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KITÜNTETÉSEK
A VÁROS 
NAPJÁN

A hagyományoknak meg-
felelően idén is átadták a
városi kitüntetéseket
azoknak, akik az elmúlt
években hozzájárultak a
település fejlődéséhez.
Cikkünk a 4. oldalon.

ÜZEMEL AZ 
IDŐSEK 

OTTHONA
KONYHÁJA

A városi konyhán április 3-
ától már két helyszínen fő-
zik az ételt, ami egész év-
ben biztosítja a közétkez-
tetést Szerencsen. Cikkünk
a 3. oldalon olvasható.

Szerencs Város Önkormányzata nevében 
szeretettel köszöntöm az Édesanyákat, Nagymamákat, 

Dédmamákat a közelgő Anyák Napja alkalmából!

Koncz Ferenc
Szerencs polgármestere
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Április 12-én tartották meg a hagyományos Húsvéti hangversenyt a görög katolikus templomban.
Koncz Ferenc polgármester köszöntője után Csejoszki Szabolcs görög katolikus parókus elmondta,
hogy a nagyböjt mindig tükröt mutat nekünk. – A tükörbe nézve önmagunkat látjuk, de emellett
ott áll Krisztus is, a feltámadás istene. A nagyböjt célja, hogy jobb, igazabb emberekké tudjunk
válni – hangzott el. Ezt követően műsort adott a Rákóczi Zsigmond Református Két Tanítási Nyelvű
Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola énekkara, a Szerencsi Férfikar és a Hegyalja Peda-
gógus Kórus.

Húsvét alkalmából tartottak
jótékonysági vásárt április 
7-én pénteken, a Napsugár
óvodában. A csoportok saját
készítésű ajándéktárgyakat,
valamint süteményeket kínál-
tak az érdeklődőknek. A vá-
sáron befolyó összegből az
óvodát támogatták a szülők.

HANgVERSENY

A Bocskai István Katolikus Gimnázium aulájában emlékeztek a holokauszt
áldozataira április 12-én. Elhangzott, hogy 1944-ben kezdték meg az első
gyűjtőtáborok felállítását az akkori Magyarország Kárpátaljai területén,
majd a következő hónapokban több mint 450 ezer zsidó honfitársunkat
hurcoltak el, akik a nácizmus és a gázkamrák áldozataivá váltak. A gim-
názium pedagógusainak és diákjainak műsora után az izraelita temetőnél
koszorúztak az emlékezők.

A HOLOKAuSZT
ÁLDOZATAIRA
EMLÉKEZTEK

Húsvéti játszóházat rendeztek április 10-én
hétfőn a Rákóczi Zsigmond Református Álta-
lános Iskolában. A tornateremben játékos
ügyességi versenyeket tartottak, ahol a gye-
rekek csapatokat alkotva egymás ellen vetél-
kedtek. A vigasság az aulában folytatódott,
ahol a diákok hagyományos húsvéti zenés
táncos műsort adtak elő.

HúSVÉTI 
JÁTSZóHÁZ

VÁSÁR A
NAPSugÁRbAN
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–Amikor átvettük a konyhát olyan rossz álla-
potban volt, hogy ott nem lehetett főzni. Ekkor
a cég megnyitotta a Szerencsi Középiskolai Kol-
légium konyháját - ami régen is főzőkonyha volt
- és készítették el az ételeket a különböző kor-
osztályoknak: az óvodáknak és bölcsödének. 
Az Idősek Otthona lakóinak, a szociális étkezés-
ben részesülőknek és az általános iskoláknak
pedig a Bolyai János Katolikus Általános Iskola
főzőkonyhájában főztük az ebédet – mondja
Sándorné Alvári Mária.
Mivel az ételféleségek különbözőek, a Bolyai is-
kola és a kollégium konyháját, úgy kellett össze-
hangolni, hogy technológiában is megoldható
legyen és minden korosztálynak jó legyen. 
– Annak idején sikerült felszerelnünk azt a
konyhát légkeveréses sütőkkel, gázsütőkkel,
gázzsámolyokkal és éppen ezért meg tudtunk
csinálni bármilyen rakott ételt, főételt, főzelé-
keket. A Kft. saját költségből indította el a kony-
ha felújítását. Megtörtént a meszelés, az ajtók,
nyílászárók festése és emellett sok gépet beál-
lítottunk, hoztunk a kollégiumból és vásároltunk
is újakat. Egy nagyon jó karbantartó csapat vé-
gezte a munkát, akik éjjel-nappal sőt hétvége-
ken dolgoztak és mindent megtettek annak ér-
dekében, hogy a két konyha külön váljon – foly-
tatja a főélelmezésvezető.
Az új konyhában alapvetően a felnőttekre és az
Idősek Otthona lakóira főznek. – Azért ezt a
korosztályt választottuk, mert nekik ötszörös
étkezés van: reggeli, tízórai, ebéd, uzsonna és
vacsora. Ezen kívül főzünk a szociális étkezés-
ben résztvevőknek, tehát azoknak a rászorult
időseknek, akik ételesben viszik el az ételt. So -
kaknak kocsival szállítják ki az ebédet. Főzünk
az ESZEI-ben lévő dolgozóknak, a gondozók-
nak. Az orvosok is szívesebben átjönnek és az
ebédlőben esznek. Ezen kívül főzünk az idősek-
nek kialakított kluboknak: Fecskési és Ondi idő-
sek klubjainak, valamint középiskolának, mert

az is egy felnőtt étkeztetés – sorolja Sándorné
Alvári Mária, aki hozzátette a Bolyai konyhán
maradt a két általános iskola, az óvodák és a
bölcsőde. Mindemellett megoldják a diétás ét-
keztetést a gyerekek részére. 
Ez a megoldás költséghatékony is, mert nem
szükséges annyi ételszállító kocsi, hiszen a Bo-
lyai konyháról csak az óvodákba és bölcsődébe,
valamint a Rákóczi iskolába szállítják ki az ebé-
det. Az Idősek Otthona konyháján a dolgozók
viszik át az ételt az időseknek, és a kollégiumba
szállítják a reggelit, ebédet és vacsorát.

Az új konyán a dolgozók nagyjából ötszáz főre
főznek. Ezt a konyha egyelőre még elbírja, de
szeretnénk gépesíteni és szükségünk van gáz
üzemű üstre, villanyüstre, légkeveréses sütőre,
ami pillanatok alatt csinál bármilyen rakott ételt,
vagy sült húsokat. Könnyebb technológiával ha-
tékonyabban tudunk dolgozni. A Bolyai iskolá-
ba, ezek már fel vannak szerelve, ott körülbelül
1700 főre főzünk – mondja Sándorné Alvári
Mária.
Mindkét konyhának megfeszített munkával kell
működnie, azért mert napról napra kihívásokkal
állnak szembe a szakácsok és segítőik.
Terveik között szerepel, hogy új gépeket szerez-
nek be, hiszen szükségük van gáz üzemű üstre,
villanyüstre, légkeveréses sütőre, könnyebb
technológiával hatékonyabban tudjanak dolgoz-
ni. A Bolyai iskolában, ezek már fel vannak sze-
relve. Az is a cél, hogy mikor szünet van a gye-
rekeknek az iskolában, akkor a Bolyai konyha
zárva legyen, hiszen ekkor higiénia szempont-
jából fel tudják újítani a főzőhelyiséget. – Sze-
retném megköszönni Takács M. István ügyve-
zető igazgató úrnak és a karbantartó csapa-
tunknak, hogy kiemelkedő munkát végeztek és
elősegítették, hogy 2017 április 3-án nagyüzem-
ben beindultunk. Van egy nagyon jó csapatunk,
akik szívvel-lélekkel itt dolgoznak. M. B.

Szerencs város önkor-
mányzata 2016. január 
1-jével teljes egészében
átvette az Idősek Ottho-
nát és a hozzá tartozó

konyhát. A Szerencsi Vá-
rosüzemeltető Non-profit

Kft. önerőből indította el a felújí-
tásokat. A munkálatok befejeződtek és
a főzőhelyiség április 3-tól már üzemel.
Ezzel kapcsolatban Sándorné Alvári
Máriát, a Szerencsi Városüzemeltető
Non-profit Kft. főzőkonyhájának üze-
meltetőjét és főélelmezésvezetőjét (fo-
tónkon) kérdezte a Szerencsi Hírek.

ÁPRILISTóL KÉT HELYSZíNEN KÉSZÜL
AZ ÉTEL A VÁROSI KONYHÁN

úJ KÉPVISELŐ A VÁROS
SZOLgÁLATÁbAN

Visi Ferenc képviselő tragikus hirtelenséggel
történt halála után Szerencs Város Önkor-
mányzatában megüresedett egy mandátum.
Plávenszky József a helyi választási bizottság
elnöke a március 28-án hozott döntése alap-
ján a megüresedett képviselői hely betöltésére

jogosította fel Dr. Gál Andrást a Bocskai István
Katolikus Gimnázium igazgatóját, aki a 2014-
es magyarországi önkormányzati választáso-
kon a megválasztott képviselők után a leg-
több szavazatot kapta. Az eskütételre az áp-
rilis 13-ai képviselő testületi ülésen került sor.
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A programsorozat nyitányaként idén is Bocskai
István bronz szobránál koszorúztak az emléke-
zők, majd az egykori országgyűlésnek helyet adó
református templomban Gál András, a gimnázi-
um igazgatója Bocskai István történelmi tetteit
idézte fel. Elhangzott, hogy Szerencs város tör-
ténelmének legnemesebb napjára emlékezünk.
– Akkor Szerencset tekintették az ország fővá-
rosának, hiszen itt gyülekeztek a nemes rendek,
hogy a sorsfordító órákban megvitassák a nem-
zet dolgát. E nap kiemelkedő eseménye volt: ami-
kor az országgyűlés Magyarország fejedelmévé
választotta Bocskai Istvánt. A magyarság élet-
halál harcát vívta a törökellenes tizenöt éves há-
borúban és azzal párhuzamosan a Habsburg bi-
rodalom elleni Bocskai szabadságharcban. Mind-
két küzdelem hőse Bocskai István volt. Az ese-

mények kezdetén még a török ellen küzdött a
várúri kapitányból lett hadvezér, aki a gyurgyevói
csatában legyőzte az oszmán Henriket. Ám a
Habsburg birodalom kétszínű mesterkedései ki-
kényszerítették a magyarok ellenállását és a ne-
messég élére Bocskai állt – mondta Gál András,
majd hozzátette, hogy Bocskai belpolitikájában
is maradandót alkotott. – Sikerrel integrálta a tár-
sadalomba a korábban fékezhetetlennek tartott

hajdúkat. Méltán lehetünk büszkék Bocskai Ist-
vánra, akit Európa szerte elismernek. Ezért is haj-
tunk most fejet nagysága, emléke előtt. Bocskai
István katonái élén védte az országot. Nekünk
szorgalmas tanulással és becsületes munkával
kell hozzájárulnunk nemzetünk megélhetéséhez
és saját boldogulásunkhoz – zárta gondolatait
Gál András. Az ünnepi eseményt hagyományo-
san a helyi gimnázium diákjainak műsora zárta.

1605. április 17-20. között tartották
Szerencsen azt az országgyűlést, ahol
Bocskai Istvánt Magyarország fejedel-
mévé választották. Erre az eseményre
emlékezve tartják a Város napját min-
den évben április 20-án.

bOCSKAI ISTVÁNRA EMLÉKEZTEK

Koncz Ferenc polgármester beszédében úgy fogalmazott, hogy a város
napja hagyományosan az 1605. április 20-ai szerencsi országgyűlésre em-
lékezve - a legfontosabb építő erőnk színhelye és időpontja. – Ekkor meg-
becsüljük azokat az embereket, polgárokat, akik hosszú évek alatt sokat

tettek a városért, vagy volt egy-egy olyan lépésük, cselekedetük, amely
kivívta a város vezetőségének és az egész településnek a megbecsülését
– mondta a polgármester. – Úgy gondolom, hogy az a pillanat, aminek
most emléket állítunk, a közösségépítés szempontjából is lényeges és
meghatározó. Ha egy város csak tömegből áll, nem biztos, hogy élő város.
Ahhoz, hogy egy település éljen, lelkének kell lennie és közösségnek kell
léteznie. Ez a közösség csak akkor élő és akkor jövőbe mutató, ha folya-
matosan jelen van, és megtapasztaljuk a közösség megerősödését –
hangzott el. Az eseményen részt vett Dr. Ladányi Márta, az Emberi Erő-
források Minisztériuma Egészségügyért Felelős Államtitkárság, egészség-
ügyi ágazati koordinációs helyettes államtitkára is, aki elmondta, hogy át-
tekintette a város egészségügyi ellátására vonatkozó információkat, mely-
ből tisztán látható, hogy az alapellátás tekintetében igen széleskörű ellá-
tást biztosítanak Szerencsen. A rendelőintézetben olyan értékes beruhá-
zásokra került sor az elmúlt években, ami hozzájárult ahhoz, hogy a la-
kosság helyben történő ellátása minél szélesebb körben megvalósulhas-
son. A hagyományoknak megfelelően átadták a városi kitüntetéseket
azoknak, akik az elmúlt években hozzájárultak a település gazdasági, tár-
sadalmi és szellemi életének fejlődéséhez, közösségének építéséhez. Pro
urbe Szerencs kitüntetést vehetett át Jávorkai János helytörténeti gyűjtő,
Szerencs város közéletében végzett kiemelkedő teljesítményéért, valamint
Szabó Imréné dr. gyógyszerész, a város közéletében és az egészségügy
területén végzett kiemelkedő szakmai teljesítményéért. Csorba István az
SZVSE asztalitenisz szakosztályának vezetője Szerencs város közéletében
és a sport területén elért kimagasló szakmai tevékenységéért, valamint
Kiss Istvánné nyugalmazott iskolatitkár Szerencs városában a nevelő mun-
ka területén kifejtett kiemelkedő önkéntes tevékenységéért Szerencs Vá-
ros Közszolgálatáért kitüntetést vehetett át. A Borsod-Abaúj-Zemplén
megyei Kereskedelmi és Iparkamara elnökségének döntése alapján a Her-
mann Lajos Kamarai Díj Szerencs kitüntetést idén a Jol-Vad Bt. kapta.

M. B.

Szerencs város önkormányzata ünnepi képviselő-testületi
ülést tartott április 20-án a Rákóczi-vár színháztermében.

KITÜNTETÉSEK A VÁROS NAPJÁN
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Bodnár László az esemény megnyitóján el-
mondta, hogy húsz évvel ezelőtt ezen a napon
rendezték meg az első cserkésznapot, amely
a cserkészet védőszentjéhez Szent Györgyhöz
is kötődik. Ezt követően Koncz Ferenc polgár-
mester köszöntötte a megjelenteket, akik töb-
bek között Gyöngyösről, Egerből, Füzérről, Mis-
kolcról és Sárospatakról érkeztek. A cserkész-
napon I. világháborús hagyományőrző bemu-
tatót is tartottak, valamint színháborút is vív-
tak az Árpád- hegyen. 
Az esemény célja, hogy a fiatalok a tanításon
kívül, élménypedagógiai módszerek segítsé-
gével sajátíthassák el a hadijátékon megjelenő
történelmi ismereteket. Emellett a gyermekek
egészségre nevelése, a sport megszerettetése,
a játszva tanulás cserkész-módszertanának al-
kalmazása, a hagyományok megélése is fontos
szempont volt a rendezvény szervezésekor.

Április 22-én tartották meg hetedik
alkalommal a cserkésznapot és a
cserkészhadijátékot városunkban.

CSERKÉSZNAP

A város napja programsorozat részeként április 22-én Várudvari vigadalomra invitálták az érdeklődőket. A nap folyamán a Bocskai Angyalai nevű hajdú
hagyományőrző csapat bemutatóját is láthatták az érdeklődők, a legkisebbeket pedig a Diri Dongó együttes szórakoztatta. Az eseményen műsort adott
a Szerencsi Férfikar, felléptek a szerencsi óvodások, valamint a Rákóczi Zsigmond Református Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola és Alapfokú Művészeti
Iskola diákjai, a Szikra Tánciskola növendékei, a Bolyai János Katolikus Általános Iskola és a Szerencsi Művelődési Központ és Könyvtár showtánc és ma-
zsorett csoportja.

VÁRuDVARI VIgADALOM
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A Szerencs Város Sportegyesülete sportolói:
Súlyemelő szakosztály sportolói: Bárány Gergő, Csorba Lili Hanna,
Homoki Olivér, Katona Máté, Vasas Péter. Edzők: Fekete Diána, Morvai
Zoltán. Birkózó szakosztály sportolói: Beregi Linda, Czipa Dorina, Mol-
nár Olivér, Nagy Kristóf, Pál Mihály, Szarka Zsigmond. Edzők: Illésy László,
Sélley László, Novák László. Úszó szakosztály sportolói: Ács Fruzsina,
Ekker Fanni, Farmosi Kata, Farmosi Zsombor, Fige Bálint, Gál Olivér, Gulyás
Márton, Képes Panna, Koromházi Máté, Kovács Anna, Kovács Dalma,
Kovács Kristóf, Laczkó Balázs, Majoros Réka, Nagy Virág, Pálinkás Petra,
Poncsák Máté, Stefán Luca, Szemán Balázs, Szemán Gábor, Tamás Ádám,
Tamás Ákos, Török Balázs, Váczi Kira, Varga Petra, Vasvári Adél. Edző:
Farmosi István. Karate szakosztály sportolói: Béni Roland, Fekete Zsó-
fia, Kovács Száva, Mihalik Csaba, Muróczki Csenge, Pocsai Sándor Gábor,
Szenderák Dominik, Tiszavári Tamás, Tóth Zsófia, Urbán Olivér, Visóczki
Luca, Visóczki Panna. Edző: Varga Csaba. Kosárlabda szakosztály spor-
tolói: Czagány Zsolt, Cseresznye Zalán, Daruka Balázs, Hegedűs Ákos,
Kocsis Dániel, Krusóczki Zsolt, Mezősi Kende, Mezősi Kornél, Nagy Ábel,
Pankotai Zoltán, Sándor Levente, Tímár Márk. Edzők: Nagy Lajos, Jakab
László. Labdarúgó szakosztály sportolói: Balázs Mátyás, Béki Zsom-
bor, Dányi Gábor, Fige Bálint, Gábor Dávid, Horváth Brendon, Hugya Zsolt,
Jäger Máté, Jakab Balázs Erik, Király Kolos, Lénárt Balázs, Molnár Márió,
Németh Dominik, Németh Levente, Papp Noel. Edző: Rábai Attila.

Bolyai János Katolikus Általános Iskola diákjai:
Ajtai Janka, Balázsfalvi Barbara, Balog Zsolt, Bertalan Krisztián, Bodosi
Emília, Bukszár Panna, Csiki Csaba, Demeter Hajnalka, Ducsai Réka, Fer-
csák Ádám, Gilányi Zsófia, Gyurgyánszki Márk, Homoki Olivér, Horváth
Áron, Horváth Zétény, Jaczkó Benedek, Jäger Máté, Jakab Milán, Jámbor
Soma, Juhász Roland, Katona Petra, Képes Petra, Kiss Dániel, Kocsis Gré-
ta, Korán Flóra, Kovács Zsófia, Lamos Ádám, Lukács Attila, Májer Levente,
Medzsibriczki Péter, Molnár Csaba, Németh Dominik, Németh Levente,
Pál Mihály, Pap László, Papp Martin Márk, Pozsonyi Petra, Rontó Rajmund,
Szabó Tamás, Szarka Zsigmond, Szőke Bence, Takács Hanga, Takács Jáz-
min, Takács Viktória, Tamás Korina, Tamás Máté, Tiszavári Tamás, Tóth
Ildikó, Tóth Milán, Tóth Zoltán, Tőkés Bence, Varga Zita, Vígh Bianka.
Felkészítő tanárok, edzők: Jászayné Deák Erzsébet, Juhász Tiborné,
Kádár Orsolya, Kissné Nagy Angelika, Lakatos Marianna, Maczkóné Mat-
lák Julianna, Matuscsák Sándorné, Szabó Miklós, Szabóné Bulátkó Móni-
ka, Szabóné Drozda Orsolya, Tóthné Kosárkó Mária, Uray Attila.

Rákóczi Zsigmond Református Két Tanítási Nyelvű
Általános Iskola diákjai:

Bajcsy Bettina, Bajcsy Réka, Balázs Lilla, Bálint Viktor, Balogh Lili, Bénó
Gergő, Beregi Barnabás, Bodnár Gergely, Bodovics Valencia Mónika, Bőcsi
Anna, Búza Balázs, Czagány Laura, Czagány Zsolt, Cseresznye Zalán, Cse-
resznye Zita, Csócsics Viktória, Dóka Szilárd, Egri Vince, Fazekas Marcell
Gyula, Fige Bence, Fige Lili, Fogarasi Gergő, Hegedűs Ákos, Horváth Dorina
Vanda, Huszár Lili, Ignácz Hanna, Iván Virág, Jónás Zsombor Kolos, Juhász
Antónia, Juhász Janka, Kanalas Valéria, Kedves Eszter Virág, Kelemen
Dorina, Kicsi Marcell, Kiss Bettina, Kiss Tamás, Kocsis Dániel, Kolosai Do-
minik, Kormos Levente, Kovács Anna, Kovács Péter, Köllő Csenge, Kurucz
Virág, Lakatos Helga Lívia, Lesó Ákos, Lesó Áron, Lipniczki Veronika, Mac-
zek Zalán, Madarász Rebeka, Maier Cseperke, Márton Júlia Nóra, Márton

Zsófia Dóra, Mezősi Kende, Mizák Mihály, Nácsa Bálint , Nagy Ábel, Nagy
Kristóf, Nagy Rebeka, Nyakó Gergő Attila, Orosz Kristóf, Osvay Zsófia,
Osvay-Szabó Bernadett, Osvay-Szabó Blanka, Osztás Csenge Viktória,
Pálinkás Gergő, Pálinkás Petra, Pankotai Zoltán, Reményi Edit, Rónavölgyi
Anna, Sándor Levente, Sorosánczki Sára Csenge, Szabó Dóra, Szabó Lilla,
Szabó Petra, Szabó Szilvia, Szentléleki Márton, Szepesi Györgyi Anna,
Szepesi Réka, Szoboszlai Dániel Zsolt, Takács Karola, Takács Vivien, Teleki
Zsófia, Tóth Ágnes, Váczi Kira Dorina, Veres Bettina, Zöldi Virág Anna.
Felkészítő tanárok, edzők: Aranyosi Edit, Bakosné Lapis Erika, Bánfalvi
Krisztina, Bene Sándorné, Berki Beáta, Bőti Jázminka, Czina Györgyné,
dr. Mizákné Hogya Judit, Géczi Frigyesné, Harkályné Kovács Katalin, Job-
bágy Istvánné, Kamenyiczkiné Vaszil Katalin, Köllő András, Lukács Pál,
Lukács Sándorné, Magyar Julianna, Nagy Lajos, Nagyné Gál Éva, Pecze-
Halász Adrienn, Ráczné Váradi Éva, Szakos Erika, Tamás Mária, Tóth Alex,
Tóthné Nógrádi Gyöngyi, Varga Gábor.

Alapfokú Művészeti Iskola növendékei:
Árvai Lilla, Asszú Ábel, Balázs Lilla, Balogh Zsolt, Balogh Lili, Bárány Bog-
lárka , Béres Kristóf, Bodovics Valencia Mónika, Búza Balázs, Csalavári
Krisztián, Csengeri Virág, Cseresznye Zalán, Csurgovich Alexandra, Da-
nyikó Dorka Csilla, Danyikó Eszter Lilla, Demeter Bianka, Demkó Regő,
Ficsor Debora, Fige Bálint, Galgóczi Alíz, Géczi Lili Anna, Géczi Noémi
Kira, Géczi Sára, Gilányi Gergő, Ignácz Hanna, Kedves Eszter Virág, Kovács
Anna, Kovács Boglárka, Kovács Péter, Krappai Lea, Kurucz Virág, Lesó
Anna Ilona, Maczek Regina, Maier Cseperke, Majoros Réka, Matyisák At-
tila, Medve Gábor Zoltán, Mészáros Viola, Mizák Anna, Molnár Lilla, Muhi
Máté, Nagy Boglárka, Nagy Rebeka, Nagy Virág, Osvay-Szabó Bernadett,
Osvay-Szabó Blanka, Osztás Csenge Viktória, Őri Balázs, Petró Marcell,
Skarufa Regina,Smál Vivien, Sógor Csenge, Stomp Bence Áron, Szabó
Ágota, Sztankovics Zalán, Tokár László, Toldi Sebestyén, Vágási
Dorina,Vámos Eszter, Varga Péter, Vincze Kinga, Vitelki Luca.
Felkészítő tanárok: Bajári Éva, Bereczky Ágnes, Czimbalmos Valéria,
Derda Péterné, Elek Boglárka, Fenyvesi Péter, Hagymási Péter, Harkályné
Kovács Katalin, Osztás György, Osztás Katalin, Osztás Tamás, Osztás Vik-
tória, Száraz Melánia, Szirmai Andrea.

Bocskai István Katolikus Gimnázium 
és Szakgimnázium diákjai:

Asszú Áron, Bárány Péter Tamás, Bárdos Flóra, Beregi Linda, Bogoly Le-
vente, Bukovszky Péter, Csáki Gergő, Fekete Zsófia, Gaál Eszter, Géczi
Márkó, Haraszti Dorina, Juhász Vince, Kecskés Vanda, Kiss Kamilla Virág,
Kórán Alexandra, Kovács Kristóf, Laczkó, Anna Orsolya, Lakatos Leila,
Lamos Fanni, Majoros Dávid, Meczó Kristóf, Mizák Anna, Müller Csenge,
Novák Zoltán, Onda Letícia, Pelbárt Enikő, Perecsi Enikő, Pisák Erik, Sán-
dor Bence, Szepesi Péter, Toplenszki Zalán, Tóth Adrián, Tóth Boglárka,
Török Róbert, Varga Dávid, Vecser Milán.
Felkészítő tanárok: Árvai Zsolt, Endrész Tamás, Gazdóf Miklósné, Jan-
csovszki Máté, Jurák Józsefné, Kocsis József, Novákné Váradi Judit, Pajuf
Izabella, Reményiné Járai Katalin, Rolek Ildikó Ágnes, Sándor Ernőné, Sza-
bó Viktorné, Szegedi Anikó.

Az SZVSE-n kívül sportoló diákok edzői:
Bukovszky Róbert, Bacsó Alex, Repka Attila.

ELISMERÉS A KIVÁLó EREDMÉNYEKÉRT
Szerencs Város Önkormányzata a városnapi programsorozat részeként évről-évre köszönti a kiváló tanulmányi és sport-
eredményt elért szerencsi iskolákba járó vagy helyi színekben versenyző diákokat és felkészítőiket. A szerencsi iskolák,
valamint a városi sportegyesület szakosztályainak javaslata alapján a járási/körzeti versenyeken elért 1., a megyei és re-
gionális versenyeken elért 1-3., valamint az országos versenyeken elért 1-10. helyezett tanulók, sportolók részesültek el-
ismerésben. Ebben az esztendőben 273 diákot és 75 pedagógust, edzőt köszöntött Nyiri Tibor és dr. Egeli Zsolt alpolgár-
mester április 19-én a Bocskai István Katolikus Gimnázium aulájában.
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A konferencián többek között részt vett Dr. Solti Péter a Klebelsberg Köz-
pont elnöke, Szabó Árpád a Szerencsi Tankerület elnöke, valamint Dr.
Hoffmann Rózsa, az országgyűlés kulturális bizottságának alelnöke is.
Szabó Árpád köszöntőjében kiemelte, hogy a pedagógusi és köznevelési
munka nagyon sokrétű és szerteágazó, ezért nagy szükség van a mono-
kihoz hasonló szakmai fórumokra. – Munkám során a pedagógusokkal
együttműködve igyekszünk a diákság testi, lelki és szellemi fejlődését
szem előtt tartani ösztöndíj programokkal és jótékonysági rendezvények-
kel, valamint különböző támogatásokkal – mondta el Szabó Árpád. Dr.
Hoffmann Rózsa Köznevelés a nemzet szolgálatában címmel tartott szak-
mai előadást. Beszámolójában kiemelte, hogy az iskolarendszerből olyan
fiatalok távoznak, akik magukkal viszik azt az energiaforrást, amit az is-
kolában kapnak és ha ez az energiaforrás erős, akkor hatni fog rájuk a
későbbiekben is és nem vész el a befektetett munka.

A kétnapos konferencia alkalmával a szakmai tapasztalatcsere mellett a
megjelent pedagógusok különböző kulturális programokon is részt vettek
és megismerkedtek Kossuth szülőföldjével. V. E. A.

KöZNEVELÉSI KONfERENCIA
Idén második alkalommal rendezték meg április 7-8-án a
Köznevelési szakértők és pedagógusok konferenciáját Mo-
nokon. A program célja volt a résztvevő pedagógusok és
köznevelési szakértők szakmai tapasztalatcseréje. 

– Jelenleg igyekszem valameny-
nyi tankerületi központot meglátogatni és meg-
nézni azt, hogy milyen körülmények között dol-
goznak a kollégák. Ha van lehetőségem, akkor
intézményvezetőkkel is találkozom, és megné-
zem az iskolákat is. Nagyon különleges értékek
vannak minden tankerületnél így a Szerencsi Tan-
kerületi Központban is. Próbálom a fenntartói
munkát megfigyelni, egyeztetni és tájékozódni.
A Klebelsberg fenntartói hálózat a közelmúltban
változott meg. 59 tankerületi központ vette át
az irányítást a korábbi egységes KLIK helyett.
Amellett, hogy a szervezetünket fel kell építeni
és a szabályozási struktúrát kialakítani, nagyon
fontos feladat, hogy az önkormányzati működ-
tetésű iskolák átvételét követően ezeknek az in-
tézményeknek is biztosítani tudjuk a megfelelő
működését. Ahol eddig jártam, úgy tapasztaltam,
hogy zökkenőmentes volt az átállás és ez kö-
szönhető valamennyi érintett polgármesternek
és a tankerületi központi vezetésének. Amikor az
intézményvezetőkkel találkozom, arról is kapok
visszacsatolást, hogy jó irányba indult-e el az a
koncepció és elképzelés, amit kialakítottunk. Az
első visszhangok pozitívak. Arra törekszünk,
hogy tökéletes szervezetet építsünk fel. Az első
visszajelzések alapján, azt gondolom, hogy az út-
kijelölés jól sikerült és a tankerületi központok
vezetői – így a Szerencsi Tankerületi Központ ve-
zetője is – nagyon jó úton jár.

– Mennyire elégedett a Szerencsi tankerület
munkájával és milyen fejlesztéseket tervez-
nek a jövőben?
– A tankerületi központ munkája egészen kiváló.
Egy nagyon összetartó, innovatív, kreatív csapat
állt össze, akik segítik az intézmények működé-
sét. A fejlesztésekkel kapcsolatban fontos kie-
melni, hogy nagyon sok pályázati lehetőség nyílt
most meg az elmúlt időszakban. Kiemelnék ket-
tőt, amelyek alapvetően infrastrukturális beruhá-
zásokra vonatkoznak, és természetesen érintik a
Szerencsi Tankerületi Központot is. Ezek az Em-
beri Erőforrás Fejlesztési Operatív Program (EFOP)
konstrukciók egyébként. Az egyik egy hatvan, a
másik pedig egy harminc milliárdos keretössze-
gű, ami ebben régióban jól tudja segíteni azon
iskolák infrastruktúra felújítását, ahol ez koráb-
ban elmaradt.
– Mit gondol a kilenc évfolyamos általános
iskolák tervezett bevezetéséről?
– Azt gondolom nem a középirányító központ fel-
adata, hogy ennek a tartalmát megítélje, de ter-
mészetesen a végrehajtást mindenképpen segíte-
ni fogjuk. Jelenleg a kilencedik évfolyam beveze-
tése mondjuk úgy, hogy gondolkodási fázisban
van. A köznevelési kerekasztalon belül mind a ke-
rekasztal szereplői mind az érintett munkacsopor-
tok foglalkoznak ezzel a kérdéssel. Biztos vagyok
benne, hogy jó megoldási javaslat fog születni,
aminek a végrehajtásában azt gondolom, hogy a

Klebelsberg központ is és a tankerületi központok
is minden segítséget meg fognak adni.
– Folyamatosan bírálják az oktatási rend-
szert. Hogyan tud ezen a Klebelsberg Köz-
pont változtatni?
– A Klebelsberg Központnak, illetve a tankerületi
központoknak a célja viszonylag egyszerű: min-
den olyan körülményt biztosítani, ami lehetősé-
get ad az intézményvezetőknek és a pedagógu-
soknak arra, hogy zökkenőmentesen a lehető
legjobb feltételek mentén tudják az oktatást és
a pedagógus munkát biztosítani. Azt gondolom,
hogy az elmúlt egy évben látványos eredmények
vannak ezen a területen. Amióta az új tankerületi
központi hálózat működik, az intézményvezetők
lényegesen nagyobb mozgásteret kaptak, ami
természetesen felelősséggel is jár. Közvetleneb-
ben és gyorsabban tudják megoldani azokat a
problémákat, amit korábban nehézkesen sikerült.
Miután az önkormányzati működtetésű intézmé-
nyek átadása megtörtént, azt a problémát is ki-
küszöbölte, amit nem lehetett megoldani, példá-
ul egy takarítási vagy egy égő cserélési problé-
mát. Hozzáteszem, hogy ilyen típusú visszajelzé-
sek egy éve nem nagyon érkeznek már. Egy-két
évvel ezelőtt ezek viszonylag gyakran szerepeltek
a hírekben, mára azonban teljesen eltűntek. Én
azt gondolom, hogy ezek a jó működésnek egy-
fajta bizonyítékai.

M. B.

Az emberi erőforrások minisztere január 16-ával Solti Pétert, az intézményirányítási és finanszírozási
rendszer kialakításáért felelős miniszteri biztost (fotónkon) bízta meg a Klebelsberg Központ elnöki fel-
adatainak ellátásával. Solti Péter városunkba látogatott április 7-én, mely során a Szerencsi tankerületi
központ munkájába pillantott bele, valamint részt vett a Monokon megrendezett Köznevelési konfe-
rencián. A Szerencsi Hírek a várható fejlesztésekről és a tankerületi központokról kérdezte az elnököt.

„KÜLöNLEgES ÉRTÉKEK VANNAK A TANKERÜLETEKNÉL”
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301 diák indult országos szinten az első fordu-
lón, melynek témája: PRIZMA – a tudomány
élménye. A feladat összetett: Képalkotás és al-
kotói napló készítése.
Vanda maximális pontszámmal jutott a máso-
dik fordulóba, ami Budapesten került megren-
dezésre, ahol portrérajzolás volt a feladat. In-
nen is sikeresen jutott tovább, jelentős pont-
számmal a harmadik, döntő fordulóba, ahová
már csak a 31 legszínvonalasabb versenyző

juthatott be az országból, szintén Budapestre.
Nagyon ritkán fordul elő, hogy egy tanítvá-
nyunk bármely tantárgyból eljuthasson erre a
szintre, különösen művészetekből, mivel gim-
náziumunk nem művészeti jellegű. 
Büszkék vagyunk Kecskés Vanda teljesítmé-
nyére, iskolánknak sok szép díjat, versenyered-
ményt hozott az utóbbi 4 évben! 

Rolek Ildikó Ágnes 
vizuális kultúra szaktanár

Ebben a tanévben is lezajlottak a középiskolások 11. és 12. évfolyamát érintő
legmagasabb szintű tantárgyi versenyei. Az OKTV 3 fordulóból áll, mindenki je-
lentkezhet, de csak a legfelkészültebb diákoknak van esélyük a továbbjutásra.
A Bocskai István Katolikus Gimnáziumból is indultak diákjaink több tantárgyból.
Ezúttal egy tanítványunk: Kecskés Vanda a 12. A osztályból (fotónkon) kimagasló
eredményt ért el Vizuális kultúra tantárgyból.

Történelmi témahetet tartottak április 4-én a Rákóczi Zsigmond Re-
formátus Általános Iskolában. 

KIMAgASLó EREDMÉNY VIZuÁLIS
KuLTúRÁbóL

A Hegyalja Matematika Verseny döntőjét rendezték meg
április 5-én a Bolyai János Katolikus Általános Iskolában. A
megnyitón Maczkóné Matlák Julianna ismertette a ver-
sennyel kapcsolatos tudnivalókat. Az alsó tagozatosok 60
percig, a felsősök másfél órán át dolgozhattak a logikai ké-
pességeket mérő feladványokon, melyek hosszas töpren-
gést, részletes kidolgozást és indoklást igényeltek. A gye-
rekek többek között Szerencsről, Sárospatakról, Tarcalról
és Tiszalúcról érkeztek. A verseny célja a matematika tan-
tárgy népszerűsítése volt.

HEgYALJA
MATEMATIKA

VERSENYDöNTŐ

Az intézményben minden tavasszal megrendezik a történelem hónapja programso-
rozatot, ahol mindig más-más témakört dolgoznak fel a diákok. Ebben az évben a
középkori várak kapták a főszerepet. A gyerekek szabadon választott technikával és
különféle anyagokból építhették a várakat. Idén összesen 21 alkotás született. A di-
ákok emellett egy előadáson is részt vettek az iskola aulájában, ahol speciális 3D-s
kivetítőn át nyerhettek betekintést a középkori várak világába.
– A projekt fő célja, hogy a mai felgyorsult és okostelefonok uralta világunkban a
gyerekeket kicsit arra ösztönözzük, hogy fejlesszék kézügyességüket és ne csak a
számítógépet és a telefont nyomkodják – mondta el érdeklődésünkre Aranyosi Edit
magyar-történelem szakos tanár. 

A diákok által elkészített várakat az iskola aulájában állították ki, ahol 3 hé-
ten keresztül tekinthetik meg az érdeklődők. Összesen 48 gyermek vett részt
a projektben, akik jutalomként a Fűzéri Várnapokra fognak ellátogatni.

TöRTÉNELMI TÉMA-
HÉT A RÁKóCZIbAN



Kistérségi szavalóversennyel kezdődtek a költé-
szeti napi rendezvények városszerte április 10-
én. A megnyitón Nyiri Tibor alpolgármester ün-
nepi beszédében elmondta, hogy a Magyar Köl-
tészet Napja alkalmából rendezett szavalóver-
senynek nagy a jelentősége, hiszen rendkívül jó
hatással van a diákok memóriájának fejleszté-
sére. – Fontos, hogy legyen egy belső igény a
verstanulásra, hiszen szebben nem is lehet meg-
fogalmazni egy szerelmet vagy egy érzelmet –
fogalmazott az alpolgármester.
A diákok az 1956-os emlékévhez kapcsolódóan,
az ’56-os eseményekhez is kötődő kötelező, és
egy szabadon választott verssel indulhattak.
A költészet napját a Bocskai István Katolikus
Gimnáziumban is megünnepelték április 11-én,
ahol Balázs Beáta magyar szakos pedagógus
idézte fel a költő életét, majd a diákok énekel-
tek és szavaltak.
A Bolyai János Katolikus Általános Iskolában kö-
zös verselésre hívták diákokat. A versmondó,
és felolvasó költészet napi teadélután alkalmá-
val a verseket szerető tanulók mutatták be ked-
venc verseiket. 
A költészet napja alkalmából szövegértési ver-
senyt rendeztek a Rákóczi Zsigmond Reformá-
tus Általános Iskolában. Az 5-6. évfolyamos di-
ákoknak Móra Ferenc: Öreg ember, öreg fa című
elbeszélését kellett feldogozniuk 3 fős csapatok-
ban. A feladatok között szerepelt többek között
keresztrejtvény, szómagyarázat, puzzle és totó.
A Hegyaljai Alkotók Társulásának tagjai a délután
folyamán költészet napi verskommandóra invi-
tálták az érdeklődőket. A program során az egye-
sület tagjai kedvenc költőjük műveiből, illetve sa-
ját költeményeikből adtak ízelítőt zenei aláfestés
mellett a megjelenteknek. A vasútállomásról in-
dulva Szerencs több vendéglátóhelyére ellátogat-
tak és népszerűsítették az irodalmat.

A költészet napját ünnepelték a város-
szerte és az oktatási intézményekben
egyaránt április 10-11-én. József Attila
születésnapján minden évben irodalmi
előadásokkal és szavalóversenyekkel
tisztelegnek a magyar líra előtt.

SZERENCSI hírekhírek AKTUÁLIS10

A MAgYAR KöLTÉSZET NAPJÁT ÜNNEPELTÉK

Az Eszterházy Károly Egyetem Történelemtu-
dományi Intézete és Doktori Iskolája idén 6. al-
kalommal rendezte meg éves történelem ver-
senyét, melynek témája „A kiegyezés és kora.
Magyarország 1849-1914 között” volt. A ver-
seny három írásbeli fordulójának eredményei
alapján, az április 8-án Egerben megtartott or-
szágos szóbeli döntőbe jutott a Bocskai István

Katolikus Gimnázium és Szakgimnázium csapa-
ta, ahol nemes és magas színvonalú küzdelmet
követően az igencsak előkelő 5. helyezést sze-
rezték meg. A csapat tagjai: Toplenszki Zalán és
Gaál Eszter 12. A, valamint Sándor Bence 10. A
osztályos tanulók voltak. A tanulók felkészítője
Jancsovszki Máté, a Gimnázium történelem-
földrajz szakos középiskolai tanára volt.

SIKER AZ ORSZÁgOS
TöRTÉNELEM VERSENYEN



Dr. Jeney András Makón született. Édesapja
református lelkész volt, és a család gyakran
költözött új településre szerte az országban.
Középiskolás éveit a debreceni Mechwart

András Gépipari Technikumban végezte el, majd a Miskolci Egyetemre került
a Gépészmérnöki Kar egy speciális – mai terminológiával: mérnök-matema-
tikus – szakára. Az egyetem után Kecskeméten és Gödöllőn dolgozott, majd
1972-től a Miskolci Egyetem Matematikai Intézetében lett egyetemi tanárse-
géd, később adjunktus, aztán docens. A tudományos munka mellett nagyon
szeretett tanítani is.
– Szerettem látni a visszacsatolásokat, mikor a diákok szemén tükröződött,
hogy megértették, amit mondtam. Amikor én elkezdtem tanítani az akkori
korosztályt, ők még úgy voltak vele, mint mi: hogy ezt most meg akarom ta-
nulni, mert ebből fogok majd megélni. Manapság szétszórtabbak a hallgatók,
másként látják (vagy nem látják) a jövőjüket. Sokan csak arra gondolnak,
hogy szereznek egy diplomát, aztán majd lesz valahogy. Lehet, hogy nem ez
volt az álmom, amikor ide kerültem, de nagyon szerettem a gépész tanul-
mányokat és ennek köszönhetem, hogy itthon is sok mindent meg tudok
csinálni – meséli Jeney András, akinek családjában nagy hagyománya volt
az olvasásnak és a versek szeretetének.
– Édesanyám különösen szerette a verseket: Áprily Lajos, Arany János és Ady
Endre voltak a kedvenc költői. Már gyerekkorunkban is felolvasó esteket tar-
tott. Nem szavalta, mondta a verseket. Nem hallottam senkitől úgy verset
mondani, ahogy édesanyámtól. Édesapám is szerette a költészetet. Idősebb
korában, hogy a szellemi frissességét megőrizze, hosszú verseket tanult meg
kívülről. Azt mondhatom, hogy az irodalom közelében éltünk, rengeteg
könyvünk volt és örököltem is nagyon sokat – folytatja Jeney András, aki
édesapjának írta első költeményét.
– Amikor édesapám 85 éves lett, eszembe jutott, hogy meg kellene valahogy
örökíteni az ő sorsát. Elég sok hátratételt élt meg élete során. Az a sok ván-
dorlás is részben azért volt gyermekkoromban. Egyik esetben az ’56-os forra-
dalomban való részvétel vádjával is megzsarolták, így kényszerítve egy másik
faluba való távozásra. Tehát ott motoszkált bennem, hogy írásos nyoma is
maradjon az ő szolgáló életének; és akkor írtam egy verset apámnak. Ez volt
az első. Megfoghatatlan, honnan jöttek a ritmusban rímelő szavak. Aztán,
amikor megtudtam, hogy Miskolcon leégett a Deszkatemplom, annak hatására
megint csak írtam egyet; így már kettő volt. Úgy látszott, hogy valamit értek
hozzá és akkor onnantól kezdve írogattam. Nem voltam soha termékeny, ha
írtam 15 verset egy évben, az egy jó év volt – mondja, azt is megemlítve, hogy
nagyon különböző, mennyi idő alatt születik meg egy-egy költemény.
– Mostanában lassabban írok. Fejben összeáll a téma nagyjából, de annak a
kifejtése és megfelelő formába öntése sok időt vesz igénybe. Az elején volt
úgy, hogy éjjel fekve, fejben írtam meg egy verset és másnap reggel vetettem
papírra. Ma már nem tudok papírra írni, csak számítógéppel, annyira hozzá-
szoktam a billentyűzethez – teszi hozzá Jeney András. Nagyjából 150 költe-
ménye és két önálló verseskötete jelent meg az évek alatt különböző kiad-
ványokban. Több pályázaton és versenyen elindult már és arról, hogy honnan
jön az ihlet, azt mondja, mindig változó.
– Sokan nem tudnak úgy írni, hogy más adja meg a témát, mint például az
Aquincumi költőversenyeken. Nekem sikerült. Az elmúlt 3-4 évben csak az
Aquincumi versenyeken indultam. Ezt azért szeretem, mert ennek színvonala

és rangja van. A Magyar Írószövetség, a Pannon Művészet Alapítvány és az
Aquincumi Múzeum közös kiírása ez a költőverseny. Kimondottan klasszikus
formában írt verseket fogadnak csak. És ilyen klasszikus kiírás tudomásom
szerint nincs is több az országban. Idén a téma Senecának egy szállóigévé
vált mondása egyik leveléből: „Potest ex casa vir magnus exire.”, azaz „Kuny-
hóból is származhat nagy férfi”. Ez kapcsolódik a Hadriánus évfordulóhoz.
Hadriánus Pannónia provinciának volt a helytartója és Aquincumban volt a
székhelye. Kr.u. 117-ben ő lett a császár, és Pannónia, ugye, a Nagy Római Bi-
rodalomhoz képest egy kunyhónak számított. A vers a Tűnődés egy meg-
sárgult papirusztekercs felett címet viseli. Ezzel nyertem el a bronz babérko-
szorút – összegzi a pályázatot Jeney András, akinek jövőbeni tervei között
szerepel az újabb és a régebbiekből kiválasztott verseit tartalmazó kötet ki-
adása is. M. B.

Jeney András
Tűnődés egy megsárgult papirusztekercs felett

„Potest ex casa vir magnus exire.”
/Kunyhóból is származhat nagy férfi./

Régi levél Senecától – nagy férfi maga is –, de
mondd, Hadrianus, meddig tart – s mégis: mi a nagyság;
szobrai állnak-e majd, ha az újak már nem akarják?
És, honnan lesz mind, aki nagy, s nagynak mi a célja;
Róma hatalmas, Róma örök, ám benn, a lakója
férfi-e végre, vagy csak a hírnév torz szüleménye?

Oly sok a mérce, Aeliusom, de van-e valódi?
Pénzzel mérjünk-e, vagy címerrel, születéssel,
jéghideg IQ-val, vagy az izmok nyers erejével;
karnagyot is decibellel – csak? – ritmus, zene nélkül?
Kapcsolnánk inkább hatalomhoz – ámde milyenhez:
barnához, vagy tán feketéhez, s még a vereshez?
Ókori s újkori Nérók gyilkos őrületéhez;
lelkeket is bekerítő harcban a vélt diadalhoz?...

Csak keveset sorolok, majd más elmondja a többit.
Ám ami bennük áll – attól lesz nagy ma a férfi?
Hol az igaz, a valódi; másnak a jót, ki cselekszi?
Nélküle, férfira – nagyra –, egyszerü lenne a képlet:
kunyhóból csupa vesztes, s csak az a nagy, aki győztes.
Nagy vagy hát te, Ceasar, rabszolgákon uralkodsz,
míg a messzi világban rabszolgát szabadító,
egyszoba-látta Lincoln – elnökként is a jöttment?
S itthon, az orvos, megmentője az édesanyáknak:
Semmelweis, a számkivetett – hát ő hova számít?
Vagy aki költő… Nem telt kuglerre, libasültre,
s lásd, a szegény, az árva – örökre József Attila.

Másként mér, lám, s más is a mérce. Más a valódi.
Kunyhóban – s mégis palotában – jött a világra.
Ismer téged, Ceasar, ismerte Senecát is;
úgy hívják: szeretet.

„…ÉS AKKOR íRTAM EgY
VERSET APÁMNAK”

Dr. Jeney András nyugalmazott egyetemi docens, az Aquincumi Költőversenyen idén áprilisban második
alkalommal nyerte el a bronzzal ékesített babérkoszorút. A gépészmérnökként végzett Jeney András
2002 óta tagja a Hegyaljai Alkotók Társulásának és eddig két verseskötete jelent meg. Egy igazi poli-
hisztor, aki mind a műszaki-matematikai területen, mind az irodalomban kiemelkedőt alkotott.
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A B.-A.-Z. Megyei Kormányhivatal Szerencsi Járási Hivatal Foglal-
koztatási Osztályán nyilvántartott állásajánlatok alapján, Szerencsen
számviteli ügyintéző, villanyszerelő, szerkezetlakatos, mezőgazda-
sági szárítóüzemi gépkezelő, informatikai berendezések műszeré-
sze, mérlegképes könyvelő, idegenforgalmi ügyintéző, adminiszt-
rátor, portás, recepciós, víz-, gáz-, központi fűtés-, és klímaszerelő,
kőműves, szakács, felszolgáló, adminisztrátor munkakörben keres-
nek munkavállalókat. Sárospatakon főkönyvelő, Mezőzomboron
élelmiszer eladó, Tarcalon bányászati termelés irányító, vasúti to-
latásvezető, vasútüzem vezető, Tállyán szakács munkatársakat al-
kalmaznának. Miskolcon hívásfogadó operátor (112 SOS) és telefo-
nos ügyfélkapcsolati munkatársat keresnek. Bekecsen szerkezetla-
katos, karosszéria lakatos, autószerelő, mezőgazdasági .gépszerelő,
géplakatos, ács-állványozó, nehézgépkezelő (kotrós, dózeros, gréder
gépkezelői jogosítvány és gyakorlat szükséges) keresnek. 
Telefon: (47/361-909).

Szerencsi Polgármesteri Hivatal
Szerencs, Rákóczi út 89., Tel: (47) 565-200, Fax: (47) 565-210, E-mail: hi-
vatal@szerencs.hu. A hivatal ügyfélfogadási ideje: hétfő 8–12 óráig,  szer-
da: 8–12 és 13–16 óráig, péntek 8–12 óráig.
Fogadóórák: Koncz Ferenc polgármester: időpont-egyeztetéssel.
Dr. Egeli Zsolt alpolgármester: minden hónap harmadik hétfőjén 14
órától, legközelebb május 15-én.
Nyiri Tibor alpolgármester: minden hónap harmadik csütörtökén 14
órától legközelebb május 18-án.
Dr. Barva Attila jegyző: minden páros hét szerdáján 8-12 óráig, legkö-
zelebb május 3-án és május 17-én.
A fogadóórák általános bejelentkezés alapján történnek a (47) 565–202-
es számon.

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

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

Háziorvosi rendelők
I. számú háziorvosi rendelő: rendel: dr. Rohály Judit háziorvos, főorvos.
Cím: Szerencs, Jókai út 2. Tel.: (47) 362-590. Rendelési idő: hétfő: 12–16
óráig; kedd–péntek: 8–12 óráig. II. számú háziorvosi rendelő: rendel:
dr. Móré László háziorvos. Cím: Szerencs, Rákóczi út 51. Tel.: (47) 362-
225. Rendelési idő: hétfő–kedd: 8–12 óráig; szerda: 14–17 óráig; Ondon:
9–12 óráig; csütörtök–péntek: 8–12 óráig. III. számú háziorvosi ren-
delő: rendel: dr. Sütő Szilveszter háziorvos, városi főorvos. Cím: Szerencs,
Rákóczi út 51. Tel.: (47) 362-638 (asszisztens); (47) 560-016 (főorvos).
Rendelési idő: hétfő–szerda: 8–12 óráig; csütörtök: 12–16 óráig; péntek:
8–12 óráig. IV. számú háziorvosi rendelő: rendel: dr. Spak László házi-
orvos. Cím: Szerencs, Rákóczi út 51. Tel.: (47) 361-203. Rendelési idő: hét-
fő: 8–12 óráig; kedd: 12–16 óráig; szerda–péntek: 8–12 óráig. V. számú
háziorvosi rendelő: rendel: dr. Gál Tamás háziorvos. Cím: Szerencs, Rá-
kóczi út 75. Tel.: (47) 305-252. Rendelési idő: hétfő–kedd: 8–12 óráig;
szerda–péntek: 13–16 óráig.

Ügyeletes gyógyszertárak 
Április 24-30.: Oroszlán Patika, május 1-7.: Alba Gyógyszertár, május
8-14.: Tesco Gyógyszertár.

Központi orvosi ügyelet
Szerencs, Rákóczi út 51. Tel.: (47) 364-300. Diszpécserszolgálat: (47)

362-255. Hétköznap délután 15 órától másnap reggel 7 óráig. Hétvégén,
szabadnapokon, munkaszüneti napokon és ünnepnapokon reggel 7 órá-
tól az első munkanap reggel 7 óráig.

Szerencsi Művelődési Központ
Szerencs, Huszárvár u. 11. (Rákóczi-vár). Tel./Fax: 47/ 362-290. Igazgató:

20/971-0861. E-mail: szerencsiamk@szerencs.hu

KöZÉRDEKű INfORMÁCIóKÁLLÁSLEHETŐSÉgEK

Feloldotta a földművelésügyi miniszter április 18-tól az erdőkre
és fásításokra, valamint az erdők és fásítások melletti területekre
március 3-tól elrendelt általános tűzgyújtási tilalmat – közölte a
szaktárca az MTI-vel.
A miniszter a közleményben felhívja a lakosság és a kirándulók figyelmét,
hogy erdőben csak a kijelölt és kiépített tűzrakó helyen, szélcsendes idő-
ben szabad tüzet gyújtani. A tüzet nem szabad felügyelet nélkül hagyni,

távozás után pedig minden esetben gondoskodni kell az eloltásáról. Az
erdőn kívüli és a lakott területeken történő tűzgyújtásnál is minden eset-
ben fokozott figyelemmel kell eljárni, mert a tűz felügyelet nélkül könnyen
továbbterjedhet és súlyos károkkal járó közvetlen tűzeset forrása lehet
- figyelmeztet.
Az erdőtüzek megelőzésével kapcsolatos további hasznos tudnivalókról
az www.erdotuz.hu oldalon is tájékozódni lehet.

fELOLDOTTÁK A TűZgYúJTÁSI TILALMAT

Dr. Hronszky Regina
az Egyenlő Bánásmód Hatóság Borsod-Abaúj-Zemplén

Megyei Referense, Esélyegyenlőségi Fogadóórát
tart 2017. május 3. napján, szerdán.
Helyszín: A Szerencsi Polgármesteri Hivatal II. Emelet Ta-

nácstermében (3900 Szerencs, Rákóczi út 89.) 

13.30 órai kezdettel.
Minden érdeklődőt tisztelettel várunk. A tanácsadás térí-
tésmentes.
Elérhetőség: Levélcím: 1013 Budapest, Krisztina krt. 39/B
email: ebh@egyenlobanasmod.hu. Telefon: 795-2975, fax:
795-0760, web: www.egyenlobanasmod.hu

ESÉLYEgYENLŐSÉgI
fOgADóóRA



A citromfű, más néven
kertiméhfű vagy citrom-
szagú mézfű, az ajakosok

családjába tartozó évelő
növény. Hazánkban nagy

területeken termesztik, mint
elsőrendű mézelő növényt. Vadon

ritkán fordul elő, főleg az ország déli részén, szá-
raz cserjésekben, napos tölgyesekben. Fűszer-
és gyógynövényként egyaránt ismert, népies
neve aromadús, citromra emlékeztető illatára
utal. A növény felső, legfeljebb 4 cm-es hajtásá-
ról az ép, egészséges leveleket gyűjtik a virágzás
kezdetén, május-júniusban, mivel ekkor a legna-
gyobb az illóolaj koncentrátum a növény levele-
iben. Gyógynövény a föld feletti leveles, virágos
hajtása vagy a szárról lefosztott és megszárított
levele. Fő hatóanyaga az illóolaj, ezen kívül tar-
talmaz még flavonoidokat, cserzőanyagokat is.
Csersavtartalmára vezethető vissza baktérium-
, vírus-, sőt gombaölő hatása. A gyógyászat tör-
ténetében évszázadok óta ismert és nagyra be-
csült növény, már az ókori görögök is termesz-
tették. Antibakteriális, fertőtlenítő tulajdonsága
miatt csípésekre, harapásokra, sebfertőtlenítésre

külsőleg alkalmazták. Vírusellenes, immunerősí-
tő hatása miatt herpeszvírus kezelésére is kiváló,
rendszeres fogyasztása pedig felére csökkenti a
vírus kialakulásának gyakoriságát. Napjainkban
elsősorban idegerősítő és nyugtató hatása is-
mert. Használják alvási zavarokra, kezdődő dep-
resszióra, idegnyugtatásra, ideges eredetű szív-
panaszokra. Serkenti a máj és az epe működé-
sét, emésztésjavító puffadásgátló,szélhajtó.
Gyógyteáját forrázással készítik. Idegnyugtatás-
ra naponta 2 csészével ajánlott belőle inni étke-
zések között. 2,5 dl vízhez 1 csapott teáskanálnyi
teafűt adjunk. Emésztésjavításra étkezés előtt
fogyasszunk belőle egy csészényit. Alvásproblé-
mákra este lefekvés előtt tanácsos egy langyos
csésze teát meginni belőle. Levelét virágát fel-

használhatjuk különböző ételek ízesítéséhez és
díszítéséhez is. Friss hajtásaiból nemcsak gyó-
gyító teát főzhetünk tehát, hanem minden olyan
étel elkészítéséhez is használható, amibe egyéb-
ként citromot tennénk: gyümölcslevek, saláták,
mártások, gombás és halas ételek, levesek, kok-
télok, desszertek fűszere. Frissítő, nyugtató für-
dőt készíthetünk, ha 200 g citromfüvet 1-2 per-
cig főzünk, majd 10 perc állás után leszűrjük és
egy kád vízhez adjuk. Illóolaja nagyon értékes,
lepárlással állítják elő. Az illatszeripar és a koz-
metikai ipar egyik kedvelt alapanyaga. Mivel tá-
vol tartja a szúnyogokat, ezért nyáron érdemes
szúnyogriasztóként virágcserépben az ablakba
helyezni.

Vitelki László, Gyógynövénybolt
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Legutóbbi játékunk megfejtése: Bogyójából magas vitamin tartalmú lekvárt készíthe-
tünk. A beküldők közül Tóthné Demeter Gizella, Szerencs, Petrikovits L. utca 60. szám
alatti olvasónk a Szerencsi Gyógynövénybolt (Rákóczi út 104.) ajándékcsomagját nyerte. A nye-
reményről szóló utalvány átvehető a szerkesztőségünkben. Új kérdésünk: A citromfűnek nap-
jainkban elsősorban milyen hatása ismert? Megfejtéseiket május 5-ig postázzák címünkre
(3900 Szerencs, Rákóczi út 94.) vagy adják le a Fürdő és Wellnessház recepcióján. A borítékra
írják rá: Egészségünkért.

A NYugALOM gYógYNöVÉNYE: A CITROMfű

Honnan származik?
A pisztácia tápláló hatásai előtt, érdemes elő-
ször az eredetéről többet megtudnunk. A pisz-
tácia csonthéjas gyümölcs, a szőlőhöz hasonló-
an fürtökben terem, a kemény, sima, éretten fel-
nyíló héj rejti a sárgás-zöldes, ehető magot.
Legismertebb faja a Pistacia vera mely Szíriából,
Iránból és Nyugat-Ázsiából származik. Eleinte
Ázsia nyugati részein termesztették, majd Kö-
zép-Iránon keresztül eljutott a Földközi orszá-
gokba. A Római birodalom terjeszkedésének
hatására Európában is megkedvelték.
A pisztáciafák átlagosan tíz méter magasra nő-
nek, sivatagi fák, ami megmagyarázza, hogy mi-
ért él Nyugat-Ázsiában. A pisztácia egy diófajta.
A fák a magas sótartalmú talajban érzik jól ma-
gukat és egy évben körülbelül 50 kg pisztácia
mag terem meg. A növény valódi matuzsálemi
kort is megélhet, egyes példányok kora megha-
ladja a háromszáz évet. Legnagyobb termelője
és exportőre Irán. A hazai boltok polcain nagy-
részt mégsem iráni pisztáciát találunk, hanem
Kaliforniából származót.

Miért magas az ára?
Elsősorban azért, mert lassan növő fa, és még
lassabban fordul termőre: akár nyolc év is bele-

t e l -
h e t ,
mire ter-
mést hoz. Az
is tovább növeli
az árát, hogy a fán
csak kétévente terem
gyümölcs. Ráadásul csak a sós talajt kedveli,
ezért ott fejlődik csak igazán. A boltokban pedig
csak az első osztályú pisztáciákat találhatjuk
meg, ezért kerül kilónkénti ára átlagosan 4500
forintba. 

Milyen jótékony hatásai vannak?
Egyrészt nagyon finom, másrészt ez az apró
mag rendkívül gazdag a legegészségesebb zsír-
savakban: egyszeresen telítetlen, omega-3,

omega-6 zsírsavakat tartalmaz. Emellett
fontos ásványi anyagok vannak benne,

így fogyasztása hozzásegíti a szerve-
zetet a kálium, kalcium, mangán,
magnézium, réz, cink, vas és szelén
szükségletének biztosításához. Több-
fajta B-vitaminnak, folsavnak és az

antioxidáns hatású E-vitaminnak is
gazdag forrása. Ez utóbbi, zsírban oldó-

dó vitamin jót tesz a bőrnek, a nyálka-
hártyának és erősíti az immunrendszert.

Akár egy maréknyi pisztácia fedezheti a felso-
roltakból a napi szükségletet. Összetevői nem-
csak nem növelik a vér káros koleszterintartal-
mát, hanem csökkentik is azt. Ennek köszönhe-
tően a pisztácia fogyasztása mérsékli a szív- és
érrendszeri betegségek kialakulásának kockáza-
tát, valamint hozzájárul tüneteik enyhítéséhez.

Csak mértékkel fogyasszuk!
A pisztácia, mint minden csonthéjas gyümölcs,
allergiás reakciókat válthat ki. Fogyókúrák alkal-
mával, szintén bánjunk csínján a fogyasztásával,
mert 100 g pisztácia nagyjából 600 kalóriát tar-
talmaz. Ahhoz, hogy élvezzük jótékony hatását,
elég naponta 8-10 szemet fogyasztani belőle. 

N. I.

A pisztácia tápláló és finom gyümölcs, kiváló választás azok számára, akik a kalóriatartalomra is figyelnek. Az alábbiakban is-
mertetjük, miért érdemes a napi étrendünkbe beiktatni ezt a csonthéjas szömörcefélét!

PISZTÁCIA: EgY MARÉKNYI EgÉSZSÉg
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Koncz Ferenc polgármester mondott
köszönetet, fejezte ki háláját a te-
lepülésen élő Dr. Takács Istvánné
(fotónkon) felé, aki Szerencs Város
Napja alkalmából a városnak aján-

dékozta a Kiss Roóz Ilona Munkácsy
Mihály-díjas keramikus művész alkotá-

sait tartalmazó, általa gyűjtött kollekcióját. A ki-
állítással egybekötött ajándékozási ünnepségen
elhangzott, hogy az alkotó munkáiból első alka-
lommal állítottak össze bemutatót az országban.
A kerámiáknak a Szerencsi Művelődési Központ
és Könyvtár által üzemeltetett Turisztikai Köz-
pont lesz az otthona a jövőben. Dr. Takács Ist-
vánné a tárlat megnyitóján mondta el, hogy év-
tizedekig tartó gyűjtőmunka eredménye az im-
már nagyközönség által is megtekinthető össze-
állítás. Úgy érezte, mit sem ér egy csoda, ha az
nem okoz örömöt a nagyérdeműnek, ha az nem
érinti meg az emberek lelkét.    SfL

KERÁMIACSODÁK A TuRISZTIKAI KöZPONTbAN

Eredmények:
Pálinka gyümölcs kategória: 1. Márton János
Meggy 2012 Szerencs Város Különdíja, 2. Varga
József Naspolya 2015 Hegyközségi Tanács Kü-
löndíja, 3. Halász Tibor Kökény 2015 Hegyköz-
ségi Tanács Különdíja, 4. Erdélyi András Birs
2015 Syngenta Magyarország Különdíja, 5. Ke-
lemen János Meggy 2016 Zwack Unikum Rt. kü-
löndíja.
Szőlő Kategória: 1. Szilágyi Csaba Sárgamusko-

tály törköly 2016 Sze-
rencs város különdíja,
2. Szabó Gyula Törköly
2016 Szerencsi Borba-
rátok Köre díja, 3. Var-
koly István Sárgamus-
kotály törköly 2016
Syngenta Magyaror-
szág különdíja, 4. Var-
koly Ádám Sárgamus-
kotály törköly 2015
Zwack Unicum Rt. kü-
löndíja, 5. Lónárt László
Törköly 2016 Syngenta
Magyarország különdíja.
Bor: 1. Chateau Cloche Kft. 2013 6 puttonyos
aszú Szerencs város bora, 2 Varkoly Ádám 2016
száraz Hárslevelű Szerencsi Borbarátok Köre dí-
ja, 3. Tokaj Montium 2013 édes Cuvée (Szerencs
város különdíja, 4. Varkoly István 2016 száraz

Sárgamuskotály Hegyközségi Tanács különdíja,
5. Kelemen János 2015 6 puttonyos aszú
Syngenta Magyarország különdíja, 7. Kratoch-
vila Michal 2015 száraz Hárslevelű Syngenta Ma-
gyarország különdíja, 8. Halász Máté 2016 szá-
raz Hárslevelű Zwack Unicum Rt. különdíja.

A Magyar Vöröskereszt és a Szerencsi Bonbon Kft. közös szervezé-
sében valósult meg április 13-án, az a program, amely során 30 hát-
rányos helyzetű gyermeknek szereztek maradandó élményt a tavaszi
szünet első napján. Az Alsózsolcai Herman Ottó Általános Iskolából
érkező gyerekek megismerkedhettek a csokoládé történetével és le-
hetőségük nyílt az interaktív csokoládé műhelyben elkészíteniük a
saját édességüket. A programon részt vett Rubint Rella fitness inst-
ruktor és Ossó Balázs énekes is.

ÉLMÉNYEKKEL 
A bOLDOgAbb

gYERMEKKORÉRT

Tizenkettedik alkalommal rendezték
meg április 22-én a Pálinka- és Bormust-
rát. Idén rekordszámú ötven bor és har-
minchat pálinka érkezett. A rendezvé-
nyen szakavatott bírálók döntötték el
kategóriánként, hogy a számos kiváló
minőségű nedű közül melyeket tartják
legérdemesebbnek arra, hogy díjazzák a
termelőjét. 

PÁLINKA ÉS bORMuSTRA



INGATLANINGATLAN

Szerencsen, csendes környezetben
100 m2 családi ház melléképülettel,
udvarral, kerttel eladó. Buszmegál-
ló, iskola, bolt a közelben. Érd.:
30/970-9148 (7-8)
Szerencsen, a Dózsa Gy. utcában
513 m2-es építési telek kis házzal el-
adó. Víz , villany telken belül.
Érd.:70-363-3124 (7-8)

Szerencsen az Ondi úton azonnal
beköltözhető kertes családi ház el-
adó. Érd.: 70/459-2158 (7-8)
Szerencs csendes környékén, a
belvároshoz közel eladó egy folya-
matosan rendben tartott, felújított
4 szoba + nappalis családi ház. Érd.:
20/295-8832 (5-9)
Szerencsen teljeskörűen felújított
54m2-es társasházi téglalakás eladó
vagy családi házra cserélhető érté-
kegyeztetéssel. Érd.: 70/667-0000
(5-8)

VEGYESVEGYES

Hagyatékból eladó mindenféle bú-
torok, műszaki cikkek, ruhanemű és
egyéb tárgyak. Érd.: 20/383-5606.

LakosságiLakossági

apróhirdetés
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A Szerencsi Hírek

következő száma

2017. május 12-én

jelenik meg.
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A tájékoztatás céljaként a 2014-2020 közötti EU-
s pályázatok lehetőségeit jelölték meg a szerve-
zők, illetve tájékoztatást adtak a Tokaj-hegyalját
érintő fejlesztési lehetőségekről is. A programot
Koncz Ferenc szerencsi polgármester nyitotta
meg, aki megjegyezte köszöntőjében, hogy a
térség nagy várakozással tekint erre a pályázati
ciklusra. Polgármesterként jó rálátása van arra,
hogy egy-egy településen milyen elvárások je-
lentkeznek, milyen kívánságok fogalmazódnak
meg. A térségnek meg kell ragadnia azokat a le-
hetőségeket, amelyek a pályázatokban rejlenek
– fogalmazott Koncz Ferenc.
Deé András a Széchenyi Programiroda észak-ma-
gyarországi regionális igazgatója lapunknak el-
mondta, hogy igyekeznek minden tájékoztatást
megadni a pályázatok kapcsán, ennek érdekében

megpróbálnak eljutni minden olyan településre,
ahol a civil szférától – az intézményrendszeren
keresztül – a helyi vállalkozásokig van érdeklődés
az EU-s források pályázati lehetőségei iránt. Sze-
rencsen külön elemként kezelik a vidékfejlesztést
és az agráriumot, így szélesebbé válik az a pa-
letta, amelyről választhatnak a pátriában élők. -
Abszolúte közszolgáltatást végzünk abban az ér-

telemben – hangsúlyozta Deé András -, hogy té-
rítésmentesen látjuk el a feladatot, állami intéz-
ményrendszer része vagyunk, a felügyeletet a Mi-
niszterelnökség gyakorolja. Bárkit, aki bekopog-
tat hozzánk, a legfrissebb információkkal látjuk
el miskolci, mádi, sátoraljaújhelyi irodáinkban, és
heti egy alkalommal Mezőkövesden – adott tá-
jékoztatást a regionális igazgató. SfL

A Nemzeti Kulturális Alap egy járási székhelyek
múzeumait támogató kiírására reagált a szeren-
csi székhelyű Zempléni Múzeum, és sikeresen
pályázott. Ennek eredményeként a helyi és a kis-
térség általános iskolásai, óvodásai csoportosan
látogathatják a múzeumot úgy, hogy – egyebek
mellett – az intézmény állja az utazás költségeit,
sőt járműveket biztosít az utazásokhoz. Mint azt
Domán Ágnes a Zempléni Múzeum múzeumpe-
dagógusa elmondta, a program nem csak a sze-
rencsi, tárlatvezetésre és múzeumpedagógiai ok-
tatásra fókuszáló kirándulást segíti. Ha arra
igény van, a munkatársak is ellátogatnak más

települések tanintézményeibe, ahol egyfajta mú-
zeumi napon belül rendeznek vándorkiállítást,
vagy szerveznek vetélkedőt egy adott témakör-
ben, illetve együtt látogatják meg a város mú-
zeumát. Domán Ágnes megjegyezte, meglehe-
tősen vegyes az érdeklődés, vannak olyan tele-
pülési tanintézmények a kistérség kisebb pátriá-
in belül, ahol egyáltalán nincs érdeklődés a
Zempléni Múzeum által felajánlott ingyenes
szolgáltatásra. Ám nem ez a jellemző, főleg az
iskolákból érkezik igény és elmondható, hogy
nagyon jól érzik magukat a diákok a néhány órás
látogatáson. A régészkedésnek például igazán

nagy a sikere. A Zempléni Múzeum egyik erre a
célra kialakított helyiségében tárgyi leletek után
nyomozhatnak a fiatalok, átélhetik a régészettel
foglalkozó szakemberek munkáját. SfL

A szerencsi Rákóczi-vár Lovagterme
adott helyszínt annak szakmai fórum-
nak, amelyet a Széchenyi Programiroda
Nonprofit Kft. szervezett vállalkozá-
sok, önkormányzatok számára. 

KISS ATTILA
EMLÉKTúRA

fóRuMOT TARTOTT A SZÉCHENYI
PROgRAMIRODA

„gYERE VELÜNK A MúZEuMbA!”

A szerencsi Sziget Alapítvány a tragikusan fi-
atalon elhunyt Kiss Attila gimnáziumi igazga-
tóhelyettes emlékére, valamint a sportjellegű
természetjárás népszerűsítése érdekében –
immáron 14. alkalommal emléktúrát szervez
a Szerencsi-dombvidéken, amelyre szeretet-
tel vár minden kedves érdeklődőt. A túraidő-
pontja: május 13 szombat, az indulás helye:
Szerencs, Rákóczi-vár 8 óra. Javasolt felsze-
relés: bejáratott túrabakancs, tartalék zokni,
esőköpeny, egy kulacs víz, egészségügyi cso-
mag, sapka a napsütés ellen. A gyalogtúrára
minden érdeklődőt szeretettel várnak.
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Az első percekben nem voltak nagy megmozdulások, majd a
csendet Ternyik Máté törte meg a 23. percben szerzett góljával.
A második félidő első perceiben Szendrő csapata érezhetően ag-
resszívabban kezdett játszani, a szerencsiek inkább védekeztek.
A 63. percben Gombos Ádámnak sikerült gólt rúgni és megsze-
rezte a hazaiak második gólját. A 74. percben egy szabadrúgás-
nak köszönhetően Szendrő csapata is a hálóba talált. Ekkor az
állás 2:1 volt. Az összecsapás végére a vendégek érezhetően el-
fáradtak. A 91. percben Kiss Krisztián megpecsételte a találkozó
végeredményét a szerencsiek harmadik góljával. A végeredmény
Szerencs VSE – Szendrő 3:1. N. I.

KöNNYű gYŐZELEM SZENDRŐ ELLEN

A hagyományokat követve a Szerencs Városnapi
rendezvények részeként április 22-én szombaton
– megrendezett X. Jubileumi Nemzetközi Aszta-
litenisz versenyre most is magas, 95 fős nevezés
érkezett. A magas részvétellel ez évben is B-A-Z
megye legnépszerűbb asztalitenisz versenyévé
vált. A versenyzők Budapest, Rozsnyó, Debrecen,
Miskolc, Diósgyőr, Maglód, Ózd, Tiszaújváros,Ti-
szafüred, Hajdúnánás, Abaújszántó, Monok,Rát-
ka, Onga és Bekecs településekről érkeztek.
Koncz Ferenc polgármester köszöntője után 12
asztalon kezdődött a verseny. Az SZVSE játékosai
közül a II. osztályú versenyen a Korály Tibor –
Galáth Ferenc Mezőtúri AFC páros, valamint a III.
osztályú versenyen a Csorba István – Korály Csa-
ba szerencsi párosunk a 4. helyen végeztek –
adott tájékoztatást Csorba István edző.
Eredmények:
X. Jubileumi SZVK II. o. (35 fő)
Egyéni: 1. Doros Szilárd DVTK, 2. Li Hungyang
MEAFC, 3. Galáth Ferenc Mezőtúri AFC. Páros:
1. Doros Szilárd – Bodnár József DVTK, 2. Li

Hungyang MEAFC – Lehoczki Gábor (Ek.), 3. Fü-
kő Zoltán – Oláh Krisztián Ózdi VSE.
X. Jubileumi SZVSE. III. o. (48 fő)
Egyéni: Koncsik Viktor TSC, 2. Novák József
MEAFC, 3. Lovász Bence Eötvös DSE. Páros: 1.
Lovász Bence TSC – Molnár Zoltán Eötvös DSE,

2. Koncsik Viktor Eötvös DSE – Fónagy Árva Pé-
ter TSC, 3. Kollárik Stanislav – Balaz Stefan
Rozsnyó.
X. Jubileumi Újjonc-13 éves korosztály (12 fő)
Egyéni: 1. Molnár Marcel TSC, 2. Szabó Gergő
DVTK, 3. Fónagy Árva Zsófia TSC.

Szendrő csapatát fogadta a Szerencs VSE férfi labda-
rúgócsapata április 15-én, szombaton a Tatay Zoltán
Ifjúsági Sporttelepen. 

X. NEMZETKöZI ASZTALITENISZ VERSENY

A Szerencs Városi Sport Egyesület
női kézilabda csapata a MEAFC gár-
dáját fogadta április 18-án a Kulcsár
Anita Sportcsarnokban. Az első fél-
időben a nagyon jól játszó szerencsi
lányok tudták tartani az iramot a
miskolci ellenféllel, így a félidő ered-
ménye 11-11 volt. A második félidő-
ben azonban elfogyott a hazai csa-
pat lendülete és végül a vendégek
22-25 arányban megnyerték a talál-
kozót. A szerencsi csapat jelenleg a
tabella ötödik helyén áll.

V. E. A.

Április 9-én a Szerencs VSE U14 kosárlabda
csapata bajnoki fordulót rendezett a Hunyadi
Sportcsarnokban.  Eredmények: SZVSE – Ti-
szaújváros PHOENIX KK: 70-46, Tiszaújváros
– Beszterce KK (Salgótarján): 51-67, SZVSE –
Beszterce KK: 70-54.
Április 22-én a Szerencsi Farkasok U 12-es ko-
sárlabda csapata játszott meccset Tiszaújvá-
ros és Nagyvárad ellen a Hunyadi sportcsar-
nokban. Eredmények: Tiszaújváros Phoenix
KK – Szerencs: 59-54, Szerencs – LPS Bihorul
Oradea: 40- 59.

KOSÁRLAbDA
EREDMÉNYEK

ALuMARADTAK A KÉZISEK



Előző rejtvényünk megfejtése: Kellemes húsvéti ünnepeket kívánunk! Megfejtő: Édes Jánosné, Szerencs, Hunyadi u 25. sz. alatti olvasóink
csokoládécsomagot nyert, ami átvehető a Szerencsi Művelődési Központ gazdasági irodáján (Szerencs, Huszárvár út 11.). A fenti rejtvény megfejtését
május 5-ig postázzák címünkre (3900 Szerencs, Rákóczi út 94.) vagy adják le a Fürdő és Wellnessház recepcióján. Az új nyertesek 4 db belépőjegyet
kapnak Pál Feri atya május 15-ei előadására.
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KERESZTREJTVÉNY
VÍZSZINTES: 1. Tantál, bór és rénium vegyjele. 5. A bekül-
dendő versidézet első sorának első része. 9. Rügy kö-
zepe! 10. …bánya: település megyénkben. 12. Újság. 13.
Csökkentene. 15. Tetszés nyilvánítás a nézőktől. 16. Mulato-
zó, tivornyázó. 18. Ünnepélyes ígéret. 19. .. + az. 20. Város
B.-A.-Z. megyében. 22. … sicher: holtbiztos, teljesen biztos.
23. Katasztrális hold röviden. 26. Az egyiptomi mitológiában
napisten. 27. Vízinövénnyekkel teljesen benőtt mocsár. 28.
…-hard: vaskalapos, ókonzervatív angol politikus. 29. Fűré-
szes élű maláj tőr. 31. Rőtvad (Capreolus capreolus). 33. „A”
farkos kétéltű gyíkszerű állat (Triturus)! 35. Puha, nyújtható
bőrfajta. 38. Vissza: „A” madarak emésztő rendszerének ré-
sze! 40. Japán motorkerékpár márka. 42. Karolja. 44. . .. mo-
de: divatos. 45. Akontó fele! 47. Béka-tó szélei nélkül! 
FÜGGŐLEGES: 1. A versidézet második sora. 2. Isten ve-
le(d)! 3. A versidézet első sorának második része. 4.
Január 12-én van a névnapja. 5. Középen nyom! 6. A csont
orvosi neve. 7. …..rom: kolostor, zárda. 8. Szabolcs-Szatmár-
Bereg megyében lévő településen lakik. 11. Dallam. 14. Kö-
zépen kezel! 15. Személyes névmás. 17. A víg …: operett
(Lehár Ferenc). 21. Düne fele! 24. Lakása alatt levő helyre.
25. Kedd szélei nélkül! 30. Női név. 32. Após. 34. Gőgös kö-
zepe! 36. Vissza: a szenvedélyeket felkorbácsoló, de józan,
hidegen számító nőtípus! 37. „A” kopoltyús víziállat! 39.
Eresz ….. fészkel a fecske (népdal). 41. Művészi testkép. 43.
… diis placuit: ez így volt rendelve. 46. Azonos betűk.

Kos: III. 21. – IV. 20.
Megrendülhet a bizalmad egy bará-

todban, emiatt megkérdőjeleződhet a kapcso-
latotok. Ha túlreagálod, akkor akár véget is ér-
het. Döntsd el, mi a fontosabb, az elveidhez való
makacs ragaszkodás, vagy inkább a barátság.

bika: IV. 21. – V. 20.
A következő hetekben az a dolgod,

hogy megtanuld az elengedést. Senki és
semmi nem a te tulajdonod. Ha ezt nem tudod
elfogadni, akkor keserű csalódásokban lesz ré-
szed. Erősítsd magadban a hitet!

Ikrek: V. 21. – VI. 21. 
A barátságaidban konfliktusok adód-

hatnak. Ezek a nehézségek talán hatal-
mi kérdésekkel lehetnek összefüggésben. Nem
szükséges mindig dominanciára törekedned, ta-
nulj meg a háttérben maradni, és hagyj másokat
is érvényesülni.

Rák: VI. 22. – VII. 22.
Próbáld most a dolgok jobbik oldalát

nézni, ne húzd le a hangulatodat a ka-
pott információkkal. Inkább vázold fel a lehet-
séges megoldásokat, még ne mondj le céljaid-
ról. Kérj segítséget, ha kell. Hallgass a megérzé-
seidre, hisz eddig is segítettek.

Oroszlán: VII. 23. – VIII. 23.
Most többen is fúrnak a hátad mö-

gött. Gondolj arra, csak a becsületes út a járha-
tó. Bármilyen nehéz helyzetbe is kerülsz, helyt
fogsz állni. Hamarosan olyan nagy változások
következnek be, amelyek neked kedveznek. 

Szűz: VIII. 24. – IX. 23. 
Újabb lehetőségek és helyzetek adód-

nak a karriereddel összefüggésben. Le-
het, hogy úgy gondolod amivel eddig foglalkoz-
tál, nem az, amit igazán szeretnél csinálni, ezért
lépéseket teszel ennek megváltoztatására.

Mérleg: IX. 24. – X. 23. 
Csillapíthatatlan vágyat érezhetsz ar-

ra, hogy megvásárolj mindent, amit a
közelmúltban megtagadtál magadtól. Igyekezz
visszafogni a költekezési kedvedet, mert egyik
pillanatról a másikra súlyos anyagi veszteségek
érhetnek.

Skorpió: X. 23. – XI. 22.
Meglehetősen össze vagy zavarodva.

Nem tudod, hogy hogyan tovább. Kez-
detnél is egy új kapcsolatba, meg nem is. A szí-
ved még mindig a régit várja vissza. Ha sikerül
végre magadra találnod, akkor megint egyenes-
be került a magánéleted.

Nyilas: XI. 23. – XII. 21.
Fantasztikus formában leszel. Maga-

biztos a fellépésed, szinte senki sem tud ellen-
állni a vonzerődnek. Használd ki az adódó lehe-
tőségeket és a szellemi kapacitásodat, hiszen
nem minden nap adódik ilyen remek helyzeted. 

bak: XII. 22. – I. 20.
Izgalmas találkozásokban lehet ré-

szed. Ha túlságosan elkap a hév, és még
a párodnak is elmondod, akkor ebből nagy ga-
liba támadhat. Ne tedd féltékennyé, gondolj be-
le, neked is rosszul esne ez fordított helyzetben.

Vízöntő: I. 21. – II.19.
Rá fogsz jönni, mi fontos az életben

és melyek azok a dolgok, amikre nem
szabad több időt és energiát pocsékolni. Ha ké-
pes vagy felülemelkedni a sértettségeden és az
indulataidon, rá fogsz jönni, merre van a helyes
irány.

Halak: II. 20. – III. 20.
Erős vágy támadhat benned, hogy

belevesd magad az élet sűrűjébe. Nevet-
gélni, táncolni, szórakozni lenne kedved. A kö-
vetkező hetek erre kiválóan alkalmasak. Ne ülj
otthon, menj el bulizni, érzed jól magad, de
semmit ne vigyél túlzásba.

HOROSZKóP (április 28. – május 12.)
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