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Védjük meg
magyar-

orSzágot!
a Nemzeti konzultáció ke-
retében tartottak lakossá-
gi fórumot, melyen Fó-
nagy jános, parlamenti ál-
lamtitkár hazánk megvé-
déséről beszélt. (Cikkünk
a 3. oldalon)

’56-ra
emlékeztek

az 1956-os forradalom és
szabadságharc hatvane-
gyedik évfordulója alkal-
mából városszerte koszorú-
zásokkal, a színházterem-
ben ünnepi műsorral emlé-
keztek meg Szerencsen.
(Cikkünk az 5. oldalon)



Ond római katolikusai a világégés alatt döntöttek arról, hogy új templomot építenek. Az elhatározást
a tettek követték, felépült Isten háza, 1946-ban felszentelték, és mint védőszentnek, a Magyarok
Nagyasszonyának, Szűz Máriának ajánlották fel. Azóta a bűnbánati vallásgyakorlatot – a búcsút –
október első vasárnapján tartják Szerencs ondi városrészén. A vasárnapi, október 8-ai búcsúi szer-
tartást Kocsis Sándor
szerencsi római kato-
likus plébános celeb-
rálta, az eseményen
részt vett Koncz Fe-
renc a város polgár-
mestere és Danyi
László önkormányzati
képviselő.                SfL

A szerencsi református templomban október 22-én hét cserkészjelölt és
két kiscserkész tette le a fogadalmat. Az eseményen Bárány Zoltán a
792. Bocskai István Cserkészcsapat parancsnoka köszöntötte a gyüleke-
zetet, a vendégeket, cserkészeket, különös tekintettel a fogadalomra ké-

szülő cserkészjelölteket. A város történetében először öreg cserkészek
is esküt tettek: a nagytiszteletű Börzsönyi József és Botka Imre mondta
el az öreg cserkészek fogadalmát. Az esemény Balázs Pál református lel-
kész áldásával ért véget.
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Fogadalmat tettek a CSerkéSzek

A GYERE azaz a gyermekek egészsége program 2015-ben in-
dult el Szerencsen a Magyar Dietetikusok Országos Szövet-
ségénék vezetésével. A kezdeményezés célja a gyermekkori
elhízás megelőzése az egészségtudatos életmód kialakítása
által. A szerencsi Napsugár és Gyárkerti óvodákban legutóbb
a tejtermékekkel ismerkedhettek meg az óvodások. – A tej-
termékek egészségesek, hiszen a D vitamin és a kalcium be-
vitel a gyerekek csontozata, fogazata miatt nagyon fontos.
Napi fél liternyi tej, valamint ennek megfelelő mennyiségű
kalcium bevitel az, amire szükségük van a gyerekeknek a táp-
lálkozásuk során – mondta el Váradi Ferencné dietetikus.

V. E. A.

gyermekek egéSzSége program 
az óVodákbaN

HetVeNegy éVeS a templom



A teltházas programon Koncz
Ferenc polgármester, a Sze-
rencsi Többcélú Kistérségi Tár-
sulás elnöke (fotónkon) kö-
szöntötte a városból és a pát-

riából érkezett érdeklődőket
hangsúlyozva, hogy a Nemzeti

Konzultáció hazánk megvédéséről szól egy
olyan dollármilliárdossal szemben, aki Európa
sorsára gyakorol hatást. Koncz Ferenc történel-

mi példákon keresztül érzékeltette, hogy a ma-
gyarság mindig is kiállt saját szabadsága mel-
lett, nem engedte, hogy idegenek irányítsák az
országot. A magyarok mindig igyekeztek meg-
védeni saját hazájukat az idegen befolyásoktól,
mint ahogy Európát is. – Most sem szabad
hagyni, hogy Soros György döntsön kontinen-
sünk sorsáról – mondta Koncz Ferenc.
A fórumon Fónagy János
a Nemzetgazdasági Mi-
nisztérium parlamenti
államtitkára (fotón-
kon) hosszan taglalta
az elmúlt hónapok tör-
ténéseit – hangsúlyozva,
hogy a Magyar Kormány

nemzetünk függetlensége mellett, a Soros-terv
ellen kezdeményezte a Nemzeti Konzultációt.
Kiemelte, Soros György elgondolása az, hogy
évente egymillió migránst telepítsenek Európá-
ba, ami alapjaiban rengetné meg a kontinens
kultúráját, vallását, hitvilágát, népességének
összetételét. Fónagy János figyelmeztetett: a
folyamat hazánkat sem kímélné, jelentős anyagi
támogatást kellene biztosítanunk a bevándor-
lók felé, és a migránsáradat nem állna meg, hi-
szen le kellene bontanunk a határainkat védő
kerítést. Az államtitkár arra kérte a fórumon
megjelenteket, minél többen juttassák vissza a
Kormány által küldött, erről szóló levelet, vagy
töltsék ki az interneten közölt íveket.

SfL
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A Nemzeti Konzultáció keretén belül la-
kossági fórumot tartottak október 27-
én délután Szerencsen a Rákóczi-vár
színháztermében. 

Védjük meg magyarorSzágot!

Szerencs Város Önkormányzata október 2-án
ajándékműsorral lepte meg szépkorú lakossá-
gát. Ezzel párhuzamosan 5.000 forintos vásárlási

utalvánnyal támogatta mindazon személyeket,
akik betöltötték hatvanadik életévüket és leg-
alább egy éve állandó szerencsi lakcímmel ren-

delkeznek. Az ajándékot természetesen meg-
kapják a Gyémántkapu és az Idősek Otthonának
lakói is, Koncz Ferenc polgármester október 26-
án személyesen adta át a két intézmény mun-
katársainak az utalványokat, amelyeket kioszta-
nak az érintettek között. SfL

VáSárláSi utalVáNy az időSekNek
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Az első napirendi pontban Hubayné Kovács Il-
dikó városi védőnő tájékoztatta a képviselőket
a védőnői szolgálat működéséről. Elhangzott,
hogy Szerencsen összesen négy védőnő dolgo-
zik: két területi és két iskolai védőnő. A területi
védőnő feladatai közé tartozik többek között a
nővédelem, a várandósgondozás, a csecsemő
és családgondozás. Hubayné Kovács Ildikó el-
mondta, hogy a születések száma csökkenő
tendenciát mutat a városban. 2017-ben 

43 gyermek született és 9 várható még. Az el-
múlt években 60 körüli volt a születések száma,
ebben az évben 52-re csökkenhet. Dr. Korondi
Klára, és dr. Sütő Szilveszter képviselő elisme-
rését fejezte ki a védőnők munkája iránt. Koncz
Ferenc polgármester szerint a kevés születés-
szám néhány éven belül zuhanásszerű népes-
ségszám csökkenést eredményezhet érezhető
módon. Hozzátette: a védőnői szolgálat jól mű-
ködő rendszere a városnak. A második napiren-
di pontban Szabó Lászlóné a Városfejlesztési
Osztály vezetője a Norvég Alap fenntartási ke-
retének felhasználásáról adott tájékoztatást. 
A képviselők egyhangúlag döntöttek arról,
hogy a Kisboldogasszony templom toronyórá-
jának felújítására használják a fenntartási ala-
pot. A testületi ülésen döntöttek a Népházban
lévő szálláshelyek nyílászáróinak és radiátorai-
nak felújítására benyújtandó pályázatról a Sze-
rencsi Városüzemeltető Nonprofit Kft által. 
A legjobb tanulmányi eredményt elért főiskolai,
egyetemi hallgatók támogatására érkezett pá-
lyázatokról zárt ülésen döntöttek a képviselők.

Szerencs Város Önkormányzatának képviselő-testülete október 26-án tartotta
soron következő testületi ülését.

VároSHázi Napló

Az október 26-ai ülés keretében Koncz Ferenc
polgármester egy-egy havi képviselői alapját
a Szerencsi Rászorultakért Alapítványnak, a
Hegyalja Pedagógus Kórusnak, a Városi Nyug-
díjas Klubnak, a Nyárutó Nyugdíjas Klubnak,
a Bolyai János Katolikus Általános Iskola Sze-
rencsi Tehetségek Alapítványának javára, a
szeptember havi összeg felét a Kiss Attila Ala-
pítványnak, a másik felét a Szerencs és Vidéke
Tűzvédelméért Egyesületnek, az október havi
összeget pedig a Szerencsi Polgárőrség javára
ajánlotta fel. Dr. Korondi Klára képviselő fél-
havi összeget a Városi Nyugdíjasklubnak, fél-
havi összeget pedig a Nyárutó Nyugdíjas Klub
javára ajánlott fel. Dr. Sütő Szilveszter egy havi
összeget az 1220. Szent Imre cserkészcsapat
támogatására ajánlott fel.

képViSelői
FelajáNláSok

A 2016-ban megalakult szakképzési centrumok-
nak lehetősége nyílt arra, hogy a Nemzetgazda-
sági Minisztérium által támogatott összegből fel-
újíthassák a tanintézményeiket. A Szerencsi Szak-
képzési Centrum részére 67 millió forintot ítéltek
meg, melyből az idén 15 milliót fordítanak reno-
válásra. A támogatás felhasználásáról a Centrum
vezetősége döntött, figyelembe véve az épület-
korszerűsítési pályázattal összhangban lévő más
felújítási projekteket. Jelenleg a Szerencsi Szak-
középiskola épületének tetőszerkezet felújítása
és csatornázása zajlik. Az egykori Hunyadi iskola
tetőszerkezete helyenként meggyengült a beá-
zások és a tetőlecek elöregedése miatt, így az
egyes szerkezeti részek cseréje indokolttá vált. –
A jelenlegi munkálatokat a Szivárvány-Ép Kft.
végzi. Az épület teljes helyreállítása a második
ütemben, 2018-ban valósul majd meg. A végle-
ges tavaszi munkák során új cserépfedést, a nyí-
lászárók cseréjét, és a külső szigetelést végzik
majd el – mondta el Kovács Enikő a Szerencsi
Szakképzési Centrum főigazgatója.

FelújítáS alatt
a SzereNCSi

SzakközépiSkola

Szerencs Város Önkormányzata október 23-án
tartott rendkívüli testületi ülést, melynek kereté-
ben Koncz Ferenc polgármester és Krzysztof
Nuszkiewicz a lengyelországi Pultusk polgármes-
tere, aláírták a testvérvárosi szerződést. Magyar-
ország krakkói főkonzulja, dr. Körmendy Adrien-
ne kezdeményezésére 2017 nyarán történt kap-
csolatfelvétel Szerencs és a Pultusk között. A len-
gyelországi város azzal a szándékkal kereste meg
településünket, hogy testvérvárosi kapcsolatait
egy magyarországi partnerrel bővítse. Pultusk
delegációja Krzysztof Nuszkiewicz polgármester
vezetésével július 13-án és 14-én látogatott Sze-
rencsre, melynek során egy együttműködési

szándéknyilatkozatot írtak alá a városok vezetői.
Szeptember 15-e és 17-e között Szerencs küldött-
sége dr. Egeli Zsolt alpolgármester vezetésével
viszonozta a látogatást a pultuski városnapokon,
ahol átadta városunk meghívását a város veze-
tőinek október 23-ra. A nemzeti ünnepünk alkal-
mából tartott koszorúzáson és megemlékezésen
részt vett a lengyel delegáció, majd a képviselő-
testület rendkívüli ülésének keretében a két pol-
gármester ünnepélyes keretek között írta alá a
testvérvárosi szerződést. Mindkét városvezető
reményét fejezte ki, hogy az aláírt dokumentum-
ban leírtakat a két település polgárai valós, élő
tartalommal fogják megtölteni a jövőben.

„leNgyel, magyar, két jó barát”



A délelőtt folyamán elsőként a Tatay Zoltán If-
júsági Sporttelepen helyeztek el koszorút a név-
adó emléktáblájánál, itt közreműködtek a Bocs-
kai István Katolikus Gimnázium tanárai és diák-
jai. Ünnepi beszédet mondott Árvai Zsolt a gim-
názium tanára, aki kiemelte: 1956 forradalmár-
jainak köszönhetjük, hogy ma egy szabad, de-
mokratikus Magyarországon élhetünk. A meg-
emlékezés a Jókai úti ifj. Tatay Zoltán emléktáb-
lánál folytatódott, ahol a Bolyai János Katolikus
Általános Iskola diákjai szavaltak, majd Boros
István igazgatóhelyettes osztotta meg gondo-
latait. Beszédében elhangzott: 61 évvel ezelőtt
őseink nem ismerték a közömbösség fogalmát
és mertek hangot adni akaratuknak, valamint
arról is szólt, hogy az ifjúságnak ma is szüksége
van igazi példamutató hősökre. Ezt követően az
önkormányzat, az iskolák és civil szervezetek
képviselői helyezték el a kegyelet virágait. A ko-
szorúzások sora a Nagy Imre szobornál folyta-
tódott, ahol a Szerencsi Szakképzési Centrum
Műszaki és Szolgáltatási Szakgimnázium és
Szakközépiskolája diákjai műsorát követően he-
lyeztek el koszorút az egykori miniszterelnök
mellszobránál. A megemlékezések sora ifj. Tatay
Zoltán sírhelynél ért véget, ahol Ringer István
tárogató játéka után Nagy József, Tatay Zoltán
gyermekkori barátja emlékezett meg Szerencs
hősi halottjáról. Ezt követően Koncz Ferenc pol-
gármester helyezte el az emlékezés virágait Ta-
tay Zoltán és Oleár István, az ’56-os forradalom
és szabadságharc szerencsi áldozatainak sírkö-
vén. Az eseményen közreműködött a 792. szá-
mú Bocskai István Cserkészcsapat.

Az 1956-os forradalom és szabadságharc hat-
vanegyedik évfordulója alkalmából rendezett
koszorúzás október 23-án a szerencsi Kossuth
téren folytatódott. Az eseményen közreműkö-
dött a Hegyalja Pedagógus Kórus, valamint Ha-
vasi Péter, a Külhoni Magyar Nemzeti Színház
színésze. Ezt követően az önkormányzat, pártok
és civil szervezetek képviselői helyezték el a ke-
gyelet virágait. A koszorúzás után a Rákóczi-
vár színháztermében folytatódott az ünnepség,
ahol elhangzott: nemcsak az 1956-os esemé-
nyekre emlékezünk, hanem a Magyar Köztársa-
ság 1989-es kikiáltására is.
– 1956 októberének napjai a magyar nemzet
szabadság utáni vágyának, a diktatúra elleni

tiltakozásának megnyilvánulása volt, melynek
hősei önfeláldozásukban, elszántságukban, hi-
tükben példaként szolgálnak az őket követő
generációk számára. Elvett ártatlan emberi
életekről és új hazát keresőkről szóltak az el-
következendő hónapok. Az áldozatokra, a hő-
sökre emlékezünk ma – nyitotta meg a rendez-
vényt Kazsik Marianna, a Szerencsi Művelődési
Központ és Könyvtár könyvtárosa. Ezután ün-
nepi beszédében Koncz Ferenc polgármester
kiemelte: minden nemzetnek van egy sajátos-
sága, amelyről a világon ismerik. – A magya-
rokról azt mondják, hogy az ellenállás nemzete
és a szabadság népe vagyunk. Itt Európa kö-
zepén az elmúlt évezredben vagy ellenálltunk,
vagy a szabadságunkért harcoltunk. Ezek azok
az események, amelyek a magyar nemzetet fel-
tették a világtérképre. Nem számított 1848-
ban a rossz idő, vagy nem számított 1956-ban
a köd, a hideg és nem számítottak az orosz
tankok sem. Áldozatokat hozott ez a nemzet,
melyet csak a legértékesebb valutában: az élet-
ben tudunk mérni. Nem véletlen, hogy törté-
nelmünk során meg kellett tennünk azokat a
lépéseket, amelyeket megtettünk. Jelenleg is
olyan a helyzet Európában, mint amelyet már
oly sokszor megéltünk. Van egy irány, egy
áramlat és most is az ellenállás nemzete, a sza-
badság népe az, aki elsőként fellép ezzel szem-
ben. A múltunk, a történelmünk azt mutatja,
hogy igen, van értelme – mondta a polgármes-
ter. Ezt követően a Bocskai István Katolikus
Gimnázium és Szakgimnázium diákjai adtak ün-
nepi műsort.

M. B.-V. E. A.
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Az 1956. október 23-ai forradalom és
szabadságharc emlékére szervezett
rendezvénysorozat október 20-án vet-
te kezdetét Szerencsen.

emlékezéS az 1956-oS Forradalomra
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a Szerencsi Hírek
következő száma

2017. november 17-én
jelenik meg.



Szakmai konferenciát tartottak október 19-én a
Rákóczi-vár Lovagtermében, melyen a megyei
Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság
munkatársai, valamint a Szerencsi Szociális és
Gyermekjóléti Alapszolgáltatási Központ dolgo-
zói vettek részt. Az eseményen Koncz Ferenc
polgármester köszöntötte a megjelenteket és
elmondta: a legfontosabb a gyermekeink és
családunk biztonsága, valamint fontos a város-
ban is jelen lévő hátrányos helyzet ellen min-
denképpen tenni. Dr. Sipos Attila, a Szerencsi
Szociális és Gyermekjóléti Alapszolgáltatási
Központ igazgatója arról szólt, hogy a rendez-
vény a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazga-
tóság kezdeményezésére jött létre. Az áprilisban
indult rendezvénysorozat következő állomása
azért lett Szerencs, mert a város speciális hely-
zete megkívánta, egy szakmai vitanap létreho-
zását. A workshopon előadásokat hallgathattak

meg a jelenlévők. A szakmai koordinátor Lasz-
tócziné Szomoru Mónika volt, a Szociális és

Gyermekvédelmi Főigazgatóság módszertani
munkatársa. M. B.

Az államtitkár elmondása szerint a Kormány fo-
lyamatosan azon dolgozik, hogy a hátrányos
helyzetű települések családjait segítse és támo-
gassa. A program alapvető céljának tekinti a se-
gítségnyújtást a gyermekeknek, ami a testi, lel-
ki, szellemi, erkölcsi, értelmi és érzelmi fejlődé-
sükhöz szükséges. – A Kormány az a feladatá-
nak, tekinti az egyenlő esélyek biztosítását,
ezért rendkívül fontos, minden lehetséges esz-
közzel kompenzálni azt a hátrányt, amivel ezek
a gyermekek születtek – mondta Czibere Ká-
roly, aki hozzátette: a program egyik kiemelt te-
rülete a rendszeres étkezés elősegítése, hiszen
fontos a megfelelő vitamin- és tápanyag bevitel.
A Kormány folyamatosan fejleszti a gyerekek
étkeztetését, melynek három összetevője a tan-
év során biztosított, a szünidei étkeztetés, va-
lamint az ételcsomag akció, ami 2017. júliusá-
ban indult. A kampány során olyan gyerekek-
nek segítenek, akik még nem járnak oktatási-
nevelési intézménybe, tehát három évnél fiata-
labbak, és bölcsődei ellátásban sem részesül-
nek. A csomag minden hónapban 8000 Ft ér-
tékű tartós élelmiszert foglal magában. A prog-

ramban Szabolcs-Szatmár-Bereg, Borsod-Aba-
új-Zemplén, valamint Hajdú-Bihar megye vesz
részt, ahol megközelítőleg tizenkétezer gyer-
meknek nyújtanak segítséget, egymilliárd forint
keretösszeggel. 
A nyár folyamán a hátrányos helyzetű, 7-14 év
közötti gyermekek, most pedig a várandós
édesanyák kaptak ételcsomagot. A program so-
rán azok az édesanyák kapnak segítséget, akik
szociális támogatásban is részesülnek. Az étel-
csomagok kiosztása a szociális és gyermekjóléti
szolgálatok képviselőinek segítségével valósul
meg. A projektet az év végére a Kormány or-
szágos szinten is kiterjeszti, aminek keretössze-
ge 17 milliárd forint lesz.

Szerencsen, a Szociális és Gyermekjóléti Alapszol-
gáltatási Központ munkatársai 30-34 rászoruló,
0 és 3 éves kor közötti gyermeknek osztanak
csomagot. A támogatásban részesülők gyermek-
védelmi kedvezményt is kapnak. Dr. Sipos Attila
a Szociális és Gyermekjóléti Alapszolgáltatási
Központ igazgatója elmondta, hogy a Gyermek-
védelmi Főigazgatóság határozza meg a támo-
gatottak listáját, melyek azok a személyek, akik
tartós élelmiszert kapjanak. A 30-34 fő nemcsak
szerencsi, hiszen Monok, Mád és Rátka is az el-
látási körzethez tartozik. A várandós anyukák tá-
mogatása októberben indult, amikor a program
bővült. Városunkban négyen részesülnek támo-
gatásban védőnői jelzés alapján. F. D.- M. B.
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A Rászoruló Személyeket Támogató
Operatív Program keretében sajtótá-
jékoztatóval egybekötött ételcsomag
osztást rendeztek október 25-én Ti-
szalúcon. Az eseményen Czibere Ká-
roly az Emberi Erőforrások Minisztéri-
umának szociális ügyekért és társa-
dalmi felzárkózásért felelős államtit-
kára beszámolt a projektről. 

a ráSzoruló gyerekeket éS
a VáraNdóS Nőket támogatják

a gyermekVédelemről taNáCSkoztak
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Ahogy minden éven, idén is megérkeztek az
őszi, hűvösebb napok, elkezdődött a tanév, be-
indultak a betakarítások, kezdetét vette a szü-
ret. Az idén viszont mi, diákok is dolgozhattunk
akaratunktól függően. A Bocskai István Katoli-
kus Gimnázium és Szakgimnázium 10-20 tanu-
lóját, a szőlősgazdák kívánságára szombaton-
ként különböző birtokokra szállították ki. Meg-
határozott mennyiségű szőlőt szüreteltünk, és
szükség szerint aszúztunk le. Az elvégzett mun-
káért megfelelő bérezést kaptunk. Ezt nagyon
jó kezdeményezésnek tartjuk mind a gazdák,
mind a tanulók részéről, hiszen mindkét fél köl-
csönösen jól jár.
Hallomásból tudjuk, hogy régen is voltak szüre-
tek, almát, szőlőt jártak szedni a Bocskais diá-
kok. A munkát akkor is becsülettel elvégezték
a diákok és jól megfizették a gazdák. A régi
módszert, miszerint a diákok szervezetten kivo-
nultak egyhetes munkára, nagyon jó ötletnek
tartjuk, tekintettel arra, hogy nehéz munkaerőt
találni. Véleményünk szerint jó lenne, ha ez a
kezdeményezés újra visszatérne. Ez nagy segít-

ség lenne a gazdáknak, illetve jó pénzkereseti
lehetőség a tanulóknak.
Mindezek mellett a szüretek általában nagyon
jó hangulatban teltek. A barátainkkal, a társa-
inkkal voltunk. A munka mellett ugratásokkal,

viccelődésekkel gyorsan eltelt a nap. Minket
büszkeséggel töltött el, ahogyan dolgoztunk, és
izgatottan várjuk a jövőbeni munkát.

Szilágyi Kitti és Sipos Attila 
10. A osztályos tanulók

Szüreteltek a gimNaziSták

Szüreti mulatságot rendeztek a Bolyai János Katolikus Általános iskolában
október 18-án. Az eseményen Gaszperné Tilman Edina, az intézmény
igazgatója köszöntötte a Gyárkerti, a Napsugár, valamint az Ondi óvodá-
ból érkezett gyereket, melyet a 4. osztályos tanulók zenés- táncos pro-
dukciója követett. Ezután őszi finomságokkal és gyümölcsökkel kínálták
meg az óvodásokat az iskola ebédlőjében.

Szüreti mulatSág 
a bolyaibaN

Az Állatok Világnapja alkalmából október 5-én diákok tartottak előadást
kedvenc állataikról a Rákóczi Zsigmond Református Általános Iskola au-
lájában, a délután folyamán pedig lovaglásra is lehetőségük nyílt a tanu-
lóknak az intézmény melletti füves területen.

állatok VilágNapja
a rákóCzibaN
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A Bocskai István Katolikus 
Gimnázium és Szakgimnázium

várja Szerencs város 
és a környékbeli 

8. osztályos tanulók
részvételét a központi írásbeli 

felvételi előkészítő időpontjaira
szombatonként 9.00 órára!

2017. november 11.
2017. november 18.
2017. november 25.
2017. december 2.

2018. január 6.
2018. január 13.

A Szerencsi Szakképzési Centrum Műszaki
és Szolgáltatási Szakgimnáziuma és Szak-
középiskolája október 27-én tartotta meg
szalagavató ünnepségét.
A diákok szavalata után Kovács Julianna igaz-
gató beszédében elmondta, hogy ez az alkalom
olyan pillanat, ami megható és szomorú is egy-
ben. – A mai nappal visszatekintünk, felidézzük
az első napokat, heteket, amikor még csak is-
merkedtetek egymással és az iskolával. Úgy jár-
tátok végig az elmúlt évek útjait, hogy válasz-

tott szakmáitokban ne legyenek kételyek. Ez a
szalagavató valahogy kezdete a búcsúzásnak.
Ezt a szalagot viselve összetartozásotok a kül-
világ számára is nyilvánvalóvá válik és mindenki
számára hirdeti majd azt is, hogy életetek egy
sajátos szakaszába léptetek – mondta az igaz-
gató, aki beszédét egy Ady Endre idézettel fe-
jezte be: „Én nem kívánom senkitől, hogy csu-
dás dolgot tegyen, de joggal kívánom minden-
kitől, hogy mindig ember legyen.” Az ünnepség
a végzős diákok zenés-táncos műsorával zárult.

SzalagaVató 
a Szakképző iSkolábaN

A szalagavató ünnepségeknek évszázados hagyományai vannak. Eredete
Selmecbányához, az 1735-ben alapított bányászati-kohászati iskolához
vezethető vissza. Az egykor valétálásnak is nevezett diákünnepet október
27-én este tartották meg a szerencsi Bocskai István Katolikus Gimnázi-
umban és bár végzősök az ünneplő diákok, közel sem végeztek tanul-
mányaikkal. A nagybetűs élethez vezető úton lesz még egy fontos fel-
adat, amelyet bizonyára könnyen oldanak majd meg mindazok, akik ki-
tartó iskolai munkát tudnak maguk mögött.

A programon az osztályfőnökök tűzték fel a diákok gallérjaira a szala-
gokat, a hagyomány méltó ápolása megmaradt a középfokú tanintéz-
ményben, a ceremóniát alkalomhoz illő műsorszámok színesítették. Az
eseményen Koncz Ferenc polgármester, Gál András a gimnázium igaz-
gatója és Kocsis Sándor római katolikus plébános gratulált, kívánt sok
sikert a jövőre vonatkozóan a végzős diákoknak. A szalagavató második
felében a könnyed, vendégeket szórakoztató produkciók kapták a fősze-
repet. SfL

büSzkéN ViSelik a Szalagokat
a SzereNCSi boCSkaiSok
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A Szerencsi Művelődési Központ és Könyvtár
kivitelezésében megtartott agytornát Koncz Fe-
renc polgármester nyitotta meg -, köszöntőjé-
ben megjegyezve, hogy sokan nevezik a rejt-
vényfejtést a kultúra sportjának, nagy örömére
szolgál, hogy immár Szerencs is helyszíne az or-
szágos pontgyűjtő vetélkedőnek.
Skorván József főszervező arról adott tájékoz-
tatást, hogy a benevezettek két napon keresztül
próbálták megoldani a feladványokat. Szomba-
ton október 21-én az egyéni megmérettetések
helyszíne volt a Rákóczi-vár, négy kategóriában
– kezdő, haladó, mesterjelölt, mester - adhatták
le jelentkezésüket, míg vasárnap négyfős csa-
patok versengtek a színházteremben. – Hálás
köszönetem fejezem ki Koncz Ferenc polgár-

mester és Csider Andor, a Szerencsi Művelődési
Központ és Könyvtár igazgatója felé, mert úgy
álltak a program mögé, hogy a verseny nem
szerepelt az éves költségvetésükben, nem volt
betervezve, magyarul pluszvállalásról kell be-
szélni. A versenyzők kategóriánként kapták a
feladatokat, a rejtvények között szerepelt a ha-
gyományos keresztrejtvény, a skandináv a kez-
dők számára, ettől feljebb pedig beúszott az
olasz típusú különböző variációkkal, de szere-

pelt újra szerkesztett rejtvény ömlesztett meg-
határozásokkal, szóval nagyon nehéz feladvá-
nyokat kell elképzelni. A nehézségi fokra mi sem
volt jellemzőbb, minthogy alig akadt hibátlanul
megfejtett rejtvény, bármely kategóriát tekin-
tem. Összességében el kell mondani, nagyon jó
két napot tudunk magunk mögött, a játékosok
mindennel meg voltak elégedve, sőt el kell
mondjam, nagyon tetszett nekik a város, a vár
hangulata – mondta Skorván József. SfL

Első alkalommal rendeztek Országos
Rejtvényfejtő Bajnokságot Tokaj-He-
gyalja Kapujában, október 21-22 között.
Az eseményre Nagykanizsától Budapes-
ten át Debrecenig mintegy száznegyve-
nen neveztek, vagyis lehet mondani,
hogy lefedte hazánk teljes területét. 
A megmérettetésre azért volt ekkora
érdeklődés, mert a bajnokság részt vesz
az országos pontvadászatban, az éves
idény végén tehát az a legjobb, aki a
legtöbb pontot gyűjti be évközben. 

orSzágoS rejtVéNyFejtő bajNokSág 
a rákóCzi-VárbaN

A Skizofrén, a 4AM, a Trinity, és a Fatrockers zenekarok fellépésével tar-
tották meg a szerencsi Rákóczi-vár belső udvarán a Fiatal Rockegyüttesek
Párbaja című zenei programot október 14-én szombat este. Az eseményen

– amelyet megtisztelt je-
lenlétével Koncz Ferenc
polgármester – Csider An-
dor a szervező Szerencsi
Művelődési Központ és
Könyvtár igazgatója üdvö-
zölte a színpadra lépőket
és az érdeklődőket – szá-
mos történetet feleleve-
nítve az elmúlt évek ha-
sonló eseményeiről.       SfL A Szerencsi Tudománybarátok Köre Beszélgessünk…! című előadásso-

rozatának keretén belül ezúttal Prof. Dr. Baranyi Béla, a Magyar Tudomá-
nyos Akadémia doktora tartott értekezést Hátrányos helyzetű térségek
jellemzői, a perifériák felzárkóztatása regionális megközelítésben címmel
október 25-én a Bocskai István Katolikus Gimnáziumban. Az előadáson
többek között ismertették az elmaradott és hanyatló térségek főbb jel-
lemzőit, valamint a periféria területek kialakulásának történelmi hátte-
réről is szó esett. A Szerencsi Tudománybarátok Körének az idei évben
ez volt az utolsó összejövetele.

tudomáNybarátok 
találkoztak

roCkzeNe dübörgött
a VárbaN



SZERENCSI hírekhírek 11PORTRÉ

Benedekné Téglási Mária egy határmenti kis
faluban, Bódvaszilason töltötte a gyermekko-
rát szüleivel és két bátyjával. Kazincbarcikán
járt vegyipari középiskolába, majd Sajóbá-
bonyba került az Észak-Magyarországi Vegyi-
művekhez, mint laboráns. – 1989-ben költöz-
tünk Szerencsre, előtte Salgótarjánban laktunk
a férjemmel és ott született meg a gyermekem
is. 1990-ben kezdtem el dolgozni a Rendelőin-
tézetben. Közben képeztem magam az egész-
ségügyi pályán. Három évig jártam Nyíregyhá-
zára, ahol technikai asszisztens lettem, utána
pedig Debrecenben végeztem el az orvosdiag-
nosztikai laboratóriumi analitikus szakot, és
2012-től vagyok a vérvételi laborban vezető
asszisztens – mondja Benedekné Téglási Má-
ria. 
A könyvek és az olvasás szeretete egész gyer-
mekkorát végigkísérte. – Ahogy megtanultam

olvasni egyenes út vezetett a könyvtárba.
Anyukám első dolga volt, hogy elvitt oda, és
nyolcadik osztályos koromig rendszeresen
visszajártam. Mindenféle stílusú könyvet sze-
retek, de főként a történelmi kalandregénye-
ket kedvelem nagyon. Gyerekként az volt a
szórakozásom, mikor azon gondolkodtam, ho-
gyan változtatnám meg a történetet, hiszen
legtöbbször más befejezést szántam volna a
regényeknek. Már gyerekként, tizenévesen is
írogattam. Bár irodalmi beállítottságú voltam
és jól tanultam, abban az időben célszerű volt
dolgozni és pénzt keresni, így szülői indítta-
tásra kerültem a vegyipari iskolába – meséli
Marika. Mint mondja élénken él emlékezeté-
ben az olvasótáborok hangulata. – A táborok
lényege az volt, hogy költőket, írókat hívtak
meg, és ők foglalkoztak a gyerekekkel. A kol-
légiumi lapban is megjelent írásom, szerkesz-
tőként és íróként is hozzájárultam néhány lap-
számhoz – folytatja. 
Első, kezdeti írásaiból kevés maradt meg, és
ahogy elkezdett dolgozni teljesen abbahagyta.
–Sokáig egyáltalán nem írtam, mert nem volt
rá időm, nemrégiben kezdtem újra. 2013-ban
szembe kellett néznem egy komoly betegség-
gel, és meglehet, hogy azok a lelki folyamatok,
amiket akkor átéltem, előhozták azt, hogy ki-
írjam magamból a gondolataimat. A barátaim
biztattak, mert tetszettek nekik az elképzelé-
seim és megkérdezték, miért nem fogalma-
zom meg és írom le ezeket. Akkor nagy bátor-
ságot vettem és idén márciusban megosztot-
tam egyet a közösségi oldalamon. Aztán kicsit
később kitettem még egyet és jöttek az isme-
rősök, munkatársak: „Ez olyan, mintha rólam
írtad volna!”. Pont ezt gondolja ő is, csak nem
tudja leírni. Egy ünnepségen el is szavaltam a
versemet – mondja.
Azt meséli, hogy sok minden megadhatja a té-
mát, de költeményei általában lelki eredetűek.
– Sokfelől inspirálódom, de mindegyik versben
én vagyok benne. Általában különféle emberi
dolgok indítják el az írást: ahogy beszélgetek
betegekkel, sorstársakkal, valamint a minden-
napi élet történései adják verseim témáját.
Jönnek a gondolatok, és sokszor éjjel 3 órakor
lopakodom ki és gyorsan le kell írnom azt a
két-három mondatot, mert el fogom felejteni.
Másnap jön hozzá még néhány mondat. Olyan
is van, amikor hajnalban felébredek, elkezdem

és végig írom. Utána még megnézem, javítga-
tom és felteszem a közösségi oldalra. Sokan
elolvassák, ami jó érzéssel tölt el engem, vár-
ják és kérdezik, mikor lesz a következő. Nem
gondolom azt, hogy ez olyan nagy dolog len-
ne, mégis azt látom, megérinti az embereket.
Azt hiszem, egy-egy vers többet foglal magá-
ba, mint amit én el tudok mondani – meséli.
Azt mondja, hogy vannak kedvenc költői, de
ez folyamatosan változik. – Most Áprily Lajos
a kedvencem. Amikor középiskolás voltam
szerettem József Attilát, meg Radnótit, de szí-
vesen olvasok bármit. Az újabb versek közül
például Jeremy Jones (Kovács László) költemé-
nyeit kedvelem, ő Hatvanban lakik és már
érettségi tétel az ottani gimnáziumban. A ked-
venceim között szerepel még Kovács L. István
is, aki az Irodalmi Rádióban szokta megosztani
a műveit. A versben azokat a szépségeket és
érzelmeket szeretem, amit a mondanivalója ki-
vált – mondja.
Marika arról is beszélt, hogy jelenleg is dolgo-
zik új versen, de korábbi költeményei is meg-
találhatóak a közösségi oldalán.

M. B.

Benedekné Téglási Mária már több mint 25 éve a Szántó J. Endre Egyesített
Szociális és Egészségügyi Intézet dolgozója és 2012-től vezető asszisztens-
ként tevékenykedik. Azt azonban kevesen tudják róla, hogy rendszeresen
verseket ír.

„azt látom, Hogy a VerSeim
megériNtik az embereket”

Bendekné Téglási Mária:

Álmodom
Anyukám mosolyogva rám kacsint,
- Kicsim csöndesen, ne ébreszd álmaink,
a feledésbe söpörjük könnyes napjaink.
Lágyan körbe fon hangjának bársonya,
elmúlás bánatát sötétben őrzi az éjszaka.
Ha a távolság eltűnik föld és ég között,
gyermek leszek lezárt szemhéjam mögött.
- Kócos hajacskád ma copfba fésülöm,
piros szalagod szépen maslira megkötöm.
Kézen fogva sétálunk virágzó réteken,
az összes margarétát neked leszedem,
kicsiny kezeddel majd csokorba rendezed.
Házak falára színes krétákkal rajzolunk,
lámpások fényébe zárjuk alkonyunk,
s mikor ébredünk a reggellel alkuszunk.
Időgömbjébe zárva törékeny a képzelet,
tudod veled játszanom ébren nem lehet...
Ne ébreszd álmaink, aludj csöndesen!
Karomba zárva ringatlak a szívemen,
s átölel minket, egy pillanatnyi végtelen.
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A B.-A.-Z. Megyei Kormányhivatal Szerencsi Járási Hiva-
tal Foglalkoztatási Osztályán nyilvántartott állásajánla-
tok alapján, Szerencsen állománygondozó üzletkötőt,
gépkocsivezető- áruterítőt, informatikai technikust, re-
cepcióst, kézápolót, műköröm építőt, péket, gépkezelő
operátort, villanyszerelőt, elektronikai műszerészt,
könyvelőt, gépkocsivezetőt keresnek. Diósgyőrben cso-
magolót, kiszerelőt, logisztikai koordinátort, Tállyán el-
adót alkalmaznának. Bekecsen fém-és csavaráru eladót,
Tiszalúcon nyomdász, műanyag feldolgozó gépkezelő,
raktári kisegítő, anyagmozgató, irodai asszisztens mun-
kakörben van lehetőség elhelyezkedni. Mezőzomboron
kőművest, Mádon szakácsot keresnek. Sátoraljaújhelyen
öntödei betanított munkást, változó foglalkoztatási hely
alapján hegesztőt, lakatost, festőt, mázolót, tapétázót,
szobafestőt, Tokajban irodavezetőt (mérlegképes köny-
velő), Prügyön bútoripari gépkezelőt (lapszabász, élzáró,
sorozatfúró) és gépkocsivezetőt (7,5 t alatt) alkalmaz-
nának. 

Telefon: 47/361-909.

Szerencsi polgármesteri Hivatal
Szerencs, Rákóczi út 89., Tel: (47) 565-200, Fax: (47) 565-210, E-mail: hi-
vatal@szerencs.hu. A hivatal ügyfélfogadási ideje: hétfő 8–12 óráig,  szer-
da: 8–12 és 13–16 óráig, péntek 8–12 óráig.
Fogadóórák: Koncz Ferenc polgármester: időpont-egyeztetéssel.
Dr. Egeli Zsolt alpolgármester: minden hónap harmadik hétfőjén 14
órától, legközelebb november 20-án. Nyiri Tibor alpolgármester: min-
den hónap harmadik csütörtökén 14 órától legközelebb november 23-
án. Dr. Barva Attila jegyző: minden páros hét szerdáján 8-12 óráig, leg-
közelebb november 15-én. A fogadóórák általános bejelentkezés alapján
történnek a (47) 565–202-es számon.

Szerencsi járási Hivatal, 
kormányablak

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

Szerencsi járási Hivatal 
és gyámhivatal

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

gyermekorvosi rendelők
I. számú házi gyermekorvosi rendelő: rendel: dr. Bodosi Csilla házi
gyermekorvos. Cím: 3900 Szerencs, Rákóczi u. 51. Tel.: (47) 362-612. Ren-
delési idő: hétfő: 13–16 óráig; kedd: 8–11 óráig; szerda: 13–16 óráig; csü-
törtök: 8–11 óráig; tanácsadás: 11–12 óráig; péntek: 8–11 óráig.
II. számú házi gyermekorvosi rendelő: dr. Bobkó Géza házi gyermekor-
vos, főorvos. Cím: 3900 Szerencs, Rákóczi u. 51. Tel.: (47) 361-547. Rendelési
idő: hétfő: 8–12 óráig, Ondi út 12.: 17–18 óráig; kedd: 13–16 óráig, Ondi út
12.: 17–18 óráig., tanácsadás: 10–12 óráig; szerda: 8–12 óráig, Ondi út 12.:
17–18 óráig; csütörtök: 13–16 óráig, Ondi út 12.: 17–18 óráig.; péntek: 8–12
óráig, Ondi út 12.: 17–18 óráig. Gyermekszakrendelés a rendelési időben.

ügyeletes gyógyszertárak 
Október 30. – november 5.: Centrum Gyógyszertár, november 6-12.:
Oroszlán Patika, november 13-19.: Alba Gyógyszertár.

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

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

Szerencsi Hírek ügyeleti telefonszáma:
(20) 340–6089

Egyre gyakrabban
valamelyik köz-
üzemi szolgáltató

(TIGÁZ, ÉMÁSZ, Vízmű) nevében kopog-
tatnak be idegen személyek, és karban-
tartói munkát színlelnek (flexibilis cső
csere, szén-monoxid riasztó készülék ér-
tékesítése). Ezért pénzt kérnek, vagy fel-
váltatják a nagyobb címletű bankjegyü-
ket, miközben kifigyelik, hol is tartja
pénzét a házigazda, amit azután ellop-
nak.
A sértetté válás elkerülése érdekében az
ismeretleneket mindig várakoztassák az
ajtón kívül, ha pedig gyanússá válnak,
hívják a rendőrséget. Figyeljék meg jól
az idegeneket, hogy használható sze-
mélyleírást tudjanak róluk adni, esetleg
jegyezzék fel járművük rendszámát. 
A TIGÁZ felhívta ügyfelei figyelmét,
hogy munkatársaik semmilyen körülmé-
nyek között nem jogosultak készpénz
átvételére és átadására. A be- és kifize-
téseket kizárólag folyószámláról történő
utalással, vagy postai úton kiküldött
csekken bonyolítják le. 

A közüzemi szolgáltatók soha nem vé-
geznek helyszíni díjbeszedést, a számla
kiegyenlítését sem kérik készpénzben.
Aki valamelyik szolgáltató nevében je-
lentkezik, kérjenek tőle igazolványt! Aki
nem tudja magát minden kétséget ki-
záróan igazolni, ne engedjék be a lakás-
ba!
A gázszolgáltató megbízásából dolgozó
munkavállalók minden esetben arcké-
pes igazolvánnyal és megbízólevéllel
rendelkeznek, a fogyasztók felkeresése-
kor ezen dokumentumokkal igazolják
magukat.
Ha az óvatosság ellenére valakivel
szemben mégis bűncselekményt követ-
nek el, azonnal hívja az ingyenesen hív-
ható 112-es számot. A rendőrség kiér-
kezéséig pedig ne nyúljanak semmihez
és ne változtassák meg a helyszínt. 
Soha ne nyissanak ajtót idegeneknek,
és bármilyen indokra is hivatkoznak, ne
adjanak nekik pénzt. Gyanús idegenek
látogatása esetén jegyezzék meg sze-
mélyleírásukat, gépjárművük rendszá-
mát.

közérdekŰ iNFormáCiók

A Szerencsi Rendőrkapitányság szeretné felhívni
valamennyi időskorú lakos figyelmét az utóbbi idő-
ben őket megcélzó elszaporodott trükkös csalá-
sokra, bűncselekményekre.

időS emberek Védelme
a trükköS tolVajok elleN

álláSajáNlatok



A homoktövis korunk
egyik legértékesebb
gyógynövénye, mely ere-

detileg egy a Himalája lej-
tőin termő növény. Vadon

termő változata több mint
ezer éve őshonos nemcsak Ázsia

északi részén, hanem Európában a Duna deltá-
tól Finnországig, így Magyarországon is. Tibet-
ben az egyik legrégebben használt gyógynö-
vény, az “egészség tárának” is hívják. Hippok-
ratész műveiben szintén fellehetőek hivatkozá-
sok a homoktövis-készítményekről, melyeket a
gyomorbetegségek gyógyítására használták. A
homoktövis sűrűn ágas, 1,5-3 méter magas,
lombhullató, szélporozta kétlaki cserje. A ter-
mése narancssárga bogyó, tojásformájú. 7-9
mm átmérőjű. A homoktövis a gyümölcstermő,
valamint a gyógy- és a fűszernövények közé
egyaránt tartozik. A belőle készült termékek
„biokorrekciót” végeznek: pótolják szerveze-
tünk szükségletét bioflavonoidokból, zsírban és

vízben oldható vitaminokból, ásványi anyagok-
ból, diétás rostokból . A gyümölcsök gazdagok
szénhidrátokban, fehérjében, szerves savakban,
aminosavakban és vitaminokban.
A homoktövis védi és erősíti az immunrend-

szert, növeli szervezetünk védekezőképességé-
nek hatékonyságát, késlelteti az öregedési fo-
lyamatokat. Magas C-vitamin-tartalma miatt ál-
talános legyengülés, illetve különösen fertőző
betegségek és műtétek után jó immunrendszer-
erősítő, javítja az általános egészségi állapotot.
A homok aranya elnevezés méltó rá, hiszen a
húsán és magján kívül még a levelét is használ-
ják gyógyászati célokra. Ősztől tavaszig a leve-

léből készített teát meghűléses megbetegedé-
sek esetén alkalmazzák. Míg télen a magas C-
vitamin tartalma, és immunrendszerünk meg-
erősítése miatt érdemes fogyasztani, addig nyá-
ron fogyasztva belülről építi ki a bőr ellenálló
képességét. Már a régi Tibet magas hegycsúcsai
között is nagyra értékelték az erős UV-sugárzás,
így az ezzel együtt járó bőrelváltozások elleni
energiáit. Allergiás időszakban nagy segítség a
homoktövis rendszeres fogyasztása, mert az
olajos és vizes oldatú homoktövis-készítmény-
nyel szinte mindenfajta allergiás tünet egy-két
hét alatt csökkenthető.

Vitelki László, Gyógynövénybolt
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Legutóbbi játékunk megfejtése: Kizárólag a virágzatot használják fel gyógyteához. A be-
küldők közül Bodnár Józsefné, 3900 Szerencs, Gyár u. 5. szám alatti olvasónk a Szerencsi
Gyógynövénybolt (Rákóczi út 104.) ajándékcsomagját nyerte. A nyereményről szóló utalvány
átvehető a szerkesztőségünkben. Új kérdésünk: Hogyan hívják még a homoktövist? Meg-
fejtéseiket november 10-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 HomoktöViS

A Közép- illetve Dél-Amerikából származó nö-
vény az inkák, az aztékok és a maják jellegzetes
tápláléka volt. A sütőtök Európában csak Amerika
felfedezése után vált ismertté és hamar közked-
velt őszi-téli csemege lett. Hazánkban a XVI. szá-
zad óta termesztik és számos előnyös hatását is-
merték már fel. Kevesen tudják, de a sütőtöknek
a népi gyógyászatban is fontos szerepe van. A tök
levét számos probléma kezelésére alkalmazhat-
juk. Elsősorban a megfázásos tünetek enyhítésé-
re, a nyálkahártya gyulladásos tüneteire is hatásos
kezelési módszer. De ezen kívül akár enyhítheti az
allergiás és asztmás panaszainkat is. A sütőtök-
ben nagyon sok A vitamin található, mely  jót tesz
a látásnak. Körülbelül húsz dekagramm sült vagy
főtt sütőtök napi A-vitamin-szükségletünk több
mint dupláját tartalmazza. A sütőtök magas rost-
tartalmának köszönhetően igen laktató étel, mi-
közben kevés kalóriát tartalmaz. Több kutatás is
igazolta, hogy a rostban gazdag étrend segíti a
fogyást, és az egészséges testsúly fenntartását is. 
A zöldségben lévő béta-karotinnak rákmegelőző
hatása van. Szakértők szerint hatásosabb, ha bé-

ta-karotint tartalmazó ételeket eszünk, mintha
táplálékkiegészítő formájában szednénk be a
szükséges mennyiséget. A sütőtök serkenti a máj
működését, segít a szív és koszorúér problémák
megelőzésében, fogyasztásával csökkenthető a
prosztatarák és a szürkületi vakság kialakulásá-
nak kockázata.
Miért fogyasszon sütőtököt?
– vitaminokban gazdag
– az egyik legismertebb antioxidáns és béta-ke-

ratin forrás
– magas kálium tartalma miatt jótékony hatással

van a vérnyomásra
– magas antioxidáns és vitaminforrás tartalma

miatt jót tesz a szemnek
– kiválóan serkenti a veseműködést
– megtisztítja a vérereket
– védelmet nyújt a prosztatabetegségek ellen
– lassítja az öregedést a szabad gyökök megkö-

tésével
– nagy mennyiségben tartalmaz vasat
– természetes hashajtó és béltisztító.

Az őszi évszak egyik népszerű zöldsége
a sütőtök. Hazánkban is elterjedt, hogy
a gyerekek október végén töklámpást
készítenek. De a kreatív tökfaragás
mellett, érdemes fogyasztani is belőle,
hiszen a narancssárga zöldségnek szá-
mos jótékony hatása van. Egészséges,
hiszen rengeteg vitamint tartalmaz,
rákmegelőző és akár fogyhatunk is vele. 

az őSz Slágere: a Sütőtök reCeptklub:
a legFiNomabb 

almáSpite
Gasztro rovatunkban az almáspite elké-
szítési módját osztjuk meg olvasóinkkal. 
Hozzávalók: 1,5 kg alma, 0,7 kg liszt, 25 dkg
vaj, 25 dkg cukor, 2,5 dl tejföl, 3 tojás, 1 cs. vaní-
liás cukor, 1 cs. sütőpor, 1 citrom, 1 ek fahéj, só.
Elkészítés: Egy nagyobb tálba beleszórjuk a
sütőport, a 10 dkg cukrot, a vaníliás cukrot és
egy nagyon kicsi sót. Ezekre szitáljuk rá a lisz-
tet, majd jöhet hozzá a vaj is. Amikor nagyjá-
ból összeállt, adjuk hozzá a tejfölt és három
tojássárgáját. Addig gyúrjuk, amíg egy homo-
gén masszát nem kapunk, és ha ez megvan, a
hűtőbe tesszük. Amíg a hidegben pihen a
tészta, állítsuk össze a tölteléket. Meghámoz-
zuk és reszeljük az almákat, majd hozzáadjuk
a maradék cukrot. Ezután várunk, amíg egy ki-
csit levet enged. Kinyomjuk a levet, leszűrjük,
majd az almához fahéjat adunk. A tésztát ket-
tészedjük, és akkorára nyújtjuk, hogy beférjen
a tepsibe. Betesszük a tepsibe, majd jöhet rá
az almás szósz, aztán a tészta másik fele. Ha
szép fényesre szeretnénk a sütemény tetejét,
akkor kenjük meg fehérjével, de ez a művelet
kihagyható. Előmelegített
sütőben nagyjából fél
óra alatt szé-
pen meg-
sül. 
Jó étvá-
gyat!
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INGATLANINGATLAN

Ondi úton 2 szobás társasházi lakás
eladó. Érd: 30/255-5826 (17)
Szerencsen, a Kárpát úton családi
ház csendes környezetben, 2 szo-
bával gáz-és vegyes kazánnal ren-
dezett udvarral eladó. Lakáscsere is
érdekel. Érd: 47/361-822 (17-19)
Kis családi ház eladó Bekecs, Igaz-
ság út 75. sz, alatt. Nagy kerttel
rendezett udvarral. Érd: 20/230-
4878 (17)
Szerencs Alkotmány u. 32. sz. alatti
telek komfort nélküli két kis házzal
1,5MFt-ért alku nélkül eladó. Érd.:
70/704-6538 (17-18)
Szerencs központjában 46 m2-es
társasházi lakás eladó. Érd: 47/363-
097 (17-1)
Ondon a 4524, 4525, 4526 Hr. szá-
mú földek eladók 2 ha területtel. Ér-
deklődni a 47/340-096 telefonszá-
mon. (17-2)
Bekecsen eladó 60 m2 2 szobás
családi ház, 887 m2-es telek garázs,
melléképületek, kerekes kút, boros-

pince hordókkal felszereléssel. Érd:
Fáy Béláné 70/634-0938 (17-19)
Szerencsen lakó-pihenő övezet-
ben panorámás családi ház parko-
sított kerttel és garázzsal eladó. Érd:
20/348-9548 (17-05)
Szerencs csendes környékén, a
belvároshoz közel eladó egy folya-
matosan rendben tartott,felújított
4 szoba+ nappalis családi ház. Érd:
20/295-8832 (17-03)
Szerencs zöldövezeti részén a, Köl-
csey utcában kertes 100 m2-es csa-
ládi ház szép kilátással tulajdonos-
tól eladó. Érd: 30/294-8816 (17-2)

VEGYESVEGYES

Étkezési alma (idared, golden, ja-
nagold, mutsu) eladó. I. osztályú
5000 Ft/láda (250Ft/Kg), II. osztályú
3000 Ft/ láda (150Ft/Kg). Érd:
30/219-7837 (17-18)
Víz és fűtésszerelőket keresek ma-
gyarországi munkavégzésre, kie-
melt bérezéssel. Érd: 70/631-6131
(17-18)
Köszönet: Köszönjük, hogy fiúnk
Balics Ferenc temetésén megjelen-
tek. (17)

LakosságiLakossági

apróhirdetés
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A Magyar Sportlövők Szövetsége (MSSZ) szeptember 8-10-e között ren-
dezte meg az 50 méteres országos bajnokságot Budapesten, melyen
Butykai Zoltán egyéniben a férfi 50 méteres fekvő szabadpuska verseny-
számban a harmadik helyen végzett. Az Angyalföldi Polgári Lövészegylet
versenyzőjeként 622.1 körrel állhatott fel a dobogó harmadik fokára. 
A fia tal sportoló mostanság ritkán jár versenyekre, de az országos baj-
nokságot jövőre sem hagyná ki. – A jó eredmény mint fogalom, számomra
viszonyítás kérdése. A lényeg az edzés és a verseny esetében is mindig
az élmény és a tapasztalat. Az edzésen fel kell tudni ismerni, hogy a lea-
dott lövés milyen hiba következtében nem sikerült jól. Minél több ilyen fel-
ismerés van, annál nagyobb a valószínűsége, hogy a versenyen ugyanazt
a hibát nem követem el. A hiba lehetősége mindig fennáll, és ha jól állunk
hozzá, akkor a fejlődési folyamat kifogyhatatlan kincsestára. A verseny
akkor a legélvezetesebb, ha nem azt nézem, éppen hol járok a többiekhez
képest. A versenyző dolga az, hogy a társait egy ilyen megmérettetésen
megtiszteli azzal: hogy a legjobbat adja magából, amit csak lehet. A sport-
lövészet számomra nemcsak egy kikapcsolódás, hanem egy nagyszerű
eszköz saját magam megismerésére. Hiába gondolom azt, hogy vagyok
olyan jó és eltalálom a közepét, a tábla azonnal visszajelzést ad arról,
mennyire állok messze a valóságtól – mondta Butykai Zoltán.

dobogóS HelyeN Végzett a SportlöVő

A Szerencs VSE felnőtt férfi
labdarúgói Sajóbábony együt-
tesét fogadták október 21-én
a Tatay Zoltán Ifjúsági Sport-
telepen. A mérkőzés esős, kö-
dös időben kezdődött és a ta-
bellát vezető Sajóbábony erős
ellenfélnek bizonyult. A hato-
dik percben Rábai Gergő talá-
latával megszereztük a veze-
tést, de ezt követően a ven-
dégeknek kétszer is sikerült
gólt lőni a szerencsi hálóba. A
második játékrészben ismét a

sajóbábonyiak rúgtak gólt a hazaiak kapujába. Végeredmény Szerencs
VSE- Sajóbábony: 1-3. Az U19-es csapatunk 2-0-ra legyőzte a Sajóbábonyi
U19-es csapatot Tímár Bence és Rabócz Dávid góljának köszönhetően.

Edelény gárdáját fogadták
az SZVSE nő labdarúgói ok-
tóber 21-én a Kulcsár Anita
Sportcsarnokban. A mér-
kőzés 0-0-s döntetlennel
zárult. Csapatunk jelenleg
a tabella hetedik helyén áll,
következő mérkőzésünket
idegenben, Hernádnémeti
ellen játsszuk.

Apagy gárdáját fogadták hazai pályán a Szerencs VSE asztaliteniszezői
október 15-én. Az NB II-es csapat 17-1 arányban, kiütéses győzelemmel
nyerte az összecsapásokat. Lehoczki Gábor, Macsuga József és Korály
Tibor 4-4, Stadler Tamás pedig 3 meccset nyert. Mindkét páros mérkőzés
a hazaiak győzelmével zárult. A szerencsi NB III-as csapat a bajnokesélyes
tiszaújvárosi együttest fogadta. Szoros küzdelemben végül 10–8 arány-
ban alulmaradtak a szerencsiek. Az újonckorú Köllő Ábelnek sikerült egy
mérkőzést nyernie, amely bravúrnak mondható. A fiatal szerencsi aszta-
liteniszező részt vett az október 14 és 15 között Egerben megtartott or-
szágos területi bajnokságon is, ahol az előkelő III. helyezést érte el az
U13-as kategóriában. NB II-es asztaliteniszezőink október 22-én játszot-
ták soron következő mérkőzésüket Gödöllőn. Nehéz küzdelmet követően
a szerencsiek 12-6-os vereséget szenvedtek az ellenfél csapatától. 
Az SZVSE NB III-as gárdája Kömlőre látogatott, ahol a csapat nagyon sze-
retett volna nyerni, azonban már a páros mérkőzésnél kiderült, hogy a
szokatlan ütőborítással játszó hazaiak ellen nagyon nehéz lesz a játék,
így 12-6-os vereséget szenvedtünk – tájékoztatott Köllő András szakosz-
tályvezető.

aSztaliteNiSz:
győzelem éS VereSég

Női FoCi: döNtetleN
edeléNy elleN

az elleNFél Volt
a jobb
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A Szerencs Városi Sportegyesület súlyemelő szakosztálya idén harmadik
alkalommal rendezett területi versenyt október 15-én a Tatay Zoltán If-
júsági Sporttelepen. A szerencsi sportolók mellett Kazincbarcikáról és
Abaújszántóról is érkeztek súlyemelők a megmérettetésre. Minden kor-

csoport, illetve súlycsoport szakításban és lökésben mérte össze az ere-
jét. A 12 szerencsi induló összesen 11 arany és 1 ezüstéremmel lett gaz-
dagabb. Az aranyérmesek közül 9-en továbbjutottak a november 4-én
Kisbéren megrendezésre kerülő országos bajnokságra – adott tájékoz-
tatást Fekete Diána vezetőedző.

Szerencs VSE kosárlabda szakosztályának U14-
es csapata október 7-én az országos serdülő
bajnokság második fordulójában Tiszaújváros-
ban szerepelt 4 csapatos tornán, melyen fölé-
nyes győzelmet arattak a szerencsi kosarasok.
Eredmények: Tiszaújváros PHOENIX KK – Nyír-
egyházi Sportcentrum: 59:77, EGRI KOK – SZVSE:
59:77, Tiszaújváros PHOENiX KK – EGRI KOK:
74:79, Nyíregyházi Sportcentrum – SZVSE: 41:71.
Megkezdődött az U12-es országos gyermek baj-
nokság is október 7-én. Csapatunk Miskolcon a
Fényi Gyula Jezsuita Gimnáziumban játszotta a
mérkőzéseit, mely győzelemmel zárult. Eredmé-
nyek: MVSI VADMACSKÁK – SZVSE: 15:70,
SZVSE – EGRI KOK: 71:23.
21 csapat részvételével október 15-én megkez-
dődött az U11-es regionális kosárlabda bajnok-
ság. A SZVSE Darazsak csapatát az A csoportba
sorolták be. Eredmények: MEAFC Cápakölykök
– Szerencsi Darazsak: 60:71, MVSI Vadmacskák
– Szerencsi Darazsak: 17:84.

Nagy Lajos és Jakab László edzők

Súlyemelő VerSeNy SzereNCSeN

győzelem az iFjú
koSaraSokNál

Kezdetét vette a 2017/2018-as sakk bajnoki for-
duló a megyében. A Szerencs Városi Sportegye-
sület megyei I. osztályú sakkcsapata Berente
együttesét fogadta október 15-én a Rákóczi-vár
Lovagtermében. Csapatunk magabiztosan nyer-
te meg az első fordulót. Végeredmény: Szerencs

VSE – Berentei Sakk-Kör:7,5-4,5. Ezzel a győze-
lemmel a szerencsi csapat a táblázat harmadik
helyén áll. A következő mérkőzés december 10-
én lesz a Sajóbábonyi Sakk és Szabadidő Sport-
egyesület ellen – tájékoztatott Balogh Imre
szakosztályvezető.

Sakkgyőzelem

Kaposváron rendezték meg a diák és ser-
dülő leány országos bajnokságot október
7-én, ahol Szerencs Város Sportegyesületét
Czipa Dorina képviselte a +65 kg-os súly-
csoportban. Dorina a négyfős mezőnyben
az országos bajnoki III. helyezést érte el.
Október 14-én Szerencsen rendezték meg a di-
ák I-II. és serdülő szabadfogású területi bajnok-
ságot, melyen 26 egyesület 196 versenyzője
vett részt. Szerencs Város Sportegyesületét 13
fő képviselte, a szerencsi versenyzők eredmé-

nyei az alábbiak:
Óvodás korcsoport: 21 kg - Halász Bálint I. hely,
Nagy Zalán III. hely. Gyermek II. korcsoport: 23
kg - Kratochvill Mátyás II. hely, Kratochvill Mi-
hály III. hely.
Gyermek I. korcsoport: 26 kg - Beregi Bánk I.
hely. 29 kg - Kőrösi Patrik III. hely.
Diák II. korcsoport: 42 kg - Szarka Zsigmond III.
helyezést ért el, ezzel továbbjutott a 2017. no-
vember 11-én Dorogon megrendezésre kerülő
országos döntőbe.

Diák I. korcsoport: 46 kg - Beregi Barna III. he-
lyezést ért el, így továbbjutott a 2017. október
21-én Szentesen megrendezésre kerülő orszá-
gos döntőbe.
Serdülő korcsoport: 54 kg - Nagy Kristóf I. he-
lyezést ért el, amivel továbbjutott az országos
döntőbe. 63 kg - Molnár Olivér II. hely.
Kadett leány korcsoport: 52 kg - Beregi Linda I.
hely.

Illésy László szakosztályvezető, edző
Birkózó Szakosztály

Hírek a birkózó SzakoSztály életéből



VÍZSZINTES: 1. A beküldendő megfejtés első része. 10.
Zilált. 11. Buzgó. 12. Meghitt, hangulatos. 14. Oszlopokon
nyugvó boltív. 15. A megfejtés befejező része. 16. …nu-
ál: Kisebbít, csökkent. 17. Stábok szélei nélkül! 18. -…, -ve.
20. Azonos betűk. 22. A dúr skála hatodik hangja. 23. Ün-
nepi öltözet, díszruha. 25. Asztácium vegyjele. 26. Megabájt
rövidítése. 28. … Studánka: Település Csehországban. 31.
Viola azonos hangzású betűi! 33. … Moss: Brit fotómodell.
34. Szilárd meggyőződés. 36. Karófák páratlan számú betűi!
38. Zokogni kezd! 39. Fogalom, eszme. 40. … amo: Gyűlö-
lök és szeretek (Catullus, Carius Valerius). 43. Szélein vörös!
44. Kör alakú virágágyak. 46. Kiszemel, kiválaszt.
FÜGGŐLEGES: 1. Felülvizsgálat. 2. Váltót forgat. 3. Rőtva-
dak helyváltoztatásra való végtagjaik. 4. Hegy Nógrád me-
gyében (623 m). 5. …ipso: Persze! 6. Magdáék középen!
7. Angolszász hosszmérték (0,9144 m). 8. Madagaszkár szi-
getén honos félmajmok. 9. A bibliai első férfi neve becézve.
10. Félig kiváló! 13. Igazgató röviden. 19. … vera: Gyógyító
dísznövény. 21. A megfejtés második része. 23. Város
Ausztriában. 24. Avar fele! 27. Franciaországi város lakója.
29. Aranykorona rövidítése. 30. Osztrák, spanyol és német
autójelzés. 32. „Az” észak-európai nép! 35. Postai külde-
mény. 37. A hét második napja. 39. Vissza: Viktória becézve!
41. Hatóerő közepe! 42. Siker szélei nélkül! 45. Kalauz nélkül
röviden. 47. Asszonynév képző.

Előző rejtvényünk megfejtése: Elmúlt a nyár, itt az ősz, szőlőt őriz már a csősz. Megfejtőnk csokoládé csomagot nyert: Balogh Andrea, 3900
Szerencs, Előhegy út 13. A fenti rejtvény megfejtését november 10-ig postázzák címünkre (3900 Szerencs, Rákóczi út 94.) vagy adják le a Fürdő
és Wellnessház recepcióján. A keresztrejtvény helyes megfejtője 1 db csokoládé csomagot nyer. A nyeremény átvehető a Szerencsi Művelődési Köz-
pont és Könyvtár gazdasági irodájában.
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kereSztrejtVéNy

kos: iii. 21. – iV. 20.
Minden jól megy, s az általa érkező ma-

gabiztosságod persze, hogy a szerelemben levő
sikereidre is kihat. A sok flörtölés hatására – meg-
lehet, munka közben - elkaphat egy nagy szere-
lem, amitől nem is olyan könnyű szabadulni!

bika: iV. 21. – V. 20.
A visszahúzódó természettel ellentét-

ben, egyre nagyobb lendülettel terem-
ted vágyaidat, vonzod be a szerelmet. Képte-
lenség szépséged, nagyon jó ízlésed mellett el-
menni.

ikrek: V. 21. – Vi. 21. 
Beleteszed szívedet a szerelembe,

vágysz rá, keresed, körbe is vesznek so-
kan. Előző életből jövő kapcsolódások is lehet-
nek ezek, melyek nagy hatással vannak rád.
Máskor nem igen figyelsz a részletekre, azon-
ban most kihoznak belőled minden mélységet.

rák: Vi. 22. – Vii. 22.
Teljes harmónia van benned. Össz-

hangban vagy magaddal, vágyaiddal -
táncolsz, kacagsz, szeretsz. Egyszerre szabadon,
ugyanakkor mindent odaadva, a másikat érez-
ve. Szinte semmit nem kell tenned, mégis ra-
gyogsz. Rajtad a világ szeme, s dehogy bánod! 

oroszlán: Vii. 23. – Viii. 23.
Miért vagy türelmetlen? A szerelem-

ben a gyorsaság, a „rögtön akarom” tönkre
tesz mindent! Kár lenne, hisz a mostani érzel-
mes hangulatoddal csodákat tudsz teremteni!
Kedves, csinos és nagyon szép vagy.

Szűz: Viii. 24. – iX. 23. 
Kivédhetetlenül itt a szerelem – ne

tiltakozz, ne félj! Hagyd, hogy vigyen,
engedd - általa alakulsz! Mélységében változtat,
szinte kicserélnek – egy érző, hittel teli lélekké
válsz szerelmed áradása által.

mérleg: iX. 24. – X. 23. 
Szerelmes szívedet viszed mindenho-

va, boldogságra lel, aki rád talál. Viszed
is neki ágyba a reggelit - olyan vagy, mint egy
kis napsugár! Csak csendesen, mert álomvilá-
godba könnyen beléphetnek azok is, akiket
nem vársz!

Skorpió: X. 23. – Xi. 22.
Egy mélyreható beszélgetés vagy egy

csendes, de annál nagyobb erővel sugár-
zó mozdulat nagyon feltűnővé tehet valakit szá-
modra. Képes megmozgatni benned mindent, s
ha te akarsz valamit, akkor addig úgy sem nyug-
szol, míg meg nem szerzed magadnak.

Nyilas: Xi. 23. – Xii. 21.
Ha nem férsz a bőrödbe – ne csodál-

kozz! Feszít az energia, sugárzod a szerelmet.
Nagyon szép vagy. Nem tehetsz róla, hogy any-
nyian vannak körülötted, annyian vágynak rád
– ami persze erőt, lelkesedést ad még neked is. 

bak: Xii. 22. – i. 20.
Nem úszod meg a szerelmet! Hatal-

mas átalakulásod bent zajlik, a mélyben,
melyhez egyik út a másik nemmel való, minden
sejtet megmozgató találkozás. Előző életekben
már többször együtt élt párodra találhatsz rá.

Vízöntő: i. 21. – ii.19.
Könnyen akadhatsz utazás közben

szerelemre, melyre nem biztos, hogy
hosszú távon számíthatsz, de ami hozza a maga
örömeit, tanulásait. Lehet, hogy mindez itthon
egy tanulótársaddal történik, vagy a „szent” he-
lyeden, templomodban érint meg egy hang.

Halak: ii. 20. – iii. 20.
Ha akarod, megfognak hódolóid, s

visznek magukkal! Ha még kicsit biztatod
is őket, veszel egy-két új ruhát, felpörgeted ma-
gad - mondjuk egy reggeli sporttal – valóban el-
lenállhatatlanná válsz! Ha az utcán most többen
vesznek észre, mint máskor ne csodálkozz!

HoroSzkóp (november 3-17.)



HIRDETÉS SZERENCSI hírekhírek 19



SZERENCSI hírekhírek HIRDETÉS


