
TANÉVKEZDÉSI
TÁMoGATÁS

Az önkormányzat 10.000
Ft értékű vásárlási utal-
vánnyal segíti a tanévkez-
dést tanulónként. október
15-ig nyújthatják be igé-
nyüket a jogosultak. 
(Cikkünk a 3. oldalon ol-
vasható)

TÉNYEK 
ÉS VALÓSÁG A

HADITECHNIKAI 
ÜZEM KAPCSÁN
Szerencs Város Képviselő-
testülete megteszi a szük-
séges jogi lépéseket az
alaptalan rágalmazókkal
szemben. (Cikkünk a 4-5.
oldalon olvasható)
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Szerencs város életében hagyomány, hogy az önkormányzat felköszönti a
90. életévüket betöltő szépkorú polgárait. Polyák Ferencnét július 12-én kö-
szöntötte születésnapja alkalmából Nyiri Tibor polgármester és átadta az
Orbán Viktor miniszterelnök kézjegyével ellátott emléklapot és a város aján-
dékát. Piroska néni kiváló szellemi frissességnek örvend, férje 26 évvel ez-
előtti tragikus halála óta egyedül él. Van egy nevelt lánya, akinek gyermekét
saját unokájaként szereti. Rokonai gyakran látogatják és segítik őt.

A Szerencsi Romák a Romákért Polgári Mozgalom augusztus 4-én tar-
totta meg a IV. Szerencsi Roma Fesztivált a Rákóczi-vár belső udvarán.
Az eseményen Nyiri Tibor polgármester,  valamint Egeli Zsolt alpolgár-
mester kívánt jó szórakozást a résztvevőknek. A rendezvényen fellép-
tek a helyi és a környező települések tehetséges zenészei, akiknek kö-
szönhetően jó hangulatú délutánt tölthettek el együtt a kilátogatók.

„Mosolyogjatok egymásra, a férjetekre, a feleségetekre, gyermekeitekre,
válogatás nélkül minden embertársatokra – s ez segít majd, hogy kibon-
takoztassátok egymás iránti szereteteteket” – Kalkuttai Szent Teréz sza-
vait idézve nyitotta meg Csejoszki Szabolcs parókus, azt a görögkatolikus
családi napot július 6-án, amit a Miskolci Egyházmegye szervezett Sze-
rencsen a várkertben. Az eseménynek hatodik alkalommal adott otthont
városunk, így az idelátogatók gyönyörű környezetben élvezhették a vál-
tozatos programokat kínáló rendezvényt. A családi napot megtisztelte
jelenlétével Koncz Ferenc országgyűlési képviselő és Nyiri Tibor polgár-
mester is, akik köszöntőjükben arról szóltak, hogy az ember életében a
legfontosabb dolog a család, amit óvni és ápolni kell, és az ehhez hasonló
események jó alkalmat adnak arra, hogy extra időt tölthessünk el sze-
retteinkkel továbbá, hogy szorosabbra fűzzük a kapcsolatot más csalá-
dokkal is. A beszédeket követően szórakoztató műsorszámokat láthattak
a kilátogatók. Többek között fellépett a Ciráda zenekar, de kutyás bemu-
tató és ugráló vár is gondoskodott az önfeledt szórakozásról.
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„MoSoLYoGjAToK EGYMÁSRA”
– GöRöGKAToLIKuS CSALÁDI NAP

SZERENCSEN
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Szerencs Város Önkormányzata 2015-ben úgy határozott, hogy
tanévkezdési támogatással járul hozzá a szerencsi diákok beis-
kolázási költségeihez így segítve a családokat. 2018-ban 934
fő élt ezzel a lehetőséggel, azaz összesen 9 millió 340 ezer fo-
rint értékű támogatást biztosított a város a kérelmezőknek.
Idén is pályázhatnak erre a jogosultak, július 15-től, október 15-
ig várják a kérelmeket. A kitöltendő űrlapot a Szerencsi Polgár-
mesteri Hivatal ügyfélszolgálatánál találják meg, vagy letölthe-
tő a www.szerencs.hu weboldalról. Tanévkezdési támogatás ál-
lapítható meg általános iskolai, középfokú oktatási intézmény-
ben tanulmányokat folytató gyermeke jogán annak a szülőnek,
vagy más törvényes képviselőnek, aki a kérelem benyújtását
megelőző egy éve Szerencs város közigazgatási területén ál-
landó lakcímmel rendelkezik. Továbbá az a nagykorú, aki a ké-
relem benyújtását megelőző egy éve Szerencs város közigaz-
gatási területén állandó lakcímmel rendelkező hallgató, és első,
felsőfokú, vagy azzal egyenértékű végzettség megszerzése ér-
dekében folytat igazoltan tanulmányokat. A tanévkezdési tá-
mogatás iránti kérelemhez a középfokú vagy felsőfokú oktatási
intézményben tanulmányokat folytató tanuló esetén csatolni

kell az oktatási intézmény igazolását a nappali oktatás munka-
rendje szerint fennálló tanulói jogviszonyról. A támogatás mér-
téke 10.000 forint tanulónként illetve hallgatónként, amit vá-
sárlási utalvány formájában kapnak meg a jogosultak.

TANÉVKEZDÉSI TÁMoGATÁSSAL
SEGÍTI AZ öNKoRMÁNYZAT 

A CSALÁDoKAT

Gergely- Bendik Anita
Örülünk nagyon ennek a támogatásnak és min-
den évben igénybe vesszük amióta jogosultak
vagyunk rá. Két gyermekünk van, az egyikük
most megy negyedik osztályba a másik pedig

ötödik osztályos. Ez egy nagyon jó lehetőség, hi-
szen az iskolakezdésre nagyon sok mindent be kell

szereznünk. Sportfelszerelést a testnevelés órákra, új füzeteket, és egyéb
tanszereket is vásárolnunk kell ilyenkor. Mindig ki szoktuk használni ezt a
tanévkezdési támogatást. Már idén is benyújtottuk az igénylőlapot és vár-
juk az elbírálást.

olekszáné Sikesdi Beáta
Egy iskoláskorú gyermekem van ő most megy
nyolcadik osztályba. Az év elején mindig sok
tanszert és egyéb felszerelést kell vásárolni, ami
nem kevés anyagi terhet jelent ilyenkor a csalá-

dok számára. Ezért is örülök, hogy Szerencsen tan-
évkezdési támogatással segítenek ebben az időszak-

ban. Az igénylőlapot a szerencs.hu weboldalról töltöttem le és már le is
adtam a Polgármesteri Hivatal ügyfélszolgálatán.

MIT GoNDoL
A TANÉVKEZDÉSI
TÁMoGATÁSRÓL?

Tavaly húsz, az idén ötven diák iskolakezdését segíti a Sze-
rencsi Rászorultakért Alapítvány. A szervezet részéről Dr.
Korondi Klára és Dr. Egeli Zsolt adott át tanszereket tar-
talmazó hátizsákokat a fiataloknak július 25-én, egyen-
ként több, mint tízezer forint értékben. A zsákok tartal-
mát külön alsó- és felső tagozatosok számára állították
össze. SfL

ISKoLAKEZDÉST SEGÍT
AZ ALAPÍTVÁNY



Szerencs Város Önkormányzatának Képviselő-
testülete az elmúlt időszakban az országos és
a térségi híradásokban, valamint az egyéb kö-
zösségi véleménynyilvánításra alkalmas elekt-
ronikus felületeken egy elnyert GOP-3.2.1-11
kódszámú „Speciális haditechnikai intermodális
logisztikai és felújító központ Szerencsen” meg-
nevezésű pályázat kapcsán felmerült híreszte-
lések nyomán az alábbi nyilatkozatban ismerteti
álláspontját:
2014. márciusában érkezett megkeresés a kép-
viselő-testület felé a LICET”95 Kft. ügyvezető-
jétől,- bizonyos Nyiri Zsolttól, – aki semmilyen
rokoni vagy ismerősi viszonyban nem áll Nyiri
Tibor polgármesterrel – aki az akkori képviselő
testületnek nem is volt tagja –, hogy egy már 

2019 júliusában az országos médiában több valótlan állítás jelent meg egy Speciális haditechnikai intermodális logisztikai
központ Szerencsen nevű pályázat kapcsán. Szerencs Város Képviselő-testülete kiemelt feladatának tekinti, hogy a helyi
embereket hiteles módos tájékoztassa, ezért 2019. július 23-án rendkívüli testületi ülés keretében tárgyalta a sajtóban
megjelent híreszteléseket. Elhangzott, hogy a nagy nyilvánosságot kapott valótlan állítások és alaptalan rágalmak sértik
Szerencs város minden polgárának jó hírnevét és érdekeit. 
A nyilvánvaló hazugságokat határozottan visszautasította Szerencs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete. Ugyanis
Szerencs városa nem volt a pályázat kedvezményezettje, támogatást soha nem igényelt és nem is kapott annak megva-
lósítására. A rágalmak azért is alaptalanok, mert a bárki számára hozzáférhető adatok szerint  a pályázatot a Nemzet-
gazdasági Minisztérium tájékoztatója alapján, más helyszínen és másik cég valósítja meg. (Amelynek részleteit  lentebb
olvashatják).
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HoGYAN KERÜLT SZERENCSRőL
BALAToNFűZFőRE 

A HADITECHNIKAI ÜZEM?

Ezen a területen valósult volna meg a beruházás



elnyert, európai uniós forrásból támogatott pá-
lyázat megvalósítási helyszínéül Szerencs tele-
pülést választották, ezért a beruházásról sze-
retnék a városvezetést tájékoztatni. Kérték,
hogy zárt ülés keretein belül tájékoztathassa-
nak, tekintettel arra, hogy a beruházás megva-
lósításának ismertetése során fontos gazdasági
és ipar-technológiai információk is felmerülhet-
nek. A képviselő testület elvi támogatását adta
a pályázat megvalósításához, mert a beruhá-
zás új munkahelyek létrehozásával kecsegte-
tett.

Részletek a dokumentumokból:
2016. februárjától bárki számára elérhető az a
dokumentum, amelyben a Nemzetgazdasági
Minisztérium tájékoztatást nyújt arról a tényről,
hogy a LICET 95 Kft. ezt a Szerencsre tervezett
pályázatot visszaadta, és azt a Minisztérium

egy másik gazdasági társaságnak másik hely-
színen történő megvalósításra adta át.
Kepli Lajos országgyűlési képviselő 2016 január
29 én írásbeli kérdést intézett Kövér László úr-
hoz az országgyűlés elnökéhez. A következő
kérdést tette fel: 
Engedélyezte-e a Nemzetgazdasági Minisztéri-
um más cég ( LICET ’95  Kft ) által elnyert  „ Spe-
ciális haditechnikai intermodális logisztikai köz-
pont  kiépítése Balatonfűzfőn  „pályázat átírá-
sát a Mil-Exim Kft részére?
Az országgyűlési képviselő írásbeli kérdésére
Varga Mihály miniszter Úr nevében Tállai And-
rás miniszteri helyettes az alábbi választ adta:
A GOP-3.2.1-11-2013-0018 azonosító számú pro-
jekt átadására kérelem benyújtásával került sor
a MIL- EXIM Kft. részére. Az irányító Hatóság a
kérelmet a 4/2011. (I.28.) Korm. rendelet alapján
megvizsgálta, jogszerűnek találta és jóváhagy-
ta.

A Szerencsi Hírek 2014. március 21.-i
számában szintén beszámolt a városba

tervezett beruházásról

Zárt ülésen történt
Szerencs Város Önkormányzata elvi támoga-
tásáról biztosított egy vállalkozói csoportot,
amely logisztikai üzem létesítését tervezi az
egykori cukorgyár területén. A Szerencsi Hí-
rek értesülései szerint a tárgyalások gépipari
és elektronikai beruházásról szólnak. Mint
megtudtuk, a képviselő-testület döntésére
azért volt szükség, mert a napokban jelent
meg a közlemény arról, hogy a beruházó je-
lentős pályázati támogatást nyert a beruhá-
zás megvalósítására. Az eseményen a befek-
tetői csoport képviselői mellett jelen volt dr.
Mengyi Roland, a Borsod-Abaúj-Zemplén
megyei Önkormányzat elnöke is.

Szerencsi Hírek 2014. március 21.
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Az eseményen Koncz Ferenc országgyűlési képviselő, Nyiri
Tibor polgármester, Dr. Egeli Zsot alpolgármester és Dr. Bar-
va Attila jegyző mondott köszönetet az áldozatos munká-
ért. Ezt követően átadták az Év köztisztviselője díjat, amit
szakmai elhivatottsága és jelleméből adódó emberi tulaj-
donságainak köszönhetően a 2019. évben rendezett állo-
mány szavazás alkalmával mind kollégái mind a hivatal ve-
zetésének bizalmát élvezve méltán kiérdemelve Dr. Kraj-
nyák Rita kapta meg, aki 2015 óta erősíti a szerencsi hivatal
közösségét.

Július 1-je a magyar egészségügy napja,
ugyanis 1818-ban ezen a napon született a
magyar egészségügy egyik legkiemelkedőbb
alakja Semmelweis Ignác, orvos az anyák
megmentője. Szerencsen július 3-án köszön-
tötték a város egészségügyi dolgozóit a Rá-
kóczi-várban. Az eseményt megelőzően ko-
szorút helyeztek el Szántó J Endre és Gőri Lajos
emléktáblájánál az ESZEI udvarán. Az ünnep-
séget Dr. Sütő Szilveszter városi főorvos nyi-
totta meg a színházteremben, aki Semmelweis
Ignác munkásságát méltatta. Nyiri Tibor pol-
gármester megköszönte azt a gyógyításban
végzett áldozatos munkát, amit egész évben
tanúsítanak a dolgozók. Hozzátette, komolyan
kell venni az egészséget, aminek megőrzésé-
ért tennünk kell- Fontos a korai felismerés, di-
agnosztizálás, hogy minél hamarabb elkezdőd-

hessen a kezelés. Szerencsen akár 40-60 ezer
beteg is megfordul a rendelőintézetben, ahol
korszerű ellátásban részesül- mondta a város-
vezető. A beszédet követően elismerések át-
adására került sor. Szerencs város egészség-
ügyi alapellátásában több évtizeden keresztül
végzett lelkiismeretes gyógyító munkájának
elismeréseként főorvosi címet adományoztak
Dr. Gál Tamás háziorvosnak. A több évtizeden
keresztül végzett lelkiismeretes és magas szin-
tű szakmai munkájáért, s a betegellátásban ta-
núsított humánus hozzáállásáért kitüntetés-
ben részesült Dr. Tarr Tünde főorvos, Vajdáné
Gyurkovics Katalin kardiológiai szakasszisz-
tens, Gábor Zsuzsanna körzeti ápolónő vala-
mint Rábainé Végh Anett szakasszisztens. Dr.
Bobkó Géza igazgató főorvos dicséretben ré-
szesítette Kosaras Ferenc valamint Forrai Lász-

lóné munkatársakat. Profáncsik Sándornétól,
a Magyar Egészségügyi Szakdolgozói Kamara
helyi szervezetének elnökétől Vígh Eleonóra és
Benedekné Téglási Mária vehetett át okleve-
let. A Semmelweis-nap alkalmából tartott ren-
dezvényen felléptek Kovács Annamária Cini
növendékei és Molnár Evelin énekesnő.

A híradásokban egyre többször lehet hallani,
hogy a nyári szabadságolások ideje alatt, szü-
netelnek egyes szakrendelések, sőt előfordul,
hogy egy teljes egészségügyi intézmény zárva
tart orvos hiány miatt. Dr. Bobkó Géza az
Egyesített Szociális és Egészségügyi Intézet
igazgató főorvosa arról adott tájékoztatást,
hogy Szerencsen ebben az időszakban is meg-
oldják, hogy ellátásban részesüljenek a bete-
gek. – A nyári szabadságok miatt gyakorlati-
lag az egész országban orvos hiány van. Sze-
rencsen óriási szervező munkával és a dolgo-
zók áldozatkészségének köszönhetően bizto-
sítjuk az ellátást. Miskolcról jönnek szakorvo-
sok helyettesíteni a rendelőintézetbe annak
érdekében, hogy ebben az időszakban se kell-
jen más városba utazniuk a pácienseknek.
Előfordul, hogy este nyolc óráig is eltart a ren-
delés, de a dolgozóink vállalják ezt, hogy a la-
kosokat ellássák – mondta a főorvos.

SZERENCSEN 
ZAVARTALANuL 

MűKöDIK 
A SZAKRENDELÉS

A köztisztviselők és kormánytisztviselők napja
július 1-je. Szerencsen július 4-én köszöntötték a
Polgármesteri Hivatal dolgozóit a Turisztikai Köz-
pontban. 

ELISMERÉS A KöZTISZTVISELőKNEK

KITÜNTETÉSEK SEMMELwEIS-NAP
ALKALMÁBÓL
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A Kárpát-medence minden tájáról 38 család 163 tagja érkezett a szerencsi
Kolompos Táborba. A családi táborok erősítik a nemzeti összetartozást,
összehozzák a magyar családokat, gyermekeket – mondta a Miniszter-
elnökség nemzetpolitikáért felelős államtitkára július 29-én Szerencsen,
a külhoni nagycsaládosoknak szervezett Kolompos Tábor megnyitóján.
Potápi Árpád János szólt arról, hogy a táborba 38 külhoni magyar nagy-
család, 163 felnőtt és gyermek érkezett a Kárpát-medence minden tájáról
– Erdélyből, a Vajdaságból, a Felvidékről és Kárpátaljáról – a Borsod-
Abaúj-Zemplén megyei városba a nemzetpolitikai államtitkárság támo-

gatásával, amely a táborozás minden költségét állja. A határon túli ma-
gyar családoknak szervezett egyhetes tábor a 2019 a külhoni magyar
gyerekek éve program keretében valósul meg – tette hozzá. Az államtit-
kár újságíróknak elmondta, 2012 óta hirdet a nemzetpolitikai államtit-
kárság tematikus éveket, és immár második éve fordulnak a családok fe-
lé. Kiemelte: a társadalom és a nemzet alapja a család, a családok támo-
gatása révén a teljes Kárpát-medencei magyarsághoz kívánnak szólni,
hiszen a családok megerősítése az élet minden területére kihat. MTI

A CSALÁDI TÁBoRoK A NEMZETI
öSSZETARToZÁST IS ERőSÍTIK

Nagy Zoltán, 
Kolompos Együttes vezetője
Ezen a héten újra Szerencsen vagyunk június vé-
gén voltunk már itt a Kolompos családi táborral,
most megint valami hasonlóval érkeztünk ide. A

Nemzetpolitikai Államtitkárság felkérésére hatá-
ron túli magyar gyerekeknek illetve családoknak tar-

tunk egy második Kolompos Tábort. Hasonló gondolatokkal, hasonló te-
matikával mutatjuk be a Kárpátaljáról, Erdélyből, Vajdaságból illetve Fel-
vidékről érkezett magyar családoknak a Kolompos Tábor érzést,ebben a
gyönyörű környezetben, amit a Szerencsi-vár illetve Szerencs városa nyújt
nekünk. Zene, tánc, hagyományőrzés és kézműves foglalkozások, vala-
mint esti mulatságokat kínálunk. Továbbá vendégünk volt a Nyíregyházi
Tánctanoda, Figurka gyermek csoportja, egy fergeteges táncház erejéig
valamint dr. Hidán Csaba, aki a kuruc-kori hadviselésről tartott izgalmas,
harcművészeti bemutatóval egybekötött ismeretterjesztő előadást.

Csordás László, Kishegyes
A Vajdaságból, délvidékről, Szerbiából érkeztem a
városba a családommal egy hat éves fiúval és egy
8 éves lánnyal, és a feleségemmel. A Vajdasági
Magyar Szövetség keresett meg minket és aján-

lotta fel, hogy eljöhetünk Szerencsre a Bethlen Gá-
bor Alapítvány jóvoltából egy egyhetes táborozásra.

Nagyon jól érezzük magunkat, hiszen nagyon érdekes programok vannak.
A fiam nagyon szereti a vitézi játékokat, a lányomat pedig kézműveskedés

köti le. Készítettünk papírsárkányt, nádsípot és különböző apróságokat is.
A kirándulás alkalmával felfedeztük a környező településeket is, többek kö-
zött megnéztük a Vizsolyi Bibliát, és Kossuth Lajos szülőházát is. Nagyon
jól érezzük magunkat, örülünk, hogy itt lehetünk Szerencsen ebben a cso-
dálatos várba, csodálatos környezetben, egy csodálatos városban.

Egyházi Emőke, Észak-Komárom
A családunk hat tagú, két nagy fiúnk van, és két
kislányunk. Nagyon szuper lehetőségnek tartot-
tam, hogy részt vehetünk ezen a táboron. Min-
dig is szerettünk volna olyan táborba menni, ahol

a kézműveskedés nagy szerepet kap, de ilyen csa-
ládi jellegűt otthon nem szerveztek, ezért különösen

örülök ennek a programnak. Előtte nem tudtam elképzelni, hogy itt tény-
leg minden korosztály jól érezheti magát, de pozitívan csalódtam, hiszen
valóban mindenki számára kínáltak elfoglaltságot. A hangulat nagyon jó
és tetszik, hogy a határon túlról minden vidékről érkeztek családok, és
új barátságok születtek. 

Költő Hanna, Kálnok
Nagyon tetszik Szerencs és ez a tábor. Örülök,
hogy eljöttünk ide a családommal. Sok foglalko-
záson részt vettem. Legjobban kézműveskedni
szeretek, de az esti mulatságok alatt is jól érze-

tük magunkat. A kedvencem a seprűfogó játék
volt és új táncokat is tanultunk.

HoGY ÉRZIK MAGuKAT SZERENCSEN
A TÁBoRoZÓK
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Kerekes székes szlalom, célba dobás és teke. Többek között ezekben a
versenyszámokban mérhették össze ügyességüket a II. Szerencsi Aby-
limpia résztvevői. A programot július 18-án rendezte meg a Hegyalja Ka-
puja Mozgáskorlátozottak és Fogyatékkal Élők Egyesülete a Rákóczi-vár-
ban. Az eseményt Koncz Ferenc országgyűlési képviselő és Nyiri Tibor
polgármester nyitotta meg, akik kiemelték, hogy az ehhez hasonló össze-
jöveteleknek fontos szerepük van abban, hogy közelebb hozzák egymás-

hoz a különböző korosztályú és társadalmi helyzetben élőket. Ezt köve-
tően Koroknay Károly köszöntötte a megjelenteket. Elmondta, hogy az
abylimpia a „Remény a megmaradásért jövőnkért” című EFOP pályázat
segítségével valósulhatott meg. Ennek a projektnek a keretébe az egye-
sület a Szerencsi Református Egyházzal közösen bruttó 50 millió forintot
nyert el, amiből 3 évig többek között változatos rendezvények szervezé-
sére, készségfejlesztésekre és továbbképzésekre nyílik lehetőség.

A dandármunkát négy könyvtáros – Kazsik Ma-
rianna, Meczóné Reviczky Beáta, Nagyné Jávor-
kai Angéla és Tamásné Szabó Klára – vette a
nyakába, kezdve a pályázatírástól a gyermekek
felügyeletén keresztül a teljes program zárásáig.
Mint azt elmondták, összességében százhúsz

általános iskolásnak nyújt napközis szintű elfog-
laltságot a tábor, alkalmanként 40-40 tanuló-
nak, három héten keresztül. Egy-egy turnusban
vegyesen vannak alsó- és felső tagozatos diá-
kok, ennek megfelelően állították össze a napi
programokat. Az államilag támogatott pályázati

forrásból sikerült új játékokat, sporteszközöket
beszerezni a szabadtéri elfoglaltságokhoz, négy
étkeztetést biztosítanak naponta, számos kirán-
dulást valósítanak meg megyénkben és Nyír-
egyházán a sűrűn előforduló szellemi és sport-
versenyek mellett. SfL

Harmadik éve szerveznek Erzsébet tábort a Szerencsi Művelődési Központ és Könyvtár munkatársai, az előző évek sikerei
meghatározták az idei vakáció programjainak alakulását.

ERZSÉBET TÁBoR 
A SZERENCSI RÁKÓCZI-VÁRBAN

II. SZERENCSI ABYLIMPIA
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Tamás Tibor 1984-ben költözött Szerencsre csa-
ládjával.
– Mikor továbbtanulás előtt álltam nem tudtam
eldönteni, hogy milyen pályát válasszak. Erede-
tileg felszolgáló szerettem volna lenni, de egy
rokonom tanácsára inkább a háztartási gép-sze-
relő szakot választottam. Mikor elvégeztem az
iskolát egyből munkába álltam. Ennek ma már
40 éve, azóta állok a lakosság szolgálatában.
Kezdetben Szerencsen a központi szervizben
dolgoztam. A szerencsi járás egész területén
szereltem a háztartási gépeket, elsősorban hű-
tőszekrényekkel foglalkoztam. 1993-ban azon-
ban megszűnt ez a cég és akkor úgy döntöttünk
a feleségemmel együtt, hogy saját vállalkozásba
kezdünk. Akkor a szervízelés volt a fő tevékeny-
ségi körünk, majd továbbfejlődtünk és nyitot-
tunk egy műszaki kereskedést Szerencs fő utcá-
ján. 2002-ben bővítettük a profilunkat azóta la-
kossági klímák telepítésével is foglalkozunk.

Fiatalabb korában voltak megingásai azzal kap-
csolatban, hogy valóban ez az a munka-e, ami-
vel foglalkozni szeretne az élete során, de az idő
beigazolta, hogy jól döntött mikor e mellett a
szakma mellett tette le a voksát. 
– Nem könnyű ma vállalkozónak lenni, hiszen sok
kötelezettségnek kell megfelelni. Az ügyfeleknek
a legmagasabb szolgáltatást kell nyújtanunk, hi-
szen csak akkor tudunk fennmaradni, ha elége-
dettek a munkánkkal. Ez egy családi vállalkozás.
A feleségem foglalkozik a bolttal én a szervízelést
illetve a klíma beüzemelést és karbantartást csi-
nálom, valamint a fiam is besegít, miközben ő is
építi a saját vállalkozását. Két alkalmazottunk van
ezen kívül. Rengeteg a feladatunk.
Nyáron különösen sok a teendő, hiszen a klíma
beszerelés ebben az időszakban a legkereset-

tebb szolgáltatás. Így a munkaidő bőven túlnyú-
lik a 8 órán.
– Nyáron korán reggel kezdődik a munka és sö-
tétedésig úton vagyunk. Ha épp nem javítok, ak-
kor tervezem a következő napi feladatokat.
Kommunikálok az ügyfelekkel, a kisebb munka-
felméréseket csinálom meg, vagy éppen kiszál-
lítom az üzletben vásárolt termékeket a vevők-
nek. Mindig van valami elintézni való.
A mai rohanó világban elképesztő gyorsasággal
fejlődik a technika, amivel lépést tartani nem
egyszerű feladat.
– Mi egy olyan nagy műszaki gyártó cégnek va-
gyunk a márka szervize, ami folyamatos techno-
lógiai újdonságokkal rukkol elő. Nekünk tudnunk
kell lépést tartani ezzel a fejlődéssel, ahhoz, hogy
megfelelő szolgáltatást tudjunk nyújtani. Éppen
ezért évente több alkalommal továbbképzése-
ken és tanfolyamokon veszünk részt valamint
oktató anyagok segítségével bővítjük az isme-
reteinket. A mechanikai dolgok egyre inkább
háttérbe szorulnak, helyüket inkább a finom
elektronika illetve a számítástechnika veszi át.
Tamás Tibor a kevés szabadidejét a családjával
tölti.
A két lányom Budapesten él, három unokánk
van. Nem látjuk őket heti rendszerességgel, de
igyekszünk minél több időt együtt tölteni velük.
A fiúnk pedig a vállalkozásban tevékenykedik.
A munkától nehezen szakadok el, ritkán jut idő
kikapcsolódásra. Szeretek horgászni, habár már
jó ideje nem jutottam el a vízpartra. Minden év-
ben megfogadom, hogy kicsit háttérbe szorítom
a munkát, de egyelőre ezt nem sikerült betarta-
ni, mivel a feladatok mindig nőnek és mi igyek-
szünk megfelelni az elvárásoknak.

A Borsod-Abaúj-Zemplén megyei Ke-
reskedelmi és Iparkamara küldöttgyű-
lése a „HERMANN LAJOS KAMARAI DÍJ
SZERENCS” elismerést 2007-ben helyi
kezdeményezés alapján hozta létre. A
díjat a Borsod-Abaúj-Zemplén megyei
Kereskedelmi és Iparkamara Elnöksége
adományozza kamarai tagsággal ren-
delkező szerencsi székhelyű vállalkozá-
soknak. A díjazottra javaslatot tehet-
nek a kamara tagjai és helyi vállalko-
zások. 2019-ben a Tamás és Társa Bt.
érdemelte ki az elismerést, amit Sze-
rencs Város Napján vehetett át a cég
tulajdonosa Tamás Tibor. Vele beszél-
gettem.

AZ ÉV SZERENCSI VÁLLALKoZÓjA:
TAMÁS TIBoR



AUGUSZTUS 22. (CSÜTÖRTÖK)
Extra nap / –1. NAP

Belépés bérlettel vagy napijeggyel.
Bérlet: 8500 Ft; 

napijegy: felnőtt: 2500 Ft, gyermek (6-14): 1500 Ft

BÁSTYASZÍNPAD
18.00 Roxxon
20.00 Magna Cum Laude
22.30 New Level Empire
24.00 Dr. Béres, Mr. Missh

AUGUSZTUS 23. (PÉNTEK)
KONCERTNAP / 0. NAP

Belépés bérlettel vagy napijeggyel.
Bérlet: 8500 Ft; napijegy: felnőtt: 5000 Ft, gyermek 
(6-14): 2500 Ft; családi napijegy (2f+2gy): 12000 Ft

FESZTIVÁLSZÍNPAD
16.00 Signal Motorock
20.30 Kowalsky meg a Vega
23.00 Halott Pénz
00.30 Loving Arms

BÁSTYASZÍNPAD
17.00 B-Projekt
18.00 Dumaszínház: Felméri Péter
19.00 ZZ Copy
22.00 Horváth Tamás live
00.30 Delta

AUGUSZTUS 24. (SZOMBAT)
CSOKOLÁDÉ FESZTIVÁL /1. NAP
Belépés bérlettel vagy napijeggyel.

Bérlet: 8500 Ft; Felnőtt napijegy: 2500 Ft, gyermek 
(6-14): 1500 Ft, családi napijegy (2f+2gy) 6500 Ft
Szerencsieknek lakcímkártyával ingyenes!

09.00 Zenés felvonulás a Rákóczi úton.
10.00 A XII. Országos Csokoládé Fesztivál ünnepélyes

megnyitója a Fesztiválszínpadon. 
Megnyitja: Nyiri Tibor, Szerencs polgármestere

11.00 Szakmai program a Bolyai János Katolikus Álta-
lános Iskola aulájában

FESZTIVÁLSZÍNPAD
10.00 Ünnepélyes megnyitó, Szerencsi Férfikar, szerencsi

óvodások, iskolások, Hajnali Néptáncegyüttes
13.00 Katonai díszelgő bemutató
15.00 Sky Fanatic
17.00 JamR Kék és Narancssárga emlékprodukció
21.30 Tankcsapda
24.00 Kocsis Janika

BÁSTYASZÍNPAD
10.30 Tánccsoportok fellépése
14.00 Látványfestészet Suhaj Zoltán festőművésszel
16.00 Szkítia
17.30 Dumaszínház: Musimbe Dávid Dennis
18.30 Hatás Alatt
20.00 Dorothy
23.00 Deniz
24.00 Killer Surprise

A XII. Országos Csokoládé Fesztivál 

programjai és kísérő rendezvényei

Szerencs, 2019. augusztus 22-25.

Szerencs Város Önkormányzata és a Szerencsi Művelődési Központ és Könyvtár ezen
az éven is megrendezi a térség legnagyobb gasztronómiai eseményét, az Országos
Csokoládé Fesztivált. Az elmúlt évek sikerei után idén is fantasztikus ízek és tartalmas
kulturális programok várják a Szerencsre látogató vendégeket.



VÁRSZÍNPAD
13.30 Hajnali Néptáncegyüttes műsora
14.30 Nicky Band
16.30 Deme & Ikon
17.30 Hastáncbemutató
19.00 Jetlag
21.00 BNG Blues Band
22.00 Sexnuggets
24.00 Fatal Error
01.00 Retró diszkó: Kozmix, V-Tech Kefir, DJ Paksi

GALÉRIASZÍNPAD
14.00 Proksa Zoltán
15.30 Kolompos együttes
16.30 Petró Dalma műsora
17.00 Nagy Marianna gordonka
17.30 Sós Miklós
18.30 Czifra László gitárjátéka
20.00 Kovács Kristóf

AUGUSZTUS 25. (VASÁRNAP)
CSOKOLÁDÉ FESZTIVÁL /2. NAP
Belépés bérlettel vagy napijeggyel.

Bérlet: 8500 Ft; Felnőtt napijegy: 2500 Ft, gyermek 
(6-14): 1500 Ft, családi napijegy (2f+2gy) 6500 Ft
Szerencsieknek lakcímkártyával ingyenes!

FESZTIVÁLSZÍNPAD
14.00 Ciráda együttes
15.00 Pál Dénes
16.00 The Pritenderz
17.00 Paddy and the Rats
19.00 Road
21.00 Hooligans
23.00 Tűzijáték

BÁSTYASZÍNPAD
14.00 Small Track
16.00 Mohikán
17.30 Örökség
18.30 Dumaszínház: Szomszédnéni Produkciós Iroda
20.00 Kárpátia

VÁRSZÍNPAD
15.00 Hegyalja Folk
16.00 Önkontroll együttes
17.30 AB/CD
19.00 Heinz Gábor Biga
21.00 Roxxon

GALÉRIASZÍNPAD
10.00 Bohóc-show
11.30 Újvári Marika és a Monoki Népdalkör
12.00 Jó ebédhez szól a nóta
13.30 Serényi Zsolt, a Tetovált Séf főzőműsora
15.30 Balettelőadás
17.00 Straub Dezső és Nyertes Zsuzsa
18.00 Karády István
20.00 Classic zenekar

GYERMEKPROGRAMOK, JÁTÉKCSARNOK
a Kulcsár Anita Sportcsarnokban:

Szombat-vasárnap 10.00-18.00:
bábjátékok, hagyományos népi játékok, kézműves foglalkozások,

mini ZOO, csokoládé kézműveskedés, cukrásztanoda gyerekeknek,
rejtvénysarok (vasárnap), gyermekmegőrzés

Augusztus 24. szombat
14.00 Zenés gyermekszínház – Portéka Színpad
15.30 Bohóc-show
16.00 Interaktív mesejáték – Portéka Színpad
17.00 Tekergő Bánszínház
Augusztus 25. vasárnap
15.00 Diridongó koncert
17.00 Bóbita együttes

KÍSÉRŐRENDEZVÉNYEK
Augusztus 22. csütörtök
10.00: Tankerületi művészeti és sportgála a Rákóczi-vár kertjében, a

Kulcsár Anita Sportcsarnokban, a Hunyadi Sportcsarnokban
Augusztus 23. péntek
16.00: Öregfiúk kispályás labdarúgó torna a gimnázium műfüves pá-

lyáján. Résztvevők: Szerencs, Mezőzombor, Rátka, Csobaj. 
A belépés díjtalan.

Augusztus 24. szombat
10.00: V. Szerencsi Csoki Kupa Sakkverseny a Turisztikai Központban

(Rákóczi út 121.). Nevezés szükséges.
10.00: Bon-bon Kupa Ultis találkozó a Turisztikai Központban.
Egész nap: 4. Katonai Igazgatási és Érdekvédelmi Iroda Katonai to-
borzó rendezvénye.

TOVÁBBI PROGRAMOK
Csokoládébarlang: csokoládégyártók, interaktív csokoládékészítés,
új csokoládészobrok bemutatása: Rákóczi-vár, színházterem, Árkád,
szombat és vasárnap 10.00-20.00.
Kiállítások: csokoládészobrok, régi játékok, régi motorok és fény-
képezőgépek, Kiss Roóz Ilona kerámiái, (Turisztikai Központ, Rákóczi
út 121.). 10.00-18.00 Csokifesztiválos karszalaggal a belépés díjtalan.
Csokoládé kalandpark, ugrálóvár, vidámpark: várkert, szombat és
vasárnap.
Tűzoltóság bemutatója: várkert, vasárnap.
Katasztrófavédelem információs sátra: szombat, várkert.
Rendőrség baleset-megelőzési információs sátra: szombat, vár-
kert.
Véradás-Magyar Vöröskereszt: Bolyai János Katolikus Általános Is-
kola, péntek 13.00-18.00, szombat 13.00-18.00.
Zempléni Múzeum kiállításai kedvezményesen látogathatóak, 14
éves korig ingyenes, 14 éven felülieknek 300 Ft. Rákóczi-vár, péntek
10.00-17.00; szombat és vasárnap 10.00-18.00.
A Szerencsi Fürdő és Wellnessház fesztiválos karszalaggal 30%
kedvezménnyel látogatható a fesztivál idején.

A MŰSORVÁLTOZÁS JOGÁT A SZERVEZŐK
FENNTARTJÁK!



Értesítjük az Észak-magyarországi Közlekedési Központ Zrt. utasait, hogy a XII. Országos Csokoládé Fesztivál ideje alatt
a Szerencs belvárosán át közlekedő buszjáratok útvonala és megállóhelyei megváltoznak.
A fesztiválra érkező nagy számú közönségre tekintettel – figyelembe véve a kötelező biztonsági előírásokat – 2019. au-
gusztus 22-én, csütörtökön 18 órától 2019. augusztus 26-án, hétfőn éjfélig lezárásra kerül a Rákóczi út a 37-es főút kör-
forgalmi csomópontjától (cukorgyári körforgó) a Kossuth téri kereszteződésig, valamint az Ondi út alsó szakasza a Malom
utcai kereszteződéstől (Tanuszodától) a közlekedési lámpáig. A lezárt szakaszra a menetrend szerinti járatok nem hajtanak
be, és a megállóhelyeik is áthelyezésre kerülnek. A menetrend 2019. augusztus 27-én, kedden 0 órától áll helyre.

• 3729 Miskolc–(Szerencs)–
Sárospatak–Sátoraljaújhely 
autóbuszvonalon közlekedő já-
ratok nem állnak meg az Ondi

út alsó szakaszán lévő „Rákóczi
út 99.” megállóhelyen (a szak-

képző iskola mellett). 
Kijelölt ideiglenes buszme-

gálló: az Ondi út 12. szám
mellett (Szabadság utca

sarka), valamint az Ondi út
13. szám (kisbolt) előtt, va-

lamint azon járatok esetében,
amelyek Szerencs, vasútállomás megállóhelyet érintve közlekednek, lehe-
tőség lesz fel-, ill. leszállásra a SPAR áruháznál lévő megállóhelyeken is.

• 3806 Encs–Abaújszántó–Tállya–Szerencs 
• 3851 Szerencs–Golop–Abaújszántó autóbuszvonalakon közle-
kedő járatok 
a Rákóczi út–Gyár út–Kassa út–Csalogány út–Darvas L. utca (korábbi
Ságvári utca)–Rákóczi út–Kossuth utca–Ondi út útvonalon kerülik meg
a lezárt területet. A buszok nem állnak meg az Ondi út alsó szakaszán
lévő „Rákóczi út 99.” megállóhelyen (a szakképző iskola mellett). 
Kijelölt ideiglenes megállóhelyek: 
– a Gyár úton a Spar áruház előtti, illetve a másik oldalon a cukormúzeum

előtti buszmegálló,
– az Ondi út 12. szám mellett (Szabadság utca sarka), valamint az Ondi

út 13. szám (kisbolt) előtt.

• 3730 Miskolc–Gesztely–Megyaszó–Szerencs 
• 3852 Szerencs–Mezőzombor–Mád
• 3859 Szerencs–Bekecs–Taktaszada 
• 3860 Szerencs–Bekecs–Legyesbénye–Golop autóbuszvonalakon
közlekedő járatok 
a Rákóczi út–Gyár út–Kassa út–Csalogány út– Darvas L. utca (korábbi
Ságvári utca)–Rákóczi út útvonalon kerülik ki a belvárost. A buszok nem
állnak meg a „Központi iskola” és a „Posta” megállóhelyeken. 
Kijelölt ideiglenes megállóhelyek: 
– a „Központi iskola” megálló helyett a Spar áruház előtti, illetve a másik

oldalon a cukormúzeum előtti buszmegálló
– a „Posta” megálló helyett a Rákóczi út 15. előtt (a Késmárk utca sar-

kán), valamint a másik oldalon a Rákóczi út 16. előtt (húsbolt a Bányai
J. utca – korábbi Fürst S. utca – sarkán)

Kérjük, hogy időben tájékozódjanak, hogy hol tudnak felszállni a megfe-
lelő buszjáratra. Az információ megtalálható az Észak-magyarországi Köz-
lekedési Központ Zrt. honlapján (www.emkk.hu), Szerencs város honlap-

ján (www.szerencs.hu), a buszjáratokon a buszvezetőnél, illetve a busz-
megállókban kihelyezett hirdetményeken.

Köszönjük türelmüket és megértésüket!
Szerencs Város Önkormányzata 

és Észak-magyarországi Közlekedési Központ Zrt.

TÁjÉKoZTATÁS 
BuSZjÁRAToK MENETRENDjÉNEK VÁLToZÁSÁRÓL

A CSoKoLÁDÉ FESZTIVÁL IDEjÉN

hírekhírek KÖZÉRDEKŰ12 SZERENCSI

Szent István király 
és az új kenyér ünnepe

Szerencs Város Önkormányzata 
tisztelettel meghívja Önt és családját 

Államalapító Szent István király és az új 
kenyér ünnepének szerencsi programjaira.
Templomi események
Augusztus 18. vasárnap 

10.00 Új kenyérért hálaadó úrva -
csorás istentisztelet a szerencsi re-
formátus templomban. 
11.00 Istenszülő elhunyta görög -
katolikus templom búcsúünnepe,
ünnepi Szent Liturgia.
15.00 Új kenyérért hálaadó úrva -
csorás istentisztelet az ondi refor-
mátus templomban. 

Augusztus 20. kedd
09.00 Ünnepi Szent Liturgia a görögkatolikus templomban.
09.30 Ünnepi szentmise a Munkás Szent József római katolikus temp-
lomban.
18.00 Ünnepi szentmise a Kisboldogasszony római katolikus templom-
ban.

Városi megemlékezés
Augusztus 20. kedd

15.30 Államalapító Szent István király és az új kenyér ünnepe a Rákó czi-
vár udvarán. Köszöntő: Nyiri Tibor polgármester
Beszédet mond: Koncz Ferenc országgyűlési képviselő
Ökumenikus ima, az új kenyér megáldása, megszentelése:
Szarvas Péter római katolikus plébános, Balázs Pál református lelkész, 
Csejoszki Szabolcs görög katolikus parókus
Műsor:
– Tűz Tamás Szent István király című versét előadja: Ács Kincső
– Zongorán játszik: Molnár Lilla és Bodovics Valencia
– Elhangzik: Brahms: V. magyar tánc, Bihari nótája (verbunkos), Lavotta
János: Verbunkos dallamok
– Magyarszováti táncok: legényes és csárdás. Előadja: Ignácz Zsófia és
Hriczó Bence
Ezt követően: koszorúzás Szent István emléktáblájánál a várudvaron.
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INGATLANINGATLAN
Bekecsen, Kossuth út 11. sz. alatti családi
ház eladó! Irányár: 4.800.000 Ft. Érd. :
06(70)943-6321; 06(70)610-2567. (12)
Szerencsen a Kárpát utcában, gáz-köz-
ponti fűtéses családi ház eladó, társashá-
zira vagy bekecsi családi házra cserélném!
Minden megoldás érdekel! Érd.: 06(47)361-
822. (12,13)
Szerencs, Posta út 2. sz. alatt társasházi
lakrész eladó. Érd. : 06(47)361-499. (12,13)

VEGYESVEGYES
Szerencsen, méhészetben használt „Hu-
nor” típusú kaptárok, pergető, német füs-
tölő és egyéb tartozékok eladók. Érd. :
06(47)363-530. (12)
Takarítónőt felveszünk! Lehet nyugdíjas
is! Érd.: 06(20)511-8082. (12,13)

LakosságiLakossági

apróhirdetés

A Szerencsi Rákóczi-várban működő Művelődé-
si Központ és Könyvtár nem kis sikert tudhat
magáénak, egy turisztikai pályázat eredménye-
ként megoldották az épületben található hotel
vendégeinek étkeztetését. Csider Andor az in-
tézmény igazgatója arról adott tájékoztatást,
hogy a konyha és a tálaló minden idevonatkozó

engedélyt magáénak tudhat, így sikerült kikü-
szöbölni a külső beszállításokkal járó procedú-
rákat, csoportok kiszolgálása vált valóra. – Ezen
a nyáron hat csoport jelentkezett be eddig, hat-
vantól-száznyolcvan főig. A kiszolgálás tálcás
rendszerű, eltekintve a reggelitől, itt svédaszta-
los a megoldás, egyszerre száznegyven főt tu-

dunk leültetni. Nyár lévén építettünk egy sza-
badtéri teraszt, viszont rossz idő esetén – illetve
télen – az emeleti éttermet használjuk majd,
egyszóval minden vonalon igyekszünk kielégí-
teni vendégeink igényeit fejlesztéseinkkel –
mondta az intézmény vezetője.

SfL

SIKERES VoLT A TuRISZTIKAI 
PÁLYÁZAT SZERENCSEN

Szerencs Város Önkormányzata megbízásából a Szerencsi Műve-
lődési Központ és Könyvtár 12. alkalommal rendezi meg a Cso-
koládé Fesztivált.

Tekintettel a fesztivál látogatóinak évről évre növekvő számára – figye-
lembe véve a kötelező biztonsági előírásokat lezárásra kerül a Rákóczi
út-Posta utca-Ondi út kereszteződése (lámpás csomópont), a Rákóczi út
a 37-es főúti körforgalmi csomóponttól a Kossuth térig, a Posta utca, a
Huszárvár utca egy része és a Béke utca a Hivatal köz sarkától lefelé.
2019. augusztus 22. csütörtökön 18.00 órától 2019. augusztus 26. hétfőn
a Rákóczi úti színpadbontás befejezéséig, de legkésőbb éjfélig nem lehet
gépjárművel behajtani a Rákóczi útra a 37-es főút felől (cukorgyári kör-
forgó), valamint a Kossuth tér felől.
Az Ondi út tanuszoda előtti szakasza a Malom utcai kereszteződéstől
szintén forgalom elől elzárt terület lesz a közlekedési lámpáig. (Az útle-
zárás nem vonatkozik a Malom utcára és a Magyar utcára.) 
Az Ondi utca forgalmát a Kossuth utca felé terelik (a gimnázium sarkánál).
Az Ondi út alsó szakaszának lezárása miatt a Zrínyi utcára is csak enge-
déllyel lehet majd behajtani. 
A Magyar utca 37-es főút és Ondi út közötti szakasza a 37-es út felől
egyirányúvá válik, ezért az Ondi út felől a Magyar utcára nem lehet be-
hajtani.
Szintén lezárt terület lesz a Posta utca és a Huszárvár utca a Bástya utca
sarkáig (a Rákóczi-vár déli kapujáig.)
A Jókai utca kétirányúvá válik, de egyúttal zsákutca is. Csak a parkoló
udvarig lehet majd behajtani és vissza a 37-es főút irányába.
A városközpontot érintő menetrend szerinti buszjáratok a lezárt területre

nem hajtanak be, és az ott lévő buszmegállókban nem állnak meg au-
gusztus 22. csütörtök 18.00 órától augusztus 26-án, hétfőn éjfélig. A me-
netrend augusztus 27-én, kedden 0.00 órától áll helyre. A buszjáratok
ideiglenes útvonaláról és a kieső buszmegállók pótlására kijelölt megál-
lóhelyekről az Észak-magyarországi Közlekedési Központ honlapján
(www.emkk.hu), Szerencs város hivatalos honlapján (www.szerencs.hu),
szórólapokon, valamint a buszjáratokon és a buszmegállókban kihelyezett
hirdetményeken keresztül tájékoztatjuk az utasokat.
A buszjáratok egy részének terelőútja a Kossuth utca lesz, így annak ér-
dekében, hogy a buszjáratok oda-vissza közlekedni tudjanak, az utca egy
részén, valamint a Kossuth utca-Ondi út találkozásánál „Megállni tilos!”
lép életbe, amelyet táblákkal és leszalagozással fognak jelölni.
Kérjük a járművel közlekedőket, hogy ne megszokásból vezessenek, ha-
nem legyenek körültekintőek, és figyeljék az ideiglenesen kihelyezett köz-
lekedési táblákat.
Tisztelettel kérjük a szerencsi fesztivállátogatókat, hogy ha tehetik, akkor
gyalogosan közelítsék meg a rendezvényt, ezzel is csökkentve a más te-
lepülésekről idelátogatók miatt megnövekedett forgalomból adódó tor-
lódást.
A lezárt területen lakók és az ott működő vállalkozások részére termé-
szetesen továbbra is biztosított lesz a behajtás, amelyhez rendszámra
szóló behajtási engedélyt adnak ki a szervezők.
Előre is köszönjük türelmüket és megértésüket! 
Célunk, hogy a Csokoládé Fesztivál valamennyi látogatója, legyen sze-
rencsi lakos vagy távolabbról érkező vendég, biztonságban érezze magát
városunkban.

Szerencs Város Önkormányzata

VÁLToZIK A FoRGALMI REND SZERENCSEN 
A CSoKoLÁDÉ FESZTIVÁL IDEjÉN



A Szerencsi Idősek Otthona a tavalyi év folyamán
kezdte kialakítani azt a pihenőkertet, aminek
anyagi hátterét – mint kezdő lökés – a Tesco
Global Zrt. egy akkor meghirdetett programja
biztosította. Az áruházlánc által kiírt versenyre
nevezett a „Szerencsi Idősek Otthona Ellátottai-
ért Alapítvány” és ott első helyezést ért el, négy-
százezer forintos értékben. A terv az volt, hogy
az intézmény területén szalonnasütők, kerti bú-
torok, egyéb olyan eszközök kerülnek elhelye-
zésre, amelyek hangulatosabbá teszik a hétköz-
napokat. Az álom megvalósult, a kertet egy ha-
gyományteremtő, „Nyárköszöntő főzőcske” el-
nevezésű program keretén belül, július 2-án ve-
hették át az ellátottak. Az eseményen Nyiri Tibor
polgármester és Egeli Zsolt alpolgármester köszöntötték az intézmény
dolgozóit és lakóit – megjegyezve, az önkormányzat nem bánta meg,
hogy néhány évvel ezelőtt átvette a fenntartói jogokat az otthon fölött,
ma már kézzelfogható bizonyítékok jelzik az intézmény fejlődését, ame-
lyek egyben a bentlakók kényelmét szolgálják. – Aki nem támogatja az
időseket, hálátlan – hangsúlyozta Egeli Zsolt utalva arra egyebek mellett,

hogy a pihenőkert kialakításában, a kerti bútorok beszerzésében is igye-
keztek segíteni – képviselői felajánlások révén. Kondásné Gaál Ilona, az
alapítvány kuratóriumának elnöke köszönetét fejezte ki az eseményen
megjelent Tesco Global Zrt. munkatársainak és mindazoknak, akik bár-
mely formában segítették a kert megvalósulását, Kontra László az intéz-
mény igazgatója Koncz Ferenc országgyűlési képviselő felé fejezte ki há-
láját, aki az otthon minden felújításához maximális segítséget nyújtott.
Az ételek elkészítéséhez szükséges alapanyagokat a szerencsi görög ka-
tolikus egyház biztosította, így el lehet mondani, a széleskörű összefogás
eredményeként valósult meg. SfL

Szórakoztató zenék, finom ételek, önfeledt kikapcsolódás. Így jellemez-
hetnénk a hetedik Monoki Babfesztivált, amit július 12-én és 13-án ren-
deztek meg. Az esemény első napján a zenei koncertek mellett karneváli
felvonulás gondoskodott a jó hangulatról, amit a megnyitó ünnepség kö-
vetett, ahol Bártfay Emese a település első embere köszöntötte a láto-
gatókat. A második nap főzőversennyel vette kezdetét. Tizennégy üstben
készültek a különleges babos éltelek, amit ezúttal is szakavatott zsűri ér-
tékelt. A gasztronómiai megmérettetés első helyét a Szerencsi Polgár-
mesteri Hivatal csapata érdemelte ki, aki egy egész menüsort tálalt fel a
bíráknak. A második helyen Alsódobsza csapata végzett a bronzérmet
a Bekecsi Közösségfejlesztő Egyesület érdemelte ki. A nap folyamán ne-
ves előadók adtak műsort. VEA
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HÁLÁTLAN, AKI NEM TÁMoGATjA
AZ IDőSEKET!

SZERENCS CSAPATA
NYERT MoNoKoN

A Szerencsi Hírek
következő száma

2019. augusztus 23-án
jelenik meg.



A pásztortáska a keresz-
tesvirágúak családjába
tartozó fehér virágú egy-
vagy kétnyári növény.

Kertekben, mezőkön, vá-
rosi területeken, útszéle-

ken, ugarföldeken, árkokban,
bozótosban, töltések mentén is

megterem, mindössze nem túl száraz talajra és
elengedő napsütésre van szüksége. Egész nyá-
ron virágzik, de legnagyobb tömegben április-
ban és májusban. Szára elágazó, lándzsás tő-
levelei tőrózsát alkotnak, fehér virágai laza für-
tökben nőnek. A növény vérzéscsillapító hatá-
sú, belső vérzés (méh, gyomor, bél) esetén a ki-
egészítő terápia részeként alkalmazzák, de is-
mert gyulladáscsökkentő és vizelethajtó tulaj-
donsága is. Orrvérzés esetén a növény teájába
mártott tampont az orrlyukba helyezve csilla-

pítja a vérzést. Csillapítja az erős menstruációs
vérzést. Más gyógynövényekkel társítva hat a
menstruációs görcsökre is. Klimaxban járó nők-
nek is érdemes fogyasztani egy hónapon át,
majd három hét kihagyással folytatni. A vérke-
ringést is szabályozza, javallott vérző aranyér
és vesevérzés esetén. Erősíti a szívet. Az elég-
telen keringés okozta izomsorvadás esetén
tinktúrájával dörzsöljük be a beteg testrészt.
Nyers növényi nedve csillapítja, illetve elállítja

a felületi horzsolásokon kialakult vérzéseket.
Ínyvérzés esetén is hatásos szer. Fertőtlenítő,
gyulladáscsökkentő hatása miatt húgyúti fer-
tőzések kezelésére is kiváló. Nyugtató és anti-
szeptikus hatása miatt idegrendszeri betegsé-
gek kiegészítő kezelésére ajánlott. Régebben a
népi gyógyászatban a férfierő serkentésére is
használták.

Vitelki László, 
Gyógynövénybolt

Legutóbbi játékunk megfejtése: A lestyán leveleit levesekbe, húsételekbe, mártásokba és

salátákba használják fel. A beküldők közül Hámori Lajosné, 3900 Szerencs, Ondi út 41.

szám alatti olvasónk a Szerencsi Gyógynövénybolt (Rákóczi út 108.) ajándékcsomagját nyerte.

A nyereményről szóló utalvány átvehető a szerkesztőségünkben. Új kérdésünk: Mikor virágzik

a pásztortáska? Megfejtéseiket augusztus 16-ig postázzák címünkre (3900 Szerencs, Rákóczi

út 94.) vagy adják le a Fürdő és Wellnessház recepcióján. A borítékra írják rá: Egészségünkért.

Az eperfa az eperfafélék családjába való. Az
eperfa levelét, ágát és kérgét régóta használják
a kínai orvoslásban. A fekete, a piros, és fehér
eperfa igen elterjedt szerte Indiában, ahol na-
gyon népszerű, kedvelt gyümölcs, és termését
nem csak nyersen, hanem szárítva is fogyaszt-
ják, továbbá lekvárok, gyümölcslevek és likőrök
formájában. Ázsiában is sok helyen termesztik,
különösen a fehér eperfát, ugyanis a selyem-
hernyók számára az egyedüli táplálékforrást
ennek a fának a levelei jelentik. Gyümölcse Eu-
rópában is népszerű. Hazánkban is megtalál-
ható sok háznál, de gyakran még a parkokban
is, ugyanis a városi régiókban is meghonoso-
dott. Gyümölcsét éretlenül nem szabad fo-
gyasztani, mert bódító és hallucinogén hatású,

de éretten kiváló ásványi anyag (kálium, kálci-
um, nátrium, magnézium, vas, cink), vitamin
(B2, B3, C-vitamin), és antioxidáns forrás, mind
a fehér mind a fekete eperfa gyümölcse. Az
eperfafélék termései gazdag antioxidáns for-
rások. Mind a fehér, mind a vörös és a fekete
gyümölcs is gazdag fenol forrás, ezáltal jótéko-
nyan hatnak a szívünkre. Általában a piros és
sötétlila színű gyümölcsök ismertek arról, hogy
sokkal nagyobb mennyiségben tartalmaznak
antioxidáns. Minden vizsgálat, melyben az
eperfafélék termését elemezték, azt mutatja,
hogy az eperfa termésének fogyasztása, legyen
az a fehér, a piros vagy a fekete színű gyü-
mölcs, jelentősen gazdagíthatja étrendünket,
és igen fontos szerepe lehet a kiegyensúlyo-
zott, egészséges táplálkozásban és egészsé-
günk megőrzésében szederhez hasonló, de
utóbbi egy másik növénycsaládba, a rózsafé-
lékhez tartozik.

SZÍVVÉDő EPERFA
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A HÉT GYÓGYNöVÉNYE : A PÁSZToRTÁSKA



Az elmúlt időszakban nagy mértékben megnö-
vekedett a pályán található tárgyakban kelet-
kezett rongálások pl. a locsolórendszer rongá-
lása, kapuhálók szétszakítása, cserepadok kar-
colása és összefirkálása. Valamint a pályán és
környékén nagymértékű szemetelés tapasztal-
ható, amelyek miatt szigorú pályahasználati
rendet kell, hogy bevezessünk – olvasható a
közleményben. 
A pályahasználat rendje:
– Szemetelni tilos!
– A nagyméretű labdarúgó pályát kizáró-

lag Szerencs Város Sportegyesülete labda-
rúgó szakosztályának igazolt játékosai
használhatják edzésekre és mérkőzésekre.
– Lakossági sportolás céljából kizárólag a
kis edzőpálya, illetve a betonpálya használ-
ható.
A nagyméretű labdarúgó pálya körül a futás a
futók részére továbbra is engedélyezett. 
A Sportegyesület kéri a pályára látogató szemé-
lyeket, hogy a sporttelepen is megtalálható fel-
hívásoknak tegyenek eleget!
Fotók: Szerencs VSE Labdarúgás Facebook oldala

2019. június 29-én rendezték meg a 37. Bala-
ton-átúszást, melyen minden éven a szerencsi
úszó szakosztály tagjai, családtagjai is részt
vesznek. A hőmérséklet, és a vízhőmérséklet
is ideális volt a tó átúszáshoz. Az 5,2 km-es tá-

vot összesen 9724-en úszták át, Szerencsről 11
fő érkezett a megmérettetésre. A legfiatalabb
szerencsi átúszó a 8 éves Kazsik Csenge volt,
aki édesapja kíséretében teljesítette a távot
3:03,06 perc alatt. A 2011-es születésűek kö-

zött a mezőnyben a legjobb időt érte el, 59
percet verve a második 8 éves fiúra. A szeren-
csi átúszók: Balázsfalvi József, Májer Anita, Ko-
romházi Máté, Fige Bertalan, Perlaki Attila, Kö-
römi László, Lénárt Balázs, Kazsik Csenge, Ka-
zsik Sándor, Varga Petra, Vasas István, Tóth
Mariann. Gratulálunk minden résztvevőnek!

Kiss Attila szakosztályvezető

ÁTÚSZTÁK A BALAToNT
hírekhírek SPORT16 SZERENCSI

2019. június 16-án Miskolcon az Egyetemi Kör-
csarnokban 4. alkalommal rendezte meg a
Megyei Kosárlabda Szövetség a B 3×3 bajnok-
ságot. A Szerencs VSE U12 egyik csapata most
se talált legyőzőre. A csapat tagjai: Pankotai
Péter, Lesó Ákos, Lesó Áron, Pálinkás Gergő.

Nagy Lajos edző

GYőZEDELMESKEDTEK 
AZ IFjÚ KoSARASoK

Kazsik Sándor és Kazsik Csenge

Betelt a pohár a Szerencs VSE labdarúgói körében, ugyanis a Tatay Zoltán Ifjúsági
Sporttelepen az elmúlt időszakban nagyban megnövekedett a rongálások és a
szemetelések száma.

A LABDARÚGÓ CSAPAT FELLÉP 
A SZEMETELőKKEL SZEMBEN



2019. augusztus 11. vasárnap 
16.00 A BonBon Matiné előadásában Matuz
Gergely: A kiskakas gyémánt félkrajcárja és A
béka és az ökör című mesekoncert és hangszer-
bemutató. Bemutatja: BA-LU Eufórikusok.
Helyszín: Rákóczi-vár udvara.
A belépés díjtalan.

17.00 Kiállításmegnyitó Borisza József festőmű-
vész és Tasnádi Szandra szobrászművész (Kas-
sa) alkotásaiból.
Helyszín: Zempléni Múzeum.
A belépés díjtalan.

19.00 A PGT-vel a jazz-től a Balkan Blues-ig. A
Pázmándi Gergely Trió koncertje.
Helyszín: Rákóczi-vár udvara.
A belépés díjtalan. 

2019. augusztus 13. kedd
19.00 SZÉPSÉG és RITMUS – SwingGirls & Stu-
dio11 Combo.
Népszerű modern slágerek múltidéző stílusban,
egyedi akusztikus hangzás, többszólamú voka-
litás, sodró lendületű, felszabadult örömzene!
SwingGirls: Balássy Betty, Wéber Helga, Wéber
Zsófia.
Studio11 Combo: Csejtei Ákos - tenor, szoprán
szaxofon, fuvola, Rátonyi Róbert – zongora,
Tóth Gyula – gitár, Takács Donát - basszus gitár,
Boegán Péter - dob.
Belépődíj: 1.500 Ft.
Nyugdíjas és diákkedvezmény a helyszínen vá-
sárolt jegyekre 20%.
Helyszín: Rákóczi-vár udvara (rossz idő esetén
a színházteremben).

Szerencs Önkormányzata támo-
gatásával A teljes fesztiválprogram
megtekinthető a www.zemplenifesztival.hu
honlapon.

A ZEMPLÉNI FESZTIVÁL
SZERENCSI PRoGRAMjAI
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A „Határtalanul” tanulmányi kirándulás hetedi-
keseknek (HAT-18-01-0911) pályázatnak kö-
szönhetően 2019. május 25- 28-ig, a tállyai
Zempléni Árpád Általános Iskola és Alapfokú
Művészeti Iskola és a rátkai Német Nemzetisé-
gi Általános Iskola 39 diákja jutott el Felvidékre.
A programban résztvevő tanulók Szlovákia ma-
gyarlakta területeire utazhattak, olyan törté-
nelmi városokat és helyszíneket láthattak, me-
lyek egykor hazánkhoz tartoztak. A tanulmányi
kirándulás helyszínei voltak: Kassa, Rimaszom-
bat, Igló, Poprád, Rozsnyó, Szepesváralja, Kés-
márk, Lőcse, Betlér, Krasznahorka, Gombaszög
és Tornalja. A négy nap alatt a gyerekek sok
hasznos és érdekes tudásra tettek szert vala-
mint számtalan élménnyel gazdagodtak, me-
lyekről az iskola tanulóinak is beszámoltak ez-
zel is megerősítve a nemzeti összetartozás fon-
tosságát. (x)

FELVIDÉKRE uTAZTAK
A TÁLLYAI ÉS RÁTKAI DIÁKoK



VÍZSZINTES: 1. A beküldendő megfejtés első része. 10.
… - nagyobb: különféle. 11. Steven Spielberg kedves űrma-
nója. 12. Síel azonos hangzású betűi! 13. Talján. 15. „Az”
epét termelő szervünk! 17. Jutalma. 18. Budapesti sportklub.
20. Magyar Államrendőrség Államvédelmi Osztálya nevé-
nek rövidítése (1948 – 1956). 21. Hazám közepe! 22. „A”
42195 méter távú futóverseny! 24. Az emberi test alapvető
szükségleteit kielégítő folyékony állapotú élelmiszer. 26.
Szombat …: Savaria. 28. Jókai Mór: A magyar nép … 30.
Dezertál, átpártol. 32. Hajlamos, fogékony. 34. Tenger; an-
golul. 36. A Magyarországi Evangélikus Egyház Nevelés és
Oktatási Osztály nevének rövidítése. 37. Római 1200-as. 38.
Névelővel: ütős hangszer. 39. Az éjszaka követi. 41. Település
Szerbiában. 42. Német motorkerékpár márkanév. 43. A dúr
hangsor 5. alaphangja. 45. Afrikai eredetű, ősi népi tánc.
FÜGGŐLEGES: 1. Csehország legnagyobb személyautó-
gyárának neve. 2. Palindrom nevű település polgára me-
gyénkben. 3. A beküldendő megfejtés második része.
4. Település Olaszországban. 5. Bábozó páratlan számú be-
tűi! 6. Csahos. 7. Személyes névmás. 8. Baranya megyei
község. 9. Cigánylegény. 14. Az USA szövetségi állama. 16.
1952-ben alapított község Fejér megyében, az Enyingi já-
rásban. 18. Azonos betűk. 19. Készít, létesít. 22. A cikk egy-

egy szakaszának címe. 23. A legmélyebb fekvésű női hang. 25. … right! 27. A fősor harmadik, befejező része. 29. Kisváros B.-A.-Z. megyében,
járási központ. 31. Az Antúria királyság székhelyét Oviedóból … tették át 913-ban. 33. Bíztatás, sürgetés. 34. Kács közepe! 38. „A” lócsemege! 40.
Határozatlan névelő. 41. Amerikai énekes (Solána Imani Rowe). 44. Sötét napszak. 45. Szlovákia autójelzése.

Előző rejtvényünk megfejtése: A legjobb földrajz tanulás az, ha az ember világot lát. Megfejtőnk 1 db csokoládé csomagot nyert: Kóródi
Sándor, Szerencs MÁV Telep 1/ 2. A fenti rejtvény megfejtését augusztus 16-ig postázzák címünkre (3900 Szerencs, Rákóczi út 94.) vagy adják
le a Fürdő és Wellnessház recepcióján. A keresztrejtvény helyes megfejtője 2 db belépőt nyer a Csokoládé Fesztivál koncertnapjára. A nyeremény
átvehető a Szerencsi Művelődési Központ és Könyvtár gazdasági irodájában.

Kos: III. 21. – IV. 20.
Szeretnél már túl lenni valamin, letudni

a feszültséget, megszabadulni a terhektől, de
egyelőre még ki kell egy kicsit tartanod. Gondolj
arra, hogy most talán nem egyszerű, de meg-
térül majd az erőfeszítésed.

Bika: IV. 21. – V. 20.
Néhány lépést teszel most hátrafelé,
mert igyekszel kihátrálni egy helyzetből

és azt sem bánod, ha ez átmenetileg visszavet
egy kicsit. Ha megszabadulsz a tehertől, úgyis
könnyebben haladsz majd előre.

Ikrek: V. 21. – VI. 21. 
Az elkövetkező időszakban nagyon sze-
retnéd, ha valaki végül megértené, hogy

mi az, ami számodra igazán fontos, és tisztelet-
ben is tartaná ezt. Te is hajlandó vagy megosz-
tani az energiáidat, de cserébe elvárod a rugal-
masságot.

Rák: VI. 22. – VII. 22.
A nyár utolsó hónapjában, augusztus-
ban nem akarsz senkit megbántani, de

ez még nem jelenti azt, hogy szó nélkül bele-
mész bármibe is. Neked is vannak feltételeid, és
nincs semmi rossz abban, ha ezekhez ragasz-
kodsz is.

oroszlán: VII. 23. – VIII. 23.
Próbálsz mindenkinek megfelelni, de

ennek az lehet a vége, hogy az erőd teljesen
szétforgácsolódik, és sehol nem teljesítesz jól
igazán. Próbálj inkább a saját elvárásaidnak ele-
get tenni.

Szűz: VIII. 24. – IX. 23. 
Nem szereted, ha nem járhatsz egyenes
utakon. Egy bizonyos határig azonban

hajlandó vagy erre, ha tényleg csak ezen múlik
a siker. Megörülsz, amikor kiderül, hogy valaki
még mindig emlékszik rád.

Mérleg: IX. 24. – X. 23. 
Az elkövetkező időszakban nagy lesz
rajtad a nyomás, és nem tudod, meddig

bírod még ezt a feszültséget, de jobb, ha nem
várod meg, míg elpattan a húr. Inkább kérj se-
gítséget és támogatást, minthogy minden a feje
tetejére álljon.

Skorpió: X. 23. – XI. 22.
Úgy érzed, te vagy az, aki mindent a vál-
lán cipel, de nem vagy ezzel egyedül. Ha

nem beszéltek erről, az hamarosan komolyabb
konfliktust is szülhet. Meg kell tanulnod maga-
dat elfogadnod, mert amíg erre nem vagy ké-
pes, mástól sem várhatod a tiszteletet. 

Nyilas: XI. 23. – XII. 21.
A nyár utolsó hónapjában, augusztus-

ban szeretnél már kicsit lazítani, de előtte még
néhány családi ügyről kell gondoskodnod. Ne
aggódj miattuk túl sokat, ha összefogtok, találsz
rájuk megoldást. 

Bak: XII. 22. – I. 20.
Többet aggódsz valami miatt, mint
amennyit kellene, és ez főleg azért baj,

mert rámehet az egészséged. Semmi nem éri
meg, hogy ennyit rágd magad miatta, majd
csak lesz megoldás, próbálj lazítani kicsit.

Vízöntő: I. 21. – II.19.
Az elmúlt időszakban – a nyár két előző
hónapjában – sok minden van már mö-

götted, és mostanra úgy érezheted, kicsit elfo-
gyott a lendületed, jó lenne pihenni már. Még
egy nagy feladattal szembe kell nézned a héten,
mielőtt erre sor kerülhet.

Halak: II. 20. – III. 20.
A nyár utolsó hónapjában, augusztus-
ban már ne halassz semmit az utolsó

pillanatra, mert a kapkodásban könnyű megfe-
ledkezni valami fontosról. Hidd el, ha mindenre
hagysz elég időt, akkor sokkal jobb eredményt
érhetsz el.

Horoszkóp (2019. augusztus 9-23.)
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