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A Bocskai István Katolikus
Gimnázium, valamint a Sze-
rencsi Szakképző Iskola di-
ákjai április utolsó napjain
búcsút intettek az alma má-
ternek, majd május 2-án
megkezdték az írásbeli érett-
ségi vizsgát. (Cikkünk a 6. ol-
dalon)

A VÁROS NAPJÁT
ÜNNEPELTE 
SZERENCS

A korábbi évek hagyomá-
nyai szerint április 20-án
idén is megtartották Sze-
rencs város napját. A jeles
alkalmon átadták a városi
kitüntetéseket. (Cikkünk a
2. oldalon)



Az április 20-ai eseményen Szerencs Város Önkormányzata, a német
nemzetiségi önkormányzat, a város oktatási intézményei és a Bocskai Ist-
ván Cserkészcsapat helyezték el a tisztelet virágait. Erdély és Magyarország
fejedelmének szobra előtt Szerencs testvérvárosainak delegációi: Hespe-
range, Malchin, Podgora, Rozsnyó és Nyárádszereda képviselői is fejet haj-
tottak.

A program az egykori országgyűlésnek helyt adó református temp-
lomban folytatódott, ahol Gál András Bocskai István történelmi tetteit
méltatta, kiemelve belpolitikai érdemeit.

– Sikerei önbizalmat adnak és példát mutatnak, hogy a mostani ne-
hézségeken is túl leszünk. Szorgalmas tanulással és becsületes munkával
kell hozzájárulnunk nemzetünk megélhetéséhez és saját boldogulásunk-
hoz – hangsúlyozta a gimnázium igazgató.

Balázs Pál esperes a vallás- és nemzeti szabadságért vívott harcokat
idézte fel beszédében, leszögezve, hogy Bocskai István erényeit és ered-
ményeit nem fogja eltörölni az idő.

Az ünnepi eseményt hagyományosan a helyi gimnázium diákjainak
műsora zárta az egykori fejedelem végrendeletének szellemében, mely-
ben Bocskai István az erdélyi és itthoni magyarok egymás közt való
egyességére, atyafiúi szeretetre buzdított, s hogy egymástól végleg soha
el ne szakadjanak a magyarok.
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Az 1605. április 17-20. között Szerencsen megtartott feje-
delemválasztó országgyűlés évfordulóján tizenkilencedik
alkalommal tartottak megemlékezést a településen. A vá-
ros napja programsorozat nyitányaként Bocskai István
bronz szobránál koszorúztak az emlékezők.

FőhaJtás a FeJedelem előtt

Koncz Ferenc polgármester beszédében
Bocskai István fejedelem végrendeletére emlé-
keztetett, kiemelve, hogy fontos az erdélyi ma-

gyarokkal való kapcsolatok kölcsönös ápolása,
ugyanakkor a helyi közösség erejére hívta fel a
figyelmet. Mint mondta, fontos, hogy egy vá-

rosban legyenek olyan emberek, akik az életük-
kel, munkájukkal, hivatásukkal példát mutatnak.
A városvezető a közös jövő kulcsát abban látja,
hogy tanulási és letelepedési lehetőséget, vala-
mint munkát biztosítanak az itt élő fiataloknak,
ezzel megállítva a lakosság létszámának a csök-
kenését. 

Az ünnepi ülés díszvendégeként Pogácsás Ti-
bor, a Belügyminisztérium önkormányzati ál-
lamtitkára köszöntőjében hangsúlyozta, hogy
Szerencs városa büszke lehet a múltjára és tör-
ténetére, és nem szabad, hogy a mindennapi
gondok elnyomják az értékeinket. Az önkor-
mányzat legfontosabb feladataként a jó közös-
ségépítést nevezte meg, a várost a kormányzat
támogatásáról biztosította. 

Az önkormányzat képviselő-testülete Pro Ur-
be Szerencs kitüntetést adományozott kiemel-
kedő szakmai tevékenységéért Boros István
építési vállalkozónak, valamint Lukács Bertalan
labdarúgó edzőnek. Fancsalszki Gabriella peda-
gógus, Halász Tiborné cukrász, Dr. Kovács Iván
nőgyógyász, valamint Oroszné Stumpf Éva mu-
zeológus Szerencs Város Közszolgálatáért ki-
tüntetést vehetett át. A B.-A.-Z. Megyei Keres-
kedelmi és Iparkamara Hermann Lajos Kamarai
Díj Szerencs elismerést idén a távközlési szoft-
vereket fejlesztő Minerva-Soft Kft. kapta.

Szerencs város önkormányzata ünnepi képviselő-testületi ülést tartott április
20-án a Rákóczi-várban. A város napi hagyományoknak megfelelően átadták a
városi kitüntetéseket azok számára, akik az elmúlt években a település gazda-
sági, társadalmi és szellemi életének fejlődéséhez, közösségének építéséhez
hozzájárultak. 

Jövőbe vetett hittel élni



– Szerencs büszke lehet a település történetére,
mely azt mutatja, hogy az itt élők egy olyan világot
tudtak építeni maguknak, ahol emelt fővel lehet
élni – fogalmazott Pogácsás Tibor, hozzátéve,
hogy napjainkban komoly kihívás a település la-
kosságának a csökkenése. – Ezt a folyamatot a
magyar kormány szerint azzal lehet megállítani,
ha az itt élő fiataloknak az életük első szakaszában
lehetőséget biztosítunk a gyermekvállalásra, az
otthonteremtésre, hogy legyen kilátásuk a jövőre.

Az államtitkár felidézte, hogy Szerencs, a térség
nagy munkaadója ugyanúgy megsínylette a gaz-
daság összeroppanását, mint az ország sok más
városa. Kiemelte: az észak-magyarországi régió
nagyon lassan tud kilábalni a mély szakadékból,
ezért különösen fontos ebben a térségben mind-
az, amit a kormányzat képvisel: az országnak ak-
kor van esélye arra, hogy erős európai állam le-
gyen, ha képes olyan mezőgazdaságot és ipart
teremteni, amelyben szükség van az emberekre.
– A közfoglalkoztatásban együttműködik az ön-
kormányzat és a kormány, de mindannyian tud-
juk, hogy ez csak egy átmeneti lehetőség. A cél
az, hogy az érintettek minél hamarabb találjanak
más lehetőséget a munkaerőpiacon. Ezt támo-
gatja jelenleg az a program, amely a vállalkozások
fejlesztéséhez szükséges források megteremté-
sével ösztönöz új munkahelyek létrehozására.
Egyidejűleg szükséges az is, hogy a munkaválla-
lóknak legyen szándékuk arra, hogy dolgozzanak

– hangsúlyozta Pogácsás Tibor, majd hozzátette:
az a gazdaságpolitika, amit a magyar kormány
ebben az európai uniós támogatási ciklusban vé-
gig visz, az minden egyes pályázatnál azt szolgál-
ja, hogy stabil munkahelyek teremtődjenek, és
olyan erős gazdaság jöjjön létre, amely külső tá-
mogatás nélkül is képes fenntartani magát. A vá-
ros hagyományai az édesiparra épülnek. Az itt
élőknek kell megtalálniuk azokat a célokat, ame-
lyeket a kormány pályázati támogatásával meg
tudnak valósítani.

Az államtitkár egykori polgármesteri tapaszta-
lataira emlékezve elmondta: a település vezető-
jének fontos feladata az, hogy jó közösséget épít-
sen, hiszen az itt élők együttműködési készsége
az, ami hosszú távon a város erősség lehet. – Ra-
gadják meg azt a lehetőséget, amit a kormányzat
nyújt, és tartsanak ki, fogjanak össze. A város tör-
ténelmi hagyományaira alapozva építsük Szerencs
város jövőjét – zárta gondolatait Pogácsás Tibor.
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A város napi testületi ülés
díszvendégeként Pogá-

csás Tibor (fotónkon) osz-
totta meg ünnepi gondolata-

it a Rákóczi-várban megjelentekkel. A
Belügyminisztérium önkormányzati ál-
lamtitkára köszöntőjében Szerencs vá-
ros múltját méltatta és jövőbeni lehető-
ségeiről is szólt.

haGyOmányOKRa és KöZösséGRe éPülő Jövő

A fennmaradó három Laktanya utcai, tizenkét
Bocskai utcai és egy ondi építési telek – melyeket
térítésmentesen ad tulajdonba az önkormányzat
lakás építése céljából – az alábbi feltételekkel igé-
nyelhető: a kérelmet benyújtók legalább közép-
fokú végzettséggel, igazolt munkahellyel és állan-
dó jövedelemmel rendelkezzenek. A lehetőség
szerencsi lakhelyű vagy a városban életvitelsze-
rűen és hosszútávon letelepedni kívánó házaspá-
rokra, illetve élettársakra terjed ki, amennyiben a
kérelem benyújtásának napján csak az egyikük
életkora haladja meg a 45. életévet. Feltétel még,
hogy legalább egy gyermeket neveljenek vagy
várjanak, és vállalják, hogy – a már meglévő
gyermekeik számát is figyelembe véve – 6 éven
belül legalább 2 gyermek neveléséről fognak gon-
doskodni. Továbbá vállalják, hogy az igényelt tel-
ken az átruházási szerződés megkötését követő
fél éven belül az építkezést megkezdik, egy éven
belül legalább az 50%-os készenléti állapotot el-
érik, legkésőbb 2 éven belül a használatba vételi

engedélyt bemutatják, a lakóingatlanba beköltöz-
nek és legalább 10 évig életvitelszerűen ott tar-
tózkodnak. Az építkezésre rendelkezésre álló ha-
táridő eredménytelen letelte esetén 60 napon be-
lül kötelesek megtéríteni a telek vételárát, ill. a
gyermekvállalás nem teljesítése esetén rendelet-

ben meghatározott összeget fizetnek meg az ön-
kormányzat számára. Az ingyenes építési telek
biztosítása kérelem alapján történik, melyet a sze-
rencsi polgármesteri hivatalban lehet benyújtani
formanyomtatványon. A kérelmek elbírálása a
képviselő-testület hatáskörében tartozik.

Szerencs Város Önkormányzata a nagy-
családosok támogatása, a gyermekvál-
lalás ösztönzése, valamint a hosszú távú
letelepedések elősegítése és a település
népességmegtartó képességének növe-
lése érdekében március 24-én új rende-
letet alkotott. Ennek értelmében ingye-
nes építési telekre pályázhatnak olyan
gyermekes családok, akik tartósan vál-
lalják a letelepedést Szerencsen. Az igé-
nyelhető 17 telek közül egy már gazdára
is talált, miután április 14-ei zárt ülésén
egy Laktanya utcai ingatlanra vonatkozó
kérelmet pozitívan bírált el a testület.

OtthOnteRemtési lehetőséG

A Tokaji Borvidék gazdasági életében évekkel ezelőtt fontos szerepe volt a
gyümölcstermesztésnek. Érdemes ezt a hagyományt újra feleleveníteni és
fellendíteni. Mint elhangzott, egy gyümölcsfeldolgozó üzem és hozzá kap-
csolódó gyümölcstelepítési projekt elindítása egyedülálló lehetőséget te-
remthet a Tokaj-Hegyalján élőknek. Ehhez kapcsolódóan egy feldolgozó
üzem a nem bor minőségű szőlőből és más gyümölcsfajtákból készít majd
gyümölcslevet és más késztermékeket. Az előállított termékek egyedi védjeggyel
ellátva jelentős piaci teret tudnának nyerni a borvidéken és országosan is. Az üzem gazdaság -
élénkítő szerepe jelentős lehet a régióban, nem beszélve a munkahelyteremtés lehetőségéről. 
A megvalósulás helyszínének Szerencs város bizonyult a legmegfelelőbbnek. A projektre egy vi-
dékfejlesztési kiírás keretén belül nyújtották be a pályázatot. Ahhoz, hogy a gyümölcsfeldolgozó
üzem maximális kapacitását kihasználjuk, a borvidéken már meglévő ültetvények mellett további
gyümölcstelepítő helyszínekre is szükség lesz.

A fórum segítséget nyújtott a 40 év alatti fiataloknak a gazdává válás és gyümölcstermesztés
útján való elinduláshoz. A rendezvényen Koleszár Gábor, az Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési 
Hivatal B.-A.-Z. megyei regionális igazgatója a fiatal gazdák általános lehetőségeiről, Ónodi Szabó
Géza agrármérnök a gyümölcstelepítésben rejlő lehetőségekről, Nagy-Sándor Béla, az OTP szerencsi
fiókjának igazgatója pedig a mezőgazdasági tevékenységek finanszírozásáról tartott előadást.

A nagy érdeklődéssel fogadott fórum megerősítette a szakembereket abban, hogy egy a térség
életét meghatározó projekt megvalósításának küszöbén állunk, amely megakadályozhatja az el-
vándorlást és munkahelyeket teremt.

AKTUÁLIS

„Az út neve: gazdálkodni és gazdává válni” címmel fórumot szervezett a Tokaj
Borvidék Fejlesztési Tanács munkaszervezete április 18-án, Szerencsen. A ren-
dezvény célja az volt, hogy felhívja a figyelmet a szőlő és borkultúra mellett a
mezőgazdaság olyan lehetőségeire, amelyek biztos megélhetést teremthetnek
a térségben élők számára.

FeJlesZtési PROJeKteK a RéGiÓban
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Elsőként Karády István, a járási hivatal munka-
ügyi osztályvezetőjének előterjesztését tárgyalta
a grémium, Szerencs tőkevonzó képessége és
munkaerőpiaci helyzete tárgyában. A napirendi té-
mára reagálva Egeli Zsolt alpolgármester elmond-
ta: a szakképzés megerősítése nélkül nem lesz
munkaerő és tőkevonzó képessége a térségnek.
Az alpolgármester hangsúlyozta, hogy a csökkenő
munkavállalási és tanulási hajlandóság nem kér-
hető számon az önkormányzaton, ez egy össze-
tett társadalmi probléma, egyik oka az alulfizetett-
ség. Nyiri Tibor alpolgármester hozzátette: a mun-
kaügyi központ egyszerre hivatal és szolgáltató,
működése példaértékű. Az intézmény létjogosult-
ságát a szerencsi járás adatai (közel 22%-os mun-
kanélküliség) támasztják alá. Takács István a mun-
kaügyi központ emberbarát, segítőkész tevékeny-
ségét méltatta és emlékeztetett, hogy állami in-
tézkedések sora miatt szűnt meg a munkahelyek
kétharmada. Szerinte kötelessége lenne az állam-
nak ezen a helyzeten változtatni, kormányzati se-
gítség nélkül nem tudjuk megoldani. Koncz Ferenc
zárásként elmondta: a járáson belül Szerencsen
jobb a statisztikai mutató (6,52%-os munkanélkü-
liség), amihez hozzájárul a közfoglalkoztatottak
száma is. A polgármester ugyanakkor megemlí-
tette, hogy ha szükség van dolgos kézre, nehezen
találnak megfelelő képzettségű és hozzáállású
embereket. Az álláskeresők számának növekedé-
sét sikerült megállítani, de a folyamatot újraindítani
csak szívós munkával lehet. A helyzetet a 37-es út
fejlesztése is befolyásolja, ha sikerül 2x2 sávosítani,
a befektetők másképp állnak majd a térséghez. 

Napirendre került az előző évi költségve-
tés módosítása, a 2015-ös egyszerűsített
pénzügyi beszámolókról szóló határozat
beterjesztése, valamint Szerencs Város Ön-
kormányzata 2015. évi zárszámadási ren-
deletének beterjesztése. Ezután az Állami
Szemvevőszék kérésére készített intézke-
dési terv elfogadásáról tárgyaltak a város -
atyák. Mint ismeretes, a számvevőszék az
elmúlt időszakban mint egy másfél éven át
vizsgálta az önkormányzat működését a
2011-2013-as időszakra vonatkozóan. Koncz
Ferenc felidézte, hogy 2011-ben csődöt kel-
lett volna jelentenie az önkormányzatnak,
de – hogy ne váljon többszáz ember meg-
élhetése bizonytalanná – ő polgármester-
ként ezt nem tette meg. A számvevőszék
ezzel kapcsolatban kért intézkedési tervet
az önkormányzattól. Czakóné Szikszai Orsolya
kifejtette, hogy az ellenőrzött időszakban ko-
moly jogszabályi változáson esett át az állam-
háztartás, új szervezeti struktúra kialakítása volt
folyamatban az önkormányzatnál is. A pénzügyi
osztályvezető hozzátette: az észrevételeket po-
zitívan fogadják, igyekeznek kiküszöbölni a hiá-
nyosságokat, pótolni az elmaradásokat. „Az el-
lenőrzött időszak adataiból látszik, hogy az ön-
kormányzat 2010-ben megválasztott polgár-
mestere és képviselő-testülete rendkívül nehéz,
adósságokkal terhelt állapotot örökölt. A 2010.
decem ber 31-ei beszámoló adatai alapján az ön-
kormányzat rövid és hosszú lejáratú kötelezett-
ségeinek összege közel 2,4 milliárd forint volt,
amely az önkormányzat megszorító intézkedé-
sei, valamint az adósságkonszolidáció következ-
tében 2013 év végére 0,8 milliárd forint alá csök-
kent.” – idézte az ellenőrzésvezető egyik jegy-
zőkönyvéből Czakóné Szikszai Orsolya, hozzá-
téve, hogy 2014 elején megvalósult a konszoli-
dáció befejező fázisa, akkor minden hitelintézeti
tartozást átvállalt a kormány, illetve azóta az
ivóvíz-projekt még meglévő kölcsönét is rendez-
te Szerencs. Jelenleg semmilyen jellegű tartozása
nincs a városnak. Takács István megjegyezte,
hogy az elmúlt évről mintegy 280 millió forint
megtakarítása van a településnek. Nyiri Tibor ki-
emelte: azzal, hogy most nincs tartozása az ön-
kormányzatnak, igazolva látja a korábbi döntést,
nem bedönteni kellett az önkormányzatot, ha-
nem működtetni a rendszert, hiszen emberi sor-
sokról volt szó. 

A likviditási tervet és a felülvizsgálati eljárást
egyhangúlag szavazták meg a képviselők.

Határozatban rögzítette a testület, hogy az
eddigi turizmusfejlesztési beruházásaink kiegé-
szítésére mintegy 400 milliós összegre pályázik
az önkormányzat, valamint a Gyárkerti óvodában
elromlott kazán pótlásáról is döntöttek a testü-
leti ülésen.

A Szerencsi Városüzemeltető Nonprofit Kft.
üzleti tervének módosítása keretében a testület
megszavazta az önkormányzati cég számára
egy autó vásárlását, mely a mindennapi tevé-
kenységeik zavartalan megvalósításához szük-
séges. A képviselők arról is döntést hoztak, hogy
a Népstadion rekonstrukciója keretében meg-
igényelhető ingyenes műanyag és fém székekre
Szerencs is benyújtja kérelmét. Az igénylés sike-
res elbírálása esetén a Tatay Zoltán Ifjúsági
Sporttelepen szerelik fel az ülőalkalmatossá -
gokat, ezáltal egy régi problémát orvosolva. 
Az ülés zárásaként felvetődött, hogy a vasútál-
lomásnál igény lenne a parkolóhelyek számának
bővítésére. Megoldásként Takács István a régi
gyári lakások udvarát javasolta, amely hosszú
ideje kihasználatlan, gazos, fás terület egy tönk-
rement kerítéssel. A polgármester az ötletet tá-
mogatta, a következő közmunkaprogram kere-
tében javasolja rendbe tenni a területet e célra.
Takács István továbbá felhívta a figyelmet arra,
hogy a városnak, mint tulajdonosnak időszerű
és szükséges lenne a cukorgyári kémények és
megmaradt épületek állagmegóvására figyel-
met fordítania.

Képviselői alap felajánlások: Nyiri Tibor egy ha-
vi illetményét a Szerencsi Labdarúgásért Alapít-
vány javára, Korondi Klára fél-fél havi képviselői
alapját a Városi Nyugdíjas Klubnak, a Nyárutó
Klubnak, a Német Nemzetiségi Önkormányzat-
nak és a Kiss Attila Alapítványnak ajánlotta fel.
Danyi László az ESZEI Alapszolgáltatási Központ
részére (időseknek riasztó vásárlásra) egy havi,
az ondi római katolikus egyházközségnek (ha-
rangjavításra) egy havi, az ondi református egy-
házközségnek (orgona vásárlásra) egy havi, Ta-
kács István a polgárőrség javára két havi, Koncz
Ferenc a Kiss Attila Alapítvány javára (az olva-
sottsági verseny támogatására) egy havi képvi-
selői alapját ajánlotta fel.

H. R.

Szerencs Város Önkormányzatának
képviselő testülete április 28-án tartot-
ta soron következő ülését, melyen töb-
bek között elfogadták a település
2015. évi zárszámadását. A legfonto-
sabb döntések között szerepelt továb-
bá az Állami Számvevőszék által be-
kért intézkedési terv elfogadása is.

A Szerencsi Többcélú Kistérségi Társulás
április 29 én tartotta munkaterv szerint kö-
vetkező ülését a polgármesteri hivatalban. Az
eseményen elfogadták a társulás 2015. évi be-
számolóját, amely tartalmazta, hogy milyen
pályázatokkal, szociális feladatokkal foglal-
koztak az elmúlt időszakban, illetve kiterjedt
a 2015-ös esztendő költségvetésére is. A má-
sodik napirend keretében a folyamatba épí-
tett, előzetes és utólagos vezetői ellenőrzés,
azaz a FEUVE működtetéséről szóló tájékoz-
tatást fogadta el a társulás tanácsa. 

üléseZett 
a táRsulás

váROsháZi naPlÓ
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Szerencs az előző évekhez hasonlóan ismét
virágba borul, ezúttal is különböző fajtájú, több-
féle színű növénnyel ékesítik a város parkjait és
az erre a célra kialakított virágszigeteket, hogy
a város arculata megszépüljön. A virágosítást
fokozatosan ütemezi a Városgazda Kft. a növé-
nyek fejlődése szerint, ennek megfelelően fo-
lyamatosan ültetik ki az egynyári virágokat. 
A többszázezer tő felnevelt virág egy részét el-
adásra szánja a cég.

Vaszily Miklós városi főkertész lapunknak el-
mondta, hogy a tavalyi időjárás viszontagságai -
ból tanulva úgy döntöttek, hogy csökkentik a
virágfelületek nagyságát. Például a 37-es számú
főút két szélét befüvesítik, valamint a Munkás
Szent József templom haranglábához sem ke-
rülnek idén virágok.

Balkonnövényekből 20 ezer tő termesztését
tervezi a kertészet, a kandelábereket városszer-

te 16 ezer tő díszíti majd. Elsődlegesen muskát-
lit, másodlagosan futó petúniát nevelnek e cél-
ra, utóbbiak értékesítése már megkezdődött a

cég telephelyén. A városi főkertész szerint, mi-
vel korán elkezdték a virágosítást, június végére
ismét virágos város lehet Szerencs.

A Szerencsi Városgazda Nonprofit Kft.
április 18-án kezdte el a virágok kiülte-
tését a település frekventált területein.
A városi kertészetben idén mintegy
300 ezer tő egynyári növényt nevelnek.

meGKeZdődött aZ eGynyáRi viRáGOsítás

A város tulajdonában lévő nyolchektáros
területen 0,6 hektár területen kocsányos töl-
gyet ültettek. Ezen kívül idén 1,6 hektár vö-
röshagymát, két hektár burgonyát, és körül-
belül egy hektárnyi kukoricát termeszt a vá-
rosi cég. A közeljövőben kezdik el vetni az
olajtököt három hektáron, melyet első alka-
lommal termeszt a társaság, mégpedig érté-
kesítési céllal. A burgonya és a vöröshagyma
a városi konyhára kerül, a kukoricát takarmá-
nyozás céljából termesztik. A kft. ezen az
éven pályázati pénzből hozzákezdett egy
gyümölcsös telepítéséhez is, melynek köszön-
hetően jelenleg egy 0,6 hektáros terület van
beültetve összesen 350 tő birs- és mandula-
csemetével. A munkát ősszel folytatni szeret-
nék, diófákat is ültetnek majd, így összesen
mintegy 850 gyümölcsfa-csemete lesz tele-
pítve a szerencsi Aranka-tetőn.

Javában tartanak a tavaszi munkála-
tok a városi konyhakertben: elvégez-
ték a talajművelési munkákat, már
földben van a vöröshagyma, a bur-
gonya és a kukorica is. Idén olajtököt
is termeszt a Szerencsi Városgazda
Nonprofit Kft.

mi úJsáG 
a váROsi 

KOnyhaKeRtben?
Hatodik alkalommal rendezték meg a Te Szedd! – Önkéntesen a tiszta Magyarországért

országos akciót április 28-a és május 1-je között, amelyhez negyedik alkalommal csat-
lakozott Szerencs Város Önkormányzata és oktatási intézményei. A kezdeményezés ha-
zánk legnagyobb szemétgyűjtő mozgalma. 

Koncz Ferenc a Bocskai István Katolikus Gimnáziumban április 29-én köszöntötte az önkéntes
hulladékgyűjtésre összegyűlt diákokat. A városvezető megjegyezte, hogy egy település életében
a szemét kezelése rendkívül komoly problémakört jelent. Szóba kerültek a közterületeken fellelhető

illegális hulladéklera-
kók, valamint a kör-
nyezettudatosságra
és a szelektív sze-
métgyűjtés jelentő-
ségére is felhívta a fi-
gyelmet Koncz Fe-
renc.

A gimnazisták
kesztyűt és szeme-
teszsákot ragadva
indultak útnak, majd
többek között a Rá-
kóczi- vár területén,
a várkertben, a Tatay
Zoltán Ifjúsági Sport-
telepen és a fenyves-
ben is megtisztítot-
ták városunk környe-
zetét a szeméttől.

aKciÓ sZeRencs 
tisZtasáGáéRt
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A búcsúztató diákok nevében Toplenszki Zalán
köszönt el a végzősöktől.  – Ma még itt álltok is-
kolátok biztonságot nyújtó kikötőjében, de hol-
nap már új szelek, új eszmék és új célok vezérel-
nek titeket. A sors talán ezerfelé sodor titeket,
de egyszer, ha újra összegyűltök, az élmények

még akkor is oly élénken fognak élni lelketekben,
mint ezekben az örömteli órákban – mondta a
gimnazista. Bodnár Andrea és Fige Balázs II. Já-
nos Pál pápa fiataloknak írt üzeneteiből idéztek,
majd Dudás Evelin köszönt el a ballagók nevé-
ben. A végzős diák beszédében elmondta, hogy

az évek során szerzett tudás segíti majd őket a
színesebb és gazdagabb jövő megteremtésében.
Köszönetet mondott a tanároknak munkájukért
és szakmai segítségükért, majd közös iskolai él-
ményeket idézett fel. A maradó bocskaisoknak
azt üzente, hogy becsüljék meg az utolsó évet,
mert ez az egyik legszebb a gimnáziumi évek so-
rán. Ezt követően ünnepélyesen átadták az iskola
zászlaját, majd a végzős osztályok képviselői fel-
kötötték az emlékszalagokat. 

Dr. Gál András beszédében kiemelte, hogy a bal-
lagók életük egy fontos, ünnepi pillanatához érkez-
tek, hiszen ezek után még inkább felelősek lesznek
a tetteikért. – Boldogok leszünk, ha magatokkal vi-
szitek a tanulás és tudás tiszteletét, méltóságát és
megértitek az alma mater üzenetét. Olyan érték-
rendet szeretnénk útravalóként adni, amely képes-
sé tesz benneteket a helyes és helytelen közötti vá-
lasztásra, hogy majd évek múlva is kifogyhatatlan
lelki tartalék maradjon számotokra – fogalmazott
az igazgató. Végül a ballagók egy utolsó közös sé-
tával búcsúztak a gimnáziumtól.

Idén hat osztály intett búcsút a középiskolás éveknek a Bocskai István Katolikus Gimnáziumban április 30-án megtartott
ballagáson. A diákok a hagyományok szerint, vállukra vetett tarisznyával, kezükben virágcsokrokkal járták végig az iskola
folyosóit az alsóbb évesek sorfala között.

búcsú a GimnáZiumi éveKtől

A diákok versekkel, énekekkel köszöntek el
középiskolájuktól, majd a 11. évfolyamosok ne-
vében Cifra László tanuló köszönt el. A szónokló
diák ballagó társait arra kérte, hogy idézzék fel
az első napokat, amikor megismerkedtek egy-
mással, valamint emlékezzenek arra, hogy mi-
lyen tudást kaptak és milyen lehetőségekhez ju-
tottak az iskola által. Az emlékszalagok felkötése
után a végzősök átadták a nyomukba lépő osz-
tályoknak az intézmény zászlaját. Az elköszönők
nevében Simon Vanessza az órák előtti közös
tanulások és a tanórák vidám perceit idézte fel.
Köszönetet mondott a tanároknak, akik néha
szigorúan, és meglehetősen sokat követeltek tő-
lük, de ma már tudják, hogy ez a javukat szol-
gálta. Hálát mondott az osztályfőnököknek is,
akik az évek során mindig támogatták a diáko-
kat a tanulásban és emberileg is. Kovács Julianna
igazgatónő beszédében arra biztatta a fiatalo-
kat, hogy higgyenek magukban akkor is, amikor
már minden elveszni látszik, és járják végig az

előttük álló utat. Az intézmény vezetője elmond-
ta, hogy a pedagógusok arra törekedtek, hogy
jó irányba tereljék a diákokat és igyekeztek minél
több tudást átadni számukra. 

Az ünnepség zárásaként átadták az elisme-
réseket: az év szakközépiskolai tanulója 2016 cí-
met Héring Melissza kapta, kiemelkedő tanul-
mányi munkájáért és példamutató magatartá-
sáért. Az év szakiskolai tanulója 2016-ban Ben-
csik József villanyszerelő tanuló lett kitűnő ta-
nulmányi eredményéért és példamutató maga-
tartásáért. A szülői munkaközösség díját Tóth
Petra érdemelte ki jó tanulmányi eredményéért.

A Szerencsi Szakképzési Centrum Mű-
szaki és Szolgáltató Szakképző Iskola
április 29-én tartotta ballagási ünnep-
ségét. A végzősök a hagyományokhoz
híven az egykori Hunyadi iskola épüle-
téhez vonultak, hogy búcsút mondja-
nak az alma máternek.

elballaGtaK a sZaKKéPZős diáKOK

A szerencsi középfokú oktatási intéz-
ményekben is megkezdődtek május 2-án
a 2015/2016-os tanév júniusban záruló
érettségi vizsgái. A korábbi évekhez ha-
sonlóan ezúttal is a kétszintű érettségi
szabályai szerint számolnak be tudásuk-
ról a diákok. A vizsgaidőszak május 
2-ától június 24-éig tart.

meGKeZdődött
aZ éRettséGi
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Rákóczi Zsigmond Református Két Tanítási Nyelvű
Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola:

Alföldi Zsolt Kristóf, Asszú Ábel, Asszú Áron, Bajcsy Bettina, Bajcsy
Réka, Balázs Lilla, Balogh András, Balogh Lili, Birovecz Britta, Bodnár
Gergely, Bodnár Janka Sára, Bodovics Valencia, Bogoly Botond, Bre-
vák Dominika, Búza Balázs, Czagány Laura, Czagány Zsolt, Czipa Do-
rina, Csengeri Virág, Cseresznye Zalán, Cseresznye Zita, Csipkés Ist-
ván, Daruka Balázs, Demkó Regő, Dusek Laura, Fazekas Marcell Gyu-
la, Fige Bálint, Fige Lili, Gál Szabolcs, Géczi Márkó , Géczi Noémi Kíra,
Géczi Sára, Golopi Gergő, Görcsös Hanna Tímea, Hák Lukács, Hegedűs
Ákos, Horváth Dorina, Horváth Gábor, Hugya Lilla, Ignácz Hanna, Ig-
nácz Zsófia, Iván Virág, Jamriska Réka, Jónás Dominika Rebeka, Ka -
czur Alexa, Kedves Eszter Virág, Kék Zsolt, Kelemen Dorina, Kéri Nó-
ra, Király Gréta, Kiss Bettina, Kiss Katalin, Kiss Tamás, Kocsis Dániel,
Kovács Anna, Kovács Boglárka Hajnalka, Kovács Dalma, Kovács Nán-
dor, Kovács Péter, Krappai Lea, Kurucz Virág, Lakatos Helga Lívia, La-
katos Kármen, Lesó Anna, Madarász Rebeka, Maier Cseperke, Márton
Zsófia Dóra, Mészáros Anna Lilla, Mészáros Viola, Mezősi Kende, Mi-
leff Gréta, Mizák Anna, Mizák Mihály, Mizsó Vanda, Molnár Lilla, Mol-
nár Olivér, Molnár Réka, Muhi Máté, Nácsa Bálint, Nagy Ábel, Nagy
Bianka, Nagy Boglárka, Nagy Luca, Nagy Marcell, Nagy Rebeka, Nya-
kó Gergő Attila, Osvay Zsófia, Osvay-Szabó Balázs, Osvay-Szabó Ber-
nadett, Osvay-Szabó Blanka, Pájer Albert, Pájer Vilmos, Paksi Dorina,
Pálfalusi Evelin Kitti, Pálfalusi Laura Bianka, Pálinkás Petra, Pankotai
Zoltán, Pocsai Sándor, Poncsák Réka Orsolya, Raspotnik Réka Csenge,
Reményi Edit, Rőczei Léna, Sándor Levente, Smál Evelin, Smál Vivien,
Sógor Csenge, Spisák Veronika, Stefán Luca, Sváb Gréta Gabriella,
Szabó Dóra, Szabó Lilla, Szabó Szilvia, Szarka Dóra, Szepesi Györgyi
Anna, Szepesi Péter, Szoboszlai Dániel Zsolt, Sztankovics András,
Sztankovics Attila, Sztankovics Zalán, Takács Karola, Takács Vivien,
Teleki Zsófia, Tóbis Gergely, Toldi Sebestyén, Tóth Ágnes, Tóth Erik,
Urbán Olivér, Váczi Kira, Vágási Dorina, Vámos Eszter, Varga Dávid,
Vecser Milán, Veres Bettina, Vincze Kinga, Vitelki Márton, Vörös Vi-
vien, Zöldi Virág.

Felkészítő tanárok:
Bajári Éva, Bakosné Lapis Erika, Balázs Pál, Bánfalvi Krisztina, Bart-

háné Kallós Angelika, Bene Sándorné, Berki Beáta, Czimbalmos Valé-
ria, Derda Péterné, Elek Boglárka, Fábián Ottóné, Fenyvesi Péter, Har-
kályné Kovács Katalin, Jakab László, Jobbágy Istvánné, Lukács Sán-
dorné, Magyar Julianna, Mizákné Hogya Judit, Nagy Lajos, Nagy Mari-
anna, Nagyné Gál Éva, Orosz Istvánné, Osztás György, Osztás Katalin,
Osztás Tamás, Osztás Viktória, Pecze-Halász Adrienn, Ráczné Váradi
Éva, Szabóné Bulátkó Mónika, Szakos Erika, Száraz Melánia, Szirmai
Andrea, Tamás Mária, Tóthné Nógrádi Gyöngyi, Varkoly Erika.

Bolyai János Katolikus Általános Iskola:
Ádám Orsolya, Ajtai Janka, Balázsfalvi Barbara, Balogh Barbara, Ba-

logh Martin, Baumel Rebeka, Bodosi Emília, Borbély Richárd, Bölkényi
Lili, Bukta Fanni, Buri Szebasztián, Czakó Eszter, Csiki Csaba, Gál Olivér,
Galambos László Szilveszter, Gergely Máté, Herold Erik, Homoki Olivér,

Horváth Gyöngyi, Horváth József, Jaczkó Zalán, Jäger Máté, Jámbor Lu-
ca, Kanalas Patrik, Kapuvári Dominik, Király Kamilla,Korán Flóra, Kozsik
Olivér, Körömi Petra, Krusóczki Zsolt, Lakatos Lívia, Lakatos Zsolt, Ma-
tisz József, Matisz Melánia Vivien, Mauks Hunor, Merva Gergő, Mezősi
Kornél, Nagy Kristóf, Németh Levente, Nikházi Richárd, Ocsenás Adrián,
Oleksza Zsófia, Pál Mihály, Pásztor Levente, Pisák Nina, Somoskői Anna,
Szabó Ádám, Szabó Eszter, Szabó Luca, Szaniszló István Bence, Szarka
Zsigmond István, Takács Hanga Tícia, Takács Jázmin Tiara, Takács Vik-
tória, Tiszavári Tamás, Tóth Anita, Tóth Zoltán, Tőkés Kinga, Varga Zita,
Vida József, Vigh Bianka, Zahuczki Zsuzsanna.

Felkészítő tanárok:
Durbászné Pauleczki Márta, Falussy Józsefné, Gecső László, Jászay-

né Deák Erzsébet, Juhász Tiborné, Lakatos Marianna, Maczkóné Mat-
lák Julianna, Matuscsák Sándorné, Rudolf Lászlóné, Szabó Miklós,
Tóthné Kosárkó Mária, Ványay Terézia.

Bocskai István Katolikus Gimnázium 
és Szakközépiskola:

Bárány Gergő, Bárány Zoltán Attila, Beregi Linda, Bliszkó Zsófia, Bo-
goly Levente, Borbély Zoltán, Bukovszky Péter, Burkus Lilla, Buzsik
Boglárka, Czink Helga, Csengő Vivien, Csikai András, Csizmarik Balázs,
Erős Attila, Farmosi Katalin, Farmosi Zsombor, Fekete Zsófia, Gaál Kin-
ga, Gombos Dorottya, György Péter, Iglai Achilles László, Juhász Vince,
Kecskés Vanda, Képes Panna, Kerekes Kíra, Konecsni Róbert, Kovács
Alexandra, Kovács Kristóf, Krajnyák Enikő, Laczkó Anna Orsolya, Lacz-
kó Balázs, Majoros Réka, Matyisák Attila , Mihalik Csaba, Muróczki
Csenge, Müller Csenge, Nagy Judit, Nagy Katalin Boglárka, Novák Zol-
tán, Nyíri Boglárka, Pálinkás Petra, Pelbárt Enikő, Perecsi Enikő, Póczos
Patrik, Szemán Balázs, Szemán Gábor, Szenderák Dominik, Tamás
Ádám, Tokár László, Toldi Sára, Toplenszki Zalán, Vasas Péter, Vasvári
Adél, Visóczki Luca, Visóczki Panna, Vitelki Luca.

Felkészítő tanárok:
Árvai Zsolt, Bihari Lilla, Bodnár Györgyné, Dombrádi Edit, Dr. Sándor

Ernőné, Gazdóf Miklósné, Gulyás László, Hutka Józsefné, Jancsovszki
Máté, Jurák Józsefné, Novákné Váradi Judit, Reményiné Járai Katalin,
Rolek Ildikó Ágnes, Somoskőiné Hauschel Dóra, Szemán Artúr, Tarac-
közi Katalin, Vitányiné Papagorasz Heléna.

Szerencsi Szakképzési Centrum 
Műszaki és Szolgáltatási Szakképző Iskolája:

Gombos Levente, Varga Sebő.

Továbbá szerencsi színekben versenyeztek:
Bodnár Szilvia (Tállya), Szikszai Viktória (Tállya).

Edzők, felkészítők:
Balogh Imre, Bodnár Zsolt, Bukovszky Róbert, Farmosi István, Fekete

Diána, Illésy László, Kovács Annamária , Morvai Zoltán, Novák László,
Rábainé Végh Anett, Sélley László, Varga Csaba.

elismeRés a KiválÓ eRedményeKéRt
Szerencs város napja alkalmából az önkormányzat április 21-én elismerésben részesítette a kiváló tanulmányi és sport-
eredményt elért, szerencsi iskolákba járó vagy helyi színekben versenyző diákokat és felkészítőiket. A helyi oktatási in-
tézmények, valamint a városi sportegyesület szakosztályainak javaslata alapján a járási és körzeti versenyeken elért első,
a megyei és regionális versenyeken elért 1-3., valamint az országos versenyeken elért 1-10. helyezett tanulók, sportolók
részesültek elismerésben. Idén 259 diákot és 76 pedagógust, illetve edzőt köszöntött Koncz Ferenc polgármester 
a Bocskai István Katolikus Gimnáziumban megtartott eseményen.
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Gaál Mihály, a Szerencsi Borbarátok Köre alelnökének köszöntője után
Egeli Zsolt alpolgármester nyitotta meg a versenyt, majd kezdetét vette
az italok értékelése. A boroknál fontos szerepet játszott a megjelenés,
az illat és a zamat. A pálinkák esetében pontszámmal és rövid jellem-
zéssel osztályozta a zsűri a technológiai korrektséget, az illat tipikusságát,
az ízbeli jellemzőket és a harmóniát. 

A zsűri döntése alapján a borverseny első helyezettje a Tokaj Montium
Kft. lett, amely 2013-as száraz furmintjával kiérdemelte a Szerencs Város
Bora címet. A második helyen Béres László 2002-es 6 puttonyos aszúja
végzett (Tokaji Borvidék Hegyközségi Tanácsának díja), harmadik lett a
Chateau Cloche 2012-es 6 puttonyos aszúja (Szerencsi Borbarátok Köré-
nek díja). További eredmények: 4. Varkoly Ádám, 2015-ös félszáraz sár-
gamuskotály (Sydnex különdíja), 5. Godzsár Melinda, 2015-ös fordítás bo-
ra (Szerencs Város Különdíja), 6. Ungvár Pince, 2015-ös hárslevelű
(Syngenta különdíja), 7. Takács István, száraz hárslevelű (Syngenta kü-
löndíja). 

A pálinkaverseny eredményei:
Szőlőszármazék kategória: 1. Béres László, 2009-es aszútörköly (Zwack

Unicum különdíja), 2. Kelemen János, 2015-ös muskotály pálinka (Szerencs

Város Különdíja), 3. Burinda László, 2014-es törköly (Zwack Unicum kü-
löndíja). Gyümölcspárlatok: 1. Varkoly Ádám, 2013-a meggypálinka (Sze-
rencsi Borbarátok Körének díja), 2. Szilágyi Csaba, 2015-ös lestyánpálinka
(Tokaji Borvidék Hegyközségi Tanácsának díja), 3. Képes Tamás, 2014-es
feketeribizli pálinka (Zwack Unicum különdíja).

Tizenegyedik alkalommal rendezték meg a Szerencsi Pálin-
ka- és Bormustrát, melynek idén is a Rákóczi-vár adott ott-
hont. Az önkormányzat és a Szerencsi Borbarátok Köre által
szervezett április 23-ai eseményen szakavatott bírálók dön-
tötték el, hogy a számos kiváló minőségű nedű közül me-
lyek a legérdemesebbek a díjazásra.

Előzetes programként délelőtt motoros vártúrán vehettek részt azok,
akik két keréken dübörögve szeretik szelni a kilométereket. A 22 résztvevő
a szerencsi vártól rajtolva mintegy 150 km távot tett meg a motoros ki-
rándulás keretében, melynek útvonalán érintették a környékbeli várakat.
A munka ünnepén délután kezdődő programokat a Ciráda zenekar pro-
dukciója nyitotta meg, akik zenéjükkel egyre több érdeklődőt vonzottak
a színpad elé. Ezt követően Koncz Ferenc polgármester üdvözölte a je-
lenlévőket, és anyák napja alkalmából köszöntötte a település édesanyáit.
Az árkád teremben anyák napi kézműves ajándékokat készíthettek a gye-
rekek, de ugrálóvár és bábelőadás is szórakoztatta a legkisebbeket, mialatt
a Hajnali néptáncegyüttes lépett fel. A majális zenés koncertekkel zárult:
színpadra lépett a Faith Band, a Fatrockers és a Killer Surprise.

Kedvezett az időjárás a május elsejei szabadidős programok-
nak, melyeket Szerencs Város Önkormányzata és a Szerencsi
Művelődési Központ rendezett a Rákóczi-várban. A szerve-
zők helyi együttesek és zenekarok fellépésével tették színe-
sebbé majálist és csalogatták a vár udvarára a szerencsieket.

Anyák napja alkalmából a város óvodáiban hagyományos műsorral kö-
szöntötték a gyermekek az édesanyákat április 26-án és 28-án. Az ün-
neplőbe öltözött csöppségek az óvodapedagógusok által tanított vere-
seket szavaltak, valamint anyák napi dalokat énekeltek. Felcsendültek a
jól ismert megható dallamok és az alkalomhoz illő versikék is könnyeket
csaltak az ünnepelt anyukák és nagymamák szemébe. A műsorok végén
saját kezűleg készített ajándékkal kedveskedtek a kicsik édesanyjuknak
és a nagyiknak. Az eseményről bővebb galéria honlapunkon (www.sze-
rencsihirek.hu) tekinthető meg.

KösZöntöttéK 
aZ édesanyáKat

KiválÓ PálinKáK és bOROK veRsenye

maJális 
a RáKÓcZi-váRban
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Csejoszki Szabolcs, 
görög katolikus parókus:

Pünkösd mindannyiunk
számára a megújulásnak

és a tevékeny szeretet-
nek az üzenetét hor-
dozza. Az apostolok a
szentírás tanúsága sze-

rint, Jézus mennybeme-
netele után távol érzik ma-

guktól a Feltámadottat ezért bezárkóznak és ta-
nácstalanság, félelem vesz erőt rajtuk. Többször
érezzük mi is ugyanezeket, amikor szembesü-
lünk a minket körülvevő problémákkal, önma-
gunk korlátaival. A pünkösdi Lélek azonban
megerősíti az apostolokat, akik rendíthetetlen
hittel viszik el a világba az evangélium üzenetét.
Megújulnak hitükben, hiszen megértik, hogy a
Jézusba vetett reménység nem szavakban, ha-
nem életünkben valósul meg és teljesedik ki. Ép-
pen ezért mindannyiunknak a Lélekben való új
élet üzenetét hordozza ezen ünnep. Tevékeny
szeretetre is indít, amivel szolgálatára lehetünk
másoknak. Elfogadásra, mellyel nem megváltoz-
tatni, hanem ajándékozni szeretnénk. Valamint
örömre, amellyel világítanunk kell sokszor keser-
gő világunkban. Feladatot is ad, hogy kilépve
zárkózott magányunkból megújulva és derűsen
vezessük egymást az élet forrásához.

Kocsis Sándor, 
római katolikus plébános: 

Az Úr Jézus Vigasztaló-
nak nevezi a Szentlelket.

Mivel vigasztal meg
minket a Szentlélek?
Elsősorban azzal, hogy
feltárja előttünk Isten

belső életét. Tulajdon-
képpen Pünkösd napján

tudta meg az apostoli testület a fönséges
örömhírt, hogy Isten közösség, Atya, Fiú és
Szentlélek. Hiszen csak a Szentlélek működése
nyomán ismerték fel a názáreti Jézusban az Is-
ten megtestesült Fiát és egyben azt a kapcso-
latot, amely az örökkévaló Isten és a názáreti
Jézus között van. Ezt tehát az a Szentlélek nyi-
latkoztatta ki nekik, akit Jézus megígért, akit el-
küldött maga helyett, és akiről azt mondotta:
„Jobb nektek, hogy elmegyek, mert ha el nem
megyek, a Vigasztaló nem jön el hozzátok.” Fi-
atalok kérték tőlem, hogy mondjak nekik vala-
mit a Szentháromságról. Ezt a provokatív mon-
datot mondtam: Ha Isten nem lenne Szenthá-
romság, nem találnám értelmesnek az életet.
Ha ugyanis Isten csak egy személy lenne, nem
állíthatná Szent János azt, hogy Isten a Szeretet.
Képzeljünk el egy örökkévalót egyedül, egy
egyszemélyes, magányos öröklétet! A Szenthá-

romság misztériuma, amely először Pünkösd
napján tárul fel az emberi értelem előtt, a leg-
mélyebben érinti hétköznapjainkat, hiszen ha Is-
ten nem lenne Szentháromság, akkor nem len-
ne szerelem, nem lenne barátság, nem lenne
szülői és gyermeki szeretet sem. Higgyünk eb-
ben a szeretetben!

Balázs Pál, 
református esperes: 

Azokat a természeti erő-
ket, melyeket nem lehet

mérőeszközökkel meg-
mérni, mert láthatatla-
nok, hatássukkal pró-
báljuk mérni. Isten

Szentlelkének megszám-
lálhatatlan hatása van vilá-

gunkban, az emberi életekben. A keresztyénség
egész története tulajdonképpen a Szentlélek
munkájának a története. Néhány példát hoznék
ezek közül. A Szentlélek vígasztal. A bánatos-
nak, gyászolónak van szüksége vigasztalásra,
aki elveszített valakit vagy valamit. Mégis, vi-
gasztalódni minden ember szeretne, és külön-
böző módon keresi is azt. Az igazi vigasztalást
a Szentlélek, a Vigasztaló adja. Valaki egyszer
azt mondta, hogy a Lélek vigasztalása éppen
olyan, mint a hajnali harmathullás: magát a har-

matot nem lehet látni, csak amikor már ott csil-
log a fán, füvön, virágokon. A Szentlélek bölcs
tanítónk, mindenre megtanít. Tanulásra min-
denkinek szüksége van, ám vannak dolgok,
amiket csak az iskola padjaiban nem lehet meg-
tanulni. Jézus iskolájában a fő tantárgyak ezek:
szelídség, alázatosság, megelégedés. Ez utóbbit
Pál apostolnak is meg kellett tanulnia. A tanít-
ványok is pünkösd után értették (tanulták) meg
Jézus áldozatát, a feltámadást és a maguk kül-
detését. A lélek emlékeztet. Csodálatos ajándé-
ka Istennek az emlékezés. Arra tudunk emlé-
kezni, amit átéltünk, láttunk, hallottunk. A zsidó
népnek is állandóan emlékeznie kellett az
egyiptomi szabadulásra, pusztai vándorlásra,
honfoglalásra. A tanítványoknak számos szorult
helyzetben eszükbe juttatta a Szentlélek azokat
az Igéket, melyekre éppen akkor szükségük
volt. Nevezetes eseményekre, szavakra, szeret-
teinkre sokáig visszaemlékezünk. Hogyne em-
lékeztek volna a tanítványok Jézus szavaira,
csodáira? Bíztat bennünket Jézus, hogy kérjük
a Szentlelket, hogy munkálkodjon bennünk és
általunk. Kívánom minden Kedves Testvér szá-
mára a pünkösdi ünnepen, de méginkább a hét-
köznapokra nézve Isten Szentlelkének erejét: vi-
gasztalását a szomorú szívűeknek; tanítását a
szelídségre, alázatosságra, megelégedésre; em-
lékeztetését Jézus szavaira, tetteire.

PünKösd: a meGúJult élet üZenete

Görög katolikus templom: május 15-16-án: 8.30 óra reggeli imádság, 9 óra szent liturgia.
Kisboldogasszony templom: május 14-16-án 18 órától szentmise.
Munkás Szent József templom: május 15-16-án 9.30 órától szentmise.
Református templom: május 15-16-án istentisztelet.

ünnePi sZeRtaRtási Rend

viZuális veRsenyeKen 
JelesKedteK

A Bocskai István Katolikus Gimnázium sok tehetséges, grafikát és festészetet kedvelő nö-
vendékei között öt tanuló kimagasló eredményt ért el március és április folyamán. A második
fordulóba való bejutásával kiváló eredményt ért el Kecskés Vanda márciusban, az Országos
Középiskolai Tanulmányi Versenyen, ahol az ország összes középiskolájából hatvan diákot vá-
logattak ki. Nem állt távol a harmadik fordulóhoz szükséges pontszám eredményétől, ami
nagyon szép teljesítmény iskolánk alacsony vizuális kultúra óraszáma mellett. 

Az áprilisban megrendezett megyei középiskolai rajzversenyen díjazott tanítványaink: Kecs-
kés Vanda (11. A) I. díj, Perecsi Enikő (11. A) III. díj, Pelbárt Enikő (11. A) különdíj. A PREZI és
RSK országos képregény-rajzoló pályázatán harmadik lett Bogoly Levente (9. A), a Bekecsi 
II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola környezetvédelmi rajz-pályázatán pedig második helyen
végzett Vig Attila (8. H). A diákoknak ezúton szeretnénk gratulálni a rajz – grafika – festészet
iránti elkötelezettségükért, erőfeszítéseikért, szorgalmukért. Köszönjük, hogy tehetségükkel
gimnáziumunknak is elismerést szereztek!

Rolek Ildikó Ágnes, vizuális kultúra tanár
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A VÁRoS FEJLődÉSÉNEK SZoLGÁLATÁBAN: 
BoRoS ISTVÁN

A szerencsi cég 1982-ben egy termelőszövetkezet mellékágazatából ala-
kult, majd 1983-ban Boros István vezetésével létrejött a Szivárvány Építő -
ipari Szakcsoport. Pár évvel később a fejlődés útján átalakult korlátolt
felelősségű társasággá.
– Annak idején azzal a céllal indítottam a vállalkozást, hogy munkahe-
lyeket teremtsek. Minél több embert szerettem volna foglalkoztatni. Ez
ma sincs másképpen, hiszen jelenleg száz ember dolgozik nálunk. Büsz-
kén sétálok végig Szerencs utcáin, hiszen ötven métereként találok olyan
épültet, aminek részt vettem a felújításában, építésében. Sok munkát
azért kaptunk meg, mert jó szakemberekkel végezzük a dolgunkat, ala-
csony árakon. 
Boros István elmondása szerint minden épülettel elégedett, de a leg-
büszkébb mégis a Szerencsi Fürdő és Wellnessházra, amiért az Építőipari
Nívódíjat is megkapta a vállalkozó. A Szivárvány Építőipari Kft. munkáját
dicséri többek között a Népház, a polgármesteri hivatal, az uszoda, a Vi-
lágörökségi Kapuzat és a Munkás Szent József templom. A környék álta-
lános iskoláinak, és tornacsarnokainak rekonstrukcióját is a szerencsi cég
végezte. 
Boros István nagy örömmel töltötte el, hogy ő is megkapta a város ki-
tüntetését.
– Meglepett, amikor megkaptam az elismerésről szóló levelet, mert nem
gondoltam, hogy én leszek az az ember a városban, akit érdemesnek
tartanak a Pro Urbe Szerencs díjra. El is érzékenyültem. Ez egy visszajel-
zés, hogy elismerik és megbecsülik a munkámat. Ilyenkor végiggondolja
az ember, hogy milyen munkálatokat végzett el a 33 év alatt. Erre büsz-
kének kell lennem és az is vagyok – mondta el a vállalkozó, majd hozzá
tette: a tervei között szerepel, hogy tovább dolgozik a város szépítésén,
fejlesztésén. Nemrég fejezték be az egykori szerencsi cukorraktár teljes
felújítását, jelenleg pedig egy kastély felújítását végzik Mádon.
Boros István azt mondja, hogy mindenért meg kellett dolgoznia, de a
családja mindenben támogatta. Azt vallja, hogy a munka akkor igazán
eredményes, ha szívvel lélekkel végzi az ember. 

A LABdARúGó-METEoR: 
LuKÁCS BERTALAN

A Szerencs VSE futballedzője, Lukács Bertalan hetven éve sportol aktívan
és mindene a labdarúgás. Mindig is az volt a vágya, hogy gólokat rúgjon,
hiszen elmondása szerint gyors és mozgékony gyerek volt. 1946-ban lett
a szerencsi csapat igazolt labdarúgója. – Egyszer az edzőm beállított a
kapuba, és olyan jól sikerült az edzés, hogy onnantól kezdve hálóőr let-
tem. Így aztán gólrúgás helyett védenem kellett, ezen a poszton játszot-
tam tovább – idézte fel a kezdeteket az a kitüntetett, aki mindig a sze-
rencsi csapat tagja volt kivéve akkor, amikor katona lett. Miután leszerelt
hű maradt szeretett csapatához és visszajött a nevelőegyesületéhez. Berti
bácsi azt mondja, a sport a lételeme. – A sportban a futás, a sok mozgás
volt az erősségem. Aktívan már nem sportolok, mert a 83. életévemben
vagyok, de a mozgás még mindig éltet.
Az aktív labdarúgás befejezése után Lukács Bertalan edzősködni kezdett,
pályafutása hosszú és sokrétű volt: – Dolgoztam egy időben a mádi és
tállyai gárdával is. Tóth Istvánnal megbeszéltük, hogy csinálunk Szerencsre
egy jó csapatot. Létre is jött a megegyezés a vezetőséggel, és elvállaltuk a
munkát. A megyei harmadik osztályban kezdtük és a második évben meg-
nyertük a bajnokságot. A következő éven megyei kettőben bajnokságot
nyertünk. Jelenleg a megyei első osztály tizedik helyén áll az együttesünk.
Berti bácsi hét évtizede tevékenykedik a sportban és sok sportbarátot
szerzett. Szerencsésnek tartja magát, mert mindvégig azt csinálhatta,
amit igazán szeretett. – A sportban vannak sikerek és kudarcok. Minden
sportoló és sportvezető vágyik arra, hogy elérje a maximumot. Én úgy
érzem, hogy ezzel a Pro Urbe kitüntetéssel közel állunk a maximumhoz
– fogalmazott a veterán edző.
Lukács Bertalan a jövővel kapcsolatban elmondta: továbbra is folytatja a
fiatalok edzését és a női labdarúgócsapatunk edzésében is segít. – Olya-
nok vagyunk már ebben a korban, mint a lehulló meteorok. Van, amelyik
a légtérben megsemmisül, van, amelyik hosszabb utat választ, utána föl-
det ér. Én ezen az úton szeretnék még egy pár lépést megtenni. M. B.

Szerencs város napján minden évben ünnepélyes keretek között fejezi ki tiszteletét az önkormányzat mindazok iránt,
akik munkájukkal hozzájárultak a város gazdasági, társadalmi, szellemi életének fejlődéséhez, a közösség építéséhez.
Idén Boros István, a Szivárvány Építőipari Kft. ügyvezető igazgatója, valamint Lukács Bertalan labdarúgó edző vehette
át a megtisztelő elismerést.

átadtáK a PRO uRbe sZeRencs
KitüntetéseKet
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A ’80-as években a kórus az utazási lehető-
ségeket, és a kapcsolatokat jelentette. – Nagyon
szép kórus utak állnak mögöttünk. Eleinte Szlo-
vákiába, Lengyelországba és Erdélybe sikerült el-
jutnunk, aztán kinyílt a kapu és el tudtunk menni
Olaszországba, Görögországba, Franciaországba
és Lengyelországba is. Európa legnyugatibb szá-
razföldi csücskétől bejártuk a kontinenst. Szá-
munkra a kórus kinyitotta a világot. – idézte fel
Nagy Lajosné, aki 1975-től énekel a karban. A
Hegyalja Pedagógus Kórus 1989 előtt megkapta
a „Szocialista Kultúráért” kitüntetést. Kétszeres,
majd örökös „Kiváló Együttes” díjuk is van. Az
országos minősítéseken vegyeskari kategóriá-
ban  fesztiválkórus fokozatot értek el. Hatszor
nyerték el a Magyar Rádió aranyplakettjét. A 25
éves évfordulójukon, 1994-ben Kodály emlékér-
met és Pro Urbe Szerencs díjat kapott a kórus.
Repertoárjukban egyházi művek, madrigálok,
népdalfeldolgozások, spirituálék egyaránt sze-
repelnek. Dr. Sándor Zoltán karnagy azt mondja,
hogy az utóbbi időben arra törekedtek, hogy
minden darabot eredeti nyelven énekeljenek. 

– Próbálunk újabb formákat és lehetőségeket
keresni. A közelmúltban kezdtünk el a sátoralja-
újhelyi Lavotta zenekarral közösen, oratórikus
profilban – zenekari kísérettel – énekkari mű-
veket előadni, ami nagyon tetszik a kórusnak,
kicsit más színt hoz az életünkbe. A jövőbeli ter-
vekről a közösség jelenlegi vezetője, Fábián Ot-
tóné számolt be érdeklődésünkre, aki 1982-től
tagja a karnak. – Szeretnénk a környező, hatá-
ron túli területeket felkeresni. Jelenleg a Torna-
aljára való visszatérést tervezzük, valamint az
erdélyi barátságot is szeretnénk felújítani, azon-
ban a külföldi utak megvalósítását pénzügyi és
egyéb okok nehezítik. A tervek szerint a közelgő
50 éves évfordulót is méltóképpen fogjuk meg-
ünnepelni – mondta a vezető. 

A kórus gazdagítja Szerencs életét, hiszen
gyakorlattá vált, hogy a nemzeti ünnepeken, és
városi rendezvényeken szerepelnek. Nagy egy-

házi ünnepek alkalmával a templomokban is
énekelnek, híres a karácsonyi hangversenyük.
Az énekkar tagjai mindannyian örömmel járnak
a próbákra, ahol mindig családias a hangulat és
elmondásuk szerint a fellépések, a hangverse-

nyek igazi közösséget formáltak és baráti kap-
csolatokat alakítottak ki. Ma már bárki tagja le-
het a dalkörnek, bár többségében továbbra is
aktív és nyugalmazott oktatók, tanárok alkotják
a Hegyalja Pedagógus Kórust. M. B.

A Hegyalja Pedagógus Kórus 1969
őszén alakult, az akkori járási pedagó-
gusok alapították Hagymási József ve-
zetésével. Később Reményi János vette
át a szakmai vezetői feladatokat. Az
együttes jelenlegi, művészeti irányítója
és karnagya dr. Sándor Zoltán, a Mis-
kolci Egyetem Bartók Béla Zeneművé-
szeti Intézetének igazgatója. Napjaink-
ban 25 főből áll a kórus, és még ma is
van olyan tagja, aki az alapítás óta ré-
sze az énekkarnak.

múltRÓl, JelenRől, JövőRől: 
a heGyalJa PedaGÓGus KÓRus

A Bocskai István Gimnázium elvégzése után az ifjú
Komáromi Éva édesapja javaslatára választotta a gyógy-
szerész pályát, családjukban több orvos is volt. A Szegedi
Egyetem gyógyszerész szakán céltudatos diákként sokat
és szorgalmasan tanult. Gyakorlati idejét a Siska Gábor
által vezetett Centrum gyógyszertárban végezte Szeren-
csen, majd az egyetem elvégzése után is itt helyezkedett
el. Nagyon jó baráti kapcsolatot alakított ki Siska Gábor-
ral, egyfajta mentorként tekintett rá. 

A '80-as években nehéz körülmények között dolgoz-
tak a gyógyszerészek, mert sok ügyeletet kellett vállal-
niuk munka után, ami maximálisan leterhelte őket és ke-
vés fizetést kaptak. Leskóné Dr. Komáromi Éva ennek el-
lenére szerette a munkáját, és rengeteget dolgozott.

Az 1995-ös privatizáció során a Centrum patikát és annak működtetési jogát ő nyerte el. 
A szervezési feladatokat Jáborszkiné Bodnár Ágnesnek, a helyettesének engedte át. 1996-tól
dolgoztak együtt és szakmailag teljes egészében kiegészítették egymást. Az orvosok is elismerték
a munkájukat, sokszor kértek tanácsot tőlük gyógyszerekkel kapcsolatban. Férje szerint teljesen
kiteljesedett a szakmájában. A kollégákkal nagyon jól kijött, névnapokon, összejöveteleken csa-
ládias hangulatban ünnepeltek a dolgozók. Összetartó közösség volt, szerették egymást. 

Leskóné Dr. Komáromi Éva nagyon szerény volt, de kitartó és nem kímélte magát ha mun-
kájáról, vagy a családjáról volt szó. 1980-ban ismerte meg férjét, akivel egy évvel később ösz-
szeházasodtak. A gyerekeiért mindent megtett, imádta őket. Fia és lánya is követik a pályán,
most ők viszik tovább a gyógyszertárat.

emléKeZés a GyÓGysZeRésZRe
Közel egy éve hunyt el Leskóné dr. Komáromi Éva, a sokak által ismert és
kedvelt gyógyszerész. Az alábbi sorokban a kiváló szakemberre emlékezünk,
felidézve pályája főbb állomásait.
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Az idei esztendő második véradó
akcióját április 29-én tartották a Rá-
kóczi-várban.

Horváth-Angyal Ildikó, a Magyar Vöröske-
reszt Szerencsi Szervezetének vezetője az ese-
ményt értékelve elmondta, hogy ezúttal mint -
egy harminc személy döntött úgy, hogy él a
lehetőséggel és segít rászoruló embertársain.
A következő időszak véradó eseményei:

Május 11-én Tarcalon (6Puttonyos Borfalu,
10-13 óra), május 18-án Legyesbényén, (Műve-
lődési Ház, 12-14.30 óra),május 24-én Tokajban
(kollégium, 10.30-15.30 óra), május 26-án Tak-
taszadán (Művelődési Ház, 8-11 óra) és Mező-
zomboron (polgármesteri hivatal 12.30-16.30
óra).

Adj vért, és ments meg három életet! 
– szól a véradás szlogenje.

Házasságot kötöttek: Bajusz Dávid – Mül-
ler Klaudia, Erdélyi Attila – Deme Krisztina, Ba-
jusz Viktor – Kiss Ágnes, Moczó Krisztián –
Glonczi Renáta.

Születtek: Csorba Dorka, Prekob Léna, Stev-
lik Kamilla, Varga Tímea, Horváth Liliána Betti-
na, Balázs György Noel.

Elhaláloztak: Hudák Pál (56 év), Kundrát Jó-
zsef (65 év), Sántha Barnabásné sz. Kovács Ve-
ronika Erzsébet (61 év), Gulyás Józsefné sz. Sza-

bó Mária (92 év), Kristóf Lajosné sz. Lengyel Klá-
ra (82 év), Rácz Józsefné sz. Kovács Borbála 
(91 év), Tóth Anna Magdolna az. Tóth Anna
Magdolna (61 év), Urbán István (91 év), Kele-
men Károly (62 év), Kertész Sándor (64 év),
Tóth Miklós (62 év), Kendi Mihályné sz. Cserépi
Julianna (90 év), Huszák Oszkár (82 év), Zselen-
ko Barnabás (83 év), Réti Istvánné sz. Tóth Má-
ria (88 év), Lipniczki László (74 év), Sütő Lajosné
sz. Ónodi Erzsébet (87 év).

Lakárdy Albertné,
Ibolya

május 15-én 75 éves lesz.
Születésnapján sok szeretettel

köszönti a család.

A szerencsi Sziget Alapítvány idén is
megrendezi hagyományos gyalogtúráját. 
A természetjárást kedvelők tizenharmadik
alkalommal emlékeznek meg ilyen módon
Kiss Attiláról, a tragikusan fiatalon elhunyt
gimnáziumi igazgatóhelyettesről.

A túra ezúttal május 28-án, 8 órakor indul a
szerencsi Rákóczi-vártól, ahonnan az Árpád-he-
gyen, majd a Hidegvölgyön át Monokra, végül
a Zápor tározónál Megyaszóra, az ottani refor-
mátus temetőbe vezet az út, ahol Kiss Attila sír-
jánál róják le tiszteletüket a túrázók. A mintegy
18 km-es természetjárás résztvevői a céltól kü-
lönjárati autóbusszal utaznak vissza Szerencsre.
Javasolt felszerelés: bejáratott túrabakancs, tar-
talék zokni, esőköpeny, egy kulacs víz, egész-
ségügyi csomag, sapka a napsütés ellen. A gya-
logtúrára minden érdeklődőt szeretettel várnak.

anyaKönyvi híReK
2016. máRcius 1. – áPRilis 5.

adJ véRt, életet menthetsZ!
Akik nem éltek a munkáltatói adómegálla-

pítás, valamint az egyszerűsített bevallás le-
hetőségével, azoknak legkésőbb 2016. május
20-áig személyi jövedelemadó bevallást vagy
adónyilatkozat bevallást kell benyújtaniuk a
Nemzeti Adó- és Vámhivatalhoz.

A 2015-ben bevallási kötelezettség alá tar-
tozó jövedelmet az azt terhelő adóval a fent
említett időpontig kell a személyijövedelema-
dó-bevallás keretében elszámolni. Ha valaki a
pótlékmentes részletfizetés igényléséhez előírt
feltételeknek nem felel meg, vagy ezzel a lehe-
tőséggel nem kíván élni, annak szintén eddig a
határnapig, kell a bevallással egyidejűleg még
fizetendő adó teljes összegét is megfizetnie. 

Nem kell személyi jövedelemadó bevallást
benyújtani abban az esetben, ha valaki koráb-
ban (február 15-éig) az egyszerűsített bevallás
lehetőségét választotta, és a törvényi feltéte-
leknek egyébként megfelel, vagy a munkálta-
tójától kérte az éves adója megállapítását. Ak-
kor sem kell nyilatkozatot benyújtani, ha valaki
az adóévben egyáltalán nem szerzett bevételt,
vagy csak olyan bevételre tett szert, amelyet a
törvény rendelkezései szerint nem kell bevalla-
nia (például: szociális segély, nyugdíj, gyermek-
gondozási segély, gyermeknevelési támogatás).

A papíralapú bevallást az állandó lakóhely
szerint illetékes megyei adóigazgatósághoz
kell postai úton, ajánlott küldeményként el-
küldeni vagy az ügyfélszolgálaton személye-
sen átadni. Ügyfélkapu eléréssel elektronikus
úton is benyújtható a bevallás. 

A személyijövedelemadó-bevallására szol-
gáló 1553-as jelű nyomtatvány a NAV bármely
ügyfélszolgálatánál beszerezhető, vagy a
www.nav.gov.hu honlapról letölthető.

KöZeleG aZ adÓ-
bevallás hatáRideJe

Kiss attila
emléKtúRa A Borsodvíz Zrt. tájékoztatja a fogyasz-

tókat, hogy az ivóvízminőség-javító prog-
ram keretében folytatódnak a korábban
megkezdett munkálatok: a csővezetékek
mosási csomópontjainak kialakítása, mec -
ha nikai tisztítása és fertőtlenítése. A tevé-
kenység ideje alatt – 7 és 17 óra között –
egy-egy utca, illetve településrész vízszol-
gáltatásból történő kizárására kerül sor. 
A részleges vízhiány május 6-án (pénteken)
az alábbi utcákat érinti: Hegy utca, Ondi út,
Felsőpincesor utca, Szabadság utca, Kölcsey
utca, Vajda J. utca, Landler J. utca, Petriko-
vits L. utca, Veres Péter utca, Csokonai utca,
Szilas A. Pál utca, Szemere Bertalan utca,
Fenyves utca, Váci Mihály utca.

Az üzemszünet ideje alatt vízszállító tar-
tálykocsival, víztároló tartály közterületen
történő elhelyezésével biztosítja a szolgál-
tató a jogszabályi előírásoknak megfelelő
mennyiségű ivóvizet.

RésZleGes 
víZhiány



Mindenki által ismert, sokfe-
lé előforduló növény a csalán.
Szerte a világon számtalan
fajtája van, nálunk leggyako-

ribb a nagy csalán. Megtalálha-
tó erdőn-mezőn, vízparton, kisker-

tekben is, különösen szereti a nitrogénben gaz-
dag talajt. Kertészek, kirándulók nem szeretik,
mert csípős, és nehezen kiirtható gyomnövény,
de sokoldalú gyógyhatása miatt igen nagy
megbecsülésnek örvend a természetgyógyá-
szok körében. Az egyik legjobb vértisztító
gyógynövény, tavaszi méregtelenítő kúrák nél-
külözhetetlen segítője. Eltávolítja a szervezet-
ből a felhalmozódott méreganyagokat, csök-
kenti a vér húgysavszintjét, ezért hatékonyan
alkalmazható reuma, köszvény, ízületi gyulla-
dások kezelésére. Hagyományos népi felhasz-
nálása nemcsak gyógyteaként szokás, ősi
módszer a fájós ízületek csalánnal való meg-
csapkodása. Vízhajtó hatása révén jól használ-
ható vesehomok elhajtására, vesekő megelő-
zésére is. Kőképződésre hajlamosak ne feled-
jenek időnként csalánkúrát végezni. Teája élén-
kítő hatású, magas vitamin, nyomelem, és leg-
főképp vastartalmának köszönhetően. A népi
gyógyászatban köhögés csillapítására, fájós to-
rokra, hurutos állapotok megszüntetésére is
ajánlják. Vércukorszint csökkentő keverékek al-

kotórészeként is ismert. Nemcsak a levele, gyö-
kere is használható, prosztatabán-
talmak esetén jó hatású. Fontos tudni,
hogy belsőleg hat hétnél tovább nem al-
kalmazható, napi adagja
két bögre, kivéve a vese-
homok elhajtásánál, ilyenkor
rövid ideig nagyobb mennyiség
is fogyasztható. Ügyeljünk a
helyes adagolásra, mert túl-
adagolás esetén allergiás re-
akciókat okozhat! Élelmi-
szerként is ismerjük, Székelyföldön kedvelt böjti
étel a tisztító hatású csalánleves és főzelék.
Külsőleg is alkalmazható, aranyeres panaszok-
nál, reumánál ülőfürdőként. Forrázata kiváló
hajápoló, regenerálja a hajhagymákat, ezért
hajhullás csökkentésére, zsírosodás ellen hasz-
nálhatjuk. Pattanásos arc gőzölésére is jó. Ked-
velt növénye a biokertészeknek is, erjesztett le-
vele rovarűző hatású, és zöldtrágyaként is ki-
váló. Házi használatra könnyedén gyűjthető,
arra ügyeljünk, hogy kellően tiszta helyen szed-
jük! Gyűjtésére most a legmegfelelőbb az idő,
friss hajtásaiból kiváló minőségű tea készíthe-
tő. Szerteágazó gyógyhatásaival érdemes meg-
ismerkedni, nyugodtan állíthatjuk, hogy ebben
a „fűben” a szokásosnál is több orvosság van.

Vitelki László, Szerencsi Gyógynövénybolt

eGésZséGünKéRt
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A szénanátha és az allergiás eredetű asztma
egyaránt a modern kor betegsége, kiváltói a
gyakran használt vegyszerek és egyéb kemikáliák,
melyek provokálják a hajlam kialakulását. A min-
dennapokat átható stressz is nagyban hajlamossá
tesz a betegségre. Ez utóbbi tényezők állandóan
jelen vannak életünkben, ezért az allergiás bete-
gek számának csökkenésével az újabb és újabb,
hatékony terápiás lehetőségek ellenére sem szá-
molhatunk. Bár maga az allergia nem gyógyítható
ki véglegesen, ugyanakkor súlyosbodása elkerül-
hető, azaz szinten tartható éveken keresztül, mi-
nimális mennyiségű tabletta vagy inhalációs szer
alkalmazásával. A súlyos szénanátha kezelésére
alkalmazható speciális immunterápia által pa-
naszmentes állapotba hozható a beteg, ugyanez-
zel a módszerrel a súlyos, nem kontrollált allergiás

asztmásoknál pedig egyensúlyban tartható a be-
tegség, általa javul az életminőség és a páciens a
kortársaihoz hasonló mindennapi életet tud élni.

A Szántó J. Endre Egyesített Szociális és
Egészségügyi Intézetben péntekenként 9-14
óráig fogadja a pácienseket Dr. Szabó Melinda
főorvos, akinek az allergiás asztma és allergiás
rhinitis – közismert nevén szénanátha – kivizs-

gálása, gyógykezelése és gondozása a szakte-
rülete. A szakrendelésre (beutalóval, időpont
egyeztetéssel) bejelentkezők előbb egy általá-
nos kontrollon – vérnyomásmérés és EKG – es-
nek át, majd légzésfunkció és provokáció-vizs-
gálatokat végeznek az allergia kiszűrésére, illet-
ve szükség esetén vért vesznek tőlük, így kap-
nak teljes képet a problémáról.

A tavasz kezdetével, a fák virágzásával
elkezdődött az allergiadömping, ilyen-
kor ugrásszerűen megnő az orvoshoz
forduló páciensek száma. A tavasszal
jelentkező allergiás tünetek esetén az
allergológia szakrendelést érdemes fel-
keresni, amely immár négy esztendeje
fogadja a betegeket a szerencsi rende-
lőintézetben.

aZ alleRGia és aZ asZtma KeZelhető

Az alábbi fotóval időutazásra és játékra invitáljuk olvasóinkat. Kérdésünk, hogy hol,
melyik ma ismert épület előtt készült 1968-ban a fénykép? (fotó: Nyitray Előd)

A feladvány megfejtői között egy kétszemélyes belépőt sorsolunk ki, mely a Szerencsi
Fürdő és Wellnessház-
ba szól. A helyes vála-
szokat postai boríték-
ban vagy levelezőlapon
juttassák el május 20-
áig szerkesztőségünk
címére (3900 Szerencs,
Kossuth tér1.), vagy a
Népház bejáratánál el-
helyezett postaládánk-
ba. A borítékra írják rá:
Időutazás.

hOl KésZült a FOtÓ?

Legutóbbi játékunk he-
lyes megfejtése: Gyógy-

növényeink egy évig őrzik meg hatóanyag
tartalmukat. A helyes választ beküldők közül
Zemlényi Lászlóné, Szerencs, Bocskai u. 7.
szám alatti olvasónk a Szerencs, Rákóczi út
104. szám alatt található Szerencsi Gyógynö-
vénybolt ajándékcsomagját nyerte. A nyere-
ményről szóló utalvány átvehető a Szerencsi
Hírek szerkesztőségében. Új kérdésünk: Hány
bögre csalánteát javasolt inni egy nap?
Megfejtéseiket legkésőbb 2016. május 20-áig,
postai borítékban, vagy levelezőlapon juttas-
sák el szerkesztőségünk címére (3900 Szerencs,
Kossuth tér 1.), vagy a Népház bejáratánál el-
helyezett postaládánkba. A borítékra kérjük, ír-
ják rá: Egészségünkért.

JátéKJátéK

a hét GyÓGynövénye: a csalán
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Az Országos Mentőszolgálat szerencsi állo-
mása nyílt napot szervez május 10-én a
mentők napja alkalmából. Az érdeklődőket
– elsősorban iskolás és óvodás csoportokat
– 10 és 15 óra között várják a szerencsi

mentőállomáson (Malom utca 9.), ahol meg-
ismerkedhetnek a mentőszolgálat feladataival

és a munkájuk során alkalmazott eszközökkel.

A Szerencsi Művelődési Központ rajzpályázatot hirdet általános iskolák
alsó és felső tagozatos diákjai számára, melynek témája: csokoládé és
fesztivál. A pályaműveket szabadon választott techni-
kával elkészítve, A/4-es méretben lehet beküldeni
május 23-áig. Postacím: Szerencsi Művelődési Köz-
pont Könyvtár, 3900 Szerencs, Rákóczi-vár, Huszár-
vár u. 11. A legjobb pályaművek óriásplakátra ke-
rülnek, valamint csokicsomagot és csokoládé
fesztiváli belépőt nyerhetnek a legügyesebbek.

nyílt naP a mentőKnél

A rendezvény megnyitóján Nyiri Tibor alpolgármester köszönetet mondott Juhász At-
tilának, aki közel tíz év alatt gyűjtötte össze a bemutatott játékokat. Nyiri Tibor beszédében
kiemelte, hogy a játék az ember lénye, a génjeiben van. A játék mindenki számára a va-
lóságot és a képzeletet köti össze – fogalmazott. A 2006 óta gyarapodó játékgyűjtemény-
nek jelenleg a hatvan százaléka tekinthető meg és folyamatosan bővül majd a kiállítás. 

A tárlaton megtekinthető, csokiból faragott szobrok Ekker Róbert szobrászművész mun-
káját dicsérik, aki minden esztendőben készít egy-egy alkotást a szerencsi csokoládé fesz-
tiválra. E műveinek többsége – melyek közül több Guinnes-rekordot ért el – látható most
a turisztikai központ bemutató termében. 

A kiállítás minden héten keddtől vasárnapig tekinthető meg 9 és 16 óra között.

Régi játékokból és csokoládészobrokból összeállított kettős tárlatra várja
a látogatókat április 18-ától a turisztikai központ. A kiállításon Juhász At-
tila játékgyűjteményét, valamint Ekker Róbert csokoládéból faragott
szobrait tekinthetik meg az érdeklődők.

Szerencs Város Önkormányzata pályázatot hirdet helyi kisvállalkozások támogatására. A kiírás célja, hogy a helyi
gazdaság fejlesztése, a városban lakók életminőségének javítása és a foglalkoztatás elősegítése érdekében ösztö-
nözze a vállalkozásokat a település közigazgatási területén való letelepedésre vagy fejlesztésre, a már meglévő vál-
lalkozások megtartása és fennmaradásának elősegítése mellett. Ennek érdekében Szerencs önkormányzata új mun-
kahelyek létesítését, illetve meglévő munkahelyek megtartását célozva, vissza nem térítendő támogatás nyújtásával
közvetlen előnyöket kíván biztosítani a helyi kisvállalkozások számára, hogy hozzájáruljon üzleti tevékenységük el-
indításához, működési költségeik csökkentéséhez. A rendelkezésre álló támogatási keretösszeg 5 millió forint.

ÓdOn JátéKOK és csOKOládésZObROK

Munkahelyteremtő támogatás

Az a vállalkozás pályázhat, amely betele-
pülő vállalkozásként – ha legalább egy éve
folyamatosan működik – vállalja, hogy Sze-
rencs közigazgatási területén székhelyet/te-
lephelyet hoz létre, és legalább 2, de legfeljebb
15 új munkahelyet létesít, továbbá azt, hogy
az új álláshelye(ke)t munkaszerződés kereté-
ben legalább a pályázat évét követő év végé-
ig folyamatosan fenntartja és betölti, és az új
munkavállaló(ka)t kizárólagos munkaviszony-
ban, teljes- vagy részmunkaidőben foglalkoz-
tatja. Pályázhat az a vállalkozás is, amely
székhellyel/telephellyel már legalább egy éve
rendelkezik Szerencs városában, és vállalja,
hogy ott a kérelem benyújtását követően, a
tárgyévet megelőző évre számított átlagos

statisztikai állományi létszámát legalább 1 fő-
vel növeli. Továbbá, hogy az új álláshelye(ke)t
munkaszerződés keretében legalább a pályá-
zat évét követő év végéig folyamatosan fenn-
tartja és betölti, és az új munkaválla ló(ka)t ki-
zárólagos munkaviszonyban, teljes- vagy
részmunkaidőben foglalkoztatja.

Munkahelymegtartó támogatás

Az a vállalkozás pályázhat, amely legalább
2 éve székhellyel, telephellyel rendelkezik Sze-
rencs közigazgatási területén, és vállalja, hogy
a vállalkozás átmeneti gazdasági nehézségei
miatt elbocsátás veszélye által fenyegetett
munkavállalót teljes vagy részmunkaidőben
továbbfoglalkoztatja, és ezt legalább a pályá-
zat évét követő év végéig fenntartja, illetve a

részmunkaidőben foglalkoztatott munkaválla-
ló(ka)t teljes munkaidőben foglalkoztatja to-
vább, legalább a pályázat évét követő év vé-
géig.

Homlokzat-felújítási támogatás

Az a vállalkozás pályázhat, amely vállalja
székhelye/telephelye/üzlethelyisége/üzeme
épületének a közterületről feltáruló homlok-
zata felújítását, homlokzat-felújításra nem
szoruló épületének csatorna-felújítását, cse-
réjét, nyílászárók cseréjét.

A pályázathoz szükséges dokumentá-
ció megtalálható a honlapon, továbbá a
polgármesteri hivatal ügyfélszolgálatán. 

A benyújtás határideje
2016. június 1. 16 óra.

munKahelyteRemtő és -meGtaRtÓ támOGatás

teRveZZ ÓRiásPlaKátOt!
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INGATLANINGATLAN
Szerencs központjában, mégis csen-
des és nyugodt környezetben egy mo-
dern, 140 m2-es hasznos alapterületű,
mediterrán típusú ház, valamint
ugyanitt 600 m2-es külön bejáratú épí-
tési telek eladó. Érd.: 20/348-9548. (8)
Eladó egy 51 m2-es, 2 szobás földszinti
felújított panellakás. Műanyag ajtó +
ablakok, gázfűtés, klíma, belülről leszi-
getelt szobák. Érd.: 20/542-0861. (8)
Szerencs csendes környékén a belvá-
roshoz közel eladó egy folyamatosan
rendben tartott, felújított 2 szoba +
nappalis családi ház. Érd.: 20/295-8832.
(8-9-10)
Bekecs belterületén (Gábor Áron utca
19/1.) 1692 m2 közművesített telek, áron
alul eladó. Érd.: 30/418-3748. (8-9)
Eladó Szerencs belvárosában, a Béke
utca 3. szám alatt egy 110 m2 lakóte-
rületű, összkomfortos, gáz központi
fűtéses, felújítandó családi ház 320 m2-
es telken, 30 m2-es garázzsal és a ház
alatt húzódó, 10 m hosszú borospincé-
vel. Érd.: 20/274-5356. (8)
46 m2-es lakás eladó Szerencs köz-
pontjában, CSOK igénybe vehető. Érd.:
47/363-097. (8)

Szerencs központjában, mégis csen-
des környezetben eladó 112 m2-es 
3 szoba, nappalis családi házam, mely
teljesen felújított, déli fekvésű, parko-
sított udvarral. Érd.: 30/403-9566. (8-
9-10-11)
Építési telek Szerencs-Ond főutcáján
panorámás környezetben áron alul
eladó. Érd.: 20/463-2984, 47/360-
030. (8)
Kiadó bútorozatlan, felújított lakás a
Kossuth utcában Szerencsen. Érd.:
20/494-4590. (8-9)

VEGYESVEGYES
Bontott cserépkályha, akár beépí-
téssel is eladó. Érd.: 20/573-5528. (8)
Szerencs, Takta u. 3. sz. alatti 300 m2

terület eladó. Érd.: 47/588-242. (8)
Vásárolok képeslapokat 1800-1945-
ig, képregényeket, fém és papírpén-
zeket, régi könyveket, katonai dolgo-
kat 1800-1945-ig, hagyatékot, kitün-
tetéseket 1800-1945-ig. Érd.: 20/366-
1399, 47/591- 410. (8-9-10-11)

LakosságiLakossági

apróhirdetés

HIRDETÉS

a szerencsi hírek 
következő száma

2016. május 27-én 
jelenik meg.



Ünnepi koncertre várta az érdeklődőket április 20-án a Szerencsi
Művelődési Központ.

A Szerencs város napja alkalmából rendezett hangversenyen Koncz
Ferenc polgármester mondott köszöntőt a Rákóczi-vár színháztermében,
majd színpadra lépett a Hegyalja Pedagógus Kórus és a Szerencsi Férfikar.
A horvátországi testvérvárosunkból, Podgorából érkezett énekkar (fo-
tónkon) Dalmácia zenéjéből adott
ízelítőt az érdeklődőknek, mando-
lin és gitár kísérettel.

A Miskolci Egyetem Bartók Béla Ze-
neművészeti Intézetének hallgatói ad-
tak jótékonysági gitárkoncertet április
27-én a Rákóczi-vár lovagtermében. Az
ifjú hangszeresek Bogdanovic, Rodrigo,
Bach és Bizet műveiből adtak ízelítőt.
A koncertből befolyt összeget a szeren-
csi művészeti iskola a tehetséges tanu-
lók támogatására fordítja.
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A Szerencsi Tudománybarátok Körének vendégelőadójaként
dr. Ternyák Csaba tartott előadást április 21-én a Bocskai István
Katolikus Gimnáziumban. Az Egri Főegyházmegye főpásztora
a Hit és a tudomány kapcsolatáról fejtette ki gondolatait.

Mint elhangzott: a hit a lélek szárnyalása, a tudományra pedig úgy te-
kinthetünk, mint az ész szárnyalására. Mindkettő közös célja az igazság
keresése. A hit és a tudomány azért nem kerülhetnek ellentmondásba
egymással, mert nem riválisai, hanem kiegészítői egymásnak. 

Az egri érsek híres tudósoktól is idézett előadásában, közöttük Werner
Heisenberg fizikustól, aki szerint „Az első korty a tudomány poharából
ateistává tesz. A pohár alján pedig ott van az Isten!”. A hit és tudomány
szoros kettősét példázva a főpásztor a zsidó származású Einsteint is meg-
említette, aki gyerekkén mélyen keresztény érzésű volt. Egyesek ateistá-
nak, mások istenhívőnek vélték, de ő vallásos hitetlennek vallotta magát
és úgy tartotta: a tudomány vallás nélkül sánta, a vallás pedig tudomány
nélkül vak. Megközelíthetjük Istent a hit és a tudomány révén is. 

Ternyák Csaba Saint-Exupéry-től idézve zárta az előadást: „Jól csak a
szívével lát az ember. Ami igazán lényeges, az a szemnek láthatatlan.” Fon-
tos tehát, hogy ne csak nézzünk, de lássunk is – hangzott a szónoklat.

a hit és a tudOmány
is elveZet istenheZ

„A derűs időskor esélyei, lehetőségei ma” címmel tartott
előadást dr. Imre Sándor gerontológus április 28-án Szeren-
csen. A Hegyalja Kapuja Mozgáskorlátozottak Egyesülete ál-
tal szervezett eseményen Koncz Ferenc polgármester és 
dr. Korondi Klára köszöntötte az érdeklődőket.

A Rákóczi-vár lovagtermében dr. Imre Sándor többek között arról
beszélt, hogyan lehet az időskorban örömet, elégedettséget találni.
A nyugalmazott egyetemi tanár szerint ez nagyban függ az emberek
személyiségétől, hozzáállásától és életmódjától is. A gerontológus
hangsúlyozta az egészségre való törekvés fontosságát, kiemelve a
helyes táplálkozást és a rendszeres mozgást, valamint kiemelte a
társadalmi aktivitás jelentőségét. Az előadó szerint a derűs időskor
elképzelhetetlen boldog gyermekkor és örömteli felnőttkor nélkül.

a bOldOG idősKOR 
titKai

Állásajánlat! 
Munkalehetőséget kínálunk két
kategóriában szerencsi telephe-
lyen, szerencsiek és 20 km-es
körzetben élők számára. 
1. kategória: Gyakorló és nem gya-
korló, de szakmai képzettséggel
rendelkező CUKRÁSZOK számára. 
2. kategória: Nem szakmabeli, de a
CUKRÁSZ szakma iránt érdeklődő
és a gasztronómiában némileg jár-
tas munkavállalók részére, akiknek
képzését cukrásztanfolyam kereté-
ben biztosítjuk.
Érdeklődni: 20/464-7725-ös

telefonszámon.

éneKKaROK adtaK
hanGveRsenyt

GitáRKOnceRt aZ isKOla JaváRa
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Az esemény megnyitóján Csorba István szakosztályvezető köszöntötte
a megjelenteket, majd Koncz Ferenc polgármester is üdvözölte a résztve-
vőket. A városvezető köszönetet mondott a szakosztály tagjainak, amiért
nagyban hozzájárulnak a szerencsi sport életben tartásához. A találkozón
76 versenyző 32 csoportban, négy kategóriában állt asztalhoz, a mérkő-
zésre Borsod-Abaúj-Zemplén megyéből és a szomszédos régiókból érkez-
tek, de Szlovákiából, illetve Németországból is utaztak ide játékosok. A se-
lejtezők után a legjobbak juthattak a főtáblára, ahonnan egyenes kieséses
rendszerben dőlt el a végeredmény. A résztvevők magas száma miatt a
reggel kilenc órakor kezdődő verseny csak este nyolc órára ért véget. 
A IX. Szerencs Város Kupa férfi egyes győztese a németországi Buchenbach
játékosaként Révty László lett. A szerencsi Stadler Tamás ebben a számban

a harmadik helyen végzett. A férfi párosok mezőnyében a Köllő András
(Szerencs) – Révty László (Buchenbach) duó végzett az első helyen, míg a
Bodnár József – Stadler Tamás szerencsi kettős a második, a Korály Tibor
(Szerencs) – Galáth Ferenc (Mezőtúr) páros pedig a harmadik helyen zárt.

Az U11-es ifjúsági kosárlabda-bajnokság
utolsó fordulóját rendezték meg április 
24-én a Kulcsár Anita Sportcsarnokban. 
A Szerencsi darazsak (fotónkon) Szikszó
és Ózd gárdája ellen álltak ki, előbbitől 
41–53-ra kikaptak, utóbbit pedig 43–20
arányban legyőzték. Az U11-es kenguru-
bajnokságban az SZVSE két csapattal sze-
repelt. A 2005-ös születésűek másodikak
lettek, míg a 2007-ben született Szerencsi
Darazsak a nyolcadik helyen végeztek. To-
vábbi hír, hogy a diákolimpia megyei dön-
tőjének III. korcsoportjában a szerencsi Rá-
kóczi Zsigmond Református Általános Is-
kola kosárlabdacsapata 3. helyezést ért el.

Az U12 regionális kosárlabda bajnokság
utolsó mérkőzéseit április 16-án, Miskolcon
játszották. A Szerencs VSE együttese Tisza-
újváros ellen 63–42, míg a MEAFC ellen 
45–73 arányban diadalmaskodott, így meg-
nyertük a bajnokságot.

Játékosok: Mezősi Kende, Kocsis Dániel,
Sándor Gergő, Sándor Levente, Hegedűs
Ákos, Nagy Ábel, Cseresznye Ákos, Cseresz-
nye Zalán, Pankotai Zoltán, Czagány Zsolt,
Krusóczki Zsolt, Pályer Albert, Pályer Vilmos,
Mezősi Kornél. Edző: Nagy Lajos.

baJnOKOK
a Kis KOsaRasOK

Kilencedik alkalommal rendezte meg a helyi sportegyesület
asztalitenisz szakosztálya a Szerencs Város Kupa nemzet-
közi asztalitenisz-versenyt. A Kulcsár Anita Sportcsarnok-
ban április 23-án tartott hagyományos viadalon egyéni és
páros küzdelmekben mérték össze tudásukat a játékosok,
akik szinte minden korosztályt képviseltek.

Az idei bajnokságot is haltelepítés előzte meg, ez alkalommal öt mázsa ponty került a tóba. Az
ötven nevező versengése pisztolylövésre indult, a résztvevők ekkor kezdhették meg az etetést és
a szabályoknak megfelelően egyhorgos, egyúszós szerelékkel vágtak neki a halfogásnak. A pecá-
sok bármilyen csalit használhattak, többek között csemegekukoricával és csontival próbálkoztak.
A négyórás megmérettetés után az alábbi eredménnyel zárult a verseny:

Felnőtt kategóriában első lett Takács Barna 19,48 kilogrammos fogásával, megelőzve a második
helyen végző Bernáth Istvánt, valamint a harmadik helyen zárt Lakatos Dénest. A női versenyzők
között Litvai Sándorné lett az első, megelőzve Bodó Józsefnét. Ifjúsági kategóriában Tamás Ádám
lett a legjobb 13,58 kilogrammos zsákmányával. A gyermekek közül Bernáth Milán állhatott a kép-
zeletbeli dobogó első fokára, a második Árvai Lilla, a harmadik Tóth Marcell lett.

Takács Barna nyerte az idei Spisák Lajos Horgász Emlékversenyt, amit április 24-
én rendeztek a szerencsi Homokos-tónál. A néhai Spisák Lajosra példaképként
tekintenek a szerencsi horgászok, a civil szervezet egykori titkára több évtizeden
keresztül meghatározó szerepet töltött be a sportág helyi életében.

veRsennyel tisZteleGteK 
a néhai hORGásZ előtt

JÓl sZeRePelteK a KOsáRPalántáK

sZeRencsi siKeReK a nemZetKöZi 
asZtalitenisZ-veRsenyen
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KeResZtReJtvény
VÍZSZINTES: 1. A megfejtés első része. 10. Mosonyi Aliz

mesekönyvének címe. 11. Elhibáz, elront. 12. Rendező, hely-
ére tevő. 13. Félig záró! 15. Robbanó szerkezet. 16. Szlovák
és olasz autók jelzése. 17. Mustafa … Atatürk: török politikus
volt. 19. Telesport rövidítése. 20. Zsák szélei! 21. Ósdi, elavult.
22. Gyom, dudva. 23. Szulfur. 24. Szurok fele. 26. Párt! 
27. Grand Prix rövidítése. 29. Kedden páratlan betűi! 31. Líbiai
légi cég kódjele. 32. Ipari üzem. 23. Ország. 36. Tágas mély-
ség, szakadék, üreg. 37. Szárítással tartósít gyümölcsöt,
zöldséget. 38. Orosz személygépkocsi-márka. 40. Tarzan hin-
tája! 42. Nem is ez! 43. Eszkimó hókunyhó. 44. Izsák és Re-
beka elsőszülött fia. 46. Áttör, átpasszíroz.

FÜGGőLEGES: 1. Ünnepélyes alkalmakkor viselt férfika-
bát. 2. Heves megyei településen lakik.  3. A Szerencsi Tudo-
mánybarátok Köre megalapítója (Pál). 4. Igekötő. 5. Föld-
munkagép. 6. A föld felé. 7. Izraeli légi cég. 8. Budapesti lab-
darúgó csapat. 9. Maga után húz. 10. A megfejtés máso-
dik, befejező része. 14. …-hegy: Eplény melletti pihenőer-
dő. 17. Disznópásztor. 18. Lábakon nyugvó vízszintes lapból
álló bútordarab. 21. Kenyeret készítő iparos, szakmunkás. 
25. Város Németországban. 28. Franciaország fővárosa. 30.
Női utónév. 34. Könnyedén. 35. Kártyajátékban a letét. 37. …
-mia: vérszegénység. 38. … gondolsz néha rám? (dalszöveg).
39. …ba: latin ritmusokra épülő tánc. 41. Kártyában a legna-
gyobb értékű lap. 43. …tant kávé: 100%-ban valódi kávé gra-
nulátum. 45. Ábrahám városa. 47. Technécium vegyjele.

A 2016. április 22-i rejtvényünk helyes megfejtése: Itt járt a bükki füvesember. 
A helyes megfejtést beküldők közül Bisztriczki Istvánné, Szerencs, Veres Péter u. 20.
szám alatti olvasónk 2 főre szóló belépőjegyet nyert a Szerencsi Fürdő és Wellness-
házba. A nyeremény átvehető a Szerencsi Hírek szerkesztőségében. A május 6-ai helyes
megfejtést legkésőbb 2016. május 20-áig postai borítékban, vagy levelezőlapon jut-
tassák el szerkesztőségünk címére (3900 Szerencs, Kossuth tér 1.), vagy a Népház be-
járatánál elhelyezett postaládánkba. A borítékra kérjük, írják rá: Keresztrejtvény.
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