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2017. május 7-én a Grinzane
Cauvour Kastélyban, hiva-
talos ünnepség keretében
rangos elismerések átadá-
sára került sor hegyaljai bo-
rászok részére. Cikkünk a 
4. oldalon olvasható.

ÚJRAINDULT
VÁROSUNKBAN
A VIRÁGOSÍTÁS
Megkezdődött az egynyári
növények kiültetése Szeren-
csen. A tavalyihoz hasonlóan
300 ezer virágot neveltek a
Szerencsi Városgazda Non-
profit Kft. telephelyén. Cik-
künk a 3. oldalon olvasható.



A kezdeményezéshez csatlakozott
Miló Viktória ökölvívó világbaj-
nok is (fotónkon), aki ellátogatott
Szerencs oktatási-nevelési intéz-

ményeibe és közösen tornázott ki-
csikkel és nagyokkal egyaránt. 

– Nemrég csatlakoztam a programhoz.
A Magyar Dietetikusok Országos Szövetsége ke-
resett meg, aminek nagyon örültem, hiszen ez
egy nagyon szép feladat. Már gyermekkorban
el kell kezdeni a sporthoz való szoktatást, mert
a fiatal korban való mozgáskoordináció fejlesz-
tése később kihat a felnőtt korra. Gyermekként
meg kell tanulnunk futni, úszni, ugrani, kerékpá-
rozni, hogy a későbbiekben egészséges életet
tudjunk élni – hangsúlyozta a sportoló. Szeren-
csen a város teljes 0-18 év közötti lakossága,
összesen 2 259 gyermek vesz részt a program-
ban. A dietetikusok hat oktatási intézmény, a vé-
dőnők, a helyi közétkeztetés képviselőinek se-
gítségével valamint a szülők bevonásával ismer-
tetik meg a gyerekekkel a kiegyensúlyozott táp-
lálkozás és a mozgás fontosságát. V. E. A.

A Szerencsi Művelődési Központ és Könyvtár
változatos programokkal várta az érdeklődő kö-
zönséget a „Szerencsi Majális 2017” c. rendez-

vényére május 1-jén. A Rákóczi-vár udvarán a
Külhoni Magyar Nemzeti Színház művészei, a
város óvodásai, tehetségei, népzenei és nép-
tánc együttesek, zenekarok, bohócok szórakoz-
tatták a nagyérdeműt, miközben szökőkútból

folyt a csoki, párolódott a virsli, sőt a főzőver-
senyen készült étkek kóstolására is lehetőség
nyílt. A program végén egy „élő dínó” araszolt
a vár udvarára, a legkisebbek nagy örömére.

SfL

SZERENCSI hírekhírek KRÓNIKA2

SZERENCSI HÍREK • 2017. május 12. XXXII. évfolyam 8. szám • Szerkesztő: Méhi Borbála • Szerkesztőség címe (postacím): 3900 Szerencs, Rákóczi út 94. (Fürdő és Wellnessház) • Telefon: 47/561-180,
ügyeleti telefon: 20/340-6089 • E-mail: szerencsihirek@szerencs.hu • Honlap: www.szerencsihirek.hu • Hirdetésfelvétel tel.: 20/254-1471 • Kiadja: Szerencsi Művelődési Központ és Könyvtár 3900 Szerencs,
Huszárvár út 11. • Felelős kiadó: Csider Andor igazgató • Készült: a Miprodukt Kft. nyomdájában • Ingyenes kiadvány, megjelenik 3650 példányban. • A lapból értesüléseket átvenni, írásokat 
újraközölni kizárólag a szerkesztőség hozzájárulásával vagy a forrás megjelölésével lehet. • A lapban megjelent hirdetések tartalmáért a szerkesztőség nem vállal felelősséget.
• ISSN 1216-3066

Magyar Dietetikusok Országos Szövet-
ségének vezetésével indult el 2015-ben
Szerencsen a GYERE azaz a Gyermekek
Egészsége Program, melynek célja a
gyermekkori elhízás megelőzése, illetve

az egészségtudatosság kialakítása. 

VILÁGBAJNOKKAL TORNÁZTAK

MAJÁLIS
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A virágok nagy részét a város parkjaiba, illetve a
település forgalmasabb területeire ültetik ki, vala-
mint eladásra is szánják őket. Ezen kívül 20 ezer
tő balkonnövényt nevelnek, melyből 10 ezer futó-
muskátli és futó petúnia kerül majd ki a kandelá-
berekre, ezzel is megszépítve a város összképét.

Idén évelő növényeket is ültetnek
Az idei kertészeti programba betervezték a cser-
jék, lombhullatók, valamint örökzöld, évelő nö-
vények kiültetését is, melyek a városban az in-
tézmények elé és parkokba kerülnének. – Mivel
az egyik év esősebb, a másik szárazabb, ezért
szeretnénk egyre több zöld, cserjés területet. Ha
ezek a növények megerősödnek kevesebb gon-
dozást igényelnek, mint az egynyári virágok –
mondta Bakos Béláné kertészeti vezető.

A városi konyhakertben is folynak
a munkálatok

Idén 60 közfoglalkoztatott dolgozik a mezőgaz-
dasági programban és ennek keretein belül már-
ciusban kezdték meg a szabadföldi zöldségnövé-
nyek termesztését, a Tesco mögötti 8 hektáros
területen. Tavaly csak hagymát, burgonyát és ku-
koricát termesztettek, idén borsót, valamint a
gyökérzöldségeket: sárgarépát és petrezselymet
is vetettek. – A májusi fagyok után szeretnénk a

zöldségpalántákat kiültetni: a paradicsomot, a
paprikát, illetve a káposztaféléket. Ezek korábban
nem voltak, mert az idő nem tette lehetővé, de
idén – reményeik szerint – ezeket is sikerül majd
termesztenünk. A földterületen helyreállították a
kutat, ami korábban be volt szakadva és kiépítet-
ték az öntözőrendszert, így könnyebb lesz a nö-
vények gondozása – tette hozzá Bakos Béláné.
A megtermelt zöldségeket az önkormányzat által
üzemeltetett konyha használja fel alapanyagként.

Április 15-én indult meg
az egynyári növények
kiültetése városszer-
te. Idén a tavalyihoz
hasonlóan nagyjából

300 ezer virágot nevel-
nek a Szerencsi Város-

gazda Non-profit Kft. telep-
helyén, tudtuk meg Bakos Béláné ker-
tészeti vezetőtől (fotónkon).

MEGKEZDőDöTT A VIRÁGOSÍTÁS

300 ezer virágot nevelnek a Szerencsi Városgazda Non-profit Kft. telephelyén.

Az „Azbesztcement anyagú ivóvíz fővezeték
cseréje, B.-A.-Z. megye kistérségi településein a
GW-Borsodvíz Kft. szolgáltatási területén” nevet
viselő fejlesztés keretében valósult meg. A teljes
projekt április 25-én zárult a miskolci megyehá-

zán, ahol szakmai beszámolók és sajtótájékoz-
tató keretében adtak tájékoztatást a beruházás
végeredményéről. A Borsodvíz Zrt. szolgáltatási
területén 32 településen, összesen 370 kilométer
azbesztcement vízvezeték található a föld alatt.
A beruházásban a megye 13 településén fejlesz-
tették és korszerűsítették az ivóvízhálózatot. —
A helyenként 40-50 éves csövek esetében a víz-
veszteség értéke magas, az elöregedés miatt a
meghibásodások gyakoriak és súlyosak voltak.
Egy kilométernyi vízvezetéken, ha egy óra alatt
több mint 100 liter víz folyik el, akkor azt a sza-
kaszt ki kell cserélni — mondta el érdeklődé-

sünkre Kiss Attila a Bor-
sodvíz Zrt. főmérnöke.
A hosszas tervezési,
előkészítési, engedé-
lyeztetési időszakot kö-
vetően a kivitelezés
2013-ban kezdődhetett
meg és 2016. novem-
berben fejeződött be. A
kivitelező „A-G Kon-
zorcium” először a há-
lózatbővítésre kijelölt
két helyszínen, Simán
és Emőd-Adorjánta-

nyán végezte el a munkálatokat, ezután pedig
a további településeken, az azbesztcement víz-
vezetékek cseréjére összpontosított. A fejlesztés
érintette többek között Nyékládháza, Alsózsol-
ca, Tarcal és Tokaj ivóvízhálózatát. A beruházás
eredményeként megépült 4.702 m új vízvezeték,
valamint kicseréltek 70.528 méter azbesztce-
ment vízvezetéket, amelyeken évtizedekig meg-
felelő minőségű ivóvízzel lehet kiszolgálni az itt
élő lakosságot. A beruházás a Svájci-Magyar
Együttműködési Program társfinanszírozásával
valósult meg. A teljes projekt költsége közel 2,5
milliárd forint volt, amelyből a svájci támogatás
2.1 milliárd forint (85%), az önerő pedig 380 mil-
lió forint (15%). Ez utóbbit a Belügyminisztérium
biztosította a partner önkormányzatokon ke-
resztül. Koncz Ferenc, Szerencs polgármestere
és a Borsodvíz Zrt. Felügyelő Bizottságának el-
nöke szerint maga a beruházás mintaprojektnek
tekinthető, ugyanis az azbesztcement rekonst-
rukció a településeken belül a hálózat jelentős
részét érintette, melynek megvalósítása példát
mutat az ország más viziközmű cégeinek is. Max
Schnellmann a Svájci Hozzájárulás Program hi-
vatalvezetője szerint a fejlesztéssel, csökkenteni
tudták az Észak-magyarországi régió társadalmi
- és gazdasági lemaradását. N. I.

Mintegy ötvenezer ember életminősé-
gét sikerült javítani a térségben „Az
alapinfrastruktúra javítása/helyreállítá-
sa és modernizációja, valamint a kör-
nyezet fejlesztése” című pályázati ki-
íráson, a Svájci-Magyar Együttműkö-
dési Program keretében. 

ÚJ, KORSZERű IVóVÍZVEZETÉKEK A MEGYÉBEN 



A kormány az 1956-os forradalom 60. évfordu-
lója alkalmából Emlékévnek nyilvánította a 2016.
október 23-tól 2017. november 16-ig tartó idő-
szakot. Az Emlékév keretein belül az Emlékbizott-
ság által meghirdetett – mindkét – pályázaton
elindult Szerencs. 
– Az egyik pályázaton belül március 31-én kon-
ferenciát szerveztünk és sikerrel megvalósítottuk.
Hangfelvételek is készültek, melyből egy kötetet

tervezünk kiadni. A pályá-
zatban leírtakat mara-

déktalanul teljesítettük,
hiszen volt szavalóver-
seny, találkozó, konfe-
rencia, kiadvány –

mondta Nyiri Tibor al-
polgármester (fotónkon).

Egy másik, „Büszkeségpont” pályázat az 1956-
os forradalom és szabadságharc eseményeinek,
hőseinek és áldozatainak kíván közterületi em-
lékműveket, emlékhelyeket állítani. – Ezen a pá-
lyázaton is sikeresen nyerünk 5 millió forintot,
melynek szintén az ’56-os Emlékbizottság, ezen
belül a Közép- és Kelet-európai Történelem és
Társadalom Kutatásáért Közalapítvány az elbí-
rálója, kurátora és a pályázat kiírója – tette hoz-
zá Nyiri Tibor.
A város szobrásza Ekker Róbert már az előzetes
tervezési munkálatokban is részt vett. Az Emlék-
bizottság jóváhagyta a tervet. Az elkészült táblán
’56-os szerencsi hősök nevei láthatóak. A lyukas
zászló és az Emlékbizottság emblémája is felke-

rült a gránitoszlopra.
„Ahol a hősöket nem felejtik, mindig lesznek
újak” felirat olvasható a tábla alján. – Ennek a
mondatnak az üzenete az, hogy aki hajlandó ten-
ni a közösségért, mint Tatay Zoltán, aki ’56-ban
a Harminckettesek terén az életét áldozta azért,
hogy egy másik embert megmentsen, soha nem
felejtik el. A mai generációnak is példaként állít-

ható az 56-os forradalom hősiessége – mondta
az alpolgármester. Az emlékmű kiegészül Tatay
Zoltán bronzból készített mellszobrával is.
A város 1990-ben állított egy kőből faragott kop-
jafát a forradalom emlékére. Akkortól lehetett
’56-os megemlékezést és koszorúzást tartani a
szerencsi Kossuth téren. A tervek szerint a kő
kopjafát felújítják és idén október 23-ra vissza-
helyezik az új emlékmű mellé. M. B.

Az elmúlt napokban átalakítások történtek a szerencsi Kossuth téren. Az 1956-os forradalom és szabadságharc 60. évfor-
dulójára létrehozott Emlékbizottság támogatásával egy új, ’56-os emlékmű készül Szerencsen. A gránit emlékoszlop mellé
Tatay Zoltán bronz mellszobra kerül majd.

ÚJ '56-OS EMLÉKMűVET ÁLLÍTOTTAK SZERENCSEN
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A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kereskedel-
mi és Iparkamara 2017-ben információs, kon-
zultációs és tanácsadással egybekötött ren-
dezvénysorozatot indított „A kamara a vállal-
kozások szolgálatában” címmel annak érde-
kében, hogy a cégek minél jobban megismer-
hessék és igénybe vegyék a kamara számukra
nyújtott szolgáltatásait. A sorozat negyedik
rendezvénye Szerencsen került megrendezésre
május 3-án a Rákóczi- vár Lovagtermében. Du-
dás Tiborné titkár köszöntője után az érdek-
lődők előadást hallhattak a gazdaság-és ke-
reskedelem-fejlesztési, szakképzési valamint a
jogi szolgáltatásokról is. A program konzultá-
cióval és tanácsadással zárult.

A KAMARA A
VÁLLALKOZÁSOK
SZOLGÁLATÁBAN

Langhe-Roero és Monferrato borvidékeket az UNESCO 2014. júniusától fel-
vette a világörökségi helyszínek közé. Az Enoteca Regionale Piemontese
Cavour borászat, amelynek székhelye a Grinzane Cavour kastélyban talál-
ható, olyan évente megrendezésre kerülő eseményt indított el, amely célja
ennek a fontos elismerésnek a kihangsúlyozása. Ez nemcsak presztízst je-
lent, hanem elsősorban ösztönzést is ahhoz, hogy új minőségi célkitűzések
irányába haladjanak.
Ebben az évben ezt az elismerést jelentő díjat Szepsy Istvánnak ado-
mányozták, a Tokaji Borvidék minőségért elkötelezett borászának.

Ezen kívül kitüntették a Szerencs és Tokaj hitelességének aktív és ha-
tékony kommunikációjáért Koncz Ferencet, Szerencs város polgár-
mesterét, Varkoly Ádám fiatal szerencsi borászt pedig a jövő pél-
damutató és a hagyományokat megőrző boraiért.

2017. május 7-én a Grinzane Cauvour Kastélyban, hivatalos ün-
nepség keretében a 4^ Hommage elismerés átadására került sor
a Tokaji Borvidéknek. 

„LANGHE-ROERO ÉS MONfERRATO – 
SZÉpSÉG HULLÁMAI ÉS MEGMűVELT LANKÁK BORVIDÉKEKEN”
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Az iskola csengője után megjelentek a kivetí-
tőn a ballagók tablóképei, mellettük tanulmá-
nyi és sportsikereik. A végzősök versekkel és
énekekkel intettek búcsút az alma maternek,
majd feltűzték az emlékszalagot az iskola
zászlajára. 
Dr. Gál András igazgató beszédében kiemelte,
hogy a ballagók a középiskolás évek legmeg-
hittebb óráihoz érkeztek el. – Hétfőn már arról
kell számot adnotok hogyan töltöttétek a kö-
zépiskolás éveket, hogy megszereztétek-e
mindazt a tudást, amire a jövőben szüksége-
tek lesz. Hisszük, hogy mindannyian eléritek
majd a kitűzött célt és sikeres érettségi vizsgát

tesztek. Kívánom, hogy az itt megszerzett tu-
dás elegendő alap legyen ahhoz, hogy megáll-
játok a helyeteket az élet iskolájában is –

mondta az igazgató. Ezt követően a ballagók
az utolsó közös sétával búcsúztak a gimnázi-
umtól.

Május 6-án tartották a ballagási ün-
nepséget a Bocskai István Katolikus
Gimnáziumban. A vendégek benépesí-
tették a feldíszített gimnázium auláját
és udvarát is.

BÚCSÚ A GIMNÁZIUMI ÉVEKTőL

A hagyományokhoz híven a végzősök átvonul-
tak a Rákóczi úti Hunyadi-épülethez. A diákok
versekkel, énekekkel búcsúztak az alma mater-
től és az emlékszalagot is felkötötték az iskolai
zászlóra. A tanulmányi és sport versenyeken ki-
emelkedő eredményt elért tanulók könyvjuta-
lomban részesültek. Kovács Julianna igazgató
búcsúbeszédében megköszönte a végzős évfo-
lyamoknak a sok élményt, valamint a szakmai

kihívásokat és lehetőségeket. – Az érettségin,
szakmai vizsgákon tanulóink számot adnak
majd képességeikről és az eddigi évek során
megszerzett tudásukról. De nem az érettségitől
válunk felnőtté. Ahhoz erő, bátorság, bizalom
szükséges, amelyeket egy középiskola csak
megalapozhat. Bízom benne, hogy mindenre
felvérteztük a diákokat, amire a felnőtt életben
szükségük lehet – búcsúzott az igazgató.

A hagyományokhoz híven idén is magyar
nyelv és irodalom tantárgyból kellett első-
ként számot adniuk tudásukról a végzős kö-
zépiskolásoknak május 8-án az írásbeli érett-
ségin.  A magyar nyelv és irodalom közép-
szintű írásbelin 240 perc állt a diákok ren-
delkezésére, ezalatt két feladatlapot kellett
megoldaniuk. Az  első részében Petőfi imá-
zsáról olvashattak egy interjút, majd tíz kér-
dést kaptak a Petőfi-arculattal kapcsolatban.
Ezután a diákok az érvelés és a gyakorlati
szövegalkotás közül választhattak.  A héten
kedden matematikával, szerdán történelem-
mel majd idegen nyelvekkel folytatódott az
érettségi.

MEGKEZDőDöTT
A 2017-ES 
ÉRETTSÉGI

BALLAGÁS
A SZAKKöZÉpISKOLÁBAN
A Szerencsi Szakképzési Centrum Műszaki és Szolgáltatási Szakgimnáziuma és
Szakközépiskolája május 5-én tartotta meg ballagási ünnepségét. 
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A Szerencsi Szakképzési Centrum Műszaki és Szolgáltatási Szakgimnázi-
uma és Szakközépiskolája minden éven indít diákokat a Szakma Kiváló
Tanulója Versenyre, mely három fordulóból áll. Az országos döntőbe ket-
ten jutottak be villanyszerelőként: Czinke Bence, aki megnyerte a ver-
senyt és Huszin Ádám, aki a hetedik helyen végzett. A diákokat Kormos
László és Szvitankó György készítette fel. Országosan a villanyszerelő
szakmában 267 diák jelentkezett a versenyre, ami három fordulóból állt.
Először elméleti, írásbeli tudásukról adtak számot a tanulók, majd utána
következett a középdöntő Budapesten, ahol szóbeli és gyakorlati felada-
tok is kaptak a diákok. Az országos döntő, amit a Szakma Sztár Fesztivál
keretében szerveztek meg Budapesten a Hungexpo terültén, háromnapos
volt, melyen komoly gyakorlati feladatokat kellett végrehajtaniuk a fiúk-
nak. Kormos László, Bence felkészítője azt mondja, hogy reménykedtek

a sikerben, ugyanis a diák szorgalmával kitűnt a többiek közül és bíztak
benne, hogy az élen, vagy a dobogón fog végezni. Női szabóként Béres
Judit indult a versenyen és ötödik helyen végzett az országos megmé-
rettetésen. Felkészítő tanára Bodnár Éva és Láng Sándorné voltak.
Az eredményhirdetés után több szponzor felkereste a diákokat és állás-
ajánlatokat is kaptak, valamint nem kell már vizsgát tenniük, ugyanis
mindannyian megkapták a szakmunkás vizsgabizonyítványt. M. B.

SZERENCSI SZAKMUNKÁSOK
ORSZÁGOS SIKEREI

Minden év áprilisában ösztöndíjat osztanak a
Bocskai István Katolikus Gimnáziumban. Idén
április 21-én a diákok négyéves tanulmányi
eredményét, közösségi munkáját, és kiváló
sporteredményét díjazták. Ebben az évben a
pénzjutalom mellé Bocskais könyvet kaptak a
tanulók, melyet Gál András igazgatótól vettek
át. Elismerést kapott Toplenszki Zalán, Pelbárt
Enikő, Ács Fruzsina, Kecskés Vanda, Bodnár Bi-
anka, Hornyák Réka, Nagy Katalin Boglárka,
Szaniszló Zsófia, Nagy Evelin, Perecsi Enikő, Kor-
mos László, Daruka Dániel, Kovács Dóra, Bese-
nyei Dorina, Bukovszky Péter, Farmosi Kata, Ko-
vács Kristóf, Takács Márk, Ricsák Erik Domicián.

ELISMERÉS A BOCSKAIS DIÁKOKNAK

A Magyar Kereskedelmi és Iparkamara 2017-ben is megren-
dezte a Szakma Kiváló Tanulója Versenyt kibővítve az Or-
szágos Szakmai Tanulmányi Versennyel, melyek országos
döntőjét „X. Szakma Sztár Fesztivál” elnevezéssel április
24-26-a között tartottak meg Budapesten. A Szerencsi
Szakképzési Centrum Műszaki és Szolgáltatási Szakgimná-
ziuma és Szakközépiskolája több diákja is elindult a meg-
mérettetésen, akik közül Czinke Bence villanyszerelő az első
helyen végzett az országos versenyen.

Huszin Ádám, Czinke Bence és Béres Judit

A Bocskai István Katolikus Gimnázium tanulói megmérettették magukat az
április 28-án Ózdon megrendezett megyei csecsemőgondozási versenyen.
Szerencsről két csapat is indult. Az általános iskola kategóriában a 8.H
osztályból Bozsik Boglárka, Lipták Lejla és Suga Levente alkotta csapat az
első helyen végzett.
Középiskolás kategóriában Kavasánszki Orsolya, Kiss Bettina és Vágási
Dorina, a második helyezést érték el. – A tesztfeladatok között szerepelt
vöröskeresztes totó, illetve csecsemőgondozási ismeretek. Majd ezt kö-
vetően három gyakorlati feladatot is teljesíteniük kellett a diákoknak: cse-
csemőtáplálást, lázcsillapítást és csecsemőfürdetést – mondta el Szabó
Viktorné, az iskola ifjúsági védőnője, aki már februártól készítette fel a di-
ákokat a versenyre.

CSECSEMőGONDOZÁSI VERSENYEN INDULTAK
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A múzeumok, kutatók éjszakája mintájára idén
már második alkalommal rendezték meg orszá-
gosan a Szakmák Éjszakáját. Szerencsen április
21-én este hat órakor nyitotta ki a kapuját a Sze-
rencsi Szakképzési Centrum, hogy bemutassa
az érdeklődőknek az iskolában tanított szakmá-
kat. A leendő diákok betekintést nyerhettek a
szakmák világába: többek között a fodrászat,
szépségápolási tippek, ács, fémmegmunkálás,
vagy a villanyszerelés rejtelmeibe. A Szakmák
éjszakája keretében a szakképzési centrumok
oktatási intézményei mellett számos gyár, üzem
és egyéb létesítmény – többek között áruház,
vasúti forgalomirányító, bankfiók, vendéglátó-
hely, víztorony, posta – is megnyitja kapuit. Or-
szágosan a programokra tavaly több mint 40
ezren látogattak el, így a rendezvény már az el-
ső alkalommal Európa egyik legjelentősebb pá-
lyaorientációs eseménye volt. N. I.

SZAKMÁK ÉJSZAKÁJA

Nyílt napot tartottak a Szerencsi Rendőrkapitányságon április 21-én pén-
teken. A rendőrökhöz a helyi iskolákból látogattak el diákok, hogy meg-
ismerjék az egyenruhások mindennapjait. Ottjártunkkor éppen a Bolyai
János Katolikus Általános Iskolából érkeztek ötödikesek. A gyerekeknek
először Nagy Sándor hivatalvezető és r. százados tartott előadást többek
között arról, hogy mit kell tenni akkor, ha baj adódna. A tanulók átfogó
ismereteket kaptak arról is, hogyan ismerhető fel az igazi rendőr, hogyan
kell felhívni a rendőrséget, és azt is megtudták, hogy mit kell mondani a
diszpécsernek. Az előadás után a gyerekek saját ujjlenyomat vizsgálatot
csinálhattak és megismerkedtek a rendőrségi eszközökkel is: a lőfegyve-
rekkel, bilinccsel, védelmi felszerelésekkel. Nagy sikert aratott a tanulók
körében Odin a rendőrkutya, aki különleges kiképzést kapott. A hozzá
hasonló rendőrkutyák nagyon fontos szerepet töltenek be a rendőrségnél.
Kiképzésüknek köszönhetően képesek kiszimatolni a kábítószert, ártal-
matlanítani a bűnözőket, és járőrözések alkalmával már puszta megje-
lenésükkel is képesek tekintélyt parancsolni. – A program elsődleges célja
az volt, hogy a diákok ismerjék meg a szervezet munkáját, ne féljenek a
rendőröktől, bízzanak a járőrökben és baj esetén azonnal hívják a se-
gélyhívó 107-es számot, vagy a 112-t – mondta el érdeklődésünkre Palik
Zsuzsanna c. r. őrnagy. A gyerekek az esemény végén beülhettek a rend-
őrautóba és kipróbálhatták a szirénát is. N. I.

DIÁKOK LÁTOGATTAK
EL A RENDőRSÉGRE

A tánc világnapját 1982 óta április 29-én ünneplik világszerte. Ebből az
alkalomból rendeztek néptánc gálát április 28-án a Rákóczi Zsigmond
Református Általános Iskola aulájában. Az eseményen a művészeti iskola
néptánc szakos tanulói mutatták be tudásukat a közönségnek, majd a
Hajnali Néptáncegyüttes szórakoztatta az érdeklődőket.

NÉpTÁNC GÁLA 
A MűVÉSZETI ISKOLÁBAN

Az anyák napjához kapcsolódva
idén első alkalommal nyílt baba-
kiállítás a Gyárkerti óvodában, áp-
rilis 26-án, kedden. A bemutatóra
az óvodások, illetve a dolgozók
hozták be kedvenc játékaikat. A
kiállítás nagyon sokszínű, hiszen
a mai modern műanyag babákon
kívül régi majd 50 éves fa, és por-
celán babák is megtekinthetőek
az óvodában május végéig.

BABAKIÁLLÍTÁS



A Tavaszi Kamarakórus Fesztivál keretében hangversenyt rendeztek május 
7-én a Turisztikai Központban, melyet anyák napja alkalmából az édesanyák
tiszteletére ajánlottak. Dr. Egeli Zsolt alpolgármester megnyitóbeszéde után
fellépett a Rákóczi Zsigmond Református Általános Iskola gyermekkórusa, a
miskolci „In Aeternum” Bartók Kórus, a Hegyalja Pedagógus Kórus, valamint
Szardínia szigetéről érkezett az Inmagini Coro Santu Mauru kórus, akikkel 20
éve áll kapcsolatban a Hegyalja Pedagógus Kórus és többször történtek köl-
csönös látogatások, vendégszereplések. A résztvevők többek között magyar
népdalfeldolgozásokat és autentikus szárd népzenét is hallhattak.

SZARDÍNIAI KóRUS 
SZERENCSEN
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Az eseményre magyarországi termelők felé is meghívások érkeztek, hi-
szen az a program célja, hogy bemutatkozási lehetőségeket kapjanak a
határ két oldalán fellelhető, egyedi készítésű kézműves termékek, házilag
előállított élelmiszerek. A történelmi városrészen tartott programon részt
vett a Szerencsi Bonbon Kft. is, a hagyományos, kézi eljárással készített
csokoládék nagy sikert arattak az élelmiszerek bemutatójának ünnepén,
ahol Burdiga Pál rozsnyói polgármester köszöntötte a kiállítókat, érdek-
lődőket.
Beszédében megjegyezte, hogy a Gasztrokulturális Fesztivál megtartását
nagyon jó gondolatnak találta már az ötlet felmerülésekor, és látva a
végeredményt elmondhatja, megérte a fáradozás - a megvalósítást ille-
tően.
Haraszti Attila Magyarország kassai főkonzulja hozzátette, a főkonzulátus
kiemelt feladatként kezeli a határmenti térségek gazdasági életének se-
gítését, fellendítését. A rozsnyóihoz hasonló programok megvalósítását

már 2015-ben elkezdték. Ennek eredménye lett három Kassán, egy-egy
Szepsiben és egy-egy Eperjesen tartott bemutató, de a tervek között to-
vábbi vásárok szervezése szerepel. Haraszti Attila hangsúlyozta, hogy ez-
úton is tiszteletét fejezi ki az 1956-s Forradalom és Szabadságharc hősei
előtt. A programot az ’56-os Emlékbizottság is támogatta. SfL

Szerencs testvértelepülése, a felvidéki Rozsnyó városa, Magyar-
ország Kassai Főkonzulátusa és a CSEMADOK Rozsnyói Alap-
szervezete első alkalommal szervezte meg a Gasztrokulturális
Fesztivált. 

A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Mis-
kolci Járási Hivatala Környezetvédelmi és Természet-
védelmi Főosztály munkatársai tartottak tájékoztatót
az üveggyapotot gyártó üzem és raktárépület létesí-
tésére és működésére vonatkozó környezeti hatásvizs-
gálatról május 2-án a Lovagteremben.

Az eseményen a Pimco Kft. képviselője Gyetvai Attila ismertette
a tervezett beruházást. Elhangzott, hogy környezetbarát termé-
ket állítanának elő és a gyár 160 fő részére biztosítana megél-
hetést. A beruházást nemzetgazdaságilag kiemelt jelentőségűvé
minősítették és tavaly szeptemberben a nemzeti befektetési
ügynökség jelentős, 4 milliárd összegű támogatásban részesí-

tette a projektet. Mindez ténylegesen akkor valósulhat meg, ha jogerős engedéllyel is rendelkezik a cég és a beruházást el tudják kezdeni. 
Lukács Ákos az üzem lehetséges környezeti terheléséről tájékoztatott. Elhangzott, hogy a legkorszerűbb technológiájú üzemről van szó, melynek
környezetvédelmi szempontból nincs káros hatása. M. B.

fELVIDÉKEN IS BEMUTATKOZOTT
A SZERENCSI BONBON KfT.

KöRNYEZETKÍMÉLő LESZ A TERVEZETT GYÁR



Szabó Imréné dr. Berecz Terézia Szilvásváradon
született 1940-ben. Családjában nem volt ha-
gyománya a gyógyszerész szakmának. Négy
testvére van, mindegyikükből mérnök lett. 
– Először a matematika-fizika szakos tanári pá-
lyát választottam volna, de nem jutottam be a
Debreceni Egyetemre édesapám származása
miatt, aki vállalkozó kisiparos volt. Az indoklás
a helyhiányról szólt. A helyi patikus rábeszélé-
sére döntöttem a következő évben a gyógysze-
rész szakma mellett – meséli Szabó Imréné dr.
A gyógyszerészeti egyetemre matematikából és
fizikából kellett felvételeznie és sikerült bejut-
nia. 1964-ben végzett a Budapesti Orvostudo-
mányi Egyetem Gyógyszerész karán.
Az egyetem után a Gyógyszertári Központ igaz-
gatója Ózdra irányította a pályakezdő gyógy-
szerészt.
– Ott voltam először rezidens, aztán egy pár
hónap után Szerencsre kerültem, mint pendliző
gyógyszerész. Itt is csak egy pár hónapot töl-
töttem, mert 1965-ben kineveztek a mádi
gyógyszertár vezetői pozíciójába. Igazgatói en-
gedéllyel kaptam meg a vezetői állást. Ott dol-
goztam 12 évig, mint gyógyszertárvezető –
folytatja Szabó Imréné.
1977-ben infúziós labort alakítottak ki Szeren-
csen és Szabó Imrénét kérték fel, hogy legyen
annak a vezetője. 
– Kórházi gyógyszerészként dolgoztam tovább
és 15 évig infúziót készítettem. Ez nagyon ke-
mény munka volt, mert naponta több száz in-
fúziót csináltam és analitikai, mikrobiológiai
vizsgálatokat is végeztem. Az 1990-es évek ele-
jén megszűnt az infúziós labor, mert a kórházak
vették át az infúzió-készítést. Akkoriban kezdő-
dött a privatizáció és lehetőség volt arra, hogy
magángyógyszertárat létesítsünk. Nagy öröm-

mel – az egyik kollégám segítségével – alapí-
tottuk meg a patikát 1993-ban. Azóta csinálom
és vagyok az Alba gyógyszertár tulajdonosa és
gyógyszerésze – mondja Szabó Imréné, aki hoz-
zátette, hogy nagyon szereti a szakmáját. 
– Ez a hivatásom. Akinek csak tudom, ajánlom,
mert nagyon szép hivatás. Örömömre szolgál,
hogy segíthetek és sokat tehetek a beteg em-
berek gyógyulása érdekében. Több rezidenshall-
gató és asszisztens volt nálam gyakorlaton. Saj-
nos manapság nem sokan választják ezt a szak-
mát, de boldog vagyok, hogy az egyik unokám
gyógyszerész lett – tette hozzá Szabó Imréné. 
– Nagyon szeretem a manuális munkát, a
gyógyszerkészítést és a szakvizsgát is megcsi-
náltam. A gyógyszer technológiai szakvizsgát
megszereztem még az infúziókészítés során.
Később a gyógyszer- ellenőrzési szakgyógysze-
részi oklevelet is megkaptam. A munkámban
szeretem az expediálást, azaz a betegekkel való
közvetlen kapcsolatot. Itt bontakozik ki tulaj-
donképpen a patikus tudása, hogy a beteg a
megfelelő készítményt kapja meg. Jó érzéssel
tölt el, mert azt érzi az ember, hogy tett valamit.
Két gyógyszerész dolgozik mellettem, - mind-
ketten kiváló tudásúak,- és az asszisztenseim is
nagyon jól képzett szakemberek – folytatja.
Szabó Imréné azt mondja, visszatekintve az ed-
digi életútjára, semmit nem változtatna meg. –
Örülök, hogy így hozta a sors: végül nem a ma-

tematika-fizika szakra mentem, hanem ezt a hi-
vatást választottam. Az egyetemi éveim alatt át
akartam menni az orvosi képzésre, de nem en-
gedtek, mert azt mondták, hogy jó gyógysze-
részre is ugyanúgy szükség van. Az egyetemen
úgy éreztük, hogy ez egy megbecsült szakma.
Jó itt lenni és jó ezt csinálni – tette hozzá.
A gyógyszeripar rohamosan fejlődik, ezért Sza-
bó Imréné tanfolyamokat is elvégzett, valamint
a szaklapok segítségével folyamatosan képzi
magát. – Rengeteg új gyógyszer van, azoknak
az ismeretét át kell venni. Rossz érzés lenne úgy
kiadnom a gyógyszert, hogy azt sem tudom,
mit adok a betegnek. Tehát a tudásomat min-
dig fejleszteni kell – véli.
Váratlanul érte a Pro urbe díj, de nagyon örült
neki. – Meglepett ez a kitüntetés, nem számí-
tottam rá, szeretném megköszönni a városve-
zetésnek. Jól esik, hogy elismerték, és megbe-
csülték a több mint negyven éve végzett mun-
kámat. Örömteli érzés és nagyon boldog vagyok,
hogy ennyien gondoltak rám. Igyekszem tovább-
ra is lelkiismeretesen dolgozni, mert ez nem csak
hivatás, hanem szolgálatot teljesítek ezzel, mert
erre esküdtem, ez az életem, hogy a betegek ér-
dekében dolgozhatok. Kicsit fáradt vagyok már,
de bízom az orvos és gyógyszerész tudomány-
ban, hogy amíg egészségem engedi, Isten segít-
ségével még egy pár évig dolgozhatok.

M. B.

A város napján minden évben ünnepélyes keretek között fejezi ki tiszteletét az önkor-
mányzat mindazok iránt, akik munkájukkal hozzájárultak a város gazdasági, társadalmi,
szellemi életének fejlődéséhez és a közösség építéséhez. Szabó Imréné dr. Berecz Terézia
már negyven éve dolgozik Szerencsen gyógyszerészként. Idén ő is átvehette a Pro urbe
Szerencs kitüntetést.
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„öRöMöMRE SZOLGÁL, HOGY TEHETEK 
AZ EMBEREK GYóGYULÁSA ÉRDEKÉBEN”
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A Zempléni Z.H.K. Hulladékkezelési Köz-
szolgáltató Nonprofit Kft. tájékoztatja a la-
kosságot, hogy 2017. májusától újraindul a
zöldhulladék gyűjtése.

A házhoz menő zöldhulladék begyűjtési folya-
mat a vonatkozó járatútvonal szerint havi egy
alkalommal valósul meg. Szerencsen és Ondon
minden hónap 3. hetében hétfőn és kedden
gyűjtik be a zöldhulladékot (azon a napon, ame-
lyiken a kommunális hulladékot is szállítják).

A cég munkatársai kizárólag a ZÖLDHULLADÉK
GYŰJTŐZSÁK feliratú, biológiailag lebomló, a
közszolgáltató által biztosított zsákokban gyűj-
tött zöldhulladékot szállítják el. A zsákokba he-
lyezhető falevél, ágnyesedék, vágott fű, gyom,
stb. A közterületet nem szennyező módon a na-
gyobb méretű faágak legfeljebb 2 cm átmérőig
és 1 méter hosszúságúra darabolva, kötegelve
helyezhetők el a zsákok mellett.
A nem kötegelt ágakat nem szállítják el!
A zsákba kizárólag a felsorolt hulladék kerülhet!

Amennyiben a cég munkatársai a zöldhulladé-
kos zsákokban háztartási hulladékot vagy
egyéb oda nem való anyagot találnak, a zsáko-
kat nem szállítják el. A megtelt zsákokat a la-
kosság a gyűjtési időpontoknak megfelelően
kell, hogy kihelyezze az ingatlana elé.
A gyűjtőjáraton dolgozók a teli zsák gyűjtésével
egyidejűleg cserezsákot helyeznek el a lakosok
postaládájában.
A zöldhulladék elszállítása ingyenes, a gyűjtéshez
a zsákot a közszolgáltató díjmentesen biztosítja.

ÚJRAINDUL A ZöLDHULLADÉK GYűJTÉSE

Szerencsi polgármesteri Hivatal
Szerencs, Rákóczi út 89., Tel: (47) 565-200, Fax: (47) 565-210, E-mail: hi-
vatal@szerencs.hu. A hivatal ügyfélfogadási ideje: hétfő 8–12 óráig,  szer-
da: 8–12 és 13–16 óráig, péntek 8–12 óráig.
Fogadóórák: Koncz Ferenc polgármester: időpont-egyeztetéssel.
Dr. Egeli Zsolt alpolgármester: minden hónap harmadik hétfőjén 14
órától, legközelebb május 15-én. Nyiri Tibor alpolgármester: minden
hónap harmadik csütörtökén 14 órától legközelebb május 18-án. Dr. Bar-
va Attila jegyző: minden páros hét szerdáján 8-12 óráig, legközelebb
május 17-én és május 31-én.
A fogadóórák általános bejelentkezés alapján történnek a (47) 565–202-
es számon.

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

Háziorvosi rendelők
I. számú háziorvosi rendelő: rendel: dr. Rohály Judit háziorvos, főorvos.
Cím: Szerencs, Jókai út 2. Tel.: (47) 362-590. Rendelési idő: hétfő: 12–16
óráig; kedd–péntek: 8–12 óráig. II. számú háziorvosi rendelő: rendel:
dr. Móré László háziorvos. Cím: Szerencs, Rákóczi út 51. Tel.: (47) 362-225.
Rendelési idő: hétfő–kedd: 8–12 óráig; szerda: 14–17 óráig; Ondon: 9–
12 óráig; csütörtök–péntek: 8–12 óráig. III. számú háziorvosi rendelő:
rendel: dr. Sütő Szilveszter háziorvos, városi főorvos. Cím: Szerencs, Rá-
kóczi út 51. Tel.: (47) 362-638 (asszisztens); (47) 560-016 (főorvos). Ren-
delési idő: hétfő–szerda: 8–12 óráig; csütörtök: 12–16 óráig; péntek: 8–
12 óráig. IV. számú háziorvosi rendelő: rendel: dr. Spak László házior-
vos. Cím: Szerencs, Rákóczi út 51. Tel.: (47) 361-203. Rendelési idő: hétfő:
8–12 óráig; kedd: 12–16 óráig; szerda–péntek: 8–12 óráig. V. számú há-
ziorvosi rendelő: rendel: dr. Gál Tamás háziorvos. Cím: Szerencs, Rákóczi
út 75. Tel.: (47) 305-252. Rendelési idő: hétfő–kedd: 8–12 óráig; szerda–
péntek: 13–16 óráig.

Ügyeletes Gyógyszertárak 
Május 8-14.: Tesco Gyógyszertár, május 15-21.: Centrum Gyógyszertár,
május 22-28.: Oroszlán Patika.

KöZÉRDEKű INfORMÁCIóK

Házasságot kötöttek: Tóth Viktor – Tóth-Kazsik Gabriella Mária, Kántor
István – Kovács Barbara, Kertész Imre – Bakos Anita, Bisi-Balogun Ade-
bisi – Bíró Emese, Ducsai Máté – Kuti Dalma Evelin, Éles Balázs – Porko-
láb Ágnes, Vanek György – Bató Viven Ildikó.

Születtek: Bodnár Adél, Czimbalmos Benjámin, Glonczi Ferenc Benett,
Jacsó Panna, Kocsis Gerda, Rimmel Péter, Benes Dominik, Orosz Balázs,
Nagy Bálint, Koscsó Milán, Barta Laura Bianka, Brugoviczky Zara, Kántor
Balázs, Jakab Fanni Zoé, Juhász Ferenc Ignác, Balla Máté, Szabó Anna-
bella, Kovács Marcell Zétény.

Elhaláloztak: Bicse Józsefné sz. Máthé Mária (86 év), Fekete Miklósné sz.
Ágoston Julianna (83 év), Salétros Ferenc (83 év), Soltész István (81 év),
Soós Lászlóné sz. Sipos Ilona Elvira (67 év), Tóth László Zoltán (64 év), Vas-
vári Károly (76 év), Chihai Ferencné sz. Kis Ilona (88 év), Marton János Kál-
mán (87 év), Publik Albertné sz. Román Ilona (86 év), Szabócsik Simon (91
év), Szoták Andrásné sz. Toth Gizella (82 év), Karácsony László (85 év),
Karszki János Károlyné sz. Szegedi Erzsébet Katalin (72 év), Bódi István
(65 év), Bakó Sándorné sz. Maszler Katalin (62 év), Tóth József (82 év),
Lengyel Istvánné sz. Juhász Margit (71 év), Braun István (73 év), Kerekes
Mártonné sz. Bártfay Mária (93 év), Krupla Lajosné sz. Bobcsák Erzsébet
(80 év), Ónodi Margit sz. Kis Jolán (62 év), Popróczky Károly Albertné sz.
Varga Klára (89 év), Vankó Józsefné sz. Lázár Margit (55 év), Csősz István-
né sz. Sikorszki Margit (90 év), Hajdú Lászlóné sz. Hriczu Erzsébet (83 év),
Tverdota Imréné sz. Asztalos Mária (79 év), Kardos Barnabásné sz. Kiss
Mária (61 év), Király József (69 év), Kovács András (95 év), Csumita Gá-
borné sz. Cseresznye Éva (65 év), Éliás Béláné sz. Fridel Etel (91 év), Palánkai
Ferenc (87 év), Tóth Lajos (82 év), Sántha Barnabás (65 év), Prekob Bar-
nabásné sz. Novák Ilona (75 év), Kistamás Miklós (99 év), Horváth Tibor
(81 év), Hunyadi József (84 év), Izsó Györgyné sz. Beregi Anna (73 év),
Lapis Andrásné sz. Bató Zsófia (85 év), Lengyel István (85 év), Séra Sán-
dorné sz. Veres Erzsébet (89 év), Tóth János (77 év), Kemény Istvánné sz.
Képes Mária (92 év), Tamás Andársné sz. Barkóczi Valéria (62 év), Hegedűs
György (63 év), Csősz Ferencné sz. Géczi Anna (94 év), Csáki Gáborné sz.,
Molnár Etelka (92 év), Klenyár Andrásné sz. Magyar Mária (79 év), Koszt-
rub József (80 év), Dr. Mileff János Miklós (69 év), Novák Barnabásné sz.
Kállai Mária (85 év), Nyusti Károlyné sz. Városi Margit (87 év).

ANYAKöNYVI HÍREK
2017. ÁpRILIS 30-IG

Új szakrendelés indult Szerencsen
Proktológiai szakrendelés indult a Szántó J. Endre Egyesített

Szociális és Egészségügyi Intézetben.
Rendelés: minden csütörtökön 15-17 óra között. 

Rendel: Dr. Péter Sándor sebész- és proctológus szakorvos.



Az Észak-Amerikában és
egész Európában honos
ezerjófű a tárnicsfélék

családjába tartozik. Ma-
gyarországon szintén gya-

kori látvány erdőségekben,
bokrosokban, szikeseken és nedves

réteken is. Gyógynövénytúrákon megfigyelhet-
jük pirosas-rózsaszínes virágait, és észrevehet-
jük, hogy csak napsütésben nyílnak ki. Azt is
észrevehetjük, hogy a kis piros virágok mint va-
lami csillag, vagy mint sok száz apró tüske me-
redeznek, egyesek szerint ez a magyarázat az
ezerjófű magyar elnevezésre. Bár virágját és
föld feletti részét június-augusztusban gyűjtik
(hivatalosan), leszedni nem szabad, mert védett
növény. A kereskedelmi forgalomban kapható
teák termesztésből származnak. Egy 1792-es
házi orvos-szótárból tudhatjuk meg az igazsá-
got a kis ezerjófűről: „Igazán hívattatik ezer jó
fínek, mert ember ennek hasznait, ha ezeret
számlál-is, elegendőképpen el nem számlálhat-
ja”, azaz se szeri se száma a növény gyógyha-
tásainak. Étvágyjavító, emésztést serkentő,

epeműködést előmozdító hatása miatt főként
bélrenyheség és májbántalmak ellen ajánlják. A
benne található szekoiridoidoknak köszönheti
erősítő, serkentő hatását, mely miatt a nép-
nyelv gyakran illette a „földepe” névvel. Ugyan-
ezen tulajdonságánál fogva a kis ezerjófű fon-
tos alapanyaga különböző keserű likőröknek,
gyomorkeserűknek is. Puffadás ellen, vagy lá-
badozás, legyengültség esetén ánizzsal, édes-
köménnyel keverve elsőrangú szer lehet teája.
Kamillával keverve anorexiásoknak ajánlják. Bár
az ezerjófű igen keserű, íze nem kellemetlen,
inkább a komló keserűségére emlékeztet. Máj-
tisztításra, emésztőrendszeri rendellenességre:
1g növény forrázunk le 1 csésze vízzel. Lefedve

áztassuk 10 percig, majd szűrés után fogyasz-
szuk étkezések előtt egy órával. A népgyógyá-
szatban gyakran alkalmazták e növényt lázcsil-
lapításra, erről szintén kapott egy hangzatos
népi nevet: a tüzes ember virága. Külsőleg vér-
zéscsillapító, baktériumölő-sebgyógyító, így se-
bek tisztítására használják a föld feletti részeket
megfőzve, sőt ez a főzet állítólag hajmosásra is
alkalmas. Meg kell említeni, hogy 10 napnál to-
vább egyfolytában nem tanácsos kis ezerjófű
teát fogyasztani. Külsőleg alkalmazva azonban
nem kell félnünk tőle, sőt, a kis ezerjófűből ké-
szült krém vagy testápoló a bőrhibákat és szep-
lőket is hamar eltüntetheti.

Vitelki László, Gyógynövénybolt
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Legutóbbi játékunk megfejtése: A citromfűnek napjainkban idegerősítő és nyugtató ha-
tása ismert. A beküldők közül Merczi Gyula, Szerencs, Magyar út 31. szám alatti olvasónk
a Szerencsi Gyógynövénybolt (Rákóczi út 104.) ajándékcsomagját nyerte. A nyereményről
szóló utalvány átvehető a szerkesztőségünkben. Új kérdésünk: Hány napig lehet az ezerjófű
teáját fogyasztani? Megfejtéseiket május 19-ig postázzák címünkre (3900 Szerencs, Rákóczi
út 94.) vagy adják le a Fürdő és Wellnessház recepcióján. A borítékra írják rá: Egészségün-
kért.

A HÉT GYóGYNöVÉNYE: AZ EZERJófű

Május utolsó vasárnapja vitán felül a gyerekeké, hiszen hagyomá-
nyosan őket ünnepeljük ezen, a már nagyon az iskolaév végét is
jelző napon. Szerencsen ez a második tanév, amikor a helyes táp-
lálkozás és életmód alapelveit bemutató GYERE® Program foglal-
kozásaival és a szakemberek által összeállított egészséges napi
menükkel megismerkedhet az ifjúság óvodától középiskolás korig
a Magyar Dietetikusok Országos Szövetségének szakmai vezeté-
sével. Természetesen a gyermekek egészségéért létrejött program
is készül az ünnepre, sok-sok színes programmal várja a kisebb,
nagyobb gyerekeket és persze szüleiket, nagyszüleiket, a családo-
kat a május 28-ai GYERE Napon a Rákóczi-vár várkertjébe 10-től
14 óráig.

A színpadon folyamatos műsor lesz, fellép többek között Hevesi
Imre egy gyerekkoncerttel, a mozgás egyik legszórakoztatóbb for-
máját mutatja be Molnár Andrea táncművész és Kocsis Tibor fer-
geteges koncertjével zárul az esemény. A Gyárkerti és a Napsugár
Óvoda ovisai, valamint a Bolyai iskola énekkara és mazsorettjei is
a „világot jelentő deszkákra” lépnek. Több sátorban főként a táp-
lálkozáshoz kapcsolódó kiállító cégek várják az érdeklődőket kós-
tolóval, termékbemutatóval. Lesz könyv- és ékszervásár, és persze
megannyi színes gyerekprogram például a kisebbeknek arcfestés,
ugrálóvár, lufihajtogatás, csillámtetoválás, a nagyobbaknak kreatív
játékok és sportfeladatok. Aki pedig egy kis komolyságra vágyna
inkább, kérhet táplálkozási tanácsadást a dietetikusoktól, de a vé-
dőnők és a Magyar Vöröskereszt is kint lesz a programon, amely-
nek valamennyi része mindenki számára ingyenes. Éhen sem ma-
rad senki, hisz az egészséges szendvicskészítés rejtelmeibe is be-
avatják az érdeklődőket a szakemberek. A Magyar Dietetikusok
Szövetsége mindenkit sok szeretettel vár a hónap utolsó vasár-
napján, gyereknapon a GYERE Napra!

GYERE(K) NAp A VÁRKERTBEN
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A Föld Napját április 22-én ünnepeljük ebből az alkalomból különböző
programokat szerveznek világszerte. Célja, hogy felhívja a figyelmet a Föld
természeti kincseinek megóvására. A Rákóczi Zsigmond Református Ál-
talános Iskolában április 24-én az alsó és felső tagozatosok számára egya-
ránt érdekes programokkal szolgáltak a szervezők. A gyerekek kerékpá-
rozhattak, rollerezhettek, aszfaltrajzversenyen vehettek részt, valamint já-
tékos, ügyességi vetélkedőn mérték össze tudásukat. A diákönkormányzat
szervezésében április 21-én pénteken hulladékgyűjtést rendeztek, melynek

során több tonna papír, műanyag, illetve fém hulladékot gyűjtöttek össze
a diákok, melyet a ZHK munkatársai szállítottak el az iskola udvaráról. A
Bocskai István Katolikus Gimnáziumban a Föld Napja alkalmából iskolai
csapatversenyt rendezett a természettudományos munkaközösség, mely-
nek fő témája az Aggteleki és Bükki Nemzeti Park élővilága volt. A meg-
mérettetésen 15 háromfős csapat vett részt, a dobogós helyezettek jutal-
ma egy Sárospatak és Sátoraljaújhely természeti és kulturális értékeit be-
mutató kirándulás. V. E. A.

A Szerencsi Horgász Egyesület idén is megren-
dezte a Spisák Lajos horgászversenyt április 30-
án vasárnap. A szerencsi horgászok a néhai Spi-
sák Lajosra példaképként tekintenek, a civil
szervezet egykori titkára több évtizeden keresz-
tül meghatározó szerepet töltött be a sportág
helyi életében. A bajnokságot most is haltele-
pítés előzte meg, ez alkalommal 5,6 mázsa 3
nyaras ponty került a tóba. A verseny pisztoly-
lövésre indult reggel 8 órakor és a résztvevők
ezután kezdhették meg az etetést és a szabá-
lyoknak megfelelően csak egy úszós szereléket
használhattak egy horoggal. A versenyzők bár-
milyen csalit használhattak, a legöbben a kuko-
rica és a giliszta mellett döntöttek. A pecások-
nak összesen 4 óra állt a rendelkezésükre, hogy
a lehető legtöbb halat fogják ki. Ám a pontyok
most nem akartak a horogra akadni, a verseny

végéig csupán pár darabot sikerült kifogni. Fel-
nőtt kategóriában első lett Mizsó Richárd – 5,16
kg-os fogással, második pedig Éliás Róbert –
3,20 kg-os hallal. Az eredményhirdetésen Koncz
Ferenc polgármester egy-egy csomag szerencsi
csokoládéval kedveskedett a díjazottaknak. A
Szerencsi Horgász Egyesület 1947-ben alakult
és idén lett 70 éves – tudtuk meg Honfi László-
tól az egyesület jelenlegi elnökétől, aki megkö-
szönte az előző vezetőknek, hogy fáradhatatlan
munkájukkal hozzájárultak az egyesület fenn-
maradásához. A nemrég felépített vízszellőzte-
tő és víztisztító is jól működik a tavon. A szer-
kezettel óránként akár 400 köbméter vizet is
képesek megmozgatni, aminek köszönhetően
megszabadulnak a káros gázoktól, korlátozzák
az algaszaporulatot, valamint a halaknak friss
oxigént juttatnak a tóba. A vízkeringetőnek

nyáron veszik majd nagyobb hasznát a horgá-
szok, hiszen a tikkasztó nyári hőség a halakat
is megviseli. N. I.

BIZTONSÁGBAN 
A BAGOLYfIóKA

A föLD NApJÁT ÜNNEpELTÉK

SpISÁK LAJOS HORGÁSZVERSENY

Fülesbagoly fiókát mentettek meg április 25-
én Szerencsen. A 37-es számú főút mellett
található egykori autó kereskedés udvarán a
fűzfában találtak rá a bagolycsaládra. A nagy
szél miatt megtépázott fűzfát szerette volna
rendbe tenni a tulajdonos, amikor észrevette
a fiókát és 3 tojást, majd értesítette az Agg-
teleki Nemzeti Park Természetvédelmi Őr-
szolgálatának munkatársát. A fülesbaglyok
általában gallyfészekben, vagy mesterséges
üregben költik ki a fiókáikat, itt is ez történt.
A kisbagoly várhatóan Miskolci vadasparkba
kerül, ahol állandó személyzet fog vigyázni
rá. Ha felnő, egy erdős területen engedik el.



INGATLANINGATLAN
Szerencsen, csendes környezetben
100 m2 családi ház melléképülettel,
udvarral, kerttel eladó. Buszmegálló,
iskola, bolt a közelben. Érd.: 30/970-
9148 (8)
Szerencsen, csendes környezetben
80 m2-es gázközponti-fűtéses családi
ház eladó garázzsal, kerttel. Érd.:
70/573-2949 vagy 47/361-822
Szerencsen, a Dózsa Gy. utcában 513

m2-es építési telek kis házzal eladó.
Víz , villany telken belül. Érd.:70-363-
3124 (8)
Szerencsen az Ondi úton azonnal
beköltözhető kertes családi ház el-
adó. Érd.: 70/459-2158  (8)
Szerencs csendes környékén, a bel-
városhoz közel eladó egy folyamato-
san rendben tartott, felújított 4 szoba
+ nappalis családi ház. Érd.: 20/295-
883 (8-9)
Szerencsen teljeskörűen felújított 54
m2-es társasházi téglalakás eladó
vagy családi házra cserélhető értéke-
gyeztetéssel. Érd.: 70/667-0000 (8)

VEGYESVEGYES
Hagyatékból eladó mindenféle bú-
torok, műszaki cikkek, ruhanemű és
egyéb tárgyak. Érd.: 20/383-5606.

LakosságiLakossági

apróhirdetés
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A Szerencsi Hírek

következő száma

2017. május 26-án

jelenik meg.
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U14-es regionális kosárlabda bajnokságot rendeztek a Kulcsár Anita
Spotcsarnokban május 7-én. Nagy Lajos tanítványai Mezőcsát, Mis-
kolc és Debrecen együttesét fogadták. 
Eredmények:
Szerencs-Mezőcsát 96-44
Debrecen-Miskolc 55 44 
Miskolc- Mezőcsát 69-38 
Szerencs-Debrecen 82-35
Regionális döntő győztese Szerencs lett.

GYőZTES
KOSARASOK



Három fordulóval a bajnokság befejezése előtt
április 30-án szombaton – hazai pályán fogad-
tuk a tabella negyedik helyén álló Apagy SE II.
csapatát. A mérkőzésen – végig vezetve – ma-
gabiztos győzelemmel tartottuk itthon a benn-
maradásunkhoz a nagyon fontos két pontot. Ez-
zel a győzelemmel a csapatunk elkerült a kieső
helyről, de a kiesés veszélye még nem múlt el.
Az NB.II.-ből való kiesésünk elkerülését a hátra-
lévő két mérkőzésen kell bebiztosítanunk . Az
Apagy elleni mérkőzés számunkra kiválóan in-
dult, amivel meg is nyertük mind a két párost.
A 2:0-ás vezetésünk megnyugtatta játékosain-

kat és ezt követően az egyéni győzelemért
nagy önbizalommal álltak az asztalhoz. Az
egyéni mérkőzések során magabiztos győzel-
met arattunk.
A mérkőzés és egyben a csapatunk legjobbjá-
nak – az előző héthez hasonlóan - ezúttal is Ko-
rály Tibor bizonyult, aki Török Gáborral a párost
és mind a négy egyénijét megnyerte. – tájékoz-
tatott Csorba István szakosztályvezető. 
Szerencs VSE – Apagy SE II.: 11:7.
Egyéni: Korály Tibor 4gy, Stadler Tamás 3gy, Köl-
lő András 3gy, Török Gábor 1gy. Páros: Köllő-
Stadler gy, Korály – Török gy.

TOVÁBB ÉL A REMÉNY
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A Szerencs Városi Sportegyesület női ké-
zilabda csapata a Diósgyőr gárdáját fo-
gadta április 30-án a Kulcsár Anita Sport-
csarnokban a megyei bajnokság 18. for-
dulójában.
A mérkőzés első félidejében a szerencsiek
uralták a mérkőzést helyzeteiket jól kihasznál-
va 4 gólos előnnyel várták a folytatást. A má-
sodik játékrészben elfogyott a hazai csapat
lendülete, így a diósgyőri csapat ledolgozta
hátrányát, de a vezetést nem tudta átvenni.
Végül a mérkőzés 24-24 es döntetlennel zá-
rult. Az SZVSE két fordulóval a bajnokság vége
előtt 15 mérkőzésből 14 vereséggel és egy
döntetlennel jelenleg 1 ponttal a tabella utol-
só, ötödik helyén áll.

DöNTETLEN 
A DIóSGYőR

ELLEN Karcsa csapatát fogadta a Szerencs Városi Sportegyesület U16-os labdarúgói április 30-án a Tatay
Zoltán Ifjúsági Sporttelepen. A szerencsi gárda több helyzetet is kidolgozott, azonban ezeket nem
tudta gólra váltani, így az első félidőben 0-0 volt az állás. A második játékrészben a cseréknek kö-
szönhetően sikerült gólt szereznie a szerencsi csapatnak végül 1-0-ra diadalmaskodtak a hazaiak.

GYőZTEK AZ IfJÚ 
LABDARÚGóK

Onga gárdáját fogadta április 29-én a Szerencs VSE férfi labdarúgó csapata a Tatay Zoltán Ifjúsági
Sporttelepen. A találkozóra mindkét csapat jól felkészülten érkezett, ezért kiegyenlített küzdelmet
láthattak a nézők. A vendégek jobban ki tudták használni a helyzeteiket, ennek köszönhetően a
félidő eredménye 2-1 volt, Onga javára. A második já-
tékrészben a hazaiak lendületes játékuknak köszönhe-
tően sikeresen kiegyenlítettek, azonban az utolsó tíz
percben az ongaiak kétszer is betaláltak a kapuba. A
mérkőzés 4-2-es vendég győzelemmel zárult. – A hely-
zetek alapján megérdemeltünk volna minimum egy pon-
tot, de sajnos ilyen a futball, nem mindig a több helyze-
tet kidolgozó, vagy jobban játszó csapat nyer – mondta
el érdeklődésünkre Tóth István az SZVSE edzője. Csapa-
tunk jelenleg a tabella 11. helyén áll, jövő héten Ózd csa-
patával fognak megmérkőzni a szerencsi futballisták.

ALULMARADTAK A SZERENCSIEK



Előző rejtvényünk megfejtése: York napsütése rosszkedvünk telét, Tündöklő nyárrá változtatta. Megfejtők: Szilágyi Tamás, Szerencs,
Béke u. 10., Zemlényi Lászlóné, Szerencs, Bocskai u 7. Takács Sándor, Szerencs, Alsópincesor 6/A., Hámori Lajosné, Szerencs, Ondi út
41. sz. alatti olvasóink belépőjegyet nyertek Pál Feri atya május 15-ei előadására, ami átvehető a Szerencsi Művelődési Központ gazdasági irodájában
(Szerencs, Huszárvár út 11.). A fenti rejtvény megfejtését május 19-ig postázzák címünkre (3900 Szerencs, Rákóczi út 94.) vagy adják le a Fürdő és
Wellnessház recepcióján. Az új nyertes 1 db csokoládécsomagot kap.
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KERESZTREJTVÉNY
VÍZSZINTES: 1. A beküldendő versidézet első része. 10. Fejér
megyei település lakója. 11. Hírt, eseményt előre tudat. 12. Kebel.
13. .. home! Menj haza! 15. Az ember fara. 16. Baranya megyei te-
lepülés. 17. …dika: címertan. 19. Nézd csak! 20. Hejő fele! 21. Idő-
sebb korú. 22. A volt NDK német nevének rövidítése. 23. A Solaris
írója. 24. Az egykori szovjet kombájnok betűjele volt. 26. Lőpor
páros betűi! 27. Kettős! 29. … Angeles. 31. Rin-…-Tin: filmes eb.
32. Elektromos töltésű anyagi részecske. 33. Izom megbetegedések
összefoglaló neve. 35. Stroncium vegyjele. 36. Szlovákia autójele.
37. A versidézet harmadik, befejező része. 38. A mondat része.
39. Folyó és megye a Dunántúlon. 41. Azonos betűk! 42. Ernyős
virágú illatos növény (Pimpinella anisum). 43. A szóban forgó sze-
mély, dolog elől. 45. Fújtatós, sok sípú nagy fúvós hangszer.
FÜGGŐLEGES: 1. Perzselő. 2. Parádé. 3. Páratlan bérelt! 4. Spanyol
és német autók jelzése. 5. Fekete; latinul. 6. Rövid idő óta meglevő,
nem régi. 7. Helyet foglal. 8. Pólly szélei nélkül! 9. Elvégzendő do-
log, feladat. 10. A versidézet második része. 14. Nyíregyháza
városrésze. 17. A közepe felé mélyülve görbülő felületű. 18. Ro-
hamszerűen fellépő görcsös, fulladásos nehézlégzés. 21. Fölébred-
ve fekhelyét elhagyja. 25. Koreai autómodell. 28. Túlságosan sok-
nak tekint. 30. Arab törzsfő. 34. Történelmi korszak, kezdetét
Amerika felfedezéséhez (1492) kötötték. 35. Színvonal, minőség,
mérték. 37. Hamis, téves. 38. Ón, oxigén és jód vegyjele. 40. Elsőnő
páros betűi! 42. Orgona …, barackfa virága (gyerekdal). 44. … +
az. 46. Madagaszkár autójelzése.

Kos: III. 21. – IV. 20.
A Hold átlépett a Szűz jegyébe, és kö-

zelít a Mars kellemetlen fényszögéhez. Most
nagyon kellene figyelnie a pénzre, elnézhet egy
kiadást, vagy elfelejtkezhet egy befizetnivalóról.
Küzdelmes napok várnak Önre.

Bika: IV. 21. – V. 20.
Kirobbanó formában van, olyannyira,

hogy ha nem vezeti le fizikai aktivitás-
ban a felesleges energiáit, nyugtalanná és in-
gerlékennyé válik. Legyen óvatos, ne idegesked-
jen! Türelem…

Ikrek: V. 21. – VI. 21. 
Ma elbizonytalanodik a képességeit

illetően, egy olyan kihívással találja
ugyanis szembe magát, amivel, úgy érzi, hogy
nem tud megbirkózni. Ne szorongjon, inkább
kérjen segítséget. Most inkább hallgasson a ra-
cionálisabb énjére.

Rák: VI. 22. – VII. 22.
Ez a hosszútávra szóló döntések, el-

határozások ideje. Szerencsére most a
jobbik énje kerekedik felül, úrrá tud lenni a dü-
hén és a haragján, és képes megfontoltan cse-
lekedni. Inkább töltsön több időt családjával,
párjával – egy finom édesség sokat segít!

Oroszlán: VII. 23. – VIII. 23.
Ma legyen gyakorlatias! Olyan problé-

mák adódhatnak a mai napon, amelyekre lehe-
tetlenség előre felkészülni, és praktikus hozzá-
állást igényel a megoldásuk. Az este új, remek
híreket hozhat.

Szűz: VIII. 24. – IX. 23. 
Most a Hold az Ön jegyében áll. Jó

formában van, energikus és optimista.
Ma remek meglátásai lehetnek, ezek valamilyen
módon akár az életét is megváltoztathatják,
hallgasson a megérzéseire.

Mérleg: IX. 24. – X. 23. 
Jó érzékkel intézi az üzleti ügyeit.

Ugyanakkor rosszul viseli, ha valaki kor-
látozni próbálja önt, az illető ráadásul közel áll
önhöz, ezért mindkettejüket bántja, ha emiatt
összevesznek. Most inkább az alkalmazkodás
ideje jött el.

Skorpió: X. 23. – XI. 22.
A most születő elképzelései nem ve-

zetnek eredményre. Ne most kezdemé-
nyezzen változtatásokat a munkahelyén sem,
és a fontos kérdések eldöntését is halassza
máskorra, főleg pénzügyeiben nem döntsön,
ezt halassza későbbre.

Nyilas: XI. 23. – XII. 21.
Az elkövetkező időszakot végre hasz-

nálja arra, amire már oly régen készült: keresse
fel egy régen látott barátját. A múltban talán
megbántotta önt valamivel. Ideje elásni a csa-
tabárdot.

Bak: XII. 22. – I. 20.
Egy váratlan esemény borítja fel az

életét, ami miatt kénytelen megváltoz-
tatni a mára tervezett programját. Szerencsére
inkább pozitív, mint negatív értelemben. Legyen
ma nagyon rugalmas!

Vízöntő: I. 21. – II.19.
Az elkövetkező napokban valahogy

túlzásba viheti a kíváncsiskodást: ne üs-
se olyanba az orrát, ami nem tartozik közvetle-
nül önre! Így elkerülhet egy kalamajkát, és szép
napjai lehetnek! Kedveskedjen a párjának vala-
mi finomsággal – meglátja –, megéri.

Halak: II. 20. – III. 20.
Különösen változékony hangulatban

lehet. Fejezze ki a bánatát, esetleg a dü-
hét is, de ne maradjon benne! Ez az időszak ren-
geteg jó dolgot is tartogat önnek, ha hajlandó
észrevenni. Úgyis itt a tavasz, töltsön több időt
a szabadban kettesben.

HOROSZKóp (május 12-25.)
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