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nyugdíjas találkozó születésnapi
köszöntés
Czimre Lászlónét köszöntötte 90. születésnapja alkalmából augusztus 17-én Szerencs Város Önkormányzata. Koncz Ferenc a Gyémántkapu Idősek Otthonában, családtagjai és lakótársai körében látogatta meg Ilonka nénit, aki
aktív éveiben 35 esztendőn át dolgozott a Szerencsi Csokoládégyárban, onnan vonult nyugdíjba. A polgármester Orbán Viktor miniszterelnök gratuláló oklevelét, valamint Szerencs város ajándékát adta át az ünnepeltnek.

Testvérvárosunk, Rozsnyó nyugdíjas klubjából
szépkorúak csoportja érkezett Szerencsre augusztus 11-én, hogy viszonozzák a Városi Nyugdíjas Klub korábbi látogatását. A Rákóczi-várban
megtartott esemény megnyitóján Koncz Ferenc
polgármester kiemelte, hogy hosszú évek óta
tart ez a barátság és reményét fejezte ki, hogy

az a fajta jó kapcsolat, amit jelenleg ápolnak, tovább erősödik a jövőben. Visi Ferenc klubelnök
a megjelentekhez szólva azt hangsúlyozta, hogy
példát mutatnak az ifjúságnak együttműködésükkel. A hangulatos találkozón prózai és énekes
előadások és zenés est szórakoztatta a rendezvényen megjelenteket.

múzeumi táborozás
A Zempléni Múzeum július közepén kapott
felhívást az Emberi Erőforrások Minisztériumtól,
mely szerint, a közművelődési intézmények számára is megnyitották Erzsébet táborok szervezésének a lehetőségét. A szerencsi intézmény
augusztus 8. és 12. között tartotta meg a programot, melyre ötvenegy általános iskolás jelentkezett. A gyerekek megismerkedhettek a múze-

ummal, annak gyűjteményeivel és kiállításaival.
A Tiéd a Vár program keretében a szerencsi Rákóczi-várat fedezhették fel a résztvevők, megnézték a retró játékkiállítást a Turisztikai Központban és ellátogattak a Bonbon Kft. csokoládéműhelyébe is. A sátoraljaújhelyi Kazinczy Ferenc Múzeumba és a sárospataki várba buszos
kirándulás során tettek látogatást.

Varázslatos
zománcok
Vágó István zománcművész alkotásaiból augusztus 18-án nyílt kiállítás a szerencsi Turisztikai Központban. A művész 25 éve foglalkozik
zománcozással, több munkáját mítoszok és legendák ihlették. A tárlat megnyitóján elhangzott, hogy Vágó István ezzel a különleges technikával megmutatja mindazokat a szépségeket,
amelyeket a zománcművészet adhat színekben,
formákban egyaránt. A kiállított alkotások augusztus 31-ig tekinthetők meg.
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eredményes betakarítás
a szerencsi mezőgazdasági zrt-nél
Az átlagostól eltérő 2016-os évjárat ellenére a Szerencsi Mezőgazdasági Zrt. a közel 2000 hektár
őszi kalászos területén mindhárom faj – őszi búza, őszi tritikálé és őszi árpa – kedvező termést
adott, mennyiségi és minőségi szempontból egyaránt. Annak ellenére alakult így, hogy a tavaly októberi esők miatt a
táblák zöme csak megkésve, október végén, november elején került elvetésre. Az enyhe őszi, tél eleji időjárás azonban
segítette a megkésett vetések fejlődését és a növényállományok meg tudtak erősödni a januári hidegebb napokra.
Tavasszal a jelentős februári esőzések feltöltötték a talaj vízkészletét, így a növények át
tudták vészelni a következő két hónap szárazságát, hiszen sem márciusban sem áprilisban
nem esett mértékadó csapadék. A pünkösdi első jelentősebb esők a huszonnegyedik órában
érkeztek. Ez nagymértékben hozzájárult a
szemkitelítődés sikeréhez.
Közben természetesen folyamatosan táplálni
kellett a kultúrákat fejtrágyázással és védeni a
gombakórokozóktól, rovar kártevőktől, amikből volt bőven ebben a termesztési szezonban
is. A megkésett vetést legjobban az őszi búza
tudta kompenzálni, ami rekord 7,1 t/ha termés
elérését tette lehetővé. Az őszi tritikálé egyre
nagyobb helyet foglal el a Zrt. vetésszerkeze-

tében, hiszen kiválóan alkalmazkodik a legkülönbözőbb talajadottságokhoz. Hatszáz hektáron 6,2 t/ha-os átlaggal sikerült betakarítani.
Az őszi árpa zömében a sertéstakarmány alapanyaga, e növényfaj a 440 hektáron 6,3 t/haos termést adott. Mindhárom kalászos gabona
nagyrészt a jelentős állatállomány, úgymint,
szarvasmarha, tojótyúk és sertés abraktakarmány igényét elégíti ki, de jut belőle vetőmag
értékesítésre is.
A Szerencsi Mezőgazdasági Zrt. a térség
meghatározó vetőmag előállító vállalkozása.
Az általa szaporított fajtákkal a környékbeli
gazdálkodók minőségi búzatermesztési gyakorlatához nagyban hozzájárul. A társaság mindig
is elkötelezett volt a minőség irányába, jelenleg

is konzorcium-vezetőként vesz részt a Bánkúti
búza programban, ami a nemzetközi hírű Bánkúti búza vonalak további nemesítési munkában való felhasználását teszi lehetővé.
A betakarítás után még nem zárul le a munka, hiszen a szarvasmarha ágazat évente
20 ezer darab szalmabála igényét ki kell elégíteni. A szalma bálázása, beszállítása jelentős
kapacitást köt le, ennek munkálatai jelenleg is
folynak. Csak ennek befejezése után történhet
az utolsó művelet, a tarló hántása.
Időközben már tart a jövő évi kalászosok talajának vetésre történő előkészítése, hiszen
egy bő hónap múlva az újabb növénytermesztési szezon vetőmagja már földbe kell kerüljön.
Dr. Szabó Péter vezérigazgató helyettes

tiszta Víz kerül a pohárba
Sajtótájékoztatót tartottak augusztus 10-én a Rákóczi-várban az „Észak-Magyarországi Régió településein élő lakosság
egészséges ivóvízzel való ellátásának biztosítása projekt” keretében megvalósuló, a Szerencs-Bekecs-Golop-Prügy-Taktakenéz vízminőség javítása – a Tokaji vízműrendszer bekapcsolása a rendszerbe, valamint törésponti klórozás Tokajban
megnevezésű alprojekt közelgő lezárása alkalmából.
Az eseményen a Borsod-Abaúj-Zemplén Térségi Ivóvíz-kezelési Önkormányzati Társulás, a kivitelező, és az üzemeltető Borsodvíz Zrt. számolt
be arról, hogy hol tart a próbaüzeme a Szerencs és térségét érintő ivóvízminőség-javító beruházásnak.
Közel 30 kilométer hosszú, újonnan megépült távvezetéken keresztül, a
felújított tokaji vízműből érkezik immár a tiszta ivóvíz Szerencsre és térségébe – mindezt Fekete Tibor ismertette a kivitelező BA-konzorcium képviseletében. Kiss Attila projektvezető köszöntőjében a fejlesztéseket illetően elmondta, hogy Tokajban 6185 m3/nap, Golopon pedig 4000 m3/nap
kapacitású vízmű épült, melyek próbaüzeme idén február 17-én megindult.
Mindkét egység megkapta a hálózatra bocsátási engedélyt a Népegészségügyi Szolgálattól, melynek értelmében már az új technológián keresztül
szolgáltathatják az ivóvizet a lakosságnak. Szerencs, Bekecs, Legyesbénye
és Mezőzombor településeket tehát már nem a szerencsi és bekecsi vízmű,
hanem teljes egészében a tokaji és golopi telepek látják el megtisztított,
vas-, mangán-, ammónium-, és arzénmentes vízzel.
A Borsodvíz Zrt. a beruházásban érintett településeken – a mosatási
csomópontok kiépítését követően – elkezdte a hálózat-mosatási munkálatokat, melyek jelenleg is tartanak. A hosszú távon jó vízminőség érdekében, a korábbi évtizedekben lerakódott vas-mangán üledék eltávolítását
a vezetékek szivacstöltetes mechanikai tisztításával biztosítják a szakemberek. A munkálatoknak sok hátulütője volt, hiszen nem volt ritka a napi
nyolc órát meghaladó vízhiány, ezekről azonban minden esetben előzete-

sen értesítették a lakosságot, akiktől nagy türelmet kaptak – emelte ki a
projektvezető. Több helyen már befejezték a mechanikai hálózattisztítást,
Szerencs, Legyesbénye és Mezőzombor területe még hátra van.
Az üzemeltetési tapasztalatokról Ficsor Miklós, a Borsodvíz Zrt. vezetője
tartott beszámolót. Elhangzott, hogy az ivóvízminőség-javító beruházás
2014-ben indult több megelőző, kistérségi egyeztetést követően. A térségben több kisebb vízmű működik, de a szolgáltató a távvezetékek építését
preferálta, ami alacsonyabb költséggel valósulhatott meg és hatékony szakmai felügyelet alatt tartható. A 12 projektelemből most a 9. lezárása közeledik, mely leginkább Szerencset érinti a fent leírtak szerint. A vízügyi szakember hangsúlyozta, hogy a térségben minden vízbázis szennyezett, és
nagyon költséges kezelést igényel, hogy az előírásoknak megfelelő vízminőség szolgáltatható legyen.
Fekete Tibor zárásként kiemelte, hogy a közeljövőben lezáruló 9. alprojekt célja az volt, hogy Szerencset és térségét külső vízbázisból tudják ellátni
ivóvízzel, a régi vízművek lezárása mellett. Mint mondta, a projektben kitűzött célt sikerült megvalósítani.
H. R.
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édes programok a csokifesztiVálon
Kilencedik alkalommal várja az országhatáron innen és azon túlról érkező vendégeket, kiállítókat Szerencsre az Országos Csokoládé Fesztivál. Péntek estétől vasárnap délutánig változatos kulturális programok, nyereményjátékok, sportversenyek, édesség bemutatók és kóstolók, vásári forgatag, csokoládéból készülő mesefigura-szobrok, csokoládé kalandpark, és még sok-sok édes meglepetés kínál
felhőtlen szórakozást gyermekeknek és felnőtteknek egyaránt.
technológiai bemutatók, édességek kóstolója,
és számtalan csokisátor csábítja az édesszájú
látogatókat. Lesz látnivaló bőven, hiszen különféle kézműves bemutatók, valamint csokoládé
kalandpark várja a kicsiket és nagyokat egyaránt. A fesztivál szakmai vendége a horvátországi Kraš csokoládégyár lesz. A csendre és
gondolkodásra vágyók a II. Sakk Open Csoki
Kupára látogathatnak el a Turisztikai Központ
épületébe. A zenei stílusok tekintetében még
változatosabb paletta várható: ezen a napon a
rock, pop, punk, nemzeti rock és az alternatív
irányzatok képviselői mind helyet kapnak a
színpadon. Fellép az Anna and the Barbies, a
Tankcsapda, a Bëlga, Deák Bill Gyula, a By the
Way, az Alvin és a Mókusok, a Dalriada és az
Örökség, és még sokan mások. A gyermekek
bábszínházi előadáson, óriásbábosok bemutatóján, lufishow-n vehetnek részt, és ugrálóvár,
vidámpark is várja a kicsiket. Számukra mások
mellett a 100 Folk Celsius, és a Kolompos
A rendezvénysorozatot a sportot és egészséges életmódot népszerűsítő bemutató nyitja
meg a nulladik napon: az augusztus 25-én megrendezésre kerülő sportnapon. A fiatalok kedvenc sportolóikkal találkozhatnak több program
keretében, valamint többek között fellép a Wellhello, és Majka & Curtis. Ugyanezen a napon
14 órától tartják a XXII. Városi Polgármesterek
Randevúját a Turisztikai Központban. Az eseményen átadják a Szféra Európa Kft. által alapított, az „Év polgármestere”, az „Év alpolgármestere” és az „Év jegyzője” díjakat.
A pénteki, augusztus 24-ei zenei programok
közül kiemelkedik a Szerencsen most először
fellépő Omega koncertje. A fennállásának

55. évfordulóját ünneplő együttes rendkívül látványos fény- és hangtechnikával lép színpadra,
felidézve a sokak által ismert és kedvelt slágereiket. Fellép még ezen a napon többek között
a Balkan Fanatik, az Ocho Macho, a Republic, a
Honeybeast, a Children of Distance, és a Dorothy csapata is.
A szombati napon, augusztus 25-én hagyományosan felvonulással kezdődik a fesztivál.
A felvonulók között mazsoretteket, népi együtteseket, fúvósokat és veterán autókat láthatnak az érdeklődők. A megnyitó után helyi, hazai és külföldi művészeti csoportok mutatkoznak be a nagyszínpadon. A fesztivál megnövelt
területén egyúttal kezdetét veszi a csokitúra:
együttes ad koncertet. A szombati programkínálat éjjel is folytatódik, a bulizókat szabadtéri
diszkó, és habparty várja.
A fesztivál zárónapját a tűzoltók hagyományőrző versenye nyitja. Ezen a napon is mindenki
megtalálhatja a hozzá illő ritmusokat, fellép a
Depresszió, a Superstereo, Péterfy Bori és a Loveband, Kowalsky meg a Vega, az Ismerős Arcok és a Fish zenekar is. Hagyományosan Szerencs város zenekara, a Hooligans együttes zárja a koncertek hosszú sorát. Az estet és a fesztivált különleges elemeket tartalmazó tűzijáték
teszi feledhetetlenné.
További információ:
www.csokoladefesztival.com
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az államalapítóra emlékeztek
Államalapító Szent István királyra emlékeztek és az új kenyér napját ünnepelte Szerencs augusztus 20-án. A Rákóczi-vár
udvaros palotaszárnyában Koncz Ferenc polgármester ünnepi gondolataiban kiemelte, hogy Szent István királyunk olyan
utat választott, ami meghatározta a nemzet mindennapjait, olyan irányt mutatott, amellyel a magyarság Európa egyik
központi népe lett.

– Az államalapítónak nehéz körülmények között kellett a nép útját kijelölnie, ezért büszkék
lehetünk egykori királyunkra. Úgy kell élnünk,
mint ahogy ő is, amikor számot vetett az életével. Mi is azt tudjuk mondani: Uram, az utat be-

jártam, a hitem megtartottam – hangzott el. Ezt
követően ökumenikus ima keretében Balázs Pál
református lelkész, Csejoszki Szabolcs görög katolikus parókus, és Kocsis Sándor római katolikus plébános áldotta meg az új kenyeret.

Dr. Mengyi Roland országgyűlési képviselő
Szent István királyunk örökségéről és a magyar
nemzet jövőjéről szólt. – Ezen a napon emlékezünk az államalapítóra, de emlékezünk azokra
a magyarokra, elődeinkre is, akik történelmünk
során elszántan védték az országot, a magyar
államiságot. Az államhatár mindenkori védelme
biztosította azt, hogy Magyarország az elmúlt
több mint ezer évben megmaradt. Szent István
tudta, hogy határok védelme nélkül nem létezhet egyetlen ország sem – mondta. A képviselő
beszéde elején kitért a személyét ért támadásokra is. – Megígérem, hogy úgy fogok küzdeni
az igazamért, mint ahogy az elmúlt években
küzdöttem a választókerületért, Szerencsért, az
itt élőkért, a fejlődésért és mindenkiért, aki segítségért fordult hozzám – majd az októberi
népszavazáson való részvételre buzdította a
részvevőket.
A program folytatásaként fellépett a Hajnali
Néptáncegyüttes, végül koszorúzással zárult az
ünnepség.
M. B.

sportcélú
megszentelték
a kettős keresztet ingatlanVásárlás
A Kisboldogasszony Kórus énekével vette kezdetét augusztus 20-án a
Gyár út és a Nagyvárad utca kereszteződésében található hármas halom
és az apostoli kereszt megáldása. Koncz Ferenc polgármester ünnepi beszédében elhangzott, hogy mindig szükségünk van útjelzőkre és Szerencs
városában a hármas halmot és az apostoli kettős keresztet útjelzőnek
szánták. – Olyan figyelmeztetésként készítettük, ami mindnyájunk életében fontos és meghatározó: ez pedig a nemzet és az összetartozás különleges élménye. Zárásként a történelmi egyházak képviselői megszentelték az alkotást.

Kormányzati támogatásból rendezi az önkormányzat a Tatay Zoltán Ifjúsági Sporttelephez tartozó ingatlanok tulajdonjogát. Az intézkedésről az augusztus 4-ei testületi ülésen hangzott el beszámoló.
Koncz Ferenc polgármester elmondta, hogy a régóta rendezetlen tulajdonviszonyokat egy korábbi időszakból örökölte meg a jelenlegi városvezetés. Mint kiderült, a szerencsi sportpálya egy része magántulajdonban van,
ami hátráltatja a további fejlesztéseket. Koncz Ferenc a Kormányzat támogatását kérte abban, hogy támogassa a szóban forgó ingatlanrész megvásárlását. Az ingatlanok értékbecslésére közjegyző által kirendelt igazságügyi
szakértőt kértek fel. A tanácskozáson elhangzott, hogy két területről van
szó, melyek közül a nagyobb egy legelőágban nyilvántartásban levő (de annak soha nem használt) ingatlan, amit 20,7 millió forintra értékeltek fel, a
másik, kisebb terület pedig egy kivett, lakatlan rész, melynek értékét 2 millió
forintban állapította meg a szakértő. A tulajdonossal sikerült megállapodni
abban, hogy a két területet összesen 20 millió forintért vásárolja meg Szerencs Város Önkormányzata a Kormányzat által biztosított forrásból.
Nyiri Tibor alpolgármester kiemelte, hogy a döntés összhangban áll a
közelmúltban elfogadott városi sportkoncepcióval, melyet szeretnének
megvalósítani. Mint mondta, ezen a területen komoly pályázati lehetőségekkel kíván élni az önkormányzat, melyek a szerencsi sportéletet és az
egészséges életmódot fogják szolgálni reményeik szerint. Dr. Egeli Zsolt
alpolgármester hangsúlyozta, hogy tulajdonképpen nem egy ingatlanvásárlásról döntenek (csak formailag), hanem egy fejlesztési lehetőségről:
az adásvétel motívuma a Tatay Zoltán Ifjúsági Sporttelep fejlesztése.

6

SZERENCSI

hírek

OKTATÁS – NeveLéS

megújult intézmények Várják a gyerekeket
Bár még tart a vakáció, a nyári szünet hamarosan véget ér és kezdetét veszi az új tanév és nevelési év. A szerencsi
oktatási, nevelési intézményekben a nyár folyamán elvégezték a felújítási, karbantartási munkálatokat.

– A Rákóczi Zsigmond Református Általános Iskolában az épület nyári rekonstrukcióját
a korábbi jól bevált tapasztalatok alapján végezték el, hogy augusztus végére rend legyen az intézményben – tájékoztatott Ráczné Váradi Éva
igazgató. A leendő elsősök és ötödikesek termét
úgy teszik rendbe, hogy négy évig ők próbáljanak vigyázni rá. Három osztályteremben sikerült
letenni új, laminált padlókat, ami közel 600 ezer
forintba került. Az iskolában a gyerekeknek saját
szekrénye van, a megnövekedett tanulólétszám
miatt a szekrények számát is növelni kellett. Az
új tanévre padokat is csináltatott az iskola,
ugyanis az idén 75 első osztályos tanuló iratkozott be és ennyi pad nem állt a rendelkezésükre.
Pályázati pénzekből és az iskola alapítványába
befolyt összegből, helyi vállalkozóval készültek a
bútorok. Valamennyi teremben megtörténtek a
javítások, festések, a folyosón és az egészségügyi helyiségekben a tisztasági meszelés. Az udvar rendben tartása folyamatos. Az iskola tanári
asztalokra is pályázott, 20 darabot kaptak a Debreceni Református Kollégiumtól, valamint interaktív táblát is beszereztek.
Hasonló munkálatok zajlottak a Bolyai János
Katolikus Általános Iskolában is. Szabó Beáta
intézményvezető érdeklődésünkre elmondta,
hogy elvégezték az ilyenkor szokásos nyári felújítási, karbantartási munkákat, illetve a takarítás
jelenleg is tart az iskolában. Közel 6 millió forint
értékben történt beruházás idén nyáron az intézményben. A legnagyobb feladat az épület bejáratánál levő külső és a belső faszerkezet festése
volt. A fa felületet tűzálló réteggel vonták be. Ezt
követően a tisztasági festést végezték el az iskola

aulájában, ahol állványozási munkálatokra volt
szükség. Több tantermet kifestettek, és javították
a hibákat. Megtörtént a vizesblokkok felújítása,
az épület villamossági felülvizsgálata is. Az összetört székek, padok javítása folyamatban van.
– Régi vágyunk volt, hogy az iskola ebédlőjének
és a tetőtérben lévő irodahelyiségeknek a klimatizálása megoldódjon. Idén nyáron ez is sikerült.
Ezzel sokkal komfortosabb és barátságosabb lesz
a légkör az iskola ebédlőjében, amit szívesen kölcsönadunk a városnak, hogy különféle rendezvényeket lehessen ott tartani a kora őszi, illetve
a nyári hónapokban – mondta Szabó Beáta. Barátságos, szép tantermekben várják nemcsak a
leendő elsősöket, hanem a felsőbb éves tanulókat is. Az iskola a Csokoládé Fesztivál ideje alatt
több rendezvénynek is helyszínt biztosít.

A Bocskai István Katolikus Gimnáziumban
a nyári szünet alatt új asztali számítógépeket, tanulószékeket szereztek be. A klímaberendezéseket is lecserélték a szerverszobában. Az iskola
udvarán lévő teniszpálya új labdahálót és salakréteget kapott. A gimnázium főbejáratát és az
oldalajtóit korszerűsítik, műanyagra cserélik, amivel csökkentik a téli fűtési számlákat. Megtörtént
a vizesblokkok, tantermek, öltözők tisztasági festése. Öt tantermet teljesen felújítottak a karbantartók: lemeszelték a falakat, lelakkozták a megrongálódott, megkopott parkettát és a világítást
is megújították. A nyári munkálatok, felújítások,
beszerzések, beruházások több mint 7 millió forint összegben történtek az iskolában, tudtuk
meg Dr. Gál András igazgatótól.

A tankönyvek kiosztása már elkezdődött a felújított oktatási intézményekben, tehát minden
adott a sikeres tanévkezdéshez.
A város óvodáiban és bölcsődéjében szintén megtörtént az intézmények nagytakarítása
és karbantartása, valamint több tekintetben is
megújultak a létesítmények a nyári időszakban.
A Gyárkerti óvodában kicserélték a homokozót, felújították az elhasználódott és festésre váró játékelemeket, a szerencsi tűzoltóság segítségével levágták a viharkár okozta veszélyes faágakat. A belső udvar balesetmentesítését megoldották a szerviz út felől: az óvónők által kézzel
festett gyerekbarát kerítés elemekkel barátságosabbá és biztonságosabbá tették az udvari játékot. A kivitelezésében Schlosserné Báthory Piroska nyugalmazott tanárnő is közreműködött.
Az első udvaron a Miskolci Vízművek 50 ezer forintos támogatásából, a Kiss Attila Alapítványon
keresztül gumitéglát vásároltak, melyet a hinta
és a csúszda környékére helyeztek el (a kavicságyat felváltva) a balesetmegelőzés érdekében.
A Napsugár óvodában is megtörtént az udvarrendezés és a kinti játékok felújítása. A Gyermekkert Alapítvány segítségével függönyöket vásároltak, gumitéglákat vettek, melyből a játszóudvaron ugróiskolát alakítottak ki, valamint a kerítés lábazatának javítását is elvégzik. Az intézmény udvarán virágoskertet alakítottak ki régi
autógumik felhasználásával, a Szerencsi Városgazda Nonprofit Kft-től kapott virágokból. Az
óvoda aulája új dekorációt kapott egy középiskolai, rajzszakos hallgató által, aki közösségi szolgálata során a négy évszakot szimbolizáló falfestményeket készített.
M. B. – H. R.

tanéVkezdési információk
A Rákóczi Zsigmond Református Általános Iskolában augusztus 30-án gólyatáborba hívják
a leendő elsősöket és a szülőket. Szeptember 1-jén minden gyermeket várnak az iskolába és
együtt fognak a református templomba vonulni, ahol tanévnyitó Istentisztelettel kezdődik a tanév.
A Bolyai János Katolikus Általános Iskolában augusztus 29-én várják a leendő elsősöket a
Csibe táborba szüleikkel együtt. Az évnyitó szeptember 1-jén 8 órától, a Kulcsár Anita Sportcsarnokban lesz, majd még aznap tanévnyitó szentmisén is részt vesznek az iskolások.
A Bocskai István Katolikus Gimnáziumban szeptember 1-jén kezdődik a tanév, 8 órától lesz
az évnyitó. Az utolsó órában szentmisén vesznek részt a tanulók.
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„jó gazda módjára őrködöm
a rám bízott jaVak felett”
A Szerencsi Városüzemeltető Nonprofit Kft-t 2011. szeptember 1-jétől irányító Takács M. István ügyvezető (fotónkon) Szerencs Város Önkormányzatának egyhangú képviselő-testületi döntése alapján
2016. szeptember 1-jétől újabb öt esztendőre kapott megbízatást a társaság vezetésére.
– A cég gazdasági és
szakmai irányvonalát
követve a hatékony és eredményes munkát céloztam meg a kezdetektől.
Egy nehéz gazdasági helyzetben lévő céget örököltem, hiszen a 2011-es évben a legmagasabb
szállítói tartozás közel 150 millió forint volt. Ennek megoldására akciótervet dolgoztunk ki a
szállítói követelések átütemezésére (részletfizetési kérelem), a beszerzések megreformálására, a közüzemi szolgáltatókkal a korábbi szerződéseket újratárgyaltuk, fogyasztást megtakarító intézkedéseket vezettünk be, ehhez kapcsolódóan berendezések beszerzéséről döntöttünk, és a felesleges kiadásokat megszűntettük.
Továbbá új munkarendet és beosztást alakítottunk ki, amely energiamegtakarítást eredményezett – fejtette ki Takács M. István lapunk érdeklődésére, az előző időszakra visszatekintve.
Az ügyvezető továbbá elmondta, hogy a költséghatékonyság érdekében számos egyéb változtatást megvalósítottak az irányítása alatt annak érdekében, hogy a szerteágazó feladatokat
ellátó cég gazdaságosan működjön. Többek között ilyen intézkedés volt a ZHK Kft-vel kötött
szerződések módosítása, amellyel 1,5 millió forint megtakarítást értek el. Hasonló célt szolgált, hogy a főzőkonyhára beszállító cégektől
havi rendszerességgel kértek árajánlatokat, és
versenyképes szabadpiacot alakítottak ki, ezzel
ösztönözve a beszerzések értékének csökken-

tését. Takács M. István kitért arra is, hogy a képviselő-testület által elfogadott marketing tervében átdolgozták a fürdő és az uszoda árait,
melynek eredményeként a fürdő látogatottsága
a 2011-es 14668 fővel szemben 2016-ban
23622 főre emelkedett. A bevétel az említett
két intézményben 28,8 millió forintról 43,8 millió forintra nőtt. Az Országos Egészségbiztosítási Pénztárral kötött szerződés által a cég
gyógyfürdő szolgáltató lett, bevezették a 18 év
alatti gyerekek csoportos gyógyúszását. A Kft.
az üzemeltetésében lévő épületek állagmegóvásának köszönhetően mára egyetlen kiadó irodahelyiséggel sem rendelkezik. A cég az üzemeltetési-karbantartási feladatait a korábbiaktól eltérően saját műszaki-karbantartó egységgel látja el, amely segítségével felújították a
Szerencsi Járási Hivatal épületét, a Civilek Házát,
valamint a társaság üzemeltetésében álló öszszes intézmény állagmegóvását ellátják. Takács
M. István intézkedései keretében a konyhákon
átformálták a készletgazdálkodást és időközben egyéb fejlesztések is szükségessé váltak,
hiszen 2016. január 1-jétől a cég biztosítja az
ESZEI Idősek Otthona lakóinak az étkeztetését
is, így már napi 2000 főre főz a városi konyha.
Ez a meglévő elavult eszközök és technológia
mellett nem volt kivitelezhető, ezért a cég saját
forrásból biztosította a tárgyi feltételeket. Az
ételszállítás logisztikai gondjainak megoldására
növelték a gépjárműparkot. A társaság üzemel-

tetésében lévő Simai Ifjúsági Tábor és Vendégház főépületének pályázati forrásból történt rekonstrukcióját követően nagy szerepet kaptak
a bungalók teljes felújításában. Szakmai irányítása mellett a cég legtöbb dolgozója részt vett
a munkálatokban, közöttük külön elismerés illeti a karbantartókat.
– Az elkövetkezendő öt esztendőre továbbra
is az érvényben lévő jogi keretek között történő
hatékony gazdálkodást, a költségmegtakarítást
és a minőségi munkavégzést tartom szem előtt,
Szerencs város lakosságának érdekeit figyelembe véve – emelte ki Takács M. István.
– Terveim között szerepel a Szerencsi Fürdő
és Wellnessház tevékenységi körének szélesítése, valamint az épület bővítése, ezáltal szállóvendégek és a rehabilitációra érkezők fogadása. Még idén megvalósítjuk az ESZEI főzőkonyha beüzemelését és a hozzá tartozó étkező felújítását, ezzel mérsékelhetjük a Bolyai
konyhán dolgozók leterheltségét, valamint az
Idősek Otthona járóbetegei helyben tudnak
majd étkezni. Lehetőség szerint pályázatok útján vagy saját forrásból a Simai Ifjúsági Tábor
és Vendégház komplexumot is szeretnénk tovább fejleszteni. A magam nevében annyit tudok ígérni, amit az elmúlt öt évben is tettem,
hogy a rám bízott javak felett továbbra is jó
gazda módjára őrködöm és ugyanezt várom el
a beosztottjaimtól is – zárta gondolatait az
ügyvezető.
H. R.

kátyúzás a Városban
A Start Közmunkaprogram keretében a közelmúltban tovább folytatódott a szerencsi önkormányzati utak hibáinak
javítása. A munkálatokat a Szerencsi Városgazda Nonprofit
Kft. végzi.
A lakosság az elmúlt hónapokban több helyen is tapasztalhatta, hogy
az ivóvízminőség-javító program miatt felbontották az útburkolatot a városban. A csőhálózat-mosatási munkálatok kivitelezését követően kisebbnagyobb úthibák maradtak hátra, megnehezítve a közlekedést. Ezen úthibák kijavítása azonban a projekt kivitelezőjének a feladata. A Városgazda Kft. által végzett kátyúzás tehát nem az ivóvízminőség-javító beruházás után maradt károkat hivatott helyrehozni, hanem a tavasszal
megkezdett önkormányzati aszfaltozás folytatásáról van szó. A Start Közmunkaprogramban elnyert közel 400 tonna anyagból mintegy 3500 négyzetméter önkormányzati utat hoznak helyre. A kátyúzásokat a nagyobb
forgalmú utakkal kezdik, a munkálatok során a belvárosi utak kapnak elsőbbséget – adott tájékoztatást Tóth István ügyvezető.
R. P.
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kakaóbab,
aVagy

az istenek
eledele
Ki gondolná, hogy a csokoládé a világon csak száznyolcvan éve, a tejcsokoládé pedig százharminc éve létezik?
Addig a kakaóbabból legfeljebb hideg főzetet készítettek, amit aztán mézzel, cukorral ízesítettek, és az azték
teobroma elnevezés alapján az istenek eledelének hívtak. A kakaóbab ma már egyike a legnagyobb világkereskedelmi cikkeknek.

A kakaóbab több faja ehető magvakat is terem, melyek már nyersen is élvezhetők, mint
a T. Bicolor, vagy pedig csak erjesztve ízletesek, mint a T.Cacao magvai. Ez utóbbi hazája
az Amazonas, Madeira, Orinokó folyók vidéke,
Guayana hátsó területe. Egyéb kakaófajok
gyümölcsét a vadon termő fáról szedik, ilyen
például a T.Bicolor Ecuadorban, a T.AngustiFolium Nicaraguában, s az úgynevezett hegyi
kakaófa, a T.Balaensis Ecuadorban.
Évszázadok alatt a trópusi területeken meghonosították a kakaóbab termesztését, pedig
a kakaótermelés nem könnyű munka. Igen magas hőmérsékletet, gazdag esőzést, mély talajt,
árnyékot és széltől védett helyet kíván. Többnyire erdőirtásba ültetik, 4-5 méter növénytávolságban. Faiskolákban előnevelt csemetéket
ültetnek ki a megfelelő helyre. A fán ugyan már
2-3 éves korban megjelennek az első virágok,
de csak 4 éves korban ad némi termést, és csak
8 éves korban az első teljes termést. Ilyenkor
egy-egy fán 20-30 gyümölcs érik, melyből másfél kilogramm száraz mag lesz. A magányosan
álló, jól gondozott fán 70-75 kg kakaóbab is
megteremhet. A gyümölcsöket késsel levágják

a fáról, halomba rakják és cséplővel
kiütik belőle a magvakat. Ezeket erjesztőbe hordják, hogy több napig
erjedhessenek. Ennek ideje a termesztett fajta keserűségétől függ.
A legkeserűbb fajták 10 napig, a
kevésbé keserűek rövidebb ideig, esetleg 1-2 napig erjednek.
Ezalatt a magvak barna színt öltenek és elvesztik keserű ízüket. Ezek után a magokat állandó forgatás mellett napon
vagy kamrában szárítják.
Több helyen bevonják valamilyen védőszerrel, például
finomra őrölt vörös földdel
rázzák össze, mivel a mag külsejére vékony rétegben tapadó vörös föld óvja őket a trópusokon gyorsan jelentkező penészedéstől. Erre a
védelemre azért is szükség van, mert az erjedés után még egy évig érik a kakaómag és
csak ezután kerül kereskedelembe.
A kakaót már az azték és tolték indiánok is
ismerték, erre utal a szerencsi Azték csokoládé
is (fotó balra). Az indián városállamokban magját értékmérőként használták, az 1500-as években 100 kakaóbabért adtak egy rabszolgát. Az
indiánok hidegen itták a kakaót, a pörkölt, hámozott és porrá őrölt magvak anyagát vízzel
keverték és ebbe kukorica vagy manióka lisztet
tettek. Ez volt a „csokolatl”. Nagyra becsülték,
azt állították, hogy erősíti a testet, rugalmassá
és fényessé teszi a bőrt. Európába a 16. században, a spanyol hódítók révén kerül át, először a bécsi, majd a francia udvarba, utána az
északi országokban is elterjedt. Magyarországon a törökök kiűzése után bevándorolt olasz,
német, francia cukrászok terjesztették a csokoládéital készítését. Az első pesti csokoládékészítő 1734-ben Bellieno Ferenc, az első budai
pedig 1784-ben Baldi Sebestyén volt.

A kakaó nemcsak élvezeti cikk, hanem fontos táplálék is. A babban 20% fehérje, 10% keményítő, 6% víz, 1,5% cukor, 2% cellulóz, 4%
festékanyag, 3% só, és 1,5% teobromin van.
Élvezeti cikké tulajdonképpen ez utóbbi összetevője teszi, ez ugyanis a koffeinhez hasonló
anyag, de csak kisebb mértékben élénkíti az
izmok és a központi idegrendszer működését.
Megérdemli ez a nemes anyag, hogy megfelelően gazdálkodjunk vele és pályafutásának
ismeretében méltó megbecsülésben részesítsük.
O. Z. É.
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megáldották a felújított templomot
A közelmúltban fejezték be a szerencsi görög katolikus templom felújítását. A munkálatok végeztével, augusztus 21-én
Orosz Atanáz megyéspüspök áldotta meg a megújult egyházi épületet a szent liturgia keretében.
A felújítással kapcsolatban Csejoszki Szabolcs
görög katolikus parókus érdeklődésünkre elmondta, hogy az utóbbi években mindannyian
látták, hogy ráfér már a templomra a rekonstrukció, ezért fontosnak tartották, hogy mihamarabb rendbe tegyék azt. A város önkormányzata és az egyházi vezetők is támogatták ezt a
gondolatot. A lelkész felidézte, hogy a tavalyi
évben sikerült lecserélni a templomhajón a héjazatot, ami műemlékpala fedést kapott. Mint
mondta, a régi pala már olyan rossz állapotban
volt, hogy beázott, tehát az tarthatatlan volt.
Ezen az éven a tornyot rézfedéssel látták el és
új festést kapott az épület. – Mostmár olyan
képet mutat Isten háza, amilyet szeretnénk, és
ami méltó a templomhoz – emelte ki Csejoszki
Szabolcs parókus, hozzátéve, hogy további terveik között szerepel a görög katolikus parókia
rekonstrukciója is.
M. B.

új segédlelkész zarándoklat érkezett
a református
szerencsre
parókián
Bőti Jázminka Imola (fotónkon) augusztus 15-től segédlelkészi feladatokat lát el a
szerencsi református közösségben. Az Erdélyből származó fiatal teológus lapunk érdeklődésére elmondta, hogy a Sárospataki Református Teológiai Akadémián végezte tanulmányait. – Hiszem azt, hogy az Isten munkálja ki az
ember útját, így kerültem Sárospatakra és így kezdtem
el a teológiát. Közrejátszott a döntésemben a családom és az ottani lelkipásztor is, aki javasolta, hogy jöjjek Sárospatakra. Leginkább mégis úgy érzem, hogy az
Úristen munkája volt, hogy itt kezdjem el a tanulást.
Abban, hogy a fiatal segédlelkész az akadémia hatodévet gyülekezetben tölthesse el, Balázs Pál református lelkész volt a segítségére. – Felhívtam a nagytiszteletű urat, hogy van-e már valaki, aki ide szeretne
jönni. Mondta, hogy nincs, jöhetek és nagy szeretettel
várnak. Mi ismertük már egymást, ugyanis amikor ő
Csobajon volt lelkipásztor, akkor legációban voltam náluk. Így kerültem Szerencsre – idézte fel az ifjú segédlelkész, akinek a feladatai közé tartozik a vallás- és hittanóra tartása, valamint közreműködik az Istentiszteleteken a következő egy esztendőben. – Ha Isten megsegít, akkor ezen az éven itt leszek. Hogy mi lesz azután, még nem tudom, azt az Isten kezébe teszem. De
örülök, hogy itt vagyok és itt kezdhetem el a gyakornoki évet – zárta gondolatait Bőti Jázminka.
M. B.

Az idei görög katolikus ifjúsági gyalogos zarándoklat mintegy háromszáz résztvevője
augusztus 8-án érkezett Szerencsre . A 14. alkalommal megszervezett esemény egy nappal
korábban istentisztelettel kezdődött Szikszón, és három egyházmegyén áthaladva Máriapócson ért véget augusztus 13-án. A közös úton részt vett Kocsis Fülöp érsek-metropolita,
valamint Orosz Atanáz megyéspüspök is. Az idei zarándoklatot a Ferenc pápa által erre az
évre meghirdetett Irgalmasság Éve jegyében szervezték. – Gyalogosan megyünk, hogy
több időnk legyen önmagunkra, egymásra, és Krisztusra. Jobban el lehet így fáradni, mintha
járművekkel utaznánk, de jobban át is érezhetjük, hogy mit jelent az, amikor irgalmasságra
szorulunk, s hogy miként láthatjuk meg a másikban az irgalomra szorulót – fogalmazta
meg az út célját Szikora József atya. Az állomáshelyeken – közöttük a szerencsi Rákóczivárban – az elmélkedések és imaórák mellett különféle rendezvények színesítették a zarándoklat programját.
H. R.
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a remény hangjai taiwanból
Egzotikus dallamokat hallhatott a közönség augusztus 14-én a szerencsi Rákóczi-várban, ahol
a taiwani Puzangalan Gyermekkar adott hangversenyt a 25. Zempléni Fesztivál keretében.
A Paiwan benszülött csoportból származó gyermekek törzsi népdalokat énekeltek a vár udvaros
palotaszárnyában, melyek közül néhányat tánclépésekkel is kísértek. A kórus – melynek neve
reménységet jelent – „Taiwan legszebb hangja”
néven vált ismertté, melyről a megjelentek is
megbizonyosodhattak. A 6-12 éves gyermekek
előadása elbűvölte a szerencsi közönséget is, a
produkciót többszörös vastapssal jutalmazta a
hallgatóság. Az est meglepetést is tartogatott:
felcsendült a Csipkefa bimbója című magyar
gyermekdal és egy Kodály-feldolgozás is. H. R.

Villáminterjú malek andreáVal
Malek Andrea színész-, énekesnő (fotónkon) a Zempléni Fesztivál keretében első
alkalommal lépett fel városunkban. A Szerencsi Hírek augusztus 15-ei koncertje
után beszélgetett a művésznővel.
– Járt-e már Szerencsen? Hogy tetszik Önnek a város?
– Nem, még soha nem voltam itt. De nagyon
tetszik Szerencs, és az egész vidék rendkívül
megfogott. Ezt a részét az országnak eddig
nem ismertem. Nagyon büszke vagyok Magyarországra. Minél érettebb leszek, annál jobban tudom értékelni a természeti adottságokat. És ez a csodálatos vár is lenyűgözött. Egyrészt elhatároztam, hogy visszatérek még,
másrészt utána fogok olvasni a város történetének, hiszen itt rengeteg történelmi érték
van.
– A Zempléni Fesztiválon is most vett részt

először. Milyen előkészületei vannak egy
ilyen koncertnek?
Igen, ez most az első, hogy részt veszek a fesztiválon, a Budapest Jazz Orchestrával viszont
már tíz éve lépünk fel közösen. A zenekarral
megbeszélünk minden részletet a dalokról:
hogy milyen hangnemben hangzanak el, hogyan illenek egymáshoz, valamint a hangszereléseket is, ami egyáltalán nem egyszerű egy
ilyen óriási zenekar esetében. Ők csakis a legjobb minőségben dolgoznak és szerencsére nagyon maximalista csapat. Élmény velük fellépni.
Persze kell egy rutin, egy művészi érettség,
hogy valaki big band-del tudjon énekelni.

jazz dalok a Várban

A Budapest Jazz Orchestra Malek Andreával közösen adott nagysikerű koncertet augusztus
15-én a Rákóczi-várban. A Zempléni Fesztivál programsorozat második szerencsi állomásán
energikus latin big band dalokat és átdolgozott, népszerű magyar slágereket hallhattak az érdeklődők. A repertoárban a leghíresebb Broadway-musical melódiák mellett Liza Minnelli, Natalie Cole és Barbara Streisand egy-egy dala is szerepelt. A szerencsi közönség vastapssal jutalmazta a produkciót.

– Mit szeret a legjobban a jazzben?
– Azt, hogy nagyon szabad műfaj a kemény követelmények mellett. A legmaximálisabb hangszeres tudás és az énektudás abszolút alap. Azért
is szeretem, mert lehet az ember művész. Rengeteg szín van a palettán, és végül is a hozott
színekből, de az születik meg, amit mi ott, akkor
érzünk. A tempó is mindig más, a hangulata az
embernek mindig más. A jazz feldob és ellazít.
– Milyen fellépései lesznek a közeljövőben?
– Augusztus végén Fertőszentmiklóson játszom
a Fekete Pétert, ami prózai szerep. Kisoperettnek mondják, olyan dalok vannak benne, mint
például a „Lesz maga juszt is az enyém”, amit
mindenki ismer és szeret. Kiváló, vicces előadás,
amiben karakterszerepem van. Ősszel a legkülönbözőbb zenekaroknak vagyok a vendége,
illetve megjelenik egy lemez, amin minden tudásom és az éneklés iránti összes szerelmem
rajta lesz. Michel Legrand műveiből készített
Oláh Kálmán jazz zonograművész egy változatot. Ez fog megjelenni ősszel.
M. B.
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Erdő Zoltán (fotónkon) tizenhárom évesen különdíjat nyert egy országos klarinétversenyen. Azóta hosszú utat bejárt, elvégezte a Zeneakadémiát, klarinétművész
és tanár lett belőle. Jazz-zenészként rengeteget koncertezik itthon és külföldön
egyaránt. A 25. Zempléni Fesztivál keretében szülővárosában, Szerencsen lépett
fel a Trio a’la Kodállyal. Erdő Zoltánnal a fellépés előtt beszélgettünk.
– Nem ez az első alkalom, hogy részt veszel a Zempléni Fesztiválon. Milyen újra itt
lenni, ráadásul Szerencsen?
– Visszatérni a Zempléni Fesztiválra nagyon jó
érzés. Annak, hogy Szerencsen koncertezünk,
méginkább örülök. Az itt töltött napokban nagyon
sok, a szívemhez közel álló, kedves emberrel fogok
találkozni. Ezt megelőzően Sárospatakon léptünk
fel, aminek szintén örülök, ugyanis a volt zenetanárom, Bálint Béla, a sárospataki zeneiskola igazgatója nagy mecénásom, ő indított el ezen a pályán. Már rég kikerültem a kezei alól, de azóta is
tartjuk a kapcsolatot. Többször bejártuk a világot
Amerikától kezdve, Európa országain keresztül.
– Mondhatjuk, hogy ő a példaképed?
– Mint tanárra, és mint emberre is felnézek Bálint Bélára. Nálunk senki nem zenél a családban,
de látták azt, hogy ez az ember teljesen elvarázsolt engem és magával ragadott a zenélésbe.
Nagyon energikus és akkora hatással volt rám
annak idején, hogy én is belevágtam ebbe az
egészbe. Ő mindig segít nekem, valahogy a szívügyének érzi. Talán így van ez jól egy tanár és tanítványa esetében.
– Kérlek, mesélj nekünk a most látható
formációról, a Trio a'la Kodályról!
– Már majdnem négy éve játszunk együtt ebben a felállásban. Tulajdonképpen nincs két
ugyanolyan koncertünk, a zenekar nagyon improvizatív: ugyanazt a számot nem játsszuk el kétszer ugyanúgy. Nyilván van egyfajta séma, egy tematika, de, ha éppen azt látom, hogy a zongorista
nagyon elemében van és benne van a szólójában,
akkor nem csapunk bele a megbeszéltek szerint,
hanem hagyjuk kiteljesedni. Ez egy nagyon szabadelvű dolog. Nem beszélve arról, hogy ez a felállás a világon egyedülálló, nincs még egy ilyen
trió, ilyen hangszeres összeállításban. A tárogató
speciálissá teszi az előadásunkat.
– Amikor nincs fellépésed, hogy néz ki
egy átlagos napod?
– Budapesten tanítok a Szent István Király Zeneművészeti Szakközépiskolában. Egészen pici
gyereket és középiskolás diákokat is oktatok nagy
sikerrel. Idén az én tanítványom nyerte meg a középiskolás klarinétversenyt, azaz az ország 16 zeneművészeti szakközépiskolájának összes klarinétosa közül ő végzett a legjobb helyen. Évek óta
vannak ilyen befutó versenyzőim. Emellett vendégoktató vagyok a Miskolci Egyetem Bartók Béla
Zeneművészeti Intézetében immár harmadik éve.

– A tanítványaid emlékeztetnek a fiatalkori önmagadra?
– Magamra ismerek bennük és fontosnak tartom, hogy olyan zenei kultúrára neveljem őket, ami
a legeredetibb előadásmódot közelíti meg. Amikor
sok versenyző ugyanazt a kötelező anyagot eljátssza, ott valamivel ki kell tűnni. Fontos számomra,
hogy ha színpadra lépek, akkor a lehető legeredetibb énemet tudjam magamból kihozni. Ne legyen
betanult, vagy mesterkélt, ne legyen egy másolat,
hanem lehetőleg minden pillanat legyen eredeti
és élményszerű a közönség számára.
– Milyen érzés hazalátogatni Szerencsre?
– Mindig nagyon jó érzés hazajönni, de keveset tudok itthon lenni. 14 évesen költöztem el a
városból. A zeneiskola által annyi fellépésünk
volt, hogy szinte hetente jártuk a vidéket és a
környező településeket. Rengeteg emlék köt ide.
Ha elmegyek a postánál, emlékszem, hogy ott
például játszottam, és egyes szobrok felavatásánál is ott voltam 10-11 évesen. Valahol egy kicsit
nosztalgikus élmény mindez. Örülök a város fejlődésének, örülök az uszodának, a fürdőnek,
hogy virágos a főutca. Olyan ember vagyok, aki
az apró dolgokat is észreveszi, ami mellett nagyon sokan elmennének. Mindig, mikor hazajövök, megfogalmazódik bennem, hogy milyen jó
lenne itt élni, egy ilyen hangulatos kisvárosban.

Aztán rájövök a következő pillanatban, hogy ez
szinte lehetetlen. Amivel foglalkozom, azt itt nem
tudom megtenni. Vagy nagyon nehéz lenne és
rengeteg plusz utazással járna. Nem véletlenül
költöztem Budapestre: ez, amit csinálok, budapesti bázissal működik talán a lehető legjobban.
– Milyen további terveid vannak?
– A mostani koncert után például rögtön indulok Kolozsvárra, ahol az LGT-vel játszom, aztán
másnap egy Charlie koncerten lépek fel. Nagyon
sűrű a program és rengeteg utazással jár, de szeretem csinálni, hiszen minden pillanatban azt csinálhatom, amit a legjobban szeretek. Most lemennek a koncertek és szeptemberben indul a
tanítás. Októberben Kanadába készülök egy kéthetes körútra, ahová az említett Bálint Béla kért
fel, hogy egy produkcióban tárogatón közreműködjek. Erre most egy új lemezzel készülök. Két
hónap alatt kell elkészítenem, ami nagyon kevés
idő, pláne úgy, hogy szinte alig vagyok otthon.
Azt szeretném, hogy minél színesebb, érdekesebb
legyen az album, hogy a tárogatónak, mint hungarikum hangszernek az egyediségét és egyedülálló hangzását megmutassa.
M. B.

kodály műVek szabadon
Szerencsen, a Rákóczi-várban adott koncertet augusztus 17-én a Trio a'la Kodály a Zempléni
Fesztivál programsorozatának részeként. Az együttes Kodály Zoltán műveire készít variációkat,
előadásukban a klasszikus, a népzenei és a jazz stílust ötvözik. A trió már négy éve zenél együtt,
tagjai Oláh Dezső ,Tar Gergely, és a szerencsi származású Erdő Zoltán. Műsorukban elhangzott
többek között az Édesanyám is volt nékem, a Tiszán innen Dunán túl és a Kis kece lányom című
népdal is, melyekkel elvarázsolták a népes közönséget.
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buszmenetrend Változás Véradókat
a fesztiVál ideje alatt
Várnak

Előző lapszámunkban a IX. Országos Csokoládé Fesztivál ideje alatt várható forgalmi rend változásról tájékoztattuk a lakosságot, ezúttal pedig azt adjuk közre,
hogy hogyan változnak a Szerencs belvárosán át közlekedő buszjáratok útvonalai és megállóhelyei.

2016. augusztus 25-én, csütörtökön 0.00
órától 2016. augusztus 29-én, hétfőn
18 óráig lezárásra kerül a Rákóczi út a
37-es főút körforgalmi csomópontjától
(cukorgyári körforgó) a Kossuth-téri kereszteződésig, valamint az Ondi út alsó
szakasza a Malom utcai kereszteződéstől
(Tanuszodától) a közlekedési lámpáig.
A lezárt szakaszra a távolsági buszok nem
hajtanak be, és a megállóhelyeik is áthelyezésre
kerülnek.
• 3729 Miskolc–(Szerencs)–Sárospatak–
Sátoraljaújhely járat a Rákóczi út–Kossuth út–
Ondi út útvonalon kerüli ki a belvárost. A buszok nem állnak meg az Ondi út alsó szakaszán
lévő „Rákóczi út 99.” megállóhelyen (a szakképző iskola mellett).
Kijelölt ideiglenes buszmegálló: az Ondi út 12.
szám mellett (Szabadság utca sarka), valamint
az Ondi út 13. szám (kisbolt) előtt.
• 3851 Szerencs–Golop–Abaújszántó
• 3806 Encs–Abaújszántó–Tállya–Szerencs járatok a Rákóczi út–Gyár út–Kassa út–
Csalogány út–Darvas L. utca (korábbi Ságvári
utca)–Rákóczi út–Kossuth utca–Ondi út útvonalon kerülik meg a lezárt területet. A buszok
nem állnak meg az Ondi út alsó szakaszán lévő
„Rákóczi út 99.” megállóhelyen (a szakképző
iskola mellett).
Kijelölt ideiglenes megállóhelyek:

– a Gyár úton a Spar áruház előtti, illetve a
másik oldalon a Cukormúzeum előtti buszmegálló,
– az Ondi út 12. szám mellett (Szabadság utca sarka), valamint az Ondi út 13. szám (kisbolt)
előtt.
• 3730 Miskolc–Gesztely–Megyaszó–
Szerencs
• 3852 Szerencs–Mezőzombor–Mád
• 3859 Szerencs–Bekecs–Taktaszada
• 3860 Szerencs–Bekecs–Legyesbénye–
Golop járatok a Rákóczi út–Gyár út–Kassa
út–Csalogány út– Darvas L. utca (korábbi Ságvári utca)–Rákóczi út útvonalon kerülik ki a belvárost. A buszok nem állnak meg a „Központi
iskola” és a „Posta” megállóhelyeken.
Kijelölt ideiglenes megállóhelyek:
– a „Központi iskola” megálló helyett a Spar
áruház előtti, illetve a másik oldalon a Cukormúzeum előtti buszmegálló
– a „Posta” megálló helyett a Rákóczi út 15.
előtt (a Késmárk utca sarkán), valamint a másik
oldalon a Rákóczi út 16. előtt (húsbolt a Bányai
J. utca – korábbi Fürst S. utca – sarkán).
Kérjük, hogy időben tájékozódjanak,
hogy hol tudnak felszállni a megfelelő
buszjáratra. Az információ megtalálható az
Észak-magyarországi Közlekedési Központ
Zrt. honlapján (www.emkk.hu), Szerencs
város honlapján (www.szerencs.hu), a
buszjáratokon a buszvezetőnél, illetve a
buszmegállókban kihelyezett hirdetményeken. Köszönjük türelmüket és megértésüket!
Szerencs Város Önkormányzata,
Észak-magyarországi Közlekedési Központ Zrt.

ÁLLÁSLEHETŐSÉGEK
A B.-A.-Z. Megyei Kormányhivatal, Szerencsi Járási Hivatal foglalkoztatási osztálya helyi kirendeltségén nyilvántartott állásajánlatok alapján Szerencsen adatrögzítő adminisztrátort,
gépkocsivezetőt, betegkísérőt, dietetikus szakácsot, épületasztalost, ácsot, tetőfedőt, gipszkartonozót, festőt, mázolót, burkolót, kőművest, víz- és gázvezeték szerelőt, villanyszerelőt,
klímaszerelőt, tehergépkocsi vezetőt és tehergépjármű szerelőt alkalmaznának. Ugyancsak
a városban keresnek karbantartót, mosodai kisegítőt, konyhai kisegítőt, mérlegképes könyvelőt, csomagolástechnikai mérnököt, lakatost, fémfestőt, hegesztőt, műszaki előkészítőt,
temetkezési munkatársat, valamint vendéglátó eladót, felszolgálót, vendéglátó kiszolgálót
és pultost. Bekecsen kisegítő péket, autószerelőt, gumiszerelőt, betanított ponyvakészítőt,
épületvillamossági szerelőt, Rátka külterületén felszolgálót, Mádon pultost, Tállyán szállodai
recepcióst alkalmaznának. Tel.: 47/361-909.

A Magyar Vöröskereszt területi
szervezete véradásra várja a segíteni vágyókat a IX. Országos Csokoládé Fesztivál keretében. A véradó alkalmakat a Bocskai István
Katolikus Gimnáziumban tartják
augusztus 27-én 14-17 óráig és augusztus 28-án 11-14 óráig. Az önkéntes véradók ezúttal 10 ezer forintos üdülési utalványt kapnak.
A Magyar Vöröskereszt felhívja a figyelmet arra, hogy a nyári időszakban, pont,
amikor a balesetek gyakorisága megnő,
sajnos csökkenő tendenciát mutat a véradáson megjelenő véradók száma a szabadságolások, a szezonális allergia és a kánikula miatt. Ezért kérik, hogy aki egészségesnek érzi magát, éljen a lehetőséggel és
jelenjen meg valamelyik véradó alkalmon.
A Magyar Vöröskeresztnek naponta
1800 véradót kell toboroznia ahhoz, hogy
a kórházi ellátáshoz szükséges vérmennyiség rendelkezésre álljon.

anyakönyVi hírek

2016. július 31. – augusztus 22.
Házasságot kötöttek: Dr. Hegedűs György
– Blaskó Bernadett, Gergely Roland – Takács
Henrietta, Molnár Attila Gyula – Vogler Szilvia,
Pintér Ármin Péter – Horváth Judit, Varga Szilárd – Kiss Mónika, Banók László – Sápi Zsuzsanna, Halász Róbert – Kasnyik Zsanett, Koleszár János –Nemes Brigitta, Maczkó János –
Árvai Ágota.
Születtek: Kovács Liliána, Kretovics Hédi,
Stefán Máté Balázs, Hollókői Lilien, Árvai Linett.
Elhaláloztak: Csutár Kálmán (82 év), Bartáné Fülep Ilona (86 év), Smál Mária (79 év),
Veres Lajosné (99 év).
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a hét gyógynöVénye: az apróbojtorján

Nyár végére csökken a gyűjthető gyógynövények
száma, de ilyenkor is érdemes figyelmesen járni az erdőt, mezőt, mert találhatunk még hasznos dolgokat.
Ilyen például a most is üdén virágzó apróbojtorján.
A növény érdekessége, hogy szaporodását úgy oldja
meg, hogy érett termései horgas sörtékkel az állatok
szőrébe ragadnak, így vetve el magját. Jellegzetes, enyhe szaga és összehúzó, kesernyés íze van. Gyűjthető a
teljes föld feletti része, szárítása a szokásos módon történik. Belsőleg vastagbélgyulladás, hasmenés esetén
alkalmazzák, olyankor négyóránként kell itatni a beteggel teáját. Fertőző hasmenésnél is igen hatékony, mivel
helyileg úgy hat, mint az antibiotikum. Mérsékli a gyulladást és egyben a kórokozókra is hat. Gyomorfekélynél
nagyon hatásos, ha apróbojtorjánt és orbáncfüvet
egyenlő arányban összekeverünk, leforrázunk, húsz
percig állni hagyjuk, majd leszűrjük, de nem fogyasztjuk
el egyszerre, hanem egész nap, étkezések között,

éhgyomorra elkortyolgatjuk, mivel ez a keverék összehúzza és fertőtleníti a fekélyt. Énekesek, tanítók, színészek gyógynövényének is nevezik, mivel toroköblögetéssel segít a hangszálak gyulladásánál, valamint torok-, szájnyálkahártya-és ínygyulladásnál is. Az egyik
legjobb gargarizáló szer a szájüregben előforduló sebek
megszüntetésére. Nehezen gyógyuló sebek kezelésére,
enyhe felületi bőrgyulladásoknál borogatószerként,
makacs reumás betegségeknél fürdőkúrában is kiválóan alkalmas, mint kiegészítő kezelés. Lábszárfekélynél és aranyérbántalmaknál is segít, mivel nemcsak
összehúzó és fertőtlenítő hatása van, hanem elősegíti
a seb behegedését is. Hatásosságát növelni lehet, ha
libapimpófűvel vagy cickafarkfűvel vegyítjük. A tea elkészítése: egy teáskanálnyi mennyiségű drogot két deciliter vízzel leforrázunk, tizenöt percig állni hagyjuk,
szűrjük, majd naponta két-három alkalommal fogyasztjuk.
Vitelki László, Gyógynövénybolt

Legutóbbi játékunk megfejtése: Két bögrényi. A beküldők
közül Zemlényi Lászlóné
(3900 Szerencs, Bocskai u.
7.) a Szerencsi Gyógynövénybolt (Rákóczi út 104.) ajándékcsomagját nyerte. A nyereményről szóló utalvány átvehető szerkesztőségünkben. Új kérdésünk: Milyen „fű” népiesen
az apróbojtorján? Megfejtéseiket szeptember 2-ig postázzák címünkre (3900 Szerencs,
Kossuth tér 1.) vagy dobják be
a Népház bejáratánál levő postaládánkba. A borítékra írják rá:
Egészségünkért.

indul a parlagfűszezon

Nőtt a parlagfű pollen-koncentrációja
az utóbbi években, ami a kevésbé érzékenyekből is tüneteket válthat ki, így
ők is egyre jobban érintettek lehetnek.
Az utóbbi években mért maximum pollenszám köbméterenként 1600-1700-ra
nőtt a korábbi 1000-1600-ról – tette
közzé július 31-én az MTI Nékám Kristóf allergológus megállapításait.
A szakorvos kiemelte, hogy a parlagfű szezon
augusztus közepétől-végétől, szeptember végéig tart. Az allergia főbb tünetei ekkor a szemviszketés, könnyezés, orrdugulás. Sok allergiában szenvedő tünetei fordulhatnak asztmába is,
ha nem kap megfelelő kezelést. Az allergológus
kitért arra is, hogy ebben az időszakban már
csak a tüneti kezelés működik. A kezdő allergiásoknak jó az antihisztamin készítmény, súlyosabb tünetekkel azonban a helyileg alkalmazandó szteroidok a legjobb gyulladáscsökkentők a
legkisebb mennyiségben, amelyek azonnal hatnak. Alternatív megoldást nyújthat a problémá-

ra a speciális immunterápia is.
A parlagfű (és egyéb) allergiában szenvedőket Szerencsen önálló allergológiai szakrendelés fogadja a Szántó J. Endre Egyesített Szociális és Egészségügyi Intézetben.
A vizsgálatokat a tüdőgyógyász,
valamint klinikai immunológia és
allergológia szakképesítésű Dr.
Szabó Melinda főorvos végzi, akinek az allergiás asztma és allergiás
rhinitis – közismert nevén szénanátha – kivizsgálása, gyógykezelése és gondozása a fő szakterülete.
A páciensek beutalóval, időpontegyeztetést követően juthatnak el az allergológiai rendelésre, minden pénteken 9-14 óráig.
A parlagfűszezonban az érintettek az Orszá-

gos Környezetegészségügyi Intézet honlapján
(www.oki.antsz.hu) rendszeresen frissülő információs térképen követhetik nyomon, hogy a parlagfű pollenje milyen koncentrációban van jelen
az ország egyes területein (lásd a melléklet térképen). Naprakész pollentérkép tájékoztatja az
érdeklődőket az Időkép portál honlapján is
(www.idokep.hu/pollen), mely lapzártánk idején
magas parlagfű pollenkoncentrációra figyelmeztetett az északkeleti régióban.
Mint arról az MTI beszámolt, a Kormány idén
46,1 millió forintot fordít a költségvetésből parlagfű elleni védekezésre. Közvetlen uniós forrás
nem áll rendelkezésre parlagfű-mentesítésre, de
a Vidékfejlesztési program több alprogramja is
közvetett támogatást nyújt a gazdálkodóknak
a fenntartható, parlagfű-mentes termesztési
módszerek alkalmazására és fejlesztésre.

receptklub: ezt süsd meg!
Rovatunkban Sztahovics Mária osztja meg a Baranyai kókuszos sütemény elkészítési módját. A szerencsi hölgy nagyon
gyakran süt és bárhová megy vendégségbe, mindig visz egy
tálca süteményt.
Hozzávalók: 25 dkg liszt, 15 dkg porcukor, 1 tojás, fél kocka margarin, 1 tasak sütőpor, 1 ek. kakaópor. A kókuszos töltelékhez:
6 tojásfehérje, 10 dkg cukor, 15 dkg kókuszreszelék. A sárga krémhez: 6 tojássárgája, 3 ek. liszt, 3 dl tej, a margarin másik fele, 15 dkg
porcukor. A csokimázhoz: 6 ek. porcukor, 2 ek. kakaópor, 5 dkg vaj.
Elkészítés: A lisztet, sütőporral és a margarinnal elkeverjük, hozzáadjuk a
kakaót és tojást. A tésztát két lapba nyújtjuk, egyiket margarinnal kikent, lisztezett
tepsibe tesszük. A kókuszos töltelékhez a tojásfehérjét habbá verjük, hozzáadjuk a cukrot és a
kókuszreszeléket. A kókuszos habot a tepsiben lévő tésztára kenjük és rátesszük a másik tésztalapot. 30 perc alatt, előmelegített sütőben kisütjük. A sárga krémhez a tojások sárgáját a liszttel
elkeverjük és a tejjel sűrűre főzzük. Ha kihűlt, porcukorral és margarinnal kikeverjük. A csokimáz
hozzávalóit összekeverjük és a sütemény tetejére tesszük. Jó étvágyat!

14 SZERENCSI

hírek

SZABADIDŐ – HIRDeTéS

HIRDeTéS

SZERENCSI

Lakossági

tés
apróhirde

INGATLAN

Szerencsen, a Kölcsey u. 19. szám
alatt külön bejáratú szoba kiadó. Érd.:
20/287-0836.
Szerencsen, az Alkotmány út 32.
szám alatt ház eladó. I. á.: 2,2 M Ft. Az
ár alkuképes. Érd: 70/276-4395. (13-1415-16)
Szerencsen, a Kárpát úton családi ház
eladó csendes környezetben. 2 szobás,
gáz- és vegyes kazánnal, rendezett udvarral. Lakáscsere is lehetséges. Érd.:
30/412-5886. (13)
Szerencs csendes környékén, a belvároshoz közel eladó egy folyamatosan
rendben tartott, felújított, 3 szoba +
nappalis családi ház. Érd.: 20/295-8832
(13-14)
Szerencsen, egy 2 szobás alacsony
rezsijű, összkomfortos ház, kerttel, udvarral, melléképülettel eladó. Bolt,
buszmegálló a közelben. Érd.: 70/3860280. (13-14-15-16-17)
Szerencs központjában, mégis csendes és nyugodt környezetben egy modern, 140 m2 hasznos alapterületű,
mediterrán típusú ház, valamint
ugyanitt 600 m2-es külön bejáratú építési telek eladó. Érd.: 20/348-9548. (13)

hírek

15

Eladó egy 51 m2-es, kétszobás földszinti felújított panellakás. Műanyag
ajtó + ablakok, gázfűtés, klíma, belülről leszigetelt szobák. Érd.: 20/5420861. (13-14)
Bekecs központjában, 75 m2-es családi ház eladó. Érd.: 30/557-8782. (13)
Tokajban, az egészségügyi központhoz közel, kis ház telekkel eladó. I. á.:
3,5 M Ft. Érd.: 70/276-4395. (13-14-1516)

VEGYES

Kőfeldolgozó szakmában jártas
munkatársat keresünk nemrég nyílt
szerencsi üzemünkbe az ipartelepre.
Önéletrajzokat a rudialexandra
@gmail.com címre várjuk. Érd.:
30/854-3358. (13)
Koszorú és csokrok készítése a legjobb áron. Akár ingyen kiszállítás Szerencs és vonzáskörzetében. Érd.: 3908
Rátka, Kossuth u. 22 Tel.: 20/425-9136.
(13-14-15-16)
Kőműves munkák elvégzését vállalom (burkolás, falazás, javítás, stb.) Szerencs és vonzáskörzetében. Érd.: Gabóczi József 20/393-7582. (13-14-15-16)
Ruhák, kiegészítők varrása és alakítása a legjobb áron Szerencs és vonzáskörzetében. Érd.: 3908 Rátka, Kossuth u. 22. Tel.: 20/425-9136. (13-1415-16)
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a málenkij robot nyomában,
az ural-Vidéki baskíriában
Az 1990-es évek elején fogalmazódott meg bennem elsőként, hogy fel kellene keresni azokat a helyszíneket, ahol a II. világháború után magyar civilek dolgoztak a sztálini kényszermunkatáborokban. Negyed század után az álmom valóra válhatott.
málenkij robot emlékmű létrehozása is szerepel.
Szerencsről és térségéből a második világháború végén a Donyeci-medencébe hurcolták el
tömegesen az embereket, az a vidék azonban
a háborús cselekmények miatt évek óta nem
látogatható. Kisebb létszámban azonban más
vidékekre is kerültek, így biztos vagyok benne,
hogy néhányan Baskíriában is raboskodtak. Rájuk, és valamennyi egykor ártatlanul elhurcolt
civilre is emlékeztem akkor, amikor Oktyabrszkij
határában a jeltelen sírok felett nőtt nyírfára
felkötöttem a nemzetiszín szalagot, majd társaimmal és vendéglátóimmal közösen felállítottunk egy keresztet a helyi temetőben.
Árvay Attila

A küldöttség tagjai a helyiekkel közösen állítottak emlékjelet az áldozatoknak.

A Szovjetunióba hurcolt magyar politikai foglyok és kényszermunkások emlékévének keretében, a GULÁG Emlékbizottság támogatásával
töltött el több mint egy hetet június 24. és július
2. között egy tizenkét fős kutatócsoport az
Ural-hegység déli vidékén, Baskíriában és Tatárföldön. A Magyarországi Németek Pécs-Baranyai Köre által szervezett zarándoklat célja egykori málenkij robotos munkahelyek, táborok és
temetkezési helyek felkutatása volt, elsősorban
Oktyabrszkij városban és térségében. A település régi rendszerhez köthető politikai vezetése
nem nézte jó szemmel ténykedésünket, viszont
a helyi értelmiség egy része és a volgai németek
ott élő leszármazottai segítették a munkánkat,
melynek köszönhetően felkereshettünk számos
olyan helyet, ahol 1945 után magyarok éltek
évekig, a hazájuktól közel 3000 kilométer távolságra, keserű rabságban. Elhagyatott, romos

egykori szálláshelyek, akkor és ma is működő
gipszbánya, a város határában közel 200 magyar jeltelen sírját rejtő domboldal jelezte számunkra, hogy számos még a feladat a sokat
szenvedett őseinkre való méltó megemlékezésben. Ennek az útnak egyik fontos állomása volt
a helyi temetőben elhelyezett emlékjel avatása,
amit egy magyar apától származó kinti művész
készített és pravoszláv szertartás szerint szenteltek fel. A nagy álom, egy emlékmű állítása
egyelőre a jövő célkitűzése maradt.
Egynapos tatárföldi látogatásunk során a hírhedt
NKVD (Belügyi Népbiztosság) egykori épületét tekintettük meg, valamint I. és II. világháborús magyar katonai temetőkben hajtottunk fejet a hősök
emléke előtt. Baskíria fővárosában, Ufában megalakítottuk a Baskír-Magyar Baráti Társaságot,
amelynek céljai között – a két népet összekötő
szálak erősítése mellett – Oktyabrszkijban egy

Magyar emlékszalag került a jeltelen sírok fölé.

SZERENCSI

SPORT

XXVi. zemplén kupa
26. alkalommal rendezték meg a Zemplén Kupa sakkversenyt városunkban
augusztus 18. és 21. között. A megmérettetés céljai között szerepel, hogy játéklehetőséget adjanak az utánpótlás számára, ápolják a sakkbaráti kapcsolatokat és népszerűsítsék a sakkot.
A Bocskai István Katolikus Gimnázium aulájában tartott záróünnepségen Balogh Imre sakkszakosztályvezető elmondta, hogy öt országból 123 versenyző vett részt a megmérettetésen, melyből 18 senior, 58 ifi, és 17 női játékos
volt. Eredmények: „A” csoport: 1. Gál József,
FM Hajdúböszörményi SE, 2. Urhegyi Márton,
FM Kőbánya SC Budapest, 3. Fekete Albert, FM
Kisújszállási SE. Különdíj: Medvegyné Balogh
Emese, WFM Szerencs VSE. „B” csoport: 1. Kunos Zoltán, Orosházi SE, 2. Szép Milán, Sárvári
SC, 3. Győrffy Péter Pál, Bajnok Sakkiskola
Debrecen. Különdíjat kapott a legjobb Szerencs
VSE játékos Dr. Belinszky Sándor, Szerencs VSE.
„C” csoport: 1. Szatmári Gergő Gyula, Hajdúszoboszlói Sakkiskola, 2. Király Lilla Virág, Miskolci KisBocsok, 3. Stomp Bence, Szerencs VSE.

dobogós
asztaliteniszező
A VI. Góbé Kupát rendezték meg augusztus 67-én, Székelyudvarhelyen, amelyen részt vett a
Szerencsi VSE asztalitenisz szakosztályának ifjú
reménysége, a tízéves Köllő Ábel is. A fiatal sportoló immár harmadik alkalommal játszott ezen a
rangos nemzetközi versenyen, amelyen magyar,
román, francia és iráni sportolók is részt vettek.
Köllő Ábel a megmérettetésen mind a kilenc
meccsét fölényesen megnyerte, így bejutott az
első négy közé. A döntőt egy kolozsvári versenyzővel játszotta, akitől végül igen szoros és izgalmas meccs után 4-3-ra vereséget szenvedett, így
ezüstérmesként zárta a versenyt. A 2014-es
18. helyéhez, illetve a tavalyi 13. helyezéséhez képest ez óriási előrelépés, így mind Ábel edzője,
mind a szerencsi asztalitenisz szakosztály nagyon
büszke az ifjú játékos eredményére – adott tájékoztatást Köllő András, asztalitenisz edző.

elkezdődött
az őszi
futballszezon

Városunk labdarúgócsapata túl van szezonnyitó bajnoki mérkőzésén, melyen augusztus 13-án Bogács ellen fölényes győzelmet aratott az SZVSE (3–1). Augusztus
21-én az őszi szezon első hazai meccsére
is sor került (fotónkon), melyet a Tatay
Zoltán Ifjúsági Sporttelepen játszottak labdarúgóink Encs gárdája ellen. Az első félidőben az ellenfél uralta a meccset, így
sajnos gólhátrányban mentek pihenőre a
szerencsi fiú. A második félidőben öt játékos lecserélésével ráerősítettünk, de
már csak az egyenlítésére volt elegendő
az idő (SZVSE–Encs 3–3) – tájékoztatta lapunkat Tóth István vezetőedző.
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triatlon
Verseny
szerencs
Nyolcadik alkalommal rendeznek triatlon
versenyt Szerencsen, melyet idén szeptember 11-én, a Városi Tanuszodában és
a gimnázium sportudvarán tartanak.
A 2009-ben először megrendezett verseny résztvevőinek száma évről-évre bővül, a szervezők – Szerencs Város Sportegyesülete és az önkormányzat – bíznak
az ez évi sikeres lebonyolításban is.

A verseny helyszínei: Szerencsi Városi Tanuszoda (úszás) – Bocskai István Katolikus Gimnázium sportudvara (DEPÓ) – Kossuth út, Ondi út, Ond, Rátka, Abaújszántó (kerékpár) –
Ondi út, Rákóczi út, Bekecs (futás).
A verseny résztvevői: B.-A.-Z. megyei településekről érkező, benne a szerencsi és Szerencs térségi települések gyermek, ifjúsági és
felnőtt korú amatőr (a Magyar Triatlon Szövetség versenyengedélyével nem rendelkező)
sportolói.
Nevezés: előzetesen a Városi Tanuszoda recepcióján (űrlapon), vagy a verseny napján
8:30–9:00 között. A Szerencsi Kistérségen kívülről érkező B.-A.-Z. megyei sportolók csak a
szvse@gmail.com e-mail címre elküldött, kitöltött nevezési formanyomtatvánnyal nevezhetnek. A tavalyi évhez hasonlóan haladó távon
három fős váltócsapatok nevezését is elfogadják. A váltóversenyben csak férfi, illetve csak
női tagokból álló csapatok nevezhetnek. A triatlonon mindenki saját felelősségére vesz részt.
A megmérettetésen induló versenyzőket távonként, nemenként és korcsoportonként értékelik, ahol az első három helyezett éremdíjazásban részesül, illetve minden résztvevő
a verseny emblémájával ellátott pólót kap
ajándékba. A jelképes, ezer forintos nevezési
díjakat a szervezők a Kulcsár Anita Alapítvány
javára gyűjtik és adják át a verseny végén.
A civil szervezet többek között azon szerencsi
diákokat jutalmazza, akik kimagasló sportteljesítményük mellett érnek el kiváló tanulmányi
eredményeket.
További információk: a Városi Tanuszoda recepcióján, valamint a 47/565-262, vagy 20/2193309 telefonszámon és az szvse@gmail.com
e-mail címen.
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keresztrejtVény

A 2016. augusztus 12-ei rejtvényünk megfejtése: Hamarosan itt a kilencedik csokoládé fesztivál. A beküldők közül Bém Zsolt, 3900 Szerencs, Szabadság út
2/c. 3/1. szám alatti olvasónk 2 db csokoládé fesztivál bérletet nyert.
A fenti rejtvény megfejtését szeptember 2-ig postai borítékban vagy levelezőlapon
juttassák el a Turisztikai Központ címére (Szerencs, Rákóczi u. 121.) vagy a Szerencsi
Művelődési Központnál elhelyezett postaládába. A borítékra írják rá: Keresztrejtvény.
A helyes megfejtő nyereménye: 10 db belépőjegy a Régi játékok és csokoládé szobrok kiállításra, ami átvehető a Turisztikai Központban.

VÍZSZINTES: 1. A beküldendő megfejtés első része.
12. Bútorkészítő űzi. 13. Szerencs folyója. 14. Ruha, öltözék;
japánul.15. Zárthelyi rövidítve. 17. Ödön becézve. 19. Félig
elnéző! 20. Súlymérték: 1/32 font. 21. Diagnózis rövidítése.
22. Kisebb fegyveres alakulat, egység. 24. Argon vegyjele.
25. Minden… (november 1.). 26. Jobbra tinó! 28. Ecet fele!
29. Autonóm terület rövidítése. 31. Cato haragja! 33. Spanyol és norvég autók jelzése. 34. Lamartine költeménye.
35. Település Hajdú-Bihar megyében. 38. …kos: csipkés.
39. Fém pénzdarab. 43. Nézet.
FÜGGŐLEGES: 1. Korán érő csemegeszőlő-fajta. 2. Az
abc utolsó betűje. 3. Ne azt, inkább …! 4. Litván és albán
autójel. 5. Hétvégi házikó. 6. Varrogat. 7. Teher, rakomány;
angolul. 8. Este fele! 9. A számítógépben az információ egysége. 10. Budapest rövidítése. 11. Az USA tízdolláros aranypénze. 16. Fegyveres erők összecsapása. 18. Emberfölötti
lény. 19. Heves megyei község. 21. Kettős betű. 23. Az Európai Gazdasági Közösség angol nevének rövidítése.
25. Női név. 27. Vas megyei településen lakik. 29. Pénzkiadó
automata. 30. A megfejtés második, befejező része.
32. A dzsungel könyve magányos farkasa. 33. Sansz.
36. Dzsessz. 37. Madagaszkár és Törökország autójele.
40. Turfműszó. 41. Ausztráliai futómadár. 42. Közteher.
44. Hangtalan maki! 45. Személyes névmás. 46. Nóta közepe!

a szerencsi hírek következő száma
2016. szeptember 9-én jelenik meg.

horoszkóp augusztus 26. – szeptember 8.
kos: iii. 21. – iV. 20.

oroszlán: Vii. 23. – Viii. 23.

nyilas: Xi. 23. – Xii. 21.

Izgalmas napok következnek, sok új
tapasztalatot gyűjthet. A munkában és a hobbiban egyaránt új területeket ismerhet meg,
ami segíti törekvéseit. Szívügyekben most fordulat várható, ne engedje ki a gyeplőt kezéből!

Keressen olyan elfoglaltságot, amely
elősegítik felesleges energia-tartalékai felőrlését. Otthona csinosítgatására, kisebb kerti munkák elvégzésére kedvező napok jönnek. Egy fogyókúra elkezdésében is eredményes lehet.

Jobban oda kell figyelnie a környezetében élő emberekre, mert akaratlanul is konfliktushelyzetekben találhatja magát, s ezekből
csak Ön kerülhet ki vesztesen. Nem ártana, ha
a régóta halogatott feladatoknak nekikezdene.

Ez a ciklus elsősorban a baráti kapcsolatairól szólhat, és nagyon kedvező
az idő arra is, hogy nemcsak a régiek ápolásával
foglalkozzon, hanem újabbakra is szert tegyen.
De legyen óvatos, gondolja át, hogy megéri-e.

Meghatározó élményekben lehet része ebben a ciklusban, amelyek a következő fél évre rányomják bélyegüket. Rátalálhat
néhány olyan lehetőségre, amelyek eddig hidegen hagyták.

Hangulata nagyszerű lesz a következő napokban, nagyon jó benyomást tehet mindenkire, akivel találkozik. Kiváló alkalom
kínálkozhat arra, hogy új kapcsolatokat, barátságokat kössön.

Nyugodt napok következnek, kellő
időt találhat arra, hogy átgondolja a közelmúlt eseményeit és megkeresse a miértekre a
válaszokat. Arra is jut energiája, hogy az egészségére is figyelmet fordítson. Menjen el az esedékes szűrővizsgálatokra, jobb megelőzni a bajt!

Mozgalmas napok jönnek. Munkája,
karriere vagy tanulmányai kerülhetnek
előtérbe. A most következő héten olyan dolgot
tehet, amellyel a környezete elismerését is kivívhatja. Sok elfoglaltsága mellett a pihenésre
is szakítson időt, később megtérül.

Fontos, hogy elhanyagolt dolgaival is
foglalkozzon egy kicsit. A munka mellett
figyeljen arra is, hogy otthon is töltsön egy kis
időt, mert szerettei hiányolják a társaságát. Szerencse szempontjából jó időszak ígérkezik, adjon fel egy lottószelvényt, hisz aki mer az nyer!

Ezekben a napokban nehezen találja
a helyét. Szánjon rá időt, hogy átgondolja, mi táplálja rossz hangulatát. Jól jöhet
most, ha egy kicsit visszavonul a világtól.
A könyvek, filmek, és a zenehallgatás jó szolgálatot tesznek ilyenkor.

Mindennapjai most felbolydulhatnak,
magánügyekkel és munkával kapcsolatban nagy teher nehezedik Önre mostanában.
Közben próbáljon meg kicsit kikapcsolni is, nem
tesz jót, ha állandóan merev és feszült a stressz
miatt. Szánjon több időt párkapcsolatára is!

Ezen a héten váratlanul pénz vagy
egyéb pozitív dolog állhat a házhoz,
mégpedig valami különleges esemény vagy tett
eredményeként. Az elmúlt hónapokban elég sokat dolgozott és küzdött az előre jutásért, ez az
időszak most kezdi meghozni gyümölcsét.

bika: iV. 21. – V. 20.

ikrek: V. 21. – Vi. 21.

rák: Vi. 22. – Vii. 22.

szűz: Viii. 24. – iX. 23.

mérleg: iX. 24. – X. 23.

skorpió: X. 23. – Xi. 22.

bak: Xii. 22. – i. 20.

Vízöntő: i. 21. – ii.19.

halak: ii. 20. – iii. 20.
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