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A szerencsi Világörökségi
Kapuzatban borvizsgáló la-
boratóriumot létesítenek,
ami a bor egyedi azonosító-
ját határozza meg. A léte-
sítmény egyedülálló az
egész országban. Cikkünk a
3. oldalon.

ELKÉSZÜLTEK
AZ APARTMAN-
HÁZAK SIMÁN

Átadták a Simai Ifjúsági Tá-
bor apartmanházait, így a
térségben élő gyerekek szá-
mára különleges, egyedi le-
hetőséget nyújt majd a tá-
bor évről évre. Cikkünk a 4.
oldalon.



A Gyárkerti Óvoda gyermekei látogattak el június 20-án kedden a Zemp-
léni Múzeumba. Az Emberi Erőforrások Minisztériuma minden évben pá-
lyázatot hirdet múzeumok számára, aminek köszönhetően megvalósul-
hatott a Gyere a Múzeumba! elnevezésű projekt. Ennek keretében a város
óvodásai megtekinthetik a Zempléni Múzeum kiállítását, ahol tárlatve-

zetéssel és interaktív
játékokkal teszik érde-
kessé a tárlatot a kicsik
számára. A program
célja, hogy a gyerekek
minél fiatalabb korban
megismerkedjenek a
múzeumok világával,
ne legyen számukra
idegen ez a környezet
valamint, hogy felkelt-
sék az érdeklődésüket
a régi korok iránt.

V. E. A.

Évzáró kerti partit tartott a Nyárutó Klub és az Öreg a Nénikéd Klub jú-
nius 15-én, csütörtökön a Rákóczi- vár udvarán. A vidám hangulatú ren-
dezvényen szalonnát sütöttek és házi finomságokkal kedveskedtek egy-
másnak a klubtagok. A nyugdíjasok részt vettek egy 3 napos kirándulá-

son és nemrég tavaszköszöntő partira invitálták taktaharkányi barátaikat.
A nyár folyamán a családjuknak, unokáiknak szentelik figyelmüket és
legközelebb csak szeptemberben találkoznak.

B. T.
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ÓVOdÁSOK A MúZEuMBAN

Ebben az évben is megrendezték a Hegyalja Pedagógus Kórus évzáró
összejövetelét június 13-án, a Rákóczi-vár udvarán, melyen közös főzésre
is sor került. Sándor Zoltán, a kórus karmestere (fo-
tónkon) elmondta, hogy nagyon mozgalmas évet
zártak. Egy újszerű kezdeményezés keretében el-
látogattak Sárospatakra, hogy egy szimfonikus
zenekarral és az ottani kórussal együttműködve
előadják Mozart Te Deum c. művét. A másik je-
lentős esemény a kórustalálkozó volt, ahova meg-
hívtak egy olasz kórust is, akikhez később vissza fog-
nak látogatni Szardínia szigetére. B. T.

TARTALMAS ÉVET
ZÁRT A HEGyALjA

PEdAGÓGuS KÓRuS 

NyuGdíjAS KLuBOK KERTI PARTIjA
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Szerencset a Hegyalja kapujának nevezik, melyet
a 37. számú főút két oldalán található Világörök-
ségi Kapuzat is szimbolizál. Az épületben koráb-
ban turisztikai fogadóépület működött, segítve

a városunkba, térségünkbe látoga-
tók könnyebb eligazodását,

majd a létesítmény sokáig ki-
használatlanul maradt. Koncz
Ferenc polgármester (fotón-
kon) örül, hogy ide telepítik a

borvizsgáló laboratóriumot,
ugyanis munkahelyeket is teremt a

beruházás.
–Régóta keressük a kapuzat kihasználási lehe-
tőségeit. A figyelemfelhívó szerepét betölti, mert
bárki aki erre jár, biztosan megkérdezi, hogy mi
ez az épület. A kihasználtság szempontjából vol-
tak nehézségek az utóbbi időben. Most találtunk
egy olyan lehetőséget, hogy egy rendkívül ko-
moly felszereltségű laboratóriumot idetelepít-
sünk, ami Európában egyedülállóan borászati
méréseket képes elvégezni. Nagyon fontos egy-
részt, hogy ezek a munkálatok Szerencsen zaj-
lanak, de még lényegesebb, hogy ez egy mun-
kahelyteremtő beruházás. A mostani elképzelé-
sek alapján 15 főnek tud munkát adni. A bormin-
ták megőrzésével, elhelyezésével pedig helység
igénye is lesz a laboratóriumnak. Magasan és
speciálisan képzett emberekre is szüksége van
egy ilyen komoly létesítménynek, de természe-
tesen a teljes kiszolgáló személyzetet tekintve
a portástól kezdve egészen a mechanikai mér-
nökökre szükség lesz a jövőben –mondta el

Koncz Ferenc polgármester.
A Diagnosticum Zrt. olyan várost keresett a la-
boratórium felépítésére, ami közel van a borvi-
dékhez, így esett a választás a településünkre. –
Az ötlet onnan származik, hogy kerestünk egy
helyet, ahol fel tudjuk állítani a laboratóriumot.
Egy Európai Uniós pályázatot megnyertünk, ami
lehetővé teszi azt, hogy a különböző borok he-
lyét, termőterületét, fajtáját és évjáratát egyér-
telműen meghatározzuk. Ez az NMR technika
már az egészségügyből ismert, mert hasonló
technikát alkalmaznak például a tumorok kimu-
tatására. Az élelmiszer-vizsgálatban, mézeknél,
üdítőitaloknál, vagy boroknál egyedülálló lehető-
séget ad arra, hogy azonosítani lehessen az
egyes mintákat. Fontos volt, hogy a borvidékhez
közel tudjuk elhelyezni ezeket a készülékeket. A
Hegyalja Kapuja, mint szimbólum adott volt -
mert Szerencs a Tokaji Borvidékhez tartozik -
másrészt a kapuja nyugat felé van nyitva, ami azt
jelenti, hogy az egész országból, Nyugat-Magyar-
országról, is tudnak ide mintákat szállítani. Ez a
vizsgálat nagy pontosságú spektrumot biztosít
a borról, ami alapján két minta egyértelműen el-
különíthető. Ugyanolyan egyedi azonosítást lehet
elvégezni a borok esetében, mint az emberek,
vagy bármilyen más élőlény esetében. Ennek az
eredményét egy biztonsági jellel lehet az üvegre

rögzíteni, ami visszakereshető, ellenőrizhető és
így kizárható, hogy két minta összekeveredjen –
mondta el a Szerencsi Hírek érdeklődésére dr.
Péterfy Ferenc, Diagnosticum Zrt. elnöke. (fo-

tónkon).
Szaszák Péter projekt-

igazgató arról tájékoz-
tatott, hogy a beruhá-
zás kapcsán helyi vállal-
kozókat bíztak meg a

német csúcstechnológia
infrastruktúrájának kiépítésé-

re. – Az épület kialakítása folyamatosan zajlik.
Szerencsen pozitív tapasztalatokat szereztem,
mert a közreműködő vállalkozók nagyon gyorsan
és pontosan jó minőségben, alkalmazkodva a kö-
rülményekhez dolgoztak például az elektromos
vezeték építése, és a légkondicionáló felszerelése
során.
A vizsgálóberendezések óriási elektromágnesek,
amik abszolút zérus fok közelében működnek,
ezért egy külső folyékony nitrogén köpeny van
rajtuk, mint egy termoszban, belül folyékony hé-
lium. Ezeket, a folyékony nitrogént és héliumot
rendszeresen, az egyiket két hetente, a másikat
fél évente egy tartálykocsiból kell mindig után-
tölteni. A jövőben is sok munka várható az épület
és az üzemeltetés körül is – tette hozzá. M. B.

A szerencsi Világörökségi Kapuzatban
borvizsgáló laboratóriumot létesítenek,
ami a bor egyedi azonosítóját határoz-
za meg. Ehhez hasonló laboratórium
eddig csak külföldön volt, ezért a léte-
sítmény egyedülálló az egész ország-
ban. Itt készül el hamarosan Magyaror-
szág bortérképe is.

BORVIZSGÁLÓ LABORATÓRIuMOT
LÉTESíTENEK SZERENCSEN



Koncz Ferenc polgármester beszédében elmondta, hogy a térségben élő
gyerekek számára különleges, egyedi lehetőséget nyújt majd a tábor év-
ről évre. A szalag átvágása után a történelmi egyházak képviselői áldot-
ták meg a tábort, majd a résztvevők megtekintették az épületeket. Simán
2015 novemberében kezdődött el a hat apartmanház szigetelése és nyí-
lászáróinak cseréje, az önkormányzat által elnyert pályázati forrásból. A
belső felújításokat 2016 tavaszától kezdte meg a Szerencsi Városüzemel-
tető Non-profit Kft. saját forrásból. Többek között megtörtént a vizesb-
lokkok kialakítása és a tetőtér belső felületének festése is. A belső felújí-

tási munkálatok két ütemben zaj-
lottak, melyben a Szerencsi Város-
gazda Non-profit Kft. is szerepet
vállalt, így 2017 elejére a hat
apartmanház teljesen elkészült. A
Városgazda Kft. által közmunka-
program keretein belül gyártott
térburkolók felhasználásával a lé-
tesítményt működtető Városüze-
meltető Kft. a Városgazda Kft. se-
gítségével végezte el az udvar
burkolását.

M. B.

Átadták a Simai Ifjúsági Tábor apartmanházait június 14-én
délelőtt.
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ÁTAdTÁK A fELújíTOTT 
APARTMANHÁZAKAT SIMÁN

Az 1956-os forradalom és szabadságharc buká-
sát követően 1958. június 16-án koholt vádak
alapján végezték ki Nagy Imre miniszterelnököt
és mártírtársait. 1989. június 16-án a Hősök te-
rén több tízezer ember részvételével ravataloz-
ták fel Nagy Imre, Maléter Pál, Gimes Miklós, Lo-

sonczy Géza, Szilágyi Jó-
zsef koporsóját és a
több mint kétszáz
honfitársuk holttestét
jelképező hatodik ko-

porsót, így ez a nap egy-
ben az ellenzéki összefogás

szimbóluma is lett – hangzott el a megemléke-
zésen Nagy Imre mellszobránál. Az eseményen
Nyiri Tibor alpolgármester (fotónkon) tartott
történelmi áttekintést, valamint felidézte Nagy
Imre utolsó szavait. Beszédében kiemelte, hogy
az ’56-os hősökre méltóképpen kell emlékez-
nünk és tennünk kell azért, hogy a nemzeti köz-
tudatban megmaradjanak. Ezt szolgálta az
1956-os emlékév is, ami ezen a napon zárult.
Ezt követően Szerencs város intézményeinek
képviselői helyeztek el koszorút a mártír minisz-
terelnök szobránál. A megemlékezésen közre-
működött a Hegyalja Pedagógus Kórus és Zöldi
Csaba. V. E. A.

Az 1956-os mártírok emléknapja alkalmából megemlékezést és koszorúzást tar-
tottak június 16-án.

1956-OS MÁRTíROKRA
EMLÉKEZTEK

Szúnyogirtást végeztek a múlt héten a me-
gyében, köztük Szerencsen is. A nagy szám-
ban megjelenő szúnyogok gátolják a munka-
végzést, a pihenést, a szabadban való tartóz-
kodást, de akadályozzák a nyugodt alvást is.
A szúnyogok elleni védekezésről jogszabály
rendelkezik. A központi szúnyoggyérítési
program negyedik hetében újabb 67 ezer
hektáron folyik a szúnyogirtás, ami 217 tele-
pülést érint. Eddig a többi között Borsod-
Abaúj-Zemplén megyében is végeztek szú-
nyoggyérítést.
A szúnyogok elleni készítmények az emberre
és a háziállatokra semmilyen veszélyt nem je-
lentenek. A katasztrófavédelem honlapján, a
szúnyoggyérítés menüpont alatt nyomon kö-
vethető, hogy melyik napon melyik települé-
sen védekeznek a vérszívók ellen, valamint
térképes ábrázoláson is látható a kezelt te-
rület nagysága és az aktuális heti terv. A
szakemberek folyamatosan mérik a szúnyo-
gok egyedszámát, és ha szükséges, a követ-
kező hetekben elrendelik a szúnyoggyérítést
ott, ahol a helyzet ezt indokolja.

SZúNyOGGyÉRíTÉS
SZERENCSEN IS
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Az első napirendi pontban Angyal Györgyné in-
tézményvezető adott tájékoztatást a Szerencsi
Óvoda és Bölcsőde 2016-2017-es nevelési évben
végzett tevékenységről és köszönetet mondott
a képviselőknek az egész éves támogatásukért.
A testületi ülésen bírálták el a képviselők a Sze-
rencsi Művelődési Központ és Könyvtár igazga-
tói pályázatát. A megbízatást Csider Andor je-
lenlegi igazgató kapta meg további öt évre. Az
igazgató a jövőbeli elképzeléseiről adott tájé-
koztatást. Elmondta, hogy a jövőben minden
pályázati lehetőséget továbbra is igyekeznek ki-
használni. Ezzel kapcsolatban elhangzott, hogy
a közelmúltban két pályázatot nyújtott be az in-
tézmény. Az egyik sikeresen elbírált pályázat
hang és fénytechnika korszerűsítését jelenti. –
A városban és a település környékén a legkor-
szerűbb hang, fény és színpadtechnikával fo-
gunk rendelkezni, ami tovább erősíti a város
központi szerepét – hangzott el. A másik pályá-
zat, amely jelenleg még elbírálás alatt van az „R
épület” foglalkoztató házzá alakítása. Ez jelentős
lépés lesz a Szerencs életében, hiszen a város
szívében lévő „R épület” teljes átalakítása és
korszerűsítése is megtörténik majd a pályázat

keretében. Csider Andor a Turisztikai Kapuzat-
ban kialakított borászati laborról tájékoztatott,
mely a turisztikai fejlesztésben is segít majd. 
A városi könyvtárral kapcsolatban az igazgató
elmondta, hogy a könyvtárhasználat világvi-
szonyban is csökkent és átalakult. – A könyv
olyan információhordozó anyag, egy olyan ál-
landó adatbázis, ami mindig rendelkezésre áll
az emberi agy számára. A mai világban gyorsan
elavulnak az információhordó anyagok, de a
könyv nem. Azt mindig el fogjuk tudni olvasni.
Ezért a feladat, hogy meg kell őrizni a hagyo-
mányos és a digitális formában lévő informáci-
ókat és adatokat – mondta. A könyvtárban
olyan programokat szerveztek, amelyek fejlesz-
tik a kisgyermekek olvasási szokásait, értő ol-

vasásához is segítséget nyújt. Feladatul tűzték
ki különböző érdekes előadások megszervezé-
sét is. Jeles orvosok, költők és jogászok előadá-
sainak megszervezése is a könyvtár feladata,
hogy szellemi és kulturális életünket színesebbé
tegye. A szerencsi média fejlesztésével kapcso-
latban elhangzott, hogy a cél elsőként és hite-
lesen tudósítani. Az igazgató köszönetet mon-
dott a képviselő-testületnek az elmúlt öt évben
nyújtott segítségért.
Az ülésen szó volt még arról, hogy testvérvárosi
kapcsolatot szeretnének kialakítani a lengyel-
országi Pultusk és Szerencs városa között. A
testületi ülés teljes anyaga megtekinthető a
Szerencsi Hírek Youtube csatornáján.

M. B.

A hagyományoknak megfelelően idén is közös
testületi ülést tartottak a térség polgármesterei.
Idén Bekecs adott otthont az eseménynek. A
résztvevőket Bodnár László, Bekecs község pol-
gármestere köszöntötte, majd első napirendi
pontként Koncz Ferenc Szerencs polgármestere
számolt be a Szerencsi Többcélú Kistérségi Tár-
sulás munkájáról. Elmondta, hogy jelenleg a

Társulás a házi segítségnyújtással és egyéb ka-
ritatív tevékenységekkel működik együtt, vala-
mint információ átadási és belső ellenőrzési fel-
adatokat lát el. A következő napirendi pontként
a térség polgármestereinek beszámolója követ-
kezett. Radó Béla, Mezőzombor polgármestere
ismertette, hogy idén két pályázatot is nyertek.
Az egyik a csapadékvíz elvezetésre irányuló pá-

lyázat volt, melynek során 360 millió forint tá-
mogatást kap a település, a másik nyertes pá-
lyázatnak köszönhetően 180 millió forint áll
majd rendelkezésre termelői piac létrehozására.
Ezt követően Bodnár László polgármester szá-
molt be arról, hogy idén Bekecs is több sikeres
pályázatot tudhat magáénak. 160 millió forint
áll rendelkezésre szintén csapadékvíz elvezetés
korszerűsítésére és rekonstrukciójára, valamint
pályázati forrásnak köszönhetően hoznak létre
egy I. világháborús emlékművet is. A beszámo-
lókat követően Ináncsi Tünde a Szerencsi Járási
Hivatal vezetője ismertette, hogy az elmúlt na-
pokban Megyaszót sújtó jégeső hatalmas káro-
kat okozott a településen. Több ház lakhatat-
lanná vált és a károk elhárítása rövid időn belül
elkezdődött. A község vezetői minden tőlük tel-
hető támogatást megadnak a lakosságnak
azonban külső segítségre is szükség van. A hi-
vatalvezető felkérte a polgármestereket, hogy
lehetőségeikhez mérten nyújtsanak segítséget
Megyaszónak. Az ülés befejezéseként Varga
László tartott előadást „Településfejlesztés, te-
lepülésrendezés térinformatikai alapon” cím-
mel.

V. E. A.

KöZöS TESTÜLETI ÜLÉST TARTOTTAK

VÁROSHÁZI NAPLÓ
Szerencs Város Önkormányzata június
22-én tartotta meg soron következő
képviselő-testületi ülését.
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A tanév végével a gyermekek sok szabadidővel
rendelkeznek, ezért gyakrabban fordulnak meg
közterületeken, parkokban és az utak mentén.
Fontos, hogy a szülők felkészítsék őket azokra a
veszélyhelyzetekre, amelyek őket érhetik. Figyel-
meztessék a gyerekeket, hogy értéktárgyaikkal
ne hivalkodjanak, azokat ne hagyják jól látható
helyen. Szórakozóhelyen italaikat ne hagyják őri-
zetlenül, illetve ne próbáljanak ki semmilyen ká-
bítószert és a késő eseti órákban ne induljanak
útnak egyedül. A szülők gyermekeikkel együtt
tekintsék át a legfontosabb gyalogos és kerék-
páros közlekedési szabályokat, vizsgálják át a di-
ákok kerékpárját és szükség esetén szereljék fel
a kötelező tartozékokkal, mint például a fék, vi-
lágítóberendezés, prizma, csengő. A legveszé-
lyesebbek a koponya- vagy hasi sérüléssel járó
balesetek, ezért fontos, hogy a gyerekek visel-
jenek bukósisakot, térd- és könyökvédőt. 
Azonban nem csak a közlekedésben kell foko-
zottan figyelnünk, hanem egészségügyi szem-
pontból is több veszély leselkedhet ránk ebben
az évszakban. Az egyik leggyakrabban előfor-
duló veszélyforrás a leégés. A bőrt érő káros
napsugárzás súlyos betegség kialakulásához
vezethet. A legveszélyesebb a melanoma azaz

a bőrrák. Melanomára utalhat, ha megváltozik
az anyajegy színe, pigmentációja, felszíne vagy
alakja. Amikor az anyajegy terjedni, növekedni
kezd a bőrfelszínen, fontos, hogy azonnal for-
duljunk orvoshoz! Kevésbé súlyos, viszont kel-
lemetlen tünetekkel jár a napszúrás, ami a fe-
detlen fejet érő közvetlen és erős napsugárzás-
tól alakul ki. Fejfájás, nyugtalanság, szédülés,
émelygés, hányás jellemzi. Ennek megelőzése
érdekében napsütésben hordjunk fejfedőt! Ez
különösen gyermekek számára fontos. 
Mondjunk le a túl hosszú napozásról! Izzadás
esetén mindig gondoskodjunk megfelelő folya-

dékpótlásról. A természetjárások során számí-
tanunk kell méh vagy darázscsípésre is, ami
enyhébb esetben csak bőrpírt és duzzanatot
okoz, súlyosabb esetben akár halálhoz is vezet-
het. Mindenképpen forduljunk orvoshoz, ha a
rovarcsípés szájban vagy orrban történik, vala-
mint ha öntudatvesztést, sápadtságot, veríté-
kezést, nyirkos bőrt, szapora légzést vagy pul-
zust, bágyadtságot észlelünk a megcsípett
egyénnél.
Kellő elővigyázatossággal tehát feltöltődhe-
tünk, és minden percét élvezhetjük a nyárnak.

V. E. A.
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Beköszöntött a nyár, ezzel egyidejűleg
elkezdődött a gyerekek által legjobban
várt vakáció is. Ez az időszak a felhőt-
len szórakozásról szól, azonban szá-
mos veszélyt is rejtenek ezek a hóna-
pok, melyekre jó, ha felkészülünk.

MIRE fIGyELjÜNK NyÁRON?

A jó idő beköszöntével egyre többen döntenek úgy, hogy több időt töl-
tenek a szabadban. A természet értékei mellett azonban számítanunk
kell a nemkívánatos élősködőkre. Az egyik legveszélyesebb közülük a
kullancs, ami több súlyos betegség terjesztője lehet. A kullancs az ízelt-
lábúak közé tartozó lapos testű atka féle. Kifejlett állapotban 3-4mm-
esre nő meg. Igen szívós élőlények, táplálék nélkül is elélnek több
évig is akár. A kullancs által okozott betegségek szezonálisak, leg-
gyakoribb előfordulásuk május-június illetve nyár végi időszak.
A kullancs bokrokon, fűszálakon és a leveleken megtelepedve
várja, hogy lecsaphasson áldozatára. A házi kedvenceinkre
fokozott figyelmet kell fordítani, hiszen súlyos betegségek
alakulhatnak ki egy fertőzött kullancs csípésétől. Ku-
tyánk és macskánk már bárhol megfertőződhet, mert
a kullancsok ugyanúgy előfordulnak a házi kertek-
ben és parkokban, mint az erdőben. – Fontos a
megelőzés, elsősorban a füves területek rend-
ben tartása. A permetező szerek használata
csökkenti az élősködők előfordulását. A
másik védekezési forma az állatok keze-
lése. A különböző fürösztő szerek lemo-
sás után két hétig is távol tartják a kul-
lancsokat, bolhákat és legyeket, de

szintén kiváló megoldás a cseppentő oldatok használata, illetve a nya-
körvek és az utóbbi években megjelenő tabletták – mondta el Dr. Boros
László szerencsi jogosult állatorvos. Ha állatunkban kullancsot észlelünk,

azt határozott csavaró mozdulattal távolítsuk el, a helyét fertőtlenítsük
le, majd forduljunk állatorvoshoz a szövődmények megelőzése ér-

dekében. A kullancs által terjesztett betegségek az emberekre néz-
ve is súlyos, akár életveszélyes szövődményekkel járhatnak. A

kullancs nem válogat: tehát felnőtt és gyermek egyaránt ve-
szélyeztetett. – Alapvetően két típusa van a kullancs által

terjesztett betegségeknek: az egyik a bakteriális fertőzés:
azaz a Lyme-kór, amit antibiotikum kúrával kezelhetünk

a másik sokkal súlyosabb lefolyású megbetegedés a
vírus által okozott fertőző agyhártyagyulladás, ami

halálos kimenetelű is lehet, ezért fontos a meg-
előzés. Erre szolgál a fertőző agyhártyagyulladás

elleni vakcina, ami több oltásból áll. Annak
,aki gyakran jár a természetbe, vadászik, il-

letve munkaköréből adódóan kullancsve-
szélyes területeken jár, annak minden-

képpen érdemes beadatnia ezt az ol-
tást – mondta el kérdésünkre Dr.
Bobkó Géza főorvos. V. E. A.

KuLLANCSVESZÉLy
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Az iskola nyolcadik osztályos tanulói az alsóbb
évesek sorfala között vonultak el, majd versek
és énekek csendültek fel a Kulcsár Anita Sport-
csarnokban. Szabó Beáta igazgató ünnepi be-
szédében elmondta, hogy a diákok - az iskola
falai között - eltöltött nyolc év alatt kisgyer-
mekekből fiatal felnőttekké váltak. – Remélem,
csak a szép emlékek maradnak meg emléke-
zetetekben és sosem felejtitek el, hogy honnan
indultatok. Ez az időszak a kemény küzdelmek-
ről, a sikerekről, a kudarcokról, a szívhez szóló
élményekről szólt, de felejthetetlen órákból és
néhány kevésbé kellemes percből is állt. Kívá-
nom, hogy az itt szerzett tudást, és az itt gyűj-
tött tapasztalatokat továbbvigyétek leendő is-
koláitokba, s gyűjtsetek hozzá még többet –
hangzott el. A legsikeresebb tanulók könyv és

pénzjutalomban részesültek. A Kiss Attila Ala-
pítvány díját Béni Roland vehette át Koncz Fe-
renc polgármestertől. A Bolyai- díjat Váraljai

István kapta, a Kulcsár Anita díjat pedig Nagy
Kristóf érdemelte ki. Az év tanára a 2016/2017-
es tanévben Juhász Tiborné lett. M. B.

2017. május 26-án, pénteken a Megyei Vöröskereszt szervezésében El-
sősegélynyújtó versenyen vettünk részt 5 fős csapatunkkal: Diószegi
Györgyi, Kavasánszki Orsolya, Lengyel Kitti, Buza Ferenc, Kovács Levente
részvételével, Ózdon. 17 helyszínen tettük próbára tudásunkat és felké-
szültségünket. A szervezők mindent megtettek azért, hogy a „szituációk
és a sebek” élethűek legyenek, így helyt kellett állnunk szimulált hasi sé-
rültek, kéz- és lábtöréses betegek elsősegélynyújtásában is. A versenyre
lelkiismeretesen felkészültünk, amelyet köszönünk szakmai vezetőink-
nek: Szabó Viktornénak, a gimnázium védőnőjének és Takács Krisztián
mentőtechnikusnak. Tudásunkkal az előkelő megyei 3. helyet szereztük
meg. Reméljük, hogy a versenyen szerzett tapasztalatainkat a való élet-
ben csak nagyon ritkán kell alkalmaznunk, de ha igen, akkor szakszerűen
tudunk majd segíteni az emberi élet és egészség védelmében.

Kavasánszki Orsolya 10.C osztályos gimnazista

MEGyEI ELSŐSEGÉLyNyújTÓ
VERSENyEN jELESKEdTEK

A BOCSKAIS dIÁKOK

Ballagási ünnepséget tartottak a Bo-
lyai János Katolikus Általános Iskolá-
ban június 17-én.

BALLAGÁS A BOLyAI ISKOLÁBAN

A szerencsi Zemplén Múzeum idén is csatlakozott a Múzeumok Éjszakája
elnevezésű országos programsorozathoz. Az esemény nyitányaként Dr.
Petrikovits Lászlóra a múzeum alapítójára emlékeztek domborművénél.
Fazekasné Majoros Judit beszédében elmondta, hogy Dr. Petrikovits Lász-
ló mintegy 400.000 képeslapot, valamint számos ex librist, könyvet, ré-
gészeti, néprajzi és képzőművészeti tárgyat ajánlott fel Szerencsnek 1967-
ben, ezzel életre keltve a város múzeumát. Ezt követően Koncz Ferenc
polgármesterrel helyezték el az emlékezés koszorúját az emlékműnél. A
délután folyamán zenés tárlatvezetéssel folytatódott a Múzeumok Éjsza-
kája, ahol a képeslapok világával ismerkedtek meg a látogatók, illetve
ezen a napon zárult az "Egyszer volt, hol nem volt" - Mesélnek a tárgyak
című időszaki kiállítás is.  Az este leglátványosabb programja az éjszakai,
fáklyás vártúra volt, melynek során a vendégek bebarangolták a Rákóc-
zi- várat megismerve a vár és lakóinak történetét. Kísérő programként
kézműves foglalkozásokon vehettek részt kicsik és nagyok egyaránt.

V. E. A.

MúZEuMOK ÉjSZAKÁjA
SZERENCSEN
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Június 23-án tartották meg a tanévzáró ünnepséget a Bolyai János Ka-
tolikus Általános Iskolában. A diákok műsora után Szabó Beáta igazgató
számolt be a tanév eseményeiről. Ezt követően a kitűnő és jeles tanulók
könyvjutalomban részesültek, majd a pedagógusok kiosztották az év
végi bizonyítványokat a gyerekeknek. Az iskola létszáma 442 fő, ebből
129 diáknak lett kitűnő a bizonyítványa. Az iskola átlaga 4,2 lett.
A Rákóczi Zsigmond Református Általános Iskolában június 26-án tar-

tottak tanévzáró ünnepséget. A diákok műsorát követően Ráczné Váradi
Éva köszöntötte a megjelenteket. Beszédében elhangzott, hogy idén na-
gyon sikeres évet zárt az iskola, hiszen a 485 tanulóból 145 diáknak ki-
tűnő bizonyítványa lett. Az igazgató tanulmányi eredmények mellett ki-
emelte, hogy számos megyei és országos versenyen is szép sikereket ér-
tek el a tanulók. Ezt követően a kitűnő tanulmányi eredménnyel rendel-
kező diákok átvették okleveleiket és könyvjutalmaikat.

TANÉVZÁRÓ AZ ÁLTALÁNOS ISKOLÁKBAN

Dr. Gál András igazgató szerint a tanulók
megkapták azt a tudást, amivel biztos főis-
kolai vagy egyetemi felvételre számíthat-
nak. – Szerencsénk volt, három nagyszerű
elnököt kaptunk: egyet Sárospatakról, az
Árpád Vezér Gimnáziumból, egy igazgatónő
a Tokaji Ferenc Gimnáziumból és egy helyi
tanárnő a szomszédos szakgimnáziumból
érkezett hozzánk. Az elnökök biztatták ta-
nulókat, nyugodt körülményeket biztosítot-
tak számukra. Az iskolavezetés és a gimná-
zium jó feltételeket teremtett, klimatizált
termekben vizsgázhattak a tanulók. Renge-
teg kitűnő és jeles eredmény született. Na-
gyon köszönöm kollégáimnak a hozzáállást,
lelkiismeretes négy éves munkájukat. Úgy
gondolom, hogy a tanulók megkapták azt a
felkészítést, azt az alapot, ami egy középis-
kolában, egy gimnáziumban szükséges. Sok
sikert! Szeptemberben pedig várjuk az újon-
cokat, az elsősöket, jöjjenek minél többen
és érezzék jól magukat a Bocskai István Ka-
tolikus Gimnáziumban – mondta Dr. Gál
András.
A 2017-es felvételi ponthatárait várhatóan
2017. július 26-án hozzák nyilvánosságra,
ekkor derül ki, hogy a diákok bekerülnek-e
a kiválasztott szakra.

M. B.

Június 19-én kezdődtek el a középszintű a szóbeli érettségi vizsgák a Bocskai István Katolikus Gimnáziumban. Egriné Ármány
Szilvia érettségi vizsgaelnök érdeklődésünkre elmondta, hogy a gimnazisták megállták a helyüket az érettségin, hiszen
mind a személyi, mind a tárgyi feltételek adottak voltak a sikeres vizsgához.

VÉGET ÉRT A TANÉV A GIMNÁZIuMBAN
A Bocskai István Katolikus Gimnáziumban júni-
us 15-én tartották a tanévzáró ünnepséget. A
diákokat Gazdóf Miklósné igazgatóhelyettes kö-
szöntötte, majd elmondta, hogy az iskola 623
tanulójából 50 diáknak kitűnő lett a bizonyítvá-
nya. Közösségi és közéleti munkájáért, valamint
példamutatásáért a Kiss Attila Alapítvány az
„Iskola legsikeresebb tanulója” díjat idén Top-
lenszki Zalán vehette át Koncz Ferenc polgár-
mestertől. A Balogh Sándor alapítvány képvise-

letében Szerbin Ildikó kétszázezer forintos tá-
mogatást adományozott az iskolának. A
2016/2017-es tanévben a legjobb átlagot a 12.A
osztály érte el 4,5 eredménnyel, mindössze 1
század lemaradással 4,49 átlaggal a második
helyen a 9. A osztály végzett. Harmadik helyen
a 12.H osztály végzett 4,41 átlaggal. Az iskola
22 osztályának átlaga 3,88. Az tantestület sza-
vazata alapján az év tanára Vitányiné Papago-
rasz Heléna és Czibere Gergő lett. N. I.

SZÓBELI ÉRETTSÉGI A BOCSKAIBAN
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Goldschmidt József a fesztivál egyik szervezője
elmondta, hogy nagy sikerű Csokoládé Feszti-
vál mellé szeretnének az Összművészeti Fesz-

tivállal is hagyományt teremteni. – Megpróbálunk egy olyan fesztivált
szervezni, ami a színházművészetre épül. Elsősorban színházi programok
lesznek, társművészeti bemutatókkal kiegészítve. Ez valóban csak ízelítő,
mert sok minden most még nem valósulhat meg. A színházi programok
mellett is törekedtünk arra, hogy olyan előadásokat hozzunk, melyek tar-
talmasak, de egyben szórakoztatóak is. A Vajdaságból két színház érke-
zik, az egyik az Újvidéki Színház Edith Piaf estje. Ezen kívül sok interaktív
gyerekprogramot mutatunk be. Célunk, hogy lehetőséget adjunk a kül-
honi magyar művészek bemutatkozására. Lesz zenei program, sanzonok
élő zenekarral és Kárpát-medencei népzenész találkozó is – mondta
Goldschmidt József. A Külhoni Magyar Nemzeti Színház előadása a Be-
atles emlékek nyitja majd a fesztivált. Bocsárszky Attila, művészeti vezető
elmondta, hogy 2016 januárjában alapították a színházat Kassán, de épü-
lete nem volt. Októbertől azonban városunk ad majd otthont a színház-
nak. – Beszélgettem már régebben a szerencsi polgármesterrel a szín-
házzal kapcsolatban, hogy jó lenne itt Szerencsen létrehozni egyet és szí-

nitábort is csinálni. Aztán két hónappal ezelőtt jött a felkérés és készí-
tettem egy dramaturgiai tervet, amit majd a nézőknek fogunk ajánlani.
Így lett a felkérésből repertoár színház állandó társulattal. Mivel a nevünk
Külhoni Magyar Nemzeti Színház szerettem volna, hogy határon túli szí-
nészek legyenek a társulatban. A szerencsi közönség az Összművészeti
Fesztivál után szeptemberben- októberben láthatja majd az előadásain-
kat Szerencsen.

A Külhoni Magyar Nemzeti Színház első
alkalommal rendezi meg Szerencsen a
magyART elnevezésű Összművészeti
Fesztivált 2017. július 13-16. között.

öSSZMűVÉSZETI fESZTIVÁL 
SZERENCSEN

Újra gazdag és színes prog-
ramkínálattal várja látogatóit
Tokaj-Hegyalja és Zemplén
legnagyobb kulturális esemé-
nye, az idén 26 éves Zempléni
Fesztivál. A programsorozat
augusztus 11-19 között kínál
magas színvonalú komolyze-
nei koncerteket, színházi-és
táncelőadásokat, kiállításo-
kat, családi és gasztronómiai
programokat a közönségnek,

amelyekért érdemes több napot, akár a teljes időszakot
Zemplénben tölteni. Sárospatak, Sátoraljaújhely, Szerencs
és Tokaj mellett több zempléni település szabadtéri hely-
színei és legszebb műemlékei adnak otthont a legkivá-
lóbb magyar szólisták, népszerű együttesek és külföldi
vendégművészek produkcióinak. Szerencsen a fesztivál
keretein belül augusztus 13-án Kass János grafikus, festő
és szobrászművész kiállítása nyílik majd meg a Zempléni
Múzeumban. Az ezt követő napokban koncertet ad majd
a Góbé zenekar, illetve a Jazz Steps Band is a Rákóczi-
vár udvarán. A komoly zenét kedvelők számára pedig
kellemes szórakozást nyújt majd a katolikus templomba
tervezett Barokk Kamaraest, melynek során a Recurring
Company formáció előadását hallhatják az érdeklődők.

Bocsárszky Attila és Goldschmidt József

26. ZEMPLÉNI
fESZTIVÁL

Magyarország Kormánya az Idősügyi Info-
kommunikációs Modellprogram hátrányos
helyzetű térségekre történő kiterjesztésé-
ről szóló 1056/2017. (II.7.) Korm. határo-
zatban döntött arról, hogy az Idősügyi In-
fokommunikációs Modellprogram folyta-
tásaként, annak hátrányos helyzetű térsé-
gekre történő kiterjesztése szükséges.
A fenti Korm. határozat értelmében a prog-
ram városunkra is kiterjesztésre került.
Az országos program célja az idősek élet-
minőségének javítása, a szociális és
egészségügyi ellátórendszer tehermente-
sítése. A programhoz szükséges infokom-
munikációs eszközöket, az internet-hoz-
záférést a Kormányzati Informatikai Fej-
lesztési Ügynökség biztosítja az erre rá-
szoruló idősek részére.
A közfoglalkoztatási program a Belügymi-
nisztérium támogatásával és a Segítő Ke-
zek az Aktív Évekért Közhasznú Nonprofit
Kft. irányításával valósul meg. A program
keretében Szerencsen 10 fővel kötött köz-
foglalkoztatási szerződést a program irá-
nyítója.

A program során a közfoglalkoztatott
munkatársak a településen élő 65 év
feletti, a programban résztvevő időse-
ket tanítják meg a számítógép- és in-
ternethasználatra. Az igényfelmérés
kérdőív segítségével történik. A prog-
ramban való részvételre meghatározott
szempontok alapján 50 fő kerül kivá-
lasztásra. A résztvevő idősek oktatása
saját otthonukban történik, míg a to-
vábbi kapcsolattartás az önkormányzat
által kijelölt diszpécserközponton ke-
resztül, Skype program segítségével va-
lósul meg.
Ezúton is felhívjuk az idősek figyelmét,
hogy az igényfelmérés során használt
kérdőív kitöltésével megbízott kollégák
minden esetben rendelkeznek eredeti,
Szerencs Város Önkormányzata Jegyző-
jének aláírásával, valamint bélyegzőle-
nyomatával ellátott igazolással. Kérjük,
hogy az igazolás felmutatását minden
esetben kérjék kollégáinktól, ezt követő-
en segítsék munkájukat.

Szerencs, 2017. június 27.

IdŐSÜGyI 
INfOKOMMuNIKÁCIÓS 
PROGRAM SZERENCSEN



Lakatos Marianna elmondása szerint már gyer-
mekként is tanár szeretett volna lenni. – Mindig
az emberi kapcsolatok érdekeltek és az érzel-
mek. Sokszor figyeltem a körülöttem lévőket és
már akkor tudtam, hogy tanár szeretnék lenni.
Ebben az irodalom is segített. Amikor a kezem-
be került néhány könyv és elkezdtem olvasni,
magyarázatot kaptam emberi dolgokra, nagy
érzésekre. Aztán beleragadtam az olvasás sze-
retetének hangulatába, később pedig a törté-
nelem és a magyarság kezdett érdekelni – kezdi
Lakatos Marianna.
A magyar tantárgyat és az irodalmat már az alsó
évfolyamon megszerette. – Mezőzomboron jár-
tam általános iskolába és szeretettel emlékszem
vissza az alsó tagozatos tanár nénim színjátszó
szakkörére. Már negyedik osztályban bedobott
minket a mélyvízbe. Először helyzetgyakorlatok-
kal kezdtünk és készültünk a műsorokra. Nagyon
szerettem szerepelni. Az vonzott a legjobban
benne, hogy volt körülöttem egy csapat és szív-
vel- lélekkel csináltuk. Aztán felsős koromban is
minden ünnepen, versenyen szavaltam – meséli. 
– Az irodalom szeretetének egyik fontos pontja
a színjátszó szakkör volt, a másik pedig a ma-
gyar tanárom Dombóvári Márta. Ő látta azt,
hogy mennyire érzékeny vagyok és mennyire
kutakodom az emberi dolgok iránt. Azoknak az
óráknak a hangulata nagyon meghatározó volt
számomra és olyan példaképpé vált, hogy el-
döntöttem: én is így fogom csinálni – tette hoz-
zá Lakatos Marianna. 
A Bocskai István Gimnáziumban 1991-ben érett-
ségizett, majd Egerben folytatta tanulmányait
magyar-történelem tanári szakon. Főiskolás ko-
rában is kereste a lehetőségeket és különböző
városi rendezvényeken lépett fel egy-egy verset
szavalva. Pályakezdőként Tállyára került. –
Olyan szoros gyökerekkel kapcsolódom a kör-
nyékhez és a szüleimhez, hogy a főiskola elvég-
zése után nem is akartam messzire menni. Ak-

kor több falusi iskolában hirdettek állást és va-
lahogy Tállyát választottam. Emlékszem, hogy
négyen adtuk be a jelentkezésünket magyar-
történelem tanári állásra. Még volt egy órányi
időm, hogy az akkori igazgatónővel találkozzak,
úgyhogy leültem a falu szélén egy padra és úgy
éreztem, mintha én idetartoznék. Nagyon sze-
rettem ott tanítani. Öt évig dolgoztam Tállyán,
ami valóban ugródeszka volt és szép élménye-
ket szereztem – folytatja Lakatos Marianna.
Tállya után Zemlényi Zoltán, a Bolyai iskola egy-
kori igazgatója hívta a szerencsi intézménybe
tanítani. – Zemlényi Zoltán mondta, hogy szük-
ség van rám főleg a tehetséggondozó program-
ban és van magyar-történelem tanári állás az
iskolában. Akkor kerültem ide. Szerettem ezt a
pörgést és szeretethalmazt, ami itt fogadott.
Azóta ez az iskolám – tette hozzá. – Az alap,
ami mozgat az a szeretet, a legfontosabb em-
beri érzésem. Amikor bemegyek egy terembe
tudom, hogy a gyerekek tisztelik a tudásomat,
és az is nagyon fontos, hogy én is tisztelem az
ő tudásukat. Ezt a gyerekek érzik. Amikor kezdő
voltam, akkor is el tudtak fogadni, mert partnert
láttam bennük. Van véleményük és mindig
meghallgatom őket. Sok mindenen átlendültem
azzal a tudattal, hogy fontos vagyok a gyere-
keknek. Igyekszem nagyon sokat velük lenni és
szoros kapcsolatot kialakítani. Most meg is fo-
galmazta az osztályom: azért nem akarnak
rosszak lenni, hogy ne bántsanak engem –
mondta Lakatos Marianna. 
A tanárnő azt mondja, hogy a munkája egyben
a hobbija is, mert végtelenül szeret tanítani. –
Ha kapnék még egy életet, akkor is tanár lennék.
Úgy lépek be az iskola kapuján, hogy nem azt
érzem, munkahelyre jövök. Nagyon szeretem a
magyar nyelvet, és fontos a gyerekeknek úgy ta-
nítani, hogy az nem egy tantárgy, hanem az
édes anyanyelvünk, amit majd tovább fogunk
adni. Az irodalomórákba mindig beleviszem a
drámajátszást, hogy a gyerekek egyénisége ki-
bontakozzon és olyan jó azt látni, amikor nyol-
cadikban kikerülnek a kezemből és mindenről
van véleményük – mesélni Lakatos Marianna.
A Kiss Attila Alapítványt 2005-ben alapították.
Zemlényi Zoltán is tagja volt a civil szervezetnek
és Lakatos Mariannát kérte meg, hogy dolgoz-
zanak együtt. 

– Kiss Attila a gimnázium igazgatóhelyettese
volt és 2003-ban halt meg. Az ő emlékére hoz-
ták létre az alapítványt, az ő emlékét őrizzük és
ápoljuk, de emellett a szervezet célja a tehet-
séggondozás. Elkezdtünk együtt munkálkodni
és megszerveztem az első olvasottsági vetélke-
dőt. Ennek már 13. éve, és nagyon szeretem. A
fő cél a tehetséggondozás. Szabályként kikötöt-
tük, hogy csak magyar szerzők műveit adjuk ol-
vasmányként. Az első évben Vass Albert 13 al-
mafa című könyvét kellett elolvasni a gyerekek-
nek, de sokszor választottunk erdélyi magyar
írókat. Az elején még a Rákóczi-vár Lovagter-
mében tartottuk meg a vetélkedőt, de volt
olyan év, hogy 21 csapat is megmérettette ma-
gát. 5- 8-osztályig hirdetjük a versenyt. Minden-
hol igyekszünk ott lenni, mert sokrétű az ala-
pítvány. Jövőre az olvasottsági versenyt már
Zemlényi Zoltán olvasottsági versenynek fogjuk
hívni – mondta Lakatos Marianna.
2015-ben lett az alapítvány 10 éves. Akkor Gál-
Halász Anna: Különös küldetés című regénye
volt a kötelező olvasmány, majd a mezőzom-
bori írónő halála után az alapítvány dombor-
művet készíttetett emlékének tiszteletére. A ci-
vil szervezet minden évben átadja „Az iskola
legsikeresebb tanulója” címet a környék tehet-
séges diákjainak. – Mikor elmegyek átadni a
díjat, mindig beszélek Kiss Attiláról és a tehet-
séggondozásról. Attila egy kis faluból, Megya-
szóról indult el és egy kis faluban, Prügyön is
tanított, de bárhol élt, bárhol tanított, az min-
dig fontos volt neki, hogy figyeljen a tehetsé-
ges gyerekekre, főleg akkor, ha faluról jöttek és
esetleg hátrányos helyzetűek is voltak – mond-
ta Lakatos Marianna. 
A tavalyi évben Pogácsás Tibor államtitkár ki-
tüntetést adományozott a szervezetnek, melyet
a kuratórium elnökeként Lakatos Marianna ve-
hetett át Budapesten. – Ez az elismerés azt je-
lenti, hogy figyelnek ránk és sok hasonló alapít-
ványra lenne szükség, ami próbálja megtalálni
és összefogni a kis tehetségeket – 
– A Kiss Attila Alapítvány tervei között több
megvalósítandó ötlet szerepel még, amivel
nemcsak Kiss Attila emlékét őrizzük majd, ha-
nem mindenkiét, aki tett valamit a gyerekekért,
a mi munkánkat segíti, és már nincs közöttünk.

M. B.

Lakatos Marianna 16 éve dolgozik a Bolyai János Katolikus Általános Iskolában ma-
gyar és történelem szakos tanárként, de emellett a Kiss Attila Alapítvány kurató-
riumának elnöke is. Több évig munkálkodott Zemlényi Zoltánnal együtt, aki koráb-
ban az iskola igazgatója és a civil szervezet elnöke volt. Együtt sokat tettek azért,
hogy a tehetséges gyermekek kibontakozhassanak. Az alapítvány minden tanév
végén megjutalmazza a szerencsi és a környékbeli iskolák egy-egy sikeres tanulóját.
Lakatos Mariannával beszélgettem pályájáról és az irodalom iránti szeretetéről.

„HA KAPNÉK MÉG EGy ÉLETET, 
AKKOR IS TANÁR LENNÉK”
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Szerencsi Polgármesteri Hivatal
Szerencs, Rákóczi út 89., Tel: (47) 565-200, Fax: (47) 565-210, E-mail: hi-
vatal@szerencs.hu. A hivatal ügyfélfogadási ideje: hétfő 8–12 óráig,  szer-
da: 8–12 és 13–16 óráig, péntek 8–12 óráig.
Fogadóórák: Koncz Ferenc polgármester: időpont-egyeztetéssel.
Dr. Egeli Zsolt alpolgármester: minden hónap harmadik hétfőjén 14
órától, legközelebb július 17-én. Nyiri Tibor alpolgármester: minden
hónap harmadik csütörtökén 14 órától legközelebb július 20-án. Dr. Bar-
va Attila jegyző: minden páros hét szerdáján 8-12 óráig, legközelebb
és július 12-én és július 26-án. A fogadóórák általános bejelentkezés alap-
ján 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.

Nemzeti Adó- és Vámhivatal

Szerencs, Széchenyi út 43. Tel.: (47) 361-864. Hétfő és csütörtök 8–15
óra, péntek 8–12 óra. Miskolc, Kazinczy út 19. Hétfő 8–18 óra, kedd és
csütörtök 8–12 óra, szerda: 14–18 óra, péntek 8–11 óra.

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 rendelő: ren-
del: 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 háziorvos. Cím:
Szerencs, Rákóczi út 51. Tel.: (47) 361-203. Rendelési idő: hétfő: 8–12 óráig;
kedd: 12–16 óráig; szerda–péntek: 8–12 óráig. V. számú háziorvosi ren-

delő: rendel: dr. Gál Tamás háziorvos. Cím: Szerencs, Rákóczi út 75. Tel.:
(47) 305-252. Rendelési idő: hétfő–kedd: 8–12 óráig; szerda–péntek: 13–
16 óráig.

Ügyeletes Gyógyszertárak 
Június 26. – július 2.: Alba Gyógyszertár, július 3-9.: Tesco Gyógy-
szertár, július 10-16.: Centrum Gyógyszertár, július 17-23.: Oroszlán Pa-
tika, július 24-30.: Alba Gyógyszertár, július 31. – augusztus 6.: Tesco
Gyógyszertár, augusztus 7-13.: Centrum Gyógyszertár.

Szerencsi Hírek ügyeleti telefonszáma:

(20) 340–6089
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SZERENCSI SZAKKÉPZÉSI CENTRuM
MűSZAKI ÉS SZOLGÁLTATÁSI 

SZAKGIMNÁZIuMA ÉS SZAKKöZÉPISKOLÁjA

2017. SZEPTEMBERÉTŐL
INduLÓ KÉPZÉSEK

KöZÉRdEKű INfORMÁCIÓK

A B.-A.-Z. Megyei Kormányhivatal Szerencsi Járási Hivatal Foglalkoz-
tatási Osztályán nyilvántartott állásajánlatok alapján Szerencsen szer-
kezetlakatost, árukiadót, targoncavezetőt, felsővezeték szerelőt, re-
habilitációs mentort, könyvelőt, gépészmérnököt, villamosmérnököt,
szakácsot, felszolgálót, csomagolót, gépkezelő betanított munkást
segédmunkást közfoglalkoztatásban és erőgépvezetőt keresnek. Me-

gyaszón, Legyesbé-
nyén és Bekecsen ka-
mionvezetőt, Tokaj-
ban gyorséttermi el-
adót, Tállyán szobasz-
szonyt, recepcióst,
konyhalányt, pincért
alkalmaznának.

Szakmai bizonyítvánnyal rendelkezők érettségi felkészítője:
– nappali tagozat (2 év, nappali órarend szerint),
– esti vagy levelező tagozat (2 év, heti 3 nap, vagy heti 2 nap iskola).

Szakirányú érettségi utáni szakképzés:
52 815 01 Gyakorló fodrász (nappali tagozat, 1 év),
54 811 01 Vendéglátásszervező-vendéglős (nappali, 1 év),
54 481 04 Informatikai rendszergazda (nappali, 1 év).

Érettségi utáni szakképzés:
54 815 01 Fodrász (nappali vagy esti tagozat, 2 év).

Szakképesítéssel már rendelkezők, érettségizettek részére (2 év):
34 762 01 Szociális gondozó és ápoló (esti tagozat),
34 522 04 Villanyszerelő (nappali vagy esti tagozat),
34 542 06 Női szabó (nappali vagy esti tagozat),
34 582 09 Központi fűtés- és gázhálózat rendszerszerelő (nappali
vagy esti tagozat).

35 345 01 Kis- és középvállalkozások ügyvezetője I. (esti ta-
gozat) (310 óra ingyenes angol, német nyelvtanulás).

A képzések ingyenesek!
Jelentkezni személyesen 

az iskola titkárságán lehet.

ÁLLÁSAjÁNLATOK

Tisztelt Olvasóink, kedves Nézőink!
A szerkesztőség munkatársai júliusban 

éves rendes szabadságukat töltik. 
A városi lap legközelebb 

augusztus 11-én jelenik meg. 
Lapzártánk napja augusztus 4-e.

A Szerencsi Városi Televízió 
júliusban nem jelentkezik új műsorokkal. 

friss adásokat augusztus 4-től láthatnak nézőink.



A görögdinnye (Citrullus lanatus) a tökfélék csa-
ládjába tartozik, Afrika déli részéről származó nö-
vény. Sokan mondják, milyen finom gyümölcs is a
görögdinnye, pedig valójában a zöldségek család-
jába tartozik. Származását tekintve a Kalahári-si-
vatagban rengeteg terem belőle, ezért gondolják,
hogy innen származik. Az ókori Egyiptomban
megbecsült helyet foglalt el az ételek között. Elő-
fordult az, hogy a fáraó sírjába a kincsek mellé gö-
rögdinnyét tettek. A 10. században már termesz-
tették Kínában, és ez az ország a világ legjelentő-
sebb görögdinnye termesztője napjainkban is. Az
európaiak a középkorban ismerkedtek meg ezzel
a gyümölccsel, arab közvetítéssel. Hazánkba a 13.
század körül hozták be. Formája hosszúkás vagy
kerek, színe sötétzöld vagy világoszöld csíkos, hú-
sának színe pedig lehet piros vagy sárga. Általá-
ban július elejére érik meg a gyümölcs és szeptem-
berig élvezhetjük termését. A görögdinnye több
mint 90-95%-a víz. Alacsony tápértékkel, de ha-
talmas ásványianyag-tartalommal bír: 10 dkg gyü-
mölcs közel 1 milligramm vasat, rengeteg A-vita-
mint, káliumot, kalciumot és magnéziumot tartal-
maz. Legkedvezőbb tulajdonsága a magas víztar-
talmában rejlik. Kiválóan alkalmas a tisztítókúrák-
hoz: nagymennyiségű víztartalma miatt gyorsan
áthalad a szervezeten a nem kívánatos anyagok-
kal együtt. Elsősorban a veséknél fejti ki jótékony

hatását, kimossa a húgysavköveket és átmossa a
szervezetet. Fogyókúrázóknak is ajánlják, hiszen a
magas víztartalom miatt gyorsan megjelenik a jól-
lakottság érzete, emellett igen alacsony a kalória
tartalma. A dinnye magjai is gyógyhatásúak, két
evőkanálnyi magot egy pohár vízben negyedóráig
forralva főzetet kapunk, ami cukor- és vesebajra
kiváló. A dinnye biztosítja azokat az ásványi anya-
gokat, amelyre a testünknek szüksége lehet a
nagy nyári melegben. Tartalmaz elegendő sót, pó-

tolja az izzadsággal elveszített ásványi anyagokat.
Az említett vitaminokon túl még sok cinket, C-vi-
tamint, elegendő szelént és antioxidánst is tartal-
maz. N. I.

Az orvosi zsálya őshazája
Dél-Euópa, a Földközi-
tenger, a dalmát tenger-

part vidéke, a karsztos
hegyvidék. Magyarországon

nem őshonos, de megél az itt-
honi éghajlaton is, gyógynövényként

termesztik, dísznövényként pedig kertekben, ül-
tetik. Az európai és a kínai hagyományos orvos-
lás is évszázadok óta használja. Ételek fűszere-
ként főleg húsok elkészítésekor lehet hasznos,
más fűszerekkel együtt használva. Zsírosabb hú-
sok, vadak, szárnyasok fűszerezésére is jó, de
máj-és pástétomkészítésnél is használhatjuk. A
zsálya erősen antioxidáns anyagokat tartalmaz,
melyek lassítják a hús megromlását. Az ókori gö-
rögök és rómaiak kezdetben húsok tartósítására
használták. Gyógyteaként leggyakrabban torok-
fájásra használják, felsőlégúti betegségek házi
kúrájának kiegészítésére, gyakran mézzel ízesítve
vagy teakeverékek gyulladáscsökkentő alkotóré-
szeként. Teakészítéshez szórjunk csészénként 1-

2 kávéskanál szárított zsályalevelet forró vízbe,
majd hagyjuk 10 percig állni. Toroköblögetésre,
gargalizálásra (pl. gennyes mandulagyulladás
esetében) és teaként kortyolgatva is hatásos, a
„túladagolástól” azonban intenek, napi 1-3 csé-
szényi elegendő, ha belsőleg fogyasztjuk, na-
gyobb mennyiségben zavarhatja az emésztő-
rendszer működét. A zsályát gyomor- és bélhurut
esetén felfúvódásgátló és görcsoldó szerként is
használhatjuk. Egyes források a menopauza so-
rán gyakori hőhullámok enyhítésére is eredmé-
nyesnek találták a zsályát. Fertőtlenítő, antibak-
teriális tulajdonságát szájöblögetésnél lehet még
segítségül hívni: sebek, protézis nyomása alatt

keletkezett feldörzsölések gyorsabb gyógyulása
érdekében, de ínysorvadás, fogínyvérzés esetén
is segíthet. Túlzott izzadékonyság csökkentésére
forrázatát a fürdővízbe szűrhetjük, ezesetben se-
gíthet belsőleg napi két pohár hideg zsályatea el-
fogyasztása is. A növény tujon tartalma miatt a
szakirodalom mérsékelt alkalmazását javasolja.
Terhes és szoptató anyáknak, a kifejezetten ala-
csony vérnyomásúaknak és a két éven aluliaknak
pedig ellenjavallt a zsálya használata. A tujont
egyes források azonban a mentális teljesítmény
és koncentráció fokozására tartják hasznosnak,
a „gondolkodó teájaként” írva le a zsályát.

Vitelki László, Gyógynövénybolt
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Legutóbbi játékunk megfejtése: indiai bolhafű. A beküldők közül Tóth Benjámin, 3900
Szerencs, Kandó Kálmán út 8. szám alatti olvasónk a Szerencsi Gyógynövénybolt (Rákóczi
út 104.) ajándékcsomagját nyerte. A nyereményről szóló utalvány átvehető a szerkesztősé-
günkben. Új kérdésünk: Mire használták a zsályát az ókori görögök? Megfejtéseiket au-
gusztus 4-ig postázzák címünkre (3900 Szerencs, Rákóczi út 94.) vagy adják le a Fürdő és
Wellnessház recepcióján. A borítékra írják rá: Egészségünkért.

A HÉT GyÓGyNöVÉNyE: A ZSÁLyA

Rovatunkban Butykai Zoltánné által beküldött epres-tepsis szelet elkészítési módját
ismertetjük meg olvasóinkkal.

Hozzávalók: Piskóta: 5 tojás, 5 ek. porcukor, 5 ek. víz, 0,5 dl olaj, 5 ek. liszt, 1 ek kakaópor, 1
sütőpor, 1 ek csokis pudingpor. Krém: 0,5 kg eper, 0,5 dl Hulala tejszín, 2 habfixáló, 1 ek. porcukor,
2 vanília, 1 eper puding, 3 dl tej. Elkészítés: A tojásfehérjét kemény habbá verjük és beletesszük
a porcukrot. Ezután beletesszük a tojássárgáját, a vizet, az olajat és jól felverjük. Ezt követően
óvatosan beleforgatjuk a lisztet, a kakaót, a sütő-
port és a pudingport. Egy kizsírozott és kilisztezett
tepsibe tesszük és készre sütjük. Krém: Az epret
megmossuk, és 4 felé vágjuk. A tejszínhabot fel-
verjük a habfixálóval. A kihűlt pudinggal összeke-
verjük, beletesszük a porcukrot, a vaníliát majd a
darabolt epret. Rátesszük a piskótára, a tetejét
eperrel és csoki-forgáccsal díszítjük.

RECEPTKLuB: EZT SÜSd MEG!

A legkedveltebb nyári gyümölcs szezonja is eljött, hiszen a görögdinnye való-
színűleg a legtöbbet vásárolt hűsítő finomság ebben az időszakban. Nemcsak
mézédes íze miatt közkedvelt, hanem méregtelenítő hatásáról is ismert és ren-
geteg vitamin található benne.

A NyÁR SLÁGERE: A GöRöGdINNyE
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Mint oly sok európai városé, Regensburg törté-
nete is a kelta-római korba nyúlik vissza, ese-
ményekben gazdag múltjának megfelelően az
óvárosi részben sok szép, régi épületet láthat-
tunk. Ezek közül is kiemelkedik a Szent Péter
dóm. Ezen a helyen már a 11. század közepén
egy román bazilika állt. Az óváros épületei, mű-
emlékei, házai eredeti állapotukban pompáz-
nak, mivel a II.Világháború bombázásai elkerül-
ték a települést. Folytattuk utunkat Geisenhe-
imbe, ahol a város polgármestere, Frank Kilián
köszöntötte csapatunkat. Hangsúlyozta, meny-
nyire fontos neki a két város egyesületi kapcso-
lata, valamint értékeli a baráti viszony kialaku-
lását. Elmondta, hogy júliustól megválik a pol-
gármesteri tisztségétől, de továbbra is tagja
marad az egyesületnek. Látogatásunk követke-
ző célpontja a Rüdessheimi Ohlig pezsgőpincé-
szet volt, ahol 2 millió palack pezsgőt, és hab-
zóbort állítanak elő. Ezt követően a Nieder-
wald-emlékmű megtekintése volt a cél, mely a
Rajna felett 300 méter magasságba épült. Az
emlékmű 25 méter magas talapzaton áll, rajta
Germania 10,5 méter magas alakja a Német Bi-

rodalom 1871. évi kikiáltására emlékeztetve.  A
panoráma pazar kilátást nyújtott a Rajnára, a
szőlőtáblákra, a környező településekre.  Dél-
utáni programunk a „ Magic Bike” motoros ta-
lálkozó volt, melyen közel 30 ezren vettek részt
és a rendezvény 2003-tól hozza össze e techni-
kai sport hódolóit. Utunk során hajókirándulá-
son is részt vettünk Geisenhemtől a Loreley-
szikláig. A középkor és a kora újkor zűrös idő-
szakaira emlékeztetnek a lovagvárak egész so-
ra, hiszen szinte minden hegyre jut belőlük egy.
Szédületes a látvány, nem lehet betelni, nem le-
het megunni, felejthetetlen az élmény. 
Geisenheimi vendéglátóinkat meghívtuk 2018
augusztusában, a XI.Csokoládé Fesztiválra, me-
lyet örömmel elfogadtak. Rüsselsheimbe, az

Opel városába utaztunk, a Hesseni Napok zá-
rónapjára, ahol megtekintettük a „Természet
nyomában” című kiállítást, standokat, szabad-
téri bemutatókat. A nap csúcspontja a felvonu-
lás volt, közel 200 csapat részvételével. Hétfőn,
hosszabb búcsúzkodás után indultunk haza.
Összességében nagyszerű napokat töltöttünk
el Geisenheimben, utazásunk során összeková-
csolódott a társaság, fegyelmezett, toleráns
utazó csapattá alakultunk, melyet köszönök.
Köszönöm Hajdú Józsefné előkészítő munkáját,
tolmácsolását, kreativitását, Gál László ifjú tag-
társam tolmácsolását, az Amriskó Kft. profi,
pontos, és balesetmentes munkáját. Viszontlá-
tásra! Auf Wiedersehen! 

Csepely János elnök

A Szerencsi Testvérvárosi Egyesület jú-
nius 14-19 között, szép napokat töltött
Geisenheimi Testvérvárosi Egyesület
meghívásaként, Németország Rajna
menti településein. 

GEISENHEIMBEN jÁRT A SZERENCSI
TESTVÉRVÁROSI EGyESÜLET

Falunapot tartottak június 25-én az ondi sport-
pályán. Délelőtt kispályás foci bajnokságot ren-
deztek, amivel egyidőben pedig kezdetét vette
a főzőverseny. Az ondi óvodások műsorát kö-
vetően Újvári Marika énekes gondoskodott a jó
hangulatról. A főzőverseny díjazottjainak Koncz
Ferenc polgármester és Danyi László képviselő
adta át nyereményeket. Délután fellépett a
Classic zenekar az este sztárvendége pedig Del-
husa Gjon volt.

ONdI 
fALuNAPMájus 27-én rendezték meg Piliscsabán a 22.

Csecsemőgondozási Verseny országos döntőjét,
melyre mintegy 200 gyermek, védőnő, pedagó-
gus és szülő érkezett az ország minden részéből.
16 általános iskolai és 16 középiskolai csapat mér-
te össze tudását csecsemő- és kisdedgondozási
feladatokból. A versenyen való részvételt több
hónapos felkészülés előzte meg, melynek során
a csapat tagjai csecsemő tanácsadáson vettek
részt, betekintést nyerhettek a szerencsi Napsu-

gár Bölcsőde napirendjébe, valamint az Oroszlán
Gyógyszertár jóvoltából egyes gyógyszerek ösz-
szetevőivel és hatásaival ismerkedhettek meg.
Segítségünkre volt Takács Krisztián mentőtech-
nikus is, akitől a csecsemő újraélesztés techniká-
ját sajátíthatták el a diákok. A versenyfeladatok
elméleti és gyakorlati részekből tevődtek össze
(pl. lázcsillapítás, fürdetés, táplálás, újraélesztés
stb.).
Csapatunk – Buzsik Boglárka, Lipták Leila, Suga

Levente – a rangos versenyzésben az értékes
második helyezést érte el a pilisszentkereszti
csapat mögött.
Köszönetet mondunk Dr. Bobkó Géza főorvos
úrnak, aki lehetővé tette, hogy részt vegyünk
a csecsemő tanácsadáson, és a versenyre uta-
záshoz biztosította az autóbuszt. Köszönet il-
leti Dr. Gál András igazgató urat is, aki a fel-
készülésünkhöz biztosította a feltételeket, és
vállalta az utazással járó költségek kifizetését.

Szabó Viktorné ifjúsági védőnő

CSECSEMŐGONdOZÁSI VERSENyEN
BIZONyíTOTTAK



INGATLANINGATLAN

Szerencsen, a Dózsa György utcá-
ban 513 m2-es építési telek eladó kis
házzal. Víz, villany telken belül. Érd:
70/363-3124 (11-14)
Szerencsen, csendes környezetben
100 m2 családi ház melléképülettel,
udvarral, kerttel eladó. Buszmegálló,
iskola, bolt a közelben. Érd.: 30/970-
9148 (11-14)
Kőből épült kis családi ház nagy kert-
tel Szerencs, Csalogány közben eladó.
Érd: 20/943-9193, 20/582-5660 (11-12)
Szerencsen az Ondi úton azonnal
beköltözhető kertes családi ház el-
adó. Érd.: 70/459-2158 (11-14)
Bekecsen 70 m2-es családi ház (2
szoba, konyha, fürdő, külön wc) mel-
léképületekkel eladó. Érd.: 70/634-
0938 (11-13)
Szerencsen az Aranka-tetőn eladó
szőlő terület és gyümölcsös kis hét-
végi házzal. Ház alatt szőlő feldolgozó
található borászati felszereléssel. Érd:
70/4274610 vagy 20/5062559 (11)
Szerencs csendes környékén, a bel-
városhoz közel eladó egy folyamato-

san rendben tartott,felújított 4 szo-
ba+ nappalis családi ház. Érd: 20/295-
8832 (11-15)
Szerencs zöldövezeti részén a, Köl-
csey utcában kertes 100 m2-es családi
ház szép kilátással tulajdonostól el-
adó. Érd: 30/294-8816 (11-15)
Csendes környéken albérletet kere-
sek, kertes házak előnyben. Érd:
70/325-57-47 (11)

VEGYESVEGYES

Szőnyeg és kárpittisztítás magán-
személyek és cégek számára! Szeren-
csen és környékén ingyen kiszállással!
Érd: 20/629-4835 (11)

LakosságiLakossági

apróhirdetés

SZERENCSI hírekhírek 15HIRDETÉS
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–A tanítói mesterség nemcsak az oktatásról
szól, hanem arról, hogy tudni kell bánni a gyer-
meki lélekkel is. Gondoljunk a pedagógusokra,
akik egész évben nevelik, tanítják a jövő nem-
zedékét – mondta el Szabó Árpád, a Szerencsi
Tankerületi Központ vezetője június 23-án, a Pe-
dagógusnapi tanévzáró ünnepségen a Rákóczi-
vár színháztermében. Solti Péter, a Klebelsberg
Központ elnöke beszédében hangsúlyozta, hogy
a pedagógusmunka olyan gyönyörű, amit érde-
mes megfigyelni, megmutatni és tanulni belőle,
majd köszönetet mondott a tanároknak, taní-
tóknak. Az eseményen átadták a Zemlényi Zol-
tán Pedagógus Intézményvezetői Díjat, amelyet
a Szerencsi Tankerületi Központhoz tartozó négy
járás: Szerencs, Encs, Szikszó és Tokaj köznevelési
intézményeinek szakmailag elhivatott vezetői
vehettek át. Az ünnepségen oklevelet és a Pe-
dagógus Szolgálati Emlékérmet kaptak a peda-
gógusok az oktató-nevelő munkájuk elismeré-
seként. Az eseményen Koncz Ferenc polgármes-
ter is üdvözölte a megjelenteket és köszönetet

mondott Lakatos Mariannának, aki magas szín-
vonalon folytatja a Zemlényi Zoltán által meg-
kezdett, diákokat segítő, tehetséggondozó mun-
kát. Az eseményen a Szerencsi Tankerületi Köz-
pont művészeti csoportjának műsorát tekinthet-

ték meg a jelenlévők. A csoport 2016-2017-es
tanév elején alakult, abból a célból, hogy lehe-
tőséget adjanak arra, hogy a tehetséges tanulók
kibontakozhassanak.

M. B.

A SZERENCSI TANKERÜLET TANÉVZÁRÓ
ÜNNEPSÉGE 

Idén 14. alkalommal rendezték meg a Kolompos
Családi Tábort Szerencsen. A rendezvényt a Ko-
lompos Együttes szervezi, amiben a Szerencsi
Művelődési Központ és Könyvtár is segítségük-
re van. A programok a Rákóczi-várban és a Sze-
rencsi Középiskolai Kollégium udvarán zajlottak.
A gyermekeket délelőttönként kézműveskedés
és zenetanoda, a legkisebbeket Tipegő-topogó
várta. Délutánonként énektanítás, tábortüzes
mulatság, közös tánc és diavetítés várta az ér-
deklődőket, mely már évek óta egyre nagyobb
érdeklődésnek örvend. Csütörtökön az Állati jó

bemutató csapatának előadása zajlott, melyen
ezúttal a madárvilágról eddig megszerzett is-
meretek szemléletes kibővítése volt a cél.
Szombaton sor került az ötödik Kolompos Fesz-
tiválra, melynek keretében Bábszínház várta a
családokat, valamint fellépett a Hegyalja Folk,
a Hajnali Néptáncegyüttes, a Ciráda Zenekar, a
nap fénypontja pedig a Kolompos Együttes
volt. A tábor lezárásaként mulatságot tartottak,
melynek végén felhangzott a már megszokott
búcsúdal is. 

B. T.

KOLOMPOS TÁBOR

Palik Zsuzsanna c. r.
őrnagy (fotónkon) a
Szerencsi Rendőrka-
pitányság bűnmege-
lőzési előadója 2017.

június 7-én és június
9-én a 9. évfolyam öt

osztályában tartott rendé-
szeti osztályfőnöki órákat a Bocskai István
Katolikus Gimnáziumban.
Az órák fő témája: az internetes ismerke-
dés veszélyei volt. Filmek vetítésével mu-
tatta meg azt, amik bekövetkezhetnek, ha
nem figyelnek a diákok arra, hogy milyen
fotókat, videókat tesznek közzé magukról
az interneten, közösségi oldalakon, illetve
ha létrejön egy esetleges randevú egy ál-
profilt használóval.
Szó volt arról is, hogy a szórakozó- és kö-
zösségi helyeken italaikat ne hagyják őri-
zetlenül, amennyiben ez mégis megtörté-
nik, ne igyanak abból, hiszen nem tudhat-
ják, hogy nem került-e bele valamilyen
szer.
Felhívta továbbá a figyelmet a segélyhívó
számok használatával kapcsolatos tudni-
valókra, a 112-es segélyhívószám jogszerű
használatára.

RENdÉSZETI
OSZTÁLyfŐNöKI

ÓRA



Az SZVSE asztalitenisz szakosztálya június 14-én tartotta évértékelőjét.
Az eseményen jelen volt Barták László, a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei
Asztalitenisz Szövetség elnöke is. Csorba István a szakosztály vezetője
megköszönte a városvezetés támogatását és a csapat egész éves mun-
káját. Elmondta, hogy a szakosztálynak 10 igazolt játékosa van. A cél
idén az NB II-ben való bennmaradás volt, és a csapat az idény végén az

5. helyen zárt a bajnokságban. Csorba István az eseményen jelentette
be, hogy lemond a szakosztály vezetéséről, új vezetőnek Köllő Andrást
választották meg. Koncz Ferenc polgármester és Nyiri Tibor, az SZVSE el-
nöke megköszönte Csorba Istvánnak a hosszú, eredményes munkát,
majd a Borsod-Abaúj-Zemplén Megye Asztalitenisz Sportjáért díjat, va-
lamint a város ajándékát adták át a leköszönő szakosztály vezetőnek.
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A Szerencs Városi Sport Egyesület és a
Hegyalja 2050 Sportegyesület szervezé-
sében valósult meg június 15-én csütör-
tökön, a Hegyalja 2050 elnevezésű
úszókupa Szerencsen a Városi Tanuszo-
dában. A rendezvény célja az úszó sport
népszerűsítése és  a sportkapcsolatok
ápolása volt. A legjobban teljesítő
egyéni versenyzők és csapatok jutalom-
utazásban részesültek a júliusban meg-
rendezésre kerülő FINA világbajnokság-
ra Budapestre.

VÁLTOZÁSOK AZ ASZTALITENISZ
SZAKOSZTÁLyNÁL

Rábai Attila, az SZVSE labdarúgó szakosztály-
ának vezetője érdeklődésünkre elmondta, hogy
a felnőtt csapat azért végzett a tabella 12. he-
lyén, mert idény közben sokan lesérültek a csa-
patból és olyan focisták is voltak, akik a mai na-
pig nem épültek fel igazán. Volt olyan játékosok
is, akik a munka miatt hagyták abba a labdarú-
gást. 
Utánpótlás korosztályunk az óvodás korcsoport-
tól épül fel. 7, 9 és 11 éves korcsoportok szere-
pelnek bajnoki rendszerben a Bozsik program-
ban. –A gyerekek szinte minden fesztiválon jól
szerepeltek, és nyertek. Mindenképpen szeret-

nénk ezeket a srácokat továbbra is a pályára
vonzani, mert nagyon-nagy szükségünk van az
utánpótlásra. Az U16-os keretünk megfelelő lét-
számban szerepelt, 18-20 fő játszott, és ők már
bajnoki rendszerben vannak. Kiváló képzést
kaptak és így jól játszottak az éven. Az U19-es
csapatunk párhuzamosan szerepel a felnőtt csa-
patunkkal, itt 20-22 főből áll a gárda ők a 10. he-
lyen végeztek – mondta Rábai Attila.
Tóth István vezetőedző szerint figyelembe véve
a jelenlegi helyzetet a felnőtt csapatnál minden-
képp igazolni kell új játékosokat a következő lab-
darúgó idényre.  – Ősszel 9. helyen volt a csa-
patunk, de onnantól kezdve jöttek a problémák.
A játékvezetők nagyban befolyásolták a mérkő-
zéseket, több játékosunkat kiállították és két
meccsre el is tiltották a meghatározó focistákat.
– adott tájékoztatást Tóth István. A cél továbbra
is az, hogy bent maradjunk a középmezőnyben. 
Jó hír a szerencsi labdarúgás életében, hogy a
Tatay Zoltán Ifjúsági Sporttelep futballpályájának
területi joga Szerencs város önkormányzatának
tulajdonába került. Ennek előnye, hogy a jövőre
nézve különböző beruházásokra tud majd pá-
lyázni a város.

12. HELyEN VÉGZETT
A fuTBALLCSAPAT

Lezárult az idei labdarúgó-bajnokság tavaszi szezonja. A szerencsi felnőtt futballcsa-
pat ezen az éven a 16-ból a 12. helyen végzett, míg az U 19-es korcsoport a 10. he-
lyen zárta a mezőnyt.

HEGyALjA 2050
úSZÓKuPA

SZERENCSEN



Előző rejtvényünk megfejtése: Napsugárban úszik minden száll az illatár. Megfejtők: Májer Antalné, 3900 Szerencs, Szegfű utca 8. alatti
olvasónk 1 db csokoládécsomagot nyert. A fenti rejtvény megfejtését augusztus 4-ig postázzák címünkre (3900 Szerencs, Rákóczi út 94.) vagy adják
le a Fürdő és Wellnessház recepcióján. A keresztrejtvény 10 megfejtője belépőt nyer a Csokoládé Fesztivál pénteki koncertnapjára.
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KERESZTREjTVÉNy
VÍZSZINTES: 1. A beküldendő fősor. 7. Az USA 45.
állama. 11. Hosztesz. 13. -va, -… 14. Doktor rövidí-
tése. 15. Hangár közepe! 16. Kicsi, csekély. 17. Mély
női hangszín. 19. Inspekciósi. 22. Barkács szerszám
márkanév. 24. A játszma elvesztése a sakkjátékban.
25. Osztrák és spanyol autójelzés. 26. Nesz. 27. Erdő
páros számú betűi! 29. Állatkert. 30. Hektár rövidí-
tése. 31. Városunkhoz közeli település. 34. Disputa.
36. Miatt, népiesen. 38. Folyó Oroszországban. 39.
Nebulók. 41. E sziget várában raboskodott Monte
Cristo grófja. 42. Keréktárcsa. 43. -…, -ül. 45. Zene-
szerző, énekes. 49. Bácsika. 
FÜGGŐLEGES: 1. Nyájőrző kutyafajta. 2. Honfoglaló
őseink e helyről indultak hódító útjukra. 3. A dúr ská-
la hatodik hangja. 4. Kábítószer. 5. Nyersselyem. 6.
Ej .. a kő tyúkanyó, kend. (Petőfi Sándor: Anyám
tyúkja). 7. Ábrahám városa. 8. Hosszabb időre be-
fektethető pénz. 9. Női név. 10. Heorikus. 12. Perzse-
lő. 18. Tartomány Ausztriában. 20. … - cső: Geiger-
Müller-számlálócső. 21. Litvánia autójele. 23. …párd:
párduc. 28. Szarvasfajta. 30. Deficit. 32. Római 502-
es. 33. A disznó lábából származó hús. 34. Evőesz-
köz. 35. Atom magánhangzói! 37. A MOL elődje volt.
39. A haza bölcse (Ferenc, 1803-1876). 40. Kukutyin
fele! 42. Francia és román autójelzés. 44. Latin pá-
ratlan számú betűi! 46. Pipa közepe! 47. Jód és nit-
rogén vegyjele. 48. Mindennek az előidézője.

Kos: III. 21. – IV. 20.
Legyen kezdeményező a magán és

szakmai életben is. Új perspektívák jelennek meg
a munkájában. Régóta áhított ajándékot vagy
gesztust fog kapni a párjától. Legyen hiteles, cse-
lekedjen kedvesen és ne féljen változtatni.

Bika: IV. 21. – V. 20.
Nagy változások történhetnek élet-

ében de ezek pozitívak lesznek. Tervezze
meg a kiadásokat. Ne hanyagolja el az egészsé-
gét, találjon időt a jól megérdemelt pihenésre.
Tartsa távol magát az extrém élményektől.

Ikrek: V. 21. – VI. 21. 
Az elkövetkező időszakban többször

is megeshet, hogy különféle dolgaid in-
tézéséhez, rendezéséhez külső segítségre lesz
szükséged, – akkor is, ha alapvetően igyekeznél
egyedül kitalálni a rengetegből. Nyugodtan for-
dulj a közvetlen veled élőkhöz, segíteni fognak.

Rák: VI. 22. – VII. 22.
Sikereket hozó hetek állnak előtted,

figyelmedet elsősorban munkahelyi
vagy tanulmányokkal összefüggő feladataidra
összpontosítsd, szakmai előmeneteled váratlan
lendületet vehet, ráadásul alkalmad nyílhat ar-
ra, hogy feljebb lépj a ranglétrán. 

Oroszlán: VII. 23. – VIII. 23.
Remek lesz a kedélyállapotod, aligha

történhet olyasmi, ami elkedvetlenít. Hajlamos
lehetsz most arra, hogy többet filozofálgass, el-
mélkedj a kelleténél, de azért ne szőj összees-
küvés elméleteket.

Szűz: VIII. 24. – IX. 23. 
Most a családodat és a barátaidat he-

lyezed fókuszba. Jól teszed, ha alaposan
átgondolod az emberekhez fűződő viszonyo-
dat, így akár azt is ki tudod mondani bátran, ki-
re nincs szükséged a továbbiakban. 

Mérleg: IX. 24. – X. 23. 
Összességében harmonikus és ered-

ményes időszak vár rád. Bármibe kezdj
most, azt könnyedén sikerre viheted, régi ügyek
lezárása is aktuálissá válik. Szánj elegendő időt
pénzügyi dolgaid átgondolására, ebben sokat
segíthet most a párod.

Skorpió: X. 23. – XI. 22.
Még Te is észre fogod venni, hogy je-

lentősen javul a kommunikációd, köny-
nyebben szót értesz másokkal, köztük olyan
személyekkel, akikkel eddig egyáltalán nem be-
széltél, vagy vitába torkollott valamely egyez-
tetés.

Nyilas: XI. 23. – XII. 21.
Nagyon sok újdonság, mozgalmasság

vár rád a nyárelőn, érdemes aktívnak lenni,
gondolkodni, tervezni, ötleteidet másokkal
megosztani, és persze elkezdeni valaminek a
megvalósítását.

Bak: XII. 22. – I. 20.
Itt az ideje egy önvizsgálatnak, amely

során felteheted azokat a kérdéseket,
amik válaszok után kiáltanak. A belső hangod
megadja, amire vágysz, irányt mutat, segít, tá-
mogat te pedig ismét lendületbe jössz.

Vízöntő: I. 21. – II.19.
Több időt és energiát kell fordítanod

kapcsolataidra, családodra, barátaidra,
mert igénylik a törődést, a figyelmet, a jó sza-
vakat, a kellemes társaságodat. Amennyiben
már elkötelezted magadat valaki mellett, azt a
köteléket is fel kell ráznod a fásultságból. .

Halak: II. 20. – III. 20.
Mihamarabb vegyél egy nagy levegőt,

és lásd meg azt, ami ott van az orrod
előtt. Nyisd ki a szemed, szembesülj a tényekkel,
vedd számba függő ügyeidet, és persze vedd
tudomásul, hogy most sem futhatsz el a válto-
zások elől.

HOROSZKÓP (június 30. – augusztus 11.)
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