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KÖZMEGHALL-
GATÁS ÉS 

LAKOSSÁGI FÓRUM
Az önkormányzat idei mun-
kájáról Koncz Ferenc pol-
gármester tájékoztatta az
érdeklődőket Szerencsen
és Ondon.
(Cikkünk a 6. oldalon)

MIKULÁS JÁRT
SZERENCSEN

A kedves öreg Télapó idén
is ellátogatott a város okta-
tási és nevelési intézmé-
nyeibe, ahol édességgel lep-
te meg a gyerekeket.
(Cikkünk a 10. oldalon)



RÓMAI KATOLIKUS TEMPLOM
December 24. szombat
17 óra Szentmise (Kisboldogasszony temp-
lom)
20 óra: Szentmise (Ondi  Magyarok Nagyasz-

szonya templom)
24 óra: Szentmise (Munkás Szent József

templom)
December 25. vasárnap
8 óra: Szentmise (Ondi  Magyarok Nagyasz-

szonya templom)
9.30 óra: Szentmise (Munkás Szent József

templom)
17 óra: Szentmise (Kisboldogasszony 

templom)
December 26. hétfő
8 óra: Szentmise (Ondi  Magyarok Nagyasz-

szonya templom)
9.30 óra: Szentmise (Munkás Szent József

templom)
17 óra: Szentmise Kisboldogasszony templom

GÖRÖG KATOLIKUS TEMPLOM
December 17. szombat 
16 óra: Karácsonyi lelki nap és Szent Liturgia
December 18. vasárnap
8.30 óra: Istentisztelet; 9 óra: Szent Liturgia
December. 24. szombat 
20 óra: Karácsonyi pásztorjáték, ünnepi Szent

Liturgia
December 25. vasárnap 
8.30 óra: Istentisztelet
9 óra: Ünnepi Szent Liturgia
December 26. hétfő 
8.30 óra: Istentisztelet
9 óra: Ünnepi Szent Liturgia
December 27. kedd 
8.30 óra: Istentisztelet
9 óra: Ünnepi Szent Liturgia
December 31. szombat
16 óra: év végi hálaadó liturgia

REFORMÁTUS TEMPLOM
December 24. szombat
15 óra: Istentisztelet – szerencsi templom
17 óra: Istentisztelet – ondi templom
December 25. vasárnap
10 óra: Istentisztelet – szerencsi templom
14.30 óra: Istentisztelet – ondi templom
December 26. hétfő
10 óra: Istentisztelet – szerencsi templom
14.30 óra: Istentisztelet – ondi templom

Ünnepi miserend A
szerencsi és ondi 
templomokbAn
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Az első lila színű gyertyát, ami a hitet jelké-
pezi Kocsis Sándor római katolikus plébános
gyújtotta meg november 27-én. A plébános be-
szédében a hit közösségépítő erejét emelte ki.
A második lila színű gyertyát december 4-én
Balázs Pál református lelkész gyújtotta meg, aki
hangsúlyozta, hogy az örömteli várakozás idő-
szakában fontos, hogy lelkileg is felkészüljünk
a szeretet ünnepére. A harmadik rózsaszínű
gyertyát, ami az örvendezést jelképezi, decem-
ber 11-én Csejoszki Szabolcs görög katolikus pa-

rókus gyújtotta meg aki, beszédében úgy fogal-
mazott, hogy igaz hittel, szeretettel és örömmel
kellene várnunk a karácsonyt, úgy, ahogy azt a
gyermekek is teszik, hiszen ez a megbékélés és
az egymásra találás időszaka is számunkra. 
A gyertyagyújtások alkalmával a szerencsi ok-
tatási és nevelési intézmények gyermekei, vala-
mint a helyi nyugdíjas klubok tagjai adtak mű-
sort. A Szerencsi Művelődési Központ munka-
társai aprósüteménnyel és forró teával kedves-
kedtek a megjelenteknek. V. E. A.

Adventi gyertyAgyújtások
A hagyományoknak megfelelően idén is közös gyertyagyújtásra várták az ér-
deklődőket a Rákóczi vár belső udvarára a városi adventi koszorúhoz. 



Kocsis Sándor,
római katolikus plébános:

Lk 2,1-14: „Az angyalt
hirtelen nagy mennyei

sereg vette körül. Istent
dicsőítve ezt zengték:
»Dicsőség a magasság-
ban Istennek, és békes-

ség a földön a jóakaratú
embereknek!«”

Hol van a magasság, és hol van a föld? Erre a
kérdésre ez az éjszaka Jézusnak, Isten egyszülött
Fiának megtestesülése megdöbbentő választ ad. 

A magasság Isten sajátos létmódja, minden
emberi elképzelést meghaladó létezése, transz-
cendenciája. Az örökkévalóság, ahol Istent szent
angyalok veszik körül. Csakhogy ettől az éjsza-
kától kezdve a magasságos ég leszállt Mária ölé-
be, és közöttünk lakik! Hiszen ahol Jézus van, ott
van az Atyaisten és a Szentlélek is. Mától kezdve
lokalizálni lehet az Istent, a végtelen mennyet! A
történelem és a világmindenség értelme nem ott
van, ahol az emberi bölcsesség keresi, hanem itt,
a szent megtestesülésben. 

És a föld? Hol van a föld, amelyről az angyalok
énekelnek? Hiszen az Úr megadja kegyelmét, és
földünk megtermi gyümölcsét – adventi vágyunk
beteljesült. Az Úristen kegyelme Jézus Krisztus,
akit elküldött, de ő nemcsak az égből, Istentől va-
ló, hanem a Föld gyümölcse is. A teremtő.

Szentlélek Mária testéből alkotta meg az örök
Ige testét. Így az anyag, a föld anyaga az égbe,
Isten világába emelkedett. Jézus emberi teste
mutatja a föld és az egész anyagi világ rendelte-
tését, hogy egy nap Isten jelenlététől fog ragyog-
ni. Nemcsak az ég szállt le a földre, hanem a föld
is felszállt az égbe. Minden átváltoztatás ennek
titokzatos megvalósulása. Ezért, ha engedünk a
mai éjszaka isteni varázslatának, átélhetjük az el-
jövendő világ ártatlan szépségét. Karácsony éj-
szakájának üzenete hatalmas felszólítás: állj be
annak a világnak az építésébe, amelyet Isten
akar, hiszen másnak úgysincs jövője! Dicsőítsd Is-
tent az angyalokkal együtt, és légy jóakaratú em-
ber. Nem olyan, aki egyszer-egyszer jó elhatáro-
zást tesz, hanem aki szüntelen Isten akaratát ke-
resi, és ha megtalálta, meg is teszi. 

Áldott Karácsonyt kívánok mindenkinek! 

Balázs Pál,
református esperes:

Keresztelő János történe-
te azzal kezdődik, hogy

megjelent egy ember,
akit Isten küldött. Ta-
núként jött, hogy bi-
zonyságot tegyen a vi-

lágosságról. Tehát valami
megbízatással érkezett ebbe

a világba, mint Isten követe. Ez nem csak Keresz-
telő Jánosra igaz. Mindnyájan Istentől küldött
emberek vagyunk, és egészen bizonyos, hogy va-
lami meghatározott feladattal és céllal küldött.
Tehát nem véletlenül, és nem küldetés nélkül va-
gyunk ebben a világban. Megéled-e, cselekszed-
e azt a küldetést, amiért ezen a világon vagy?

Mindenkinek más-más feladata van ebben a
világban. Nehéz is lenne felsorolni őket, hiszen
ahány emberi élet van, annyi küldetés van, de va-
lahol mégis egységes a mi feladatunk. Keresztelő
János így fogalmazta ezt meg: „Én kiáltó hang
vagyok a pusztában”. Egy nagy kiáltás, figyel-
meztetés, ami félreérthetetlen. Ez a hivatása a
keresztyén embernek is. Ebben a kiáltásban a
legkevesebb szerepe van a szájának és a nyelv-
nek. Sokkal inkább szóljon a két keze munkája,
a világban végzett szolgálata és az élete. Az élet
beszédét mutasd meg a világnak. Ebben nem
akadályozhatja meg a keresztyén embert senki.
Nem lehet megtiltani, például, hogy megbocsáss,
hogy másoknak szívességet tégy, mások terhét
hordozd. Nem lehet megtiltani, hogy felebarátod
javára élő és szolgáló életet élj. Ezt a magatartást
nem csak a templomban, hanem a pusztában is
kell élned. Olyan helyen ahol sokszor elveszik a
kiáltott szó, ahol sokszor reménytelennek tűnik
minden kiáltás. A mának a pusztaságában. 

Keresztelő János ezt hirdeti: egyengessétek az
Úr útját. Amikor egy keleti király valahová ment,
érkezését herold hírnök készítette elő. Mindig a
király előtt járt és hangos szóval mindenki tud-
tára adta, hogy jön a király, készüljenek fel foga-
dására. Így vált Keresztelő János útegyengetővé.
Lehet-e nagyszerűbb feladat a hívő ember szá-
mára, mint az, hogy életével, megnyilvánulásával
egyengeti mások szíve felé Krisztus útját. 

Advent, karácsony nemcsak azt jelenti, hogy

Isten cselekszik, szeretetével lehajolt az ember-
hez és adta az Ő egyszülött fiát, hanem azt is je-
lenti, hogy Keresztelő Jánoshoz hasonlóan ne-
künk is az élet beszédével kell hirdetni Isten sze-
retetét. 

Áldott adventi időszakot és boldog karácsonyt
kívánok!

Csejoszki Szabolcs, 
görög katolikus parókus:

Karácsonyi Gyermek!
Karácsony éjjelén Da-

maszkuszi Szent János
szavaival imádkozunk
temp loma inkban :
„Krisztus születésével

az ég és a föld összeköt-
tetésbe lépett. Ma az Isten

a földre jött, hogy az ember felszálljon az ég-
be…” Ez a gondolat kiválóan mutatja be, hogy
mit készít mindannyiunk számára az Isten.
Megközelíthető akar lenni mindenki számára!
Nem szeretne templomainkba bezárkózni, az
életünk része akar lenni. Azért választja az is-
tálló egyszerűségét, hogy mindnyájan merjünk
hozzá közeledni, mindenki számára valóság le-
gyen. Az egyszerű, tisztaszívű pásztorok akik
rajongásukat és szívűk ajándékát hozzák, a böl-
csek is megtalálták életük, üdvösségük lénye-
gét a barlang csendjében. Karácsony ünnepén
a kisded ma is ugyanezzel a nyitottsággal vár
mindnyájunkat. Nem kell kényelmetlen álarco-
kat erőltetni magunkra, hiszen a Gyermek előtt
mindenkinek helye van. Ahogy Wass Albert írja:
„Karácsony készül, emberek! Szépek és tiszták
legyetek! Súroljátok föl lelketek, csillogtassátok
kedvetek, legyetek újra gyermekek, hogy em-
berek lehessetek!

Ady Endre Karácsonyi rege című versének
gondolatával kívánok Mindnyájunknak egysze-
rűségben, tiszta szívvel eltöltött örömteli kará-
csonyt, hogy Krisztus születésével, otthonaink-
ban és családjainkban is az ég és a föld össze-
köttetésbe lépjen.

„De jó volna mindent, mindent, Elfeledni, De
jó volna játszadozó Gyermek lenni. Igaz hittel,
gyermek szívvel, A világgal Kibékülni, Szeretet-
ben üdvözülni.”
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• Hogyan értékeli az elmúlt évet? 
• A 2016-os esztendő dolgos év volt Szerencs

Város számára. Nap, mint nap azon dolgozunk,
hogy jól érezzék magukat a szerencsiek a váro-
sunkban. Településünk tisztasága, rendezettsé-
ge mindannyiunk számára fontos. Ez egy olyan
jellegű folyamatos munkavégzést és odafigye-
lést igényel, ami sok-sok embernek ad munkát.

Köszönet mindazoknak, akik viszonylag ala-
csony fizetésért működtetik, építik, szépítik vá-
rosunkat.

• Vegyük sorjában. Az elmúlt év egyik
nagyszabású beruházása volt a Simai Ifjú-
sági tábor felújítása.

• Igen, így van. A nagy beruházásokról szólva
elsőként azt kell elmondanom, hogy felújítottuk
a Simai Ifjúsági Tábort. Valahogy úgy érzem, hogy
a szerencsiek a Simai táborhoz ugyanolyan kel-
lemes nosztalgiával ragaszkodnak, mint a Hunya-
di Sportcsarnokhoz. Amikor polgármester lettem,
meghökkenve láttam, hogy az 1978-ban épült tá-
bor állapota tovább romlott. Nem felel meg sem
a mostani kor követelményeinek, de a 30 évvel
ezelőtti elvárásoknak sem. A főépületet már ta-
valy minden igényt kielégítő módon felújítottuk.

Idén a lepusztult bungalókat leszigeteltük, kicse-
réltük bennük a nyílászárókat, vizesblokkokat
alakítottunk ki, fűthetővé tettük mind a hatot.
Ami különleges, hogy egyedi szennyvíz tisztítóval
szereltük fel a tábort, úgyhogy folyamatosan tud
működni. Jelenleg Simán 90 vendéget igényesen,
akár egyedi kívánságok figyelembe vételével tud
a Szerencsi Városüzemeltető Nonprofit Kft. elhe-
lyezni. Maga a tábor még nincs teljesen készen,
mert az étkező például maradt az eredeti állapo-
tában, és átgondolást igényel a további fejlesztés
is. Ezt a nagyon fontos beruházásunkat igazából
a szerencsi gyerekeknek szántuk. Sima alkalmas
hely lehet erdei iskolának, valamint minden meg-
található ahhoz, hogy az ember kiszakadjon a
mindennapi darálóból. Ilyen értelemben a város
teljessé vált, mert itt, helyben nagyon jó bölcső-
dét, óvodát, iskolákat kínálunk gyerekeinknek, fi-
ataljainknak. Szintén idei fejlesztésünk, hogy az
uszodát napelemekkel láttuk el, jelentősen csök-
kentve ezzel a működtetési költségeket. Az uszo-
da fenntartását a gyermekek számára, különösen
a nyári vizes balesetek elkerülése miatt, szó sze-
rint életbevágónak tartom. 

• A belvárosban is történtek munkafo-
lyamatok.

• Aki átmegy a településen, láthatja, hogy fo-
lyamatosan dolgozunk a városkép kialakításán,
a település fejlesztésén. Nem egyik pillanatról a
másikra történő hatalmas változásokra gondo-
lok. Most például rendbe tettük a piac környékét:
járdát burkoltak a munkatársaink. A Városgazda
Nonprofit Kft. dolgozói saját készítésű burkoló-
lapokkal szépítették meg azt a területet, vala-
mint a Turisztikai központ – az egykori cukorrak-
tár – udvarát is rendbe tették. Új parkolót alakí-

tottunk ki a Gyárkerti óvodánál. Lehet, hogy ezek
apróságok, melyek nem is tűnnek föl elsőre, de
egyszer csak jó lesz az út, jó lesz a járda. Ha va-
laki kimegy az Aranka-tetőre, megdöbbenve lát-
hatja, hogy beültettük a területet 850 gyümölcs-
fával, melyből 100 darab diófa, 70 darab birsal-
mafa és 680 darab mandulafa. Erre a környékre
tervezünk még egy tanösvényt is.

• Milyen fejlesztések várhatóak a jövő-
ben? Milyen pályázatokat nyújtottak be?

• Többféle pályázatot beadtunk. „Zöld város”
címen környezettudatos és gazdaságélénkítő
fejlesztések is várhatóak, többek között a piac
és környezetének rekonstrukciója, valamint a
várkert bővítése a Fürdő és a Római katolikus
parókia közötti területen. Megvettük a magán-
kézben lévő sportpályát a Tatay Zoltán Ifjúsági
Sporttelepen – mert nem az önkormányzat tu-
lajdonában volt – és ezen kívül több hektárnyi
területet vásároltunk a városnak. A cukorgyár
területének egy részére iparterület-fejlesztési
pályázatot adtunk be. További pályázatokat
nyújtottunk be a csapadékvíz-elvezető projekt
folytatására, a kerékpárút-hálózat kialakítására
és továbbépítésére, turisztikai látványosságokra,
valamint gyermekjóléti központ kialakítására.

• A város útjainak rendbetétele is folya-
matosan foglalkoztatja a lakosságot.

• Magyarországon az egészséges ivóvízhez
való jog természetes igény. Szerencsen az ivóvíz
az európai uniós normákhoz képest magasabb
mértékben tartalmazott arzént a megengedett
mértéknél. Az ivóvízminőség-javító beruházá-
sunknak köszönhetően ma már egészséges víz
folyik a csapjainkból. Ez ugyan nagyon egyszerű-

Ilyenkor, év végén mindannyian készí-
tünk egy számadást, egy listát, hogy
mit sikerült elérünk ebben az évben. A
2016-os esztendőről és a város jövő
évi terveiről kérdeztük Koncz Ferenc
polgármestert.

dolgos év volt Az idei

„Nap, mint nap azon
dolgozunk, hogy jól

érezzék magukat 
a szerencsiek 

a városunkban.”
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nek tűnik, de a kivitelezés hihetetlenül bonyolult,
és még most sem ért teljesen véget. Köszönöm
a szerencsiek eddigi türelmét. Azon leszünk, hogy
a hátralévő munkálatokat a kivitelező lehetőség
szerint felgyorsítsa. Az úthálózat teljes igényű
rendbetétele a vízhálózati munkák befejezése
után kezdhető meg. Jelenleg arra van pénzünk,
hogy folyamatosan javítsuk, kátyúzzuk az utakat. 

• Sikerült erősíteni Szerencs járásköz-
ponti szerepét?

• A város és az egész járás jövőjét meghatá-
rozó döntés született meg a Klebelsberg Intéz-
ményfenntartó Központ átalakítása kapcsán,
ugyanis az országban elsőként szerencsi köz-
ponttal jött létre az a Tankerület, amely magába
foglalja a szerencsi mellett a korábbi encsi, a to-
kaji és a szikszói tankerületet is. Ugyanez mond-
ható el a Nemzetgazdasági Minisztérium irányí-
tása alá került szakképzési központ tekinteté-
ben. Mindig elmondom és a tények is alátá-
masztják, hogy Szerencs iskolaváros, ez a jelleg
erősödött tovább az előbbiekkel. A történelmi
egyházak képviselőivel kölcsönösen jó viszonyt
ápolunk. Ebben az évben folytatódott a görög
katolikus templom felújítása, amelyet a város
pénzügyileg támogatott. 

Szerencs kistérségi központ, ezért amikor le-
hetőség van rá, pályázunk a térség szociálisan
rászorulóinak a megsegítésére, ebben az évben
a „Gyermekesély program” keretében. Itt sze-
retném megemlíteni, hogy idén váltottuk be
azon korábbi ígéretünket, miszerint a Szerencsi
Idősek Otthonát saját fenntartásba és működ-
tetésbe vesszük át majd száz dolgozójával és
több mint 200 gondozottjával együtt. 

A megfelelő orvosi ellátás biztosítása a város
egyik legfontosabb feladata. Ezért külön is tá-
mogatjuk háziorvosainkat, valamint a különben
jól működő járóbeteg-ellátás eszközrendszerét.
Fontosnak tartottuk, ezért segítettük a mentő-
állomás felújítását.

• Milyen a város közbiztonsága? 
• A közbiztonságnál mindig az emberek a

legfontosabbak. Úgy gondolom, hogy a köznyu-
galom megőrzésében nagyon jó munkát végez
a polgárőrségünk. Kiváló az együttműködésük
a rendőrséggel is. Azt látom, hogy a közbizton-
ság tekintetében rendkívül fontos a kamera-
rendszer. A rendőrségi megfigyelést önkor-
mányzatunk évről-évre támogatja. Részben
azért, mert visszatart egyes cselekményektől bi-
zonyos köröket, részben, mert a felderítés
könnyebben megy. De azért a személyes jelenlét
a legfontosabb: az, hogy a rendőreink és a pol-
gárőrök minél nagyobb létszámban legyenek
láthatóak. Most jön a tél, a hideg, a polgárőre-
ink odafigyelnek a szerencsiekre és folyamato-
san tájékoztatnak engem a problémákról. Pél-
dául jelzik, hogy ha egy házban hosszabb ideig
nem füstöl a kémény, bemennek, tájékozódnak.

A közbiztonsággal elégedett vagyok. Az emberi
segítőkészség a szerencsiekben megvan, oda-
figyelnek egymásra. Ez nem egy olyan nagyvá-
ros, ahol a rengeteg ember miatt megszűnnek
a kapcsolatok, ez szerintem egy nagyon kedves,
nagyon aranyos, élhető kisváros és még az em-
berek egymás iránti figyelme is megmaradt. 

• A pályázatok előkészítését általában
rendkívül nagy előkészítő munka előzi
meg. Ön hogyan látja ezt?

• Pontosan ezért mondtam, hogy dolgos év
volt ebből a szempontból is. Hihetetlenül sokat
kell azon munkálkodni, hogy a pályázatokat
megfelelő módon készítsük elő. Nagy lobbi és
egyeztető tevékenységet kellett végezni ahhoz,
hogy azt a fajta városi elképzelést és koncepciót,
amelyet mi helyesnek látunk Szerencs esetében,
azt elfogadja a világörökség ügyeivel foglalkozó
Tokaj Borvidék Fejlesztési Tanács (TBFT) is. De
nem csakhogy elfogadja a tanács, hanem támo-
gassa és a kormányzat felé ezt vigye tovább.
Mert az egyes településeknek itt Tokaj-Hegyal-
ján érthető módon gyökeresen más az érdeke.
Teljesen eltérő fejlesztési elképzelések vannak
egy olyan településen, ahol nagyon erősen lehet
a borra, vagy az idegenforgalomra építeni, és
más Szerencs esetében, ahol ugyan gyönyörű
pincesorunk van, de mégsem az a jellemző,
hogy csupán a borral, borkereskedelemmel fog-
lalkoznának. Szerencs városára több mint egy
évszázada a leginkább meghatározó az élelmi-
szeripari tevékenység. Nagy szívfájdalmunk,
hogy a cukorgyárunkat lerombolták. Szerencsére
a csokoládégyártásban Szerencs ma is megke-
rülhetetlen. Azon vagyunk, hogy ez a szerepünk
a jövőben tovább erősödjön. 

• Szerencs az utóbbi években a fesztivál-
városok sorában is megállja a helyét. Egye-
tért ezzel?

• Szerencs nemcsak járási központ, hanem
szerintem ennek a régiónak bizonyos fokig a kul-
turális központja is. Itt nemcsak a Csokoládé fesz-
tiválra gondolok. Ha megnézzük, a Szerencsi Mű-
velődési Központban folyamatosan vannak ren-
dezvények. Állandó a kínálat: színház, koncert,
kiállítások. Büszkeséggel említem állandó és idő-
szakos kiállításaival a Zempléni Múzeumot, ame-
lyet a város nem véletlenül kért vissza a magyar
államtól fenntartásba és működtetésbe. Mindez
pénzbe, odafigyelésbe, energiába és innovációba
kerül. A Csokoládé fesztivál évről évre döntögeti
a saját rekordjait. Jellemző, hogy évről évre töb-
ben jönnek, egyre népszerűbbek vagyunk. A Jó-
isten hihetetlenül kegyes volt hozzánk időjárás
szempontjából is. Az idei rendezvény is ebbe a
pozitív sorozatba tartozott bele. Jó döntésnek bi-

zonyult, hogy a nagy színpadot áthelyeztük az új
helyszínre. Úgy tűnik, hogy ezt a megoldást fog-
juk követni a további fesztiváloknál is. Nagy ener-
giát fordítottunk a biztonsági intézkedésekre,
mert akkora a tömeg, és a látogatottság, hogy a
legfontosabbnak tartottuk mindenki biztonságát
és nyugodt kikapcsolódását. Elmondható, hogy
a rendezvény nagyon kulturált és minden kor-
osztály igényét kielégíti: fiataloknak, idősebbek-
nek és kisgyerekes családoknak is van program-
kínálat. A jövő évben tovább fogjuk bővíteni a
várkertet, reményeim szerint ez még javítani fog-
ja a fesztivál lehetőségeit. 

• Idén Önt választották meg az Év polgár-
mesterének, mit jelent Önnek és a városnak?

• Ez nagy megtiszteltetés különösen akkor, ha
figyelembe vesszük, hogy korábban nagyvárosok
kapták, és nagyvárosok polgármesterei. Az, hogy
egy ekkora kisváros, mint Szerencs ilyen elisme-
rést kapott, mindenképpen figyelemreméltó. Én
úgy értelmezem ezt a kitüntetést, hogy mivel
nem lehet odaadni az egész városnak, ezért ad-
ták a polgármesternek. Nekem megtiszteltetés
és remélem, hogy ennek mindannyiunk számára
kézzelfogható hozadéka lesz. Bízom benne, hogy
a város neve úgy égett bele a döntéshozók gon-
dolataiba, hogy amikor majd látnak egy szerencsi
pályázatot, projektet, lehetőséget, akkor tudják
azt, hogy támogathatóak vagyunk, hisz ötlete-
sen, takarékosan, szakszerűen, odafigyelve gaz-
dálkodunk. Természetesen köszönettel tartozom
a munkatársaimnak, hiszen nyilván egyedül, -
nélkülük - nem tudnék hatékonyan dolgozni.
Nagy szükség van a munkájukra. Vannak külsős,
ismeretségemben lévő szakemberek is, akik az
elmondottakban segítenek, különben az esélye-
ink sokat gyengülnének. Emellett rendkívül
büszke vagyok a virágos versenyben elért újabb
kitüntetésünkre, melyet egyértelműen a köz-
munkásainknak is köszönhet a város. 

• Elégedett a 2016-os évvel?
• Elvégeztük azt a munkát, amit el kellett vé-

geznünk. Elégedett igazából akkor leszek, ha a
következő években erőfeszítéseink gyümöl-
csöznek is. A városban feszes gazdálkodás fo-
lyik. Amire költünk, az a területszerzés: vásárol-
tunk telket a cukorgyár területén és sok más
helyen. Az biztos, hogy az útjainkat minél gyor-
sabban rendbe kell tennünk és munkahelyeket
kell teremtenünk. Ennek érdekében több pro-
jekten dolgozunk. A lelkiismeretünk tiszta. Bő-
ven száz százalék felett teljesítettünk, de ehhez
azért kellett külső támogatás és szerencse is.
Remélem, hogy lesz szerencsénk jövőre is. 

M.B.

„A közbiztonsággal
elégedett vagyok.”

„Elvégeztük azt 
a munkát, amit el 

kellett végeznünk.”



A közmeghallgatás elején Koncz Ferenc pol-
gármester foglalta össze a 2016-os év eredmé-
nyeit és fejlesztéseit. Mint elhangzott a városnak
van általános tartaléka, és megpróbálnak min-
den pályázati lehetőséget maximálisan kihasz-
nálni. 2010-ben 2.8 milliárd forintos adóssága
volt a városnak, 2016-ban pedig 25 millió forint
általános tartalékkal rendelkezik. A polgármes-
ter ismertette, hogy megnőttek az adóbevéte-
lek, november 11-ig 653 millió forint érkezett az
önkormányzat számlájára, amit a költségvetés-
ben figyelembe tudnak venni. Az adóbevételek-
ből önkormányzati támogatásokat adnak: szo-
ciális támogatásokat, ösztöndíjakat. Támogatják
a civil szervezeteket, az egyházakat, Szerencs
Város Sportegyesületét, a polgárőrséget, rend-
őrséget, vállalkozásokat és az első lakáshoz ju-
tók is részesülnek ebből az adóbevételből. 

Elhangzott, hogy befejeződött az ivóvíz mi-
nősítő projekt, ami sok bosszúságot okozott a
város lakóinak. Az önkormányzat mint projekt-
gazda szerepelt a beruházásban. – A szerencsi,
bekecsi, legyesbényei vízellátás eddig szerencsi
és bekecsi kutakról működött. Ezeknek a kut-
aknak magas az arzén tartalma, melyet lehe-
tetlen lett volna kezelni. Azt a megoldást vá-
lasztották a tervezők, hogy új kutakból szállítják
Szerencsre, Bekecsre és Legyesbényére a vizet.
A víz két irányból érkezik hozzánk: részben To-
kajból, részben Golopról, a tiszai kutakból 
– mondta a polgármester. Amikor kiépült az új
hálózat, úgynevezett mechanikai hálózat mosa-
tást is végre kellett hajtani. Kiépítették a mosa-
tási csomópontokat és lemosták a csővezeté-
kekben a hosszú évek alatt lerakódott hordalé-
kot. A polgármester megköszönte a lakosság
türelmét, melyet a projekt alatt tanúsítottak. 

A jövő évi feladatokról szólva elmondta,
hogy több pályázatot is beadtak út és közmű-
építésre, és a központi cukorraktár felújítására,
hasznosítására.

A fórumon felszólalók közül volt, akit a sze-
rencsi labdarúgás jelene és jövője foglalkozta-
tott, ugyanis szóvá tette a Tatay Zoltán Ifjúsági
Sporttelep futballpályájának rossz állapotát.
Koncz Ferenc arról tájékoztatta a jelenlévőket,
hogy az önkormányzat megvette a sportpálya
területét. – A focicsapat úgy játszott hosszú
éveken keresztül a szerencsi sportpályán, hogy
nem az SZVSE vagy az önkormányzat tulajdona
volt – hangzott el. A polgármester ígéretet tett,

hogy a bővítés előbb-utóbb megtörténik egy at-
létika pályával és egy műfüves pályával. Mások
a járdán való biciklizés témájában szólaltak fel.
Keresztesi János rendőrkapitány elmondta, hogy
ha a kerékpárosnak alkalmas az úttest, akkor
azon kell közlekednie. – A gyalogos járda a gya-
logosé. Vannak persze kivételek, amikor közle-
kedhet a kerékpáros a járdán, de Szerencsnek
nincsenek olyan közútjai, melyek alkalmatlanok
lennének kerékpáros közlekedésre – mondta a
rendőrkapitány. Néhányan a közlekedés nehéz-
ségeit tették szóvá. Ha a Bástya utcából ki aka-
runk fordulni a 37-es főútra, balra nézve a kilá-
tást takarja a három egymás fölé helyezett köz-
lekedési tábla, valamint a 37-es főút mellett tal-

ható magas szárú növényzet is nehezíti a kilá-
tást. Keresztesi János rendőrkapitány ígéretet
tett arra, hogy a közútkezelővel együtt kivizs-
gálják a felmerült problémákat. Ezt követően
tudnak majd módosítani, forgalmi rendet változ-
tatni. A polgármester szerint a legfontosabb,
hogy vigyázzunk és odafigyeljünk egymásra. 
A volt Fürst Sándor utca lakó-pihenő övezetté
lett nyilvánítva. A Bányai János utcánál kint van
a tábla de a Rákóczi út felöl, nagyon sokan nem
veszik észre. A polgármester fekvőrendőr elhe-
lyezését javasolta a Bányai János utcába. Ettől
biztosabb forgalomlassító nincs. A közmeghall-
gatás teljes egészében megtekinthető a Szeren-
csi Hírek Youtube oldalán. M. B.
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Közmeghallgatáson tájékozódott a la-
kosság az önkormányzat idén végzett
munkájáról november 30-án Szeren-
csen, a Rákóczi-vár színháztermében.
A fórumon a várost érintő legfonto-
sabb kérdésekre is választ kaphattak
az érdeklődők.

A városvezető elmondta, hogy véget ért az
ondi szakaszt érintő ivóvíz minőségi beruházás
és a hálózat mosatási munkák is befejeződtek.
Danyi László, a településrész képviselője el-
mondta, hogy fontos lenne megoldani a kerék-
párút felújítását, melyet nem csak az ondiak
használnak, hanem nagyon sok szerencsi is. 
Az egykori tanácsháza felújítása is egyre sürge-
tőbb lenne a képviselő szerint, mert a kémények
lassan ledőlnek, valamint feltétlenül meg kellene
oldani az idősek otthonának tető- és kerítésfel-
újítását. Danyi László elmondta, hogy szeretné-
nek ondi elszármazottak találkozóját szervezni.
Koncz Ferenc polgármester úgy fogalmazott,
hogy ehhez minden támogatást megad az ön-
kormányzat a Művelődési Központtal együtt.

Lakossági kérésként fogalmazódott meg, hogy
a Széchenyi és a Monoki utcába lehetőség szerint

kerüljön tükör, mert nagyon veszélyes autóval
közlekedni ezekben az utcákban. Keresztesi Já-
nos rendőrkapitány ígéretet tett, hogy megvizs-
gálják a közútkezelő segítségével. Egy másik fel-
szólaló a Monoki utcában lévő mezőgazdasági
forgalom után maradt hatalmas mennyiségű sár
problémáját említette. Megoldásként elhangzott,
hogy 100 méteres útpadkát, vagy rázót kellene
kiépíteni, vagy elkerülő utat létrehozni.

További gondot jelent a településrészen az
utcák és címek keveredésének problémája. 
A posta ugyan visszaadta 3902-es irányítószá-
mot a településrésznek, ennek ellenére még
mindig előfordulnak rossz címzések, helytelen
kézbesítések Szerencs-Ond között. A polgár-
mester elmondta, hogy igyekeznek egyértelmű-
síteni a címzéseket, de ez további adminisztrá-
ciós kötelezettséggel jár a lakosokra is nézve.

lAkossági fórum ondon

közmeghAllgAtás szerencsen

November 29-én Ondon tartott lakossági fórumot Szerencs Város Önkormányza-
tának képviselő testülete. Koncz Ferenc polgármester tájékoztatta a megjelente-
ket a fejlesztésekről és beszámolt az elvégzett felújításokról is.
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A programot minden évben december első hetében, a névadó születés-
napjára emlékezve tartják meg. Az esemény nyitónapján iskolagyűlés kere-
tében felidézték Bolyai János életét és munkásságát, majd a kiemelkedő ta-
nulmányi eredményt elért diákok a Hooligans együttes által felajánlott aján-
dékokat kaptak. Az első osztályos kisdiákoknak felkötötték az iskola nyak-
kendőjét jelezve, hogy ők is az iskolai közösség részévé váltak, majd a ta-
nulók megismerkedtek az iskola új kabaláival, melyet a szülői munkaközös-
ség ajánlott fel az intézménynek. A második nap az egészség illetve a sport
jegyében telt. Ekkor játékos vetélkedők és sportrendezvények színesítették
a programot. Az eseménysorozatot a Bolyai gála zárta, melyre az osztályok
táncos bemutatóval készültek.

A hagyományokhoz híven idén is megrendezésre került a
Bolyai-napok december 7-9. között a Bolyai János Katolikus
Általános Iskolában.

bolyAi nApok
SZERENCSI hírekhírek OKTATÁS – NEVELÉS8

Az ünnepi misén Börzsönyi József nyugalmazott esperes beszédében
úgy fogalmazott, hogy a jelképeknek és jeleknek az a jelentősége, hogy
valamire utaljanak és valamit az emlékezetünkbe idézzenek. A címert Pécsi
L. Dániel jelképművész készítette. – Ez a jelkép az oktatási intézmény
szimbóluma, mely kifejezi a közösség jövőbe vetett hitét is – mondta el.
A zászló minden ünnepi alkalommal az iskola meghatározó eleme lesz.
Az egyik diák szülei még két zászlóval lepték meg az oktatási intézményt:
az egyiken a szerencsi címer, a másikon pedig a református egyház címere
látható. Ezeket az iskola bejáratánál található zászlótartóra húzták fel.

A városi könyvárban tettek látogatást november 24-én az ondi óvoda
csöppségei. A gyerekek a látogatás során megismerkedhettek a könyvtár
mesekönyv kínálatával és egy karácsonyi történetet hallgattak meg. 
A látogatás kézműves foglalkozással zárult, ahol az alkotás öröme mellett
egy saját készítésű télapó figurát is készítettek az ovisok.

A reformáció 500. évfordulójára emlékezve ünnepi rendez-
vénysorozat keretében november 21-én nyílt címerkiállítás a
Rákóczi Zsigmond Református Általános Iskolában. Egy nappal
előtte, november 20-án pedig ünnepi istentisztelet keretében
avatták fel az iskola jelképét a református templomban.

címerkiállítás 
és jelképAvAtás 

A rákóczi iskolábAn

könyvtárbAn
Az óvodások

A miskolci Diósgyőri Gimnázium, a Miskolci Egyetemmel és a miskolci Herman Ottó
Múzeummal közösen szervezett „Vaskobak” megyei geológiai vetélkedőt. Az első
írásbeli forduló eredményei alapján a december 3-án megrendezett szóbeli döntőbe
jutott a Bocskai István Katolikus Gimnázium csapata, ahol bizonyíthatták felkészült-
ségüket a földrajz, illetve az ásvány- és kőzettan területein. A szerencsi gimnazisták
szoros versenyben végül a megyei első helyezést érték el. A csapat tagjai: Toplenszki
Zalán 12. A, valamint Bárdos Flóra és Bogoly Levente 10. A osztályos tanulók voltak.
Felkészítő tanáruk Jancsovszki Máté, a gimnázium történelem-földrajz szakos tanára
volt.

megyei első helyezés
A földrAjz versenyen
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A hagyományoknak megfelelően idén is meg-
rendezték november 29-én a kis kezdők hang-
versenyét a Szerencsi Művészeti Iskolában. Har-
kályné Kovács Katalin intézményvezető köszön-
tőjében elmondta, hogy a fellépők mindössze

pár hónapja kezdték meg zenei tanulmányaikat
és ez alatt a rövid idő alatt is nagyon sokat fej-
lődtek, ami a zenetanárok áldozatos munkájá-
nak is köszönhető. Ezt követően a kis növendé-
kek számot adtak tudásukról. V. E. A.

A szerencsi Napsugár Óvodába a kicsik ver-
sekkel, énekekkel és tánccal is kedveskedtek a
Télapónak, majd megkapták a várva várt, fi-
nomságokkal teli csomagjukat.

A város alapfokú oktatási intézményeiben a
diákok dalokkal várták, a Mikulás pedig édes-
ségekkel teli csomagot nyújtott át a tanulóknak.

A Bocskai István Katolikus Gimnáziumban
december 6-án reggel tartották meg a Mikulás
napot. A hagyományokhoz híven, a kilencedik
évfolyamos osztályok idén is bemutatkozó tánc-
cal készültek, valamint különböző ügyességi fel-
adatokat kellett megoldaniuk a felsőbb évesek
irányításával.

Idén is ellátogatott városunkba a Télapó december 6-án. A kedves öreg Mikulás a város intézményeiben és iskoláiban
lepte meg a gyerekeket, felnőtteket édességgel.
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mikulás járt szerencsen

A részvétel feltétele az volt, hogy a torták té-
mája kapcsolódjon a karácsonyhoz. Az édessé-
gek egyedi, hagyományos és diabetikus alap-
anyagok felhasználásával készültek. A jótékony-
sági programra 30 csapat nevezett tortakülön-
legességével. A zsűri értékelése alapján a Sze-
rencsi Tűzoltó-parancsnokság végzett az első
helyen (fotónkon), második lett a Hegyalja Ka-
puja Mozgáskorlátozottak Egyesülete, a harma-
dik helyet Szerencs Város Polgármesteri Hivatala
kapta meg. Különdíjban részesült a Szerencsi
Óvoda és Bölcsőde és a Szántó J. Endre Egyesí-
tett Szociális és Egészségügyi Intézet. A tortákat
felajánlották a Szerencsi Idősek Otthona, a Gyé-
mántkapu Idősek Otthona, a Szerencsi Gondo-
zóház, a Fecskési Idősek Klubja és az Ondi idő-
sek Klubja lakóinak. G. D.

Harmadik alkalommal rendezte meg a
tortasütő versenyt december 7-én a
Szerencsi Rászorultakért Alapítvány,
melyre 3 fős csapatok jelentkezhettek. 

kArácsonyi tortAcsodák A várbAn

kis kezdők hAngversenye
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– Tizenéves koromban kertészeti iskolában
virágkötőnek tanultam, Sárospatakon és ké-
sőbb Szerencsen kezdtem el dolgozni, majd sok
év után saját üzletet nyitottam. A munkám egy-
ben a hivatásom is, el sem tudnék képzelni
mást.

Boros Józsefné úgy véli, hogy virággal foglal-
kozni csodálatos dolog. A szépsége abban rejlik,
hogy bármennyire is gyönyörűek, mulandóak is
egyben, mégis felejthetetlenné teszik a fontos,
jeles napokat.

– Káprázatos színükkel, illatukkal és sokféle-
ségükkel máig elvarázsolnak engem is. Tökéle-
tesen elmondanak mindent helyettünk, még
akkor is, amikor nincsenek szavak, vagy éppen
csak nem találjuk a megfelelőeket – mondja
Marika néni.

Úgy gondolja, hogy sosem megy ki a divatból
a virággal való ajándékozás. – Igyekszem min-
den kedves vásárlómat az igénye szerint kiszol-
gálni és ha tanácstalanok, segíteni őket – tette
hozzá.

–A virágosok helyzete nagyon speciális és ki-
váltságos is egyben, értem ezt úgy, hogy sze-
mélyes kapcsolat fűz minden egyes vásárlóhoz,
mivel részesévé válhatok örömüknek és bána-

tuknak egyaránt. Szerencsére több az örömteli
esemény, például születésnap, névnap, keresz-
telő, ballagás, esküvő. 

Jelenleg az adventi ünnepvárás időszakát él-
jük, ami tökéletes a maga díszeivel. Ünnepivé
varázsoljuk lakásunkat és ezzel melegséget vi-
szünk a szürke téli napokba: itt az ajtó és ab-
lakdíszekre, adventi koszorúkra, fényfüzérekre,
gyertyákra gondolok.

Adventi koszorúnkon már a negyedik gyertya
is hamarosan meggyújtásra kerül. A négy gyer-
tya a várakozás heteinek számát jelenti, ame-
lyek bármilyen színben pompázhatnak. A 3 lila
és 1 rózsaszín a tradicionális színkombináció, de
nyugodtan választhatunk olyan színeket, ame-
lyek kedvesek és illenek a lakásunk stílusához,

az ünnepi díszítés színeihez. 
Az idén nagyon kedvelik a fehér, krém, hal-

ványszürke színeket, de a piros-fehér, arany ösz-
szeállítások soha nem mennek ki a divatból.
Napjainkban egyre divatosabbak a kézzel készí-
tett különleges, egyedi figurás díszek, melyek
nagyban hozzájárulnak lakásunk ünnepi hangu-
latának fokozásához.

Végezetül, és talán a legfontosabb: egyetlen
egy trendje szabad, hogy legyen a karácsonyi
ünnepvárásnak és a karácsonynak, mégpedig
az, hogy vidámságban és nagy szeretetben
együtt legyen a család.

Kívánok minden kedves jelenlegi és leendő
vásárlómnak áldott, békés ünnepeket!

K. M.

Portré rovatunkban
Boros Józsefné Ma-
rika, virágkötő, vi-
rágárus (fotónkon)
vallomását olvas-

hatják virágokról,
hivatásról, trendekről.

„A virágok felejthetetlenné
teszik A mindennApokAt”

Akire bÜszkék vAgyunk:

krAjnyák enikő
A szerencsi Krajnyák Enikő (fotónkon) a Bocskai István Katolikus

Gimnáziumban érettségizett, és az idén a legmagasabb felvételi pont-
számmal került be a Miskolci Egyetem Állam és

Jogtudományi Karának állami ösztöndíjas
jogász képzésére. Azért ezt választotta,
mert úgy véli, hogy a jogászképzés a
legmagasabb humán műveltséget adja.
Enikő már a középiskola alatt szorgal-
mának köszönhetően kitűnő tanulóként

több tanulmányi és nyelvi versenyen
részt vett, ahol legtöbbször az első helyen

végzett. Mindig is a humán tantárgyak
érdekelték ennek megfelelően a törté-
nelem és az idegen nyelvek voltak a ked-
venc tantárgyai. Már a gimnáziumban sikerült
több nyelvvizsgát tennie: angol, német, francia nyelvekből. A közel-
múltban az olasz nyelvet is elsajátította, jelenleg ennek a vizsgaered-
ményeire vár. A tanulmányai mellett a zene is nagy szerepet tölt be
az életében, már kisgyermekként is zongorázni tanult. A Bartók Béla
Nemzetközi Zongora versenyen országos harmadik helyezést ért el.
A tervei között szerepel, hogy a későbbiekben az igazságszolgálta-
tásban szeretne elhelyezkedni, mint bíró vagy nemzetközi ügyvéd.
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A gyömbért a Távol-Keleten több mint 3000
éve ismerik és használják mint gyógy- és fűszer-
növényt. A hagyományos kínai gyógyászatban
és az indiai Ájurvédában is fontos szerepet tölt
be a betegségek kezelésében, valamint a test
és a lélek harmonizálásában, ugyanis egyen-
súlyt teremtő alkotórésznek tartják. Gyógyha-
tását tekintve orvosságként az egyik legrégeb-
ben használt növény. A hagyományos indiai
ájurvédikus orvoslás szerint a gyömbér nem
csak a testet, hanem a lelket is erősíti. A kínai
tengerészek gyömbérgyökeret rágtak tengeri-
betegség ellen. A gyömbér kitűnően használ-

ható gyomorbántalmakra, hányingerre,
emésztési problémákra. A gyökér for-
rázata vértisztító hatású, felfúvódás,
étvágytalanság, gyengeség ellenszere
lehet. Hatóanyagai ingerlik a nyálkahár-
tya receptorait a gyomorban és a be-
lekben, ennek köszönhetően ösztönző-
leg hat a gyomor- és epesavképződés-
re, illetve az emésztésre. Mindez –
rendszeres fogyasztása esetén – védel-
met nyújt a gyomorfekély ellen. Influ-

enzás időszakban, megfázásos, gyulladásos be-
tegségeknél, erősíti az immunrendszert, mér-
sékli a lázat, és szerepet játszik az influenza ví-
rusok elpusztításában. A friss gyömbér rágcsá-
lását vagy gyömbéres mézes teát a népi gyó-

gyászatban régóta használják megfázásra, vér-
rög képződés megelőzésére, mivel hatásos nö-
vényi véralvadásgátló van benne. Idős korban
az ízületi gyulladások kezelésére is használhat-
juk, mivel gyulladáscsökkentő anyagokat tartal-
maz, gátolja a gyulladáskeltő anyagok képző-
dését. Nagyon jó memória-javító, kiélesíti az ér-
zékeinket is. A gyömbér rendszeres fogyasztása
esetén csökken az érszűkület kockázata, vala-
mint az agyvérzésre és a trombózisra való haj-
lam. A gyömbérolaj a fájdalmat is csökkenti.
Nem véletlen, hogy a hagyományos kínai gyó-
gyászatban a migrén kezelésére javasolják. Ki-
váló szer a műtétek utáni, illetve a terhesség
alatti rosszullétek csökkentésére.

Vitelki László, Gyógynövénybolt
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Legutóbbi játékunk megfejtése: A ginzeng a Koreai félsziget északkeleti, magashegyi vi-
dékeiről származik. A beküldők közül Hámori Lajosné, 3900 Szerencs, Ondi út 41. szám
alatti olvasónk a Szerencsi Gyógynövénybolt (Rákóczi út 104.) ajándékcsomagját nyerte. A nye-
reményről szóló utalvány átvehető szerkesztőségünkben. Új kérdésünk: Mire javasolják a gyöm-
bérolajat? Megfejtéseiket január 6-ig postázzák címünkre (3900 Szerencs, Kossuth tér 1.) vagy
dobják be a Népház bejáratánál levő postaládánkba. A borítékra írják rá: Egészségünkért.

A táplálkozás szempontjából különösen
megterhelő a karácsonyi és újévi időszak, de
a szakemberek szerint az ünnepek alatt is le-
het egészségesen, lemondások nélkül étkez-
ni.

Az MDOSZ által delegált dietetikusok a
GYERE Program keretében a téli hónapokra is
figyelemmel a szerencsi iskolákat és óvodákat
felkeresve népszerűsítik a kiegyensúlyozott,
rostokban gazdag táplálkozás fontosságát. 

A vitaminokban is gazdag gyümölcsök és
az élelmi rostokat nagy mennyiségben tartal-

mazó gabonafélék fogyasztása mellett a
rendszeres testmozgás fontosságára hívják fel
a kisebbek és a nagyobbak, valamint tanáraik,

szüleik figyelmét a helyi foglalkozások alkal-
mával. A program ajánlásai megtalálhatóak a
Gyere Szerencs Facebook oldalán is.

A GYERE – Gyermekek Egészsége Program a Magyar Dietetikusok Országos Szö-
vetségének (MDOSZ) vezetésével már második éve segít a szerencsi gyermekek
egészségtudatos életmódjának kialakításában, mellyel a gyermekkori elhízás
megelőzését kívánják elérni. A három évig tartó programban a város teljes 
0-18 év közötti lakossága, összesen 2259 gyermek vesz részt. 

A hét gyógynövénye: A gyömbér

lAkjunk jól, de ne egyÜk túl
mAgunkAt Az Ünnepek AlAtt!
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A Bocskai István Gimnázium 1961-ben végzett IV. B reál tagozatos
diákjai osztálytalálkozót tartottak szeptember 17-én Szerencsen.
Ötvenöt évvel ezelőtt harmincan végeztünk Kurucz László tanár
úr osztályában. A találkozó alkalmából felavattuk az erre az alka-
lomra készített emléktáblát a Bocskai István Katolikus Gimnázium
épületének falán. Egyperces néma főhajtással emlékeztünk néhai
tanárainkra és az elhunyt kilenc osztálytársunkra. Ezután elsétál-
tunk a Rozsnyai Kúriába, ahol megtartottuk az osztályfőnöki órát.
Ebéd után késő estig beszélgettünk, emlékeztünk. Nagy örömünk-
re szolgált, hogy szeretett osztályfőnökünk, Kurucz László tanár
úr szívesen fogadta a meghívásunkat és feleségével együtt eljött
az érettségi találkozónkra. Csodáltuk a 84 éves tanár úr fiatalos
megjelenését, szellemi frissességét. Kívánjuk, hogy ez még sokáig
tartson és kedves feleségével, Ilikével együtt örülhessenek gyer-
mekeik, unokáik sikereinek! Az igazoltan távolmaradt osztálytár-
sainknak kívánunk mielőbbi gyógyulást, hogy egy év múlva ők is
velünk ünnepelhessenek!

Szűcs Erzsébet

„visszAtér A véndiák…”

A tájékoztató témája az évszakra jellemző be-
tegségek megelőzése, illetve azok házi prakti-
kákkal való gyógyítása volt. Vitelki László hang-
súlyozta, hogy a legfontosabb ebben a hideg
időszakban, hogy az immunrendszerünk meg-
felelően működjön. 
A C-vitamin pótlására a savanyú káposztát és
a csipkebogyót ajánlja, hiszen ilyenkor ez a leg -
ideálisabb. Érrendszeri betegségekkel küzdők-

nek a fokhagymát, nátha ellen a reszelt tormát,
a légúti fertőzésekre, felfázásra a propoliszt ja-
vasolta. Az előadó kiemelte, hogy mindezek
mellett elegendő időt kell hagyni a szervezetnek
a regenerálódásra a teljes felépülés érdekében.
A közel egy órás előadás után baráti beszélge-
tés mellett csalánlevél, citromfű illetve erdei
gyümölcs teákat kóstolhattak meg a résztve-
vők.

Az Ond településrészen élő Szűk Józsefné a kö-
zelmúltban ünnepelte 90. születésnapját. Ebből
az alkalomból november 30-án köszöntötte
Szerencs Város Önkormányzata nevében Koncz
Ferenc polgármester és Danyi László képviselő.
A városvezető gratulált a szépkorú hölgynek,

valamint jó egészséget kívánt, és átadta az Or-
bán Viktor miniszterelnök kézjegyével ellátott
emléklapot. Az ünnepelt gyermekei születése
előtt a vasútnál dolgozott, majd a későbbiek-
ben a helyi termelőszövetkezetnél tevékenyke-
dett. Ma is jó egészségnek örvend és családja
körében tölti mindennapjait.

A Hegyalja Kapuja Mozgáskorlátozottak Egyesülete összejövetelt rendezett no-
vember 16-án a szerencsi Rákóczi-vár lovagtermében, melyen Vitelki László a
szerencsi Gyógynövénybolt tulajdonosa tartott előadást.

felkészÜlés A télre

köszöntés A kilencvenedik
szÜletésnApon

A szerencsi Beregi Bernadett egykori negatív élményeinek hatására döntötte el,
hogy magánemberként próbál egy kis örömöt szerezni a rászorulóknak a karácsonyi
időszakban. Segítőivel december 3-án adta át azokat az ajándékokat, amelyeket
hónapokon keresztül gyűjtött a nehézsorsú családoknak.

jótékonykodás nehézsorsú
csAládoknAk – mAgánúton

95.
szÜletésnAp

Szűk családi körben ünnepelte kilencvenötö-
dik születésnapját a szerencsi Kistamás Fe-
renc. Az idős úr remek egészségnek örvend,
szívesen mesél egykori élményeiről. Kedveli
a sportot, a házi munkát és ha már végképp
nem talál teendőt lakása körül, keresztrejtvé-
nyeket fejt. A kivételes napon Koncz Ferenc
polgármester fejezte ki jókívánságait az ün-
nepeltnek, illetve tolmácsolta Orbán Viktor
miniszterelnök üdvözletét.



INGATLANINGATLAN

Szerencsen, csendes környezetben
100 m2 családi ház melléképülettel,
udvarral, kerttel eladó. Buszmegálló,
iskola, bolt a közelben. Érd.: 30/970-
9148. (20)
Szerencs központjában, csendes
környezetben, 53 m2 társasházi la-
kás, garázzsal és kis kerttel eladó.
Érd.: 30/369-2278. (20-1)
Szerencs központjában 46 m2-es
lakás, valamint ugyanitt bolti polcok
eladók. Érd.: 47/363-097. (20-1)
Szerencs csendes környékén, a bel-
városhoz közel eladó egy folyama-
tosan rendben tartott, felújított 4
szoba + nappalis családi ház. Érd.:
20/295-8832. (20-1)
Szerencsen a Kossuth úton felújí-

tott 2 szobás társasházi lakás eladó.
Érd.: 20/966-9748. (20)
Szerencsen teljeskörűen felújított 54
m2-es társasházi téglalakás eladó
vagy szerencsi egyszintes családi ház-
ra cserélhető. Érd.: 70/667-0000. (20)
Budapesten (XIV. ker.) 46 m2-es zöld
övezetű társasházi lakás hosszú távra
kiadó. Érd.: 30/489-7112. (20-1)

VEGYESVEGYES

A szerencsi temetőben kiürített sír-
hely eladó-átadó. Érdeklődni:
20/232-1393. (20)
Koszorú és csokrok készítése a leg-
jobb áron. Akár ingyen kiszállítás
Szerencs és vonzáskörzetében. Érd.:
3908 Rátka, Kossuth u. 22. Tel.:
20/425-9136. (20)
Ruhák, kiegészítők varrása és alakí-
tása a legjobb áron. Szerencs és
vonzáskörzetében. Érd.: 3908 Rátka,
Kossuth u. 22. Tel.: 20/425-9136. (20)

LakosságiLakossági

apróhirdetés
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A szerencsi hírek következő száma
2017. január 13-án jelenik meg.
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A főorvos nagyon fontosnak tartja a szakdolgo-
zók mind emberi, mind pedig szakmai megbe-
csülését. – A jó egészségügyi ellátás egy csa-
patmunka, amiben az orvosok mellett a háttér-
ben dolgozók szakmai hozzáértése és megfelelő
hozzáállása is elengedhetetlen – mondta el ér-
deklődésünkre. Dr. Bobkó Géza büszke, hogy
idén Szerencsre esett a szakmai bizottság vá-
lasztása és továbbra is igyekeznek a lehetősé-
gekhez képest legjobb feltételeket és képzése-
ket biztosítani a dolgozók számára. V. E. A.

Dr. Bobkó Géza, a Szántó J. Endre Egye-
sített Szociális és Egészségügyi Intézet
igazgató főorvosa (fotónkon) a napok-
ban vehette át a Magyar Egészségügyi
Szakdolgozói Kamara, Borsod-Abaúj-
Zemplén Megyei Területi Szervezeté-
nek díját a szakdolgozók önzetlen tá-
mogatásáért.

elismerés A főorvosnAk

A Szerencsi Tudománybarátok Köre „Beszélgessünk…!” elnevezé-
sű programsorozatának részeként tartották meg a Szerencsi cso-
koládé múltja jelene és jövője című előadást december 6-án a
Bocskai István Katolikus Gimnázium aulájában. A résztvevőket Joó
Pál köszöntötte, majd Dr. Takács István a szerencsi Bonbon Kft.

igazgatója (fotón-
kon) ismertette a
szerencsi csokoládé
történetét. Az elő-
adást követően le-
hetőség nyílt arra is,
hogy az érdeklődők
megkóstolják a kü-
lönleges édessége-
ket.

V.E.A.

A Magyarországi Pszichiátriai Gondozók Regionális Egyesülete Északke-
let-magyarországi Régiójának szakemberei első alkalommal tartottak
konferenciát Szerencsen december 2-án a Rákóczi-vár Lovagtermében.
Dr. Tűzkő Judit pszichiáter, mint az esemény szervezője adott tájékoz-
tatást arról, hogy a program mindig más városban kerül megrendezésre.
Most négy megye – Heves, Borsod-Abaúj-Zemplén, Hajdú-Bihar, Sza-
bolcs-Szatmár-Bereg – pszichiátriában dolgozó orvosai, szakdolgozói,
gondozói kaptak meghívást a konferenciára azzal a céllal, hogy tudo-
mányos szinten beszéljenek át új terápiákat és a munkák során felme-
rülő esetleges problémákat. A konferencia tapasztalatcserékre is alkal-
mat nyújtott mindamellett, hogy felkért szakemberek tartottak előadá-
sokat egy-egy aktuális témakörben azért, hogy mindig a legjobb, leg-
modernebb terápiákat kapják a gondozottak. SfL

szAkdolgozók tAnácskoztAk

csokoládétörténet

Szerencs Város Önkormányzata és Szerencs Város Né-
met Nemzetiségi Önkormányzata a Szovjetunióba hur-
colt politikai foglyok és kényszermunkások emlékéve
alkalmából emléktáblákat állít azoknak a szerencsiek-
nek és ondiaknak, akiket a sztálini terror málenkij ro-
botra kényszerített. Az avatási ünnepség méltóbbá té-
tele érdekében keressük az egykori áldozatok rokonait
és leszármazottait, akiket szeretnénk meghívni a ke-
gyeletteljes eseményre.
Kérjük az érintetteket, illetve akik róluk, tartózkodási
helyükről, elérhetőségükről tudomással bírnak, jelent-
kezzenek a 20/212-02-51-es telefonszámon vagy a sze-
rencsi.nemet@gmail.com e-mail címen Árvay Attilánál,
illetve személyesen a Szerencsi Polgármesteri Hivatal-
ban Király Juditnál.

málenkij robot: rokonokAt, 
leszármAzottAkAt 

keresÜnk!



SPORT SZERENCSI hírekhírek 17

A kezdeti lelkes hazai játékot az összecsapás vé-
gére teljesen megtörte a bíró által a szerencsi já-
tékosoknak kiosztott 9 sárga és 3 piros lap. Ám a
szerencsiek megpróbáltatásai ezzel korántsem ér-
tek véget. A bíró a 87. percben 1:1 állásnál tizen-
egyest ítélt meg Bogács csapatának, amit sikere-
sen be is lőttek, ezzel megszerezve a vezetést.
Tóth István, a Szerencs VSE vezetőedzője a Sze-
rencsi Híreknek adott interjújában kifejtette,
hogy a mérkőzésen a bírók döntései jelentősen
befolyásolták az összecsapás kimenetelét. Az
edző a jövőre nézve azonban bizakodó. Fontos-
nak tartja a felkészülést a tavaszi mérkőzésekre,
melyekkel újabb pontokra tehet szert a csapat,
és közelebb kerülhetnek a célként kitűzött erős

középmezőny eléréséhez. A Magyar Labdarúgó
Szövetség Borsod-Abaúj-Zemplén megyei Igaz-
gatóság fegyelmi bizottsága legutóbbi ülésén
két felnőtt bajnoki mérkőzéstől eltiltotta Sze-
gedi Zsoltot, továbbá egy mérkőzéstől Suller
Zsoltot és Szentirmai Gergelyt. A mérkőzésen
sajnálatos szurkolói rendbontás is történt. En-
nek következménye, hogy a hat soron követke-
ző hazai bajnoki mérkőzésére Szerencsnek szö-
vetségi ellenőrt kell fogadnia, és annak költsé-
geit viselnie kell, illetve ezen találkozókon 15 fő-
re kell emelni a rendezői létszámot. A Borsod-
Abaúj-Zemplén megyei I. osztály labdarúgó baj-
nokság 16. fordulója után Szerencs VSE a tabella
9. helyére csúszott vissza. N. I.

Az idén Gödöllőn rendezték meg november 12-
én a sportlövők Diákolimpiáját. Péter a legfelső
korosztályban, a legmagasabb olimpiai szám-
ban mérettette meg magát. 40 lövéses egyéni
csúcsa 395 köregysége ezúttal a 3. helyezéshez
volt elég a rendkívül erős mezőnyben. Bu-
kovszky Péter ezúton szeretné megköszönni a
Bocskai István Katolikus Gimnázium igazgató-
jának és pedagógusainak a felkészüléséhez
nyújtott segítséget.

Kazincbarcikán rendezték meg november
20-án a Szűcs Lajos Nemzetközi Súlyemelő
Emlékversenyt és a Szabó Ferenc Masters
Nemzetközi Emlékversenyt. A Szerencs Váro-
si Sportegyesület súlyemelő szakosztálya 6
sportolóval képviselte városunkat a megmé-
rettetésen.

Eredmények: lány korcsoportban: 1. helye-
zett Csorba Lili Hanna (40 kg-os súlycsoport-
ban) 1.helyezett: Kardos Lili (63 kg-os súlycso-
portban), felnőtt női korcsoportban: 1.helyezett
Csorba Nóra (53 kg-os súlycsoportban),  ifjúsági
férfi korcsoportban: 1.helyezett Katona Máté
(77 kg-os súlycsoport), masters 40-es korcso-
portban: 3.helyezett Morvai Tamás, masters 50-
es korcsoportban: 5.helyezett Lipkovics József
– tájékoztatott Fekete Diána edző.

súlyemelő 
versenyen 

bizonyítottAk

2:1-es hazai vereséggel ért véget az idei utolsó megyei I. osztály labdarúgó mér-
kőzés. A Szerencs VSE ezúttal Bogács Thermálfürdő csapatát fogadta november
26-án a Tatay Zoltán Ifjúsági Sporttelepen.

3 piros és 9 sárgA lAp Az idei év 
utolsó lAbdArúgó mérkőzésén

A szerencsi Bukovszky Péter, az UTE
sportlövőjének hétvégéi az 50 méteres
idény befejeztével sem teltek versenyek
nélkül. Komáromban és Budapesten is
indult légfegyveres megmérettetésen.
Az előbbin a hatodik, az utóbbin az ötö-
dik helyezést érte el, a közepesnél va-
lamivel jobb 609,3 köregységekkel. 

sportlövészet: 3. helyezés
A diákolimpián

A Szerencsi Középiskolai Kollégium ezen az
éven is megrendezte december 6-án a Mi-
kulás Kupát – a kollégiumok focitornáját –
a Kulcsár Anita Sportcsarnokban. A résztve-
vők Sárospatakról, Nyíregyházáról, Tiszavas-
váriból és Tokajból érkeztek. A szerencsi kol-
légium fiúcsapata az első helyet szerezte
meg, a lányok pedig a harmadik helyen vé-
geztek.

mikulás kupA: A kollégiumok focitornájA



Előző rejtvényünk megfejtése: Rendezni végre közös dolgainkat, ez a mi munkánk,
és nem is kevés. József Attila: A Dunánál c. verséből. Megfejtő: Földi Ildikó, 3900
Szerencs, Kilián tér 7/2. szám alatti olvasónk 1 db Schlosserné Báthory Piroska alkotá-
saiból készített 2017. évi falinaptárat nyert, ami átvehető a Turisztikai Központban (Sze-
rencs, Rákóczi út 121.). A fenti rejtvény megfejtését január 6-ig juttassák el a Népház címére
(3900 Szerencs, Kossuth tér 1.). A borítékra írják rá: Keresztrejtvény. A helyes megfejtők
között 2 db Karácsonyi ajándékcsomagot sorsolunk ki.
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keresztrejtvény
VÍZSZINTES: 1. A beküldendő fősor első része.

11. …-bingó: kecsesen hajladozó. 12. Csáktornya hor-
vátországi neve. 13. A nikkel vegyjele. 14. Ciripelő ro-
var. 16. Kettős betű. 17. Hazánk NOB jele.18. Testvér
a kisgyerekek nyelvén. 20. Kisnemesek fele! 22. Hideg
évszakban. 23. Fél buci! 24. Muzsika. 26. Könnyen
alakítható anyag. 27. Azon a helyen. 29. Folytonos-
sági hiány, lik. 31. Az egyik evangélista. 34. Horgász-
zsinór. 36. Házasságban élő nő. 38. Ottó fele! 40. Lu-
xemburgi, olasz és német autók jelzése. 42. Van ilyen
szék is! 43. Állványokon nyugvó női tornaszer. 46.
Mókus.

FÜGGŐLEGES: 1. Filmszínház. …gma: rejtély, ta-
lány. 3. Televízió márkanév. 4. Vizi-mocsári növény,
legismertebb az indiai változata (Nelumbo nucifera).
5. 1200 római számokkal írva. 6. Kelet; angolul. 7. Ne-
meskörték közepe! 8. Többféle szeszesitalból kevert
ital. 9. Avas fele! 10. …-ropog: súrlódásból erdő bán-
tó, éles hangot ad. 15. A fősor második része. 17.
Hidrogén és jód vegyjele. 19. Lendület, hév. 20. Pity-
pang. 21. N,M kiejtve! 23. A fősor harmadik, befe-
jező része. 25. Batthyáni Vincze Útazása című
könyvben található e szó (ekáf). 28. Bitumen közepe!
30. Felelés, írás közben lopva kiolvas. 32. A külső in-
gert felfogod. 33. Kacag. 35. Ausztriai város. 37. Ez-
utáni idő. 38. Még annál is több! 41. Régen tiltólistára
került érintésre ható rovarméreg hatóanyagának rö-
vidítése. 44. A dúr skála második hangja. 45. …ol: a
három görög törzs egyike!

kos: iii. 21. – iv. 20.
Egy régi hibád kerül elő megint. Tud-

nod kell, hogy te mindent megtettél ott és ak-
kor. Bocsásd meg magadnak azokat a hibákat,
amelyek még mindig hatással vannak rád, és
amelyeket nem is tudnál már megváltoztatni.

bika: iv. 21. – v. 20.
Öntudatos vagy és ez sodor kellemet-

len helyzetbe. Ha kiállsz magadért nem
kell, hogy azt jelentse: veszekszel valakivel. Ha
személyeskedsz is, célszerű lenne bocsánatot
kérni.

ikrek: v. 21. – vi. 21. 
Szeretnéd, ha csodálnának az ember-

ek, és ha felnéznének rád? Nem leszel
rossz ember, mert elismerésre vágysz. Add meg
másoknak azt az elismerést, amire te is vágysz.
Ha így teszel, hamarosan téged is elismernek
majd.

rák: vi. 22. – vii. 22.
Tele vagy olyan praktikákkal, és trük-

kökkel, amelyek egyszer már működtek
neked. Hozzá kell nyúlnod a régi, jól bevált (
nem feltétlenül tisztességes) módszereidhez. Ezt
csak akkor tedd meg, ha már tényleg minden
mást kipróbáltál.

oroszlán: vii. 23. – viii. 23.
Több empátiára lenne szükséged. Az-

zal, hogy mindig meg akarsz változtatni min-
denkit néha észrevétlenül okozol fájdalmat az
embereknek. Annyit kellene tenned, hogy min-
denkinek megengeded, hogy önmaga legyen. 

szűz: viii. 24. – iX. 23. 
Mostanában hajlamos vagy arra, hogy

halmozod az élvezeteket. Ezzel nincs baj,
de amikor túlhabzsolod magad, akkor nagyon el-
telsz. Mi lenne, ha az egyensúlyt keresnéd: Egy kis
élvezet, egy kis kötelesség.

mérleg: iX. 24. – X. 23. 
Sokan hiszik azt, hogy tévedésben

vagy, amikor magyarázol nekik, te pedig
hajlamos vagy ezt a helyzetet a hangod meg-
emelésével megoldani. A megoldás az lenne, ha
szelíden, elsorolnád az érveidet. Újra, meg újra
és te nyersz a végén.

skorpió: X. 23. – Xi. 22.
Engedd, hogy most néhány napig, né-

hány hétig, vagy az idén már ne foglal-
kozz azzal az üggyel, aminek újra és újra neki-
futsz,. Egyszerűen csak hagyd, hogy az esemé-
nyek alakuljanak, és majd térj vissza januárban
a témára.

nyilas: Xi. 23. – Xii. 21.
Legyél nyitott mások álláspontjára.

Talán másoknak is lehet igaza. Sőt. Talán van
valami, amit még nem tudsz. Játssz el ezzel a
gondolattal, és hagyd, hogy megváltoztassa a
viselkedésedet.

bak: Xii. 22. – i. 20.
Lehet, hogy az a típus vagy, aki soha-

sem késik, ám érdemes lenne már ide-
jekorán értesítened mindenkit arról, hogy talán
nem tudod úgy tartani a határidőket, ahogyan
azt szoktad, és ahogyan azt szeretnéd.

vízöntő: i. 21. – ii.19.
Ha nem akarod, hogy az idei kará-

csony is úgy alakuljon, ahogyan minden
évben alakul, akkor most érdemes magadhoz ra-
gadni az irányítást és a szervezést, hogy mindent
olyanná tegyél, ahogyan azt szeretnéd, de hall-
gass meg másokat is, hogy ők mit szeretnének.

halak: ii. 20. – iii. 20.
Ahelyett, hogy karácsony közeledté-

vel egyre több terhet vállalsz magadra,
inkább húzz egy határvonalat. Az idén már ne
vállalj új feladatokat, a meglévőket pedig oszd
el a rendelkezésedre álló napok között. Pihenj
sokat, ha lehet meditálj.

horoszkóp (2016. december 16. – 2017. január 12.)
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