Csokoládé
feszTivál

Tanévkezdési
TámogaTás

számtalan szórakoztató
program várta a fesztiválra látogatókat, habár a
rendkívüli, esős időjárás
megnehezítette a szervezők dolgát az idei nagyszabású rendezvényen.
(Cikkünk az 5. oldalon)

megkezdődött a szeptember és elindult az új tanév.
szerencs város önkormányzatától évek óta igényelhetőek az iskolakezdési támogatások. (Cikkünk a 3. oldalon olvasható)
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KRÓNIKA

szenT isTván király és az
új kenyér ünnepe szerenCsen
ökumenikus ima keretében. A megemlékezés
zárásaként az intézmények, politikai és civil szervezetek képviselői helyeztek el koszorút Szent
István emléktáblájánál. Az eseményen közreműködött Petró Dalma operaénekművész, valamint
Nagy József.
V. E. A.

Az augusztus 20-ai megemlékezések sorát Szerencs Város képviselő-testületének rendkívüli
ünnepi ülése nyitotta meg a Rákóczi-vár színháztermében. Az eseményen letette esküjét Nyiri Tibor, Szerencs – július 29-én megválasztott –
polgármestere. A városvezető ezt követően
megosztotta ünnepi gondolatait és beszédében
Szent István király történelmi tetteit méltatta.
Kiemelte, hogy az első magyar király olyan ve-

zető volt, akinek cselekedetei a mai napig fontos
üzeneteket hordoznak. - Szent Istvánt politikai
bölcsesség és tisztánlátás jellemezte, emellett
létrehozta a magyar államiságot, erős gazdaságot teremtett és törekedett a békére. – Nyiri Tibor hangsúlyozta, hogy I. Istvánnak vitathatatlan
érdemei vannak az oktatás és nevelés terén is.
Az ünnepi beszédet követően a történelmi egyházak képviselő áldották meg az új kenyeret

kilenCven rózsa várTa az ünnepelTeT
Családi körben, augusztus 25-én
ünnepelte kilencvenedik születésnapját Istóczky Istvánné. Az eseményre ellátogatott Nyiri Tibor szerencsi polgármester, aki gratulációjával, a városvezetés ajándékaival
kedveskedett a szépkorú hölgynek,
majd tolmácsolta Orbán Viktor miniszterelnök jókívánságait a különleges alkalomból.
SfL

90 éves leTT
Korondi Mózesnét köszöntötték 90. születésnapja alkalmából augusztus 22-én a Szerencsi Idősek
Otthonában. Az ünnepeltnek Nyiri Tibor polgármester adta át az Orbán Viktor miniszterelnök
jókívánságait tartalmazó emléklapot, valamint a
város ajándékait. Borika néni az erdélyi Szakmáron született, és férjével ott alapított családot.
Dolgozott ügyintézőként és bolti eladóként.
Nyugdíjas éveiben is aktív életet élt, klubot alapított, ahol tánccsoport vezető volt. 2007-ben
költözött a Szerencsi Idősek Otthonába férjével,
aki sajnos már távozott az élők sorából. Borika
néninek két gyermeke született, három unokája
és hat dédunokája van.
V. E. A.

szüleTésnapi köszönTés
Szaniszló Barnánét 95. születésnapja alkalmából köszöntötték augusztus 29-én otthonában.
Az eseményen jelen volt Nyiri Tibor polgármester, aki átadta a város ajándékait, valamint az Orbán Viktor miniszterelnök kézjegyével ellátott emléklapot. Jolika
néni Prügyön született és szinte
egész életében a termelőszövetkezetben dolgozott. Kezdetben a földeken, majd később egy varrodában kapott munkát. Az idős hölgynek két gyermeke, hat unokája és
7 dédunokája született, egy éve él
Szerencs városában.
F. D.
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az önkormányzaT TámogaTja
a TanévkezdésT
Kezdetét vette a szeptember és az új tanév, azonban sok családnak
jelentős kiadást jelent az iskolakezdés. Szerencs Város Önkormányzatától évek óta igényelhetőek támogatások. Ezekről kérdeztük Nyiri Tibor polgármestert.
Többféle támogatási forma van Szerencsen,
az egyik a tanévkezdési támogatás, ami helyi
kezdeményezés. – Szerencs város szociális
rendeletében szabályoztuk, hogy minden legalább egy éve szerencsi állandó lakcímmel
rendelkező általános - és középiskolai tanuló,
vagy felsőoktatásban résztvevő, nappali tagozatos hallgató részesülhessen ebben a támogatásban. Aki közép - és felsőoktatásban
tanul, annak igazolással kell alátámasztania,
hogy tanulói illetve hallgatói jogviszonnyal
rendelkezik. Fontos megjegyezni, hogy ezt a
támogatást kérni kell, nem jár automatikusan, a kérelmek július 15. és október 15. között nyújthatók be. Ez egyszeri 10 ezer forintot jelent tanulónként Erzsébet-utalvány for-

májában. A kérelmek folyamatosan kerülnek
elbírálásra – tette hozzá Nyiri Tibor.
A jegyzettámogatási ösztöndíj a felsőoktatásban tanuló diákokat érinti, ezt Szerencs
Város Önkormányzata a saját bevételéből finanszírozza. A jegyzettámogatásra szeptember hónapban lehet kérelmet benyújtani, melyet tanulmányi átlag alapján bírálnak el.
Nappali és levelező tagozaton állami képzésben résztvevő, első diplomát szerző hallgatók
kérhetik. A pályázat benyújtási határideje
szeptember 30-a.
A felsőoktatásban tanulók pályázhatnak a
Bursa Hungarica ösztöndíjra is. A Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer célja a hátrányos helyzetű, szociálisan rászoruló fiatalok felsőfokú tanulmányainak támogatása az esélyteremtés érdekében. A program keretében olyan szociálisan hátrányos helyzetű felsőoktatásban
résztvevő hallgatóknak folyósítható az ösztöndíj, akik szerencsi lakóhellyel rendelkeznek, felsőoktatási intézményben teljes idejű
(nappali tagozatos) képzésben vesznek részt.
A támogatási rendszer pénzügyi fedezetéül
három forrás szolgál: a települési önkormányzati, a megyei önkormányzati, valamint – az
Emberi Erőforrások Minisztériuma finanszíro-

zásával – a felsőoktatási intézményi költségvetésben megjelenő elkülönített forrás.
A rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény
iránti kérelmek elbírálása szociális helyzet
alapján történik, és egy évre kerül megállapításra, mely jegyzői hatáskör. A családok
augusztus 1. és november 1. között fennálló
jogosultság alapján részesülnek alap, illetve
emelt összegű - 6000 – 6500 forint értékű Erzsébet- utalványban. Emelt összegű támogatásra a hátrányos vagy halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek jogosultak.
–A lehetőségekhez mérten Szerencs Város
Önkormányzata fontosnak tartja azt, hogy a
családokat támogassa az iskolakezdésben. A
Magyar Állam felmenő rendszerben bevezette az ingyenes tankönyvcsomagot, de a tanszerek árai igen magasak. A támogatások által a családok terheit szeretnénk enyhíteni –
mondta Nyiri Tibor.
A támogatási kérelmek letölthetőek a
www.szerencs.hu honlapról, illetve beszerezhetőek a Szerencsi Polgármesteri Hivatal információs pultjánál.
M. B.

Tanszerekkel segíT 20 millió forinTos
az alapíTvány
beruházás
Egy sikeres pályázat eredményeként tanszerekkel (íróeszközök, füzetcsomagok, stb.) megrakott hátizsákokat osztott szét a Szerencsi Rászorultakért Alapítvány mindazon személyek között, akiknek szűkösebb
anyagi helyzetük miatt jól jön egy kis iskolakezdési támogatás. Az ajándékokat Dr. Korondi Klára az alapítvány kuratóriumának elnöke, önkormányzati képviselő, és Dr. Egeli Zsolt
kuratóriumi tag,
szerencsi alpolgármester adta át az
alapítvány felé igényüket korábban
jelző személyeknek.
SfL

A Magyar Kézilabda Szövetség Rekortán pálya fejlesztési programjának
keretein belül kültéri kézilabdapályát avattak fel a közelmúltban a gimnázium udvarán. A beruházás 20 millió forintból valósult meg. Az átadáson Nyiri Tibor polgármester mellett jelen volt Vincze Ottó volt válogatott
labdarúgó, és Csampa Zsolt, önkormányzati koordinációért felelős helyettes államtitkár.
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nyári felújíTások az iskolákban
Ezen a héten kezdetét vette a 2018/2019-es tanév a szerencsi oktatási- és nevelési intézményekben is. A gyerekek a vakáció ideje alatt kipihenhették az elmúlt tanév fáradalmait,
az intézmények technikai dolgozói azonban nyáron sem tétlenkedtek, folyamatosan zajlottak a felújítási munkák.

A Bolyai János Katolikus Általános Iskolában
bőven akadt tennivaló a közel két-és fél hónapos
nyári szünet folyamán. Gaszperné Tilman Edina
igazgató elmondta, hogy a felújításokat az Egri
Főegyházmegye 8.710.000 Ft-os támogatásából
sikerült megvalósítani. Több teremben kicserélték
a régi és elhasználódott parkettákat, elvégezték az
ilyenkor szokásos higiéniai festéseket, valamint megújultak a vizesblokkok
is. – Két tanteremben megtörtént a parketta csiszolása, lakkozása és két
helyiségben laminált parkettát raktak le a szakemberek. Ezenkívül ebből
a keretből 11 tanteremben végeztük el a tisztasági festési munkákat –
sorolta az igazgatónő. Az új tanév megkezdéséhez szükséges apró simítások azonban csak a nyár utolsó heteiben készültek el. – Új tanulói székeket, padokat rendeltünk, melyek várják a gyerekeket. Mindezeken felül
folyamatban van a bejárati ajtók cseréje is, valamit megújult a tánctermünk. Megérkeztek lego matek készleteink is, amelyek az elsős gyerekek
tanulását fogják megkönnyíteni – tette hozzá. Az igazgató elmondta továbbá, hogy teljesen megújult a tanári szoba és húsz pedagógusnak vásároltak laptopokat. Beszereztek még új projektorokat is, amivel támogatni tudják a gyerekek tanulmányi munkáját.
A Rákóczi Zsigmond Református Általános Iskolában a mozgalmas tanévet követően pörgősen indult a nyári szünet is, hiszen lezajlottak az
intézmény belső részét érintő felújítások. Az elmúlt évben már megtörténtek a sporteszközök
és a sporthelyiségek felújításai, idén pedig lehetőség nyílt az ebédlő és a konyha tetőszerkezetének

valamint a berendezési tárgyainak felújítására. Ráczné Váradi Éva az intézmény igazgatója elmondta, hogy idén néhány osztályteremben a bútorokat is kicserélték. – A földszinti néptáncterem padlózatát egy táncszőnyeggel borítottuk be, hogy a gyerekek boka-és térdízületeit ezáltal
is kíméljük – mondta az igazgató, aki arról is beszámolt, hogy az aulában
egy olyan bútort is elhelyeztek, amivel megkönnyítik a gyerekek váltócipőjének gyors cseréjét. A Zeneiskola épületében két tanterem került kialakításra, ami a zenetanárok munkáját segíti. – Azt gondolom, hogy
minden területen készen állunk a munkára a tárgyi és a személyi feltételekkel egyaránt. A beruházások az iskola saját költségvetésének, valamint a fenntartó a Tiszáninneni Református Egyházkerület anyagi hozzájárulásának köszönhetően valósult meg – mondta Ráczné Váradi Éva.
A Bocskai István Katolikus Gimnáziumban is
eredményesen telt a nyár, hiszen számos tantermet felújítottak, parkettákat csiszoltak, lakkoztak. A szakemberek lefestették a radiátorokat,
sőt a világítást is sikerült korszerűsíteni. – Ebben
a tanévben hat teremben a legmodernebb világítási technikára cseréltük a régi elavult rendszerünket.
Ha így folytatódik, akkor két év múlva a teljes iskola világítási korszerűsítése befejeződik – mondta dr. Gál András igazgató. Megtörtént továbbá
a régebbi típusú ablakok cseréje, melyet már új és korszerű műanyag nyílászárókra cseréltek. Dr. Gál András hozzátette, hogy az iskola a nyár folyamán egy új kézilabdapályát is avatott, amely Szerencs Város Önkormányzatának, valamint a korábbi és a jelenlegi polgármester segítségével
több, mint 20 millió forint értékben épült meg. A beruházás nagyban segíti majd a testnevelők és a fiatalok munkáját. Ebben a tanévben 21 laptopot vásárolt a gimnázium az oktatók számára, melyet az intézmény a
saját bevételéből, valamint az Egri Főegyházmegye támogatásából finanszírozott. – Úgy gondolom, hogy a kiváló tantestülettel és a sok okos
gyerekkel ezt a tanévet is bátran elkezdhetjük.
F. D.
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Fesztiválértékelő
Idén 11. alkalommal rendezték meg városunk legnagyobb zenei és gasztrokulturális eseményét, az Országos Csokoládé Fesztivált. A szakmai programok
mellett koncertek, vásári forgatag, valamint játékcsarnok várt kicsiket és nagyokat egyaránt. A pénteki koncertnapot, valamint a vasárnapi programok
egy részét a heves esőzések miatt módosítani kellett, de így is számos népszerű zenekar szórakoztatta a közönséget. Arról kérdeztük Nyiri Tibor polgármestert és Csider Andor főszervezőt
hogyan látták az idei fesztivált.
Nyiri Tibor polgármester
véleménye szerint, a fesztivál célja az, hogy lehetőséget biztosítson a szerencsieknek, valamint a
környékbelieknek a kikapcsolódásra és a könnyed szórakozásra, valamint hogy erősítse a szerencsi
csokoládéval kapcsolatos hagyományokat. –
Azt gondolom, hogy a szerencsi csokoládé hírnevének öregbítése mellett az emberi kapcsolatok ápolását is jól szolgálta rendezvényünk.
Barátaim, ismerőseim arról számoltak be, hogy
sokan a baráti, családi összejöveteleket a fesztivál idejére szervezik, ami szintén pozitív következménye a rendezvénynek – mondta.
– Nagyon jól sikerült a Szerencsi Tankerület napja csütörtökön, köszönet ezért Szabó Árpád
igazgató úrnak és munkatársainak. Látható,
hogy Szerencs központi szerepet tölt be a térségben. Jó döntésnek bizonyult az a kezdeményezés, hogy a néphagyományokat ápolják az
iskolás csapatok. Ezen a napon adtuk át a gimnázium udvarán a 20 millió forint támogatásból
megépült rekortán kézilabda pályát, már a csütörtök esti fellépők is sikert arattak. A pénteki
napot beárnyékolta a késő esti esőzés, így a
meghirdetett „nagykoncertek” elmaradtak. Számunkra a fesztiválozóink biztonsága volt az elsődleges szempont. Természetesen a kulturális
élményt is garantálni szeretnénk, ezért a koncerteket egy későbbi időpontban – a fellépők
ígérete nyomán – megrendezzük. A koncertre
természetesen a pénteki napra megváltott
jegyek belépési jogosultságot biztosítanak,
ezért fontos, hogy a belépőjét, karszalagját
mindenki megőrizze. A vasárnapi programokat
is át kellett szervezni az eső miatt, de a tervezett rendezvényeket megtartottuk. Az esti főkoncertek a tűzijátékkal már zökkenőmentesen
megvalósultak. A mostani Csokoládé Fesztiválhoz hasonló időjárás még nem volt és egyértelmű, hogy egy szabadtéri rendezvénynél ez is jelentős mértékben közrejátszik – az egyik leg-

nagyobb szervező. A szombaton zajlott a szakmai része a fesztiválnak, ami véleményem szerint kiválóan sikerült, nagyon örültünk annak,
hogy a Nestlé Hungária Kft. a várossal és a Szerencsi Bonbon Kft.-vel együtt tervezi a jövőt,
ami biztató a 95 éves szerencsi csokoládégyártás és a település jövője szempontjából.
– Az idei rendezvénysorozat több tanulsággal
szolgált mindenki számára. Biztos vagyok abban, hogy a tapasztalatokat eredményesen tudjuk felhasználni majd a következő fesztiválok
szervezése során. Ezúton is köszönetemet fejezem ki mindazoknak, akiknek a munkája eredményeképpen, valamennyi nehezítő körülmény
ellenére sikeresen zárult a 11. Országos Csokoládé Fesztivál – mondta a polgármester.
Csider Andor, a Szerencsi
Művelődési Központ és
Könyvtár igazgatója, a
fesztivál főszervezője
elmondta, hogy a XI.
Országos Csokoládé
Fesztivál új kihívások elé
állította szervezőket. Rendkívüli időjárási helyzet alakult ki éppen azokon a
napokon, amiket a leginkább vártak a koncertlátogatók és a fesztiválra érkező vendégek. – A
csütörtöki nap két eseménye rendben lezajlott,
a közönség nagyon örült a Neoton Família koncertjének, illetve a Bekecs Néptáncegyüttes fellépésének. A pénteki nap is jól kezdődött, délután elindultak a koncertek. Erre a napra 21 fellépőt terveztünk be, azonban este 9 órára megérkezett a rossz idő. A színpadtechnikát áramtalanítani kellett. A ledfalakra kiírtuk, hogy az
eső elvonulása után folytatjuk a programot. Az
előrejelzésektől eltérően három és fél órás
kényszerszünetet kellett beiktatnunk, ami éppen a két legjobban várt koncertet – Majka és
a Wellhello – érintette. Nagyon sok csapadék

esett, és az elektromos berendezések alatt is
állt a víz. Hosszas mérlegelés és megfontolás
után a két érintett együttes képviselőivel való
tárgyalás eredményeképpen úgy döntöttünk,
hogy a két koncert elmarad. A fellépők határozott ígéretet tettek, hogy kompenzációs lehetőségként egy másik időpontban meg fogják
tartani az elmaradt koncerteket. Ennek megfelelően közzétettük a közösségi oldalon, hogy
mindenki őrizze meg a belépőjegyét, hiszen a
később megtartandó koncerteken ezek felmutatásával részt lehet venni. Ezen kívül felajánlottuk, hogy a pénteki belépővel a szombati
koncertek is látogathatóak, ahol további 41 produkciót tekinthettek meg az ide érkező vendégek. Szombatra szép időt kaptunk, jól sikerült a
nap. Azt láttam, hogy az emberek kiválóan
érezték magukat, és a koncertek az előre eltervezett rend szerint zajlottak. A Bikini és a Punnany Massif fellépésén teljes egészében megtelt a tér, jókedvű fesztiválozó közönséggel. Nagyon jól sikerültek a gyermekprogramok a
sportcsarnokban, hiszen különleges produkciókkal sikerült kedveskedni a legkisebbeknek és
a kisgyermekes családoknak. A Magyar Honvédség standja és katonai járművei is nagyon
népszerűek voltak. Vasárnap ismét nagy esőzés
következett be, ennek megfelelően reggel az öt
színpad rendezvényeit, eseményeit sikeresen
átszerveztük. Ezt igyekeztünk úgy megvalósítani, hogy mindenütt zárt helyen menjenek a színpadi produkciók. A Hooligans koncert, valamint
a tűzijáték már a szokásos rend szerint sikeresen zárta a XI. Országos Csokoládé Fesztivált –
mondta az igazgató, aki hozzátette: érthetően
kevesebb látogató érkezett a fesztiválra. Embert
próbáló három nap volt ez a szervezők részéről,
és igyekeztünk mindent megtenni azért, hogy
a Csokoládé Fesztivál látogatói jól érezzék magukat.
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AKTUÁLIS – OKTATÁS

az édesipari szakemberképzésrŐl
TanáCskozTak a Csokoládé feszTiválon
Augusztus utolsó hétvégéjén rendezték meg az Országos
Csokoládé Fesztivált városunkban. A programok már csütörtökön elkezdődtek, majd a pénteki koncertnap után
szombaton nyitották meg hivatalosan a fesztivált.
A rendezvényt Nyiri Tibor polgármester és Dr. Bognár Lajos, az Agrárminisztérium élelmiszerlánc-felügyeletért felelős helyettes államtitkára nyitotta meg. Az államtitkár a város több évszázados édesipari hagyományairól beszélt és arról, hogy ma már nem a csokoládé mennyiségi fogyasztása a cél, hiszen a hazai fogyasztók is inkább a magasabb minőségű csokoládékat keresik. Ez jó hír, a prémium kézműves termékeket előállító cégeknek és vállalkozásoknak is, mint a Szerencsi Bonbon Kft. Dr.
Bognár Lajos a vidékfejlesztési programokról is szólt. – Továbbra is lesz
lehetőség fejlesztési programokra, aminek összértéke 500 milliárd forint,
erre pályázhatnak majd az ágazatban dolgozó vállalkozások. Minden
esély megvan tehát arra, hogy újabb beruházásokkal és fejlődő piaci stratégiával a térség hazai és külföldi vállalatai is tartós növekedési pályán
maradjanak majd. Így biztosak lehetünk benne, hogy az 1923-ban indult
Szerencsi Csokoládégyártás nemcsak hogy megéri a centenáriumát, de
büszkén tekinthet majd vissza száz évre és bizakodóan a következő évtizedekre –mondta. A megnyitót követően a Bolyai János Katolikus Általános Iskola aulájában vette kezdetét a szakmai program. Dr. Takács
István, a Bonbon Kft. igazgatója a 95 éves szerencsi csokoládégyártás
történetéről tartott előadást és szó esett arról, hogy az édesipar után-

pótlására szakemberképzést szeretnének elindítani. Noszek Péter, a Nestlé Hungária Kft. ügyvezetője ismertette a cég felépítését és kiemelte a
szerencsi gyár jelentőségét is. Elmondta, hogy 19 országba szállítanak
innen termékeket. Szólt arról, hogy tavaly februárban létrehoztak egy régiós innovációs központot a városban gyártott italporok és kávé keverékek fejlesztéséhez. Az édesipari szakemberképzés témakörében elmondta, a Nestlé Diósgyőrben már elindított egy duális szakképzési
programot, melyet Szerencsen is szeretnének megvalósítani. Hajdú Zoltán
cukrász, a Halász Tamással közösen készített szerencsi csokoládéfagylaltokat mutatta be a jelenlévőknek, melyet kizárólag a fesztivál ideje
alatt kóstolhattak meg a Szerencsre látogatók.
M. B.

gólyaTáborban az elsŐsök
Már hagyomány az iskolák életében, hogy az első osztályos tanulóknak
gólya illetve csibetábort szerveznek, aminek keretében a kicsik megismerkedhetnek a leendő iskolájukkal, osztálytársaikkal és a tanítónénivel.
A gimnázium kilencedikesei pedig játékos feladatokon keresztül fedezik
fel a várost az iskolakezdés előtt. A Rákóczi Zsigmond Református Általános Iskolában augusztus 29-én várták gólyatáborba az első osztályos
nebulókat és szüleiket, ahol több helyszínen forgószínpad szerűen ismerkedtek meg az iskolával a kisdiákok. A délelőtt folyamán néptánccal, zenével, sporttal és kézműveskedéssel foglalkoztak a gyerekek, a szülőknek
pedig az iskola felépítéséről, képzési rendszeréről és a kéttannyelvű képzésről adtak tájékoztatást. A Bolyai János Katolikus Általános Iskolában
augusztus 31-én tartottak csibetábort, ahová 45 első osztályos kisdiák érkezett, azért, hogy megismerkedjen az iskola világával szórakoztató feladatokon keresztül. A két leendő osztályfőnök és napközis nevelő közreműködésedével táncot tanultak, játékos nyelvi foglalkozásokon vettek
részt és a legót is kipróbálhatták az elsősök. A Bocskai István Katolikus
Gimnázium idén hetedik alkalommal szervezett gólyatábort augusztus
30-án, a kilencedikes, illetve hetedikes tanulóknak. Ezúttal 117 gólya vett

részt a játékos feladatokban 30 önkéntes segítő közreműködésével. A nap
folyamán Szerencs nevezetességeivel illetve a gimnáziummal ismerkedtek
meg a diákok, kreatív, közösségépítő feladatok során.
V. E. A.

OKTATÁS – NEVELÉS
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beCsengeTTek az álTalános
és középiskolákban

Tanévnyitó ünnepséget tartottak a Bocskai István Katolikus Gimnáziumban augusztus 31-én. Az eseményen Dr. Gál András igazgató beszámolt
az intézményben történt változásokról, és a nyári szünetben lezajlott felújítási munkákról. Elmondta, tiszta iskolában, felújított tantermekben
kezdhetik meg a tanulmányaikat a diákok. Elhangzott, hogy 20 osztállyal,
közel 600 tanulóval vágnak neki az idei tanévnek. A tantestület 59 főből
áll és több új pedagógus érkezett idén az intézménybe: Illésy Lászlóné
matematika szakos tanár, Magyar Anett magyar szakos tanár, Petrovics

Gergő biológia, valamint Szemán András testnevelőtanár.
Szeptember 3-án tartották meg az évnyitót Szerencs alapfokú oktatási
intézményeiben. A Bolyai János Katolikus Általános iskolában Kocsis Sándor római katolikus plébános szavai nyitották meg az ünnepséget, amelyet az elsős diákok énekes, verses produkciója követett. Gaszperné Tilman Edina igazgató köszöntötte a diákokat, majd elmondta, hogy a
2018/19-es tanévet 431 tanulóval kezdi meg az iskola 10 tanulócsoportban. Ebben az évben beindul a művészeti képzés is, melyre 181 gyerek
jelentkezett. Új pedagógusok is érkezetek az intézménybe: Szabó Edina,
Loló Anita, Gyengéné Szűcs Mariann és Horváth Gábor. A tantestületben
újfent köszöntötték Sike Istvánnét és Tóthné Kosárkó Máriát. Az esemény
zárásaként bekötötték az iskola nyakkendőjét az újonnan érkező kisdiákok nyakába.
A Rákóczi Zsigmond Református Általános Iskola első napja a református
templomban tanévnyitó istentisztelet formájában vette kezdetét. Balázs
Pál, református lelkész beszélt a család és a gyerekek fontosságáról,
hangsúlyozva ezáltal a szeretetet és a hűséget. Az intézmény igazgatója
Ráczné Váradi Éva elmondta, hogy az idei tanév igéje a szeretet, a hűség
és a jó. Ezt követően elhangzott, hogy az intézmény 502 tanulóval kezdi
meg az új tanévet, valamint egy új pedagógus Lapis Andrea magyar szakos tanár érkezett az iskolába. Az ünnepségen verses előadással készültek az elsős diákok, végezetül pedig az énekkar zenés műsora zárta a
tanévnyitó ceremóniát.
M. B. – F. D.

foCipálya az ovisoknak
Mini focipályát avattak augusztus 31-én a Napsugár Óvoda udvarán. Az eseményen köszöntőt
mondott Nyiri Tibor polgármester, aki hangsúlyozta, hogy az egészséges életmódra nevelés
már kisgyermek korban elkezdődik, aminek egyik
fontos eleme a mozgás. Ezért a város mindent
megtesz annak érdekében, hogy a különböző
korosztályoknak megfelelő teret biztosítson a
sportolásra, és ez a focipálya is ezért jött létre.
Angyal Györgyné az óvoda vezetője elmondta,
hogy közel fél millió forintból valósulhatott meg
ez a projekt, amit az önkormányzat segítségével,
szülői felajánlásokból, valamint helyi vállalkozók
és civil személyek adományaiból fedeztek. Az ünnepélyes megnyitón bemutatkoztak az ovifocira
járó gyerekek, valamint a néptánc foglalkozásokon résztvevők is műsort adtak. A rendezvény
habpartival ért véget.
V. E. A.
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geisenheimi vendégek
szerenCsen
Szerencs egyik németországi testvérvárosából
Geisenheimből érkezett delegáció augusztus 23án a Szerencsi Testvérvárosi Egyesület szervezésében. A vendégeket Nyiri Tibor polgármester
köszöntötte a Polgármesteri Hivatal tanácskozótermében. A városvezető arról szólt, jól látszik,
hogy a két egyesület örömmel találkozik egymással. – A két társaság nem egy nyelvet beszél,

de megértik egymást, ami a barátság nagyszerű
megnyilvánulása – fogalmazott Nyiri Tibor, majd
jó szórakozást és kellemes időtöltést kívánt az itt
eltöltött négy napra. Marina Klein, a Geisenheimi
Testvérvárosi Szövetség elnöke köszönetet mondott a meghívásért és hozzátette: örülne, ha ez
a kapcsolat megmaradna, tovább ápolnák, gondoznák, ameddig csak lehet.
M. B.

TámogaTják a
nyelvokTaTásT
Augusztus 25-én a Bolyai János Katolikus Általános Iskolába látogattak a Geisenheimi
Testvérvárosi Szövetség delegációjának tagjai. A Szerencsi Testvérvárosi Egyesület képviseletében Cseppely János és Hajdú Józsefné
szervezték meg a találkozót. A résztvevőket
Gaszperné Tilman Edina, az intézmény igazgatója köszöntötte. Az igazgatónő beszámolt
az iskolai nyelvoktatás helyzetéről és kiemelte, hogy iskolánk nagyon fontosnak tartja ezt
a területet. A geisenheimi egyesület elnöke,
Marina Klein beszédében elmondta, hogy
szívügyüknek tartják a német nyelv tanításának támogatását, ezért néhány Geisenheimet
bemutató brosúrát valamint 200 euró ajándékot nyújtott át az intézmény vezetőjének.
Az iskola diákjai német nyelven köszönték
meg a kedves gesztust.
Az összeget a német nyelv tanításának változatosabbá tételére szeretnénk használni,
nyelvi táblajátékok vásárlását tervezzük.
Szabó Edina tanár

fesTmények
művészeTi feszTiválT
rendezeTT a szerenCsi a vár kávézójában
TankerüleTi közponT
Ötödik alkalommal rendezték meg a Szerencsi Tankerületi Központ Művészeti Fesztiválját a várkertben augusztus 23-án. A megjelenteket Szabó
Árpád tankerület igazgató köszöntötte, aki elmondta: a rendezvény kiemelt feladata, hogy az általuk fenntartott intézmények betekintést nyerjenek egymás szakmai munkájába, megmutatva azt, hogy ebben a régióban is vannak tehetséges gyermekek. Ezt követően Szerencs polgármestere, Nyiri Tibor is köszöntötte a megjelenteket, aki kiemelte, hogy a sport
és a kultúra fontos részei az életnek és ezen a rendezvényen mindkét területnek kiemelkedő szerep jut. Dr. Szabó Tünde sportért felelős államtitkár
az egészséges életmód fontosságáról, és a fesztivál közösségformáló erejéről szólt. A rendezvényen a Tankerülethez tartozó iskolák tehetséges diákjai adtak műsort, és főzőverseny is volt. A Művészeti Fesztivál zárásaként barátságos futballmérkőzés keretében avatták fel a Bocskai István
Katolikus Gimnázium új, kültéri kézilabda pályáját. Az eseményen ismert
közéleti személyek is részt vettek, hogy ezzel is hangsúlyozzák a sport
fontosságát.
V. E. A.

Az Ondon élő Dudás Erika
„Rajna menti várak anno” című festménykiállítása nyílt
meg augusztus 15-én Szerencsen, a Rákóczi-vár Galéria Kávézója felújításának, illetve átadásának alkalmából. Az eseményen Nyiri Tibor polgármester mondott köszöntőt – megjegyezve, hogy
maga is járt a Rajna völgyében, első pillantásra ismerősek voltak számára
a festményeken látható vidékek és csodálat tölti el, hiszen tudja, hogy az
alkotó emlékezetből örökítette meg a képeken ábrázolt helyszíneket.
A polgármester gratulációját követően elismerését fejezte ki Dudás Erika
felé Dr. Egeli Zsolt alpolgármester, illetve mint házigazda, Csider Andor a
Szerencsi Művelődési Központ és Könyvtár igazgatója. A kiállítás a kávézó
nyitvatartási ideje alatt tekinthető meg.
SfL
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Különleges utazáson
a Hegyalja Pedagógus Kórus
Szerencs kulturális életének régóta
meghatározó része a Hegyalja Pedagógus Kórus. Az énekkar 1969-es megalakulása óta aktívan vesz részt a város életében. Többször léptek már fel
a környező országokban és több külföldi kórussal testvérkapcsolatban
vannak. Idén nyáron Szardíniára utaztak. A következőkben Fábián Ottóné
kóruselnök beszámolóját olvashatják.
Az egyszerű, szürke hétköznapok sorát minden
ember szereti megtörni egy-egy különleges
eseménnyel: ünnepekkel, utazással, nyaralással.
A kórusban való éneklés is egy módja annak,
hogy a hétköznapokat változatossá tegyük. Kikapcsolódást, feltöltődést, a további munkához
más kórusokkal való együtt éneklés, a fellépések jelentik a tagok számára.
Talán emlékeznek a kedves olvasók – hiszen a
Szerencsi Hírek is tudósított róla, vagy éppen a
koncerten is részt vettek –, hogy két alkalommal is vendégül láthattunk Szardínia szigetéről
kórusokat. Július elején pedig mi tehettünk eleget kedves meghívásuknak, ápolhattuk tovább
a már régen megkötött baráti kapcsolatokat.
Már a készülődés is megmozgatta a kórust, hiszen oda-vissza közel 3500 km-es útról volt szó,
amiben jókora tengeri hajóút is van. Július 10én a kora hajnali órákban elindulhattunk erre a
rendkívüli útra. Utunk első hosszabb megállója
Triesztben volt, ahol a Miramare-kastély és az
Adriai-tenger közelében volt a szállásunk. Természetesen mindkettőt élveztük is, de az időjárásra való tekintettel főleg a tenger kellemes
vizét. Reggel indultunk tovább és a következő
célpontnak Toszkánát és Pisát jelöltük meg.
Nem mindenkinek volt ismeretlen a Csodák tere, én személy szerint többekkel együtt először
láttam. Estig csodáltuk a dómot, a keresztelő-

kápolnát és a ferde tornyot, számtalan fotón és
videón örökítettük meg kívülről és belülről ezeket a középkori műalkotásokat. Ezután eljött az
idő, hogy kompra szálljunk Livornoban. 23 órakor indultunk és másnap reggel 7 órakor Olbiában a Földközi-tenger második legnagyobb szigetére, Szardínia földjére léptünk.
A desuloi kórus volt az első vendéglátónk. Szállásunk a Donnortei természetvédelmi területen
1200 m magasságban lévő szállodában volt.
Megtekintettük a települést, meglátogattuk a
Padentes kórus székhelyét és részt vettünk egy
polgármesteri köszöntőn.
Este koncertet adtunk a San Sebastiano templomban, majd ezt követően a két kórus közös
vacsorán vett rész, majd másnap megérkeztünk
Sorgonoba, a Santu Mauru kórushoz.
Csodálatos környezetben, a kórussal és hozzátartozóikkal, közös ebéddel indult a sorgonoi látogatásunk. Egy közeli településen, Ovoddában
adtunk koncertet és a vacsora is itt volt. Másnap a régi korokba utazhattunk vissza, és meg-

néztük a kórusnak nevet adó kápolnát is. Este
a helyi színházban volt közös koncert, ahol több
kórus is fellépett. Ottlétünk napjaiban összesen
három koncertet adtunk, szépszámú nézősereg
előtt, nagy sikerrel. Készültünk szardíniai egyházi népénekkel, amit a nézők velünk énekeltek,
majd óriási tapssal köszöntek meg. Mindnyájunk számára óriási élmény volt.
Úti beszámolóm zárásában köszönetet szeretnék mondani mindenkinek, aki segítette az utazás megvalósulását. Ha név szerint kezdeném
sorolni, még egy lapot teleírhatnék. Csoportosan talán könnyebb lesz: Szerencs Város Önkormányzatának, a Szerencsi Művelődési Központ
és Könyvtárnak, az Amriskó Kft-nek, Nyírő Ildikó tolmácsnak, karvezetőnknek Dr. Sándor Zoltánnak, és nem utolsó sorban a kórus minden
tagjának, hogy jó hangulatú, emlékezetes, különleges utazásban vehettünk részt.
Fábián Ottóné kóruselnök
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állásajánlat

anyaKönyVI HÍreK

A B.-A.-Z. Megyei Kormányhivatal Szerencsi Járási Hivatal Foglalkoztatási Osztályán nyilvántartott állásajánlatok alapján, Szerencsen bolti-és élelmiszer eladót, értékesítőt, betanított
sütőipari gépkezelőt, brigádvezetőt (női munkaerő), eladót, társadalombiztosítási ügyintézőt keresnek. Mádon szakácsot, szüreti pincemunkást és eladót, Bekecsen rakodót alkalmaznának. Tállyán borászati gépkezelő, Megyaszón kamionsofőr (E kategóriás) állást kínálnak. Változó foglalkoztató hely szerint villanyszerelőt, lakatost, segédmunkást, kőművest, ácsot, festőt, gipszkarton szerelőt, segédmunkást alkalmaznának. Telefon: 47/361-909.
Tervezett képzések:
Villanyszerelő, boltvezető, fogyóelektródás védőgázas ívhegesztő + minősített hegesztő,
cukrász, parkgondozó, kőműves, valamint festő, mázoló és tapétázó végzettség megszerzésére nyílik lehetőség.

Születtek: Molnár László Milán, Zsiros Sanel Ramóna, Hegedűs Dorka, Kövér Linett, Lakatos
Dénes, Budai Dolenszky Dávid, Busku Levente Máté, Fodor Tamás Botond, Juhász Ákos Szabolcs, Hadházi Dávid, Hadházi Kornél, Budányi Áron.
Házasságot kötöttek: Lakatos Dénes – Daróczi Barbara, Solymosi László – Ortó Anikó, Horváth Csaba – Krajczár Bettina, Palombi Attila – Fábián Júlia, Kecskés József – Varga Andrea,
Rostás Norbert – Veres Klaudia, Orosz Márton István – Adamcsek Zsuzsanna, Bodor Alex
András – Bancsók Alexandra, Lengyel László – Rácz Réka, Bihari Ferenc – Erdei Katalin, Czagány Gábor – Répási Ágnes, Taskó Szilárd Levente – Balogh Veronika, Szegedi István – Varga
Diána, Perge László – Horváth Mónika, Boros Zoltán – Medzsibriczki Réka, Brevák Tamás –
Kerekes Bernadett, Lakatos Béla – Kóta Viktória, Jeránt Márk – Nagy Ilona, Fazekas József –
Erős Krisztina, Sallai Tamás – Kispataki Petra Anna, Zámbó Zoltán István – Bene Zsuzsa, Gazsi
Richárd – Hódi Regina, Jakab Krisztián – Mecsei Judit, Jakab Tamás – Nácsa Alexandra, Kiss
Péter – Tőkés Szabina, Juhász András – Tóth Szilvia, Kovács László – Ficsor Marianna, Csépke
László – Szabó Brigitta.
Elhaláloztak: Sugár Péter András (69 év), Ládi Barnabásné sz. Csontos Anna (81 év), Huszti
János (79 év), Árvay Sándor (68 év), Szilágyi Ferenc (80 év), Lukács Lajos Imre (78 év), Rácz
József Miklós (63 év), Somplák Andrásné sz. Nagy Erzsébet (89 év) Orosz Andrásné sz. Hriczu
Márta Katalin (74 év), Zemlényi György István (62 év), Orosz Józsefné sz. Nagy Erzsébet (85
év), Pócsi Károly (77 év) Tóth Györgyné sz. Képes Rozália (95 év), Hugya János (65 év), Tóth
Pál (76 év), Dorkó Istvánné sz. Tóth Anna (81 év), Simon Dezsőné sz. Görcsös Irén (87 év), Nagy
Istvánné sz. Kiss Mária Terézia (87 év), Miklósi Józsefné sz. Tóth Margit (75 év), Káldi Jánosné
sz. Lengyel Erzsébet (79 év), Szabó Imre Istvánné sz. Somogyvári Katalin (86 év), Dzurkó László
(77 év), Győri Károlyné sz. Mészáros Zsuzsanna (67 év), Kistamás Ferenc (97 év), Tóth Károlyné
sz. Beregi Valéria (67 év), Szabó Lajosné sz. Barócsi Irén (89 év), Bliszkó István László (79 év),
Muróczki János (73 év), Reiser Mihályné sz. Firkula Mária (86 év), Papp András (70 év), Juhász
Jánosné sz. Lengyel Erzsébet (81 év), Németh József (77 év), Dvorcsák Ferencné sz. Szabadka
Erzsébet (63 év), Mezősi László István (69 év), Takács Sándor (69 év), Géczi Andrásné sz. Hornyák Erzsébet (82 év), Porkoláb Imréné sz. Lukács Irén Julianna (81 év), Dr. Szabó József Ferenc
(97 év), Földvári Ferencné sz. Simkó Gizella (74 év), Tóth Lászlóné sz. Balogh Erzsébet (81 év).

KözÉrdeKŰ InForMáCIóK
szerencsi Polgármesteri Hivatal

Szerencs, Rákóczi út 89., Tel: (47) 565-200, Fax: (47) 565-210, E-mail: hivatal@szerencs.hu. A hivatal ügyfélfogadási ideje: hétfő 8–12 óráig, szerda: 8–12 és 13–16 óráig, péntek 8–12 óráig.
Fogadóórák: Dr. Egeli Zsolt alpolgármester: minden hónap harmadik
hétfőjén 14 órától. Dr. Barva Attila jegyző: minden páros hét szerdáján
8-12 óráig, legközelebb szeptember 19-én.
A fogadóórák általános bejelentkezés alapján történnek a (47) 565–202es számon.

ügyeletes gyógyszertárak

Szeptember 3-9.: Centrum Gyógyszertár, szeptember 10-16.: Oroszlán
Patika, szeptember 17-23.: Alba Patika, szeptember 24. – október 3.:
Tesco Gyógyszertár.

gyermekorvosi rendelők

szerencsi járási Hivatal és gyámhivatal

I. számú házi gyermekorvosi rendelő: rendel: dr. Bodosi Csilla házi
gyermekorvos. Cím: 3900 Szerencs, Rákóczi u. 51. Tel.: (47) 362-612. Rendelési idő: hétfő: 13–16 óráig; kedd: 8–11 óráig; szerda: 13–16 óráig; csütörtök: 8–11 óráig; tanácsadás: 11–12 óráig; péntek: 8–11 óráig.
II. számú házi gyermekorvosi rendelő: dr. Bobkó Géza házi gyermekorvos, főorvos. Cím: 3900 Szerencs, Rákóczi u. 51. Tel.: (47) 361-547. Rendelési
idő: hétfő: 8–12 óráig, Ondi út 12.: 17–18 óráig; kedd: 13–16 óráig, Ondi út
12.: 17–18 óráig., tanácsadás: 10–12 óráig; szerda: 9–12 óráig, Ondi út 12.:
17–18 óráig; csütörtök: 13–16 óráig, Ondi út 12.: 17–18 óráig.; péntek: 9–12
óráig, Ondi út 12.: 17–18 óráig. Gyermekszakrendelés a rendelési időben.

Központi orvosi ügyelet

Szerencs, Huszárvár u. 11. (Rákóczi-vár). Tel./Fax: 47/ 362-290. Igazgató:
20/971-0861. E-mail: szerencsiamk@szerencs.hu

szerencsi járási Hivatal, Kormányablak

Szerencs, Rákóczi út 89. Tel: (47) 795-248, (47) 795-246, (47) 795-240
(porta). Ügyfélfogadás: hétfő: 7–17 óráig, kedd–péntek 8–18 óráig.
Szerencs, Rákóczi út 63. Tel: (47) 777-561, (47) 777-562, (70) 436-1999.
Ügyfélfogadási idő: hétfő és szerda: 8–12 óráig és 13–16 óráig, péntek:
8–12 óráig.
Szerencs, Rákóczi út 51. Tel.: (47) 364-300. Diszpécserszolgálat: (47) 362255. Hétköznap délután 15 órától másnap reggel 7 óráig. Hétvégén, szabadnapokon, munkaszüneti napokon és ünnepnapokon reggel 7 órától
az első munkanap reggel 7 óráig.

szerencsi Művelődési Központ és Könyvtár

szerencsi Hírek ügyeleti telefonszáma:

(20) 340–6089
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a HÉt gyógynöVÉnye: a tárKony
Ázsia pusztáin honos,
valószínű, hogy a népvándorlás során még
őseink hozták be a Kárpát-medencébe és terjesztették el. Erdélyben az egyik
legismertebb és legkedveltebb fűszernövény. Kissé kesernyés, csípős ízű fűszer,
illóolajának illata leginkább az ánizsra emlékeztet, íze az édesgyökérre. Ma elsősorban főzésre
használjuk – friss, zöld leveleit és gyökerét fogyasztjuk, de sóban vagy ecetes vízben akár
hosszabb időre is eltehetjük és meg is száríthatjuk. Saláták, ecetes savanyúság tartósításánál,
levesek, főtt húsok, vadhúsok és főzelékek ízesítésénél előszeretettel használjuk. Ha a kertünkben nem terem tárkony, a boltban is könynyedén hozzájuthatunk tea, szárított levél, tinktúra, illóolaj vagy friss levelek formájában.

Gyógynövényként a tárkony elsősorban az
emésztésre hat jótékonyan: enyhíti a hasi görcsöket és növeli az étvágyat. Mivel a gyógynövény enyhén nyugtat is, ezért előszeretettel
használják kimerültség leküzdésére, alvásproblémák kezelésére, de szabályozza a menstruációs ciklust és serkenti az epe termelését a májban, ezáltal az emésztést is elő tudja segíteni.
Felgyorsítja a mérgező anyagok eltávolítását a
szervezetből. A gyerekeket nagyon gyakran támadják meg bélférgek, paraziták, ezek ellen is

nagyon hatásos a tárkonyból készített tea.
Csuklás elmulasztására rágjunk egy levelet,
amíg abbamarad a csuklás. Enyhén nyugtató
hatása is van, ezért használhatjuk alvásproblémák és kimerültség kezelésére is. Ha alvásproblémára akarjuk felhasználni, akkor inhalálhatunk
is vele. 2-3 szárított tárkonylevelet dobjunk egy
csészényi forrásban lévő vízbe, majd ennek a
gőzét lélegezzük be.
Vitelki László,
Gyógynövénybolt

Legutóbbi játékunk megfejtése: 8 féle esszenciális aminosavat tartalmaz. A beküldők közül
Hesz Jánosné, 3900 Szerencs, Előhegy u. 23. szám alatti olvasónk a Szerencsi Gyógynövénybolt (Rákóczi út 104.) ajándékcsomagját nyerte. A nyereményről szóló utalvány átvehető
a szerkesztőségünkben. Új kérdésünk: Hogyan hat gyógynövényként a tárkony? Megfejtéseiket szeptember 21-ig postázzák címünkre (3900 Szerencs, Rákóczi út 94.) vagy adják le a
Fürdő és Wellnessház recepcióján. A borítékra írják rá: Egészségünkért.

FogyasszunK gránátalMát!
A gránátalma az egyik legegészségesebb gyümölcs, ezért kifejezetten ajánlott a fogyasztása.
A növény egy nagyobb cserje, vagy kisebb fa
termetű, mely akár néhány száz évig is élhet. A
gránátalma őshazája Dél-, Nyugat- és KözépÁzsia, de mára már Európa földközi-tengeri területein és Dél-Amerika melegebb vidékein is
elterjedt. A gránátalma Közép-Európában is termeszthető az enyhe tél miatt. A kezdetben zöld,
később narancssárga színű gyümölcs kinézetében bogyóhoz hasonlít, termése sokmagvú, rekeszes bogyótermés. A vastag héj alatt fehér
hártyákkal osztott gyümölcs rengeteg apró magot tartalmaz, a magokon különálló gyümölcshús van. A gránátalma nagy mennyiségű Káliumot, C-vitamint és kalciumot tartalmaz. Különlegesen gazdag antioxidánsokban, melyek gyulladáscsökkentő hatásuk miatt a szívbetegségek
és a rák kockázatát is csökkentik. A gránátalmalé nemcsak a koszorúér-megbetegedés folyamatát fordíthatja meg, hanem a prosztatarák

növekedését is lassíthatja. Ezenkívül serkenti a
vérkeringést. Védi a májat és a vesét. A legújabb kutatások bizonyították, hogy a gránátalmában olyan hatóanyagok vannak, melyek védik a májat és a vesét a
toxinoktól, sőt a korábbi
károsodások regenerálásához, kijavításához is
hozzájárulnak. A gránátalmafa termése egyike
azon kevés édességeknek, aminek fogyasztása
nemcsak, hogy megengedettek a cukorbetegek
számára, hanem erősen

ajánlott is. Naponta négyszer fél teáskanál gránátalmalé fogyasztása étkezés előtt jelentősen
csökkenti a vércukor szintjét. Torokgyulladás,
garatgyulladás, valamint szájnyálkahártya-gyulladás esetén hasznos öblögetni a szájüreget és
a torkunkat gránátalma lével, illetve a gránátalma héjából készült vizes lével. A gránátalmában
található cserző anyagok csökkentik a fájdalmat, míg a természetes sav megszünteti a fertőzést. Gyümölcsfagylaltok, likőrök, lekvárok és
sűrítmények, továbbá bor és ecet is készíthető
belőle. A gránátalma remek választás, ha nassolni támad kedvünk. Édes íze révén kielégíti az
édesség iránti vágyat, azonban kevés kalóriát
és rengeteg hasznos és egészséges tápanyagot,
vitamint, rostot és ásványi anyagot tartalmaz.
Kiváló egészséges édesség.
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AKTUÁLIS – HIRDETÉS

MegKezdődött az ebeK KorMányablaK busz
összeÍrása szerenCsen szerenCsen És ondon
Szerencs város önkormányzata törvényi kötelezettségének eleget téve, ebösszeírást végez
a város közigazgatási területén. A Városgazda
munkatársai augusztus 6-án kezdték meg az
ebek összeírását.
A törvény szerint az önkormányzatoknak 3
évente kötelező a kutyák összeírása. Ennek
megfelelően a Városgazda munkatársai minden
háztartást felkeresnek, ahol a lakóknak nyilatkozniuk kell az ott tartott kutyák számáról,
emellett az oltási könyvet és a chipeket is ellenőrzik a cég emberei. Ez megközelítőleg másfél hónapot vesz majd igénybe.
Szerencsen egyre kevesebb gazdátlan kutya járja a város utcáit, amelyhez a Szerencsi Kóborkák Állatvédő Alapítvány
munkája is nagyban hozzájárul. A szervezet munkatársai ugyanis, befogadják a
kóbor állatokat, akiket a Városgazda telephelyén ideiglenesen elhelyeznek, amíg
azok szerető családhoz nem
kerülnek. Évente 40-60 kutyának segítenek ezzel a tevékenységgel.
V. E. A.

KIállÍtás nyÍlIK
Dr. Heiszman Gézáné
selyemfestő kiállítása nyílik meg szeptember 11-én kedden, a Rákóczi-vár
Árkád termében. A
tárlatot Nyiri Tibor
polgármester nyitja
meg. A tiszaújvárosi
művész kiállítására
minden érdeklődőt
szeretettel várnak.

Megyénkben is szolgálatba állt a kormányablak busz. A mobilizált
iroda augusztus 16-án
az ondi óvoda előtt, valamint a Gyárkerti óvoda parkolójában állt az
ügyfelek rendelkezésére. Az érdeklődők a kormányablakokban megszokott szolgáltatásokat vehették igénybe. Dr. Ináncsi Tünde, a Szerencsi Járási Hivatal vezetője
elmondta, hogy az ügyfélfogadás ideje alatt a személyes okmányokkal kapcsolatos ügyintézés volt a legnépszerűbb úgy, mint a személyazonosító igazolvány vagy lakcímkártya igénylés.
V. E. A.

HIRDETÉS

SZERENCSI

Lakossági

apróhirde

tés

INGATLAN
Szerencs központjában 46 m2-es
lakás eladó. Érd: 47/363-097 (14)
Szerencsen azonnal költözhető kertes ház eladó. Érd: 70/459-2158 (13)
Szerencs, lakó pihenő övezetben,
100 m2-es 3 szobás konyhás, étkezős, melléképületes garázsos, rendezett udvarú kertes családi ház, a
Bartók Béla utcában eladó. Érd:
20/254-1471 (14-16)
Szerencsen Rákóczi u. 135 alatti

hírek
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társasház 1. emeletén 148 m2-es 3
és fél szobás összkomfortos lakás
bútorozottan eladó. Érd: 20/5994266 (14-15)
Szerencs csendes környékén, a
belvároshoz közel, eladó egy folyamatosan rendben tartott, felújított
4 szoba+ nappalis családi ház. Érd:
20/295-8832 (14-18)
Eladó egy 100 éves szőlőprés, korának megfelelő állapotban. Érd:
47/360-088 (14)
Szilva cefre eladó. Érd:47/356-148
(14-15)

VÁNYAI

TEMETKEZÉS
47/361-906, 20/966-4464

KRIPTA, SIRKŐ
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szezonKezdÉs előtt az asztalItenIszezőK
Az augusztus hónap a szerencsi asztaliteniszezőink számára a felkészüléssel
telt. Karcagon, valamint Füzesabonyban
versenyen vettünk részt, illetve felkészülési meccset játszottunk a miskolci
MEAFC NB II-es és NB III-as csapatával.
A karcagi versenyen a szerencsiek nagyon magabiztosan játszottak, amelynek eredményeként
nagyon sok érmet szereztek. Lehoczki Gábor és
Korály Tibor párosban I. helyezést; Köllő András
és Ivon Tamás párosban III. helyezést; Korály Tibor összevont férfi egyéniben I. helyezést; Lehoczki Gábor összevont férfi egyéniben II. helyezést; Köllő András összevont férfi egyéniben
III. helyezést; Zeller Gábor megyei egyéniben III.
helyezést; Köllő Ábel pedig újonc kategóriában
I., illetve serdülőben III. helyezést ért el.
A füzesabonyi versenyen is helytálltak a sportolóink, hiszen Macsuga József az NB II-es – NB
III-as kategóriában III. helyezett lett; Macsuga József és Korály Tibor az NB II-es – NB III-as kategória páros versenyszámában III. helyezést értek
el; Köllő Ábel újoncban I., serdülőben szintén I.
helyezést, ifjúságiban II. helyezést, összevont páros kategóriában pedig II. helyezést ért el az
edelényi Nagy Bencével, aki szeptembertől Szerencsen kezdi meg a tanulmányait, és a szerencsi
asztalitenisz-szakosztály új tagja. Szintén új tag
Zeller Gábor és a tavalyi évben Szerencsen edzőként tevékenykedő Li Hongyang, akik az NB

III-as csapatot erősítik. Külön öröm, hogy Li Hongyangot nemcsak edzőként, hanem játékosként
is magunk között tudhatjuk.
Ebben a hónapban felkészülési meccsen láttuk
vendégül a MEAFC csapatait. A szerencsiek ezen
is remekeltek, ugyanis az NB II-es csapatunk 171 arányban bizonyult jobbnak, míg az NB III-as
csapatunk 11-7 arányban tudott győzelmet aratni.
A 2018/2019-es szezonban a szerencsi asztaliteniszezők három csapattal képviseltetik magukat
a nemzeti, illetve a megyei bajnokságban. Az NB
II-es csapat tagjai: Korály Tibor, Lehoczki Gábor,
Macsuga József és Stadler Tamás. Az NB III-as
csapat tagjai: Li Hongyang, Köllő Ábel, Köllő
András, Török Gábor és Zeller Gábor. A megyei
csapat tagjai: Balogh Sándor, Csorba István, Deli
István, Filácz Attila, Lapis Zoltán, Nagy Bence és
Sárossy Balázs.

Nem kis célt tűztünk ki magunk elé, hiszen az
NB II-es, illetve az NB III-as csapattól dobogós
helyezést várunk el, míg a megyei csapattól az
1. és az 5. közötti helyek valamelyikét. Fontos
megjegyezni, hogy az NB III-as, valamint a megyei csapatban kaptak helyet a fiataljaink, akik
a tapasztalatszerzés, illetve a fejlődés reményében kapnak játéklehetőséget.
Köszönetemet szeretném kifejezni Szerencs Város
Önkormányzatának, amiért nem kevés anyagi
hozzájárulással segíti az asztalitenisz-szakosztály
működését és fennmaradását. Továbbá köszönetet mondok támogatóinknak, akik anyagi lehetőségükhöz mérten támogatják a szakosztályunkat:
a Clearservice Kft-nek, dr. Bobkó Géza főorvos úrnak, Lapis Zoltán egyéni vállalkozónak, valamint
a Náli Festékcentrum Kft-nek.
Köllő András,
a szerencsi asztalitenisz-szakosztály vezetője

bIrKózó tábor sIMán
Közel húsz gyerek töltött el egy hetet a Simai Ifjúsági Tábor és Vendégházban a birkózó táborban. Illésy László, az SZVSE birkózó szakosztályának vezetője elmondta, hogy a napi két edzés mellett hosszú túrákat is
tettek a környéken. A pénteki napon pedig habpartit rendeztek a gyerekek örömére. Legközelebb szeptember közepén diákolimpia területi selejtezőn mérettetik meg magukat a szerencsi birkózók Gyöngyösön.
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a FelsőzsolCaI FoCIstáK
bIzonyultaK jobbnaK
A BTE Felsőzsolca csapatát fogadták szeptember
1-jén a szerencsi focisták a Tatay Zoltán Ifjúsági
Sporttelepen. Az első félidőben kiegyenlített
mérkőzést láthattak a nézők, egyik csapat sem
tudott a másik fölé kerekedni. A csapatok 0-0-s
döntetlen eredménnyel mentek pihenőre. A második játékrész első perceiben a szerencsiek heves támadásokat indítottak a vendégek ellen,
eredménytelenül. A támadásokból a felzsőzsolcaiak rendre visszatámadtak, majd az 57. perc-

ben sikerült a szerencsiek hálójába gólt lőniük.
A vezetés tudatában a vendégek a mérkőzés
hátralévő részére inkább a védekezésre összpontosítottak. A végjátékban a szerencsieknek
több rálövésük is volt, de gólt nem tudtak lőni.
A B.A.Z. megyei I. Felnőtt 4. forduló eredménye,
Szerencs VSE – BTE Felsőzsolca 0-1. A szerencsiek jelenleg 0 ponttal a tabella utolsó 15. helyén
állnak. A következő mérkőzés szeptember 8-án
idegenben, Parasznya ellen lesz.
N. I.

hírek

17

szurKoljunK
együtt
a gyógyulásÉrt!
A legközelebbi hazai labdarúgómérkőzés
szeptember 15-én Bőcs ellen lesz a Tatay
Zoltán Ifjúsági Sporttelepen. Az SZVSE a
meccs jegybevételéből befolyt teljes öszszeget szeretné felajánlani egy beteg kisfiú, Kapus Krisztián gyógyítására. Az
egyesület ezúton is mindenkit arra bíztat,
hogy minél többen menjenek el a mérkőzésre ezzel segítve Krisztián gyógyulását!

„nagyon MegerősödteK a CsaPatoK”
A Szerencs VSE felnőtt
férfi labdarúgó csapatának eddig nem alakult
túl jól az idény. Az első
négy mérkőzésen kikaptak. Tóth István edzőt (fotónkon) kérdeztük a
csapat teljesítményéről.
– Eltérő taktikát alkalmazott az erősebb
csapatok ellen?
– Az erősebb csapatok ellen a kontratámadást
érvényesítjük, ami azt jelenti, hogy amikor megszerezzük a labdát, akkor visszatámadásokkal
próbálunk minél gyorsabban gólt rúgni, eddig
ezt sajnos nem sikerült alkalmazni. Kapu előtti
helyzeteink voltak eddig is, csak a gólrúgás be-

fejezésének az utolsó pillanataiban hibázunk.
Ebben mindenképp javulnunk kell, ezen dolgozunk hétről hétre.
– Mi a célja jelenleg a csapatnak?
– A bajnokságot megelőzően a középmezőnybe tartozás volt a cél. Az eddigi mérkőzések során azonban rájöttünk arra, hogy nagyon megerősödtek a csapatok, ami miatt a jelenlegi célunk az, hogy bent tudjunk maradni megyei I.
osztályban. Most azt látom, hogy a gárdák nagy
része neves játékosokat szerződtetett az idényre, ami miatt a mi a csapatunk valamelyest
meggyengült. Ennek megfelelően mi is úgy látjuk, hogy nekünk is szükségünk van a frissítésre,
tehát kellenek az új játékosok. Mi tulajdonképpen évek óta a helyi játékosokra támaszkodunk.
Azt gondolom, ha a jövőben előrébb akarunk

lépni a ranglétrán, akkor nekünk is jobb játékosok után kell néznünk. Ezt egyáltalán nem tartom jó ötletnek, mert mi a helyi kötődésű játékosokat részesítjük előnyben, de sajnos meg
kell változtatni a szemléletünket.
– Mit üzen a szerencsi szurkolóknak?
– Mi mindent megteszünk az erős csapatokkal
szembeni küzdelmekben. Szeretnénk kilábalni ebből az eddigi 4 vereséges játékunkból, de ehhez
szükség van legalább egy győzelemre, ami a csapat számára óriási erőt és önbizalmat adna ahhoz,
hogy felálljunk. Mindezek mellett szeretném megköszönni, hogy a vereség ellenére is nagyon sokan
kijárnak a mérkőzésekre, és ami a legfontosabb:
a csapat mellett vannak. Amit ígérhetek, a jövőben minden erőnkkel azon leszünk, hogy a szurkolóinknak örömet tudjunk okozni.

X. szerenCsI zeMPlÉn KuPa saKKVerseny
VaseMber

Szerencs Város Sportegyesülete meghirdeti a X. Szerencsi Vasember Jótékonysági Versenyt 2018. szeptember 9-én, vasárnap 10 órától.
Szerencs Város Önkormányzata és a Szerencs Város Sportegyesülete eddig már
összesen kilenc alkalommal rendezett
versenyt a futás, az úszás és a kerékpározás népszerűsítéséért. A hétvégén
megrendezésre kerülő Szerencsi Vasember célja továbbra is a sport népszerűsítése, és ahogy korábban is, három versenyszámban kell majd helytállniuk a
versenyzőknek.

Augusztus 17-20 között
került megrendezésre
idén a 28. Zemplén Kupa
Sakkverseny városunkban. A megmérettetés
befejezéseként augusztus 20-án adták át a díjakat a legeredményesebb versenyzőknek a
Bocskai István Katolikus
Gimnázium aulájában.
Balogh Imre a Szerencs
VSE sakk szakosztályának vezetője ismertette, hogy az idei Zemplén Kupán négy országból 117 versenyző mérte össze tudását a fiatal korosztálytól a szeniorokig. A szakosztályvezető kiemelte, hogy
nagy csaták és sportszerű küzdelmek zajlottak a négy nap alatt. A jutalmakat Nyiri Tibor polgármester nyújtotta át a díjazottaknak, aki hangsúlyozta, hogy a sportnak, így a sakknak is kiemelt
szerepe van a mai fiatalság nevelésében, hiszen gondolkodásra késztet. A városatya ezt követően
köszönetet mondott a szervezőknek, amiért ilyen magas színvonalon rendezik meg évről-évre a
Zemplén Kupa Sakkversenyt. Eredmények: A csoport: 1. Bérczes Csaba (Dunaharaszti MTK); 2. Gál
József (Hajdúböszörményi SE) 3. Pribelszky Bence (Miskolci KisBocsok SSE), B csoport: 1. Varga Marcell (Nyíregyházi Sakkiskola SE) 2. Hajdú István (Szentesi Sakk SE) 3. Papp László (Nyíregyházi Sakkiskola SE), Különdíjat kapott a legjobb Szerencs VSE játékos Szalánczi Flóra.
V. E. A.
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KeresztrejtVÉny
VÍZSZINTES: 1. A beküldendő megfejtés első része.
12. Rúzs. 13. Puha. 14. Parancsol, vezényel. 15. Másol közepe! 16. -…, -re. 17. Tangens rövidítése. 18. Abba fele!
19. Kettős betű. 20. Párt! 21. Elege van belőle. 23. Gyep.
25. Holland légitársaság. 27. Dél-Koreai autó márka. 29.
Címermadár. 31. A tantál vegyjele. 32. Pára! 33. Uzsa fele!
34. A csont orvosi neve. 35. Főzelék növény. 36. Ernyős
virágú illatos növény (Pimpinella anisum). 39. Osztrák és
olasz autók jelzése. 40. Kalauz nélkül rövidítése. 42. Lám.
43. Bérgyilkos (Olaszországban a 17-18. században).
45. Bútorkészítő űzi.
FÜGGŐLEGES: 1. Küszvágó csér. 2. Nyílvesszős katona.
3. Tri…: szállás összehasonlító kereső program az interneten. 4. Az oxigén, kálium és ittrium vegyjele. 5. Grand
prix rövidítése. 6. Verdi operája. 7. Három; oroszul. 8. Verőerek. 9. Magyar film címe (2004). 10. Viking páros számú
betűi. 11. Alkotó gárda. 16. Részvénytársaság rövidítése.
20. Varróeszköz. 22. Néma azonos hangzású betűi! 23.
Lombos növény. 24. Ford modell. 26. Kronométer féleség.
28. Olasz és osztrák autók jelzése. 29. Szaglás. 30. Veszélyben lévő hajók nemzetközi rádiós segélykérése. 31. Tejszínből készült termék. 33. L' …: 2014-ben megszűnt olasz
baloldali napilap. 37. Költő (Zoltán 1906-1981). 38. Márián
szélei nélkül! 40. A megfejtés második, befejező része.
41. Egy 1873-ban alapított német gyár volt, ahol elsősorban autók készültek. 43. Belga, svéd és thaiföldi autók jelzése. 41. Tavaszi hónap nevének rövidítése. 46. Zaj határai! 47. Az oxigén és jód vegyjele.
Előző rejtvényünk megfejtése: Egy édes hétvége Szerencsen. Megfejtőnk 1 db csokoládé csomagot nyert: Maros Miklósné, 3900 Szerencs,
Kossuth u. 19/a. A fenti rejtvény megfejtését szeptember 21-ig postázzák címünkre (3900 Szerencs, Rákóczi út 94.) vagy adják le a Fürdő és
Wellnessház recepcióján. A keresztrejtvény helyes megfejtője 1 db csokoládé csomagot nyer. A nyeremény átvehető a Szerencsi Művelődési
Központ és Könyvtár gazdasági irodájában.

Horoszkóp 2018. szeptember 7-28.
Kos: III. 21. – IV. 20.

oroszlán: VII. 23. – VIII. 23.

nyilas: XI. 23. – XII. 21.

Igen vegyes napok követik egymást,
a különféle hatások elfárasztanak szeptember
folyamán. Ugyanakkor sok szempontból szerencsésnek érezheted magadat, mert a Jupiter valami egészen új dolgot is felkínál számodra.

Már szeptember első napjaiban
egyértelművé válik, hogy nagy benned a lendület, s tenni akarsz valamit a fejlődésért. Most
elindulhatsz a fejlődés és a gyarapodás felé vezető úton.

Ambíció, kreativitás és kitartás? Igen,
ez a trió bizony a sikered biztos kulcsa! Ezen jellemvonások most együttesen vannak meg benned, s szeptemberben komoly eredményeket
hozhat életedbe a lendület és az ötletesség.

Meglepően békés, összességében kiegyensúlyozott hónap lesz szeptember
számodra. Ez pedig nagyon jó hír. Kreativitásod
látványosan megnő, gondolkodásmódod sokat
fejlődik.

A bolygók kellemetlenkedő hatásai
miatt a hónap első napjaiban hajlamos
lehetsz a kapkodásra, éppen ezért jobban teszed, ha kiemelkedően lényeges dolgokba ekkortájt nem vágsz bele.

Érdekes pillanatokkal, nagyon lendületesen, ráadásul gyors sikereket ígérve
kezdődik el szeptember hava. Vesd bele magad
az életbe, a tennivalókba, és ne futamodj meg
a kihívások elől, hidd el lesz erőd és kitartásod.

Sok harmónikus, örömteli, egyben
pozitív jellegű fordulatot hozhat az őszi
időszak első hava, a szeptember számodra. Ehhez lendületre lesz szükség, melyet a Jupiter
kedvező hatásával könnyű elérni és jó helyen
felhasználni.

Szeptemberben, az ősz első hónapjában minden körülmény adott ahhoz,
hogy változtass, átalakíts olyasmit, ami már
nincs ínyedre. Kinyílsz, önbizalmad látványosan
megerősödhet, céltudatosság jellemez, új barátságokat köthetsz.

Kedvező időszakot kínál az ősz első
hava, bár az első 8-10 napban hirtelen
hangulatingadozások okozhatnak nehézséget,
hisz sok a nem várt módosulás körülötted, s neked ezekhez egyszerre és gyorsan kell alkalmazkodnod.

Izgalmakkal, pozitív hatásokkal tűzdelt hónap köszönt be szeptember havával, csak az nem sikerül, amibe bele sem kezdesz. Meglepően mozgalmas hetek állnak előtted, sok különféle tennivaló vár megvalósításra,
nem érdemes húzni az időt.

Az ősz itt van újra, s az elvégzendő
feladatok száma alaposan megugrik. Figyelj a váratlan lehetőségekre, mert szeptember
17-ig jelentős változás következhet be éltedbe,
akár akarod ezt, akár nem, jobb elfogadni a változást.

A nyár végével sok váratlan helyzetet
hoz a közelgő őszi időszak, ám ne félelemmel, hanem lehetőségként tekints ezekre.
Figyelj oda a külvilágból érkező apró, ugyanakkor teljesen egyértelmű jelekre. Lásd meg a pozitív segítő szándékokat.

bika: IV. 21. – V. 20.

Ikrek: V. 21. – VI. 21.

rák: VI. 22. – VII. 22.

szűz: VIII. 24. – IX. 23.

Mérleg: IX. 24. – X. 23.

skorpió: X. 23. – XI. 22.

bak: XII. 22. – I. 20.

Vízöntő: I. 21. – II.19.

Halak: II. 20. – III. 20.
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