
HÍREKHÍREK
2016. 06. 24.  XXXI. évfolyam 11. szám  INGYENES

SZERENCSI
K Ö Z É L E T  ( ) S Z A B A D I D Ő  ( ) K U L T Ú R A

KÖZEL KÉTEZER
FŐRE FŐZ 

A VÁROSI KONYHA
A térségben egyedülálló
színvonalon és kapacitás-
sal biztosítja településün-
kön a közétkeztetést a sze-
rencsi városi konyha. (Cik-
künk a 4. oldalon) 

TOVÁBBI 
FEJLESZTÉSEK 

A SIMAI TÁBORBAN
Pályázati forrásból és saját
erőből valósul meg a Sze-
rencsi Városüzemeltető
Nonprofit Kft. által üzemel-
tetett szálláshely rekonst-
rukciója. (Cikkünk a 3. ol-
dalon)



A korábbi hagyományokat követően főző-
versennyel és kispályás labdarúgó kupával
kezdődött a június 19-én, Ondon megrende-
zett falunap. A szerencsi településrész sport-
pályáján megtartott rendezvényt az ered-
ményhirdetéseket követően Koncz Ferenc
polgármester és Danyi László képviselő nyi-
totta meg. A színpadon a karatebemutató és
a retro dallamok után a Szikra Tánciskola nö-
vendékei, valamint az ondi óvodások léptek
fel. Rózsás Viktória Neoton slágereit követően
Solymos Tóni, az egykori Express zenekar
frontembere szórakoztatta a megjelenteket.
A Faith Band fiatalos, lendületes produkciója
után a nap sztárvendége: Takács Nikolas
adott hangulatos koncertet.

A Magyar Dietetikusok Országos Szövetsége és a Szerencsi Műve-
lődési Központ június 12-én családi napot szervezett a Rákóczi-vár-
ban. Az eseményen bemutatták a Gyermekek Egészsége Programot
és népszerűsítették az egészséges életmódot. Köszöntőjében Koncz
Ferenc polgármester elmondta, hogy fontos a gyerekeket az étkezé-
sen keresztül olyan útra terelni, amely egész életük folyamán az
egészséget jelenti. A rendezvényt Kubányi Jolán, a Magyar Dieteti-
kusok Országos Szövetségének elnöke nyitotta meg és kiemelte,
hogy a Gyere programmal igyekeznek átadni az egészséges táplál-
kozás üzenetét a gyerekeknek és szüleiknek. A program keretében
Béres Alexandra fitneszedzővel tornázhattak a kicsik és a nagyok, hi-
szen az egészséges életmód elengedhetetlen feltétele a mozgás. 
Az eseményen folyamatos színpadi programok szórakoztatták a kö-
zönséget, a sátrakban táplálkozási tanácsadás, arcfestés, csillámte-
toválás, lufihajtogatás várta az érdeklődőket. A nap zárásaként Mol-
nár Ferenc Caramel lépett fel.
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Igaz történet cím-
mel megjelent a 
Hooligans legújabb
nagylemeze. Az idén
20 éves fennállását
ünneplő szerencsi ze-
nekar a jubileumi év-
ben még számos
meglepetést tartogat
a közönségének, me-

lyek közül a legnagyobb a november 12-ei Aréna
koncert lesz Budapesten. A hagyományoknak
megfelelően augusztus 28-án a Hooligans kon-
certje zárja a Szerencsi Csokoládé Fesztivált.

A Tokaji Bornapok keretében jú-
nius 3-án kapták meg a történelmi
borvidék polgármesterei, valamint
a Tokaj-hegyaljai települések kép-
viselői azt a két palack, reprezen-
tatív célokat szolgáló bort, ame-
lyet a tavalyi szüretet követően ké-
szített a Grand Tokaj. A borvidék
településeinek városvezetői a ha-
gyományoknak megfelelően ősz-
szel adták össze azt a jelképes
szőlő- és aszúmennyiséget, amely-
ből a Tokaj Kereskedőház Zrt.
utódja elkészítette a nedűt.

az egészséges életmód Jegyében

polgármesterek boraJubileumi album

Falunapot tartottak ondon
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A Szerencsi Városüzemelte-
tő Nonprofit Kft. 2011. szep-
tember 1-jétől egy konyhát
működtetett, ezt a feladatot
2016. január 1-jéig a Bolyai

iskola épületében található
városi konyha látta el. Az idei év-

től az ESZEI Idősek Otthona lakóinak étkezteté-
sét a Városüzemeltető Kft. biztosítja. A megbí-
zás sürgős megoldást igényelt, hiszen egyik nap-
ról a másikra plusz 200-220 idős személy napi
ötszöri étkeztetését (kiosztással együtt) kellett
megoldani, közöttük diétás betegekét is. Így na-
pi szinten 1600-1800 adag étel kerül ki a kony-
háról, de mivel rendezvényekre, táboroztatások-
ra, egyéb alkalmakra is rendszeresen főznek,
gyakran 2000 adag is készül a kezük alatt, ami
a térség konyháit tekintve is kiemelkedő telje-
sítménynek számít. A fent említett változások
miatt az egykonyhás rendszerben már nem volt
megoldható a főzés, ezért januártól ismét főző-
konyhaként használják a kollégium konyháját.
Ahhoz, hogy összességében ilyen kapacitású ét-
keztetést biztosítsanak, újabb eszközök beszer-
zése vált szükségessé. Mindkét helyen javítottak
a gépesítettségen: a meglévő eszközök mellé a
Városüzemeltető Kft. légkeveréses sütőt, gázüs-
töt, gáz zsámolyt, villanyzsámolyt vásárolt saját
forrásból. Egyidejűleg a feladatokat is megosz-
tották: a kollégium konyháján a bölcsődének, a
Napsugár, a Gyárkerti és az ondi óvodának, va-
lamint a kollégistáknak főznek. A Bolyai konyhán
a két általános iskolának, az idősek klubjainak,
az idősek otthonának és elvitelre készítik a kért
adagokat.

A konyhákon összesen 41 fő látja el a felada-
tokat: Sándorné Alvári Mária főélelmezésvezető
mellett Nyíriné Tóth Gabriella és Morvai Csilla
élelmezésvezetők, egy adminisztrátor, 10 sza-
kács, 14 állandó konyhai kisegítő, 3 gépkocsi-
vezető, az őket kísérők, valamint közmunka-

programos munkatársak dolgoznak. Két étel-
szállító kocsival hordják az ételt az intézmé-
nyekbe, ami sokszor kevésnek bizonyul, hiszen
szinte egy időben kell kivinni az ételeket frissen,
és ha egy adott napon rendezvényt is bonyolí-
tanak, az rengeteg plusz feladatot jelent. Folya-
matos üzemben, két műszakban, kéthavi idő-
keretben dolgoznak. Sándorné Alvári Mária
hangsúlyozta, hogy nagyon jó csapattal dolgo-
zik együtt. Munkájuk eredményességét nagy-
ban segíti, hogy a Városüzemeltető Kft. ügyve-
zetője, Takács M. István mindenben támogatja
tevékenységüket szakmailag és emberileg is. 

A konyhák a normál étkeztetés mellett diétás
étkeztetést is vállalnak, amelynek megoldása
komoly logisztikai feladatot ró a konyhákra. Je-
lenleg 16 gyermek, valamint 74 idős ellátott szá-
mára nyújtanak speciális étkezési lehetőséget.
A menü összeállításánál és a főzésnél az ő ese-
tükben figyelembe veszik a különféle élelmiszer
érzékenységeket, valamint azon szervi problé-
mákat, betegségeket, amelyek nem teszik lehe-
tővé, hogy az érintettek bármit fogyasszanak.
Számukra elkülönítve főzik és csomagolják, va-
lamint névre szólóan szállítják ki az adagokat.
Az ehhez szükséges tárgyi feltételeket szintén
biztosítaniuk kellett. Előírás, hogy diétás szaká-
csot is alkalmazzanak, amit a B.-A.-Z. Megyei
Kórház dietetikusa, Pejkóné Ferenczy Noémi
lektorálásával látnak el. 

A főélelmezésvezető elmondta, hogy azon
vannak, hogy minden korosztály megfelelő táp-
anyagösszetételű, egészséges ételt kapjon min-
den nap. Az intézmények igényeit, visszajelzé-
seit külön-külön is figyelembe veszik az étlap-
tervezésnél és a főzésnél, bár ezeket nehéz ösz-
szehangolni a szakmai követelményekkel. 

A tapasztalatok azt mutatják, hogy a kicsi
gyerekek például nem szeretik a főzelékeket, az
idősebb korosztály pedig nem nyitott az újabb,
modern ételek bevezetésére, ők a hagyományos
ízekhez, alapanyagokhoz ragaszkodnak. Nehéz
megfelelni ennyiféle igénynek, de törekednek
rá: összesen mintegy 20-21 étlapjuk van rend-
szeresen a diétás étkeztetéssel együtt. Az ét-
rendet az élelmezésvezetők állítják össze négy
hétre előre. Ha az érkező alapanyagok mennyi-
sége, minősége nem megfelelő, vagy ha a die-
tetikus változtatni kíván a tápanyag-összetéte-
len, akkor módosítják az étrend tervét. 
Az ÁNTSZ körülbelül negyedévente, szúrópró-
baszerűen ellenőrzi az ételmintákat. 

Sándorné Alvári Mária kiemelte: szakmailag
nagy kihívás, hogy az Emberi Erőforrások Mi-
nisztériuma által bevezetett rendelet előírásait
teljesíteni tudják a közétkeztetésben. Be kell
tartaniuk minden korosztálynál a napi kalória-
adagot és a szükséges tápanyagmennyiséget
egyaránt. Elvárás, hogy kevés zsiradékkal főz-
zenek, legyenek meg a szükséges vitaminok,
grammra ki van szabva az adagolható só- és
cukormennyiség, fontos, hogy minden nap ke-
rüljön zöldség, gyümölcs, gyümölcslé, tejtermék
és legalább egy teljes kiőrlésű termék az asz-
talra – ezek mind részletesen szabályozott elő-
írások, amelyekhez alkalmazkodniuk kell. A vá-
rosi konyhán ez nem jelent problémát, hiszen
kezdettől benne van a Mintamenza Program-
ban, tudatosan törekszenek arra, hogy minden
tekintetben megfeleljenek a korszerű és egész-
séges közétkeztetés elvárásainak. Ahogy a fő-
élelmezésvezető fogalmazott, munkatársaival
szívükön viselik a minőségi köz étkeztetést.

H.R.

Napi 1600-2000 adag ételt főz a Sze-
rencsi Városüzemeltető Nonprofit Kft.
által működtetett városi konyha, mely-
nek keretében biztosítja Szerencs ösz-
szes oktatási és nevelési intézményé-
nek, az idősek klubjainak, az idősek
otthona lakóinak és a szociális étke-
zőknek a közétkeztetését. Mindez nap
mint nap komoly szakmai kihívást és
sokszor emberfeletti teljesítményt je-
lent az ott dolgozóknak. Feladataikról
és az aktualitásokról Sándorné Alvári
Mária főélelmezésvezető (fotónkon)
tájékoztatta lapunkat.

kÖzel kétezer FŐre FŐz 
a Városi konyHa
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A Zemplén szívében, Sima községben 37 esz-
tendővel ezelőtt megépült tábor az elmúlt évti-
zedekben rengeteg táborozó gyermeket foga-
dott. A létesítmény az úttörőmozgalom megszű-
nését követően került Szerencs Város Önkor-
mányzatának a tulajdonába. Az ifjúsági tábor
épületeinek állapota az évek során egyre rom-
lott, a felújításra elsőként akkor adódott lehető-
ség, amikor a Városüzemeltető Kft. nettó 32,7
millió forintot nyert a Mezőgazdasági és Vidék-
fejlesztési Hivatal pályázatán a komplexum rész-
leges felújítására, a főépület (fotó jobbra fent) re-
konstrukciójára. Ennek keretében 2015 júniusára
sikerült 5 apartmanban 32 fős szálláslehetőséget

biztosítani, melyekhez öt felszerelt konyha és hat
fürdőszoba tartozik. A létesítmény négy napra-
forgós minősítéssel rendelkezik, mely tanúsítja,
hogy a szálláshely minőségi szolgáltatásokat
nyújt vendégeinek. Az apartmanok televízióval,
wifivel, légkondicionálóval felszerelt duplaágyas

szobák, melyekhez a szállóvendégek térítésmen-
tesen használhatják a kerékpárokat, a beltéri já-
tékokat és a szabadtéri parkolót (fotó jobbra
lent). Tavaly év végére a tábor jellegzetességét

adó bungalók szigetelését és
nyílászáróinak cseréjét is

megvalósították önkor-
mányzati pályázatból.
Minderről Takács M.
István (fotónkon) tájé-

koztatta lapunkat. A Sze-
rencsi Városüzemeltető Non-

profit Kft. ügyvezetője az aktuális munkálatokról
és a további tervekről is beszámolt. 

– A hat bungaló közül háromnak a belső fel-
újítását 2016. március 1-jén kezdték meg a cég
dolgozói saját forrásból. Az önkormányzat kö-
zelmúltban elnyert belügyminisztériumi támoga-
tásának egy részéből megtörtént a vizesblokkok
kialakítása, a tetőtér belső felületének festése, 
a hajópadló újracsiszolása, valamint az alsó la-
kótér hidegburkolattal való ellátása. A napokban
elkezdődött a szennyvíztisztító rendszer kiépíté-
se, amit egy külső vállalkozó végez. Takács M.
István hozzátette, hogy a munkálatokba az el-
múlt hetekben a Szerencsi Városgazda Nonprofit
Kft. is bekapcsolódott, ők végzik a bungalók kö -
rü li tereprendezést, a szennyvíztisztító-rendszer 

földmunkálatait, valamint a másik három bunga-
ló belső felújításában segítenek. A most megúju-
ló három bungaló június 25-ére készül el. Az épü-
leteket két nappal később kis lakók népesítik be:
a Rákóczi iskola 60 fős zenei tábora veszi igénybe
a létesítményt egy héten keresztül, majd röviddel
utána újabb táborozók érkeznek Simára. 

Komoly igény mutatkozik tehát a továbbiak-
ban is a simai szálláshely iránt. Egyéni vendége-
ket és csoportokat egyaránt fogadnak, táborok,
csapatépítő tréningek, családi vagy céges ren-
dezvények lebonyolítására is alkalmas a kom -
plexum az év minden napján. A jövőbeni terve-
ket illetően elhangzott, hogy a közösségi tér (fotó
balra lent) külső festését saját forrásból tervezi
megoldani a Városüzemeltető Kft. Ha lesz rá pá-
lyázati lehetőség, megvalósulhat a nyílászárók
cseréje, a szigetelés, a tálalókonyha kialakítása,
majd vizesblokkjának bővítése, valamint műfüves
pálya, sportpályák, játszótér létesítése is szerepel
az elképzelések között. Az elmúlt év végén Sze-
rencs Város Önkormányzata döntött a régi kony-
haépület eladásáról, melynek bevételét szintén
felújításokra fordítanák. A cél az, hogy a létesít-
mény teljes egészében megújulhasson.

A Simai Ifjúsági Tábor és Vendégház a festői
szépségű Zemplénben – ahogy a korábbi évtize-
dekben, úgy napjainkban is – vonzza az érdek-
lődőket, nemcsak Szerencsről és környékéről, ha-
nem távoli településekről is. A természet csendje,
a magával ragadó táj és a modern igényeket ki-
szolgáló szálláshely ideális a természetet kedvelő,
teljes kikapcsolódásra vágyó emberek számára. 

H. R.

Mint arról a közelmúltban beszámol-
tunk, a Szerencsi Városüzemeltető Non-
profit Kft. üzemeltetésében lévő Simai
Ifjúsági Tábor és Vendégház az elmúlt
közel két év alatt számos tekintetben
megújult, a rekonstrukciós munkálatok
azonban tovább folytatódnak, hogy a
népszerű szálláshely a modern kor igé-
nyeinek megfelelő színvonalon minél
több vendéget tudjon fogadni.

telJesen megúJul a simai tábor



Koncz Ferenc polgármester beszédé-
ben az egykori miniszterelnököt méltat-
ta, aki korának hősévé vált, mert meg-
érezte a nemzet akaratát és tudta, hogy
magyar emberként mi a feladata. 

– Mindannyiunk számára példamutató
Nagy Imre mondata: Kegyelmet nem ké-
rek. Mert tudta, hogy ha kegyelmet kér,
akkor azt a világot legalizálja. Helyette föl-
áldozta egyetlen életét – hangzott el. 
A városvezető úgy fogalmazott, hogy egy
vezetőnek nem csak lehetőségei, de a tet-
tei következményeit és annak a felelőssé-
gét is viselnie kell, és abban a nehéz pilla-
natban Nagy Imre ennek eleget tett. 

Koncz Ferenc beszéde után a Hegyalja
Pedagógus Kórus énekelt, majd Kazsik
Marianna szavalta el Petri György: Nagy
Imréről című versét. A megemlékezés
koszorúit és virágait Szerencs Város Ön-
kormányzata és a 1220-as számú cser-
készcsapat helyezte el a néhai miniszter-
elnök szobránál.

AKTUÁLIS SZERENCSI hírekhírek 5

Megemlékezést és koszorúzást tartott Szerencs Város Önkormányzata június 16-
án az 1956-os mártírok emléknapja alkalmából, Nagy Imre szobránál.

emlékezés 1956 mártírJaira

Az Új Szó 1966. április 19-ei számában adta hírül, hogy „Magyarországon, Sze-
rencs város régi várának termeiben képeslap-múzeumot nyitnak. A múzeumban
több mint 450 ezer különböző képeslapot állítanak ki a kezdetektől napjainkig.”
Az alapítóról, Dr. Petrikovits Lászlóról (a Zempléni Múzeum fotóján balra) szüle-
tésének 115. évfordulója alkalmából emlékeztek meg június 17-én, a Rákóczi út
91. szám előtti emlékhelynél. 

Az Ekker Róbert szobrász által készí-
tett dombormű előtt Fazekasné Majo-
ros Judit, a Zempléni Múzeum igazga-
tója méltatta a néhai szerencsi fogor-
vos, műgyűjtő és múzeumalapító tevé-
kenységét. Mint elhangzott, Dr. Petri-
kovits László egy 400 ezer darabból ál-
ló képes levelezőlap gyűjteménnyel
alapozta meg a szerencsi gyűjteményt
és ezen kívül sok más értékes régészeti
tárgyat is felajánlott. Emberi tulajdon-
ságai közül az érdeklődést, a tudást, a
tudásvágyat emelte ki a múzeumigaz-
gató. Dr. Petrikovits László már gyer-
mekkorában is érdeklődött a régészet
és néprajz iránt, ez a tudásszomj ala-

pozta meg széleskörű műveltségét. Autodidakta módon tanult, mégis jelentős régészeti és néprajzi
eredményeket tudott felmutatni. Ő alakította ki a képes levelezőlapok feldolgozásának tudományos
rendszerét, amelyet azóta is használnak. A gyűjtés iránti mély szenvedélyének, elkötelezettségének,
áldozatkészségének köszönhető, hogy a múzeumot megalapították. Maradandót alkotott: Szerencs
nevét az általa megalapozott kuriózum gyűjtemény is  öregbíti, büszkék lehetünk rá – fogalmazott
Fazekasné Majoros Judit. A megemlékezés az önkormányzat koszorúzásával zárult.

a múzeumalapító életműVe

Új víztisztító berendezését mutatta be
a Josab Hungary Kft. június 17-én
a Szerencsi Ipari Parkban.

Az Aqualite névre keresztelt
szerkezetet a svéd Josab Interna-
tional szabadalma alapján készí-
tették és elsősorban indiai, kínai és
afrikai piacokon szeretnék értékesíte-
ni. – A berendezés körülbelül 100 m3 víznek
a 24 órára vetített mennyiségét tudja megtisz-
títani. Semmilyen vegyszert nem alkalmazunk,
ehelyett a rátkai bányából származó zeolittal
töltjük meg a tartályokat – tájékoztatott Udvar-
di György üzemvezető (fotónkon). A Miskolci
Egyetem segítségével folyamatos fejlesztéseken
dolgoznak, jelenleg a zeolit mikronizálásával
foglalkoznak. – A következő újításunk egy úgy-
nevezett biofilter, ami az állattartásnál keletke-
zett szennyvíz tisztítására lesz alkalmas. Olyan
helyre lehet majd telepíteni, ahol nincs egészsé-
ges ivóvíz – mondta el Udvardi György.

A cégnél tizenketten dolgoznak, azonban az
Aqualite gyártásának beindulásával további
szakemberekre lesz szükség, ami új munkahe-
lyek létesítését jelenti.

FeJlŐdŐ 
szerencsi

üzem

A Sulimoped Program keretében idén is szá-
mos, szerencsi oktatási intézményben tanuló di-
ák végezte el a segédmotorkerékpáros vezetői
tanfolyamot. A Bocskai István Katolikus Gimná-
zium tanévzárója keretében Görcsös Lajos (fo-
tónkon jobbra) elmondta, hogy az Országos
Rendőrfőkapitányság Országos Balesetmegelő-
zési Bizottsága a program által minden tanév-
ben lehetőséget biztosít a nyolcadikos korosz-
tály számára a segédmotorkerékpáros vezetői
engedély megszerzésére. A tanévzárón ezúttal
összesen 40 (bocskais, rákóczis, és bolyais) ta-
nuló vehette át jogosítványát a Szerencsi Rend-
őrkapitányság közlekedésrendészeti osztályve-
zetőjétől.

iFJú segéd-
motorosok
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A Kulcsár Anita Sportcsarnokban az alsóbb
évesek sorfala között vonultak el a végzős osz-
tályok, majd versek és énekek csendültek fel. Az
alsóbb osztályokban tanulók Kosztolányi Dezső
idézetével búcsúztatták a ballagó diáktársakat.
A nyolcadikosok felkötötték az emlékszalagot,
majd átadták az iskola albumát és krónikáját az
ittmaradóknak. Szabó Beáta igazgató ünnepi
beszédében elmondta, hogy az iskola nagyon
büszke a végzősökre, hiszen országos, megyei,
körzeti tanulmányi- és sporteredményeikkel be-
írták magukat az iskola történetébe. A pedagó-
gusok igyekeztek olyan értékrendet útravaló-
ként adni, ami képessé teszi a diákokat a helyes
és helytelen közötti választásra. A legsikeresebb
tanulók könyv és pénzjutalmat vehettek át. 
A Kiss Attila Alapítvány díját Koncz Ferenc pol-
gármester adta át, melyet a bolyais diákok kö-
zül idén Molnár Gergő kapott. Az év tanára Vá-
nyai Terézia lett.

A Bolyai János Katolikus Általános Iskolában június 11-én tartották a ballagási
ünnepséget. Az eseményen 58 tanuló búcsúzott el az intézménytől.

ballagás a bolyai iskolában

A tanintézet aulájában megtartott esemé-
nyen a búcsúzó diákok felidézték a nyolc év
alatt velük történt eseményeket, amelyből az
iskolában töltött első napok emlékei sem ma-
radhattak ki. A ballagók átadták az iskola zász-
laját, majd felkötötték az emlékszalagot és az
iskola krónikáját is átnyújtották az alsóbb évfo-
lyamosoknak. Ráczné Váradi Éva igazgató be-
szédében a végzősökhöz szólva elmondta,
hogy az iskola nagyon büszke rájuk. A pedagó-
gus arra kérte a ballagókat, hogy minél hama-
rabb fedezzék fel magukban azt, amiben igazán
tehetségesek és különlegesek. A legeredménye-
sebb tanulók könyvjutalmat kaptak. Kiváló ta-
nulmányi és közösségi munkájáért Kiss Bettina
Rákóczi-plakettet vehetett át, a Kiss Attila Ala-

pítvány díját pedig ezúttal Mizák Anna érde-
melte ki, melyet Koncz Ferenc polgármester

nyújtott át a ballagó diáklánynak. Az év kiváló
tanára Tóthné Nógrádi Gyöngyi lett.

A Rákóczi Zsigmond Református Álta-
lános iskolától június 11-én búcsúztak
el a nyolcadikos tanulók. 

elbúcsúztak a rákóczi iskola VégzŐsei

A város óvodáiban június első hetében tartották a
ballagási ünnepségeket. Azok a gyermekek, akik 3-4
évet töltöttek el az óvodában, megmutatták mit tanul-
tak az elmúlt évek során. A ballagás napján a nagycso-
portosok ünneplőbe öltözve, énekes és táncos műsor-
ral, valamint előadással búcsúztak az óvodától. Az ovi-
sok életében lezárult egy korszak, a leendő elsősöket
szeptembertől már az iskolapad várja.

egy lépéssel 
kÖzelebb 

az iskoláHoz



A város oktatási intézményeinek pedagógusait
köszöntötte június 7-én Szerencs Város Önkor-
mányzata. A Rákóczi-várban megrendezett ese-
ményen Koncz Ferenc polgármester méltatta az
ünnepelteket, majd általános és középiskolás di-
ákok kedveskedtek műsorral a vendégeknek. 
A rendezvényen elismerő oklevélben részesültek
azok a nyugalmazott pedagógusok, akik ebben
az esztendőben váltak jogosulttá az arany-, illet-
ve gyémántdiplomájuk átvételére az egykori kép-
ző intézményüktől. Jenei Zoltánné 60 évvel ez-
előtt szerzett óvónői oklevelet, így gyémántdip-
lomát vehet át egykori tanintézményétől. Szántó
László, Pajuf Tiborné, Magda Tiborné és Kovács
Andrásné 50 évvel ezelőtt szerzett tanári vég-
zettséget, ezzel jogosulttá váltak az aranydiplo-
ma átvételére. Az ünnepségen megemlékeztek a
közelmúltban elhunyt Zemlényi Zoltánról, aki
szintén idén vehette volna át aranydiplomáját.

A tanév eredményeit Bodnárné Göndör Mag-
dolna igazgatóhelyettes ismertette. Elhangzott,
hogy az iskola 665 diákja 24 osztályban tanult,
melyhez az intézmény kiváló körülményeket biz-
tosított. 35-en kitűnő, 25-en jeles eredménnyel
zárták a tanévet. Négy egész feletti átlaggal a
12 H, a 11 A, a 9 A, a 9 H, és a 7 A osztály büsz-
kélkedhet. A tanulmányi munka terén erősödnie

kell a 11 C és 12 C rendész osztályoknak. Kö-
zép-, vagy felsőfokú nyelvtudásról szóló okleve-
let 64 tanuló szerzett. Az idén 45 tanulónak nem

sikerült vennie az akadályokat,
akik javítóvizsgán adnak

majd számot tudásukról.
A Kiss Attila Alapít-

vány által meghirdetett
„Az iskola legsikeresebb

tanulója” kitüntetésre idén
Krajnyák Enikő (fotónkon)

12 A osztályos tanulót javasolta a
tantestület, az oklevelet és emlékplakettet a civil
szervezet képviseletében Koncz Ferenc polgár-
mester adta át. Az év tanára Klausz Zoltán lett,
aki ezen felül miniszteri dicséretben is részesült.

A Klebelsberg Intézményfenntartó Köz-
pont Szerencsi Tankerülete a Rákóczi-vár
színháztermében köszöntötte június 3-án az
intézményhez tartozó iskolák oktatóit peda-
gógusnap alkalmából. A megjelent tanáro-
kat, tanítókat, pedagógiai asszisztenseket
Szabó Árpád tankerület igazgató üdvözölte,
majd beszédében az oktató- nevelő munka
fontosságát hangsúlyozta. – A pedagógusok
tevékenysége alapvetően határozza meg
mindannyiunk eljövendő sorsát, ezért ki -
emelten fontos feladat a gyerekek, fiatalok
nevelése. Hálával tartozunk a tanítóknak, ta-
nároknak, akik áldozatkész munkával telje-
sítik feladataikat és hozzájárulnak a felnövekvő nemzedék szemléletformálásához 
– mondta Szabó Árpád. A Megyaszói Mészáros Lőrinc Körzeti Általános Iskola és a Prügyi Móricz
Zsigmond Általános Iskola tanulóinak műsora után a kiváló pedagógusok vehettek át oklevelet.
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Az egykori szerencsi
gimnáziumi tanár, Kiss
Attila (fotónkon) emléké-
re létrehozott Kiss Attila
Alapítvány egyik fontos
feladata, hogy ápolja egy
olyan néhai tanár emlé-
két, aki sokat tett a tehet-
séges gyerekekért, másrészt küldetése, hogy rá-
találjon azokra a tanulókra, akik kiemelkednek a
tanulmányi és  a közösségi munkában, a sport-
ban, a hagyományőrzésben. Szerencs és a von-
záskörzetéhez tartozó települések iskolái jelöl-
hetnek egy-egy diákot „Az iskola legsikeresebb
tanulója” címre. A kuratórium tagjai a helyi bal-
lagásokon, évzárókon adják át a díjat, melyet a
2015-16-os tanévben az alábbi tanulóknak ítélte
oda a civil szervezet:

Szerencsről Krajnyák Enikő 12. A (Bocskai István
Katolikus Gimnázium), Mizák Anna 8. B (Rákóczi
Zsigmond Református Általános Iskola) és Molnár
Gergő 8. B (Bolyai János Katolikus Általános Isko-
la), érdemelte ki „Az iskola legsikeresebb tanulója”
címet. A rangos elismerést továbbá Szatmári Lilla
8. oszt. (Bekecs), Jantek Márk 7. oszt. (Legyesbé-
nye), Kormány Patrik 8. oszt. (Monok), Molnár Lilla
8. A (Megyaszó), Horváth Mária 7. oszt (Prügy),
Bodnár Zsófia 8. oszt. (Mád), Gál Péter Zoltán 
8. A (Tarcal), Peimli Dorka 8. A (Tokaj), Borai Nor-
bert 6. oszt. (Taktakenéz), Horváth Márton 8. A
(Taktaharkány), Buri Anikó Vanda 8. oszt. (Takta-
szada), Fekete Cintia 8. B (Bodrogkeresztúr), Józsa
Tamás 7. oszt (Tiszalúc) tanulók vehették át.

A Bocskai István Katolikus Gimnázium-
ban június 10-én tartottak tanévzáró
ünnepséget. Az oktatási intézmény au-
lájában megjelent diákok és pedagó-
gusok először igeliturgiát végeztek Ko-
csis Sándor, római katolikus plébános
vezetésével.

tanéVzáró a gimnáziumban emlékplakett 
a legJobb 

tanulóknak

elismerések a pedagógusnapon

tankerületi kÖszÖntés



Szerencs két testvérvárosával, a németorszá-
gi Malchinnal és a luxemburgi Hesperange-zsal
2004 óta szervez ifjúsági találkozót Europart
néven, amelyhez rendszeresen pályázati támo-
gatást igényelnek az Európai Uniótól. A városok
évente felváltva rendezik meg a programot,
amelyhez idén erdélyi testvérvárosunk, Nyárád-
szereda fiataljai is csatlakozhattak.

A tavalyi nagysikerű malchini program után
idén Hesperange adott otthont a találkozónak.
A 30 fős szerencsi ifjúsági csoport és 10 kísé-
rőtanár mellett egy 12 fős hivatalos önkor-
mányzati delegáció is meghívást kapott a ren-
dezvényre. A diákok között képviseltette 

magát a Bolyai és a Rákóczi általános iskola, a
művészeti iskola, valamint a Bocskai gimnázi-
um tanulóifjúsága is. A programok elsődleges
célja, hogy a magyar, német és luxemburgi fia-
talok találkozhassanak kortársaikkal, hasznos
ismereteket szerezzenek egymás szokásairól,
kultúrájáról, barátságok szülessenek, és nem
utolsó sorban gyarapítsák nyelvtudásukat. 
Az idei programok főként a foci, valamint a
képző- és előadóművészetek köré szerveződ-
tek, de a gyerekeknek lehetőségük volt részt
venni egy jó hangulatú közös muffinsütésen,
zumbaedzésen és egy, a menekültkérdés témá-
jában tartott konferencián is. 

A 9-10 éves gyerekekből álló focicsapatunk
egy helyi labdarúgótornára kapott meghívást,
ahol négy mérkőzésen derekasan helytálltak,
ám sajnos az érkező vihar miatt lefújták az ese-
ményt. Az Europart rendezvényt hagyományo-
san a városok művészeti csoportjainak koncert-
je zárta, ahol a szerencsi fiatalok elsöprő sikert
arattak zenés-táncos műsorukkal.

A jövő évben ismét Szerencs lesz az Europart
házigazdája, bízunk benne, hogy a nagymúltú ta-
lálkozóhoz méltón, igazi magyaros vendégszere-
tettel tudjuk testvérvárosi barátainkat fogadni. 

Nyiri Tibor alpolgármester és
Király Judit közművelődési szakreferens

Ifjú néptáncosok, zenészek, énekesek, képzőművészek és apró focisták öregbítették Szerencs nemzetközi hírnevét a
2016. június 2-5. között megrendezett Europart találkozón Luxemburgban.
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europart találkozó luxemburgban

Gödöllő ma is, akárcsak a 19. és 20. század
fordulóján, divatos kirándulóhely, a Grassalko-
vich-kastély pedig az ország egyik leglátoga-
tottabb műemléke.  A csoport tagjai idegenve-
zető segítségével járták be az épület 31 termét. 
A kastély megismerése után a vasútállomás ki-
rályi várójába látogattunk el, mely 2011-ben
újult meg a Norvég Alap támogatásával, az
1882-es eredeti tervek alapján. Nemcsak meg-
jelenésében királyi az épület, feladata is az volt,
hogy az uralkodópár – Ferenc József császár
és Erzsébet királyné – kényelmét szolgálja, akik
anno Gödöllőre utazva érkeztek ide a főváros-
ból.

Isaszegre is elkirándultunk, ahol az egykori
csata helyén, a Szobor hegyen megnéztük a
Honvéd-emlékművet, és megcsodáltuk a Gö-
döllői-dombságra nyíló kilátást. Történelmi, épí-
tészeti, kulturális és környezeti szépségekkel, is-
meretekkel feltöltekezve indultunk haza Sze-

rencsre. Egy csodás napot töltöttünk együtt,
egymásra figyelve, beszélgetve, barátságban.
Köszönjük az elnökségnek (Csepely János,
Oleszkáné Magdika és Hajdúné Irénke) az ala-
pos előkészületeket, a szervezést és az egész
napos törődést! Tarnóczi Erzsébet

A Szerencsi Testvérvárosi Egyesület
tagjai és vezetősége a testvérvárosi
kapcsolatok ápolása mellett arra is tö-
rekednek, hogy a tagok számára közös
kulturális és szabadidős programokat
szervezzenek. 2016. május 29-én Gö-
döllőre és Isaszegre látogattunk.

kirándult a testVérVárosi egyesület 



A munkások a századelőn általában napi 11-
12 órát, az 1920-as években pedig 9-10 órát dol-
goztak. 1937-től viszont – legalábbis elvileg –
8 óra lett a napi maximális munkaidő, ettől
kezdve több idejük volt, melyet szabadon eltölt-
hettek. Szerencs társadalmának, alsó, középső
és felső csoportjainak az életmódbeli különbsé-
gei a XX. század fordulóján igen eltérőek voltak.
A lehetőséget a szabadidő növekedésére az is-
kolázottsági szint javulása teremtette meg, és
a tömegkultúra új, olcsó eszközei, mindenek-
előtt az irodalom, a sajtó, a mozi és a rádió se-
gítették elő hasznos eltöltését.

A háború előtt a vagyonos és művelt rétegek-
ből is csak kevesen olvastak szépirodalmat. 
A paraszti lakosság legkedveltebb olvasmányai
továbbra is a kalendáriumokban közölt egyszerű
és gyakran humoros életképek és rövid történe-
tek voltak, azonban egyre többen vették kezük-
be az őket is érintő eseményekkel foglalkozó he-
lyi sajtót. Szerencsen 1893-ban jelent meg
Zemplén-Hegyalja címmel hetilap, mely több
névváltozáson és tulajdonos váltáson ment át
1944-es megjelenéséig, de folyamatosan tájé-
koztatta a város polgárait, a település társadal-
mi, politikai, közéleti történéseiről. A Zempléni
Fáklya, a Fáy András Társaság irodalmi folyó-
irata 1941-es megjelenésétől négy évfolyamot
élt meg a városban. Az Iparosok Olvasóköre
mellett a vasutasok is szerveztek maguknak ol-
vasókört 1937-ben, így a két világháború között
a kispolgárság jelentős tömegei és a szervezett
munkások közül is sokan olvasókká váltak.

A századelőn hódító útjára indult a film, mely
a legnépszerűbb művészeti, illetve szórakozta-

tóipari ággá vált. A kávéházi, éttermi vetítése-
ket kiszorítva szaporodtak a kizárólag filmvetí-
tésre szolgáló épületek: a mozik. A városban el-
sőként, az Apolló Mozi nyílt meg 350 ülőhely-
lyel, majd 1941-ben a Rákóczi Mozi (fotónkon)
280 férőhellyel várta a nézőket. Az olcsóbb mo-
zijegyek mindössze néhány fillérbe kerültek, te-
hát bárki által megfizethetők voltak. Rendkívül
széles és változatos műsort tűzött a vetítővá-
szonra mindkét községi mozi. Népszerűségükre
jellemző, hogy az 1930-as években az emberek
körülbelül annyi pénzt adtak ki mozijegyekre,
mint minden nyomdaipari termékre, sajtóra, ka-
lendáriumokra és könyvekre együttvéve. 

A sport, amelyet a századelőn még viszony-
lag szűk rétegek űztek, a két háború között tö-
meges méretű időtöltéssé vált. Városunkban a
Jókai Sportkör 1924-ben, 67 taggal kezdte

meg pályafutását. Működésük atlétika, futball,
korlát és korcsolyázás sportágak gyakorlására
terjedt ki. Szándékuk volt a tagok sportszerete-
tének fejlesztése, a sportágakban az erőnlét tö-
kéletesítése. A tornaünnepélyek keretében
megtartott versenyek voltak a fokmérői a
sportkör éves munkájának és felkészültségének.
További sport clubok alakultak 1925-ben, a sze-
rencsi csokoládé- és cukorgyár tagjaiból, majd
1928-ban dr. Erős János vezetésével Tenisz
Egyesület is létesült. A mozi és a tömegsport
terjedése, egy nagy életformaváltás kezdetéről
tanúskodnak. Ez a forradalmi jellegű átalakulás,
amelynek a "végterméke" korunk legkülönfé-
lébb technikai eszközökkel felszerelt, uniformi-
zált jóléti tömegtársadalma, a magyar népes-
ség egészét ekkor még távolról sem járta és for-
málta át. (folyt. köv.) O.Z.É.
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A nyár és az iskolai vakáció kezdetén azon kezdünk el gondolkodni, hová menjünk pihenni, mire használjuk fel szabadságunkat.
Az ember maga dönt arról, hogy szabadidejében pihen, szórakozik, társadalmi kapcsolatait ápolja, vagy éppen tovább képzi
magát. A kultúrára, művelődésre, testedzésre is szabadidőnk terhére tudunk időt szakítani. Így volt ez régen is.

szabadidŐ, szabadság anno

A tavaly elhunyt írónő Mezőzomboron szüle-
tett és nevelkedett, az ott szerzett élmények és
tapasztalatok egész életére hatással voltak. Ra-
dó Béla polgármester elmondta, hogy Gál Ha-
lász Anna írásaiban a konzervatív értékrendre

szerette volna felhívni a figyelmet: a napjainkban
oly gyenge lábakon álló erkölcsre, a valódi kap-
csolatokra, a szerelemre és a szeretetre. Az írónő
éveken keresztül segítette a Kiss Attila Alapít-
vány munkáját, és állandó zsűritagja volt az
évente megrendezésre kerülő olvasottsági ver-
senyeknek. Koncz Ferenc polgármester beszé-
dében megemlékezett a Gál Halász Annával tör-
tént első találkozásukról és elmondta, hogy min-
dig örömmel olvassa műveit, melyekben vissza-
térő motívum Zemplén és Hegyalja. A dombor-
mű leleplezését és megáldását követően Dr. Ko-
rondi Klára olvasott fel egy részletet Gál Halász
Anna „Különös küldetés” című művéből. Az em-
lékezés virágait a Kiss Attila Alapítvány és Me-
zőzombor község képviselői helyezték el.

Gál Halász Anna írónő tiszteletére
avattak emlékművet június 17-én Me-
zőzomboron, az Alkotó Házban. Radó
Béla polgármester köszöntőjében fel-
idézte, hogy fél évvel ezelőtt Konczné
Kondás Tünde, a Kiss Attila Alapítvány
alapítója azzal a gondolattal kereste
meg, hogy Ekker Róbert szobrászmű-
vész domborművet készítene Gál Ha-
lász Anna emlékére. 

dombormű az írónŐrŐl



A régió városai vasúton jól megközelíthetők. 
A nagyobb településekről Zemplénbe közlekedő
gyors- és személyvonatok kerékpárszállító sza-
kasszal, poggyászkocsival közlekednek, így a
turisták saját kerékpárral túrázhatnak a térség-
ben. A Zempléni-hegységben található túraút-
vonalak változatos terepen, de szinte mindig
aszfaltburkolaton tehetők meg. A kerékpártúrák
tervezését és teljesítését megkönnyíti, egyes
túráknál pedig kifejezetten szükséges a hegy-
ség turistatérképének használata. Fontos, hogy
a kerékpártúrák tervezése előtt mérjük fel erőn-
létünket és ennek megfelelően válasszunk út-
vonalat.
A Zempléni-hegység legnagyobb kerékpáros
körtúrája (kb. 155 km) három túranapra tervez-
hető. Szerencsi indulással, Bekecs – Legyesbé-
nye – Monok – Golop – Tállya – Abaújszántó
– Abaújalpár – Boldogkőújfalu – Boldogkővá-
ralja – Vizsoly – Vilmány – Göncruszka – Gönc
(Telkibánya) – Zsujta –Abaújvár – Kéked – Hol-
lóháza – Füzérkomlós – Füzér – Pálháza (Füzér-
radvány) – Mikóháza – Széphalom – Sátoralja-
újhely útvonalon haladhatnak a bicajosok, mi-
közben eléjük tárul az érintetlen természet lát-
ványa: Abaúj hegyvidéke, a Zempléni-hegység
és a Hegyköz páratlan panorámája. 
A Taktaköz-Harangod kistérségben az úgyne-
vezett “Taktaközi tekergő" kerékpártúra ismert,
mely Szerencs központtal látogatja végig a sík-
vidéki, taktaközi településeket. Sík terepen ve-
zető, könnyű túraútvonal a Tokaj – Tarcal –
Mád – Tállya – Rátka – Ond – Szerencs – Prügy
– Taktabáj – Tiszatardos – Tiszalök – Rakamaz
– Tokaj túra 84 kilométere. Szintén kedvelt az
a hegyek és dombok között, de sík, folyó menti
terepen, végig aszfaltburkolatú úton haladó túra
is, amely Szerencsről indul, majd a Monok – Go-
lop – Abaújszántó – Erdőbénye – Tolcsva – Vá-
mosújfalu – Bodrogolaszi – Sárospatak – Vaj-
dácska – Karos – Karcsa – Pácin – Nagykövesd
– Kisgéres – Pácin – Cigánd – Dombrád útvo-
nalat követi 113 kilométeren keresztül. 
A Bodrogközbe szervezett túrákat Sárospatak-
ról, vagy Sátoraljaújhelyről tanácsos indítani.
Célállomás lehet a Bodrogzug tájvédelmi terü-
lete, továbbá a tiszai árterületek, illetve a kis-
térség műemlékei. Pácinon keresztül a szlová-
kiai Királyhelmecre is eltekerhetnek az érdeklő-
dők. A cigándi hídon átkelve a kerékpározás a
Felső-Tiszavidék, Tiszahát felé folytatható. 

Egyre több gyalogos teljesítménytúra útvonalat
kerékpárral is megtehetnek a vállalkozó szelle-
mű hegyi kerékpárosok. Ilyen például a Zemplén
26 és Zemplén 50, a Rákóczi túra 78 km-es táv-
ja, valamint a Nagy-Milic túraútvonalának 
27-től 120 km-ig terjedő szakaszai.

A Tokaj-hegyaljai borvidéket felfedezni vágyók-
nak a Tokaj-Hegyalja, Taktaköz, Hernád-völgye
TDM szervezet által kialakított túraközpont há-
lózat nyújt segítséget bor- és aktív turisztikai
programokkal, túraútvonalak ajánlásával, vala-
mint kerékpár-kölcsönzési lehetőséggel.
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Az aktív turizmuson belül kitüntetett
helyet foglal el a szabadidősportok kö-
zött a kerékpározás. A Zempléni régió
napjainkban az egyik legkedveltebb ke-
rékpár-turisztikai célpont. A Zempléni-
hegység legnagyobb kerékpáros körtú-
ra útvonala mintegy 155 km hosszú.

Olaszliszka-Tolcsva és
Sárospatak között 12
kilométernyi nyíltvo-
nali pályaszakaszt
újít fel a MÁV FKG
Kft. A jelenlegi 80
km/órás pályasebes-
séget 100 km/órára

emelik, ezáltal az eljutási idő rövidülhet és sta-
bilabbá válthat a menetrend. A pályakorszerűsí-
tési munkálatok miatt a Miskolc–Szerencs–Sá-
toraljaújhely vasútvonalon december 10-éig a
vonatok módosított menetrend szerint közle-
kednek, valamint Szerencs és Sátoraljaújhely kö-
zött vonatpótló autóbuszok szállítják az utaso-
kat. A vonatpótló autóbuszokon a vasúti menet-
jegyek érvényesek, ugyanakkor csoportok
együttes elhelyezését és a kerékpárszállítást
nem tudja biztosítani a MÁV-START. Szeptem-
bertől, a tanulmányi időszak pénteki napjain
közlekedő Hosszú lépés nevű gyorsvonat csak
Budapest-Keleti pályaudvar és Miskolc-Tiszai ál-
lomás között közlekedik, nem megy el Sátoral-
jaújhelyig, vasárnaponként pedig Sátoraljaújhely
helyett Miskolcról indul Budapestre. A vasúttár-
saság kéri az utasait, hogy figyeljék az állomá-
sokon kihelyezett hirdetményeket és útbaigazító
táblákat, valamint a hangos utas-tájékoztatást.
A várhatóan december közepéig tartó átépítés

egy megállóhelyet érint, Bodrogolaszin a peront
az új szabványok szerint megemelik, térkővel
burkolják és 250 méter hosszan a térvilágítást is
felújítják. Az érintett szakaszon található hét
vasúti útátjáró modern, gumielemes burkolatot
kap, amelyen az áthaladás simább és zökkenő-
mentes. Az átépítés során megerősítik a vá-
gányt, a vízlevezetés érdekében új szivárgókat,
földárkokat készítenek. A sínek az új zúzottkő
ágyazatban használt, minősített vasbeton alja-
kon, korszerű ragasztott kötésekkel és leerősí-
téssel, hézagnélküli kivitelben készülnek. A kivi-
telezés során fejlesztik a biztosítóberendezést
és a távközlési létesítményeket, továbbá a villa-
mosítás előkészítéseként 42 oszlopalapot he-
lyeznek el a pálya mentén. Ezeken kívül átépí-
tenek egy acélhidat, valamint elbontanak egy
feleslegessé vált felüljárót.
A Mezőzombor–Sátoraljaújhely vasúti fővonal a
Budapest–Miskolc–Szerencs–Sátoraljaújhely
nemzetközi törzshálózati fővonal része, kiépítési
pályasebessége 80 kilométer/óra volt. A MÁV
2012-ben indította el a vonal felújításának prog-
ramját. A vonal villamosítását is előkészíti a vas-
úttársaság, melyet követően Budapest–Sátoral-
jaújhely között az eljutási idő mintegy fél órával
csökkenhet, ennek eredményeként javul a szol-
gáltatási színvonal – adott tájékoztatást a MÁV
Zrt. Kommunikációs Igazgatósága.

kerékpáros turizmus a zemplénben

megúJul a VasútVonal,
módosul a menetrend



A Legyesbényéről származó hölgy a férje ré-
vén került Szerencsre. Eredetileg cukrász szere-
tett volna lenni, de lemaradt a jelentkezésről,
így 1970-ben, 14 évesen került hatórás műszak-
ban a Szerencsi Csokoládégyárba. 

– A drazségyártás talán az édesipar legne-
hezebb ága, én pont oda csöppentem. Kaptunk
egy szem kristálycukrot, amiből például a
gyöngycukorkát csináltuk, napi hét-nyolcszáz
kilót. Délre már úgy elfáradtunk, hogy alig bír-
tunk hazamenni. De olyan gyönyörűség rejlett
benne! Akkoriban a szakma legjobbjaival dol-
goztam. A hetvenes években fénykorát élte a
csokoládégyár és legalább 150-200 féle termé-
ket csináltunk. Abban az időben nagyon sokan
dolgoztak a gyárban. Akiben volt kurázsi, annak
könnyebben folyt az élete. Engem jó emberek
vettek körül, így nagyon sokat fejlődtem. Utólag
csak hálával tudok gondolni azokra, akikkel
együtt dolgoztam – idézte fel Éva néni, akit idő-
vel egyre jobban kezdett érdekelni a szakma és
magával vonzotta a tudásvágy. – 47 éves vol-
tam, amikor igazán kibontakozhattam, mert ad-
dig csak dolgoztunk, a mindennapokat éltük.
Akkor történt az, hogy a Nestlé átvett minket
és bérbe adtak egy részt a gyár területén. Szük-
ség volt valakire, aki az egészbe életet lehel. 
Az akkori vezető, Bara László szerettette meg
velem ezt a munkát, mert ő is ilyen szakmaőrült
volt. Közben leérettségiztem, és elvégeztem az
édesipari technikumot Budapesten. Nem volt
könnyű sosem az életem, de következett öt év,
amikor a kávé feldolgozást csináltuk, az nagyon
nehezen ment. Előfordult olyan is, hogy 500-
600 mázsát kellett feldolgozni. Jöttünk reggel
ötkor, majd este nyolckor, tízkor mentünk haza,
mikor hogy. Az volt a szerencsém, hogy a fér-

jemmel együtt dolgoztunk, mert nincs ember,
aki ezt megértené más esetben. Később cso-
magológépet hoztak, megkönnyítve a munkát,
és onnantól kezdve a gépek rakták a kávékat 
– mesélte Baráné Csendes Éva, kiemelve, hogy
nem is volt olyan ország, ahová ne szállítottak
volna kávét. Akkoriban még számítógép nélkül
dolgoztak, SAP rendszerben. Ahogy fogalma-
zott: nomád körülmények között végezték a
munkát, a fejeknek olyannak kellett lenniük,
mint a komputereknek. 

Baráné Csendes Éva úgy gondolja, hogy ki-
teljesedett a szakmájában. – Az élet egyszerű,
az emberek teszik bonyolulttá. Nekem ez a
meggyőződésem. Azt mondják, hogy az élet-
ben háromszor megy el az ember mellett a
nagy szerencse, amit vagy észrevesz, vagy nem.
Én azt hiszem, hogy észrevettem, mert amit sze-
ret az ember, azt csinálja zsigerből. Ezt nem le-
het elmondani, nem lehet megtaníta-
ni. Ez foglalkoztat állandóan. Ha éjsza-
ka felébredek, eszembe jut, hogy mit
lehetne még máshogy, vagy jobban
tenni. Az embernek vannak ilyenkor jó
ötletei, nekem is szoktak lenni hajnal-
tájt. Ezt nem lehet úgy csinálni, hogy
ne szeresse az ember olyan szinten,
mint én – hangsúlyozta.

Éva néni időközben magára maradt
két gyermekével, miután férje elhunyt.
– Nehéz életünk volt mindig, kemé-
nyen küzdöttem végig. Nem volt egy-
szerű két gyerekkel bevállalni, hogy
hajnalban keltem és későn jöttem.
Olyan, hogy lehetetlen, nem is létezett
az én szótáramban. Mindenre létezik
megoldás. Voltak olyan projektjeim,

amin másfél-két évet agyaltam, menet közben
jöttem rá a dolgokra. Például arra, hogy meny-
nyire fontos a csokipor, vagy trüffel por hőmér-
séklete. Vagy arra, hogy a gépeket hogyan kell
beállítani, mert nem mindegy, hogy fagyos zsírt
adunk hozzá, vagy 30-40 fokos zsírt, amitől
könnyebben mozognak az alapanyagok – so-
rolta tapasztalatait az édesipari szakember.

Éva néni részese volt annak, amikor 1996-ban
megalapították a Bonbon Kft-t, amit Dr. Takács
István, Szarka Imre és Bara László közösen hoz-
tak létre. – Visszanézve olyan egyszerűnek tű-
nik minden, de ez csak a látszat persze. Emö-
gött kőkemény munka van: létrehozni mindezt
a semmiből. Azt is mondhatjuk, hogy történel-
met írtunk. Megörököltük ezt a területet, csak
új személyzettel kellett működtetni tovább, ki-
csiben. Így készítettük a drazsékat, masszákat,
tejbevonókat – idézte fel Baráné Csendes Éva,
aki napjainkban már nyugdíjas, de még mindig
aktívan dolgozik. Minden területbe belelát, így
tanácsadóként felügyeli a munkát a gyártástól
egészen a csomagolásig. – Az, hogy meddig tu-
dok még itt lenni, egy dolog, mert az embernek
legfontosabb az egészsége. De addig csinálom,
amíg bírom. Ha úgy gondolom, hogy már nem
tudok jó döntéseket hozni, vagy nem bírom
már, akkor én leszek az, aki elmegy. Nem várom
meg, hogy elküldjenek, mert azt nem is tudom,
hogy viselném el – mondta elérzékenyülve. 
– Erről szól az életem. Furcsa lesz az a nap, ami-
kor majd megélem, hogy holnaptól nem kell
jönni dolgozni. Még nincs szándékomban itt-
hagyni az édesipart. M. B.

(Archív fotók a Zempléni Múzeumból.)

Baráné Csendes Éva (színes fotónkon) a Bonbon Kft. megalapítása óta dolgozik a cégnél, de
egész életében az édesiparban: a szerencsi csokoládégyártásban tevékenykedett. A mai napig
elhivatott a szakmája iránt, melyről szívesen mesélt lapunknak.

négy és Fél éVtized a szerencsi
csokoládégyártásban
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Házasságot kötöttek: Dr. Szegedi Tamás –
Kelecseny Tímea, Herczeg László – Tarczali Nó-
ra, Kasinszki András – Gyulai Valéria.

Születtek: Kiss Zoé, Kriván Krisztián, Noshy
Sabet Said Medox, Zámbó Zoé.

Elhaláloztak: Hausel Józsefné sz. Májer Má-
ria (88év), Király László (64 év), Melczer Mária
sz. Melczer Mária (66 év), Sidlóczki István (91
év), Baksi János (79 év), Bordás Józsefné sz. Tu-
pica Anna (94 év), Braczkó Józsefné sz. Nyakó
Terézia (88 év), Haraszin István Józsefné sz.
Ruszkai Katalin (70 év), Konyecsni Andrásné sz.
Takács Mária (74 év), Nyári Kálmánné sz. Tajti
Terézia (97 év), Rakoczki János (79 év), Tatara
Józsefné sz. Szárnya Julianna (69 év), Zemlényi
Zoltán (72 év).

anyakÖnyVi Hírek
2016. máJus 16-26.

ÁLLÁSLEHETŐSÉGEK
A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központja helyi kirendeltségén
nyilvántartott állásajánlatok alapján Szerencsen mérlegképes könyvelőként, online marketing
munkatársként, karbantartóként, építőipari művezetőként, fodrászként, recepciósként, éj-
szakai portásként, kertészként lehet elhelyezkedni. Ugyancsak a városban keresnek műszaki
cikk eladót, betonkeverőgép-kezelőt, csomagolástechnikai mérnököt, építőipari segédmun-
kást, takarítót, tehergépkocsi vezetőt, biztosítási üzleti munkatársat, kiszolgáló/vendéglátó
eladót, lakatost, fémfestőt, hegesztőt, műszaki előkészítőt, valamint felszolgálót, szakácsot
és konyhai kisegítőt. Változó telephelyre (Szerencs/Miskolc) keresnek gipszkarton-szerelőt,
ács- állványozót, művezetőt és építésvezetőt. Bekecsen autószerelőt, gumiszerelőt, betanított
ponyvakészítőt, telefonos operátort, Abaújszántón víz- gáz-, központifűtés szerelőt, és la-
katost, Mádon szakácsot, Megyaszón ácsot alkalmaznának. Tel.: 47/361-909.

A tanítási szünet időszakában a gyermekek fel-
szabadultabbá, óvatlanabbá, figyelmetlenebbé
válhatnak, sok szabadidővel rendelkeznek, így
gyakrabban jelennek meg a közterületeken, a
parkokban, játszótereken és az utak mentén. 
A gyermekek koruknál és tapasztalatlanságuk-
nál fogva a legveszélyeztetettebb és legsérülé-
kenyebb képviselői a közlekedésnek, még nem
rendelkeznek kellő ismerettel a biztonságos
közlekedéshez, nem érzik a rájuk leselkedő ve-
szélyeket. Fontos, hogy a szülők a gyermekeik-
kel együtt tekintsék át a legfontosabb gyalogos
és kerékpáros közlekedési szabályokat, vizsgál-
ják át a gyermekeik kerékpárját és szükség ese-
tén szereljék fel a kötelező tartozékokkal, mint
például a fékek, világítóberendezések, prizmák,
csengő. A kerékpározás, görkorcsolyázás és a
gördeszkázás közben használjanak bukósisa-
kot, védőfelszereléseket. A közlekedők a nyári
időszakban különösen ügyeljenek a gyerme -
kekre, számítsanak arra, hogy az ő közlekedé-
sük kiszámíthatatlan, sokszor nincs veszély -

érzetük, és teljesen másként látják a világot. 
Nagyon fontos, hogy a szülők felkészítsék a
gyermekeket az őket érintő egyéb veszélyekre
is: értékeikkel ne hivalkodjanak, azokat ne tart-
sák jól látható helyen, ne adják oda idegenek-
nek; táskájukat közösségi helyeken ne hagyják
őrizetlenül, tartsák mindig maguk mellett. Ide-
genekben – még ha kedvesek is – ne bízzanak
meg, velük ne menjenek sehová, még útbaiga-
zítás céljából sem. A késő esti órákban lehető-
ség szerint ne egyedül induljanak haza, hanem
egymást védve-kísérve; ha támadás éri őket, ne
az értékeiket, hanem testi épségüket védjék. 

Ismerjék a segélyhívó telefonszámokat (107,
112), illetve tanulják meg szüleik telefonszámát.
Szórakozó- és közösségi helyeken italaikat ne
hagyják őrizetlenül, ha ez mégis megtörténik,
ne igyanak abból, hiszen nem tudhatják, hogy
nem került-e bele valamilyen szer. Ne próbálják
ki a különböző kábítószereket, mert hatásuk ki-
számíthatatlan és könnyebben válhatnak áldo-
zattá és elkövetővé is.
A nyári idény elmaradhatatlan velejárója a sza-
badvizek, szabad strandok környékének látoga-
tása. A vízi balesetek megelőzése érdekében
fontos tudni, hogy számos helyen tilos fürdőzni.
Különösen veszélyesek a szabad vizek közül a
bányatavak, a hirtelen változó vízmélység és
hőfok miatt. Kellő óvatosság szükséges az is-
meretlen vizeken, fokozottan vigyázni kell az
erős sodrású folyókban. A szabadvizek hőfoka
miatt a hőségtől felhevült testtel történő vízbe
ugrás különösen veszélyes, ezért mindenki ke-
rülje. Hat éven aluli, továbbá úszni nem tudó 
12 éven aluli gyermek csak felnőtt közvetlen
felü gyelete mellett fürödhet a szabad vizekben.

Tájékoztatót és konzultációt tartott a kis- és kö-
zépvállalkozások számára június 13-án a Borsod-
Abaúj-Zemplén Megyei Kereskedelmi és Iparka-
mara szerencsi kirendeltsége a Rákóczi-vár lovag-
termében. Juhász Gábor referens elmondta, hogy
a pályázati lehetőségek megyénkben nagyon fon-
tosak, mert alapvetően tőkehiányos vállalkozások
vannak a régióban, amelyeknek nagy szükségük
van a fejlesztések kapcsán a pályázati forrásokra.
A rendezvény a kis- és középvállalkozások fejlesz-
tését szolgáló gazdaságfejlesztési és innovációs

operatív program GINOP pályázatait helyezte a
fókuszba. Ezúttal három aktuális, nyitott pályá-
zatról volt szó: a hitel és gyakornoki programról,
valamint az innovációs voucher-ről. A rendezvé-
nyen felhívták a pályázók figyelmét újonnan nyíló,
és az éven érkező pályázatokra, melyek elsősor-
ban energetikai, valamint információtechnikai IKT
beruházást segítő pályázatok. A program átfogó
képet nyújtott a kis és középvállalkozásoknak a
technikai, a gépbeszerzési, innovációs és informá-
ciós-technikai beruházásaik támogatásához.

A nyári hónapokban a gyermekek eset-
legesen baleseti veszélyeknek vannak
kitéve. A Borsod-Abaúj-Zemplén Me-
gyei Balesetmegelőzési Bizottság né-
hány fontos, prevenciót szolgáló mo-
mentumra hívja fel a figyelmet.

Figyelem a szünidŐben is

táJékoztató Vállalkozásoknak

sérelmek a pszicHiátrián
Ha családtagja, barátja, ismerőse, hozzátar-
tozója jogait megsértették a pszichiátrián,
jelezze panaszát az alábbi elérhetőségeken.
Az Állampolgári Bizottság az Emberi Jogo-
kért Alapítvány  20 éve biztosít ingyenes
jogsegélyszolgálatot azok számára, akiket
sérelem ért a pszichiátriai kezelésük során. 

Cím: 1461 Budapest, Pf.: 182. 
Telefon: 06 (1) 342-6355, 06-70-330-5384. 

Weboldal: www.emberijogok.hu
E-mail: panasz@cchr.hu



Ezt a szerény megjelenésű,
régóta ismert és kedvelt apró
gyógynövényt az ókori egyip-
tomiak balzsamozáshoz hasz-

nálták, a római asszonyok férje-
ik ruhájába varrták, hogy erőt adjon

a harcban. Gyűjtésére most a legalkalmasabb
az időpont, de kertben, vagy akár egy balkon-
ládában otthon is termeszthetjük. Illóolajai bak-
tériumölő, szélhajtó, fertőtlenítő, görcsoldó ha-
tásúak. Teája élénkítő hatású, ezért reggeli fris-
sítő italként fogyaszthatjuk. Leggyakrabban lég-
zőszervi panaszok esetén alkalmazzuk, kitűnő
köhögéscsillapító és köptető, asztmások hör-
gőgörcsét oldhatja. Dohányosok reggeli köhö-
gését csökkenti, leszokás után segíti a légutak
regenerálódását. Jól kombinálható más gyógy-
növényekkel, hársfával, útifűvel, édeskömény-
nyel, kamillával. Legjobb, ha mézzel ízesítjük. 

Étvágyjavító hatású, a népi gyógyászat gyo-
mor- és bélműködési zavarok esetén alkalmaz-
za. Teájával szájnyálkahártya gyulladás esetén
gargalizálhatunk. Lázas felsőlégúti hurutnál na-
gyon hatékony a kakukkfüves fürdő. Hosszas
állómunka, vagy fárasztó gyaloglás után a ka-
kukkfüves fürdő nyugtatja a fáradt, sajgó izmo-
kat, enyhíti az izomgörcsöt. Hosszabb ideig,
vagy a szükségesnél (napi két csésze) nagyobb
adagban ne alkalmazzuk! A kakukkfű fűszer-
ként is kedvelt, a mediterrán konyha alapfűsze-
re, de nálunk is sokféle ételhez használják. Ne-
hezen emészthető ételek, (bab, borsó) zsíros
sültek, vadas mártások ízesítésére ajánlják. 
A népi tapasztalatok szerint segít a másnapos-
ság elűzésében is. Döntse el mindenki maga,
hogy széleskörű gyógyhatásai közül melyiket
használja, csak legyen otthon kakukkfű, ha kell!

Vitelki László, Gyógynövénybolt

egészségünkért
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A Gyermekek Egészsége Programot
bemutató és az egészséges életmó-
dot népszerűsítő szerencsi Gyere na-
pon, június 12-én Béres Alexandra
(fotónkon) is részt vett és rendhagyó

edzést tartott az érdeklődőknek a Rá-
kóczi-vár udvarán. A világ- és Európa-baj-

nok sportoló, fitneszedző lapunk érdeklődésére elmondta,
hogy a mozgás és az egészséges táplálkozás együtt tud a leg -
inkább jól működni, hiszen a nyirokkeringésünket semmi más
nem serkenti, csak az, ha megmozdulunk. Azt, hogy hogyan
jutnak el a tápanyagok az egyes sejtekhez és hogyan működik
az anyagcserénk, szintén nagyban befolyásolja a mozgás, va-
lamint a bevitt tápanyagok. E két tényező nagyon jól tudja egy-
mást segíteni. Béres Alexandra kiemelte: ha az egészséges
életmódot támogató szokásokat már gyermekkorban kiala-
kítjuk, akkor felnőttként nem kérdés és nem nehézség, hanem
egy természetes folyamat a megfelelő minőségű táplálkozás
és mozgás. Ennél nagyobb ajándékot nem adhatunk a gyer-
mekeinknek – hangsúlyozta a fitneszedző.

Rovatunkban Berdár Tiborné receptjét osztjuk meg olvasóinkkal, aki két éve, egy kedves barátnőjétől tanulta meg a 
cukkinis fasírt elkészítési módját. A szerencsi hölgy azóta is gyakran és szívesen csinálja

meg ezt az ételt, ha gyermekei és unokái hazalátogatnak hozzá.
Hozzávalók: 2 közepes cukkini, 25 dkg liszt, 2 tojás, 1 dl tej, 1 csokor petrezselyem
zöldje, 1 teáskanál ételízesítő, 1 mokkáskanál szódabikarbóna. 

Elkészítés: a cukkinit megtisztítjuk, lereszeljük, kicsit besózzuk és állni hagyjuk, hogy
levet eresszen, majd gyengéden kinyomkodjuk. A tejből, tojásból és lisztből sűrű pala-
csintatésztát készítünk. Ebbe beletesszük a cukkinit, az összevágott petrezselyemzöldjét,
az ételízesítőt és a szódabikarbónát. Összekeverjük a masszát, majd olajat melegítünk,
és kis adagokban kisütjük. Salátával tálalva könnyű nyári ebéd. Zöldbabbal és borsóval is

el lehet készíteni, de ezeket elő kell főzni. Jó étvágyat!

Legutóbbi játékunk he-
lyes megfejtése: Az ezüst -
hárs nem alkalmas gyógyászati célra.
A helyes választ beküldők közül Határik
István, 3900 Szerencs, Kazinczy út 8.
szám alatti olvasónk a Szerencs, Rákóczi út
104. szám alatt található Szerencsi Gyógy-
növénybolt ajándékcsomagját nyerte. 
A nyereményről szóló utalvány átvehető a
Szerencsi Hírek szerkesztőségében. Új kér-
désünk: Mire használták az ókori egyip-
tomiak a kakukkfüvet? Megfejtéseiket
legkésőbb 2016. augusztus 5-éig, postai
borítékban, vagy levelezőlapon juttassák el
szerkesztőségünk címére (3900 Szerencs,
Kossuth tér 1.), vagy a Népház bejáratánál
elhelyezett postaládánkba. A borítékra kér-
jük, írják rá: Egészségünkért.

Játék

a Hét gyógynÖVénye: a kakukkFű

A nyári időszakban sok időt töltünk a szabadban, programokat szervezünk
a természetben. Előfordulhat ilyenkor, hogy a megszokottól eltérő veszély-
forrásokkal találjuk szemben magunkat. Az egyik ilyen veszélyt az olyan ro-
varok jelentik, amelyek csípése nemcsak fájdalmat, hanem – erre érzékeny-
ség esetén – akár komolyabb szövődményeket is okozhat.

Magyarországon több olyan rovarral is találkozhatunk, amely csípése nagy fájda-
lommal és esetenként enyhe, ritkábban súlyos következményekkel járhat. Közülük
leggyakrabban a darazsak és a méhek keltenek riadalmat. Ezek a rovarok jellemzően
csak akkor támadnak emberre, ha veszélyben érzik magukat, kaptárjukat vagy fész-
küket. A veszélyes helyzetek legjobb megelőzése, ha elkerüljük a fészket és nem in-
gereljük őket. A rovarokat vonzzák a szabadon hagyott ételek, cukros folyadékok,
ezért a szabadban mindig csomagoljuk be vagy zárjuk el a magunkkal vitt élelmi-
szereket. Egy kis odafigyeléssel könnyen megelőzhető a baj. Amennyiben a rovarok
közvetlenül a lakóhelyünk mellett telepedtek meg, illetve olyan helyen tartózkodnak,
hogy az emberekkel való érintkezésük elkerülhetetlen, ne kíséreljük meg házilagos
módszerekkel eltávolítani a fészket és a lakóit, hanem hívjunk szakértő segítséget.
A szakemberek folyamatosan frissülő országos listája az elérhetőségeikkel együtt,
megyénkénti bontásban megtalálható a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigaz-
gatóság honlapján – hívja fel a figyelmet a B.-A.-Z. Megyei Katasztrófavédelmi Igaz-
gatóság.

méHek és darazsak 
okozta Veszélyek

receptklub: ezt süsd meg!

mozgás 
és táplálkozás



A 25. Zempléni Fesztivál keretében a szerencsi Rákóczi-
várban augusztus 14-én 17 órától a taiwani Puzangalan
Gyermekkar lép színpadra. Másnap, augusztus 15-én 

19 órától a Budapest Jazz Orchestra és Malek Andrea ad koncertet a sze-
rencsi várban. A közös produkcióban Broadway-slágerek, energikus latin
big band hangszerelések, valamint a zenekar által átdolgozott, ismert
magyar dalok hangzanak el. A Trio a’la Kodály augusztus 17-én 19 órától
lép fel a történelmi falak között. 

A programokra június 30-áig elővételben, kedvezményesen válthatnak
jegyet az érdeklődők. További információ: www.zemplenifesztival.hu.

a zempléni FesztiVál
szerencsi programJai
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Július hónap kivételével a gyógyúszás oktatás tovább foly-
tatódik mindkét intézményben az alábbiak szerint:

Városi Tanuszoda Keddi napokon: 14-14.45 óráig június és augusz-
tus hónapokban, valamint szeptember 9-ig; illetve 16-16.45 óráig és
17-17.45 óráig június és augusztus hónapokban. Csütörtöki napokon:
16-16.45 óráig és 17-17.45 óráig csak június hónapban.

Szerencsi Fürdő & Wellnessház Keddi napokon: 17.45-18.30 óráig
június és augusztus hónapokban, valamint szeptember 9-ig. Pénteki
napokon: 15.15-16 óráig június és augusztus hónapokban, valamint
szeptember 9-ig.

Tóth Miklósné négyszeres „Eu-
rópa”, „Pro Urbe Szerencs”, vala-
mint „Bonis Bona – A nemzet te-
hetségeiért” díjas művésztanár al-
kotásaiból nyílik kiállítás július
30-án, szombaton 14.30 órakor
„A mennyország színeivel alkot
pompás képeket” címmel. A Sze-
rencsi Művelődési Központ által
szervezett tárlatot a Rákóczi-vár Ár-
kádos termében megnyitja és a
vendégeket köszönti Nyiri Tibor al-
polgármester.

A kiállítás augusztus 24-éig te-
kinthető meg az intézmény nyitva-
tartási ideje alatt.

tárlat a műVésztanár
alkotásaiból

gyógyúszás 
a nyári szünidŐben

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: Koncz Ferenc polgármester: időpont-egyeztetéssel.
Dr. Egeli Zsolt alpolgármester: minden hónap harmadik hétfőjén 
14 órától, legközelebb július 18-án. Nyiri Tibor alpolgármester: minden
hónap harmadik csütörtökén 14 órától, legközelebb július 21-én. Dr. Bar-
va Attila jegyző: minden páros hét szerdáján 8-12 óráig, legközelebb
június 29-én. A fogadóórák telefonos bejelentkezés alapján történnek a
(47) 565-202-es számon.

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.
szerencsi Járási Hivatal és Járási gyámhivatal
Szerencs, Rákóczi út 63. Tel.: (47) 777-561, (47) 777-562, (70) 436-1999.

Ügyfélfogadási idő: hétfő: 8–12 óráig és 13–16 óráig; szerda: 8–12 óráig;
13–16 óráig; péntek: 8–12 óráig.

nemzeti adó- és Vámhivatal
Szerencs, Széchenyi út 43. Tel.: (47) 361-864. Hétfő és csütörtök 8–15

óra, péntek 8–12 óra. Miskolc, Kazinczy út 19. Hétfő 8–18 óra, kedd és
csütörtök 8–12 óra, szerda: 14–18 óra, péntek 8–11 óra.

ügyeletes gyógyszertárak
Június 24-26.: Oroszlán Gyógyszertár. Június 27. – július 3.: Alba

Gyógyszertár. Július 4-10.: Szerencs Gyógyszertár. Július 11-17.: Centrum
Gyógyszertár. Július 18-24.: Oroszlán Gyógyszertár. Július 25-31.: Alba
Gyógyszertár. Augusztus 1-7.: Szerencs Gyógyszertár. Augusztus 
8-14.: Centrum Gyógyszertár.

gyógyszertárak nyitva tartása
Alba: Szerencs, Rákóczi út 102. Tel.: (47) 361-530. Nyitva tartás: H–P:

8–17 óra, Szo.: 8–12 óra. Centrum: Szerencs, Rákóczi út 75. Tel.: (47) 362-
054. Nyitva tartás: H–P: 7.30–19 óra, Szo.: 7.30–11.30 óra. Oroszlán: Sze-
rencs, Bekecsi út 8. Tel.: (47) 361-433. Nyitva tartás: H–P: 8–19 óra. Sze-
rencs: Tesco Áruház. Tel.: (47) 560-302. Nyitva tartás: H–Szo.: 8–20 óra,
V: 8–19 óra.

központi orvosi ügyelet
Szerencs, Rákóczi út 51. Tel.: (47) 364-300. Diszpécserszolgálat: (47)

362-255. Hétköznap délután 15 órától másnap reggel 7 óráig. Hétvégén,
szabadnapokon, munkaszüneti és ünnepnapokon reggel 7 órától az első
munkanap reggel 7 óráig.

a szerencsi Hírek ügyeleti telefonszáma:

(20) 340-6089



INGATLANINGATLAN

Szerencs csendes környékén a belvá-
roshoz közel, eladó egy folyamatosan
rendben tartott,felújított 3 szoba +
nappalis családi ház. Érd.: 20/295-8832.
(11-12-13-14)
Szerencs, Kossuth úton kétszobás, fel-
újított társasházi lakás eladó. Érd.:
20/966-9748. (11-12)
Szerencs központjában, mégis csendes
környezetben eladó 112 m2-es 3 szoba
nappalis családi házam, mely teljesen
felújított, déli fekvésű, parkosított ud-
varral. Érd.: 30/403-9566. (11)
Szerencs központjában, mégis csendes
és nyugodt környezetben egy modern
140 m2-es hasznos alapterületű, medi-
terrán típusú ház, valamint ugyanitt
600 m2-es különbejáratú építési telek
eladó. Érd.: 20/348-9548. (11-12-13)
Eladó egy 51 m2-es, kétszobás földszin-
ti felújított panellakás. Műanyag ajtó+
ablakok, gázfűtés, klíma, belülről leszi-
getelt szobák. Érd.: 20/542-0861. (11-12-
13-14)
Eladó Szerencs, Szabadság út 2/c lépcső-
házban 3. emeleti igényesen felújított,
modern, fiatalos 2 szobás lakás. Ár meg-
egyezés alapján. Érd.: 20/9862-968. (11)
Szerencs központjában kiadó bútoro-
zatlan, felújított, gázfűtéses társasházi
lakás. Érd.: 20/494-4590. (11)

Igényesen felújított 54 m2-es téglaépí-
tésű gázcirkós, részben bútorozott tár-
sasházi lakás, alacsony rezsivel eladó ill.
cserélhető (Szerencs vagy Bekecs) egy-
szintes kertes házra, értékegyeztetéssel.
Érd.: 70/667-0000. (10-11)
Bekecs központjában, 75 m2-es családi
ház eladó. Érd.: 30/557-8782. (11-12-13)
46 m2-es lakás eladó Szerencs központ-
jában, CSOK igénybe vehető. Érd.:
47/363-097. (11-12)

VEGYESVEGYES
Vásárolok képeslapokat 1800–1945-
ig, képregényeket, fém- és papírpénze-
ket, régi könyveket, katonai dolgokat
1800–1945-ig, hagyatékot, kitüntetése-
ket 1800–1945-ig. Érd.: 20/366-1399,
47/591-410. (11)
Bekecs, Szent István út 2 sz. alatt eladó
építési telek, víz ,villany, gáz, szennyvíz
csonk a kerítésen belül. Ugyan itt, mo-
torcsónak Jamaha 500 kb3 motorral, kő-
ipari gépek eladók. Érd.: 20/974-1707. (11)
Koszorú és csokrok készítése a legjobb
áron. Akár ingyen kiszállítás Szerencs
és vonzáskörzetében. Érd.: 3908 Rátka,
Kossuth u. 22. Tel.: 20/425-9136. (11-12-
13-14-15-16)
Kőműves munkák elvégzését vállalom
(burkolás, falazás, javítás, stb.) Szerencs
és vonzáskörzetében. Érd.: Gabóczi Jó-
zsef 20/393-7582. (11-12-13-14-15-16)
Ruhák, kiegészítők varrása és alakítása
a legjobb áron. Szerencs és vonzáskör-
zetében. Érd.: 3908 Rátka, Kossuth u.
22. Tel.: 20/425-9136. (11-12-13-14-15-16)

LakosságiLakossági

apróhirdetés
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tisztelt olvasóink, kedves nézőink!
a szerkesztőség munkatársai júliusban 

éves rendes szabadságukat töltik. 
a városi lap legközelebb 

augusztus 12-én jelenik meg. 
lapzártánk napja augusztus 5-e.

a szerencsi Városi televízió 
júliusban nem jelentkezik új műsorokkal. 

Friss adásokat augusztus 5-től láthatnak nézőink.



A 87. Ünnepi Könyvhét alkalmából június 
13-án író-olvasó találkozóra várták az érdeklő-
dőket a Rákóczi-vár lovagtermébe. Az est ven-
dége Kukorelly Endre, József Attila-díjas író,
költő, újságíró, kritikus (fotónkon balra) volt, aki
a szerencsi származású Zemlényi Attilával,
a Műút című irodalmi folyóirat főszerkesztőjével
(fotónkon jobbra) beszélgetett. Az irodalmárok
meséltek arról, hogy mely szerzők és műveik
inspirálták őket a könyvek, az olvasás és az írás

szeretetére, majd az író saját könyveiből olva-
sott fel részleteket. Kukorelly Endre műveinek
nagy része önéletrajzi ihletésű, sokszor a min-
dennapi élethelyzeteket írja le, és gondolkod-
tatja el olvasóit. Az író elmondta, hogy fontos-
nak tartja, hogy ezeken az összejöveteleken lel-
kesítse a fiatalokat az olvasás szeretetére. Je-
lenleg egy irodalomtörténeti könyvön dolgozik
és további 12 kötetre való terve van az elkövet-
kező időkre.

Az összejövetelhez minden éven kapcsolódik
egy hangversenykörút, ahol a történelmi neve-
zetességek megtekintése mellett közös zené-
lésre is sor kerül. Ezúttal Felvidékről, Kárpátal-
járól és Hollandiából is érkeztek tárogatósok vá-
rosunkba. Török Dezső a B.-A.-Z. Megyei Köz-
gyűlés elnöke beszédében köszönetet mondott
a városnak, amiért már a kezdetektől fogva fel-
karolta és támogatta az eseményt. – A szeren-
csi Rákóczi- vár a magyar történelem emblema-
tikus helye, ahol minden kő a múltról mesél,
ahol a képzelet szárnyán visszaszállhatunk a
Rákócziak és kurucok korába – mondta Török
Dezső. Koncz Ferenc polgármester megnyitó

beszédében a magyar népművészet és a hagyo-
mányőrzés fontosságát hangsúlyozta, kiemelve,
hogy a tárogató olyan hangszer, amely jól mu-
tatja azt a lelki világot, ami a magyarságra jel-

lemző. A program nyitónapján előadásokat tar-
tottak a találkozó részvevőinek a Rákócziak ko-
ráról, később pedig fellépett a Gregus együt-
tes (fotónkon).
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Ismét Szerencs adott otthont június 
10-12. között az Országos Tárogatós
Találkozónak. A megnyitón Nagy Csa-
ba, a Rákóczi Tárogató Egyesület el-
nöke elmondta, hogy a találkozó fon-
tos feladata, hogy szakmai segítséget
nyújtson és irányt mutasson a továb-
bi fejlődéshez, valamint lehetőség ar-
ra is, hogy a különböző vidéken élő
tárogatósok megismerhessék egy-
mást.

tárogatósok a rákóczi-Várban

író-olVasó találkozó
Puchard Zoltán

(fotónkon) fényké-
peiből nyílt kiállítás
június 15-én Szeren-
csen. A Turisztikai
Központ egyik eme-
leti termében be-
rendezett tárlatot
Dr. Egeli Zsolt alpol-
gármester nyitotta
meg, majd Kocsis
Sándor római kato-
likus plébános kö-
szöntötte a vendé-
geket. A budapesti
alkotót jó barátja,
Cseh Zoltán mutatta
be a közönségnek,
majd Puchard Zoltán
mesélt az általa készített pillanatképekről. A mű-
vész elmondta, hogy kalandvágya távoli orszá-
gok felé vitte, és ez a kiállítás ízelítőt ad az el-
múlt évtizedek közel száz országot érintő uta-
zásaiból. Az eseményt Vitelki Luca és Kovács
Kristóf hangszeres játéka, valamint Petró Dalma
éneke színesítette. A tárlat augusztus 10-éig te-
kinthető meg.

megÖrÖkített 
utazások



Rábai Attila, a Szerencs VSE labdarúgó szakosz-
tályának vezetője érdeklődésünkre elmondta,
hogy az ifjúsági csapatok szép eredményeket
értek el és több tehetséges gyermek játékára
is felfigyeltek, akik remélhetőleg biztosítják
majd az idősebb korosztályok utánpótlását. 
– A felnőtt csapatunk megmutatta magát a
megyei első osztályban, ami magasabb szintet
jelent a tavalyi másodosztályhoz képest, mert
nehezebb, profibb játékosok játszanak itt. Vol-
tak sérülések év közben, de komoly baja sen-
kinek nem esett. A bajnokság elején azt tűztük
ki célként, hogy a tizenhatos mezőnyben bent
tudjunk maradni. Ezt teljesítettük: végül a 
9. helyen végeztünk a tabellán. A jövőre nézve
szeretnénk erősíteni, már lehet nagyobbat ál-
modni, és a középmezőnytől még feljebb lépni
– adott tájékoztatást Rábai Attila. Az őszi sze-
zon várhatóan augusztus végén rajtol. 
Az önkormányzat június 17-én köszöntötte
Szerencs Város Sportegyesületének labdarú-
gó-szakosztályát. A focistáknak Koncz Ferenc
polgármester és Nyiri Tibor alpolgármester

gratulált az elmúlt szezon sikereihez, valamint
méltatták az edzők munkáját. Az U14-es és

U16-os ifjúsági csapatok tagjai (fotónkon) tel-
jesítményükért elismerésben részesültek.

Az I. Harangod Mag Kupa birkózóversenyt
rendezték meg június 4-én Bekecsen, ame-
lyen 12 klub 124 sportolója vett részt. A sze-
rencsi birkózó szakosztály képviseletében ti-
zenegy birkózó szerepelt a versenyen, akik
az alábbi eredményeket érték el: 
Gyermek I. korcsoportban első helyezést ért
el Szerencset képviselve Barócsi Balázs 
(35 kg), Gegely Szóráth Ákos a +46 kg-os
súlycsoportban a második lett. Gyermek II.
korcsoportban Szarka Gergő (38 kg) állhatott
a dobogó legfelső fokára. Beregi Bánk (23 kg)
a 2. helyet, Tímár Máté (35 kg) a 3. helyet
szerezte meg. Diák I. korcsoportban Czipa
Dorina + 63 kg-os súlycsoportban a 3. helyen
zárt. A serdülők között Suhaj Trisztán (58 kg)
első helyezett lett. Diák II. korcsoportban Be-
regi Barna (35 kg) a harmadik lett, Demeter
Dánielnek, Szarka Zsigmondnak és Munkácsi
Richárdnak nem sikerült helyezést elérnie 
– tájékoztatta lapunkat Illésy László edző.
Csapatban Szerencs a 6. helyet szerezte meg.
A legjobb hazai versenyző díját Oláh Gergő
(Bekecs) vehette át edzője, Repka Attila olim-
piai bajnok birkózótól.
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eredményes 
birkózók

Az SZVSE futballcsapata idén a közép-
mezőnyben végzett a megyei első osz-
tályban, míg az U16-os korcsoport a
harmadik helyen zárta az idényt.

lezárult a labdarúgó szezon

Rengeteg külföldi és ha-
zai versenyen vett részt
tavasszal a sportlövé-
szetben jeleskedő Bu-
kovszky Péter (fotón-

kon). Idén is sokat ed-
zett, és azt mondja, hogy

megérte a tréningezés, mert a 3x40 összetett
versenyszámban dinamikusan fejlődött a tavalyi
évhez képest. Az ifjú sportlövő részt vett a né-
metországi Suhl városában megrendezett világ-
kupán, ahol a három testhelyzetben ő lőtt a leg-
jobban a csapattársai közül.  Az április 29-május
6. között megtartott világversenyen a mintegy
négyszáz induló között a 30. helyen zárt a sze-
rencsi sportoló. Bukovszky Péter elmondta, hogy
a világkupára a tavalyi év eredményei alapján ju-

tott ki, köszönhetően annak, hogy az elmúlt év-
ben megnyerte az országos bajnokságot, vala-
mint az Olimpiai Reménységek Versenyén egyé-
niben a harmadik lett. Az utóbbi megméretteté-
sen idén is elindult (Plzenben), ahol a három test-
helyzetben ismét jól lőtt a 3x40 versenyszámban.
A sportlövő jelenleg a pihenőjét tölti, és hama-
rosan megkezdi a felkészülést az országos baj-
nokságra, amit szeptember elején rendeznek
meg Nyíregyházán, valamint készül a jövő évi if-
júsági világbajnokságra. Fő célkitűzése, hogy a
2020-as tokiói olimpián indulhasson.
Bukovszky Péter ezúton mond köszönetet a
Bocskai István Katolikus Gimnáziumnak, amiért
segítséget nyújtanak számára tanulmányaiban a
sport mellett, és háláját fejezi ki édesapjának, aki
mindenben támogatja. 

a sportlÖVŐ sikerei és terVei

Rendhagyó módon, a nyári időszakban: június
11-én rendezték meg a több évtizedes hagyo-
mánynak örvendő Zempléni Ulti Találkozót. 
A 69. alkalommal megszervezett kártyaparti-
nak a TIPPROM sport söröző-lottózó adott ott-

hont, a megmérettetésen 22 szenvedélyes ultis
vett részt. 
Az izgalmas fordulókat követően a végered-
mény a következő lett: 1. Dr. Grajz László, 2. Ko-
vács Péter, 3. Lakatos László, 4. Kovács Béla.

lxix. zempléni ulti találkozó

Május utolsó hétvégéjén immár második alkalommal rendezték meg a Szerencs Kupa
ifjúsági kosárlabdatornát, ahol 10 és 11 éves gyerekek mérték össze tudásukat. A sze-
rencsiek Nyíregyháza, Miskolc, és a csehországi Kromerzsízs ellen léptek pályára. 
A kétnapos eseményen csapatunk egy ponttal alul maradva a második helyezést sze-
rezte meg a cseh csapat mögött. Miskolc csapata a harmadik, Nyíregyháza a negyedik
helyen zárt. A győztesek szeptemberben vendégül látják a szerencsi csapatot Cseh-
országban – tájékoztatta lapunkat Nagy Lajos edző.

iFJúsági kosárlabdatorna
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keresztreJtVény
VÍZSZINTES: 1. Márai Sándor sorait idézzük (első

rész). 12. Település Jász-Nagykun-Szolnok megyében. 
13. Anyakocátok. 14. Igazgató röviden. 16. Dél-koreai légi
cég. 17. Vetíthető kép. 18. Agráreszköz. 19. A -va párja.
20. Mobiltelefon márkanév. 22. A férfi párja. 23. Tűzfegy-
verbe való lőszer. 24. Azonos betűk. 25. Gladolínium
vegyjele. 26. Lombos növény. 27. Kocsikerék agyán befelé
szűkülő, vassal bélelt nyílás. 30. Délelőtt rövidítése. 
31. Vegyjele: S. 32. A Velencei Köztársaság szolgálatában
álló mór hadvezér volt. 35. Atkára páros számú betűi. 
36. Zászló. 40. Bútor készítő a mestere.

FÜGGŐLEGES: 1. Mistress rövidítése. 2. Reál közepe! 
3. Középen megkent! 4. Az üstökös magját körülvevő
fénylő gázburok. 5. Fivér. 6. Magyar festő (Bertalan 1855-
1910). 7. Az utolsó magyar királyné volt. 8. Királyi rangra
utaló kiegészítő cím (-'). 9. Tolna megyei település. 10. Ré-
gi hosszmérték (1896 mm). 11. Római 1008-as. 15. Ej mi
…! tyúkanyó, kend …(Petőfi Sándor). 17. Délnyugat rö-
vidítése. 18. Az idézet folytatása (befejező rész).
19. …gele: svájci áruházlánc. 21. Szerencs városrésze. 
23. Kamatozó pénzösszeg. 24. Népcsoport eredeti, első
ismert lakóhelye. 26. Gépen, járművön a mozgás megál-
lítására, lassítására való szerkezet. 28. Műszaki alakulat-
ban szolgáló katona. 29. Isten neve a mohamedán vallás-
ban. 30. A szív ütemesen működik, ver. 33. … Jones: ame-
rikai atléta, bob sportoló. 34. Ságiék szélei nélkül! 
37. … ozmózis: szórakoztató játék. 38. Tóknál páros szá-
mú betűi! 39. A cézium és kálium vegyjele. 41. Thaiföld és
Luxemburg autójele. 42. Teaest közepe!

A 2016. június 10-i rejtvényünk helyes megfejtése: Végtelen mezőkön aranyat rejt a
nyár. A helyes megfejtést beküldők közül Orgonáné Meszlényi Ildikó, 3900 Szerencs,
Felsőkert út 15. szám alatti olvasónk 2 főre szóló belépőjegyet nyert a Szerencsi Fürdő
és Wellnessházba. A nyeremény átvehető a Szerencsi Hírek szerkesztőségében. A június
10-ei helyes megfejtést legkésőbb 2016. augusztus 5-éig postai borítékban, vagy levele-
zőlapon juttassák el szerkesztőségünk címére (3900 Szerencs, Kossuth tér 1.), vagy a Nép-
ház bejáratánál elhelyezett postaládánkba. A borítékra kérjük, írják rá: Keresztrejtvény.

kos: iii. 21. – iV. 20.
Fogadja el azokat a változásokat,

amelyek a környezetében most végbemennek.
E változások miatt személyes kapcsolatai most
kifejezetten nehezen működnek. Augusztus el-
ső pár napja alkalmas egy kellemes utazásra.

bika: iV. 21. – V. 20.
A nehézségek ellenére is meg kell

őriznie a tartását ahhoz, hogy túlélje a
azokat. Akaratos és konok természete érzékeny
embert takar, ez megnehezíti a dolgát, de a
családja a segítségére lesz mindenben.

ikrek: V. 21. – Vi. 21. 
Ebben a ciklusban egyenesbe fordul

végre az élete. A személyes kapcsolatai
rendeződnek és egészségi állapota is helyre bil-
len. A mozgásra több időt fordítson, hogy ne
jelentkezzenek ismét a panaszai. Pénzügyek-
ben szerencse érheti. 

rák: Vi. 22. – Vii. 22.
Mostanában nehezen tud beilleszked-

ni a közösségébe és az összeszokott, régi
gárdában sem érzi jól magát. Úgy tűnik, itt a vál-
toztatás ideje, de ne hamarkodja el a dolgot. Ha
bölcsen akar eljárni, akkor már nem a helyzettel
foglalkozik, hanem a változás utáni jövővel. 

oroszlán: Vii. 23. – Viii. 23.
Változások várhatóak az életében, új

párkapcsolatokkal és üzleti szövetségekkel kikö-
vezve. Az érzéseire hallgasson inkább, ne az eszé-
re. Kellemetlenségre számíthat egy szószegés mi-
att is, ami jó lecke lesz Önnek arra, kiben is bízzon. 

szűz: Viii. 24. – ix. 23. 
A szerencse most Önre mosolyog.

Használja ki! Egy új vállalkozás beindítá-
sára vagy egy nagyobb utazás megvalósítására
érkezett el az idő. Vigyázzon, jó szerencséje mi-
att sok haragosa akadhat.

mérleg: ix. 24. – x. 23. 
Egy-két naptól eltekintve egészen jól

alakulnak a dolgai ebben a ciklusban. Fő-
leg a pénzügyi kilátásai javulnak. A helyreállt
szellemi-lelki egyensúlya miatt fokozódik a tett-
vágya is, ami nemcsak a munkahelyen, de ott-
honában is megnyilvánul. 

skorpió: x. 23. – xi. 22.
Pozitív benyomások érik ebben az

időszakban. Családi kapcsolatai és
pénzügyei megnyugtatóan rendeződnek. Ha
üzleti vállalkozása van, abban egyenesen szár-
nyalni fog. Egyedül az egészség területe prob-
lémás: ne hanyagolja el apróbb panaszait sem.

nyilas: xi. 23. – xii. 21.
Most tartózkodjon a túlzásoktól, a

nagyravágyástól, jusson eszébe, sikerei nagyrészt
csapatmunkának köszönhetőek. Júliusban a sze-
relmi élete virágzásnak indul, ugyanakkor némi
feszültségre is számíthat partnere részéről.

bak: xii. 22. – i. 20.
Változó körülmények, változó szeren-

cse jellemzi ezt a hosszú ciklust az üzleti
és szakmai kapcsolataiban egyaránt. Mostani
törekvéseit később jutalmazni fogják. Jó lelkiál-
lapotban lesz ebben a ciklusban, alkosson!

Vízöntő: i. 21. – ii.19.
Ne az idegenek között keressen segít-

séget, szövetségest, hagyatkozzon a ba-
rátai, jó ismerősei segítéségre a magánéleti prob-
lémái felszámolásában. A nehezebb napokon vo-
nuljon háttérbe, ugyanakkor ne veszítse el az op-
timizmusát. 

Halak: ii. 20. – iii. 20.
A dolgai most nem igazán úgy alakul-

nak, ahogy szeretné. Váratlan helyetek
alakulnak ki Ön körül, nagy óvatossággal kell,
hogy részt vegyen a történésekben. A kellemet-
len következményeket elkerülendő legyen fe-
gyelmezett és járjon nyitott szemmel.

Horoszkóp június 24. – augusztus 12.
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