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siKeresen 
Pályázott 
a szerenCsi
tanKerület

a szerencsi Középiskolai
Kollégium 150 millió forin-
tot nyert a felújításokra az
emberi erőforrás Fejleszté-
si operatív Programon be-
lül. (Cikkünk a 3. oldalon)

Kátyúzás 
a városban

a szerencsi városgazda
non-Profit Kft. a start
közmunkaprogram kereté-
ben javítja ki a kátyúkat
az utakon, emellett járda-
építést is terveznek. (Cik-
künk a 3. oldalon olvasha-
tó)

Szerencs Város Önkormányzata nevében 
szeretettel köszöntöm a város időskorú polgárait 

az Idősek Világnapja alkalmából!

Koncz Ferenc
Szerencs polgármestere



Idén negyedik alkalommal rendezte meg a
Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhiva-
tal és Miskolc Város Önkormányzata a Köz-
foglalkoztatási kiállítás és vásárt, szeptember
8-án és 9-én Miskolcon. A két nap alatt több
mint 100 kiállító mutatta be a településén fo-
lyó közmunkaprogramban előállított terméke-
it. A kiállítók között volt Szerencs Város Ön-
kormányzata is, akik a közfoglalkoztatottak
által termelt – elsősorban zöldség és gyü-
mölcsfélékből – adtak ízelítőt az érdeklődők
számára.

V. E. A.

Önkéntes területvédelmi toborzást tartott a Magyar Honvédség szeptem-
ber 17-én a Várkertben. A nap folyamán az érdeklődők láthatták a honvé-
dek által használt gépjárműveket, fegyvereket, felszereléseket, valamint be-
mutatták a megfelelő újraélesztés technikáját is. A Lovagteremben Mónus
Gábor főhadnagy ismertette az önkéntes területvédelmi tartalékosokra vo-
natkozó legfontosabb követelményeket, többek között az egészségügyi és
a pszichikai követelményrendszerről is beszélt. A főhadnagy úgy fogalma-
zott: a toborzás legfontosabb célja, hogy Magyarország megfelelő létszámú
tartalékos erővel rendelkezzen. Mónus Gábor arról is szólt, hogy az ország

valamennyi járásában szervezett
önkéntes tartalékos századok
célja az, hogy szükség esetén
helyben álljon rendelkezésre egy
megfelelően kiképzett és felké-
szített alkalmazható erő. A terü-
letvédelmi tartalékos század tag-
jai a felkészítések során olyan ki-
képzést és tudást kapnak, amely
a helyi közösség védelmi képes-
ségét növeli, legyen szó akár
honvédelmi vagy katasztrófavé-
delmi helyzetről. F. D.
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KözFoglalKoztatási Kiállítás

toborzó naPot
tartottaK

A rendezvény a Budapestről indult Ars Sacra Fesztivál keretén belül került
megrendezésre. Célja, hogy a hívő és nem hívő emberek is egyaránt betér-
jenek a templomokba, megismerkedjenek annak történetével, az adott
egyház kultúrájával, a közösség tagjaival. Az érdeklődők számára a görög
katolikus és a római katolikus templomok nyitották ki kapuikat. Az egyhá-
zak szerencsi képviselői különböző programokkal készültek a látogatóknak.
A római katolikus Kisboldogasszony templom udvarán mesejátékkal, temp-
lomtörténeti előadásokkal és népi játékokkal várták az érdeklődőket.
A görög katolikus templomban kézműves foglalkozásokkal, ikonfestészeti
előadással készültek, valamint az egyházzene világába is elkalauzolták az
érdeklődőket. Az egyházak képviselői azt hangsúlyozzák, hogy a templo-
mok a hét minden napján nyitva állnak az emberek előtt.
– Nyissuk ki a templomaink ajtaját, hogy mindenki számára elérhetőek le-
gyünk, ezzel is jelezve azt, hogy nem szeretnénk bezárkózni, hanem azt
szeretnénk, hogy mindenki figyeljen ránk, fedezzen fel minket, és minden-
kinek helye van ebben a közösségben. Az év nagy részében is mindenféle
programunk, gondolatunk e körül forog, hogy mindenkihez igyekezzünk
közelebb kerülni és elvinni az Isten mosolyát – mondta el Csejoszki Szabolcs
görög katolikus parókus.

T. T.

nyitott
temPlomoK naPja
Szerencsen is csatlakoztak a Nyitott Templomok Napja kez-
deményezéshez szeptember 17-én.



A pályázat eredményéről szeptember 22-én tar-
tottak tájékoztatót a Rákóczi-vár Lovagtermé-
ben. Az eseményen Szabó Árpád, a Szerencsi
Tankerületi Központ vezetője elmondta: elsőd-
leges cél volt, hogy közös összefogással a leg-
fontosabb, legszükségesebb fejlesztéseket, fel-
újításokat valósítsák meg. – A Szerencsi Tanke-
rületi Központhoz tartozó négy járás települé-
seinek köznevelési intézményei között döntő
többségben halmozottan hátrányos helyzetű
települések vannak. A fejlesztések magukban
foglalják az intézmények környezetének, az ud-
varoknak, sportpályáknak, közösségi tereknek
a kialakítását, melyek elsősorban a tanulók szá-
mára jelentenek biztonságos, esztétikus környe-
zetet és elősegítik a pedagógusok, gyerekek
munkáját – mondta Szabó Árpád. A benyújtott
pályázatok közül 17 intézmény esetében 1,986
milliárd forint értékben nyertek támogatást a
kérelmek. A fennmaradó 5 intézményre benyúj-
tott pályázat - mintegy 650 millió forint érték-
ben - még elbírálásra vár. 
Az Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Prog-
ram keretein belül a szakmai témájú támogatási
kérelmek 1,3 milliárd forint értékben várnak

még pozitív elbírálásra. Amennyiben minden
benyújtott pályázat sikeres lesz, akkor a tanke-
rületi központ 7200 tanulója lesz a nyertese
ezen pályázatoknak.
Dr. Hörcsik Richárd és Demeter Zoltán ország-
gyűlési képviselők ismertették a nyertes pályá-
zatok részleteit, majd Koncz Ferenc polgármes-
ter, a Szerencsi Többcélú Kistérségi Társulás el-
nöke elmondta, hogy a Szerencsi Középiskolai
Kollégium 150 millió forintból újul meg. Tarcal,
Prügy, Halmaj, Taktaszada, Mezőzombor és
Aszaló általános iskolái 20-20 millió forintot
kaptak a fejlesztésekre. Ezen kívül a Szerencsi
Tankerületi Központhoz tartozó köznevelési in-
tézmények közül az alábbiak részesültek pozitív
elbírálásban: Tiszalúc, Megyaszó, Szemere, Be-
kecs, Encs (gimnázium), Rátka, Tokaj (középis-
kolai kollégium) Baktakék, Bodrogkeresztúr,
Taktaharkány. M. B.

A Szerencsi Városgazda Nonprofit Kft. a Start
közmunkaprogram keretében pályázaton nyert
500 tonnányi aszfaltot az éven, melyet kátyú-
zásra és járdaépítésre fordítanak. Ezek a mun-

kák már tavasztól folyamatosan zajlottak. –
Azokat a nagy kátyúkat, melyek autókat ron-
gálnának meg és balesetveszélyesek, megcsi-
náltuk – mondta el Tóth István a Kft. vezetője.
Az ügyvezető hozzátette: a közelmúltban az
Ondi út északkeleti részén dolgoztak: a Petriko-
vits utca, a Landler Jenő, Veres Péter utcákon
haladtak végig a javítással. – Nemrégiben a
Bocskai utcát fejeztük be. Maradt még 100-150
tonnányi aszfaltunk, ebből járdaépítést terve-
zünk az Ondi úton a Szakmunkásképző iskola
környékén. Ezen kívül a Városi Tanuszodával
szemben szándékozunk parkolót kialakítani,
amelyet ha az időjárás engedi és anyagunk is
lesz hozzá, akkor még az idén elkészítünk. A
kátyúzásból még 5-10 utca hiányzik, ezen felül
már csak járdákat fogunk építeni – mondta
Tóth István.
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Kátyúzás a városban

Őszi
munKálatoK
A Szerencsi Városgazda Non-Profit Kft. meg-
kezdte az idős fák visszavágását a városban.
Az idei, őszi akció legfőbb oka az augusztusi
Csokoládé Fesztiválon történt eset, amikor
egy vaskosabb faág leszakadt és a Várkert
kerítésén landolt. A balesetben személyi sé-
rülés nem történt. A Rákóczi-vár területén a
teljes faállományt évről-évre megújítják, így
a szakértők értetlenül állnak az eset előtt. A
közelmúltban újravizsgálták a teljes területet.
A közterületi fák kivizsgálása igazságügyi
szakértő bevonásával történt meg. A 2011-
ben elvégzett koronakialakítás, visszavágás
és a száraz ágak eltávolítása ellenére, több
faegyed állapota romlott – derült ki a fák ál-
lapotfelmérése során. A Kossuth téren négy
japánakác haladéktalan eltávolítását szorgal-
mazta a szakértő, melyeket balesetveszélyes-
nek ítélt meg. A növények megmentése re-
ménytelennek bizonyult. Az itt lévő fák 60-
75 évesek, így elkerülhetetlen a lombkorona
visszametszése, vagy a teljes egyed eltávolí-
tása. A Szerencsi Városgazda Non-Profit Kft.
ellenőrzés alatt tartja az idős fák egészségi
állapotát a városban, a cég munkatársai fo-
lyamatosan frissítik, gondozzák őket.

M. S. G.

A Szerencsi Tankerületi Központ 50 tá-
mogatási kérelmet nyújtott be több
mint 4,1 milliárd forint értékben az Em-
beri Erőforrás Fejlesztési Operatív Prog-
ramon belül, Az állami fenntartású köz-
nevelési intézmények infrastrukturális
fejlesztése a hátránykompenzáció elő-
segítése a minőségi oktatás megte-
remtése érdekében című pályázaton.

siKeresen Pályázott 
a szerenCsi tanKerületi KözPont



– Mikor és hogyan értesült az Önkormány-
zat a hulladékszigetek körüli problémáról? 
– Nem olyan régen történt, hogy a Zempléni
Z.H.K. Hulladékkezelési Közszolgáltató Nonpro-
fit Kft. hivatalos úton szólított fel minket arra,
hogy a továbbiakban nem hajlandó elszállítani
a szabálytalanul lerakott szemetet a városban
található hulladékszigetekről. Akkor Tóth István,
a Szerencsi Városgazda Non-Profit Kft. vezetője
is megerősítette ezt a problémát. Vele együtt
körbejártuk az összes hulladékszigetet és való-
ban áldatlan állapotokat tapasztaltunk. A táro-
lók túlnyomó részét feltörték, ezáltal szinte bár-
milyen szemetet el lehetett helyezni bennük. Az
utóbbi időben több helyen egyes vállalkozók
már ipari hulladékot is leraktak.

– Hol volt legrosszabb a helyzet?
– A legrosszabb állapot a Vaddisznó söröző
mellett található hulladékszigetnél volt. Itt a
konténerek előtt zsákszámra álltak a kommu-
nális hulladékok, további zsákokban pedig nagy
műanyag maradványok. Igaz, hogy műanyag
darabok voltak, de ezeket nem lehet összeke-
verni azzal, amik fel vannak sorolva a kukákon
található használati útmutatóban. Volt egy
konkrét eset, amikor a Szerencsi Polgárőrök fi-
gyelmeztettek egy személyt, aki nem odaillő
műanyag hulladékot rakott le. Az illető azzal vé-
dekezett, hogy nincs megtiltva, és nincs felso-
rolva, hogy miket nem szabad bedobálni a kon-
ténerekbe. Hangsúlyozom, hogy a hulladékszi-
geteknél csak olyan szemetet lehet a bedobó
nyíláson elhelyezni, amit a használati utasítás
megenged. Minden további tevékenység, mint
például a kuka mellett otthagyott szemét is: il-
legális.

– Az illegális szemetek között volt-e olyan,
ami már egészségügyi kockázatot jelen-
tett?
– Igen, volt. A konténerekben elhullott állati te-
temeket is találtunk. A döglött állatot alapjában
véve nem lehetet volna betuszkolni a bedobó

nyíláson, és itt megint visszaju-
tottunk ahhoz az alapvető prob-
lémához, hogy a kukák tetejét
feltörték, és szinte bármit bele
lehetett dobni mérettől függet-
lenül. Ezért a jövőben a kamerá-
val való megfigyelés is meg fog
valósulni a hulladékszigeteknél. 

– Ha jól tudom, az említett kukák azóta
már lánccal vannak lezárva és csak a tete-
jén található bedobó nyílást lehet használ-
ni. 
– Igen, több helyen sikerült lezárni a konténe-
reket lánccal és a többit is le fogjuk zárni. Ráa-
dásul a tárolók tetejét nem külön-külön, hanem
együttesen egymáshoz láncolva zártuk le. En-
nek kettős oka van. Az első az, hogy az egy-
máshoz való láncolással nehezebb a kukák te-
tejét feltörni. A második pedig, hogy amikor a
Zempléni Z.H.K. Hulladékkezelési Közszolgáltató
munkatársai az ürítést végzik, időveszteség len-
ne, ha minden kukán egyesével kellene a zárat
nyitni és zárni. Mindenképpen meg kell jegyez-
nem, hogy ezek a megoldások működnek, hi-
szen azt tapasztaltuk, hogy jelentősen csökkent
a tárolóban az oda nem illő hulladék mennyi-
sége. Egyetlen egy probléma van még: a kukák
mellett zsákokban otthagyott szemét. Bár már
ennek a mennyisége is csökkent. Ez volt az
egyik fő oka, hogy a Képviselő- testület olyan
rendeletet alkotott és fogadott el, ami lehetővé
teszi, hogy a szabálytalan kukahasználatot
pénzbüntetéssel is lehessen sújtani. Szeretném
leszögezni, hogy ezzel a rendelettel nem az len-
ne a cél, hogy minél több büntetést szabjunk ki,
hanem az, hogy megelőzzük és megoldást ta-
láljuk ezekre a problémákra.

– Ezekhez az új rendeletekhez és határo-
zatokhoz hol lehet majd hozzáférni?
– Az előző újságban megjelent cikk és ez az in-
terjú is a tájékoztatásnak csak egy része. Nem
egyszerre akarunk bevezetni minden szankciót,

hanem fokozatosan. Először azt akarjuk, hogy
mindenki tájékozódjon ezekről az új szabályok-
ról, hiszen nem minden lakó köteles az önkor-
mányzati rendeleteket megismerni, de betartani
már igen. Az nem ment fel senkit a büntetés
alól, hogy nem ismerte ezt a hulladékhasználati
törvényt. A határozat teljesen világos: elfogad-
tuk, nyilvánossá tettük. A témával több cikk is
foglalkozott visszamenőleg. Nyilván, ha az illető
nem rak oda szemetet és betartja az általános
együttélés szabályait, akkor nem fogjuk szank-
cionálni. Azonban, ha az adott személy nem
tartotta be a szabályokat és illegális hulladékot
rakott le, akkor hiába mondja majd, hogy ő bi-
zony nem ismerte az önkormányzat rendeleteit.
Ez nem lehet mentség senki számára. Én sze-
retném, ha a későbbiekben a város honlapján
egy külön erre a célra kialakított menüpontban
minden hulladékszigettel kapcsolatos informá-
ció és szabály megtalálható lenne. Igaz, hogy
megjelenik a helyi újságban is, de egy fél év
múlva lehet, hogy már csak a lakosság fele em-
lékszik a történtekre. Ezért szeretném azt, hogy
ha bárkiben felmerül a kérdés, akkor a város
honlapján minden ilyen hasonló információ,
vagy tiltó rendelet – mint például az, hogy mi-
kor van tűzgyújtási tilalom – megtekinthető, el-
érhető és olvasható legyen.

– A Z.H.K. és az Szerencsi Önkormányzat
között zökkenőmentesen folynak a tárgya-
lások?
– Teljes mértékben. Mind a két fél azt szeretné,
hogy a szabályoknak megfelelően működjenek
a városban található hulladékszigetek. Hozzá-

A Szerencsen található hulladékszigeteket sokan illegális szemétle-
rakóként használják. A városvezetés elhatározta, hogy rendelettel
próbál gátat szabni a kialakult helyzetnek. Az augusztus 30-ai Tes-
tületi ülésen Szerencs Város Képviselő- testülete elfogadott egy
olyan határozatot, amely lehetővé teszi, hogy akár pénzbírsággal
is büntessék azt az illetőt, aki szabálytalanul használja a hulladék-
szigeteket. A Szerencsi Hírek előző lapszámában már beszámolt a
történtekről. Akkor Tóth István, a Szerencsi Városgazda Non-Profit
Kft. vezetőjének álláspontjáról tájékoztattuk Olvasóinkat. Az alábbi
interjúban a Szerencsi Önkormányzat részéről Nyiri Tibor alpolgár-
mestert (fotónkon) kérdeztük a témával kapcsolatban.

áldatlan állaPotoK 
a hulladéKszigeteKnél
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teszem: a hivatal munkatársai, és a Szerencsi
Városgazda Kft. is azt szeretné, hogy a város-
ban rend legyen, hiszen ez közös érdek. 

– A kamerákat ki fogja nézni, és lesz-e arra
lehetőség, hogy egy-egy esetet vissza le-
hessen követni?

– Az új kamerák, amiket heteken belül fel fo-
gunk szerelni, a Szerencsi Rendőrkapitányság-
hoz lesznek bekötve és a rendőrség munkatár-
sai fogják figyelni. Ezzel lehetőség lesz arra is -
ha azt tapasztaljuk, hogy olyan szemetet he-
lyeztek el, aminek semmi keresnivalója nincs a
hulladékszigeteken - visszanézzük a felvétele-
ket és azonosítsuk az elkövetőt. 

– A lakosság hogyan tehet bejelentést, ha
szabálytalan hulladékhasználatot észlel?
– A kérdés remek, a következő egyeztető fóru-
mon - amely a Z.H.K., a Szerencsi Városgazda
Kft. és a Szerencs Város Önkormányzata között
zajlik majd - erről is döntést foguk hozni és tu-
datjuk a lakossággal. Ez egy fontos dolog, amit
meg kell oldanunk, hiszen a legtöbb panasz
azoktól az emberektől érkezett, akik a hulladék-
szigetek környékén laknak. Amint ezekről meg-
születik a döntés, a médián keresztül és a lehető
legtöbbféle módon tájékoztatni fogjuk a lakos-
ságot. N. I.
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Minden év szeptemberében, így idén is na-
gyobb rendőri jelenlétet biztosít a Szerencsi
Rendőrkapitányság az általános és középiskolák
közelében. – A rendőrök a polgárőrökkel kiegé-
szülve teljesítenek szolgálatot az iskolák kör-
nyékén. Általában a gyalogátkelőhelyekre kon-
centrálunk, ahol a megnövekedett forgalom mi-
att nagyobb a balesetveszély. Ezt a rendőri je-
lenlétet általában a tanévkezdés első pár heté-
ben- hónapjában napi szinten folyamatosan biz-
tosítjuk, a tanév későbbi időszakában pedig
visszatérően ellenőrizzük az iskolák környékét.
Az elmúlt években nem volt baleset és bízunk
benne, hogy a jelenlegi tanévben sem lesz – tá-
jékoztatott Keresztesi János, aki érdeklődésünk-
re elmondta, hogy nem változtatnak a múlt
tanév végén kialakított forgalmi renden a Rá-
kóczi Zsigmond Református Általános Iskolánál.

– Az első és legfontosabb cél a közlekedés és
a gyermekek biztonsága. A Rákóczi Zsigmond
téren és a Csalogány utcán egyirányú forgalmi
rendet alakítottunk ki. Ennek oka az volt, hogy
a megnövekedett forgalom sok esetben már a
közlekedés biztonságát is nagymértékben ve-
szélyeztette – mondta Keresztesi János. Az
egyirányú forgalmi rend kialakításával a rend-
őrség továbbra is folyamatos közlekedést biz-
tosít az iskola körül, de nincs szembejövő for-
galom, kényelmesebb és jóval könnyebb a par-
kolás. Mivel csak egy irányból érkeznek jármű-
vek, a gyerekek biztonságosabban tudnak ki-
szállni, a szülők pedig nyugodtabban tudják be-
kísérni őket az iskolába. – Próbaként vezettük
be ezt az elmúlt tanév végén és én azt gondo-

lom, hogy sikeres volt ez a kezdeményezés. 
A szülők, az iskola vezetősége és mi magunk
is azt tapasztaltuk, hogy ez a forgalmi rend
meghozta a várt eredményt: egy biztosabb,
stabilabb forgalmi rend működött. A tanév kez-
detén visszatértünk a felülvizsgálatára. Most is
azt gondoljuk, hogy ez az intézkedés megerő-
síti a gyermekek biztonságát – mondta Keresz-
tesi János. A rendőrség megkérdezte a két ut-
cában lakók véleményét, akik nyilatkoztak ar-
ról, hogy rendben van-e ez az új helyzet. Volt,
aki úgy gondolta, hogy vissza kellene állítani a
régi rendet. A kapitányságvezető elmondta,
terveik szerint ebben a tanévben továbbra is
így marad a most kialakított rendszer. 

M. B.

marad a bevezetett Forgalmi rend
a ráKóCzi isKolánál

Megkezdődött a tanév és ezzel együtt
megnőtt a város útjainak gyalogos és
autós forgalma. Ilyenkor több időt töl-
tenek a rendőrök a közutakon. Szeren-
csen járőrök segítik a közlekedést az
iskolák és óvodák környékén. Keresz-
tesi János, a Szerencsi Rendőrkapitány-

ság vezetője (fotón-
kon) a Rákóczi Zsig-
mond Református
Általános Iskola
környezetében tör-
tént forgalmi rend-

változásról is tájé-
koztatást adott.
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A Rákóczi Zsigmond Református Általános Iskola diákjai és pedagógusai
az iskola környezetét, valamint a Munkás Szent József Templom környé-
két tisztították meg. 
A Polgármesteri Hivatal dolgozói az Ondi úti játszótéren tettek rendet. 
A Bocskai István Katolikus Gimnázium tanulói célba vették a gimnázium
udvarát, a Tatay Zoltán Ifjúsági Sporttelepet, valamint a szerencsi feny-
vest, hogy összeszedjék az eldobált szemetet.
A Bolyai János Katolikus Általános Iskola tanulói is részt vettek a szemét-
gyűjtésben, ők a várkertben és a Kisboldogasszony templom kertjében
szedték össze a hulladékot. A szerencsi tanintézményekben az egyik leg-
főbb cél a környezettudatosságra nevelés.
A Te Szedd! akcióban összesen hatvan zsák hulladékot gyűjtöttek össze
Szerencs területéről.

– A Sárospataki Teológiai Akadémia képviseli
a konzervatívabb vonalat, ezért döntöttem úgy,
hogy itt folytatom teológiai tanulmányaimat,
valamint a lelkészem is ezt az intézményt aján-
lotta – mondta Bálint László. Szerencsen a kö-

vetkező egy évben Balázs Pál lelkész munkáját
segíti és aktívan vesz részt a gyülekezet életé -
ben. Feladatai közé tartozik a hivatali ügyek in-
tézése mellett a keresztelés, esketés, temetés,
valamint a lelki gondozás, hitoktatás, de az Is-
tentiszteleteken is közreműködik majd. – Sze-
retnék beletanulni a lelkészi munkába és meg-
tudni, hogyan kell vezetni egy gyülekezetet. Cé-
lom megtapasztalni azt, hogy milyen a szolgá-
lat egy gyülekezetben és nem csak úgy, mint
gyülekezeti tag – amit eddig megélhettem –,
hanem mint lelkész – sorolja jövőbeni terveit
Bálint László.

V. E. A.

Bálint László a Sárospataki Teológiai
Akadémia hatodéves hallgatója (fotón-
kon), augusztustól Szerencsen lát el se-
gédlelkészi feladatokat. A Budapesti
származású Bálint László középiskolai
éveiben döntött a lelkészi hivatás mel-
lett, hiszen a vallás már gyermekkorá-
tól az élete része.

új segédlelKész a városban

A TeSzedd! – Önkéntesen a tiszta Magyarországért az egyik
legnagyobb mozgalom, melynek célja, hogy a résztvevők
megtisztítsák a szűkebb és tágabb környezetüket. Szeptem-
ber 15-én Szerencs intézményei idén is csatlakoztak ehhez
az akcióhoz.

te szedd! – szemetet gyűjtötteK
szerenCsen is
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Intézményünk, a Szerencsi Rákóczi Zsigmond Református Két Tanítási
Nyelvű Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola 2011-től működik
Akkreditált Kiváló Tehetségpontként. Az évek során többcélú intézmé-
nyünk adottságaira alapozva kibővítettük kínálatunkat és jelenleg hat ké-
pességterületen végzünk tehetségazonosítást, hatásvizsgálatot, tehet-
séggondozást: matematika-logikai, nyelvi, testi-kinesztetikus, téri-vizuális,
zenei, valamint interperszonális területeken. Tehetségműhelyekkel, tábo-
rokkal, témanapokkal és hetekkel, gazdagító programpárokkal igyekszünk
tehetségígéretes tanulóinkat megtalálni, és fejleszteni. Partneri hálóza-
tunkat ezen a területen – a hazai intézmények mellett – nemzetközi kap-
csolatokkal erősítettük. Folyamatos tanácsadással segítjük a szülőket gyer-
mekük előrehaladásának egyengetésében. A MATEHETSZ tutor program-
jában mintegy 24 tanulónk vesz részt az országos tehetséghálózatban.
Iskolánk tehetség koordinátora a Felső-magyarországi Református Tehet-
ség Tanács titkáraként hazai és nemzetközi intézményekben is segíti az
akkreditációk lebonyolítását, a tehetséggondozás megvalósulását, gya-
korlati és szakmai tapasztalatok átadásával, konferenciák szervezésével.
Mindezen szerteágazó, odafigyelő és rengeteg eredményt felmutató
munkánk elismeréseként Ráczné Váradi Éva igazgató szeptember 2-án,
az Országos Református Tanévnyitó ünnepségen megbízó levelet vehe-
tett át. A Tiszáninneni Református Egyházkerületben a Felső-magyaror-
szági Tehetség Tanács Kistérségi Tehetség Központjává váltunk. Felada-
taink között szerepel a térség intézményeiben, határon innen és túl folyó

tehetséggondozó munka segítése, mentorálása, összefogása. Igyekszünk
a megtisztelő, felelősségteljes feladatnak legjobb tudásunk szerint meg-
felelni. Tapasztalatainkkal, szakmai tudásunkkal a több évszázados múltra
visszatekintő református tehetséggondozás szellemiségét továbbvinni,
erősíteni.

Derda Péterné igazgatóhelyettes, tehetség koordinátor

Kistérségi tehetségKözPont lett
a ráKóCzi isKola

Hagyományőrző napot tartottak szep-
tember 8-án a Bolyai János Katolikus
Általános Iskolában. A diákok a nap
folyamán kézműves foglalkozáson,
sportjátékokon és ügyességi felada-
tokban vehettek részt. A rendezvényt
egy 25 millió forintos pályázat keretén
belül sikerült megvalósítani. Boros Ist-
ván igazgatóhelyettes érdeklődésünk-
re elmondta, hogy Kisboldogasszony
ünnepén egyfajta búcsúi hangulatot
próbáltak teremteni az iskolában.

F. D.

Szülői értekezletet tartottak
szeptember 18-án a Napsugár
Óvodában. Angyal Györgyné
intézményvezető többek kö-
zött a beszoktatás és az isko-
laérettség témakörében szólt
a szülőkhöz, valamint általá-
nos tájékoztatást adott az in-
tézmény arculatáról, a házi-
rendről és a Gyermekkert Ala-
pítvány működéséről. A hét
folyamán csoport szülői érte-
kezletekre is sor került.

hagyományŐrzŐ
naP

szülŐi érteKezlet
az óvodában



Negyedik alkalommal rendezték meg az Arany Fakanál Főzőversenyt szep-
tember 20-án, a Szerencsi Idősek Otthona udvarán. A közelgő idősek vi-
lágnapja tiszteletére megtartott rendezvényen a város intézményei, hiva-
talai és civil szervezetei mérték össze főzőtudásukat. Az eseményen Dr.
Barva Attila, a város jegyzője köszöntötte a megjelenteket, majd Dr. Ko-
rondi Klára elmondta, hogy az éven 15 csapat jelentkezett a főzőversenyre,
melyet idén a Szerencsi Rászorultakért Alapítvány szervezett. A verseny
ideje alatt a Szerencsi Idősek Otthonának lakóit és minden érdeklődőt kul-

turális programokkal szórakoztattak. Felléptek többek között a szerencsi
óvodások, a Hajnali Néptáncegyüttes, Újvári Marika és a szerencsi Classic
zenekar is. A főzőverseny nyertese a Gyémántkapu csapata lett, így jövő
szeptemberben ők rendezhetik meg a már hagyománnyá vált Arany Fa-
kanál versenyt. Második lett az Öreg a Nénikéd Nyugdíjas Klub, bronzér-
met kapott a Nyárutó Klub. Különdíjban részesült a Szerencsi Idősek Ott-
hona csapata, a Városi Nyugdíjas Klub és különdíjat kapott még a Polgár-
mesteri Hivatal bográcsgulyása és almás-lekváros palacsintája is. F. D.

SZERENCSI hírekhírek KRÓNIKA10

negyediK arany FaKanál

Leskó Imre a HAT alelnöke, táborvezető arról tájékoztatott, hogy a szer-
vezet életében fontos szerepet játszó esemény megrendezéséhez nagyban
hozzájárult a szerencsi önkormányzat által, civil egyesületek részére lét-
rehozott pályázat, illetve az azon nyert támogatás, valamint Tarcal veze-
tősége is. Ugyanis a táborozók napi ellátásának egy részét és a progra-
mokat ebből az összegből sikerült finanszírozni, így színesebbé válhatott
az együtt töltött öt nap.

Az alkotók a közel egyhetes találkozón amellett, hogy a legtöbb időt egy-
más munkásságának és a mai irodalom képviselőinek megismerésére for-
dították, hagyományosan látogatást tettek a Bodrogkeresztúri Idősek Ott-
honába is, ahol egy színvonalas verses összeállítással lepték meg az ott
élőket. Ez a momentum elengedhetetlen programja a tábornak, amit esz-
tendőről esztendőre nagy lelkesedéssel várnak és fogadnak az otthon haj-
lott korú lakói.
A tizenharmadik műhelytalálkozó alkalmából Dr. Gaál Ernő, az egyesület
tiszteletbeli elnöke, a tábor állandó szakmai vezetőjének, Bari Gábornak
munkája elismeréseként díszoklevelet ajándékozott, további sikert kívánva
az önálló költői pályafutásához is. 
Az est megkoronázásaképpen a művészek hajókiránduláson, és borkós-
tolós pincevacsorán vettek részt.

Viczai Henrietta HAT elnök

A szerencsi székhelyű Hegyaljai Alkotók Társulása immár ti-
zenharmadik alkalommal tartotta meg alkotótáborát szep-
tember 11-16-ig Tarcalon. A műhelytalálkozón nemcsak Bor-
sod-Abaúj-Zemplén megyei versírók, irodalompártolók és
képzőművészek vettek részt, hanem az ország távolabbi
pontjairól is érkeztek érdeklődők.

tizenharmadszor is találKoztaK
tarCalon
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Jakab Ferencné Sályban született, ott járt álta-
lános iskolába, majd Mezőkövesden végezte el
a gimnáziumot. – Nagyon szép gyermekkorom
volt, hárman vagyunk testvérek. Édesapám au-
tószerelőként dolgozott, édesanyám pedig ház-
tartásbeli volt, de mindenhez értett: varrt, hor-
golt, szőtt és rengeteget mesélt. Édesapám
mindig azt tartotta fontosnak, hogy tanuljunk,
azt mondta, hogy azt nem vehetik el tőlünk –
kezdi Jakab Ferencné.
Először színművész szeretett volna lenni, később
orvos, végül gyógytornász lett belőle. –Gimna-
zista korú lehettem, amikor nagy gyermekpara-
lízis járvány volt Magyarországon és rengeteg
gyermek mozgássérültté vált. Sályban az Eötvös
kastélyban létesítettek mozgásjavító intézetet
ezeknek a gyerekeknek. Adott volt, hogy én
gyógytornászként ebben az intézetben fogok
dolgozni és segíteni a gyerekeken – meséli.
1975-ben költöztek Szerencsre a férjével és köz-
ben jelentkezett a Bárczi Gusztáv Gyógypeda-
gógiai Tanárképző Főiskola oligofrén (értelmi fo-
gyatékos) és pszichopedagógia szakára. – Sze-
rencsen gyógypedagógiai tagozaton tanítottam
értelmi fogyatékos gyerekeket és társadalmi
munkában gyógytornát tartottam. Közben rá-
jöttem, hogy az kevés, amit csinálok, mert na-
gyon sok gyereknek a beszédfejlődése is elma-
radt, és ennek következtében a gondolkodása
is, mert a gondolkodás is egy belső beszéd. Ezt
komplex módon kellett kezelni. Sokszor olyan
gyerekek is bekerültek a kisegítő tagozatba,
akik nem odavalók voltak. Ezek miatt is végez-
tem el a logopédia szakot szintén a Bárczin. A
mozgás, a beszéd és az értelmi fejlesztés: ebben
a háromban találtam meg azt az utat, amivel
tényleg komplexen lehetett a gyerekeken segí-
teni – mondja Jakab Ferencné, aki hozzáteszi,
akkor úgy látta, hogy nem csak Szerencsen, ha-
nem az egész járásban szükség lenne logopé-
dus szakemberre. – Sikerült meggyőzni a járás
vezetőjét, és a megyében – az elsők között –
létrehoztuk a járási logopédiát. Egy másik logo-
pédus kollégával, saját gépkocsival jártuk a kör-
nyék iskoláit, óvodáit. Kiszűrtük a gyerekeket.
Aztán a megyében egyre többen követték a
példánkat -merthogy korábban csak a nagyobb
városokban volt ilyen foglalkozás - és országo-
san is ekkor jöttek létre a járási logopédiák–
meséli Marika néni.
A Rákóczi Zsigmond Általános Iskolában gyógy-
pedagógusként tanított. – Úgy gondoltam,

hogy tudom párhuzamosan csinálni: tehát dél-
előtt tanítottam, délután pedig azokkal a súlyo-
san beszédhibás gyerekekkel foglalkoztam a já-
rási logopédia épületében, akik bejöttek hoz-
zánk. Később beláttam, hogy ezt a kettőt nem
lehet egyszerre csinálni, maradtam a Rákóczi-
ban hét évig – folytatja Jakab Ferencné. Közben
két lánya született, akik jelenleg Svájcban élnek.
– A Rákóczi iskolában folytatott munkám után
felkértek, hogy alapítsuk meg a Kistérségi Pe-
dagógiai Szakszolgálatot. Akkor épült a Neve-
lési Tanácsadó épülete és a Városi Tanuszoda.
Sikerült pályáznunk, amiből az uszodát és a Ne-
velési Tanácsadót is teljes egészében be tudtuk
rendezni. Az uszoda szekrényeit, az öltözőket,
padokat, a sáv- elválasztókat, valamint a Neve-
lési Tanácsadó összes bútorát, felszerelését, esz-
közeit beszereztük, sőt a kistérség akkor még
16 településének óvodájába, iskolájába is jutott
néhány bútor: szekrény, logopédiai tükör, tra -
péz asztal, székek, játékok eszközök. Tehát ez
egy szép időszak volt és nagyon sok kolléga
dolgozott nálunk: volt főállású és részmunka-
idős pszichológus, hat logopédus, négy gyógy-
pedagógus és 4-5 gyógytestnevelő. Aztán a pá-
lyázati lehetőségek csökkentek, a megye vette
át a fenntartói, vagy működtetési feladatot, én
pedig nyugdíjba mentem, emellett logopedizál-
tam – tette hozzá.
Azt mondja, hogy mai napig nagyon szereti a
munkáját, örömmel dolgozik a gyerekekkel. 
– Abszolút nyitott voltam és ma is nyitott va-
gyok. Tehát bárki bejöhet az órámra, a szülőket
szívesen fogadom és a kollégákat is, ha valaki
valahol megakad, akkor szívesen segítek. Na-
gyon élvezem azt, amit csinálok. Imádom a gye-
rekeket. Nekem nem teher naponta fölkelni és
kimenni hozzájuk. Szeretettel fogadnak minde-
nütt: gyerekek, óvónők. Szeretem a nyüzsgést,
a kollégákat. Mindenütt más hangulatban fo-
gadnak. Nagyon szeretem az óvónéniket, azt,
ahogy ők a gyerekekkel bánnak, azt a mosoly-
gást és szeretetmegnyilvánulást, amit a kicsik
felé közvetítenek. Az óvónénik általában na-
gyon jó ízlésűek, szépérzékük az ünnepségek,
játékok, eszközök, berendezések kiválasztásá-
ban, megalkotásában is megmutatkozik. Na-
gyon kreatívak és sok verset, dalt megtanítanak
a gyerekeknek. Nem rossz az iskola sem, mert
ott jobban pörög az óra, tehát többet tudok se-
gíteni, hatékonyabb a munka. Az óvoda szemé-
lyesebb, a gyerekek is jobban hozzám bújnak,

valaki el sem akar menni. Az egyetlen probléma
az adminisztráció, ami már számítógépen tör-
ténik és ez kicsit több időt vesz el, mint kellene
– mondja és hozzáteszi: kevés gyógypedagó-
gus van szerte az országban. – Nagy hiány van
belőlük, de ez inkább az oktatás miatt van, mert
hiába jelentkeznek sokan, szigorú a felvételi kö-
vetelmény. Biztos, hogy álláshoz jut például egy
frissen végzett logopédus és miután ez egy
szervezeten keresztül működik, szakmailag,
módszertanilag, mindenféle továbbképzésre is
lehetőségük nyílik. Ez egy jól kiépített hálózat
és rendszer, amiben kezdők is és haladók is ab-
szolút megtalálják a számításukat. Ehhez a
szakmához elengedhetetlen a szociális érzé-
kenység, gyerekszeretet és egy stabil családi
háttér – vallja. – Mert ha ezek a dolgok nincse-
nek meg és nem szárnyalhatna szabadon az
ember, akkor nem tudna másokon se segíteni.
Én mindenkit arra biztatok, ha van lehetősége
és elkötelezettsége, hogy legyen pszichológus,
logopédus, gyógytornász, gyógypedagógus,
mert van jövője – mondja Jakab Ferencné, aki
szabadidejében szeret olvasni, sportolni és ad-
dig szeretne dolgozni, amíg fizikailag és szelle-
mileg bírja, és ameddig örömet okoz neki a
munka.
1987-ben a Nevelési tanácsadó és a logopédia
ellátás megszervezéséért, a diszlexiás- beszéd-
hibás gyerekek fejlesztésért, Meixner Ildikó ja-
vaslatára, az Országos Minisztertanács kitünte-
tését kapta meg. 2006-ban kitüntetést kapott
Szerencs Város szellemi alkotói tevékenységé-
ért, valamint a Kistérségi Pedagógiai Szakszol-
gálat megszervezésért.

M. B.

Jakab Ferencné 1975 óta tevékenykedik Szerencsen, mint gyógytornász, gyógy-
pedagógus, logopédus. Hét évig dolgozott a Rákóczi iskolában, majd az ő irá-
nyításával jött létre a Kistérségi Pedagógiai Szakszolgálat városunkban. Jelenleg
nyugdíjas óraadóként folytatja fejlesztő munkáját a térségben. Jakab Ferencné
Marika nénivel beszélgettem.

„ehhez a szaKmához elengedhetetlen a szoCiális
érzéKenység és a gyermeKszeretet”
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KözérdeKű inFormáCióK

állásajánlatoK
A B.-A.-Z. Megyei Kormányhivatal Szerencsi Járási Hivatal Foglal-
koztatási Osztályán nyilvántartott állásajánlatok alapján Szerencsen
szerkezetlakatost, állománygondozó üzletkötőt, előadás szervezőt,
súgó-ügyelőt, hang-és fénytechnikust, színpadmestert, gépkocsi-
vezető-áruterítőt, informatikai technikust, recepcióst, gépkezelő
operátort, villanyszerelőt, elektronikai műszerészt, péket, könyvelőt,
gépkocsivezetőt keresnek. Diósgyőrben csomagolót, kiszerelőt, lo-
gisztikai koordinátort, Tállyán szobaasszonyt, recepcióst, konyha-
lányt, pincért, eladót alkalmaznának. Bekecsen kenyérszeletelő (4
órában), Tiszalúcon nyomdász, műanyag feldolgozó gépkezelő, rak-
tári kisegítő, anyagmozgató munkakörben van lehetőség elhelyez-
kedni. Mezőzomboron kőművest, Mádon szakácsot, Bodrogkeresz-
túrban édesipari betanított munkást keresnek. Sátoraljaújhelyen ön-
tödei betanított munkást, változó foglalkoztatási hely alapján he-
gesztőt, lakatost, festőt, mázolót, tapétázót, szobafestőt alkalmaz-
nának. Tel.: 47/361-909.

Tervezett képzések: 
Óvodai dajka, édesipari termékgyártó, szociális gondozó és ápoló,
villanyszerelő, fogyóelektródás védőgázas ívhegesztő + minősített
hegesztő, szakács, építő-és anyagmozgató gép kezelője (földmun-
ka, rakodó és szállítógép kezelő)+ 1111 Traktoralapú univerzális föld-
munkagép (MSZ EN 474-4) gépkezelő jogosítvány megszerzésére
nyílik lehetőség. 
A tanfolyam idejére keresetpótló juttatást nyújtunk. A lakó-
helyről a képzés helyszínére, Szerencsre bérletet biztosítunk
az igénybe vehető tömegközlekedési eszközre.

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 október 16-án. Nyiri Tibor alpolgármester: minden
hónap harmadik csütörtökén 14 órától legközelebb október 19-én. 
Dr. Barva Attila jegyző: minden páros hét szerdáján 8-12 óráig, legkö-
zelebb október 4-én és október 18-án. A fogadóórák általános bejelent-
kezés 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.

nemzeti adó- és vámhivatal
Szerencs, Széchenyi út 43. Tel.: (47) 361-864. Hétfő és csütörtök 8–15 óra.
Miskolc, Kazinczy út 19. Hétfő 8–18 óra, kedd és csütörtök 8–12 óra, szer-
da: 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:
rendel: Dr. Sütő Szilveszter háziorvos, főorvos, szakfelügyelő főorvos. Cím:
Szerencs, Rákóczi út 51. Tel.: (47) 362-638 (asszisztens); (47) 560-016 (fő-
orvos). Rendelési idő: hétfő: 9–13 óráig; kedd: 12–16 óráig; szerda–pén-
tek: 9–13 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 rendelő: rendel: dr. Gál Tamás háziorvos. Cím: Szerencs, Rá-
kóczi út 75. Tel.: (47) 305-252. Rendelési idő: hétfő–kedd: 8–12 óráig; szer-
da–péntek: 13–16 óráig.

ügyeletes gyógyszertárak 
Szeptember 25. – október 1.: Tesco Gyógyszertár, október 2-8.: Cent-
rum Gyógyszertár, október 9-15.: Oroszlány Patika.

gyógyszertárak nyitva tartása
Alba: Szerencs, Rákóczi út 102. Tel.: (47) 361-530. Nyitva tartás: H–P: 8–
17 óra, Szo.: 8–12 óra. Centrum: Szerencs, Rákóczi út 75. Tel.: (47) 362-
054. Nyitva tartás: H–P: 7.30–19 óra. Oroszlán: Szerencs, Bekecsi út 8.
Tel.: (47) 361-433. Nyitva tartás: H–P: 8-19 óra. Szerencs: Tesco Áruház.
Tel.: (47) 560-302. Nyitva tartás: H–Szo.: 8–20 óra, V:9–19 óra.

meghívó
Szerencs Város Önkormányzata 

2017. október 6-án, pénteken
megemlékezést és koszorúzást tart 

az aradi vértanúk 
emléknapja alkalmából.

PROGRAM:
12.30 óra:

Megemlékezés és koszorúzás 
a Kossuth téri fejfáknál.

Ökumenikus ima:
Balázs Pál református lelkész, 

Csejoszki Szabolcs görögkatolikus parókus, 
Kocsis Sándor római katolikus plébános.

Közreműködik:
Rákóczi Zsigmond Református Két Tanítási Nyelvű 

Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola.
13.10 óra

Koszorúzás
az Arad út 3. szám alatti emléktáblánál.

Minden megemlékezőt szeretettel várnak!



Az allergia civilizációs betegség, minden ötödik
embert érint a világon. Kialakulásának hátteré-
ben a genetikai öröklődés mellett a környezeti
tényezők is jelentős szerepet játszanak. Tünetei
hasonlóak a náthához: leggyakrabban orrfolyás,
torokfájás köhögés és szemviszketés jelentke-
zik. A pollenszórást jelentősen befolyásolja az

időjárás is. A hosszú, csapadékos időszak ki-
moshatja a levegőből egy időre a pollenszeme-
ket, ezzel csökkentve az allergiás tüneteket.
Amint ismét kisüt a nap, a pollenkoncentráció
megemelkedik, ismét bosszúságot okozva az al-
lergiásoknak. A parlagfű allergiások száma év-
ről évre nő, aminek fő oka a növény túlburján-
zása. Magyarországon ez az egyetlen olyan al-
lergiát okozó növény, amely irtásának elmulasz-
tása komoly pénzbüntetést von maga után. 
Irtása az ingatlanok és a telek tulajdonosok
fela data. A Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági
Hivatal július eleje óta ellenőrzi a parlagfüves
területeket.

V. E. A.

A stevia egy Paraguay-
ban és Brazília déli ré-
szén őshonos növény,

édes ízéért felelős ható-
anyaga a ma ismert leg-

erősebb édesítőszer. A dél-
amerikai őslakosok által Khaa Jee-

nek (Édes levél) nevezett növény a köztudatba
Stevia néven vonult be. A paraguay-i Guarani
indiánok az őserdőben gyűjtött növényt év-
századok óta használták édesítésre, étvágy-
csillapításra, bőrbetegségek (dermatitis, ekcé-
ma, seborrhoea) ellen és vágási sebek gyógyí-
tására is, mert gyorsan hat, különösebb forra-
dási heg nélkül, de előszeretettel rágták a le-
velét pusztán édes íze miatt is. A steviával ki-
válóan kezelhető a cukorbetegség, mivel nem
emeli meg a vércukorszintet, hiszen glikémiás
indexe nulla. Éppen emiatt a fogyókúrázók
számára is nagy segítség, hiszen segít leadni
a felesleges kilókat, mivel a stevia jórészt

emésztetlenül halad át a szervezeten, ráadásul
nullkalóriás. Kutatások igazolják, hogy a stevia
csökkenti a magas vérnyomást, a normális
vérnyomást viszont változatlanul hagyja. Be-
bizonyították, hogy a steviának antibakteriális
hatása is van, emellett kedvező ásványi-anyag
tartalma miatt nagy segítséget jelent a fog-
szuvasodás és a szájbetegségek megelőzésére
valamint gyógyítására. Néhány országban már
a fogkrémekben és a szájöblítőkben is megta-
láljuk e tulajdonsága miatt. A stevia javítja a
bélműködést és az emésztést, megnyugtatja
a gyomrot és kisebb rosszulléteket is képes el-

mulasztani. Erős gombaölő hatása miatt a ste-
via a Candida kezelésében is hatékony. A leg-
jobb hatást akkor érhetjük el, ha teaként vagy
folyadék formájában fogyasztjuk. Megvéd a
bőr korai öregedése ellen, azt fiatalossá és ru-
galmassá varázsolja! Kisebb sebek, horzsolá-
sok kezelésére néhány csepp Stevia oldatot
csepegtethetünk a sérült bőrfelületre, így a
fájdalom gyorsan megszűnik és a seb is sokkal
hamarabb fog meggyógyulni! Csökkenti az éh-
ségérzetet és a dohányzás, az alkohol, illetve
az édességek utáni vágyat is

Vitelki László, Gyógynövénybolt
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Legutóbbi játékunk megfejtése: Kozmetikai célokra használta az aloe vera gyógynövényt
Kleopátra. A beküldők közül Kovács István Zoltánné, 3900 Szerencs, Felsőkert út 25. szám
alatti olvasónk a Szerencsi Gyógynövénybolt (Rákóczi út 104.) ajándékcsomagját nyerte. A nyere-
ményről szóló utalvány átvehető a szerkesztőségünkben. Új kérdésünk: Mire használták az in-
diánok a steviát? Megfejtéseiket október 6-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 stevia

Receptklub rovatunkban a Mandula nevű sütemény elkészítési módját
ismertetjük meg olvasóinkkal.
Hozzávalók a tésztához: 45 dkg finomliszt, 30 dkg vaj, 30 dkg porcukor, 15 dkg darált
dió, 2 ek. cukrozatlan Szerencsi kakaópor. Hozzávalók a krémhez: 20 dkg vaj, 20 dkg
porcukor, 20 ml mandula aroma (kb.: fél üvegnyi), 1 csomag vaníliás cukor, 2 dl tej, 2
csapott evőkanál liszt, 2 darab tojássárgája.
Elkészítése: A krémhez a tojásokat a porcukorral és az aromával egy fémtálban össze-
keverjük, vízgőz fölött állandó kevergetés közben besűrítjük. Amikor kihűlt, géppel hoz-
zákeverjük a hideg, felkockázott vajat. A hozzávalókat összegyúrjuk (először nehezen
akar majd összeállni). Egyenként belenyomkodjuk a mandulaformába, de vékonyan,
hogy öblös maradjon, mert tölteni fogjuk. 6-8 perc alatt 170 fokon megsütjük.
Amikor kihűlt, összeállíthatjuk. Egy kanál krémet a tészta belsejébe kenünk, hozzáil-
lesztjük a másik felét. Végül meghempergetjük porcukorban. 
Jó étvágyat kívánunk!

ParlagFűszezon
A parlagfű szezon általában augusztus
végétől szeptember végéig tart. Bor-
sod-Abaúj-Zemplén megyében az el-
múlt hetekben a levegő pollenkoncent-
rációja elérte a nagyon magas szintet,
azaz minden allergiás embernél heves
tüneteket okozott.

reCePtKlub: ezt süsd meg!
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Az eseményen Bodnár László a község polgár-
mestere köszöntötte a jelenlévőket, majd Török
Dezső a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Köz-
gyűlés elnöke osztotta meg ünnepi gondolatait.
Beszédében kiemelte, hogy akkor tudjuk igazán
megbecsülni azt a békét, amiben ma élünk itt
Magyarországon, ha felidézzük a múltat és
megemlékezünk őseink harcairól és szenvedé-
seiről. -Fontos, hogy a múlt hibájából okulva tö-

rekedjünk a modern Magyarország felépítésére,
hiszen a történelem során számtalanszor bizo-
nyította a magyarság, hogy összefogással cso-
dákra képes -mondta a közgyűlés elnöke. Ezt
követően a történelmi egyházak képviselői ál-
dották meg az Ekker Róbert szobrászművész
által készített emlékművet, majd elhelyezték a
kegyelet virágait. Az esemény Nagy József sza-
valatával zárult. V. E. A.

Az első és második világháborúban elesett hősöknek állított emlékművet szeptember
9-én Bekecs Község Önkormányzata.

Az eseményen Pavol Burgida polgármester a történelmi Városházán kö-
szöntötte az eseményre érkezett delegációkat - megjegyezve, hogy a ta-
valyelőtti rendezvényen a testvértelepülések vezetői közül Koncz Ferenc
kapta meg a „Rozsnyó Díszpolgára” kitüntetést. A Városházán tartott
fogadást követően már a Fő-téren folytatódtak a programok, mazsoret-
tek a színpadon, kézműves termékek sora a területen, egy kis séta a
standok között, kóstolás a felvidéki városban készült sörből és az idei
szőlőtermés „murcijából”, – egyszóval csütörtök délután elkezdődött
Szerencs első testvérvárosának négynapos ünnepe.
Pénteken – a kulturális műsorok mellett – megnyílt az a festménykiállítás,
ami válogatása annak a nemzetközi művésztábori „termésnek”, amelyet
augusztusban tartottak a felvidéki városban és amelynek meghívottja volt
Suhaj Zoltán szerencsi festő. A Rozsnyói Bányászati Múzeum Képtárában

nyílt kollektív kiállítás „Rozsnyói MALOM 2017“ címmel fogadja az érdek-
lődőket, a város rendezvényei vasárnap este zárják kapuikat.

SfL

A Szerencsi Idősek Otthonában köszön-
tötték Erdei Máriát szeptember 5-én
100. születésnapja alkalmából. Az ün-
nepségen Koncz Ferenc polgármester,
valamint Kontra László intézményvezető
adta át az Orbán Viktor miniszterelnök
gratulációját tartalmazó emléklapot, va-
lamint az önkormányzat ajándékait. Ma-
rika néni az egykori Csehszlovákia északi
részén született, életének nagy részét
azonban Szikszón töltötte és 2004-ben
került a Szerencsi Idősek Otthonába. El-
mondása szerint a hosszú élet titka a
mértékletesség és a boldogság, aminek
fontos eleme a család és az egészség.

emléKmű avatás
beKeCsen

100. 
születés-

naP

Szerencs városát Koncz Ferenc polgármester képviselte a
szeptember 14-én megnyitott Rozsnyói Városnapok és Rozs-
nyói Vásár elnevezésű felvidéki, tradíciókkal rendelkező, bá-
nyásznapok hangulatát is felidéző kulturális és gasztronó-
miai programon.

négynaPos ünneP szerenCs 
FelvidéKi testvérvárosában



INGATLANINGATLAN
Szerencsen, a Kárpát úton családi ház
csendes környezetben, 2 szobával gáz-és
vegyes kazánnal rendezett udvarral eladó.
Lakáscsere is érdekel. Érd: 47/361-822 (15-19)
Szerencsen a Kölcsey utcában kertes
120m2-es családi ház eladó. Érd: 20/519-
0710 (15-16)
Szerencs Alkotmány u. 32. sz. alatti telek
komfort nélküli két kis házzal 1,5MFt-ért al-
ku nélkül eladó. Érd.: 70/704-6538 (15-18)
Szerencs központjában 46m2-es társasházi
lakás eladó. Érd: 47/363-097 (15-16)
Szerencsen, csendes környezetben 100 m2

családi ház melléképülettel, udvarral, kerttel
eladó. Buszmegálló, iskola, bolt a közelben.
Érd.: 30/970-9148 (15-16)
Ondon a 4524, 4525, 4526 Hr. számú föl-
dek eladók 2 ha területtel. Érdeklődni a
47/340-096 telefonszámon. (15-16)
Bekecsen eladó 60m2 2 szobás családi ház,
887m2-es telek garázs, melléképületek, ke-
rekes kút, borospince hordókkal felszerelés-
sel. Érd: Fáy Béláné 70/634-0938 Érd:
20/943-9193, 20/582-5660 (15-19)
Szerencsen lakó-pihenő övezetben pano-
rámás családi ház parkosított kerttel és ga-
rázzsal eladó. Érd: 20/348-9548 (13-2018.05)
Szerencs csendes környékén, a belváros-
hoz közel eladó egy folyamatosan rendben
tartott,felújított 4 szoba+ nappalis családi
ház. Érd: 20/295-8832 (15)

Szerencs zöldövezeti részén a, Kölcsey ut-
cában kertes 100m2-es családi ház szép ki-
látással tulajdonostól eladó. Érd: 30/294-
8816 (15)

VEGYESVEGYES
Szőlőprés (60 l-es) és szőlődaráló és tölgy-
fa boroshordó és permetező (20 l-es) eladó.
Érd.: 70/277-4755 (15) 
Eladó 3,5 mázsa kifogástalan minőségű, ve-
gyes szőlő (többnyire csemege típus). Ár,
megegyezés szerint. Érd: 30/2457547 (15-16)
Étkezési alma (idared, golden, janagold,
mutsu) eladó. I. osztályú 5000 Ft/láda
(250Ft/Kg), II. osztályú 3000 Ft/ láda
(150Ft/Kg). Érd: 30/219-7837 (15-18)
Víz és fűtésszerelőket keresek magyaror-
szági munkavégzésre, kiemelt bérezéssel.
Érd: 70/631-6131 (15-18)
Tehetséggondozást ill. korrepetálást vál-
lalok matematikából, fizikából és kémiából
általános iskolásoknak. Érd: 20/519-0710
(15-16)

LakosságiLakossági

apróhirdetés
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Gyöngyösön rendezték meg szeptember 16-án az Észak-kelet Magyar-
országi Területi Szabadfogású Diákolimpiai Bajnokságot, amely egyben
a XIV. Szőke Miklós Emlékverseny is volt. Szerencs Város Sportegyesülete
Birkózó Szakosztályát a serdülő szakosztályban 54 kg-ban Nagy Kristóf
képviselte, aki remek versenyzéssel jutott el a döntőig. Vezető pozíció-
ban egy sérülés miatt a második helyezést érte el, de ezzel kvalifikálta
magát a szeptember 30-ai országos diákolimpiai bajnokságra. Diák II.
korosztályban 29 kg-ban Munkácsi Andrásnak sajnos nem sikerült a to-
vábbjutás, Kunder Botond 42 kg-ban egy nyert eredménnyel és két ve-
reséggel szintén nem tudta magát kvalifikálni. Óvodás korosztályban
Nagy Zalán a 20 kg-osok között két győzelemmel a dobogó legfelső fo-
kára állhatott fel.

Illésy László edző, szakosztályvezető

Megkezdődött a Nemzeti Fiú Serdülő Bajnokság alapszakasza.
A Szerencs VSE U 14-es csapata szeptember 17-én Nyíregyházán vett részt
az első bajnoki fordulón. Ellenfeleik: Mezőcsát DSE, Salgótarján KK és Nyír-
egyháza Ötvös csapatai voltak.
Eredmények: Szerencs VSE-Salgótarján KK 71-62, NYKK Eötvös- SZVSE 53-
80
Célunk a továbbiakban, hogy az ötödik forduló után az országos főtáblára
kerüljünk – adott tájékoztatást Nagy Lajos edző.

Szerencs Város Sportegyesületének súlyemelői a
nyári szünetben is edzettek és versenyekre jártak.
Ennek meg is lett az eredménye. Június 30-a és
július 2-a között Csehország volt a házigazdája
az Olimpiai Reménységek versenyének, ahol a
csapat tagja volt, az utánpótlás válogatott sze-
rencsi versenyző Vasas Péter is. A csapat a 2. he-
lyet szerezte meg. Július 8-án Tégláson a Narancs
Kupán vettek részt, ahonnan 9 arany 3 ezüst és
4 legjobbnak járó korosztályos kupát hoztak el,
valamint a meghirdetett csapatbajnokságon a
szerencsi csapat a 3. helyet szerezte meg. Július
15-én Ózdon a Kiemelt Nemzetközi Súlyemlő Ver-
senyen 3 versenyző Vasas Péter, Bárány Gergő
és Gáspár Pál Dávid képviselték városunkat. Va-
sas és Bárány aranyérmet, Gáspár pedig ezüs-
térmet szerzett a rangos viadalon. Az U15-U17-
es Országos Bajnokságon augusztus 7-én, Laka-
tos Amanda országos bajnok lett, Lakatos Dzse-
nifer pedig 4. helyezést ért el. A szeptember 2-3-
a között Kecskeméten megrendezett Junior Or-
szágos Bajnokságon Vasas Péter és Bárány Ger-
gő Országos Bajnokok lettek. A csapat több ver-
senyre készül még az idei évben, ezek közül a
legkiemelkedőbb a novemberi Felnőtt Magyar
Bajnokság és az év zárásaként Hajdú Kupa Kie-
melt Nemzetközi verseny lesz.
A Szerencs VSE súlyemelő szakosztálya szeretet-
tel vár minden 8 és 15 év közötti sportolni vágyó

lányt és fiút. Edzéseinket a Tatay Zoltán Ifjúsági
Sporttelepen tartjuk hétfőn, kedden, csütörtökön
17-20 óráig, pénteken 17-19 óráig. Edzők: Fekete
Diána és Morvai Zoltán.
Narancs Kupa résztvevők és helyezések: Lány
korcsoport: 36 kg scs: Horváth Dzsenifer. 40 kg
scs: Korbulecz Nóra Blanka a legjobb lány kor-
csoportos versenyzőnek járó különdíjat is meg-
kapta. Serdülő női kcs: 48 kg-os scs: Lakatos
Amanda a legjobb serdülő női versenyzőnek járó
különdíj. 69 kg-os scs: 1. Lakatos Dzsenifer. Fel-

nőtt női kcs: 53 kg-os scs: Szűcs Anita a legjobb
felnőtt női versenyzőnek járó különdíj. Kölyök
fiú kcs: 40 kg-os scs: 1. Kótai Roland. 45 kg-os
scs: 1. Morvai Zalán. 50 kg-os súlycsoport 1. Dobi
Csaba Kristóf a legjobb kölyök fiú versenyzőnek
járó különdíj. Fiú kcs: 40 kg-os scs: 1. Horváth
Szebasztián, 2. Morvai Balázs. Serdülő férfi kcs:
77 kg-os scs: 2.Horváth Erik. Felnőtt férfi kcs: 77
kg-os scs: 1. Gáspár Pál a legjobb felnőtt férfi
versenyzőnek járó különdíj.

Fekete Diána edző

siKeres nyár a súlyemelŐKnél

birKózó utánPótlásverseny gyöngyösön

gyŐzelem az u:14-es 
KosarasoKnál
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Szerencs Város Sportegyesülete és Szerencs Város Önkormány-
zata idén kilencedik alkalommal rendezett versenyt szeptember
10-én, a szabadidősport, elsősorban a futás, az úszás és a kerék-
pározás népszerűsítésére Szerencsi Vasember néven. A verseny-
zők mini, újonc, haladó, prémium és vasember kategóriában in-
dulhattak. Ez alkalommal 91-en vettek részt a megmérettetésen,
a legfiatalabb résztvevő 4 éves, a legidősebb pedig 74 éves volt.
A vasember kategória győztese Lakatos László lett 2:11:57 mp-
es idővel.

V. E. A.

Az NB II-es és NB III-as csapatunk Ózdon vendégszerepelt. Az NB II-es csa-
patunk nagyarányú győzelemmel kezdett, hiszen 16 – 2 arányban győzte
le ellenfelét. Lehoczki Gábor és Macsuga József mind a 4 egyéni mérkőzé-
sét megnyerte, Korály Tibor és Stadler Tamás pedig 3-3 meccset nyertek.
A két páros mérkőzés esetén is a szerencsieké volt a győzelem. Az NB III-
as csapatunk ennél szorosabb meccset játszott, amelyet végül nagy izgal-
mak után 10-8-ra nyert. Érdekesség, hogy NB III-ban játszik az újonckorú,
11 éves Köllő Ábel, aki ezen a találkozón lépett először a felnőttek között

asztalhoz. A három egyéni mérkőzéséből kettőt megnyert, amely nagyban
hozzájárult a győzelmünkhöz. Ezen a mérkőzésen mutatkozott be Lapis
Zoltán is, akinek jó tapasztalatszerzésnek bizonyult ez a meccs. Az ered-
mények: Köllő András 4, Filácz Attila 3, Köllő Ábel 2, Csorba István pedig
egy egyéni mérkőzést nyert, míg Lapis Zoltánnak most a tisztes helytállás
jutott. Minkét párost elvesztettük. 
Az újonckorú versenyzőinknek is elkezdődött az asztalitenisz szezon, ame-
lyet augusztus 31-én, Budapesten szerveztek a BVSC-ben, ahol Köllő Ábel
az U11-es korosztályban az országos ranglistaversenyen az előkelő III. he-
lyezést érte el, amellyel tartja ebben a korosztályban az országos 4. rang-
lista helyezését.

Köllő András szakosztályvezető

asztalitenisz: KettŐs gyŐzelem
Elkezdődött az asztalitenisz csapatbajnokság, amely jobban
nem is indulhatott volna, hiszen mind a két csapatunk meg-
nyerte első találkozóját.

szerenCsi vasember



Előző rejtvényünk megfejtése: Hívogat az iskola kapuját kitárja, kispajtásom gyere hát menjünk iskolába. Megfejtőnk csokoládécsomagot
nyert: Takács Emese, 3900 Szerencs, Széchényi út 31. A fenti rejtvény megfejtését október 6-ig postázzák címünkre (3900 Szerencs, Rákóczi út
94.) vagy adják le a Fürdő és Wellnessház recepcióján. A keresztrejtvény helyes megfejtője 2 db belépőt nyer Hadházi László önálló estjére október
26-ára. A nyeremény átvehető a Szerencsi Művelődési Központ és Könyvtár gazdasági irodájában.
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Keresztrejtvény
VÍZSZINTES: 1. A beküldendő megfejtés első része. 10. Rideg,
barátságtalan. 11. Szaglószerv. 12. Turfműszó. 13. Könnyűfém rövi-
dített neve. 14. „A” hízelgésül mondott kedveskedő dicséret! 15.
Kurir páratlan számú betűi! 16. Ford modell. 17. Szakszervezetek
Országos Tanácsa rövidítése. 18. … és Ábel: bibliai személyek. 19.
…nál: aláír, kézjeggyel ellát. 20. Id…: fogalom, eszme. 21. Nyugat
rövidítése. 22. Gyors lefolyású. 24. Bagolyszerű boszorkány. 26. Spa-
nyol és német autók jelzése. 27. Újfok. 28. Most kezdte el az isko-
lába járást. 29. Jóvátesz, helyettesít. 31. …eat!: virágozzék!, növe-
kedjék!; latinul. 32. Kufár, spekuláns. 33. Szavazat. 34. A -ka párja.
35. Néma láng! 36. Női név. 37. Hideg évszak. 38. Nitrogén és alu-
mínium vegyjele. 39. Folyó Romániában. 40. A sivatag hajója!
FÜGGŐLEGES: 1. Tudomány, ismeret, munkaterület ága. 2. A Na-
na írója (Émile 1842-1902). 3. Adásvétel útján forgalomba kerülő
termék. 4. Gadolínium vegyjele. 5. A levegő mozgásától élénken
ide-oda lebben. 6. Fémhuzal. 7. Angyali rang! 8. Település me-
gyénkben. 9. ¾-es ütemű, forogva járt páros tánc. 14. „A” bál-
vány! 17. Fegyelem. 18. Amerikaifutball-játékos (Williams). 19. Kén
és foszfor vegyjele. 20. Becézett női név. 22. A megfejtés má-
sodik, befejező része. 23. Pénzbevételük után az államnak, kö-
zületnek fizetnek meghatározott kulcsok alapján. 25. Jód és
stroncium vegyjele. 30. Agyagból keményre égetett építőanyag.
31. Zenei előírás: erősen, hangosan, teljes hangerővel adandó elő.
33. Meggyőződéssel hisz, állít. 34. Levágott gabonából, ipari nö-
vényből összekötött nyaláb. 36. Kihalt futómadár. 37. Telefon rö-
vidítése. 40. Személyes névmás.

Kos: iii. 21. – iv. 20.
Ösztönösen érezni fogod, hogy most

elindulhatsz a fejlődés, növekedés és gyarapo-
dás felé vezető úton, - bár ez a folyamat nem
egy hirtelen jött dolog eredménye, viszont a
csillagállások most kedveznek a sikerhez.

bika: iv. 21. – v. 20.
A bolygók együttes és erősen agresz-

szív, alkalmanként egyenesen kellemet-
len hatása miatt hajlamos lehetsz a kapkodásra,
idegeskedésre, éppen ezért jobban teszed, ha
fontos dolgokba ekkortájt nem kezdesz bele.

ikrek: v. 21. – vi. 21. 
Szeptemberben meglepően átala-

kulsz, kinyílsz, önbizalmad megerősöd-
het, céltudatosság jellemez, tele leszel energiá-
val, új barátokat szerezhetsz - légy ösztönös, és
a legtöbbet tudod kihozni magadból. Amennyi-
ben a költözést tervezed, kérj segítséget.

rák: vi. 22. – vii. 22.
Az ősz napról napra közeledik, s az el-

végzendő feladatok is megszaporod-
nak. Figyelj a váratlan lehetőségekre, mert je-
lentős változás következhet be éltedbe. Szere-
lemben is pozitív megélésű időszak várható, ha
már van párkapcsolatod.

oroszlán: vii. 23. – viii. 23.
Ambíció, kreativitás és kitartás? Igen,

ez bizony a siker kulcsa! Mindezek együttese
megvan most benned, ami komoly eredménye-
ket hozhat életedbe, különösen karrier és anya-
giak terén.

szűz: viii. 24. – iX. 23. 
Meglepő fordulatokkal, lendületesen,

ráadásul gyors sikereket ígérve jönnek
váratlan és pozitív módosulások, azonban ma-
gánéletedben adódhatnak kisebb bosszúságok,
értelmetlen konfliktusok.

mérleg: iX. 24. – X. 23. 
Nagyszerű időszak áll előtted, bár hir-

telen hangulatingadozások okozhatnak
nehézséget, kellemetlen megéléseket, hisz sok
a változás körülötted, s neked ezekhez egyszer-
re és gyorsan kell alkalmazkodnod. Előnyös le-
het viszont, ha jól használod ki kreativitásodat.

skorpió: X. 23. – Xi. 22.
Figyelj oda a külvilágból érkező apró

jelekre, intuíciód sokat segíthet abban,
hogy eldöntsd, mi a jó és rossz közti különbség.
Akkor tudsz igazán nagy sikereket elérni, ha ké-
pes leszel együttműködni, elfogadni vagy szük-
ség esetén kérni mások segítségét.

nyilas: Xi. 23. – Xii. 21.
Sok szempontból szerencsésnek érez-

heted magadat. Régebbi ötleteid közül valósít-
hatsz meg jó néhányat most, itt az idő, hogy
végre belevágj egyikbe, másikba. Érzelmek te-
rén jelentős változásra nem számíthatsz.

bak: Xii. 22. – i. 20.
Nyugodt, kiegyensúlyozott, konfliktu-

soktól szinte teljesen mentes időszak
köszönt be.. Anyagi helyzeted javul, vagy végleg
rendeződhet, bár lehet, hogy ehhez alkalman-
ként külsős segítségre is szükséged lehet.

vízöntő: i. 21. – ii.19.
Számos, köztük jó néhány meglepő,

egyben pozitív irányú változást hozhat
az ősz. Régóta dédelgetett álmaid megvalósí-
tásához kezdhetsz most hozzá, szinte bármiben
sikereket arathatsz. Ha van társkapcsolatod,
szerelem terén elkötelezettséget hozhat.

halak: ii. 20. – iii. 20.
Izgalmakkal, pozitív hatásokkal teli,

mozgalmas időszak köszönt be, számos
feladat vár megvalósításra, nem érdemes húzni
az időt, és másokra se várj. Legyen szó költö-
zésről, munkahely váltásról, vagy bármiről, ami-
hez kedvet érzel, vagy régóta tervben van.

horoszKóP (szeptember 29. – október 13.)
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