek száma 8 fő, a bölcsődébe beíratottak
száma 34 fő.

Változó 
lÉtSzámAdAtoK

Szüreti mulAtSág 
A reformátuS iSKolábAn

A zene világnapja alkalmából szer-
veztek programot október 1-jén a Rá-
kóczi Zsigmond Református Általános
Iskolában. Az intézmény diákjait a mű-
vészeti iskola zenei tanszakának nö-
vendékei szórakoztatták hangszeres
műsorukkal. A színpadra lépő fiatalok
furulyaszóval, szaxofonos előadással
és zongorajátékkal ünnepelték a világ-
napot, amely a zeneművészet legna-
gyobb alakjaira emlékeztet, és segíti a
különböző kultúrák muzsikáinak jobb
megismerését.

A mAgyAr 
nÉpmeSe

A Rákóczi Zsigmond Református Általános
Iskola tanulói szeptember 30-án, a magyar
népmese napján mesejátékokkal szórakoz-
tatták társaikat az intézmény aulájában. 
A harmadik és negyedik osztályosok egymás
után álltak színpadra és adták elő kedvenc
meséiket, s közben a diáktársak el is játszot-
ták a jól ismert történeteket. Az esemény zá-
rásaként a gyerekek egy népmesékkel kap-
csolatos kvízjátékban is részt vettek.

ifjú muzSiKuSoK
ÉS A zene VilágnApjA

Az állatok világnapja alkalmából ren-
deztek programot október 2-án a Rá-
kóczi Zsigmond Református Általános
Iskolában. Az eseményen a kisdiákok
előadásokat hallgathattak, bemutathat-
ták egymásnak saját házi kedvenceiket.
Az intézményben korábban gyűjtőakció
indult, melynek keretében a családok
különböző tárgyakat, például plédeket,
tálkákat, illetve állateledeleket és pénzt
ajánlottak fel a Szerencsi Kóborkák Ál-
latvédő Alapítvány részére. Címoldalunk
is az állatok világnapja alkalmából ké-
szült.

házi KedVenceKházi KedVenceK
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A megnyitón Tóth István, a tavalyi győztes
és egyben idei szervező Szerencsi Városgazda
Nonprofit Kft. ügyvezetője jó versenyzést kí-
vánt a résztvevőknek, majd átadta a szót Koncz
Ferenc polgármesternek, aki az egy nappal ko-
rábbi, idősek tiszteletére szervezett ajándékmű-
sor folytatásának nevezte a zenés-táncos pro-
dukciókkal tarkított főzőversenyt.

Az ételek elkészülte után a dr. Korondi Klára,
Király Judit, Csider Andor és Tóth István alkotta
versenybírói négyesnek nem volt könnyű dolga,
hiszen tizenhárom gasztronómiai alkotásból kel-

lett kiválasztaniuk a dobogós helyezetteket. A
zsűri döntése alapján az aranyfakanál idén a
Szántó J. Endre Egyesített Szociális és Egészség-
ügyi Intézet csapatát illette meg, akik pincepör-
költjükkel a legjobbnak bizonyultak. Szintén ez-
zel a fogással, másodikként végzett a Szerencsi
Polgármesteri Hivatal együttese, a Szerencsi Já-
rási Hivatal palacsintája pedig bronzérmes lett.

A nyertes intézmények
pénzjutalomban része-
sültek, a díjakat a társ-
szervező Szerencsi Rá-
szorultakért Alapít-
vány ajánlotta fel ösz-
szesen 60 ezer forint

értékben.
Tóth István zsűritag érdeklődésünkre el-

mondta, hogy elejétől a végéig követte az éte-
lek elkészítésének folyamatát, és rutinos, lelkes
csapatokkal találkozott. A versenybíró dicsérte
a magyar konyha sokszínűségét és a résztvevők
kreativitását.

Az Idősek Otthona szakácsai és szakácsnői
ugyan nem kerültek dobogóra, de Kontra László
igazgató, a tavalyi Aranyfakanál Főzőverseny
szervezője szerint nagyszerű, hogy idén is ösz-
szejöttek és jól érezték magukat a helyi intéz-
mények, szervezetek képviselői.

Dr. Bobkó Géza elismerően nyilatkozott a
rendelőintézet dolgozóinak aznapi teljesítmé-

nyéről, és méltatta a program kö-
zösségerősítő erejét. – Büszke va-
gyok rá, hogy jövőre mi rendezhet-
jük meg a találkozót, igyekszünk
majd legalább olyan hangulatos és
színes eseményt létrehozni, mint
amilyen ez a mai volt – mondta la-
punknak az igazgató főorvos.

R. P.

Második alkalommal rendezték meg az
Aranyfakanál Főzőversenyt a Szerencsi
Idősek Otthona és a rendelőintézet te-
rületén. Az október 1-jei összejövetelen
a város intézményei, hivatalai, civil szer-
vezetei mérték össze szakácstudásukat.
Az eseményt a finom ételek mellett kul-
turális programok tették emlékezetes-
sé. Színpadra léptek a szerencsi óvodá-
sok, a Hajnali Néptáncegyüttes, Radnai
Erika és Kriston Milán színművészek,
Ringer István tárogatós, valamint Visi
Ferenc is táncra perdítette a nagyérde-
műt örökzöld slágerek előadásával.

SZERENCSI hírekhírek AKTUÁLIS10

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

Elektromos kerékpár
akkumulátor

Elektromos kerékpár
akkumulátor

szakszer új akkumulátor
cseréjét vállalom.

ű bevizsgálását,

Tavaszi és nyári
akkumulátor akció!

motorkerékpár

idÉn iS gAzdárA tAlált Az ArAnyfAKAnál
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• Hogyan került a Szerencsi Cukorgyárba?
• Somogy megyéből származom, 1943. július 28-
án születtem Kaposváron, de Mernye községben
nőttem fel, ott jártam általános iskolába. 1957-
ben a kaposvári Cukoripari Technikum tanulója
lettem, és amikor el kellett döntenem, hogy hol
töltsem a nyári szakmai gyakorlatokat, a Szeren-
csi Cukorgyárat választottam, így az üzemmel va-
ló kapcsolatom 1959-ig nyúlik vissza.
Miután letettem a képesítő vizsgát, 1961-ben
Szerencsre költöztem és technikusként kezdtem
el pályafutásomat a gyárban. Az első években
tulajdonképpen segédmunkás voltam, de ennek
köszönhetően minden olyan munkafázist meg-
ismertem, ami később vezetőként igencsak
hasznomra vált. 1963-ban Budapestre mentem
a felsőfokú élelmiszeripari technikumba, amit
cukoripari ösztöndíjjal végeztem el nappali ta-
gozaton. Az iskola befejezése után, 1966-ban
üzemvegyészként tértem vissza Szerencsre, és
még ebben az évben bevonultam katonának, s
ezáltal húsz hónapot töltöttem szülővárosom-
ban, Kaposváron. A honvédségnél akkoriban az
újoncokat a lehető legtávolabbra helyezték la-
kóhelyüktől, így kerültem Borsodból Somogyba.
1969-ben felvételt nyertem a miskolci Nehézipari
Műszaki Egyetem vegyipari gépész szakára, le-
velező tagozaton, ahol nehéz volt a munka mel-
lett helyt állni, de 1975-ben lediplomáztam, s ez-
után még cukoripari szakmérnöki végzettséget
is szereztem a Budapesti Műszaki Egyetemen.

• Milyen utat járt be az igazgatói székig?
• A gyárban eltöltött évtizedek alatt műszaki te-
rületen végig jártam a lépcsőfokokat, hiszen vol-
tam művezető, főgépész, segéd műszakvezető,
műszakvezető, műszaki osztályvezető, termelési
osztályvezető és főmérnök – ez utóbbit a rész-
vénytársaság 1991-es megalakulásával átkeresz-
telték műszaki igazgatónak. Ebben a beosztás-
ban egészen 1999-ig dolgoztam, amikor az a
megtiszteltetés ért, hogy a francia tulajdonos
Béghin-Say képviselője, Guy Dupire felkért a ve-
zérigazgatói poszt betöltésére. Azzal hogy elvál-
laltam, hatalmas felelősség hárult rám, hiszen eb-
ben a pozícióban már nem csak a cukorgyártás
egyengetése volt a feladatom, hanem az egész
részvénytársaság működését kellett biztosítani.

Emellett műszaki vezérigazgató is lettem a
hatvani, a szolnoki és a szerencsi üzem-
ben. Ez idő alatt többször volt lehető-
ségem arra, hogy tanulmányozzam a
franciaországi gyárakat, de mivel
meglehetősen sok fejlesztés
esett erre az időszakra, így
német és holland üze-
mekbe is eljutottam
a legújabb cukori-
pari berendezé-
sek megtekin-
tése érdeké-
ben.

•Mikor vo-
nult nyug-
díjba?
• Negyvenhárom esztendő
után, 2004-ben vonultam nyugállományba. Két
évvel korábban új tulajdonosunk lett, és ennek
következtében új munkaszerződést kellett volna
elfogadnom, ami viszont közel sem volt olyan
előnyös, mint a korábbi. Nem írtam alá a meg-
állapodást, és némi huzavona után közös 

megegyezéssel nyugdíjba jöttem. Szerencsém
volt, hogy ez történt, mert így nem nekem kel-
lett bezárnom a gyárat. Nagyon nehezen tud-
tam volna elviselni, ha az ottlétem alatt szűnik
meg örökre az üzem, amelybe sok korábbi kol-
légámmal együtt egy élet munkáját fektettem.

• Hogyan telnek a nyugdíjas évek?
• Sikerült megtalálnom azokat az elfoglaltsá-
gokat, amik lekötik az időmet. Szívesen tevé-
kenykedek a kertben, évszaktól függően külön-
böző sportokat űzök, és nagyon szeretek olvas-
ni, rendszeresen járom a könyvtárat. Mindemel-
lett az internet világában is tájékozódok. Az    

„egy életen át való tanulás” jegyében felesé-
gem és én minden esztendőben beiratkozunk a
Miskolci Egyetem által szervezett „Szépkorúak
Akadémiája” két féléves előadássorozatára.

• Meséljen a családjáról!
• 1968-ban nősültem meg, házastársam dr.
Tóth Ibolya nyugdíjas fogszakorvos, a rendelő-
intézetben dolgozott. Ikerfiaim 1970-ben szü-
lettek, Miklós az én szakmámat folytatta, majd
később az autóiparban helyezkedett el. Árpád
cukrász lett, több helyen is gyakorolta hivatá-
sát, aztán több mint egy évtizeddel ezelőtt piz-
zériát nyitott az egykori moziudvarban. Gyer-
mekeim összesen négy unokával ajándékoztak
meg. A legidősebb, Patrícia harmadik generá-
ciónkat képviseli a miskolci gépészmérnöki ka-
ron.

Rudolf Péter

pallai miklós több mint négy évtizeden keresztül volt a cukorgyári
törzsgárda tagja. A szakember 1959-ben gyakornokként járt először a
szerencsi üzemben, majd miután műszaki dolgozóként szinte minden
beosztásban bizonyított, a részvénytársaság vezérigazgatójaként vonult
nyugállományba a kétezres években. pallai miklós a közelmúltban a 

Szerencsi hírek olvasóinak mesélt példaértékű pályafutásáról.

45 ÉV A SzerencSi 
cuKorgyártáSÉrt

PORTRÉ SZERENCSI hírekhírek 11

„Nagyon nehezen tudtam volna elviselni, ha az
ottlétem alatt szűnik meg örökre az üzem, amelybe
sok korábbi kollégámmal együtt egy élet munkáját
fektettem.”
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Az egészség a teljes testi, szellemi és
szociális jólét állapotát, illetve ezek fo-
lyamatos fenntartását jelenti. Egészsé-
günk fenntartása tehát következetessé-
get és tudatosságot igényel, így annak
megőrzése érdekében legelső és leg-
fontosabb teendőnk: az életmódváltás. 

A helyes életmód megválasztásával elkerül-
hetők bizonyos betegségek, melyek később
akár súlyos problémákat is okozhatnak. Ha pe-
dig életmódváltásról beszélünk, elkerülhetetlen
a napjainkban oly népszerű, ám idegenül hang-
zó szó: wellness. E kifejezés hallatán az emberek
a fürdőzés, passzív kikapcsolódás, és a gaszt-
ronómia széles kínálatára gondolnak. Azonban
a wellness az egészségfejlesztő, egészségtuda-
tos életmód gyűjtőfogalma: minden tettünk,
gondolatunk, érzésünk és hitünk kihat a telje-
sítményünkre. 

Szerencsen több létesítmény nyújt lehetősé-
get a testmozgásra, a rendszeres sportolásra,
vagy éppen a rekreációs szolgáltatások igény-

bevételére, ahol a gyermekektől az idősekig
minden korosztály megtalálhatja a maga szá-
mára elfogadott mozgásformát és pihenési mó-
dot. A wellness ráirányítja a figyelmet a környe-
zetünkre, fejleszti memóriánkat, koncentráló ké-
pességünket. Az egészségtudatos életformának

közösségformáló hatása is van, amely révén új
kapcsolatokra tehetünk szert. A wellness egy
olyan életmód koncepció, amely által fizikálisan,
mentálisan kiegyensúlyozottnak érezhetjük ma-
gunkat. Ne feledjük: felelősek vagyunk saját
testi, lelki állapotunkért.

SZABADIDŐ – ÉLETMÓD SZERENCSI hírekhírek 13

egÉSzSÉgünKÉrt WellneSS A betegSÉgeK
megelőzÉSÉÉrt

Hozzávalók: 400 g csir-
kemell, 2 szem szilva, 1
mokkás kanál őrölt fahéj,
1 teáskanál házi méz, só,
bors ízlés szerint.

Elkészítése: a húst
megmossuk, szárazra

töröljük. Négy egyforma
szeletre vágjuk, majd a

szeleteket lapjával nem telje-
sen félbevágjuk, szétnyitjuk,

kiklopfoljuk. A szilvát megmos-
suk, félbevágjuk, kimagozzuk, elnegye-

deljük. A hús szeleteket sózzuk, borsozzuk. 
A szilvát a fahéjjal összeforgatjuk, majd a hússzeleteken elterítjük, mézzel
ízesítjük a szilva szeleteket. Szorosan felcsavarjuk, és hústűvel összetűz-
zük, majd elősütjük grill sütőn minden oldalát. 180 fokos előmelegített
sütőben készre sütjük fólia alatt (egy kis vizet öntsünk alá, le ne égjen)
Jázmin rizzsel (30 g szárazon mérve), friss salátával tálaljuk. Jó étvágyat! 

Köszönjük a receptet Földi Tímea szerencsi olvasónknak!

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

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

receptKlub

A meleg évszaknak már búcsút intettünk, de a kerti munká-
latok még korántsem értek véget, különösen akkor, ha azt sze-
retnénk, hogy udvarunk, lakhelyünk környezete a következő
évben is szép legyen. Érdemes ilyenkor az elszáradt egynyári
virágokat kiszedni az ágyásokból, majd aprítás után dobhatjuk
a komposztáló edényekbe, így jövőre is jó szolgálatot tesz
majd kertünkben. Az évelő növényeket is hasznos visszavágni,
csakúgy, mint a fűféléket. Itt jegyezzük meg, nem szabad elfe-
ledkezni udvarunk díszéről, az egész nyáron zöldellő gyepről.
A hideg beállta előtt még egyszer vágjuk le, a nyesedéket gon-
dosan szedjük össze és az is mehet a komposztra. Folytathat-
juk a munkát a rózsatövek feltöltésével, ami megvédi virág-
ainkat a fagytól, ha esetleg néhányuk még mindig virágzik,
vágjuk le és díszítsük vele otthonunkat.

Még kedvez az időszak az új fák, cserjék ültetésének, de ezek
esetében is nagy gondot kell fordítani a téli fagyvédelemre. A
hidegre érzékeny dísznövényeket, mint például a dália, tegyük
fagymentes helyre. A leander és a hibiszkusz-félék sem bírják
a fagyot, így ezeket is át kell helyeznünk figyelve arra, hogy a
télen is kapjanak elegendő fényt és kb. 15 Celsius foknál ne le-
gyen hidegebb a helyiség.

fAhÉjAS SzilVáVAl
töltött cSirKemell

AKAd mÉg munKA 
A KerteKben iS
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Zemplén Tourist Kft. Szerencs, Rákóczi 67.
Tel.: 47361-151 • e-mail: zemplen.tourist@t-online.hu
www. .hu • Eng. szám: R-1787/1998

•

zemplentourist

Az ár tartalmazza: az utazást, szállást,
félpanziós ellátást és az idegenvezetést.

Jelentkezni irodánkban
vagy a 47/361-151-es telefonszámon lehet.

Hosszú hétvége PrágábanHosszú hétvége Prágában
Szerencsi indulással

2015. október 16-18. (3 nap, 2 éj)

Külön fizetendő a belépők és az utasbiztosítás.

Részvételi díj:

36 600 Ft/fő36 600 Ft/fő36 600 Ft/fő

SZERENCSI hírekhírek HIRDETÉS14

20151009_3_Layout 1  2015.10.07.  7:56  Page 14



SZIVÁRVÁNY-ÉP KFT.SZIVÁRVÁNY-ÉP KFT.

betongyártás
mixeres kiszállítás
tehergépkocsi kiszállítás
igény szerint betonpumpával
ADK autódaru bérbeadás

Minősített
keverőből,
minősített

beton!

Minősített
keverőből,
minősített

beton!

Zsalukő közvetlenül a gyártótól,
a legolcsóbban!

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

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

Szállítás darus,
vagy platós tehergépkocsival

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

INGATLANINGATLAN
Eladó Szerencsen a Dózsa Gy. utcában 867
m2 telken 70 m2 alapterületű, gázfűtéses,
komfortos lakóház melléképülettel. Irányár: 5
M Ft (vagy megegyezés szerint). Érd.:
20/9561-322. (15-19)
Bekecs belterületén (Gábor Áron utca 19/1.
sz.) 1692 m2 térmértékű közművesített telek
áron alul eladó. Érd.: 30/418-3748. (15-17)
Szerencs, Jókai út 3. sz. alatti, vállalkozásra
is alkalmas ingatlan eladó. Érd.: 70/342-2980.
(15-19)
Szerencs központjában, mégis csendes, nyu-
godt környéken tulajdonostól eladó egy 135
m2-es, tetőteres családi ház. Érd.: 70/605-
8979, 70/7017682. Hívjon, megegyezünk! (15)
Szerencs, Példánykert köz 3. szám alatt el-
adó egy 64 m2-es lakás. Érd.: 20/291-3339.
(15)
Szerencs, Kossuth úton kétszobás, felújított
társasházi lakás eladó. Érd.: 20/966-9748. (15)
Szerencsen áron alul emeletes családi ház a
Tesco és az iskolák közelében eladó. Kétge-
nerációs lakásnak, nagycsaládosoknak, akár
vállalkozásra is alkalmas. Rendezett udvaron,
melléképületekkel. Budapesti, miskolci, sze-
rencsi kisebb lakáscsere is érdekel értékkü-
lönbözettel. Érd.: 70/655-7576, 47/363-282.
(15-16)
Eladó Szerencsen 2 szobás, felújított, föld-
szinti lakás. Műanyag ajtó + ablakok, belülről
leszigetelt szobák, gázfűtés, klíma. Érd.:
20/542-0861. (15-17)

Szerencs központjában, mégis csendes és
nyugodt környezetben egy modern, 140 m2-
es hasznos alapterületű, mediterrán típusú
ház, valamint ugyanitt 600 m2-es külön bejá-
ratú építési telek eladó. Érd.: 20/348-9548.
(15-19)
Szerencs, Gyár út 3. 1/3. szám alatti, első
emeleti, 39 m2-es lakás eladó. Irányár: 3,5 M
Ft. Érd.: 20/586-5223. (15)

VEGYESVEGYES
Szerencsen egyedi díszítésű, különböző mé-
retű és színű esküvői gyűrűpárnák széles vá-
lasztékban eladók. Érd.: 20/4464-662. (15)
Matematikából, fizikából és kémiából kor-
repetálást, vagy tehetségfejlesztést vállalok.
Érd.: 02-20/519-0710. (15-16)

LakosságiLakossági

apróhirdetés

SZABADIDŐ SZERENCSI hírekhírek 15

Szerencs és környékén

Akkumulátorok és töltések

Vásárláskor a használt
akkumulátort beszámítjuk

a legolcsóbban!

ingyenes bevizsgálása!

1000-4000 Ft értékben.

AkkumulátorokAkkumulátorok
a világszínvonalú Ca/Ca technológiával.

AkcióAkció
egész évben!

Szerencs, Kassa út 4.

Telefon: 20/981-6065.
(37-es főút)

BOSCH
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A meghívásos szabadfogású nemzetközi ranga-
dón 23 hazai és három külföldi klub részvételével,
összesen 152 sportoló lépett szőnyegre. A szerencsi
Nagy Kristóf a Diák I. korcsoport 38 kg-osok mező-
nyében a dobogó harmadik fokára állhatott, Pál Mi-
hály Diák I., 50 kg-ban a második helyet szerezte
meg. Suhaj Trisztán Diák I-es, 63 kg-ban szintén har-
madik lett – tájékoztatta a Szerencsi Híreket Illésy
László, a Szerencs VSE birkózó szakosztályának ve-
zetőedzője.

Szalontai Zoltán, a DVTK néhai válogatott birkó-
zója tiszteletére rendeztek emlékversenyt szeptem-
ber 26-án a miskolci Szemere Bertalan Szakközép-
iskolában. A meghívásos torna 154 indulója között

a Szerencs VSE színeit négy fiatal képviselte. Korok-
nai Gábor Gyermek II. korosztály, +46 kg-os súlycso-
portban aranyérmet szerzett. Nagy Kristóf Diák I.,
38 kg-ban a dobogó harmadik fokára állhatott fel,
Molnár Olivér a Diák I., 50 kg-ban ezüstérmes helyen
végzett. Suhaj Trisztán Diák, 58 kg-ban ötödik lett.

SZERENCSI hírekhírek SPORT16

A Szerencs VSE fiatal birkózói egy ezüst és
két bronzéremmel térek haza a szeptem-
ber 19-én Kazincbarcikán megrendezett V.
Munkácsi Dezső Emlékversenyről.

A sportesemény ünnepélyes megnyitóján
Koncz Ferenc polgármester, a rendezvény fő-
védnöke kívánt eredményes versenyzést a részt-
vevőknek és örömét fejezte ki, hogy Szerencsen
is „gyökeret eresztett” ez a sportág, és a tele-
pülés immár másodszor lehet házigazdája e ran-
gos eseménynek. Nyiri Tibor alpolgármester,
Szerencs Város Sportegyesületének elnöke az
egészséges életmód, a sport fontosságára hívta
fel a figyelmet, amiért az önkormányzat is igyek-
szik a lehető legtöbbet megtenni. – Mindezt bi-
zonyítja, hogy a helyi sportegyesület tíz szak-
osztályában az óvodás korúaktól egészen a fel-
nőttekig sokan sportolnak és érnek el kiváló
eredményeket megyei és országos szinten egya-
ránt – fogalmazott az elnök. A felkészülési torna
vendége volt Shihan Aurel Patru, az SKDUN vi-
lágszövetség elnöke, aki szintén üdvözölte a
résztvevőket, Juhász Ferenc 7. danos mester pe-
dig Varga Katalinnak és Varga Csabának mon-

dott köszönetet a verseny megszervezéséért.
A II. Szerencsi SKS-SKDUN Karate Kupára 22

csapat, 145 versenyző érkezett az ország min-
den részéből. A Szerencs VSE színeit Varga Csaba
4. danos mester tanítványai közül 18 fiatal kép-
viselte. A Szerencs VSE legeredményesebb női
versenyzője Visóczki Luca, a férfiak között pedig
Mihalik Csaba lett.

További eredmények: Visóczki Luca: kumite
2. hely, csapat kata 3. hely, csapat kumite 1. hely,
csapat kumite 1. hely; Visóczki Panna: kata 3. hely,

kumite 1. hely, csapat kata 3. hely, csapat kumite
2. hely; Tóth Zsófia: kumite 3. hely, csapat: kumite
1. hely, kumite 1. hely; Fekete Zsófia: kumite 1. hely,
csapat kumite 1. hely; Muróczki Csenge: kumite 2.
hely, csapat: kumite 2. hely; Ádám Ildikó: kata 1.
hely; Kaló Flóra: kumite 3. hely; Mihalik Csaba: ku-
mite 1. hely, csapat kumite 3. hely; Sipos Márk: ku-
mite 2. hely, csapat kumite 3. hely; Urbán Olivér:
kumite 3. hely, kata 3. hely; Kanalas Tamás: kumite
3. hely, csapat: kumite 3. hely; Tiszavári Balázs: ku-
mite 3. hely; Harsányi Mihály: csapat kata 3. hely.

Második alkalommal rendeztek Szeren-
csen SKS-SKDUN Karate Kupa felkészü-
lési tornát. A szerbiai világbajnokságot
megelőző szeptember 26-ai versenyen
a helyi karate szakosztályt 18 fiatal
képviselte.

SiKereS ifjú birKózóK

Az SZVSE asztalitenisz csapata szeptember
20-án, a bajnokság második fordulójában ha-
zai pályán fogadta az Egri CCOP SC II. gárdá-
ját. 

A Hunyadi sportcsarnokban megrendezett talál-
kozón 16 egyéni és két páros összecsapásból csak

nyolcat sikerült megnyernie a szerencsi fiúknak és
ez 8-10 arányú vendégsikert hozott. Csorba István
edző szerint a hazaiak az egyéni meccseken hiába
játszottak jobban, mint az előző fordulóban, a ver-
senyzőknek egyszerűen nem volt szerencséje az öt
szettes viadalok lejátszásánál. 

ASztAliteniSz: újAbb hAzAi VereSÉg

A Tállya ellen elmaradt bajnoki
mérkőzését játszotta le szeptember
24-én a Szerencs VSE női labdarúgó-
csapata. Együttesünk a nehezen in-
duló első félidőben mindössze egy
gólos vezetést tudott szerezni a még
rutintalan tállyaiakkal szemben. A
szünetben Takács László edző igye-
kezett „felrázni” csapatát, s a lányok
a második félidőben lassan magukra
találva lehengerelték az ellenfelet.
Helgert Gréta négy góllal, Dudás Ad-
rienn és Nagy Klaudia további egy-
egy találatával járult hozzá a siker-
hez. Tállya – Szerencs: 1-6.

Lassan lendültek játékba 
a szerencsi lányok

A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei
női labdarúgó-bajnokság 3. forduló-
jában a Szerencs VSE Sárospatakon
lépett pályára. Takács László edző
szerint ismét lassan lendült játékba a
csapat, és csak a második félidőben
hozták azt a játékot, amivel meg-
nyerhették volna a találkozót. Sáros-
patak – Szerencs: 3-2.

hAt gólt lőtteK
tállyánAK

jól SzerepelteK A SzerencSieK A KArAte Kupán
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Sípszóra rajtolt el szeptember 25-én este a
hagyományos 24 órás úszóverseny a Városi Tan -
uszodában. A programot Nyiri Tibor alpolgár-
mester, a Szerencs VSE elnöke nyitotta meg és
tiszteletét fejezte ki mindazok iránt, akik a
sportteljesítmény érdekében vállalják ezt a nem
mindennapi kihívást.

A résztvevők 30 perces váltásokban ugrottak
a medencébe, a szabály szerint a csapatok egy
tagjának mindig a vízben kellett lennie. Három
társulatban 95 versenyző érkezett a megméret-
tetésre.

Fáradt, de elégedett arcokat láthattunk szep-
tember 26-án este, a 24 órás vetélkedő ünnepé-
lyes eredményhirdetésén. A csapatok versenyét
a Váczi Péter által vezetett együttes nyerte: a he-
lyi úszószakosztály 20 fiatalja 71 500 métert tel-
jesített. A második hely a Kiss Viktória és Rábai
Bence irányítása alatt induló 33 fős gárdának ju-
tott: a főként helyi civilekből és egy Mezőkövesd-
ről érkezett egyesület tagjaiból álló csapat 61 650
méterrel büszkélkedhetett. A harmadik helyet
Rábai Attila és Váradi Ottó a tűzoltókból és rend-
őrökből verbuválódott együttese szerezte meg,
58 650 méterrel. A 30 perc alatt legtöbbet úszó
lány Farmosi Kata lett (2 100 m), a 30 perc alatt
legtöbbet úszó fiú Majoros Péter (1 900 m). Az
erősebbik nem képviselői között Rábai Bence tel-
jesítette a legnagyobb, 7 150 méteres távot. A lá-
nyok versenyében a legeredményesebb résztve-
vőnek járó címet Váczi Kira érdemelte ki, aki 235
perc alatt 13 000 métert úszott. Kira ezzel a tel-
jesítményével az abszolút bajnoki címet is meg-
szerezte a 24 órás úszóversenyen.

Az ünnepélyes eredményhirdetésen Kiss Attila,
a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Úszószövetség

elnöke mondott köszönetet Váczi Péter szakosz-
tályvezetőnek, a verseny megszervezéséért. A ki-
váló eredményekért járó okleveleket Koncz Fe-
renc polgármester adta át a helyezetteknek.

Váczi Kira (fotónkon) harmadik alkalommal
érdemelte ki az abszolút bajnoki címet. A Rá-
kóczi Zsigmond Református Általános Iskola he-
tedikes diákja életében fontos szerepet tölt be
az úszás. Arról álmodik, hogy felnőtt korában is
ezzel a sporttal foglalkozik majd. – Nagyon so-

kat készültem a 24 órás versenyre, idén részt
vettem a Balaton-átúszáson is és hetente leg-
alább három alkalommal edzek a tanuszodá-
ban. Korábban ötször jártam ide, de most he-
tedikes vagyok, a tanulásra is jobban kell össz-
pontosítanom, így megpróbálok az eddigieknél
is jobb eredményt elérni az iskolában, hogy még
több időt tölthessek az uszodában – mondta a
diáklány.

M. Z.

Szerencs Város Sportegyesülete és a helyi úszószakosztály kilencedik alkalommal szervezte meg a 24 órás úszóversenyt.
A szeptember 25-26-ai sporteseményen három csapatban, 95 versenyző szállt vízbe. Az abszolút bajnoki címet a tavalyi
végeredményhez hasonlóan idén is a 12 esztendős Váczi Kira nyerte el, aki a 235 perc alatt 13 000 méter úszással segítette
csapatát. A verseny végén a résztvevőknek Koncz Ferenc polgármester gratulált.

191 ezer mÉtert úSztAK 24 órA AlAtt

• Hogyan készültél az országos ver-
senyre?
• Az utóbbi időben heti öt technikai ed-

zésem volt Budapesten, de emellett fizikai
felkészülést is folytattam, minden nap egy
óra futásból, illetve saját testsúlyos gyakor-
latokból állt a program.
• Mennyi időt vesznek igénybe az

tréningek?
• Egy alkalom közel négy órán keresztül

tart, és ehhez természetesen még hozzájön
az oda-vissza utazás is, ami szintén ener-
giákat emészt fel.
• Nem befolyásolja mindez a tanul-

mányaidat?
• A versenyek és a folyamatos felkészü-

lés rengeteg időt elvesz tőlem, amit a ta-
nulásra kellene fordítanom, de mindig sike-
rül kompromisszumot kötni és összeegyez-
tetni a sportot az iskolával. Ebben rendkívül
megértő partner a gimnázium tantestülete,
akiknek ezúton is szeretném megköszönni
a támogatást!
• Nem fontolgatod, hogy magánta-

nuló légy?
• De igen, már elkezdtünk szervezni ezt

is, bízom benne, hogy sikerülni fog, mert
óriási segítség lenne számomra.
• Milyen versenyeken indulsz a kö-

zeljövőben?
• Elkezdtük a 10 méteres szezont, hama-

rosan Horvátországba, Zágrábba és Splitbe
utazunk két nemzetközi megmérettetésre,
illetve az Olimpiai Reménységek Versenyén
is részt veszek a csehországi Pilsenben.

R. P.

A Magyar Sportlövők Szövetsége szep-
tember utolsó két hétvégéjén Zalae-
gerszegen rendezte meg az 50 méteres
tűzfegyveres Országos Bajnokságot,
ahol a szerencsi Bukovszky Péter, az Új-
pesti Torna Egylet (UTE) sportolója az
ifjúsági versenyen 3×20 összetettben
negyedik helyezést ért el, 60 méteres
fekvő számban viszont 614,1 köregy-
séggel a mezőnyt messze megelőzve,
országos bajnoki címet szerzett. Junior
kategóriában Péter mindkét verseny-
számban a harmadik helyen jutott a
döntőbe, ahol összetettben ötödik, fek-
vőben pedig harmadik lett. Csapatver-
senyben az UTE sportlövői az ifjúsági
szintet ezüsttel, a junior-megmérette-
tést pedig aranyéremmel zárták.
Bukovszky Péterrel a Bocskai István Ka-
tolikus Gimnáziumban, két tanítási óra
között beszélgettünk.

buKoVSzKy pÉter, 
Az orSzágoS bAjnoK
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Vízszintes: 1. Egykori (kegyetlen) kivégzési mód. 11. Nye-
részkedő kereskedő. 12. Palindrom férfinév (március 18.). 13.
Kanton Svájc középső részén, székhelye Altdorf. 14. Édes-
anya régi, népies elnevezése. 16. Állatot vízzel ellát. 17. Meg-
fejtés, 1. rész. 20. Turf főszereplője. 21. … mora; haladék
nélkül, latinul. 23. Mint, Berlinben (ALS). 25. Sok-sok ember
kezében megforduló könyv jelzője lehet. 28. Sebet orvossal
elláttat. 30. Tenger, angolul. 31. Csordultig. 33. Félhalk! 35.
Általában rostokból és alapállományból álló képződmény a
testünkben, szerveket kapcsolhat össze (biológiai kifejezés).
39. Színjátszó drágakő, szilícium-oxid. 41. Versenybíróság.
42. Határozói igenév régies képzője, -vén párja. 43. Idegen
előtag: élet-. 44. Göngyölegféle szemes, darabos anyagok
tárolására.

Függőleges: 1. Iskolai dolgozat kinézete. 2. A közelebbi.
3. Az egész egy darabja. 4. A külvilág ingereinek észlelése.
5. Hatóanyagot valamibe fecskendez. 6. Martin …; Jack Lon-
don műve. 7. A tellúr vegyjele. 8. Gyakorlott, jártas. 9. Idő-
szak, korszak. 10. Építési törmelék. 15. Üreg bejárata! 16.
Szentélye Szombathelyen látható. 18. Rántás nélküli babétel,
árpakásával és füstölt hússal. 19. Derékszíj két részének ösz-
szekapcsolására való eszköz. 22. Az Attila névváltozata. 24.
Házsártos, folyton kötekedő, bizalmas szóval. 25. Pecunia
non …; latin mondás (a pénznek nincs szaga). 26. Költemény
strófájának eleme. 27. Harcászat, harcmód. 29. Az élen, a sor
elején. 32. Fa és testünk része is! 34. Megfejtés, 2. rész.
36. Visszaható ige képzője, -ózik párja. 37. Zűrös kezdet! 38.
Magával szállít. 40.. Sonkaízesítő lé. 43. A bukás kezdete!
45. Juttat, népiesen.

KereSztrejtVÉny

Kos: iii. 21. – iV. 20.
Feszültségekkel teli napok várnak Ön-

re, vigyázzon, ne a szeretteit okolja az esetleges
pénzügyi nehézségek miatt! Átmenetileg le kell
mondania a vágyairól, de ez nem tart sokáig,
ez a negatív időszak hamar véget ér.

bika: iV. 21. – V. 20.
Az Ön életében rendkívül fontos a

biztonság, a stabilitást. Hamarosan je-
lentős fordulat következik be az életében és
egyre inkább fontossá válik az Ön számára az
egészsége, amire érdemes odafigyelnie.

ikrek: V. 21. – Vi. 21. 
Életének ebben az időszakában öröm

és bánat, sikerek és kudarcok váltakoz-
nak. Ez érvényesül családi életében, munkájá-
ban egyaránt, azonban egyre kellemesebb na-
pok várnak Önre, csak vigyázzon, nehogy el-
uralkodjon életén a depresszió.

rák: Vi. 22. – Vii. 22.
Az elkövetkező napok problémákról,

akaratán kívül kirobbanó vitákról szól-
nak majd, de utána kellemesebb, nyugodtabb
időszak következik. Inkább ez utóbbira koncent-
ráljon és ha a megérzéseire hallgat, egy komoly
családi gond is megoldódhat.

oroszlán: Vii. 23. – Viii. 23.
Életének minden területén, családi,

érzelmi, munkahelyi és üzleti ügyekben legyen
nagyon türelmes és óvatos ebben az időszak-
ban. A kedvező változást, látványos javulást
csak a következő ciklus hozza meg Önnek.

Szűz: Viii. 24. – iX. 23. 
Most mégis érzelmi kitörések, félté-

kenykedés, gyanakvás, bizalmatlanság,
gátlás, aggodalom sötétítik el mindennapjait.
Legyen a szokásosnál is sokkal megfontoltabb,
válassza mindig az arany középutat! 

mérleg: iX. 24. – X. 23. 
Mindennapi kiadásai most jelentősen

megnövekednek, de ne keseredjen el!
Legyen továbbra is szerény, és még akkor is si-
kert érhet el, ha belevág az eleinte kockázatos-
nak ítélt vállalkozásba. A ciklus végén rendez-
nie kell kapcsolati gondjait is.

Skorpió: X. 23. – Xi. 22.
Panaszra nem lehet oka, mert igazán

szerencsésen alakulnak a dolgai. Pénz-
ügyi és alkotó tevékenységei során elért sikerei
kedvezően alakíthatják életét. Vigyáznia kell
azonban arra, hogy maradjon továbbra is sze-
rény. 

nyilas: Xi. 23. – Xii. 21.
Most több kérdésben is elhamarko-

dott, meggondolatlan döntéseket hozhat. Fi-
gyeljen a munkájára, mert veszélyben lehet a
jelenlegi pozíciója. Most nagyobb gondot for-
dítson a családi életére.

bak: Xii. 22. – i. 20.
Készüljön arra, hogy most új időszá-

mítás kezdődik az életében. Minden at-
tól függ, milyen életmódot folytat. Ne hívja ki
maga ellen a sorsot! Nem foglalkozzon a szóbe-
szédekkel, útszéli pletykákkal.

Vízöntő: i. 21. – ii.19.
Önnek sokat köszönhet közvetlen

környezete, családja, munkatársai, hi-
szen Ön igazi társasági ember. Most azonban
ne csak másokra, hanem a megérzéseire is fi-
gyeljen. Fontossá válhatnak egyéb céljai. A túl-
zottnak tűnő kiadásai később megtérülnek. 

halak: ii. 20. – iii. 20.
Az Ön élete válaszút elé érkezett, és

olyan fogalmak kerülnek előtérbe, mint
a változás, átalakulás. Mindez egyaránt meg-
mutatkozik magánéletében és hivatásában is.
Küzdelmes időszak elé néz, de ne féljen, nem
marad egyedül.

horoSzKóp – 2015. október 9-től október 30-ig.

A szeptember 23-ai rejtvényünk helyes megfejtése: Ciklámen festék és ház-
tartás. A helyes megfejtést beküldők közül Tímár Sándorné, Szerencs, Késmárk
út 22. szám alatti olvasónk 5 000 Ft-os ajándékutalványt nyert, amely levásá-
rolható a Szerencs, Rákóczi út 92. szám alatt található Ciklámen Festékboltban.
A nyeremény átvehető a Szerencsi Hírek szerkesztőségében. Az október 9-ei he-
lyes megfejtést legkésőbb október 23-áig postai borítékban, vagy levelezőlapon
juttassák el szerkesztőségünk címére (3900 Szerencs, Kossuth tér1.), vagy a Nép-
ház bejáratánál elhelyezett postaládánkba.
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Nyitva tartás: kedd-péntek: 7-17 óráig, szombat: 6.30-12 óráig.
Szerencs, Sallai út 18. (a Piactér mellett) Tel : 47/361-074.

SZERENCSI HÚS-VÁRSZERENCSI HÚS-VÁR
Belovecz és Társa Kft.

Étkezési utalványt elfogadunk!Étkezési utalványt elfogadunk!

Dobó Katica úti húsboltDobó Katica úti húsbolt
Nyitva tartás: edd: 7-14 óráig, szerda-péntek: 7-16 óráig,

szombat: 6.30-12 óráig.
k

Szerencs, Dobó Katica út 32., telefon: 47/361-018

NYÁRI AKCIÓ!NYÁRI AKCIÓ!

– Sertés tarja, csontos

Sertés oldalas

Sertés dagadó

Sertés láb (első-hátsó)

Müncheni pálcikák

Májas hurka vcs.

Sült, sertés zsír, vödrös (1 kg)

–

–

–

–

–

–

990 Ft/kg

990 Ft/kg

990 Ft/kg

190 Ft/kg

1 120 Ft/kg

690 Ft/kg

400 Ft/kg
A feltüntetett árak az ÁFA-t tartalmazzák.

Grillezzen, főzzön a szabadban!
Akciónk visszavonásig érvényes.
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