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testvérvárosunk
ünnepén

KRÓNIKA

aranyfakanál
főzőverseny
Harmadik alkalommal rendezték meg szeptember 28-án az Arany fakanál főzőversenyt, melynek ezúttal a tavalyi győztes, ESZEI Rendelőintézet volt a házigazdája. A rendezvényen a város intézményei, hivatalai,
civil szervezetei mérték össze főzőtudásukat. A megnyitón Dr. Korondi
Klára elmondta, hogy idén 15 civil szervezet jelentkezett a főzőversenyre,
melynek lényege, nem a versengés, hanem az, hogy ezen az alkalmon
vendégül tudják látni rászoruló embertársainkat, legfőképpen az Idősek
Otthona lakóit az idősek hetének nyitányaként. A verseny ideje alatt a
résztvevőket kulturális programokkal szórakoztatták. A legfinomabbnak
végül a szerencsi önkormányzat főztje bizonyult, míg a második a Városi
Nyugdíjas Klub, a harmadik pedig az Öreg a nénikéd Klub (fotónkon) lett.

Felvidéki testvértelepülésünkön szeptember 15-17. között rendezték
meg a Rozsnyói Városnapokat. A hagyományos őszi vásárral egybekötött
eseményre Szerencs Város Önkormányzata is meghívást kapott. Rozsnyó
polgármestere, Burdiga Pál a történelmi városházán köszöntötte az eseményre érkezett testvértelepülések delegációit, külön megjegyezve, hogy
a tavalyi rendezvényen Koncz Ferenc szerencsi polgármester kapta meg
a „Rozsnyó Város Díszpolgára” címet.

Művészeti szeMlén a népdalkör szépkorúak
kirándulása
A szerencsi Nyárutó Klub Nefelejcs Népdalköre idén is fellépett a Nemzedékek Találkozóján, melyet
ezúttal Sátoraljaújhelyen rendeztek meg szeptember 10-én. A különböző korcsoportok öntevékeny
művészeti együttesei több kategóriában csillogtatták meg tudásukat. A szerencsi kiváló minősítésű
népdalosok Sivák Barnabás és Budai Ilona gyűjtéséből származó népdalcsokrokkal léptek színpadra.

Az ondi Idősek Klubjának tagjai a közelmúltban egy hajókiránduláson vettek részt
Tokajban. A program a résztvevők számára felejthetetlen élmény volt, többen most
voltak először ilyen hajóúton. A klubtagok
útközben Tarcalon is megálltak, ahol megcsodálták az Áldó Krisztus monumentális
szobrát. Ehhez a tarcali önkormányzat biztosította számukra térítésmentesen az
elektromos autóját. Mádon a zsinagógát
és a nemrégiben átadott rabbiházat tekintették meg az idősek, akik a nap végén
kellemesen elfáradva, de sok szép emlékkel tértek haza. Az ondi Idősek Klubja ezúton mond köszönetet Danyi László képviselő úrnak a kirándulás anyagi támogatásáért.
Maczkó Zsoltné
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népszavazás szerenCsen
Magyarország köztársasági elnöke országos népszavazást tűzött ki 2016. október 2-ára. A népszavazásra feltett kérdés
az volt: „Akarja-e, hogy az Európai Unió az Országgyűlés
hozzájárulása nélkül is előírhassa nem magyar állampolgárok Magyarországra történő kötelező betelepítését?” Szerencsen rendkívüli esemény nélkül sikerült lefolytatni a népszavazást – tájékoztatta lapunkat Dr. Barva Attila, Szerencs város
jegyzője, a Helyi Választási Iroda vezetője.
Tényszerűen ismertetve a választási adatokat
a szavazóköri névjegyzékben szereplő választópolgárok száma 7794, ebből 3871-en jelentek
meg, ami 49,67%-os részvételt jelent. Az urnában 3870 darab lebélyegzett szavazólap volt,
amelyek közül 265 volt érvénytelen (6,85%), az
érvényes szavazólapok száma pedig 3605 volt
(93,15%). A szavazatok száma válaszonként a
következőképpen alakult: az igen szavazatok
száma 77 darab volt, amely az érvényes szavazatok számát tekintve 2,14%-ot tett ki. A nem
szavazatok száma 3528 volt, amely az érvényes
szavazólapokból 97,86%-ot jelentett. A szavazó-

köri eredményekről a www.valasztas.hu honlapon minden részletes információ megtalálható.
– Köszönetet mondok a választóknak, hogy
Szerencsen immár sokadszor rendkívül korrekten zajlottak a választási események. Ezúton
szeretnék köszönetet mondani a Helyi Választási Bizottság tagjainak is, valamint a Szavazatszámláló Bizottságok és a Helyi Választási Iroda
tagjainak. Köszönet illeti továbbá a Szerencsi
Rendőrkapitányság, a Szerencsi Polgárőrség, a
Szerencsi Városüzemeltető Nonprofit Kft. és a
Szerencsi Városgazda Nonprofit Kft. közreműködő munkatársait – emelte ki Dr. Barva Attila.

eurÓpa sorsárÓl és JövőJéről
szavaztunk oktÓBer 2-án
– Borsod-Abaúj-Zemplén megyében az ötezer főtől nagyobb lélekszámú városokat tekintve Szerencstől egyedül csak Mezőkövesd szerepelt jobban a részvételi
arányokat illetően. Ez az eredmény igazán jó érzéssel tölt el – emelte ki a népszavazás eredményét értékelve Koncz Ferenc polgármester
(fotónkon). – Nálunk megközelítőleg 50%-os
részvétel volt. Szerencsen több ember utasította el a kényszerbetelepítést, mint amennyien
annak idején az Európai Unióhoz való csatlakozást támogatták. Természetesen annak örültem
volna a legjobban, ha százszázalékos a népszavazáson a részvétel, de ez nyilvánvalóan elérhetelen. Ráadásul október 2-án, vasárnap sokan a szüret miatt maradtak távol. Külön köszönetet mondok azoknak, akik arra biztatták a
szerencsieket, hogy menjenek el a szavazásra,
valamint mindazoknak, akik valamilyen módon
részt vettek a népszavazással kapcsolatos munkában.
Koncz Ferenc a népszavazás témáját tekintve
kiemelte: – Ez egy olyan kérdés, mely Európa
sorsát, jövőjét meghatározó módon befolyásolja. Gyakorlatilag arról döntöttünk most, hogy
milyen jövőt szánunk Európában a gyermekeinknek, unokáinknak. Ehhez a népszavazás volt

az első lépés, de ebben a kérdésben még nagyon sok feladatunk van. Meggyőződésem,
hogy azt a problémát, amit mi migrációként érzékelünk, azt csak helyben, a probléma helyén
lehet megoldani, nem pedig úgy, ha ezáltal bajba, feszültségbe, veszélybe sodorjuk Európát.
Az általunk megszokott természetes viszonyokhoz jogunk van ragaszkodni. A muzulmán és keresztény kultúra azonban egymástól gyökeresen eltér, amelyeket ha átgondolatlanul egymásra engedünk, abból óriási feszültség keletkezhet.
A jelenlegi döntéshozók felelőssége, hogy ezt
a kérdést hogyan oldják meg. Az, hogy 80 millió

forintot akarnak egy-egy be nem fogadott menekült után kvázi büntetésként levonni az államtól, pontosan mutatja, hogy ez nem megoldás, hiszen abból az összegből, amit az Európai
Unió erre szán, Szíriát újjá lehetne építeni.
Az országos eredményt tekintve is nagyobb
részvételnek örültem volna, de nem csodálkozom, hogy ebben a kérdésben – amikor az
emberek oly sok helyről kapnak információt –,
sokan nehezen tudnak eligazodni az igazság
ügyében. Számomra ez nagyon egyszerű: a fő
szempont a haza, a gyermekeink és az ő jövőjük – zárta gondolatait Koncz Ferenc polgármester.
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pályázat rendkívüli táMogatásra
Pályázat benyújtásáról döntött Szerencs Város Önkormányzata a Belügyminisztérium „települési önkormányzatok rendkívüli támogatása” kiírásának keretében.
Mint az a képviselő-testület szeptember 29ei ülésén elhangzott: a támogatás a Magyarország 2016. évi központi költségvetéséről
szóló törvény, valamint a szaktárca által kiírt
pályázat alapján igényelhető. Czakóné Szikszai
Orsolya pénzügyi osztályvezető előterjesztésében kiemelte: a támogatást az önkormányzat működési költségeinek kiegészítéséhez
szeretnék igénybe venni, azonban a megváltozott feltételek és finanszírozási rendszer mi-

att az előző évekhez képest már lényegesen
kisebb összeget lehet megpályázni. Dr. Egeli
Zsolt alpolgármester hangsúlyozta, hogy sikeres pályázat esetén a kötelező feladatokkal
kapcsolatos kiadások (közüzemi szolgáltatások díjainak) finanszírozására van lehetőség
az elnyert összegből.
A pályázat benyújtásáról szóló határozati javaslatot egyhangúlag fogadta el a képviselőtestület.

zeMpléni egészségügyi
intézMények összefogása
Szakmai tanácskozást tartottak szeptember
29-én a Szántó J. Endre Egyesített Szociális és
Egészségügyi Intézetben. A meghívottak – a sátoraljaújhelyi kórház, valamint a sárospataki és
tokaji rendelőintézetek képviselői – a zempléni
térség minél jobb egészségügyi ellátásának kérdéskörében folytattak eszmecserét. A megtárgyalt témák között az egyik legfontosabb kérdés a személyi ellátottság problémája volt. Mint

azt Dr. Bobkó Géza intézményvezető főorvos
megfogalmazta: sajnos az egészségügy egyre
nehezebb helyzetben van és így a lakosság is
nehéz helyzetbe kerül, mert nem lesz elegendő
orvos, nővér, szakasszisztens. A tanácskozáson
a megjelentek elmondták tapasztalataikat és
közösen kerestek megoldást a felmerülő kérdésekre. Annak érdekében, hogy az intézmények
a területükre bízott lakosságot minél eredmé-

képviselői felaJánlások
A szeptember 29-ei ülés keretében Kiss Attila képviselő egy-egy havi képviselői alapját a Szerencsi
Polgárőrségnek, a Bocskai István Katolikus Gimnázium alapítványának, valamint két-két havi illetményét a Kiss Attila Alapítványnak, és az Öreg a nénikéd Klubnak ajánlotta fel. Dr. Egeli Zsolt és
Nyiri Tibor alpolgármesterek a Szerencsi Polgárőrséget támogatják egy-egy havi képviselői alapjukkal. Dr. Sütő Szilveszter egy-egy havi illetményt a Szerencsi Polgárőrségnek és a Rákóczi Zsigmond Református Általános Iskola alapítványának ajánlott fel. Dr. Takács István képviselő egy havi
képviselői alapját a Szerencsi Polgárőrség javára, két havi illetményét pedig a Római Katolikus Egyház szerencsi egyházközsége javára ajánlotta fel. Dr. Korondi Klára képviselő asszony egy-egy havi
összeget a Hegyalja Pedagógus Kórus és a Szerencsi Rászorultakért Alapítvány javára, Visi Ferenc
képviselő egy havi képviselői alapját pedig a Szerencsi Polgárőrség támogatására ajánlotta fel.

nyesebben el tudják látni, a szerencsi rendelőintézet vezetője összefogásra kérte a zempléni
térségben lévő egészségügyi intézményeket.

Bursa HungariCa
ösztöndíJ

Szerencs Város Önkormányzata a szeptember 29-én megtartott képviselő-testületi ülésén döntött arról, hogy a hátrányos helyzetű,
szociálisan rászoruló szerencsi fiatalok felsőoktatásban való részvételét elősegíti azzal,
hogy csatlakozik a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2017.
évi fordulójához, a költségvetésében biztosítja
a támogatás forrását és kiírja a pályázatot.
Az önkormányzat felhívja a felsőoktatási hallgatók, valamint a felsőoktatási tanulmányokat
kezdő szerencsi fiatalok figyelmét arra, hogy a
pályázattal kapcsolatos bővebb információkat a
www.emet.gov.hu internetes oldalon találják.
A pályázat beadásához a Bursa Hungarica
Elektronikus Pályázatkezelési és Együttműködési Rendszerben (EPER-Bursa rendszer) pályázói regisztráció szükséges. Ennek keretében a pályázók maguk rögzítik személyes
adataikat, majd az elektronikusan kitöltött,
kinyomtatott és aláírt pályázati űrlapon nyújthatják be kérelmüket az önkormányzathoz. A
pályázat csak a kiírásban meghatározott csatolandó mellékletekkel együtt érvényes.
A kérelmek benyújtásának határideje:
2016. november 8.
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szépkorúak köszöntése

Az idősek világnapja alkalmából köszöntötték a szerencsi szépkorúakat
szeptember 29-én a Rákóczi-várban.
A zsúfolásig megtelt színházteremben
táncos és zenés színpadi produkciók
szórakoztatták az ünnepelteket.

A megjelenteket köszöntő Koncz Ferenc polgármester beszédében többek között a hagyományos családmodellről szólt, kiemelve, hogy
életünk folyamán a gyermekek, unokák jelentik
a legfőbb büszkeséget a szülők és nagyszülők
számára. – Oly sokan keresik az örök élet elixírjét, pedig már kitalálták, megvan: gyermeknek
hívják. Akinek gyermeke van, annak örök élete
van. Ez a legfontosabb érték számunkra – hangsúlyozta a városvezető, majd köszöntőjében az
öregkort méltatta, kiemelve, hogy oly sok mindent kell megköszönnünk az időseknek: valójában a mindennapokat. Koncz Ferenc reményét
fejezte ki, hogy sok időt tudunk még a szépkorúak körében eltölteni, hiszen a közösen töltött
pillanatok a legfontosabbak a mai világban. Zárásként a polgármester a Jóistentől egészséget,

derűt kért az időseknek és valakit, aki megszólítja őket, aki egy jó szót mond nekik és aki feléjük nyújtja a kezét, ha segítségre van szükségük.
Az ünnepi program keretében elsőként a
Napsugár óvoda Százszorszép csoportja, majd
a Gyárkerti óvoda Csicsergő csoportja lépett
színpadra, akik verses, énekes, táncos össze-

értékek és eMlékek őrzői
Elérkezett az ősz legszebb hónapja, az október és hozta magával
a dolgos szüretet, a must illatot, melyből szorgos kezek készítik
a bort. Az újborból, ha megérik, óbor lesz, ami sokkal nyugodtabb, csendesebb, de karakteresebb, erősebb is. Mondhatnánk
sokat tapasztalt, sok edényt megjárt, mire megtalálta a helyét a
világban. Éppen úgy, mint az idősödő ember. Ez a hónap az idősek
hónapja, ilyenkor egy kicsit több figyelmet szentelünk nagyapáinkra,
nagyanyáinkra, idősödő szüleinkre. Gondolataink középpontjában nekik kell állniuk, és nekünk hálaérzet kell, hogy legyen a szívünkben. Amikor a szépkorú emberekhez fordulok,
tudom, hogy olyan személyekhez és olyan emberekről beszélek, akik hosszú utat tudnak
maguk mögött. Napjainkban jellemző, hogy néhány népnél a kort megbecsülik és igen
nagyra tartják, míg máshol az ember használhatóságát, fizikai erejét teszik az első helyre.
Az előrehaladott életkort gyakran lebecsülik, és az idős embereknek szembe kell nézniük
a kérdéssel: vajon a létüknek van-e még valami haszna? Ez nem a mi lelkületünk, nem a
mi európai és mindenekelőtt magyar mentalitásunk. Mi tudjuk, hogy a korban előrehaladott emberek segítenek abban, hogy több bölcsességgel szemléljük a földi adottságokat,
mert ők az élet változásait már megtapasztalták és éretté váltak. Az idősek a közös emlékezés fenntartói, a közösségi eszmék és értékek őrzői, melyek lehetővé teszik a társadalomban az együttélést. Ha elutasítanánk időseinket, azzal elutasítanánk a múltat, melybe a jelen és a jövő gyökerezik. Tapasztalatuknak köszönhetően értékes tanácsokat és tanításokat adnak a fiatalabb generációnak. A fizikai gyengeség, ami látványosan társul az
öregséghez, bizonyos függést eredményez, mégpedig kölcsönös függést. Hiszen mindenki
rászorul a másik emberre és gazdagodik annak szellemi adottságai által. Ez a függés valójában a szolidaritás. Ha megbecsüljük időseinket, azzal a múltunkat becsüljük. Az ő keze
munkájuk nyomán élhetünk mi szabad hazában, az őseink véráldozata miatt van földünk,
élelmünk és miattuk bontakoztathatjuk ki tehetségünket. Nélkülük a jövőnk és gyermekeink jövője is bizonytalan lenne. Övezze hát az idős embereket a legnagyobb tisztelet,
szeretet, mert érezniük kell, hogy a társadalom hasznos tagjai, és a nemzet számít a tapasztalati tudásukra. A Szerencsi Idősek Otthona nevében kívánok minden Szerencsi idősödő (mert öreg az a szekérút) embernek jó egészséget, vidám hétköznapokat és köszönöm, hogy én is Önök között élhetek!
Kontra László igazgató
(Címlapunkon a Szerencsi Idősek Otthona lakói: a Varga házaspár.)

állításaikkal elvarázsolták a közönséget. A Szikra Tánciskola és a Bolyai János Katolikus Általános Iskola showtánc csoportja látványos produkciókkal szórakoztatta az ünnepelteket, majd
a Hajnali Néptáncegyüttes nívós előadásában
gyönyörködhettek az idősek. Az estet Solymos
Tóni és zenekara fellépése zárta.
H. R.

az aradi 13
eMlékezete

Minden évben, amikor megemlékezünk egy a történelmünket meghatározó jeles napról, lehetőség nyílik számunkra, hogy a mindennapok forgatagában megálljunk
egy pillanatra és elgondolkozzunk „közös ügyeinkről”.
Az aradi vértanúk kivégzésének napja egy ilyen alkalom:
nemzeti gyásznapunk. Ahogy a reformkor nagy alakja,
nemzeti himnuszunk szerzője, Kölcsey Ferenc a gyásznapokkal kapcsolatban megfogalmazta: „magába szállást,
önismerést, erőkifejtést” eredményeznek és a „balsors
csapásaiból is eredhetnek magas érzelmek”. Globalizált világunkban azonban sokszor hajlamosak vagyunk megfeledkezni arról, hogy az egyetemes értékeket nem saját
magunknak, hanem őseinknek, elődeinknek köszönhetjük. Amikor minden esztendőben, október 6-án az aradi
hősökre emlékezünk, az nemcsak a múltunkról szól tehát,
hanem a jelenünkről is. A múltunk része kell, hogy legyen
a mindennapjainknak, üzenetét kötelességünk tovább adni a fiataloknak úgy, hogy azt ne unalmas, érdektelen, száraz tanagyagként éljék meg, amit egyszerűen csak meg
kell tanulni. Annak érdekében, hogy Arad gyertyái napjainkban is világítsanak, és hogy a hősök élete és halála ma
is példaértékű legyen, nagy felelőssége van az oktatásnak,
iskoláinknak. 167 évvel az aradi vértanúk kivégzése után
is töretlenül hinnünk kell azokban az értékekben és eszmékben – hazaszeretet, szabadság, becsület –, amelyekért vértanúink életüket áldozták. Áldozatvállalásuk nem
volt hiábavaló: október 6-án, az emlékezés gyertyáinak
meggyújtásakor a lángok a követendő erkölcsi példát világítják meg nekünk, magyaroknak.
Braun Csaba történelem tanár
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szerenCsi szőlő is kerül
a polgárMesterek BoráBa
A Szerencsi Városgazda Nonprofit Kft. tulajdonában lévő szőlőterületen október 1-jén tartották a szüretet. Az augusztusi emlékezetes
jégeső körülbelül ötven százalékos kárt okozott
a 800 négyszögöles szerencsi birtokon. Az épen
maradt fürtöket közfoglalkoztatott dolgozók
szedték le, majd Tolcsvára és Tokajba szállították a bornak való gyümölcsöt. Az itt szüretelt
szőlő került a Tokaj-hegyaljai polgármesterek
borába is, melynek az alapanyagát minden év
őszén 27 hegyaljai település vezetője adja össze.
Így történt ez idén is, a Tokaji-hegyaljai szüreti
napok október 1-jei nyitónapján megtartott szőlő-összeadási ceremónián. A reprezentatív célokra készülő palackozott nedű – mely a világörökségi területről származó szőlőfürtök által
Tokaj-Hegyalja minden kincsét magában rejti –
a régió összetartásának a jelképe.
M. B.

látogatÓk testvérvárosunkBÓl
Szerencs egyik németországi testvérvárosából,
Geisenheimből érkeztek vendégek városunkba
szeptember 30-án a Szerencsi Testvérvárosi Egyesület szervezésében.
A 18 fős delegációt és a civil szervezet tagjait Koncz Ferenc
polgármester köszöntötte a Polgármesteri Hivatalban. Marina Klein, a Geisenheimi Testvérvárosi Szövetség elnöke köszönetet mondott a meghívásért és a két város 25 éves kapcsolatának történetét felölelő krónikát adott át Koncz Ferencnek. A szervezők változatos programot állítottak össze
a német vendégeknek, akik ellátogattak többek között a Szerencsi Bonbon Kft. csokoládéműhelyébe, az Árpád-hegyi horgásztóhoz Ondra, valamint hortobágyi kirándulást is szerveztek. A geisenheimi látogatókat az egyesület tagjai látták
vendégül és október 4-én indultak vissza Németországba.

közMegHallgatás
Szerencs Város Önkormányzata közérdekű lakossági fórumot tart 2016. november
29-én 17 órától az ondi óvoda tornatermében.
A képviselő-testület szervezeti és működési szabályzatának megfelelően Szerencs
Város Önkormányzata az idei közmeghallgatást 2016. november 30-án 17 órától, a
Rákóczi-vár színháztermében tartja meg.
Az eseményen Koncz Ferenc polgármester
tájékoztatja a jelenlévőket az önkormányzat munkájáról.
Mindkét eseményre várják az érdeklődő
szerencsi és ondi lakosokat!

egyéves a gyere prograM
A Magyar Dietetikusok Országos Szövetségének elnöke
és a Gyere – Gyermekek egészsége
programban résztvevő szakemberek szeptember 19-én tartottak beszámolót a szerencsi Polgármesteri Hivatalban.
Mint elhangzott, a program, mely a gyermekkori
elhízás megelőzésére irányul már egy éve tart
városunkban. A dietetikus szakemberek tájékoztatást adtak az előzetesen mért eredményekről.
Elhangzott, hogy a 6 és 12 év közötti gyermekek
körében 787 főt mértek fel, akikről kiderült,
hogy 33 százalékuk túlsúlyos. A megbeszélésen

Kubányi Jolán, a Magyar Dietetikusok Országos Szövetségének
elnöke (fotónkon) elmondta: a témakörben
készített tematikus öszszefoglalókat a gyermekek,
tanárok, védőnők által juttatják el a szülőkhöz,
akikkel szoros együttműködésre számítanak.
A Bocskai István Katolikus Gimnáziumban
szeptember 21-23. között tartottak ismeretterjesztő előadásokat a Gyere program dietetikusai, akik ezúttal a zöldség és gyümölcsfogyasztás élettani hatásait és előnyeit ismertették az
intézményben tanuló diákokkal.
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készül a szerenCsi
szalonCukor és Mikulás
Legtöbbünk fejében ilyenkor még meg sem fordul a mikulás és a karácsony gondolata, a Szerencsi Bonbon Kft. üzemeiben azonban már augusztus óta azon fáradoznak az ott dolgozók, hogy a kereskedelmi vállalatok igényei szerint időre elkészítsék a szükséges mennyiségű szaloncukrot és mikulást. A figuragyártás jelenleg a vége felé tart, a szaloncukorból pedig a tervezett mennyiségnek körülbelül
a felét gyártották le eddig – tájékoztatta lapunkat Dr. Takács István ügyvezető.

Szorgos kezek munkája nyomán készül az
édesség Szerencsen. Mint mondta a cégvezető:
a kézimunka felhasználás az egyik erőssége a
helyi édességgyártásnak. – Szerencs mindig arról volt híres, hogy jó minőségű édességet gyártanak a helyi csokoládégyárban. Nekünk ezt a
hagyományt kell követnünk, a múlt erre kötelez.
Már a megalakuláskor is az volt az elképzelésünk, hogy a szerencsi hírnevet nekünk öregbíteni kell. A kézimunka felhasználás tehát a hagyományoknak megfelelően nagyarányú.
A most készülő szezonális termékeket tekintve
a figurák szinte teljese egészében kézzel készülnek, a csomagolás is így történik. A szaloncukor
gyártásnál azt lehet mondani, hogy fokozott

a kézimunka felhasználás – emelte ki Dr. Takács
István, hozzátéve, hogy gépeik hagyományos kialakítású, emberi közreműködést igénylő szerkezetek, mint amilyeneket 30 évvel ezelőtt is
használtak a Szerencsi Csokoládégyárban. A Kft.
a régi gépek mintájára új, korszerűsített, jól működő gépeket is előállított „örökifjú” szerencsi
szakemberek – Ringer István és Kertész János
– segítségével. Így készültek például a most
használatban levő szaloncukor csomagoló gépek is, melyek kezelésére minden éven visszahívják azokat a dolgozókat, akik többéves tapasztalattal rendelkeznek e területen és megbízható, szép munkát tudnak kiadni a kezükből.
Idén mintegy tízféle ízesítésű szaloncukor készül
a Kft-nél, melyeket klasszikus csomagolóanyaggal fednek be. A szaloncukor kétrétegű selyempapírba kerül, amit kívül egy alumínium fólia, az
úgynevezett sztaniol borít, mellyel szintén a hagyományok követését hangsúlyozza a cég. Néhány termék esetében alkalmaznak műanyag
fóliás csomagolást is, de csak ott, ahol a kialakítás és a külcsín azt kívánja meg.
És hogy mit is rejt a szaloncukor csomagolása,
ha a karácsonyfa díszét a szerencsi édességüzemben gyártják? A legmagasabb minőségű
alapanyagokból készült szaloncukrot. Dr. Takács
István elmondta, hogy a korpusz alapjaként a
legkiválóbb minőségű marcipánt használják, melyet Lübeckből szereznek be. A kakaóanyagok
Hollandiából, Belgiumból, Spanyolországból érkeznek. A gyümölcsök beszerzésénél is a legjobb
minőségre törekednek: távoli országokból hozzák például a vörösáfonyát, a mangót, a kesudiót, a mandulát, ugyanakkor a sárgabarackot,

a szilvát és a meggyet megyénk termelőitől vásárolják legnagyobb részt (az egyenletes minőség miatt külföldről is kiegészítik a készletet).
Receptúrákban is a hagyományokat követik, azokat megújítva, korszerűsítve. Vonatkozik ez
például a csokoládéra, melynek meghatározója a
kakaóanyag
tartalom. A
régi szerencsi tejcsokoládé 36-37%
kakaóanyagot
tartalmazott, ezt
felemelték 40-42%-ra.
Az étcsokoládé a régi 52%
helyett 70-72% kakaóanyagot tartalmaz. Ezt követik a szezonális édességek gyártásánál is: a készülő mikulás figuráknál 42% kakaóanyag tartalmú tejcsokoládét használnak, az étcsoládé mikulás pedig 72%-os. A szaloncukrot is ilyen étcsokival vonják be, így teljes egészében minőségi
édességek kerülnek ki az üzemből – adott tájékoztatást Dr. Takács István.
A most készülő idénytermékek gyártása körülbelül decemberre fejeződik be, de mindez kereskedelmi igény függő, a gyártás mindvégig
ahhoz igazodik. Ha azonban idő közben elfogy
a boltokban a kedvencünk, akkor sem kell elkeseredni, ugyanis szinte minden éven történik
utógyártás, hogy mindig ott legyen a polcokon
az a szerencsi édesség, amire kereslet van a vásárlók részéről.
H. R.
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tanévkezdési táMogatás igényelHető
A Szerencsi Polgármesteri Hivatal ügyfélszolgálatán október 15-éig
tanévkezdési támogatásra nyújthatják be kérelmüket az általános iskolában, illetve középfokú oktatási intézményben tanulmányokat folytató gyermek jogán azok a szülők, vagy törvényes képviselők, akik
2015. március 1. napját megelőzően létesített, állandó lakcímmel rendelkeznek Szerencsen. Tanévkezdési támogatásra jogosult továbbá saját jogán az a nagykorú hallgató, aki első felsőfokú végzettsége megszerzése érdekében nappali oktatás munkarendje szerinti tanulmányo-

kat folytat. A támogatás összege 10.000 Ft/tanuló, melyet Erzsébetutalvány formájában kapnak a jogosultak. A támogatási kérelem letölthető a www.szerencs.hu honlapról, illetve beszerezhető a Szerencsi
Polgármesteri Hivatal információs pultjánál. A kérelemhez csatolni kell
a szülő (kérelmező) és a gyermek lakcímét igazoló hatósági igazolvány
másolatát, valamint közép-, ill. felsőoktatásban résztvevők esetében
az oktatási intézmény által kiadott tanulói/hallgatói jogviszony fennállásának igazolását.

„körBetanítottaM Már a világot!”
Új angol anyanyelvű tanár érkezett a Bocskai István Katolikus Gimnáziumba Declan Ryan személyében
(fotónkon), aki a 2016/2017-es tanévben angol nyelvtanárként dolgozik az intézményben. A korábbi
külföldi pedagógushoz hasonlóan az Írországból származó szakember is a közép-európai képzési
programokat koordináló szervezet (CETP) közvetítésével került a helyi középiskolába.
– Járt már korábban
Magyarországon? Miért
hazánkat választotta?
– Ez az első alkalom, hogy Magyarországon
járok. De az az igazság, hogy körbetanítottam
már a világot! Az utóbbi két évben Ázsiában, főleg Malajziában éltem és a Brit Intézettel dolgoztam együtt. Májusban fejeztem be az ottani
munkát és a nyarat Japánban töltöttem, a feleségemmel, aki japán. Malajzia előtt Németországban, Stuttgartban dolgoztam 3 évig. A feleségemmel vissza akartunk jönni Európába, és az
volt a célunk, hogy olyan országban menjünk,
ami kívül esik az eurozónán. Soha nem voltunk
még Magyarországon, jött ez a lehetőség és
megragadtuk. Három hete vagyunk Szerencsen
és nagyon tetszik nekünk, jól érezzük magunkat.
– Korábban is tanárként dolgozott?
– Filozófia és vallások szakon Kanadában diplomáztam tanárként, majd később megszereztem a számítástechnikai és webdesign képzettséget is. Malajziában azokat tanítottam, akik a
tanárképzésben dolgoznak, tehát csoportvezetőként fogtam össze őket. Munkám második részében tanácsadóként tevékenykedtem azon,
hogyan lehetne az oktatást javítani, valamint az
iskola vezetőségével az intézmény gazdasági hátterének fejlesztésén, a tanárokkal pedig a tanítási órák megújításán munkálkodtam.
– Milyenek az eddigi tapasztalatai a gimnáziumban?
– Az első nagy élmény akkor ért, amikor beléptem a tanári szobába. Amit láttam, az az,
hogy az itteni pedagógusok a gyerekekért dolgoznak. Olyan volt a tanári, mint egy méhkaptár,
és mindenki azon volt, hogy minél jobb tanórát
tartsanak. Úgy érzem, hogy az itt lévő diákok a
lehető legjobbak azokhoz képest, akiket tanítottam világszerte. Nem feltétlenül a teljesítményükre gondolok, hanem arra az attitűdre, amit
képviselnek. Jóindulatot érzek a gyerekek részéről, ami nem általános, mert sok helyen tapasz-

taltam, hogy ellenségesek voltak a diákok a tanár
személyével szemben. Itt azt érzem, hogy alapvetően pozitívak, nyitottak és jóindulatúak, valamint egymással is kedvesek a tanulók. Úgy vélem, hogy nagyon jó kapcsolat van tanárok és
diákok között is.
– Hogyan boldogul a városban?
– A legjobb dolog, hogy Szerencs nagyon kicsi
és minden elérhető gyalog, ez nagyon tetszik.
Amióta itt lakom egyre bővülnek a ruháim, mert
egyfolytában sétálok és fogyni kezdtem. Most
nagyon élvezem a kellemes, meleg őszi időt.
– Mivel foglalkozik majd a szabadidejében?
– Szeretném a régi szokásaimat feleleveníteni.
Miután a folyamatban lévő adminisztrációs papírmunkák és a letelepedéssel kapcsolatos ügyek
véget érnek, szeretnék venni egy autót, kimenni
a természetbe, sétálni. Nagy szenvedélyem a vadászat, amit itt is szeretnék folytatni. A feleségem
séf, ezért azt tervezzük, hogy körbejárjuk a vidéket és megkóstoljuk a helyi ételeket. Jó lenne a
japán szakkört is elindítani azoknak a gyerekeknek, akiket érdekel a japán nyelv és kultúra. Fontosnak tartjuk, hogy ahol éppen élünk, megtanuljuk a helyi nyelvet. Szeretnénk tehát mind a
ketten megtanulni magyarul.

– Ön szerint milyenek a magyar emberek
a többi ország népeihez képest?
– Amikor idejöttem felkészítettek arra, hogy
a magyarok nem mosolyognak és pesszimisták.
De rögtön az volt az első benyomásom, hogy a
magyarok a szemükkel mosolyognak. Azt tapasztaltam, hogy a magyarok mindig készen állnak mosolygásra, tréfára. Az itteni emberek nagyon humorosak és gyorsan vág az eszük, ha
viccről van szó. Azt is látom, hogy az idősebb generáció, akik még a kommunista rendszerben is
éltek, nem igazán akarnak hosszabb távú terveket megvalósítani, van bennük egyfajta bizonytalanság a jövővel kapcsolatban.
– Melyek a további terveik?
– Ez a 41. ország, ahol valaha is éltem, de máris otthon érzem magam. Éltem már mindenhol,
csináltam már sok mindent. Budapesten töltöttem két hetet, de Magyarország számomra Szerenccsel egyenlő, ezért ebben tudok gondolkodni. Sok ember úgy gondolkodik vasárnap este,
hogy holnap hétfő van és újra munkába kell menni. A gimnáziumban eltöltött idő alatt úgy tapasztaltam, hogy vasárnap úgy fekszem le aludni, hogy alig várom, hogy kezdődjön az új hét.
Úgy gondolom, hogy ez jelenti az otthont.
M. B.

leJárnak a diákigazolvány-MatriCák
Október 31-éig kell érvényesíteni a diákigazolványokat az új diákigazolvány-matricával.
Az utazási kedvezményeket csak érvényes diákigazolvánnyal vagy ideiglenes diákigazolványnak
minősülő igazolással lehet igénybe venni. A diákigazolványokat elektronikus úton vagy a közreműködő oktatási intézményen keresztül lehet igényelni, de a dokumentum bármelyik okmányirodában átvehető. A kiadott diákigazolványok esetében az oktatási igazolványokat a közreműködő intézmény érvényesítő matrica felragasztásával érvényesíti. A matrica tartalmazza az
érvényesség időtartamát, valamint a köznevelésben a matrica sorszámát, a felsőoktatásban
pedig a matrica sorszámát, valamint az intézmény és kar betűkódját. Az érvényesítés határideje
a köznevelésben kiadható oktatási igazolványnál október 31-e, a felsőoktatásban kiadható oktatási igazolvány esetében az első félévre érvényes matricát tekintve október 31-e, a második
félévre érvényes matrica esetén március 31. napja.
(MTI)
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kitüntetés az alapítványnak
Az önkormányzati feladatok terén
végzett eredményes tevékenysége
elismeréséül díszoklevelet és emlékplakettet kapott a Kiss Attila
Alapítvány szeptember 30-án,
Budapesten. A Belügyminisztérium kitüntetését Lakatos Marianna, a civil szervezet kuratóriumának elnöke vette át Pogácsás Tibor önkormányzati államtitkártól.
Az Önkormányzatok Napja alkalmából megtartott eseményen Pogácsás Tibor és Koncz Ferenc, Szerencs városvezetője, mint az „Év Polgármestere” köszöntötte a megjelenteket. A programon a szerencsi alapítvány mellett a Falugondnokok Duna-Tisza Közi
Egyesülete kapott hasonló kitüntetést, továbbá városi jegyzőket neveztek
ki főjegyzőknek, valamint polgármesterek, osztályvezetők vehettek át miniszteri elismeréseket. Az ünnepi programot megtisztelte jelenlétével Török Dezső, a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés elnöke, aki személyesen gratulált Lakatos Mariannán keresztül a Kiss Attila Alapítványnak a
rangos kitüntetésért. Az eseményen Lakatos Marianna megjegyezte, az elismerés nemcsak az alapítványnak szól, hanem a kuratórium közelmúltban
elhunyt elnökének, Zemlényi Zoltánnak is, akinek lelkiismeretes munkája nélkül aligha kaphatták volna meg a kitüntetést.
SfL

adoMány a gyárkerti Óvodának
A németországi Geisenheim testvértelepülésről szeptember 30-án érkeztek vendégek városunkba. A delegáció tagjai október 3-án ellátogattak a Gyárkerti óvodába és adományt vittek
a német nyelvű csoportnak. A vendégek 250 euró összeggel támogatták az óvodát, melyet a nevelési intézmény német csoportjának fejlesztésére, könyvek és CD-k vásárlására fordítanak majd.
A gyerekek német dalokkal és táncokkal kedveskedtek, a műsor végén pedig ajándékot nyújtottak át a német vendégeknek. Marina Klein, a Geisenheimi Testvérvárosi Szövetség elnöke (fotónkon középen) a gyerekekhez szólva elmondta,
hogy nagyon örül annak, hogy az óvodások németül tanulnak. – A két város között már 25 éve
tart a barátság, amely akár ötven évig is tarthat,
ha a gyerekek továbbra is kitartóan tanulják a
nyelvet – hangsúlyozta Marina Klein.

kettő az egyBen nap a rákÓCziBan
A Rákóczi Zsigmond Református Általános
Iskola idén először csatlakozott a Magyar Diáksport Szövetség felhívására az „Európai Diáksport Nap 2016” eseménysorozathoz, melynek
célja az egészséges életmód népszerűsítése
mellett az, hogy ezen a napon legalább 120
percet aktív mozgással töltsenek a gyerekek.
Ez alkalomból a bekecsi hegyen található tanösvényhez túrázott el az intézmény aprajanagyja, s míg a mozgás öröme mellett a kilátásban is gyönyörködhettünk, hasznos infor-

mációkkal gazdagodtunk a tájékoztató táblák
segítségével. Volt olyan osztály, amely a közel
kétórás séta alatt több mint 7 kilométert és
mintegy 140 méternyi szintkülönbséget küzdött le, miközben némi kalóriától is megszabadult. Pihenésképpen délután – a Magyar Népmese Napja alkalmából – az iskola aulájában
leterített szivacsokon pihegve csodáltuk népmesekincsünk egy székely eredetű gyöngyszemét, melyet Májer Cseperke, negyedik osztályos tanuló adott elő ízes tájszólással.

Benedek Elekre és gyűjtőmunkájára emlékezvén a Magyar Népmesék sorozat három
epizódja került levetítésre, majd a legfittebbek
a sportpályán vágtak neki a 2016 méteres futásnak. Ez utóbbi programon résztvevő, több
mint félszáz nebulónk emléklappal is gazdagodott. Köszönet Magyar Julianna főszervező kolléga mellett intézményünk minden pedagógusának, akik a rendezvénysorozat megvalósításában segítséget nyújtottak.
Varga Gábor pedagógus
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BúCsú lakárdy alBerttől
Nyolcvannyolcadik életévében, szeptember 14-én vettek
végső búcsút a szerencsi lokálpatriótától, Lakárdy Alberttől, akiről özvegye mesélt lapunknak.
A fiatalabb generáció kivételével sokak számára ismert volt városunkban Lakárdy Albert, hiszen a Szerencsi közéletben hosszú időn keresztül
szerepet vállalt civilként. Állandó résztvevője volt a városi ünnepségeknek,
többször is tagja volt a helyi választási bizottságnak és régebben a helyi
sportélet szervezésében is tevékenyen részt vett. Legtöbben talán mégis
a Szerencsi Hírekben éveken keresztül megjelent, jellegzetes stílusban
megfogalmazott írásaira emlékezhetnek. A település helytörténetéről publikált írásai elismeréseként 2003-ban Szerencs Város Közművelődéséért
díjat adományozott számára Szerencs Város Önkormányzata.
Bár 1928-ban Golopon született, egyéves korától élete végéig Szerencsen élt Lakárdy Albert. Civilként az irodalom, a történelem a sport volt
a legfőbb érdeklődési területe, míg munkája miatt reál feladatköröket látott el mindig is. Kereskedelmi és közgazdasági tanulmányokat végzett,
ugyanakkor imádta a Nyugatosokat. Irodalmi és történelmi érdeklődését,
az olvasás iránti szeretetét Márffy Dénes nevű tanára plántálta el benne.
Jó irodalmi vénája volt, szívesen írogatott verseket. Szeretett volna irodalom vagy történelem tanár lenni, de mivel apai ágról nem volt „megfelelő” pártállású, ez a terve nem sikerült. Feleségével való megismerkedése idején, 1959-ben a Magyar Nemzeti Bank szerencsi fiókjában volt
hitelügyi előadó. Dolgozott a szerencsi Állami Gazdaságban, a bodrogkersztúri kerámiagyárban, – főkönyvelő, majd számviteli osztályvezető
területeken tevékenykedett. Később elkerült a tállyai, majd a tarcali kőbánya vállalathoz. Utóbbi helyről ment nyugdíjba hatvan éves korában,
amit sokáig fájlalt, mert szeretett volna még pár évet aktívan dolgozni.
Lakárdy Albert szerette a munkáját, mindig szívesen dolgozott, de ami
igazán érdekelte, az a sport volt, azon belül a futball, az úszás. Olyannyira,
hogy a háború után megszervezte a szerencsi polgárság úszásoktatását.
Nemcsak felkeltette az érdeklődést e sport iránt, hanem csapatot is szer-

Lakárdy Albert a 48-as ifjak szerencsi emlékművénél.

vezett, számos versenyt életre hívott, melyeken tanítványai városunk hírnevét öregbítették az országban. A futballt illetően mindvégig nagy Újpest rajongó volt, hiszen édesanyja újpesti lány volt.
Lakárdy Albert házasságából egy lány született, Bernadett. A nyugdíjas
években az unoka, Marci érkezése szépítette meg az idős Lakárdy házaspár
életét. Ibolya néni elmesélte, hogy férje mindig is családcentrikus és otthonszerető, rendkívül korrekt, rendes, megbízható ember volt. Az utolsó
két évét megelőzően rendszeresen olvasott, érdeklődött a napi politika és
a sport iránt, követte a napis sajtót, rejtvényt fejtett. A malom és az állomás
között minden nap legalább kétszer végig sétált a városon 85 éves koráig.
Nemcsak a mozgás, az ismerősökkel való találkozás öröme miatt is.
Az utóbbi években már több betegség is megviselte az egészségét.
2005-ben volt egy komoly műtétje, amelyből szépen felgyógyult. Az évek
múlásával romlott az állapota, az utolsó másfél éve már nagyon nehéz volt.
Lakárdy Albertet a szerencsi református temetőben helyezték végső
nyugalomba.
H. R.

őszi prograMsorozat a MúzeuMBan
A szaktárca évről-évre kiírja a múzeumok szakmai működését támogató pályázatot. A szakmai támogatást idén múzeumpedagógiai és szakkör jellegű programok megvalósítására kérte a Zempléni
Múzeum, amelyre az idén 1,2 millió forint
támogatást nyert el az intézmény.
Az immár járásszékhely múzeumnak számító
Zempléni Múzeum az ősz folyamán számos
program megvalósítását tervezi az elnyert öszszegből. Ezek egyik fő eleme az intézmény régészeti kiállításához kapcsolódó előadássorozat,
melyet régészek fognak tartani aktuális kutatási
témákban. Az egyik legérdekesebbnek ígérkező
előadás a szerencsi ásatásokról fog szólni Makoldy Miklós régész tolmácsolásában. A program részeként indul egy üvegfestő, valamint egy
informatikai jellegű szakkör is, amelyeket a felnőtt és az idősebb korosztályok számára szerveznek meg. Az iskolákkal való együttműködést
szolgálják majd az úgynevezett múzeumi napok,
melynek keretében kitelepül a múzeum a járás

Az őszi előadássorozat a közelmúltban megnyílt régészeti kiállításhoz kötődik.

iskoláiba egy-egy kiállítással, valamint játékos
vetélkedőket, rendhagyó történelemórákat fognak szervezni a gyerekeknek. Az intézményben
múzeumpedagógiai foglalkozásokra várják majd
a diákokat, akik számára a program és az utazási

költségeit is fedezik. A minisztériumi támogatás
célja többek között az, hogy a programok által
még inkább segítse integrálni a múzeum tevékenységét Szerencs város és a járás közművelődésébe és oktatásába.
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„Csak Hosszú évek alatt leHet
elsaJátítani a kádár szakMát”
A kádármesterséget elterjedt és elismert foglalkozásnak tekintették régen országszerte. A hegyaljai történelmi borvidéken igen nagy hagyománya volt mindig
is a szakmának, napjainkban ritkábban találkozni ilyen szakemberekkel. Ősszel,
szüret idején a kádárok bővelkednek a feladatokban. Minderről az ondi Maczkó
Zsolt kádármesterrel beszélgettünk.
– Miért ezt a szakmát választotta?
– A kádár szakma nem családi hagyomány nálunk, ugyanis édesapám kőművesként dolgozott.
Eredetileg traktoros szerettem volna lenni, de
apám úgy ítélte meg, hogy van érzékem valamelyik fa szakmához, mert mindig farigcsáltam valamit. Gyerekkoromban gyakran munkálkodtam
a baltanyeleken. Ha nem tetszett, csináltam másikat. Volt kádárszak a 118-as szakmunkásképzőben Szerencsen, így oda jelentkeztem. Az osztályban nyolcan végeztünk kádárként. Sajnos ez
a szakképzés azóta megszűnt nálunk. A szakma
gyakorlati részét Tokajban tanultam meg Hudák
Istvántól és utána is ott dolgoztam 12 évig, a segédje voltam. Így lettem kádár.
– Mit szeret legjobban ebben a szakmában?
– Azt szeretem, hogy amikor elkészül egy termék, olyan jó ránézni, hogy én készítettem. Nyugodt szívvel adom oda. Ha eljön hozzám egy borász és rendel egy hordót, amibe beleteszi az
egész évi munkájának egy részét az valamilyen
szinten bizalmi kérdés. Nem sokkal később jönnek a visszhangok, hogy jó lett a hordó és megköszönik, mondják, hogy menjek megkóstolni
az elkészült nedűt. Ez jó érzés, büszke vagyok
ilyenkor.
– Mennyire időtállóak az Ön által készített hordók?
– Hogy mennyire tartósak? Majd 40-50 év
múlva elmondják. De minden általam készített
termékért garanciát vállalok.
– Kik a fő megrendelők?
– Már jól ismernek a környék borászai, jönnek
és leadják a megrendelést. Ilyenkor ősszel megnövekszik a rendelések száma, mondhatom,
hogy nagy a forgalom. Mindenkinek máris, rögtön, azonnal kellene a hordó. Év elején csendesség van. A januártól márciusig tartó időszakban
leginkább csak fűrészeljük a fát és előkészítjük
a következő évre az alapanyagot.
– Milyen munkafázisai vannak a fa előkészítésének?
– A fa beszerzésével kezdődik a munkafolyamat, ezt az erdésszel kell megtárgyalni. A fát az
Északerdő Erdőgazdasági Zrt-től szállítják, majd
elkezdődik az alapanyag felvágása. Mintegy 1,52 év amíg a fa savtartalma kiegyenlítődik és
kiszárad belőle a nedvesség. Ekkorra lesz a fa
légtartalma, rugalmassága megfelelő. Ezen kívül
nem igényel nagyobb előkészületet.

– Milyen fával dolgozik?
– Szeretnék többfajta fával is dolgozni, de nagyobbrészt tölgyfával dolgozom, mert eperfából
hiány van. Nagyon sokan kérnek eperfát pálinkáshordónak, de sajnos nincs, csak egy-kettő,
amit kivágnak és annak is csavarodott, görcsös
a fele – egyszerűen nem alkalmas. A zempléni
tölgy a világ legjobb ízű tölgyének mondható.
A mi cégünk, a Budapesti Kádár Kft. erdőbényei
telephelyén tölggyel dolgozunk.
– Mennyi ideig tart egy hordó elkészítése?
– Ez elsősorban a gépesítéstől függ, hogy milyen technika áll rendelkezésre. Én még dolgozom hagyományos görbekéssel, régi kúpgyaluval, egyéb régi szerszámokkal is. A kézi szerszámok a javításhoz elengedhetetlenek. Engem
még annakidején megtanítottak ezek használatára, de az újabb betanított munkások ilyenekkel
már nem dolgoznak.
– Mennyire veszélyes ez a szakma?
– Azt kell, hogy mondjam, hogy nem sok
olyan van, aki kádárként végig dolgozta az életét és ép keze maradt volna.
– Mi kell ahhoz, hogy valakiből jó kádár
váljon?
– Alapvető a jó matek és a pontosság, precizitás. Meg kell határozni a hordó a formáját.
Megvannak a szakmai számítások, amelyek
alapján számoljuk a dongák dőlésszögét. A hordóknál egy milliméter is számít, hiszen tökéletesen zárnia kell. Sok gyakorlással belejön az
ember, de csak folyamatos próbálkozással lehet
megtapasztalni. És vannak mesterfogások,
amelyeket el kell lesni, mert nem mindent mondanak el a mesterek sem.

– Mennyi ideig tervezi ezt csinálni?
– Egyrészt ameddig van bennem erő, másrészt amíg van rá igény. Én nem nagy cégeknek
dolgozom, akik megmondják, hogy szükségük
van 50 hordóra, mert arra nem lenne időm. Kisembereknek dolgozom, családi borászatoknak,
akiknek évente 2-3-4 darab hordó kell, vagy javítások. Mert én nem csak új hordót készítek,
hanem javítok is. Engem még arra is megtanítottak.
– Mennyire népszerű Ön szerint a kádár
szakma?
– Egyre kevesebben vagyunk. Egyrészt nagyon költséges szakma. A faanyag mennyisége
és ára az Északerdő Erdőgazdasági Zrt. által
meghatározott. Ehhez jön a fuvarköltség. Ezt követően a fa másfél-két évig itt áll. Tehát 700-800
ezer forint csak ott áll kirakva, hogy majd egyszer sorra kerül. A vasanyag, a különböző faipari
gépek szintén nem olcsóak és a komplett műhely fenntartása sem kevés. Ebből következik, az
is, hogy nem olcsó a hordók ára.
– Hogyan látja a szakma jövőjét?
– Úgy gondolom, hogy három alapvető dolgon múlik. Az első az oktatás, ami nem elhanyagolható, mert ha nincs, aki oktassa a szakmai részét, akkor nincs, ahol megtanulják a diákok. A második legfontosabb tényező a faanyag, hiszen 100-120 éves fákból dolgozunk.
A harmadik pedig a dolgozni akaró emberek.
Nagyon kevés ilyen van a fiatalok között és ez
egy nagyon nehéz fizikai munka. Fél év alatt
nem lehet elsajátítani ezt a szakmát, hosszú
évek gyakorlása kell hozzá. Két lányom van, így
nekik nem tudom továbbadni a tudásom, de
örültem volna, ha valaki követ ezen a pályán.
Remélem, majd ez egyik vőm érez hajlamot erre, de ez még a jövő titka.
M. B.
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idényMunkások foglalkoztatása
Az őszi betakarítások idején a gazdálkodóknak több munkaerőre van szükségük,
mint más időszakokban. Az átmeneti létszámnövelésre az úgynevezett egyszerűsített foglalkoztatás az idénymunkások alkalmazásának a legcélszerűbb módja. Az a munkáltató, amelyik nem jelenti be az idénymunkása foglalkoztatását,
bírságra számíthat – hívja fel a figyelmet a Nemzeti Adó- és Vámhivatal.
Egy munkáltató ugyanazt az idénymunkást
maximum 120 napra alkalmazhatja egyszerűsített foglalkoztatás formájában, egy naptári
éven belül. A feleknek elég szóban megállapodniuk, de a munkáltatónak be kell jelentenie ezt
a foglalkoztatást a Nemzeti Adó- és Vámhivatalnál (NAV). A bejelentést elektronikusan,
ügyfélkapun keresztül, a 16T1042E jelű elektronikus adatlap megküldésével, vagy a 185-ös telefonszámon lehet teljesíteni, de mindkét lehetőséghez szükség van ügyfélkapus regisztrációra. A bejelentést szigorúan a munkavégzés kezdete előtt kell teljesíteni. A módosításra, vissza-

vonásra a bejelentéstől számított 2 órán belül
van lehetőség. Ha a foglalkoztatás a bejelentés
utáni napon kezdődik, aznap reggel 8 óráig kell
a módosítást bejelenteni, különben a munkáltatónak meg kell fizetnie a közterhet az adott
napra is. Ha a foglalkoztatás több napra szól,
mint az az eredeti bejelentésben szerepel, a
plusz napokon is reggel 8-ig kell a módosítást
bejelenteni. A mezőgazdasági idénymunka minden naptári napjára munkavállalónként 500 forint közterhet kell fizetnie a munkáltatónak a
következő hónap 12-éig, a NAV „Egyszerűsített
foglalkoztatásból eredő közteher befizetések”

nevű, 10032000-06057763 beszedési számlájára. További részletek a NAV honlapján
(www.nav.gov.hu), a 46. tájékoztató füzetben
olvashatók a témában.

a Biztonságos fűtés alapszaBályai
A fűtési időszak több veszélyt is magában rejt, amit jól mutat, hogy az évnek ebben a részében jellemzően
megemelkedik a háztartásokban keletkező tüzek és a szén-monoxid mérgezéssel járó esetek száma. A fűtési
rendszerek használata miatt bekövetkező káresetek többsége az emberi figyelmetlenségre, gondatlanságra
vezethető vissza, azonban odafigyeléssel és tudatos magatartással mindezek kockázata csökkenthető.
A B.-A.-Z. Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság az alábbi fontos tudnivalókra hívja fel a figyelmet.
A fűtési időszak közeledtével fontos, hogy az
előírásoknak megfelelően ellenőriztessük a fűtőberendezéseinket és a hozzájuk tartozó füstelvezető rendszereket, hogy azokat biztonsággal használhassuk a hideg idő beköszöntével.
A katasztrófavédelem hivatásos tűzoltó egységeit gyakran riasztják kéménytűz miatt. A jelenség egy természetes folyamat, amely a füstelvezetőben lerakódott korom, vagy kátrány égése során jelentkezik. Koromégés esetén a folyamat csak pár perc, ellenben a kátrányégés több
órán át is eltarthat. A füstelvezetők közelében
lévő éghető födém és tetőszerkezeti elemek,
szigetelő anyagok a rendkívüli hő hatására izzásnak indulhatnak és meggyulladhatnak.
A katasztrófavédelem a korábbi évekhez hasonlóan, idén is kiemelt hangsúlyt fektet a szénmonoxid mérgezéses esetek számának a csökkentésére. Ennek érdekében a nyílt lánggal működő fűtőberendezések telepítését minden
esetben szakemberrel végeztessük, valamint tegyük lehetővé a készülékek és füstelvezetők
rendszeres felülvizsgálatát. A szabálytalan kivitelezés miatt az égéstermék visszaáramolhat és
a zárt térbe visszajutó gázok már alacsony koncentrációban is komoly veszélyt jelentenek az
ott tartózkodókra. Fontos továbbá a megfelelő
oxigénmennyiség folyamatos utánpótlása,
amely a tökéletes égés alapfeltétele, így nem
keletkezik veszélyes mennyiségű szén-monoxid.

A fentieken túl javasolt a szén-monoxid érzékelő használata, a készülék vásárlása során
azonban oda kell figyelnünk a minőségére,
ezért csak szaküzletből szerezzük be. A szénmonoxid érzékelő jelzése esetén mindenképpen hagyjuk el a helyiséget, menjük friss levegőre a szabadba és értesítsük a 112-es segélyhívó számot. A fűtőberendezések, füstelvezetők okozta tüzek és balesetek, szén-monoxid mérgezések megelőzése érdekében
az alábbiakra kell odafigyelnünk:
• A nyílt lánggal működő fűtőberendezések
telepítését minden esetben szakemberrel végeztessük, valamint tegyük lehetővé a készülékek és füstelvezetők rendszeres felülvizsgálatát!
• A kátrány keletkezése csökkenthető és a
kéménytűz megelőzhető, ha száraz fával tüzelünk, és folyamatosan biztosítjuk az égéshez
szükséges levegő utánpótlást.
• Gondoskodjunk a megfelelő oxigénmennyiség folyamatos utánpótlásáról, amely a tökéletes égés alapfeltétele, így csökken a kátrányképződés mértéke és nem keletkezik veszélyes
mennyiségű szén-monoxid gáz sem!
• A balesetek kockázatának csökkentése érdekében, javasolt a szén-monoxid érzékelő
használata. A készülék vásárlása során azonban
figyeljünk oda a minőségére, ezért csak szaküzletből szerezzünk be ilyen terméket!
• Tartsuk tisztán a fűtőberendezések és füst-

elvezetők környezetét, közelükből távolítsuk el
a gyúlékony, éghető anyagokat!
• A fűtőberendezést csak a gyártó által meghatározott tüzelőanyaggal üzemeljük be, begyújtáshoz ne használjunk tűz és robbanásveszélyes folyadékot és ne égessünk műanyag hulladékot!
• Ügyeljünk arra, hogy a fűtési rendszerben
a víz keringése biztosított legyen, tegyük lehetővé, hogy a vegyes tüzelésű kazánból a felmelegedő víz távozhasson a fűtőtestek irányába.
Biztonsági szelep beépíttetésével elkerülhetjük
a fűtési rendszer károsodását, vagy a kazán felrobbanását!
• Tartsunk otthonunkban tűzoltó készüléket,
így a tűz kezdeti szakaszában még megfékezhetjük a lángokat!
• Minden esetben fogadjuk meg a szakemberek tanácsait és kövessük a készülékek használati útmutatóiban foglaltakat!
Tűz vagy füst észlelése esetén azonnal értesítsük a katasztrófavédelmet a 112-es segélyhívó számon (az eloltott tüzet is be kell jelenteni)!
Próbáljuk meg eloltani a tüzet! Amennyiben nem
járunk sikerrel, riasszuk a többi lakót és hagyjuk
el az épületet! A bejárati ajtót csak csukjuk be
magunk után, ilyen esetben kulccsal bezárni nem
szabad! Várjuk a tűzoltókat, hogy a gyors beavatkozást megfelelő információval segítsük!
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illÓolaJokkal az egészségért
Az ősz beköszöntével egyre
gyakrabban fordulnak elő légúti fertőzések, melyek sokszor
gyógyszer nélkül, házilag is jól
kezelhetők. Ebben nemcsak a
gyógynövények, hanem az illóolajok is segítségünkre lehetnek.
Használhatóak párologtatásra, fürdővízhez, vagy a jól bevált mellkasi bedörzsölésre is. Párologtatni aromalámpával a legcélszerűbb, a biztonsági
előírások betartásával, gyerekek mellett felügyelettel.
Fürdővízhez – kevés tejjel elkeverve a szükséges illóolajat – kiváló fürdőolajat készíthetünk. Legfontosabb
természetesen itt is a meghűléses tüneteket megelőző
hatás.
Erős levegőfertőtlenítő hatással bír, valamint kellemes illattal rendelkezik a citrom, vagy a kubebabors
illóolaja. Ezeket lakásban és munkahelyen egyaránt érdemes párologtatni a kórokozók elpusztítása érdeké-

ben. Ismert légút tisztító a borsmenta és az eukaliptusz olaja. Gyermekeknél is használhatóak, bár éjszakára szerencsésebb az eukaliptusz, mert a borsmenta
frissítő, élénkítő hatással is rendelkezik, amire ez esetben nincs szükség. Köhögés, torokfájás, hörghurut
esetén segíthet a kakukkfűolaj, ami nem utolsó sorban kiváló immunerősítő is. Nátha, arc-és homloküreg-gyulladás kiegészítő kezelésére legjobb a nagyanyáink idejéből ismert párgolás. Egy fej vöröshagymát vízben főzünk, majd hozzáadunk egy evőkanálnyi
kamillát és valamilyen légúttisztító illóolajat. Törölköző alá bújva mélyen belélegezzük. Kisgyermekeknél a
forrázás veszélye miatt ne alkalmazzuk! Nagyon fontos, hogy gyógyászati célra csak szaküzletben vásárolt, jó minőségű illóolajat használjunk. Kellő odafigyeléssel és egy kis hozzáértéssel az aromaterápia kiváló segítségünk lehet, csak jusson eszünkbe szükség
esetén!
Vitelki László, Gyógynövénybolt

ÓvJuk szeMünk
világát!
Október ebben az esztendőben is a „látás hónapja”, ami nem más, mint a Magyar Látszerész Szövetség és az optikai szakma által közösen életrehívott kampány. A szervezők ezzel egy olyan társadalmi célú, országos összefogást kívántak létrehozni, mely által a magyar lakosság ebben a hónapban térítésmentes
látásellenőrzésben és szakmai tanácsadásban részesülhet, amennyiben a kampányban résztvevő üzleteket felkeresi.

A kezdeményezéssel az éles látás iránti
igényt kívánják felkelteni, ami mindannyiunk
közügye, hiszen megfelelő látásélességgel biztonságosabban közlekedhetünk, kényelmesebben végezhetjük a munkánkat és teljesebb életet élhetünk. A látás hónapja kampányt az
Egészségügyi Minisztérium is felkarolta, valamint az Országos Baleset-megelőzési Bizottság
is partner a programban.
A téma kapcsán Dr. Korondi Klára szemész
szakorvosa lapunk érdeklődésére elmondta,
hogy a szerencsi Szántó J. Endre rendelőintézet

szakrendelésén megjelenő pácienseknél minden esetben teljes körű, alapos
kivizsgálásra törekednek. A 2-3, illetve
5 éves gyermekek kancsalsági szűrése
folyamatos, amelyen a legkisebb fokú
eltérést is ki tudják szűrni. A felnőtteknél alapvető vizsgálatnak számít a
zöldhályog szűrés, ami 40 éves kor felett mindenképpen indokolt, mert bizonyos formája nem idéz elő panaszt. Ha
tünettel jár, akkor sokszor már késő
megmenteni a látást. Gyakori probléma
a szürkehályog, ami könnyebben észrevehető, mert látászavarral jár. Olvasásnál az is könnyen kiderül, ha a beteg
nem lát jól közelre, vezetésnél pedig az, ha nem
lát jól távolra valaki. Gyerekeknél gyakran iskolába kerülve jelentkezik először látásprobléma,
amikor kiderül, hogy a kisdiák nem látja jól a
táblát. A szakorvos kiemelte, hogy bármilyen látásproblémát észlel valaki magán, mindenképpen forduljon vele orvoshoz amint lehet, mert
vannak olyan betegségtípusok, amelyeknél az
időfaktor nagyon fontos. Ilyen például a szemfenéki érelzáródás, amely esetében néhány óra
is sokat számít, hogy legyen esély elkerülni a
visszafordíthatatlan károsodást.

Legutóbbi játékunk megfejtése: C-vitaminban gazdag a
csipke. A beküldők közül Baglyos-Séra Erzsébet 3931 Mezőzombor, Lehel u. 16. szám
alatti olvasónk a Szerencsi
Gyógynövénybolt (Rákóczi út
104.) ajándékcsomagját nyerte.
A nyereményről szóló utalvány
átvehető szerkesztőségünkben.
Új kérdésünk: Melyek a legismertebb légút tisztító illóolajok? Megfejtéseiket október
14-ig postázzák címünkre (3900
Szerencs, Kossuth tér 1.) vagy
dobják be a Népház bejáratánál
levő postaládánkba. A borítékra
írják rá: Egészségünkért.

reCeptkluB:
ezt főzd Meg!
Rovatunkban Pálné Sápi Tímea (fotónkon) osztja meg
olvasóinkkal a szőlős, mustáros csirkecomb receptjét.
Hozzávalók: 4 db csirkecomb, 1 fürt szőlő (nagy, kemény
szemű), só, bors, ételízesítő, 2 evőkanál mustár, kis víz, vaj.
Elkészítés: A csirkecombokat megtisztítjuk, majd befűszerezzük a só, bors és ételízesítő keverékével és belehelyezzük egy kivajazott sütőtálba. A szőlőt leszemezzük,
megmossuk és a combok köré rakjuk.
A mustárhoz kis vizet öntünk, összekeverjük
és ráöntjük a combokra. Alufóliával lefedjük
az egészet és előmelegített sütőbe rakjuk
egy órára. Ha már puha a hús, a fóliát leveszszük, a combokat vajjal bekenjük és visszatesszük sülni, hogy pirosra piruljanak. Az elkészült csirkecombot petrezselymes krumplival tálaljuk. Jó étvágyat!
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Szerencs csendes környékén, a belvároshoz közel eladó egy folyamatosan rendben tartott, felújított, 4 szoba + nappalis családi ház. Érd.:
20/295-8832.
Szerencsen a Dózsa Gy. utcában, 513
m2-es építési telek kis házzal eladó.
Víz, villany a telken belül. Érd.: 70/3633124.(16-17-18-19)
Szerencsen, a Kárpát úton kétszobás családi ház eladó, gáz- és vegyes
kazánnal, rendezett udvarral. Lakáscsere is érdekel. Érd.: 30/412-5886,
47/361-822. (16)
Bekecs központjában75 m2-es családi ház eladó. Érd.: 30/557-8782. (1617-18)
Szerencs, Alkotmány út 32. szám
alatti ház eladó! I.á.: 2,2 MFt. Az ár alkuképes! Érd.: 70/276-4395. (16)
Teljes körűen felújított 54 m2-es társasházi téglalakás eladó vagy szerencsi egyszintes családi házra cserélhető. Érd.: 70/667-0000. (16-17-18-1920)
Szerencs központjában építési telek
(580 m2) eladó. Ezen kívül kovácsolt
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vaskapu (310×150) és kisajtó
(70×130) is eladó. Érd.: 20/348-9548.
(16-17-18)
Szerencs központjában 46 m2-es lakás, valamint ugyanitt bolti polcok eladók. Érd: 47/363-097. (16-17)
Szerencsen, egy 2 szobás alacsony
rezsijű, összkomfortos ház, kerttel,
udvarral, melléképülettel eladó. Bolt,
buszmegálló a közelben. Érd.:70/3860280. (16-17)
Tokajban az egészségügyi központhoz közel, kis ház telekkel eladó. I.á.:
3,5 MFt. Érd.: 70/276-4395. (16)
Szerencsen eladó bérházi lakást keresek 1-2 emeletig vagy egy 2 szobás
családi házat. Érd.: 20/941-1381. (16)

VEGYES
Koszorú és csokrok készítése a legjobb áron. Akár ingyen kiszállítás Szerencsen és vonzáskörzetében. Érd.:
3908 Rátka, Kossuth u. 22. Tel.:
20/425-9136. (15-16)
Kőműves munkák elvégzését vállalom (burkolás, falazás, javítás, stb.)
Szerencs és vonzáskörzetében. Érd.:
Gabóczi József 20/393-7582. (15-16)
Ruhák, kiegészítők varrása és alakítása a legjobb áron. Szerencs és vonzáskörzetében. Érd.: 3908 Rátka Kossuth u. 22. Tel.: 20/425-9136. (15-16)
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24 Órán keresztül úsztak
Tizedik alkalommal rendeztek 24 órás úszást szeptember 23-24-én a szerencsi
Városi Tanuszodában. Az úszás szeptember 23-án este 6 órától vette kezdetét
és másnap este 6 óráig tartott.
A megjelenteket Váczi Péter, az úszószakosztály vezetője köszöntötte, majd Nyiri Tibor alpolgármester nyitotta meg a rendezvényt. A Szerencs Város Sportegyesülete és a helyi úszószakosztály
által szervezett eseményen három csapat vett részt, így összesen száz fő úszott 30 perces váltásban. A teljes mezőny 189600 métert úszott. A fél óra alatt legtöbbet úszó lány Váczi Kira lett 2250
méterrel, a fiúknál pedig Farmosi Zsombor 2500 méterrel. Összességében a legtöbbet úszó bajnok
Váczi Kira lett, 15600 méterrel, a legtöbbet úszó fiú pedig Koromházi Máté 8950 méterrel. Fotónkon
a B.A.Z. Megyei Úszó Szövetség elnöke, Kiss Attila nyújtja át a kupát Váczi Kirának.
M. B.

sakkszakkör kezdőknek és HaladÓknak
Az SZVSE sakkszakosztályának vezetője, Balogh Imre edző
gondozásában – mint 1993 óta minden esztendőben – idén
is útjára indult a sakkszakkör a Szerencsi Művelődési Központ gyermekkönyvtárában. A fakultatív foglalkozásokra
az 1-8. osztályos fiatalokat várják minden pénteken 14 órától a Rákóczi-várban.
Balogh Imre – aki jelenleg is aktívan versenyez és országos versenybíró –
a szakkör keretében a kezdőkkel megismerteti a nemzetközileg elfogadott
szabályokat, valamint a diákolimpiákra való felkészítésüket is vállalja. Ennek jó példája, hogy tanítványa, Varga Sebő tavaly országos második helyezett volt a diákolimpián. Akik tovább akarnak fejlődni és lépni, azok a
Szerencs Városi Sportegyesület sakkcsapatában kaphatnak helyet, ahol –
félprofi szinten – egyénileg és csapatban is számos versenyre való felkészülést tudnak biztosítani a tagoknak az egyesület finanszírozásában.
– A sakk egy olyan játék, amelyhez nem kell nyelvet ismerni, csak a szabályokat és akkor mindegy, hogy a világ mely pontján játsszák – fogalmazott Balogh Imre. – Hogy miért jó sakkozni? A sakkjátszma megtanít
minket veszíteni, továbbá megtanít az ellenfél tiszteletére. Ha játékban
veszítünk, a jobbnak, az ellenfélnek mindig gratulálunk. A másik dolog,
amit a sakkban kiemelnék, az az, hogy növeli a szelektáló képességet.
A sakkban a lépések sokasága közül számtalan lépést tudunk választani,
de meg kell próbálnunk a legjobbat választani, mégpedig kötött gondol-

kodási időben – fejtette ki az edző, hozzátéve, hogy a több mint húsz év
alatt, akik eljöttek a szakkörre, beépültek a csapatba és megmaradtak,
mindannyian jegyzett játékosok és magas szinten tevékenykednek a hivatásukban – többek között mérnökök, orvosok, közgazdászok.
A térítésmentes sakkszakkörnek általában 8-10 résztvevője van, de Balogh
Imre edző minden diákot biztat a részvételre, aki hajlandó rendszeresen időt
és energiát fektetni a sakkozás tanulásába és a felkészülésre. Mint mondja:
egy bizonyos szint után ez már nem játék, hanem sport, tudomány. H. R.

fölényes győzeleM
Hazai pályán
A Szerencs VSE férfi futballválogatott szeptember 24-én hazai pályán fogadta az
MVSC együttesét. Az első 20 percben nehezen indult a mérkőzés, de Gombos Ádám
első gólja után felszabadult játékot játszottunk. Ternyik Máté találatával, 2–0-ás eredménnyel zártuk az első félidőt. A második
játékrészben az ellenfél jól védekezett, ennek ellenére Nagy Máté és Kiss Krisztián
összjátékának köszönhetően a harmadik
gólt is csapatunk szerezte. 3–0-ás állásnál
az MVSC talált a hálóba, majd a csereként
beállított Gyöngyösi Gábor fejelte be a negyedik gólt, amivel 4–1-es magabiztos szerencsi győzelem született. Ezzel az eredménnyel az 5. helyen állunk a tabellán.

Megvan
az első pont
Az asztalitenisz bajnokság 3. fordulójában, szeptember
25-én hazai pályán fogadtuk Balassagyarmat NB II-es csapatát. A mérkőzés esélyesei – a tabellán elfoglalt 4. helyük
alapján – a vendégek voltak. A két forduló után még pont
nélkül álló SZVSE a papírformát figyelmen kívül hagyva jó
rajtot vett, mert a két páros és az öt egyéni mérkőzés után
már 5–2-re is vezetett. A lejátszott 16 mérkőzés után –
két mérkőzéssel a vége előtt – a vendégcsapat jó hajrával
8–8-ra egyenlített. Az utolsó két mérkőzésből az elsőt a
vendégek, míg a utolsót – Köllő András kiváló játékának
és küzdeni tudásának köszönhetően – mi nyertük és
mentettük ezzel a mérkőzést 9–9-es döntetlenre. A mérkőzés és egyben a hazai csapat legjobbja, Köllő András
volt, mivel valamennyi egyéni és a páros mérkőzését is
megnyerte – tájékoztatta lapunkat Csorba István edző.
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doBogÓs szerenCsi sportlövő
Szeptember első hétvégéjén rendezték
meg a sportlövők országos bajnokságát
felnőtt kategóriában Nyíregyházán,
ahol a legfiatalabb versenyzőként a szerencsi Bukovszky Péter is jogosultságot
szerzett eredményeivel az indulásra.
Az UTE versenyzője 60 fekvő versenyszámban
a 9. helyet, 3×40 összetettben pedig a 10. helyet szerezte meg. Két olimpikon társával, Péni
Istvánnal és Szabián Norberttel csapatversenyben első helyezést értek el (fotónkon középen).
A Bocskai István Katolikus Gimnáziumban tanuló ifjú sportlövő elmondta, hogy felkészülését
több tényező hátráltatta, de a lehetőségekhez
képest maximálisan teljesített.
Az országos bajnokság újabb fordulóját szeptember 23-25-én tartották Nyíregyházán, ahol
junior kategóriában kimagasló eredményeket
ért el Bukovszky Péter. A 3×40 versenyszámban
egyéni csúccsal, 1140 köregységgel került a
döntőbe, majd ezen javítva a 4. helyen zárt. Fő
számában, a 60 fekvőben szenzációs döntő
után bronzérmet szerzett. A csapatversenyben

ismét a dobogó legfelső fokára állhatott Péter
sportlövő csapattársaival: Péni Istvánnal és Prágai Patrikkal.
Bukovszky Péter elmondta, hogy jelenleg a
Plzenben és Nyitrán megrendezésre kerülő
olimpiai reménységek versenyére, valamint a

komáromi Felszabadulás Kupára készül. Az ifjú
sportoló köszönetét fejezte ki a Bocskai István
Katolikus Gimnáziumnak, amiért segítséget
nyújtanak számára tanulmányai elvégzéséhez,
valamint minden támogatójának, akik hozzájárulnak a sikeres felkészüléséhez.
H. R.

karateverseny a CsarnokBan BirkÓzÓ BaJnokság
Harmadik alkalommal rendeztek szeptember 24-én SKS Ippon Shobu
Országos Karate Bajnokságot Szerencsen, melynek célja idén is a világbajnokságra való felkészülés és a versenyzési lehetőség biztosítása volt.
A Kulcsár Anita Sportcsarnokban megtartott versenyen ezúttal 16 csapat indult az
ország minden tájáról, de Romániából is érkeztek versenyzők. – A karate nagyon
népszerű sport, Magyarországon a foci után a karate sportágat űzik a legtöbben.
A szerencsi bajnokságot nagyon jelentősnek tartjuk, mert ez az első verseny az őszi
szezonban, itt mindenki le tudja mérni, hogy éppen hol tart, milyen az erőnléte
– tudtuk meg Juhász Ferenctől, a Magyar Karate Szakszövetség alelnökétől. A megmérettetésen 5 szövetségből több mint 200 versenyző vett részt. A versenyt 6 éves
kortól hirdették meg és veterán kategória is volt. A szerencsi szakosztályt kilencen
képviselték és mindannyian eredményesen szerepeltek. Eredmények: Visóczki Luca
kumite 1. hely, kata 1. hely. Muróczki Csenge kumite 1. hely. Szenderák Dominik kumite
1. hely, kata 1. hely. Glonczi Pál kumite 1. hely. Tiszavári Tamás kumite 1. hely. Urbán
Olivér kumite 1. hely. Béni Roland kumite 2. hely. Mihalik Csaba kumite 2. hely. Tóth
Zsófia kumite 2. hely. Nemes Bálint kumite 3. hely. Pocsai Sándor kumite 3. hely. Visóczki Panna kumite 3. hely.
M. B.

Szabadfogású területi bajnokságot rendeztek szeptember
24-én, Kazincbarcikán az Észak-magyarországi diák I-II. és
serdülő kategóriák számára. A 211 indulóból Szerencset
11 versenyző képviselte. Főbb eredményeink: Gyermek II. kategória 1. Beregi Bánk (23 kg). Diák II. kategória 3. Szarka
Zsigmond (38 kg), 5. Beregi Barna (42 kg). Diák I. kategória
2. Pál Mihály (54 kg). A serdülők közt bajnok lett Molnár Olivér (58 kg), 3. Nagy Kristóf (46 kg), valamint a fiúkkal mérkőzve 3. lett Beregi Linda (50 kg).

eredMényes súlyeMelő
Vasas Péter, a Szerencs VSE súlyemelője a szeptember 11-17.
között megrendezett U17-es Európa Bajnokságon vett részt
Lengyelországban. A 85 kilogrammos súlycsoportban tizedik
helyezést érte el, és egyéni csúcsát is beállította szakításban.
Jutalmul a Magyar Súlyemelő Szövetségtől egyhetes spanyolországi nemzetközi edzőtáborában vehetett részt a verseny
után – tájékozatta lapunkat Fekete Diána vezetőedző.

női futBall:
fölényes diadal
A Szerencs VSE női futballcsapata Sajóvámos együttesét
fogadta szeptember 17-én a Kulcsár Anita Sportcsarnokban. A vendég gárda nem volt könnyű ellenfél, az első gólt
is ők rúgták. Ennek ellenére a szerencsiek kitartóak voltak
és 2–1-es hazai vezetéssel fejeztük be az első félidőt.
A második játékrészben még háromszor találtunk hálóba,
így végül 5–1-es megérdemelt hazai győzelem született.
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keresztreJtvény

Előző rejtvényünk megfejtése: A zöld a sárga tónusába fut, tapad, zizeg a tarkabarka út. A beküldők közül Lesnyószki Lászlóné 3900 Szerencs, Kossuth út 19/D.
szám alatti olvasónk családi jegyet nyert a Régi játékok és csokoládé szobrok kiállításra,
ami átvehető a Turisztikai Központban (Szerencs, Rákóczi út 121.). A fenti rejtvény megfejtését október 14-ig juttassák el a Népház címére (3900 Szerencs, Kossuth tér 1.). A borítékra
írják rá: Keresztrejtvény. A helyes megfejtő nyereménye: családi jegy a Régi játékok és csokoládé szobrok kiállításra.

VÍZSZINTES: 1. A beküldendő megfejtés első
része. 11. A fedő festést megelőző festés során alakul
ki. 12. Téli hónap rövidítése. 13. A gallium vegyjele. 14.
Japán és svéd gépkocsik jelzése. 15. Elemi parány. 17.
Havat takarít el az útról gépi erővel. 19. … mehet: miután teljesítette dolgát. 20. Vissza: Kedvtelésből tartott kis méretű kutyája! 21. Puzdra. 23. Albánia sportjele. 24. Az erbium vegyjele. 25. Olló fele! 26. … -TinTin: filmes eb. 27. Tessék, vedd el! 29. Titkos ügynökök.
31. Férfinév. 32. Növényben, ember, állat testében lévő
folyékony anyag. 33. Filmszínház. 34. Szolmizálásban
a dúr hangsor második hangja. 35. Kiejtett betű. 37.
Az égbolt színe. 38. Baranya megyei település.
FÜGGŐLEGES: 1. Feltűnően nagy. 2. Tó; franciául.
3. Eper fele! 4. Állami sorsjátékon játszik. 5. Rajzol közepe! 6. Vétó páros betűi! 7. Három; oroszul. 8. Egymást követő betűk az ábécében. 9. Káté! 10. Kaszát
megfen. 11. A megfejtés második, befejező része.
15. „A” nem rugalmas, nem hajlékony anyag! 16. Orom
fele! 17. Ezt az … kérését teljesítjük. 18. A -ka párja.
19. Az ezüst vegyjele. 20. Tévedésből megbocsátott.
22. Hirtelen a lábai előtt orra bukik. 28. Sine anno rövidítése. 30. Római 1500-as. 31. A japán küzdősportokban használt, 20 cm hosszú bot. 34. Kacsa. 36. Farmermárka. 37. Körút rövidítése. 39. Kettős! 40. Motorvonat típusjel. 41. A stroncium vegyjele. 42. Kezelő
közepe! 43. Egyezőek!
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