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NYÁRI 
DIÁKMUNKA
PROGRAM

A Nemzetgazdasági Minisz-
térium által indított projekt
keretében idén is elindult a
Nyári diákmunka program
városunkban. 
(Cikk a 3. oldalon)

DÖNTÉSEK
A SZERENCSI
VÁROSHÁZÁN

Az elmúlt időszak testületi
ülésein számos fontos kér-
désben döntött Szerencs
Város Önkormányzatának
képviselő-testülete. 
(Cikk az 5. oldalon)



Fennállásának 25. évfordulóját ünnepelte a B.-A.-Z. Megyei Polgárőr
Szövetség július 2-án az egyik alapító településen, Taktaharkányban. 
A tizenhetedik alkalommal megtartott B.-A.-Z. Megyei Polgárőr Nap ke-
retében számos polgárőr, valamint velük együttműködő szervezetek tag-
jai is kitüntetésben, elismerésben részesültek. Koncz Ferenc polgármes-
ter (fotónkon jobbra) „Polgárőr Mozgalom Támogatásáért” plakettet ve-
hetett át, Oláh János, a Szerencsi Polgárőr Egyesület elnöke (fotónkon
balra) „Polgárőr Érdemkereszt Arany fokozata” kitüntetést kapott.
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A Miskolci Egyházmegye szervezésében görög katolikus családi na-
pot tartottak július 2-án a Rákóczi-várban. A szórakoztató progra-
mokkal tarkított eseményen – mely közös imádsággal kezdődött 
Dr. Orosz Atanáz püspök vezetésével – több mint ötszázan vettek
részt megyénk egyházközségeiből. Csejoszki Szabolcs parókus el-
mondta, céljuk ezúttal is az volt, hogy felvegyék a kapcsolatot a csa-
ládokkal és hirdessék számukra az evangélium örömét.

A Bocskai István Gimnázium 1966-ban végzett 4. d osztálya tartotta meg félévszázados osztály-
találkozóját június 23-án, Szerencsen. Az 50 éve érettségizett osztály tagjai 32-en végeztek Tokaji
Lídia tanárnő osztályában. Az egykori gimnazisták a találkozó alkalmából felavatták a jubileumi al-
kalomra készített kopjafát a Bocskai István Katolikus Gimnázium udvarán és a temetőbe is elláto-
gattak az elhunyt osztálytársak és tanárok sírjához.

kiTünTeTések a megyei 
polgárőr napon

95. születésnapja al-
kalmából július 19-én
köszöntötték Aikelin
Ferencnét, a Gyémánt-
kapu Idősek Otthoná-
ban. Szerencs Város Ön-
kormányzata nevében
Koncz Ferenc polgár-
mester gratulált Mártika
néninek, majd átadta az
Orbán Viktor kézjegyé-
vel ellátott emléklapot
és a város ajándékát.

szüleTésnapján 
kÖszÖnTÖTTék

ÖTven éve éreTTségizTek

Családi nap a várban

Mikó István Jászai Mari-díjas művész rende-
zésében és főszereplésével A csúnya lány című
kisoperettet vitte színpadra a Mandala Dalszín-
ház július 25-én a szerencsi Rákóczi-várban. 
A vidám jelenetekben gazdag, zenés előadás
teltházat vonzott a történelmi falak közé.

TelTházas
előadás
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Jelenleg 63 tanuló dolgozik 4 órában Sze-
rencs különböző területein a projekt keretében.
19 diák az Idősek Otthonában, 37-en a városi

konyhakertben és 7 fő az Általános Művelődési
Központban végez feladatokat. A diákmunká-
sok a Szerencsi Városgazda Nonprofit Kft. 

alkalmazásában állnak, így a fiatalok irányítá-
sát, felvételét és adminisztrációját is a cég in-
tézi. Az idősek otthonában a karbantartási
munkálatokban segítenek; feladataik közé tar-
tozik többek között a festés, gyomlálás, kerí-
tésjavítás, sepregetés. A városi konyhakertben
a burgonya- és hagymaültetvényeken gyomta-
lanítanak. Lapzártánk idején éppen a vörös-
hagyma betakarításán szorgoskodtak a diákok.
Az Általános Művelődési Központban dolgozó
tanulók információs feladatokat látnak el és a
IX. Országos Csokoládé Fesztiválra szóló belé-
pőjegyeket árusítják a cukorgyári körforgalom
mellett található információs pontban. Július-
ban 56-an vettek részt a programban, ebből 
42 fiatal augusztusra is vállalta a munkát.

Az augusztus 26-áig tartó „Nyári diákmun-
ka” program keretében nyújtott támogatások
forrását a Nemzetgazdasági Minisztérium biz-
tosítja 1,9 milliárd Ft összköltséggel. M. B.

A Nemzetgazdasági Minisztérium által indított projekt keretében idén is elindult a „Nyári diákmunka” program városunk-
ban. A július 4-én kezdődött munkalehetőség az előző évekhez hasonlóan elősegíti a 16 és 25 év közötti nappali tagozatos
tanulók munkához jutását, és ezzel a korai munkatapasztalat mellett, jövedelemben is részesíti őket.

munkával TÖlTik a szünidőT

Az új rendszer szerinti munkálatok tehát július
első napjával elkezdődtek, amelynek első fon-
tos lépése az ellenőrzések időpontjáról szóló ki-
értesítések eljuttatása volt az érintett lakosság-
hoz. Mint arról Hajdu Márton, a BM Országos
Katasztrófavédelmi Főigazgatóságának tűzoltó
alezredese tájékoztatta lapunkat, országosan
414 fővel (kéményseprők, ügyfélszolgálati mun-
katársak, adminisztrációs munkatársak) kezdte
meg működését a katasztrófavédelem kémény-
seprőipari szerve, amelyből 31-en dolgoznak
Borsod-Abaúj-Zemplén megyében. 

A szóvivő kiemelte: a legjelentősebb változás
az idei év második félévétől, hogy a jogszabá-
lyok változásának értelmében – szolgáltatótól
függetlenül – ingyenessé vált a lakosság számá-
ra végzett sormunka. (A „kiszállás” – azaz a sor-
munka – a külön megrendelés nélkül, előzetes
értesítést követően, rendszeres időközönként el-

végzett kéményellenőrizést és tisztítást, vala-
mint a négyévente elvégzendő műszaki felül-
vizsgálatot foglalja magába.) Emellett a kataszt-
rófavédelem kéményseprőipari szervének szol-
gáltatási területén új, egységes ügyfélszolgálati
rendszert alakítottak ki a lakosság gördüléke-
nyebb ügyintézése érdekében. A ka tasz t ró -
favédelemnél dolgozó kéményseprők számára
XXI. századi, homogén eszközpark áll rendelke-
zésre, ami jelentős mértékben hozzájárul a ma-
gas színvonalú szolgáltatáshoz.

Mindezek mellett az ellenőrzések gyakorisá-
gának vonatkozásában is változást hozott az új
szabályozás. A tervezett sormunka jogszabály-

ban meghatározott általános gyakorisága sze-
rint az ellenőrzés a szilárd tüzelésű berendezé-
sekhez kapcsolódó égéstermék-elvezetők ese-
tében évente, a gázüzemű és a zárt rendszerű
tüzelőberendezésekhez kapcsolódó kémények
vagy kéményrendszerek esetén kétévente, va-
lamint a kémények teljes nyomvonalának mű-
szaki felülvizsgálata pedig négyévente kötele-
ző. Ezek alapján, használatban lévő tüzelőbe-
rendezésének típusa szerint évente, vagy két-
évente kapnak majd értesítést az ellenőrzésről
az érintettek – hívta fel a figyelmet Hajdu Már-
ton tűzoltó alezredes. (Fotó: BM OKF)

H. R.

A kéményseprőipari szolgáltatás terü-
letén 2016. július 1-jén bevezetett új
szabályozás értelmében immár a ka-
tasztrófavédelem kéményseprőipari
szerve látja el az ezzel kapcsolatos fe l -
a datokat az ország 1835 településén,
köztük Szerencsen is. Ezzel egyidejűleg
a lakosság számára végzett sormunka
díjmentessé vált, valamint egységes
ügyfélszolgálati rendszert vezettek be
a szolgáltatási területükön.

áTalakulT a kéményseprés rendszere
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A Szerencsi Polgárőr Egyesület vezetője, Oláh
János érdeklődésünkre elmondta, hogy hozzá-
juk július 26-án este 19 órakor érkezett az első
bejelentés, hogy a vihar Szerencset is elérte. 
A polgárőr parancsnok két kollégájával indult
el a város bejárására. Azt tapasztalták, hogy a
Prügyi úton, a Nagyvárad és a Kolozsvár úti
buszmegállónál hatalmas víz áramlik. Az árkok

is teljesen megteltek, 40-50 cm magasan állt a
víz. A Rákóczi út alsó szakaszán és az állomás-
nál szintén a felgyülemlett csapadék okozott
gondot, amíg az elnyelők elvezették a vizet, át-
menetileg megnehezítette a közlekedést. Az
Eperjesi úton a csapadékvíz elvezető telítődött,
a Dózsa György úton lakók pedig a beázások
miatt telefonáltak. A vihar során a Táncsics utca
végén lévő ház kéményébe villám csapott. Ké-
sőbb a piactérről érkezett bejelentés, hogy az
ottani területet is elöntötte a víz. A Késmárk ut-
cában villámcsapás következtében kigyulladt
egy nyaraló. A teljes terjedelmében lángoló
épületet a helyi és az encsi hivatásos tűzoltók
a katasztrófavédelmi műveleti szolgálat irányí-
tásával oltották el. – Több kilométeres körzet-
ből is lehetett látni, hogy ég a hegyen valami és
jöttek a hívások, hogy mi lehet az. A rendőrség-
től tudtuk meg, hogy egy hétvégi házról van szó
– mondta Oláh János. 

A polgárőrök az este folyamán tovább folytat-
ták a bejárást. – Elmentünk a Fecskésre is, ott
nyugodt volt a helyzet, Ondon szintén jól vizsgá-
zott a csapadékvíz-elvezető árok. Szerencsen a
mélyebben fekvő területeken okozott gondot a
hirtelen lehullott, nagy mennyiségű eső – nyilat-
kozta a polgárőr. Elmondása szerint a lakosság-
ból sokan kértek segítséget a polgárőrségtől, na-
gyobb problémák esetén pedig a tűzoltóságot és
a katasztrófavédelmi szerveket értesítették. 

A viharkárok után számos bejelentés érkezett
a biztosító társaságokhoz is. A Szerencsi Hírek ál-
tal megkérdezett biztosítóknál Szerencsen és kör-
nyékén egységenként átlagosan 40-100 kárese-
ményt jelentettek be, majd gyors és szakszerű
ügyintézéssel, valamint kárszakértő bevonásával
kezdték meg az intézkedést a társaságok. A kár-
értékek a 30 ezer forinttól akár a 400-500 ezer
forintot is elérték. Legjellemzőbb probléma a vil-
lámcsapás, az elektronikai berendezések meghi-
básodása, valamint a lakások beázása volt: a te-
tőn, ablakokon és a kémény mellett befolyt eső
átnedvesítette a falakat, bútorokat.

A Tatay Zoltán úton lakó Balázs Edina ottho-
nát teljesen eláztatta a július 26-i, nagy mennyi-
ségű csapadék. Elmondása szerint arra lett fi-
gyelmes, hogy a tetőn keresztül befolyik a víz
a szobákba, valamint az úton hömpölyögő eső
az udvarára is beömlött. Az udvar szintje lejjebb
van, mint az úttest, így a csapadék utat tört
magának, egyenesen a házba. A talaj nem tud-
ta elnyelni a nagy mennyiségű vizet és a
szennyvíz is visszaáramlott. A padló burkolata

és a bútorok is sárosak, vizesek lettek. Tönkre-
mentek a háztartási gépek: a mosógép, a cent-
rifuga, a hűtő. A család vödrökkel próbálta a vi-
zet kihordani a házból, de az éjszakát kényte-
lenek voltak máshol tölteni. Az elázott lakást a
tulajdonos több-kevesebb sikerrel azóta is pró-
bálja rendbe hozni. Balázs Edina egyedül neveli
három gyermekét, biztosítása nincs, ezért se-
gítségre van szüksége, mert önerőből nehezen
tudja pótolni a tönkrement holmikat.

Koncz Ferenc polgármester az események kap-
csán kiemelte, hogy hirtelen lezúduló, nagy meny-
nyiségű eső esetén a csapadékvíz elvezető rend-
szer az egyik legfontosabb védelmi eszközünk,
különösen az olyan földrajzi adottságokkal ren-
delkező város esetében fontos ez, mint Szerencs.
– A Bakó utcai vízelvezető kiépítésével elkerültük,
hogy a víz a hegyről a városra zúduljon. Ezt a Ha-
tár útnál, a Bekeccsel közös csatornaterületen ve-
zettük ki. Az ondi településrészen levő elvezető
árok is jól funkcionált – mondta a városvezető. 
– Ettől függetlenül akadtak nehézségek, különö-
sen a város alacsonyabb területein. Kiderült, hogy
egyes helyeken nem megfelelő dőlésűek az útja-
ink, az is megmutatkozott, hogy bizonyos része-
ken az útpadka magasabb, mint az árok bevezető
része, ezért nem az árokba folyt a víz, hanem az
útra. Szerencsére személyi sérülés nem történt és
egy-két órán belül mindenhonnan levonult a víz
– mondta el a polgármester, hangsúlyozva, hogy
felmérték a tapasztalt problémákat a városban,
és azon dolgoznak, hogy ezeket kijavítsák, vala-
mint pályázati forrásból szeretnék a vízelvezető
rendszert tovább fejleszteni. H. R., M. B., R. P.

Az elmúlt hetek extrém csapadékos
időjárása városunkban is jelentős ká-
rokat okozott az egyes lakóingatlanok-
ban. A július 26-i és 28-i viharok miatt
gondok voltak az áramellátással, több
szerencsi utca víz alá került, valamint
villámcsapás következtében kigyulladt
egy hétvégi ház.

szerenCs a nagy esőzések uTán



Koncz Ferenc elő-
terjesztésében kifej-

tette, hogy Takács M. Istvánnak rendkívül nehéz
munkája volt az elmúlt öt évben, hiszen óriási
adóssággal kellett a gazdasági társaságot át-
vennie. A nehézségekkel sikerült megbirkóznia:
a szerteágazó feladatokkal foglalkozó cég évről
évre kevesebb önkormányzati támogatással
működik, teljesen törvényesen és mindenki
megelégedésére. Mint elhangzott, ennek fényé-
ben nem lenne korrekt a város részéről, ha pá-
lyázatot írnának ki a tisztség betöltésére. A pol-
gármester hangsúlyozta, hogy a törvény lehe-
tővé teszi, hogy önkormányzati gazdasági tár-
saságok ügyvezetőjének megválasztásánál ne
írjanak ki pályázatot. Az önkormányzat ezúttal

a meghosszabbítás mellett dönt, ami részben
elismerés a jelenlegi igazgató személye felé, és
erkölcsi támogatás a munkáját illetően. Koncz
Ferenc kiemelte, hogy Takács M. István úgy dol-
gozik, hogy nemcsak azt nézi, hogy mit kap ér-
te, hanem azt is, hogy hogyan tud a közösség
hasznára lenni és ezért áldozatokat is hoz. Ja-
vasolja tehát a megbízatás meghosszabbítását.
A javaslatot a felügyelő bizottság és a grémium
is egyhangúlag támogatta.

A képviselő-testület tagjai mindannyian elis-
meréssel szóltak az ügyvezető eddigi munkájá-
ról és sok sikert kívántak a következő öt évre.
Takács M. István megköszönte a bizalmat, va-
lamint a segítséget mindazoknak, akik a mun-
káját, törekvéseit támogatják.
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Az önkormányzati alapítású, száz százalékban önkormány-
zati tulajdonban lévő Szerencsi Városüzemeltető Nonprofit
Kft. igazgatói feladatait Takács M. István (fotónkon) látta
el az elmúlt öt esztendőben, megbízatásnak időtartama
2016. augusztus 31-én lejár. Szerencs Városának Önkor-
mányzata az augusztus 4-ei rendkívüli testületi ülésen
döntött az ügyvezető újraválasztásáról.

Dr. Sipos Attila, a Szántó J. Endre Egyesített
Szociális és Egészségügyi Intézet Szociális és
Gyermekjóléti Alapszolgáltatási Központ igaz-
gatója tájékoztatta a testületet az „Integrált
térségi gyermekprogramok” című pályázatról,
mely folytatása a nemrég lezárult „Eséllyel a jö-
vőbe – Gyermekesély program a Szerencsi kis-
térségben” projektnek. A program segítséget
nyújt a gyermekeket sújtó nélkülözés megaka-
dályozásában és a hátrányos helyzetűek esé -
lyei nek növelésében. A képviselő-testület a pá-
lyázat benyújtása mellett döntött. 

Napirendre került a Nemzeti Szabadidős-
Egészség Sportpark Program is, melynek célja,
hogy olyan közösségi területeket alakítsanak ki
a településeken, ahol valamennyi korosztály ak-
tívan töltheti el a szabadidejét. Sikeres pályázat
esetén az önkormányzat feladata a helyszín biz-
tosítása. A telepítést követően fenntartási, üze-
meltetési, karbantartási és finanszírozási köte-
lezettség nem merül fel a beruházás kapcsán.
A városatyák egyhangúan határoztak a prog-
ramban való részvételről és a sportparkok meg-
valósítása esetére a Tatay Zoltán Ifjúsági Sport-
telepet, a Simai Ifjúsági Tábort és Szerencs bel-
területén és a Váczi út – Kölcsey út által hatá-

rolt helyszíneket jelölték ki a sportlétesítmények
létrehozására.

A napirendek sorában Király Judit közműve-
lődési szakreferens ismertette, hogy Tokaj vá-
rosa pályázni szeretne a 2023-as Európa Kultu-
rális Fővárosa címre, és terveik szerint egész 
Tokaj-Hegyalját bevonnák ebbe a lehetőségbe.

Koncz Ferenc polgármester szerint Szerencsnek
érdemes támogatnia a kezdeményezést, mert
az előkészületek, fejlesztések városunk számára
is előnyösek lehetnek. A képviselő-testület szin-
tén e mellett tette le voksát.

A napirenden szereplő ingatlanvásárlásról
zárt ülésen tanácskozott a grémium.

rendkívüli ülésen TárgyalTák

A városi önkormányza-
tok szakmai rendezvé-
nyének, a polgármeste-
rek randevújának au-
gusztus 25-én 14 órától

a szerencsi Turisztikai
Központ lesz a helyszíne. 

A városvezetők évente megrendezésre kerülő ta-
lálkozóját a Szféra Európa Kft. 1995 óta rendezi
meg a mindenkori belügyminiszter védnöksége
és támogatása mellett. Az idei eseményen Pogá-
csás Tibor, a Belügyminisztérium önkormányzati
államtitkára tart előadást, valamint átadják a
Szféra által alapított, az „Az év polgármestere”,
„Az év alpolgármestere” és „ Az év jegyzője” dí-
jakat, melyeket azok a városvezetők kapnak, akik
a polgárok szavazatai alapján leginkább kiérde-
melték a lakosság megbecsülését. 

Szavazni kizárólag a rendezvény honlapján
(www.szferaeuropa.hu) lehet, augusztus 19-én
éjfélig.

polgármesTerek
Találkozója
szerenCsen

Szerencs Város Önkormányzatának
képviselő-testülete július 19-én rend-
kívüli ülést tartott, melyen főként pá-
lyázati kérdésekről tanácskoztak a vá-
rosatyák.

TelepülésvezeTők TanáCskozása
Bekecs, Legyesbénye, Mezőzombor és Szerencs önkormányzatának vezetői (fotónkon) a korábbi

évek hagyományának megfelelően idén is megtartották összevont testületi ülésüket. Az esemény-
nek ezúttal a mezőzombori községháza adott otthont június 29-én. Az összejövetel elsősorban
arra szolgált, hogy a képviselők találkozzanak és beszéljenek egymással településük fejlődéséről,
valamint kistérségi és önkormányzati kérdésekről. A polgármesterek beszámoltak az elmúlt évben
végzett tevékenységükről, a településeken történt változásokról, és az elkövetkező időszakra vo-
natkozó terveikről.

ÚjraválaszToTTák az ügyvezeTőT
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A Rákóczi-vár árkádos termeiben Tóth Mik-
lósné által festett és rajzolt virágok, alakok, táj-
képek, sorozatok ékítik a falakat. A Szerencsi
Művelődési Központ által szervezett kiállításon
ezúttal régen nem látott és eddig soha be nem
mutatott alkotások is megtekinthetőek. 

A tárlat megnyitóján, július 30-án Nyiri Tibor
idézte fel Tóth Miklósné pályáját és méltató
gondolataiban kiemelte, hogy a néhai művész-
tanár érdemei közül a legfontosabb az, hogy a
tanítványainak olyan látásmódot adott, ami egy
életen keresztül elkíséri őket. Olyan tudást kap-
tak útravalóul, amellyel a diákok bárhova is ke-
rültek, művészeti alkotásaikon keresztül min-
denhol sikerre, elismerésre számíthattak. Bár az
alkotó 2013-ban elhunyt, szellemisége, munkás-
sága megmaradt, ezzel él tovább emlékeze-
tünkben – fogalmazott az alpolgármester. 

Az alkotó lánya, Szederné Tóth Zsuzsa lapunk
érdeklődésére elmondta, hogy édesanyja vég-
akarata és vágya többek között az volt, hogy a
szerencsiek ne felejtsék el őt, ezért bemutatott
művein keresztül szerették volna felidézni Irénke
néni alakját, munkásságát. 

A kiállítás augusztus 24-éig tekinthető meg
az intézmény nyitvatartási idejében.

Tíz esztendő eltelte után ismét a sze-
rencsi Rákóczi-vár történelmi falai kö-
zött állították ki Tóth Miklósné, néhai
művésztanár festményeit, grafikáit. 
A tárlat megrendezésének célja többek
között az volt, hogy a sokak által tisz-
telt és nagyra becsült alkotó emlékét
ápolja és megőrizze Szerencs.

Hatodik alkalommal rendezett családi napot és regionális sváb találkozót au-
gusztus 6-án Szerencs Város Német Nemzetiségi Önkormányzata és a Szerencs
Német Nemzetiségi Közösségéért Alapítvány az Árpád-hegyi Horgásztó és Sza-
badidőközpontban. 

kiállíTás
TóTh miklósné

emlékére

Családi nap és sváb Találkozó

A közigazgatási rendszer adottsá-
gai miatt eleve több település választ
egy polgármestert, így Nyárádszere-
da vezetője egyben további telepü-
lések (köztük két román község) első
embere is. Belátták, hogy nincs értel-
me a közel 40 települést számláló
Nyárádmente falvai közötti versen-
gésnek, ehelyett úgy döntöttek, ösz-
szefogva, egy helyen legyen a bemu-
tatkozásuk, vigassággal, zenei prog-
ramokkal fűszerezve. Ennek kereté-
ben szervezték meg a hagyományos
termékek vásárát is, amely helyi íze-
ket és kézműves termékeket vonul-
tatott fel. A programsorozaton külön
gondoskodtak a fiatalok szórakoz-
tatásáról is: a Nyárádszeredai Ifjúsági Egyesület táncos rendezvényt szervezett, fellépett a Bekecs
Néptáncegyüttes utánpótlás és bekecsalji szépségverseny is színesítette a programpalettát a Nyá-
rádmenti Napokon – számolt be lapunknak a látogatásról Dr. Egeli Zsolt alpolgármester.

láTogaTás TesTvérvárosunkban

Az eseményen Árvay Attila, a nemzetiségi ön-
kormányzat elnöke beszédében beszámolt az
önkormányzat elmúlt évi munkájáról, majd Tircsi
Richárd, az Emberi Erőforrások Minisztériumának
főosztályvezetője köszöntötte a résztvevőket. 
– A világ bármelyik részére sodródtak a svábok,
mindenhol hasznos tagjai voltak az ott lévő tár-
sadalomnak, azért dolgoztak, hogy értékesebbé
tegyék új hazájuk életét. Így vagyunk ezzel mi,
magyarországi svábok is – hangzott el. 

Koncz Ferenc polgármester a nemzetiségi kö-
zösségek kultúrájának megőrzését hangsúlyozta
megnyitó beszédében, majd a Sárospataki Né-
met Önkormányzat énekkara, a Die Grossturwal-
ler csoport, a Rátkai hagyományőrző népdalkör,
valamint a szerencsi Rákóczi Zsigmond Refor-
mátus Általános Iskola diákjai léptek fel. A ha-
gyományőrző csoportok műsora mellett szere-
pelt a családi nap programjában tűzoltó bemu-
tató, íjászat és habparty is.

Balról: Dr. Egeli Zsolt alpolgármester, Dr. Korondi Klára képviselő
asszony és Tóth Sándor, Nyárádszereda polgármestere. (Fotó: Sfl)

Erdélyi testvérvárosunk, Nyárádszereda meghívására Szerencs Város Önkor-
mányzatának delegáltjai is részt vettek a július 29-31. között megrendezett
Nyárádmenti Napokon. A korábbi évektől eltérően a gazdasági napokat immár
kistérségi rendezvényként tartották meg a településen. 



A Klebelsberg Intézményfenntartó Központ
(Klik) Budapesten megtartott állománygyűlésén
július 19-én átadták a tankerületi központi igaz-
gatók kinevezéseit. Az eseményen Balog Zoltán,
az emberi erőforrások minisztere hangsúlyozta:
az igazgatóknak kell lenniük az igazi vezetőknek
az iskolákban, az előző keretrendszer túlságosan
leértékelte a munkájukat.

A Szerencsi Tankerületi Központ élére (illeté-
kességi terület: Szikszói Tankerület, Encsi Tanke-
rület, Tokaji Tankerület, Szerencsi Tankerület)
Szabó Árpádot nevezték ki.

Fotó: MTI

A Szerencsi Polgármesteri Hivatal ügyfélszolgálatán október 15-éig tanévkezdési támogatásra nyújthatják be kérelmüket az általános isko-
lában, illetve középfokú oktatási intézményben tanulmányokat folytató gyermek jogán azok a szülők, vagy törvényes képviselők, akik 
2015. március 1. napját megelőzően létesített, állandó lakcímmel rendelkeznek Szerencsen. Tanévkezdési támogatásra jogosult továbbá saját
jogán az a nagykorú hallgató, aki első felsőfokú végzettsége megszerzése érdekében nappali oktatás munkarendje szerinti tanulmányokat
folytat. A támogatás összege 10.000 Ft/tanuló, melyet Erzsébet-utalvány formájában kapnak a jogosultak. A támogatási kérelem letölthető a
www.szerencs.hu honlapról, illetve beszerezhető a Szerencsi Polgármesteri Hivatal információs pultjánál. A kérelemhez csatolni kell a szülő
(kérelmező) és a gyermek lakcímét igazoló hatósági igazolvány másolatát, valamint közép-, ill. felsőoktatásban résztvevők esetében az oktatási
intézmény által kiadott tanulói/hallgatói jogviszony fennállásának igazolását.
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Takács Zoltán (fotónkon), a sze-
rencsi csokoládégyár egykori fő-
mérnöke és igazgatója 50 évvel
ezelőtt kapta meg gépészmérnöki
oklevelét, így idén átvehette
aranydiplomáját egykori tanintéz-
ményétől. 

Takács Zoltán saját bevallása szerint
mindig is szorgalmas tanuló volt, a humán
és a reáltantárgyak is egyaránt érdekelték

ifjú korában. Középiskolai tanulmányait a Bocskai István Gimnáziumban
végezte, majd több külföldi egyetemre is jelentkezett. A Miskolci Nehéz -
ipari Műszaki Egyetem gépészmérnöki karára nyert felvételt és diplomá-
ját 1966-ban kapta meg. Ezt követően a Miskolci Egyetem Gépipari Gaz-
dasági Mérnöki Karának volt a hallgatója. Kezdő mérnökként Sirokban
dolgozott a Mátravidéki Fémművekben, majd Szerencsen, a csokoládé-
gyárban beruházási osztályvezető lett. Műszaki osztályvezetőként, ké-
sőbb főmérnökként is tevékenykedett és koordinálta a Nestlé italporok
gyártásának Szerencsre telepítését. Munkája során megkapta az Élelmi-
szeripar Kiváló Dolgozója és a Kiváló Munkáért miniszteri kitüntetést.
1994-ben főmérnöki beosztása mellett egyidejűleg a gyárigazgatói fel-
adatokat is ellátta. Takács Zoltán 2002 óta nyugdíjasként éli mindennap-
jait, idejét legszívesebben a családjával és az unokáival tölti, emellett so-
kat olvas, valamint igyekszik fitt maradni: naponta leússza az egy kilo-
méteres távot.

aranydiplomás
szerenCsi mérnÖk

Tanévkezdési TámogaTás igényelheTő

kinevezTék a TankerüleTi igazgaTókaT

Szent István király 
és az új kenyér ünnepe

Szerencs Város Önkormányzata 
és a Szerencsi Művelődési Központ 

augusztus 20-án 
államalapító Szent István király 

és az új kenyér ünnepére 
várja az érdeklődőket. 

Az események sora 9.30 órakor, szentmisével kezdődik a Mun-
kás Szent József római katolikus templomban, majd 15 órától ren-
dezik meg a városi ünnepséget a Rákóczi-vár udvaros palotaszár-
nyában, ahol beszédet mond Koncz Ferenc polgármester és 
Dr. Mengyi Roland országgyűlési képviselő. Ezt követően Balázs
Pál református lelkész, Csejoszki Szabolcs görög katolikus paró-
kus, és Kocsis Sándor
római katolikus plébá-
nos mond ökumeni-
kus imát. Az új kenyér
megáldása és meg-
szentelése után a
megemlékezők koszo-
rúkat helyeznek el
Szent István emléktáb-
lájánál a várudvaron.



Szerencs társadalmi életében is inkább a kü-
lönféle csoportosulások, az egyletek töltöttek
be fontos szerepet. Az ekkoriban szerveződött
egyletekről írta Bodor Antal, a magyar falusi
művelődési egyesületek lelkes támogatója az
alábbiakat: „Kevesen értékelik helyesen a falusi
egyesületek és körök jelentőségét, jóllehet ez
még nagyobb, mint a városiaké. Hisz a sokféle
iskola, könyvtár, múzeum, színház, tanfolyam
művelő és lelket nemesítő munkáját is a kultu-
rális, jóléti és gazdasági célú egyletekkel vannak
hivatva falun pótolni.” A népművelő szerep fel-
vállalása is célja volt az 1887–1914 közötti évek-
re tehető egyesületalapítás hőskorának.

Az akkor még községnek minősített telepü-
lésünkön 1887-ben alakult meg az első, ilyen
formációnak tekinthető társaság, az Általános
Ipartestület (archív fotó jobbra). Bizonyára
nem véletlen, hogy a községekben éppen az
iparosok alakítottak először afféle érdekvédel-
mi társaskört, ahol beszélgetni, újságot olvasni,
helyi gondokról-bajokról vagy éppen megyei,
netán országos ügyekről, szakmai tapasztala-
tokról lehetett eszmét cserélni, hiszen a falu
nagyszámú iparosai már a céhes élet felvirágoz-
tatásában is jeleskedtek. Főleg esténként és
munkaszüneti napokon élénk volt a társasági
élet az iparosok székházában. Többféle társas-
játék, tekepálya, gazdag könyvtár állt a szabad -
idejük eltöltésére. A helyi iparostársadalom ala-
pította klub végül is jó kovásznak bizonyult:
1888-ben Társaskör néven újabb egyesület ala-
kult, amely szélesre tárta kapuit bármely helyi
polgár előtt, aki meg tudta fizetni a tagdíjat.

Mivel a Fedák Miklós vezette Társaskörben ak-
tív közéleti tevékenység is folyt, ennek az egye-
sületnek a megalakulásától számíthatjuk Sze-
rencsen a társadalom problémák iránt fogé-
kony, a közösség ügyeivel foglalkozó polgári
gondolkodásmód szélesebb körű elterjedését. 

Az egyházak sem maradtak le a közösségi
körök megalakítása terén, hiszen az izraelita
hitközség már 1899-ben Kornitzer Salamon irá-
nyításával Jótékonysági Egyletet, majd két év
múlva Chevra Kadischa Szentegyletet alapí-
tott, illetve 1906-ban Keizler Emánuelné szerve-
zett Izraelita Jótékonysági Nőegyletet.

A katolikus egyházközség 1939-ben kulturális
épületet emelt, melyben a Szerencsi Római
Katolikus Legény és Leányegylet tartotta
meg rendezvényeit. A Keresztény Ifjúsági Egye-
sület 1943-ban Ondon országos konferenciát
rendezett, melyen jelen volt és előadást tartott
a KIE országos titkára Nagy Gyula is. Reformá-
tus Leány és Ifjúsági Egyesület is működött
a községben. A Fáy András Társaságot 1940-
ben alapította Bencsik Béla főszolgabíró, azok-
nak a zempléni írók, költők, alkotóművészek tá-
mogatására, akik e megyében élnek, vagy szü-
lettek.

A Szerencsi Cukorgyár megalapításától kezd-
ve igyekezett a dolgozók kulturális igényeit ki-
elégíteni, egyrészt a törzsgárda jobb összeko-
vácsolása érdekében, másrészt hogy elterelje
figyelmüket a politizálástól. Törekvéseik meg-
valósításának első eredménye az 1913-ban
megalakult Cukorgyári Alkalmazottak Ön-
képző Köre. A hétköznapi néven „Gyári-kör-
nek” nevezett épület kezdetben valóban a mun-
kások találkozásának színhelye volt. Nemcsak
a gyár, hanem Szerencs és a környék kulturális
életét is fellendítette a színjátszó-csoport, a da-
lárda, a fúvószenekar, a tánczenekar, a könyv-
tár. (Nyitray Előd fotója – balra – 1971-ben ké-
szült a Gyári-körben egy farsangon.)

A második világháborút követő években az
egykori gazdag egyesületi élet semmivé lett. 
A szabadidő eltöltésének újabb formája, első-
sorban az idegenforgalom kezdett fejlődésnek
indulni. 

O.Z.É.
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A rohamléptekben modernizálódó városi, elsősorban polgári réteg mellett a múlt század elején, a falusi lakosság nagy tömbjei
lényegében továbbra is hagyományos módon élték életüket. A nyaralás, a turizmus számukra ismeretlen fogalmak, egzotikum
volt, s nem életük, mindennapjaik szerves része.

szabadidő, szabadság anno ii.



Szántó Kálmán 1942-ben, a Somogy megyei
Csököly községben született. Nem volt könnyű
gyermekkora: miután az ötvenes években el-
kezdték szervezni a faluban a termelőszövetke-
zeteket, családja nem akart belépni a tsz-be,
ezért házukat, földjüket kisajátították. Végül ro-
konaik fogadták be őket egy szobába. Már fia-
tal korában is érdeklődött az édesipar iránt, kö-
zépiskolai tanulmányait a kaposvári Cukoripari
Technikumban végezte. Akkoriban minden vég-
zősnek meg kellett jelölnie két cukorgyárat,
hogy hol szeretne elhelyezkedni, és mivel koráb-
ban sok szépet hallott diáktársaitól Szerencs ről,
ezt a várost jelölte meg az első helyen. 

1960. augusztus 8-a tehát nevezetes dátum
Szántó Kálmán életében, akkor került Szerencs-
re pályakezdőként. Az első két évben a Bocskai
úton lakott, majd a Gyári kertben kapott lakást.
A Szerencsi Cukorgyárban (a Zempléni Múzeum
fotóján jobbra) az első időkben a laboratórium-
ban dolgozott, a második évben pedig már a
diffúzión, kezelőként. Közbejöttek a katonaé-
vek, beiskolázták tartalékos tiszti iskolába, le-
szerelése után beszervezték a KISZ-be, majd a
munkásőrségbe. Időközben elgondolkodott
azon, hogy visszatérjen-e Kaposvárra, de végül
itt maradt. Úgy érezte, elfogadták a cukorgyári
emberek, jól érezte magát Szerencsen. 1964-
65-ben üzemvegyészként dolgozott, 1966-77-
ig a nyersgyári oldalon volt művezető (fotónkon
lent). 1977-79-ig segédműszakvezető, 1979-től
a répafeldolgozás műszakvezetője volt a nyug-
díjazásáig. 

Nagy szeretettel beszél egy-
kori munkájáról ennyi idő táv-
latából is, mint mondja, meg-
erőltető feladat volt, de na-
gyon szerette a cukorgyártás
technológiájának minden moz-
zanatát. A cukorrépa beúszta-
tásától kezdve, a feldolgozáson
át, egészen az elkészült kris-
tálycukor bezsákolásáig, vagy
silózásáig tartozott hozzá a
munkafolyamatok irányítása. 
A Róbert diffúziók idején még
alig kétszáz vagon répát dol-
goztak fel naponta, hiszen ak-
kor még lábbal taposták a ré-
paszeletet. A technológia fejlő-
dése a termelés növelését hoz-
ta magával, ezzel párhuzamosan
pedig egyre kevesebb dolgozóra volt szükség.
Végül, a modern eszközökkel felszerelt gyárban
már napi 700 tonna cukorrépát dolgoztak fel –
idézte fel az cukoripari szakember.

Szántó Kálmán nagy örömmel mesélt család-
járól is: feleségét, aki a papír-írószer boltban dol-
gozott, 1968-ban ismerte meg, a rá következő
évben örök hűséget fogadtak egymásnak, azóta
is együtt élnek. 15 esztendeig küzdöttek azért,
hogy gyermekük lehessen, majd ugyan megál-
dotta őket a sors egy kislánnyal, de ő csak pár
napig élt. 1986-ban jött a világra fiuk, születé-
sétől vele voltak elfoglalva, vele töltötték az éle -
tet jóformán, fogalmazott Kálmán bácsi. 

Ennél a pontnál ismét felidézte gyermekkora
egy fontos szakaszát: imádott biciklizni, 12 éve-
sen kapta első kétkerekűjét, mellyel Kaposvárról
Csökölyre karikázott rendszeresen a nagymamá-
hoz, majd vissza. Szerencsre kerülve csatlakozott
a szerencsi Kinizsi Sportkör kerékpáros szakosz-
tályához, versenyszerűen is sportolt. Az aktív
mozgás iránti szeretetét fia is megörökölte, aki
számos díjat szerzett kerékpárversenyeken.

Szántó Kálmán úgy érzi, munkáját anyagilag
és erkölcsileg is elismerték. 1977-ben Élelmiszer -
ipari Kiváló Dolgozó kitüntetést, 1999-ben Bég-
hin Say plakettet kapott. Büszkén mesélte, hogy
mintegy húsz év után visszaült az iskolapadba:
a Szegedi Élelmiszeripari Főiskolán 1985-ben
szerzett gépészmérnöki diplomát gépész sza-
kon, ami szakmailag komoly mérföldkő volt
számára. 25-ből hatan végezték el a szakot,
most szervezik osztálytalálkozójukat. 2001 au-
gusztusának végén volt az utolsó munkanapja,
2002 márciusától van nyugdíjban. Egészen a
gyár bezárásáig minden kampányidőszakban
visszahívták dolgozni, műszakvezető helyettes-
ként számítottak értékes szakmai tapasztala -
taira. Szántó Kálmán elmondta, hogy a gyári
évekre, a kollégákkal alkotott jó közösségre
mindig örömmel emlékszik vissza. Egyedül a
2008-as évet írja feketével emlékeiben: elmon-
dása szerint a cukorgyár bezárása úgy érte,
mint egy infarktus, hiszen az egész életét ennek
szentelte. Az utolsó napon többek között 
120 dolgozó búcsúzott a gyártól fájó szívvel, kö-
zöttük volt ő is. H. R.

Aki a Szerencsi Cukorgyár fénykorában az üzemben dolgozott, annak bizonyára ismerősen
cseng Szántó Kálmán (fotónkon) neve. A ma már nyugdíjas éveit töltő, egykori műszakvezető
lapunk megkeresésére idézte fel a szerencsi cukoriparban eltöltött évek emlékeit.

a Cukoriparnak
szenTelTe éleTéT
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szerencs Város Önkormányzata idén is megrendezi a térség legnagyobb gasztronó-
miai eseményét, az Országos Csokoládé Fesztivált. az elmúlt évek sikerei után ez al-
kalommal is fantasztikus ízek, tartalmas kulturális programok várják a vendégeket.

Augusztus 25. (csütörtök)
SPORTNAPI KONCERTEK

NagyszíNpad
17.00 óra: Zaporozsec
18.50 óra: Deme és Ikon
20.30 óra: Wellhello
23.00 óra: Majka és Curtis

Augusztus 26. (péntek)
KONCERTNAP

NagyszíNpad
19.00 óra: Republic
21.00 óra: Omega live
01.00 óra: Ocho Macho

BÁsTya szíNpad
15.30 óra: Faith Band
16.30 óra: Balkan Fanatic
18.30 óra: Kis Grófo
20.00 óra: Honey Beast
22.30 óra: Children of Distance

VÁRszíNpad
15.00 óra: Warning
16.00 óra: Dorothy
18.50 óra: Retronom
21.30 óra: Swan Heart
00.00 óra: Skizofrén
01.30 óra: Voksán Virág

Augusztus 27. (szombat)
9.00 óra: Zenés felvonulás a Rákóczi úton.

NagyszíNpad
10.00 óra: A fesztivált megnyitja: dr. Fazekas sándor

földművelésügyi miniszter. 
Szerencsi óvodások és iskolások műsora.

11.00 óra: Mazsorett-, showtánc bemutatók
12.50 óra: ByTheWay
14.00 óra: 100 Folk Celsius
15.30 óra: Vásáry André
16.30 óra: Örökség
18.30 óra: Alvin és a Mókusok
21.00 óra: Killer Surprise
22.00 óra: Tankcsapda
00.30 óra: Anna and the Barbies

BÁsTya szíNpad
10.30 óra: Amatőr csoportok bemutatkozása
13.00 óra: Crome Rt.
15.30 óra: Mystery Gang
17.40 óra: JAM Republic Cover Band
20.00 óra: Fatrockers
20.30 óra: Deák Bill Gyula
23.30 óra: Bëlga

VÁRszíNpad
12.00 óra: „Pataki Frusciante” és a „PADAVANOK”
14.30 óra: Sky Fanatic
17.00 óra: Komáromi Pisti
19.10 óra: Mojo Rising
22.00 óra: Echonald
01.00 óra: „Az éjjel soha nem érhet véget!” Retro disco,
habparty

IX. Országos 
Csokoládé Fesztivál

Szerencs, 2016. augusztus 25-28.

a fesztivál hivatalos programja



gaLÉRIaszíNpad
12.30 óra: Újvári Marika és Kis Zsolt
13.30 óra: Vadkerti Imre
15.00 óra: Paprika Jancsi és a szoknyás ördög
15.30 óra: Hahó zenekar koncertje gyermekeknek
18.30 óra: Bongo és Penny lufihajtogató bohóc show
21.00 óra: Musical Night

Augusztus 28. (vasárnap)
NagyszíNpad
10.00 óra: Showtánc-bemutató Cini táncosaival
12.30 óra: Mohikán
14.00 óra: Fish
16.00 óra: Péterfi Bori & Love Band
18.00 óra: Kowalsky meg a Vega
21.30 óra: Hooligans
23.00 óra: Tűzijáték

BÁsTya szíNpad
11.00 óra: Mesevilág
13.00 óra: Dalriada
15.00 óra: Ismerős Arcok
17.00 óra: PASO
19.30 óra: Hatás Alatt
20.00 óra: Depresszió

VÁRszíNpad
10.00 óra: Sportbemutató
12.00 óra: Critical Mass
14.00 óra: Rockfusion
16.00 óra: Superstereo
18.00 óra: Hősök

gaLÉRIaszíNpad
11.00 óra: Bongo és Penny lufihajtogató bohóc show
11.30 óra: Jó ebédhez szól a nóta
13.00 óra: Hegyalja Folk
15.00 óra: Ciráda
16.00 óra: Verskoncert
17.00 óra: Kolompos együttes
19.30 óra: Classic együttes

KÍSÉRŐPROGRAMOK
augusztus 25. (csütörtök):
10-17 óráig: Sport- és egészségnap neves sportolókkal
a Kulcsár Anita Sportcsarnokban.
14 óra: XXII. Városi Polgármesterek Randevúja a Turisz-
tikai Központban (Rákóczi út 121.).
augusztus 26. (péntek):
16 óra: Öregfiúk kispályás labdarúgó torna a gimnázium
műfüves pályáján
augusztus 27. (szombat):
10 óra: II. Szerencsi Csoki Kupa Sakkverseny a Turisztikai
Központban
10-16 óráig: Veteránautók találkozója a Hunyadi sport-
csarnok melletti udvaron
augusztus 28. (vasárnap):
10 óra: III. Országos Hagyományőrző Tűzoltóverseny a
várkertben 
17 óra: Miss Alpok Adria, Miss Tourism World és B.-A.-Z.
Megye Szépe szépségverseny a Kulcsár Anita Sportcsar-
nokban.

TOvábbI PROGRAMOK 
SzOMbATON ÉS vASáRNAP

a Fesztivál szakmai díszvendége a 
KRaŠ csokoládégyár 

(Horvátország). 
standjuk a színházteremben tekinthető meg

(szombat és vasárnap 10-20 óráig).

– Csokoládébarlang: csokoládészobor kiállítás, csokolá-
dégyártók bemutatkozása, interaktív csokoládékészítés:
Rákóczi-vár, színházterem, Árkád (szombat és vasárnap
10-20 óráig)
– Véradás: Bocskai István Katolikus Gimnázium (szombat
14-17 óráig és vasárnap 11-14 óráig)
– Egészségügyi szűrővizsgálatok: várkert (péntek, szom-
bat, vasárnap)
– Tűzoltójárművek kiállítása: Huszárvár utca (vasárnap)
– Tűzoltóság bemutatója: várkert (vasárnap 15.30 óra)
– Gasztronómiai különlegességek, kézműves termékek
vására (szombat, vasárnap)
– Csokoládé kalandpark, ugrálóvár, vidámpark (szom-
bat, vasárnap)

bElÉPŐjEGyáRAK

CsÜTÖRTÖK – spORTNap: Felnőtt: 2500 Ft/fő. Aug. 19-
ig elővételben 2000 Ft. Gyermek: 1500 Ft/fő (6-14 éves
kor között, csak a helyszínen váltható – jogosultságot
igazolni kell.)
pÉNTEK – KONCERTNap: Felnőtt: Elővételben: aug. 19-
ig 2500 Ft/fő, aug. 20-tól 3000 Ft. Gyermek: 1500 Ft/fő
(6-14 éves kor között, csak a helyszínen váltható – jo-
gosultságot igazolni kell.)
szOMBaT – CsOKIFEszTIVÁL: Felnőtt napijegy: 1800
Ft/fő. Gyermek napijegy 1000 Ft/fő (6-14 év között). Csa-
ládi jegy: 2 felnőtt + 2 gyermek: 4700 Ft/nap.
VasÁRNap – CsOKIFEszTIVÁL: Felnőtt napijegy: 1800
Ft/fő. Gyermek napijegy 1000 Ft/fő (6-14 év között). Csa-
ládi jegy: 2 felnőtt + 2 gyermek: 4700 Ft/nap.
pÉNTEK, szOMBaT, VasÁRNap: BÉRLET elővételben:
aug. 20-ig 4500 Ft/fő, aug. 21-től 5500 Ft/fő.
szOMBaT, VasÁRNap: Szerencsi lakcímkártyával IN-
GYENES a belépés.
– A bérlet három napra (augusztus 26-27-28.), vala-
mennyi színpadi programra érvényes, további kedvez-
mény nem vehető igénybe.
– szerencsi lakcímkártya és személyi igazolvány fel-
mutatása esetén augusztus 27-én és 28-án a belépés
díjtalan (karszalag kötelező).
– 6 éves kor alatt a belépés díjtalan – csak szülői kísé-
rettel (karszalag a kisgyermekeknek is kötelező).
A belépőjegy ára a Szerencsi Művelődési Központ és
Könyvtár, valamint szerződött partnerei által szervezett
koncertek és egyéb programok látogatását foglalja ma-
gába. Az egyéb, harmadik személytől igénybe vett szol-
gáltatások (pl. étel-, italfogyasztás, kézműves vásár, ug-
rálóvár, stb.) díja a helyszínen külön fizetendő.

A műsorváltozás jogát a szervezők fenntartják!



2016. augusztus 25. csütörtök 0 óra és 2016.
augusztus 29. hétfő 18 óra között nem lehet
gépjárművel behajtani a Rákóczi útra a 37-es fő-
út felől (cukorgyári körforgó) és a Kossuth tér fe-
lől.
Az Ondi út tanuszoda előtti szakasza a Malom
utcai kereszteződéstől a közlekedési lámpáig,
valamint a Zrínyi utca szintén forgalom elől el-
zárt terület lesz. Az Ondi utca forgalmát a Kos-
suth utca felé terelik (a gimnázium sarkánál). 
A Zrínyi utcára csak engedéllyel lehet behajtani.
A Magyar utca 37-es főút és Ondi út közötti
szakasza a 37-es út felől egyirányúvá válik. 
Az Ondi út felől a Magyar utcára nem lehet be-

hajtani. A lezárás érinti a Béke utcát, a
Posta utcát és a Huszárvár utcát a Bás-
tya utca sarkáig. A Jókai utca két-
irányúvá válik, de csak a parkoló
udvarig lehet majd behajtani és
vissza a 37-es főút irányába.
A városközpontot érintő menetrend
szerinti buszjáratok a lezárt területre
nem hajtanak be, a buszmegállókban nem
állnak meg. A buszjáratok ideiglenes útvonalá-
ról és az ideiglenes megállóhelyekről a
www.emkk.hu, a www.szerencs.hu honlapon,
valamint a buszjáratokon és a buszmegállókban
hirdetményeken tájékoztatjuk az utasokat. 

A buszjáratok egy részének terelőútja a Kossuth
utca lesz, ezért a biztonságos közlekedés érde-
kében az utca nagy részén „Megállni tilos!” lép
életbe, amelyet táblákkal és leszalagozással
fognak jelölni.
Kérjük a járművel közlekedőket, hogy ne meg-
szokásból vezessenek, hanem figyeljék az ideig -
lenesen kihelyezett közlekedési táblákat. A le-
zárt területen lakók és az ott működő vállalko-
zások számára írásos behajtási engedélyt ad-
nak ki a szervezők. 
Előre is köszönjük türelmüket és megértésüket! 

Szerencs Város Önkormányzata
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Házasságot kötöttek: Balogh Géza – Ocse-
nás Csilla, Sápi Lajos – Kundrát Erzsébet, Bo-
gacskó Bálint – Palombi Petra, Iván Péter – Szu-
lics Bernadett, Kiss Péter – Czink Nikolett, Adu
Béla – Kalacs Krisztina Réka. Aros Gábor – Sza-
bó Gabriella, Sallai Ottó Zsolt – Barta Hajnalka
Viola, Horváth Tamás – Iván Loretta, Dr. Csider
Andor – Dr. Le Thien Dóra, Borosi Krisztián –
Raji Kitti, Rádai Tamás – Puhl Mónika, Erdei Mik-
lós Sándor – Sváb Katalin.

Születtek: Jakab Bence, Hegedűs Emese,
Hornyák Raul, Miskolczy Száva, Mucsi Anna,
Tóth Patrik.

Elhaláloztak: Dezső Jánosné sz. Szakáll Má-
ria (71év), Dudás Barnabásné sz. Szikszai Katalin
(82év), Hubai Istvánné sz. Demkó Éva (82év),
Korpás Imréné sz. Bencsik Mária (78év), Ra-
kóczki Gyula (67év), Stuhán Ferenc (76 év),
Eperjesi Sándorné sz. Bodnár Éva (86 év), Macz-
kó Andrásné sz. Apjok Jolán (88 év), Bognár An-
na (86 év), Krappai Józsefné sz. Bölkei Irén 
(67 év), Orosz Józsefné sz. Kádas Katalin (77 év),
Stumf Mihály (79 év), Kassai Józsefné sz. Szent-
marjai Erzsébet (83 év), Takács Tamásné sz. Sim-
kó Anna (81 év), Almási Lászlóné sz. Mészáros
Terézia (83 év).

anyakÖnyvi hírek
2016. jÚnius 1. – 2016. jÚlius 31.

A IX. Országos Csokoládé Fesztivál idején Szerencs több utcájában is meg-
változik a forgalmi rend, útlezárásra, forgalomelterelésre kell számítani. 
A forgalmi rend változása érinti a Rákóczi utat, a Béke utcát, az Ondi utat,
a Posta utcát, a Huszárvár utcát, a Jókai utcát, a Kossuth utcát és a Ma-
gyar utcát.

A Szerencsi Rendőrkapitányság ezúton hívja fel a lakosság figyelmét
az utóbbi időben tapasztalt telefonos csalásokra. A közelmúltban
a sértetteket ismeretlen személyek hívták fel telefonjukon mobilte-
lefon-társaság ügyintézőjeként bemutatkozva azzal, hogy nyere-
ményjáték keretében kisorsolták őket, és bizonyos összeget nyertek.
Persze a nyeremény átvételének feltétele is volt: bankautomatán
keresztül kellett a hívó általa megadott telefonszámra pénzt feltöl-
teni, melyről azt mondta a csaló, hogy „természetesen” vissza fog-
ják utalni. Volt olyan sértett, aki több tranzakció során 180 ezer fo-
rintot töltött fel a megadott számra, az ismeretlen elkövető ugyanis

ügyelt a hivatalos látszatra, például – miközben telefonon keresztül adta az utasításokat a banki
tranzakcióhoz – kérte, hogy a bankkártya PIN-kódját ne mondja el még neki sem, és végig vonal-
ban maradt. Az utalások után azzal búcsúzott áldozatától az elkövető, hogy 20-25 perc múlva ér-
kezni fog számlájára a nyeremény, ill. az addig feltöltött összeg. Az utalás persze nem érkezett
meg, és az a telefonszám sem válaszolt, melyre a pénzt feltöltötték. A Szerencsi Rendőrkapitány-
ság kéri a lakosságot, hogy az ilyen bűncselekmények elkerülése, megelőzése érdekében fogadják
meg az alábbi tanácsokat:
– Amennyiben hasonló telefonhívást kapnak, ne teljesítsék az idegen telefonáló kéréseit!
– Ha ismeretlen számról érkezik hívás, és nyereményt ajánl idegen személy, ne dőljenek be neki,
illetve ha módjukban áll, rögzítsék a beszélgetést.
– Ha nem vettek részt nyereményjátékon, akkor biztosan nem is nyerhettek. Amennyiben részt
vettek nyereményjátékon, tájékozódjanak a játék szervezőjének internetes oldalán vagy telefon-
számán.
– Fontos, hogy telefonon soha ne adjanak meg adatokat a bankkártyájukra vonatkozóan, mivel
a csalók az adatok birtokában könnyen leemelhetik a számlán lévő teljes összeget. Bankkártyájuk
adatait fokozott óvatossággal kezeljék, ne adják ki sem telefonos megkeresések, sem közösségi
oldalon történő felhívások estén!
A rendőrségi tapasztalata alapján a csalók újabb és újabb hamis állításokat találnak ki, amivel meg-
próbálják becsapni a gyanútlan embereket. Hivatkozhatnak a már említett nyereményre, bajba jutott
gyermekükre, unokájukra, stb. Fontos, hogy hasonló esetek elkerülése érdekében tanácsainkra
hívják fel a környezetükben élő személyek figyelmét is. Kérjük továbbá, hogyha ilyen helyzetbe ke-
rülnek, ne teljesítsék a telefonáló kérését, hanem azonnal értesítsék a rendőrséget a 107-es, ill. 
112-es központi segélyhívó telefonszámok valamelyikén, vagy az ingyenesen hívható és a nap 
24 órájában elérhető 06-80/555-111 „Telefontanú” zöld számán, névtelenségük megőrzése mel-
lett. Palik Zsuzsanna c. r. őrnagy, bűnmegelőzési előadó (fotónkon)

vigyázaT, TeleFonos Csalók!

Forgalmi rend válTozás!



Népszerű gyógynövényünk az orbáncfű sokfe-
lé megtalálható útszéleken, domboldalakon, erdei
tisztásokon. Környékünkön is könnyedén begyűjt-
hető. Hogy a sokféle sárga virágú növény között
felismerjük, levelét fordítsuk a napfény felé, így
tűszúráshoz hasonló lyukakat láthatunk rajta.
Gyűjtési ideje júniustól szeptemberig tart, virágzó
hajtásvégeit szedjük. Célszerű egész télre valót
tárolni belőle, a fénytelen téli hónapokban nagy
segítségünkre lehet. Teája, tinktúrája segíthet ke-
zelni a rossz hangulatot, stabilizálja az érzelmeket,
csökkenti a stresszt, enyhíti a depressziós tüne-
teket. Álmatlanság, epebaj, gyomor-és nyombél-
fekély kezelésében is hatásos. Használhatjuk gya-
kori fejfájás, ideges eredetű szívritmuszavarok, ki-
merültség esetén. Immunerősítő keverékek fontos

alkotórésze. Olajos kivonata nehezen gyógyuló
sebek, lábszárfekélyek, égési sebek, ficamok, zú-
zódások esetén segíthet. A népi gyógyászat reu-
ma, köszvény, hátfájás esetén alkalmazza. Rovar-
csípések, kelések, gennyes sebek gyógyulását
gyorsítja. Belsőleges alkalmazás esetén a szinte-
tikus antidepresszánsok hatását módosíthatja. 
Az orbáncfűkúra esetén jó tudni, hogy a bőrt
fényérzékennyé teheti. Napi adagja két bögrényi,
legalább két hét kell, hogy ideális hatékonyságát
elérje. Jól kombinálható citromfűvel, macskagyö-
kérrel, komló hozzáadásával jó altató. Ha meg-
gondoljuk, hogy a napi stressz, feszültség mennyi
betegség melegágya, nyugodtan állíthatjuk, hogy
ebben a fűben különösen sok az orvosság!

Vitelki László, Gyógynövénybolt

egészségünkérT
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Legutóbbi játékunk
megfejtése: Balzsamo-
zásra. A beküldők közül Erdélyi Károlyné
(3900 Szerencs, Bartók B. u 5.) a Sze-
rencsi Gyógynövénybolt (Rákóczi út 104.)
ajándékcsomagját nyerte. A nyereményről
szóló utalvány átvehető szerkesztőségünk-
ben. 

Új kérdésünk: Mennyi az orbáncfű na-
pi adagja? Megfejtéseiket augusztus 19-
éig postázzák címünkre (3900 Szerencs,
Kossuth tér 1.) vagy dobják be a Népház
bejáratánál levő postaládánkba. A boríték-
ra írják rá: Egészségünkért.

jáTék

a héT gyógynÖvénye: az orbánCFű

– Mikor érdemes leszoktatni a gyermeket
a cumizáról, hogy a fogsor ne deformálód-
jon? 

– Azon a véleményen vagyok, hogy eleve nem
kell rászoktatni a gyermeket a cumira. Ez nem
azt jelenti, hogy nem lehet cumizni, de ha azt
vesszük észre, hogy a gyermek elkezd függővé
válni a cumitól, akkor jobb azt megvonni tőle.
Ügyesen trükköznie kell az édesanyának, hogy
ne alakuljon ki cumifüggőség, ugyanakkor a
gyermek is nyugodt legyen. Annak a híve vagyok,
hogy a gyermeknek nagyon sok testkontaktus
kell.

– Mikortól deformálja a fogakat a cumi-
zás? 

– Három éves kor után már deformálja, tehát
legkésőbb három éves kor körül le kell szoktatni
a gyermeket a cumiról. Ez csak akkor fog működ-
ni, ha a testi kontaktust mindig megkapja a gyer-
mek, amikor szüksége van rá. A cumitól előre álló
lesz a fogsor és szájlégzés alakulhat ki, ez pedig
megváltoztatja a gyermek arcát.

– Az elromlott tejfogakat ki kell-e húzni a
fogorvos javaslatára és által? 

– Ez többek között attól függ, hogy hány éves
gyerekről van szó. Alapvetően arra törekszünk,
hogy a tejfogat az utolsó pillanatig megtartsuk,
ameddig nem jön a maradó fog, mert helyfenn-
tartóként szükség van rá. Más a helyzet, ha gyul-
ladás jön létre, ilyenkor a beteg fogat meg kell
nyitni, meg kell preparálni a gyökércsatornát,
hogy kifelé jöjjön a gyulladás.

Fontos tudni, hogy nagyon káros a tejfogakra
nézve, ha egész nap cukros, citromos teát iszik a
gyermek, mert az lerohasztja a fogakat. A szom-
júság oltására – szoptatás mellett is – a víz a

legmegfelelőbb. A tejfogak romlásának és elvesz-
tésének megelőzése nagyon fontos, tehát be kell
tömni a szuvas tejfogakat, amíg arra lehetőség
van. A legnehezebb a helyzet a kisőrlőkkel,
ugyanis ott a helyfenntartásra nagy szükség van,
különben nagyon komoly fogszabályozásra lesz
szükség később, mert ahol nincs fog, ott nem fej-
lődik az állcsont. „Elronthatja” a gyerek arcát, ha
korán kikapkodjuk a fogakat. 

– Fogváltás idején jó ha a szülő vagy
gyermek kiveszi a lógó tejfogat? 

– Ha annyira mozog, hogy ki tudja venni a
gyermek vagy a szülő, akkor az a tejfog már ki-
nyomult, ott van alatta a maradó fog. Előfordul
olyan, hogy nem szívódik fel a gyökér és olyan-
kor a tejfog nem tud kijönni, ami akadálya a fog-
váltásnak. Ilyenkor röntgen igazolja, hogy ott van
alatta a maradó fog és zsibbasztással kiveszi a
tejfogat a fogorvos. Ez csak akkor jelent problé-
mát, ha már tízéves a gyerek és nem hullott ki a
kisőrlője – emelte ki a fogorvos.

Zárásként – mint logopédus – azt szeretném
kérni a kedves szülőktől, hogy a gyermekek ide-
ális beszédfejlődése érdekében fogadják meg 
Dr. Babindák Elvira tanácsait. 

Bukovenszki Józsefné
gyógypedagógus, logopédus

A fogsorok helyes záródása elengedhe-
tetlen feltétele a helyes hangképzés-
nek. A fogsorok ollóhoz hasonlóan mű-
ködnek; helyes harapáskor a felső fog-
sor az alsó elé kerül. Előfordulhat, hogy
a két fogsor összezáródásakor a met-
sző- és a szemfogak között több mm
szélességű nyílás marad, e záródási
rendellenességgel gyakran jár együtt a
pösze beszéd. Logopédusként (fotón-
kon), a munkám során sok olyan gyer-
mekkel találkozom, akiknél a beszéd mi-
nőségének alakulását a fogak állapota
negatív irányba befolyásolja. A tejfo-
gakról, a fogváltásról, és a hosszan tar-
tó cumizás negatívumairól Dr. Ba bindák
Elvira fogorvost kérdeztem.

a TejFogak és a beszéd kapCsolaTa

reCepTklub: ezT Főzd meg!
Rovatunkban Bodnár Lászlóné hentes tokány receptje olvasható.
Hozzávalók: 1,5 kg lapocka, 1 szál füstölt kolbász, 20 dkg füstölt tarja, 3-4 sava-

nyú uborka, 2 paprika, 2 paradicsom, 2 nagy fej vöröshagyma, só, bors, sűrített pa-
radicsom, csípős Piros Arany. Elkészítés: A hagymából, paprikából és paradicsomból
lecsós pörköltalapot készítünk, majd a hosszú szeletekre vágott lapockát a lecsós alaphoz adjuk.
Folyamatos kevergetés mellett kicsit levet enged, ebben párolódik a hús. Sóval, borssal, pörkölt-
kockával, Piros Arannyal ízesítjük. Amikor félig megfőtt a lapocka, hozzá adjuk a füstölt tarját is.
Ha a húsok megpuhultak, a hosszúkás szeletekre vágott uborkát és kolbászt is hozzá tesszük és
még 15 percig főzzük. Párolt rizzsel tálaljuk. Nyáron, szabadban elkészítve az igazi! Jó étvágyat!
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A 25. Zempléni Fesztivál keretében a szeren-
csi Rákóczi-várban augusztus 14-én 17 órától a
taiwani Puzangalan gyerekkórus lép színpad-
ra. Másnap, augusztus 15-én 19 órától a Buda-
pest Jazz Orchestra és Malek Andrea ad
koncertet a szerencsi várban. A közös produk-
cióban Broadway-slágerek, energikus latin big
band hangszerelések, valamint a zenekar által
átdolgozott, ismert magyar dalok hangzanak el.

A Trio a’la Kodály – tagjai között a szerencsi származású Erdő Zol-
tánnal – augusztus 17-én 19 órától lép fel a történelmi falak között.

a zempléni FeszTivál
szerenCsi programjai



INGATLANINGATLAN
Szerencsen, a Kárpát úton családi
ház eladó. Csendes környezetben 
2 szobás, gáz- és vegyes kazánnal,
rendezett udvarral, lakáscsere is.
Érd.: 30/412-5886. (12-13)
Szerencs csendes környékén a bel-
városhoz közel, eladó egy folyama-
tosan rendben tartott, felújított 3
szoba + nappalis családi ház. Érd.:
20/295-8832. (12-13-14)
Szerencsen, egy 2 szobás alacsony
rezsijű, összkomfortos ház, kerttel,
udvarral, melléképülettel eladó.
Bolt, buszmegálló a közelben. Érd:
70/386-0280. (12-13-14-15-16-17)
Szerencs, Kossuth úton kétszobás,fel-
újított társasházi lakás eladó. Érd.: 20/
966-9748. (12)
Szerencs központjában, mégis
csendes és nyugodt környezetben
egy modern 140 m2-es hasznos
alapterületű, mediterrán típusú ház,
valamint ugyanitt 600 m2-es külön-
bejáratú építési telek eladó. Érd.:
20/348-9548 (12-13)
Eladó egy 51 m2-es, kétszobás föld-
szinti felújított panellakás. Mű-
anyag ajtó + ablakok, gázfűtés, klí-

ma, belűről leszigetelt szobák. Érd.:
20/542-0861. (12-13-14)
Bekecs központjában, 75 m2-es
családi ház eladó. Érd.: 30/557-
8782. (12-13)
46 m2-es lakás eladó Szerencs köz-
pontjában, CSOK igénybe vehető.
Érd.: 47/363-097. (12)

VEGYESVEGYES

Kőfeldolgozó szakmában jártas
munkatársat keresünk nemrég nyílt
szerencsi üzemünkbe az iparte lepre.
Önéletrajzokat a rudialexandra
@gmail.com címre várjuk. Érd.:
30/854-3358. (12-13)
Koszorú és csokrok készítése a
legjobb áron. Akár ingyen kiszállítás
Szerencs és vonzáskörzetében. Érd.:
3908 Rátka, Kossuth u. 22. Tel.:
20/425-9136. (12-13-14-15-16)
Kőműves munkák elvégzését vál-
lalom (burkolás, falazás, javítás,
stb.) Szerencs és vonzáskörzetében.
Érd.: Gabóczi József 20/393-7582.
(12-13-14-15-16)
Ruhák, kiegészítők varrása és ala-
kítása a legjobb áron. Szerencs és
vonzáskörzetében. Érd.: 3908 Rát-
ka, Kossuth u.22. Tel.: 20/425-9136.
(12-13-14-15-16)

LakosságiLakossági

apróhirdetés
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A műtéteket végző Dr. Szentesi Szabolcs adjunktus, érsebész (fotónkon jobbra) lapunk
tájékoztatására elmondta, hogy a hagyományos visszérműtétek elérhetőségét próbálták
közelebb vinni a helyi és környékbeli lakossághoz. A szakorvos hozzátette: megközelítőleg
a felnőtt lakosság egynegyede visszeres. Mivel ez nem egy túlzottan kockázatos, nagy
beavatkozás, a lehető legszélesebb körben érdemes elérhetővé tenni a páciensek szá-
mára. A szerencsi rendelőintézet egynapos sebészetén erre nyílt lehetőség a visszérmű-
tétek bevezetésével. 

Dr. Bobkó Géza intézményvezető főorvos (fotónkon balra) kiemelte, hogy a Szántó J. Endre
Egyesített Szociális és Egészségügyi Intézet egynapos sebészete magas szintű műszerezett-
séggel rendelkezik, a közelmúltban többszázezer forintért vásároltak műszereket és speciális
kötszereket annak érdekében, hogy az ilyen típusú műtétek feltételeit biztosítani tudják. 

Legközelebb augusztus 30-án végeznek visszérműtéteket a szerencsi rendelőintézet-
ben. Az eddig elvégzett nyolc érsebészeti műtét szövődménymentesen gyógyult.
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A Szántó J. Endre Egyesített Szociális és Egészségügyi Intézet egynapos
sebészetén június 28-án elvégezték az első visszérműtéteket. Az intéz-
ményben havonta egy érsebészeti műtéti nappal, alkalmanként terve-
zetten négy beavatkozással számolnak.

érsebészeTi műTéTek szerenCsen

A Szántó J. Endre Egyesített Szociális és Egészségügyi Intézet udvarán a város kép-
viselői és az intézmény vezetői koszorút helyeztek el Dr. Szántó J. Endre és Dr. Gőri
Lajos egykori szerencsi orvosok emléktáblájánál, majd a Rákóczi-vár színháztermében
folytatódott az ünnepi esemény. Dr. Sütő Szilveszter, Szerencs város főorvosa beszé-
dében megköszönte az egészségügyben dolgozók egész éves önfeláldozó munkáját,
amelyet a betegellátás során végeznek. A Hajnali Néptáncegyüttes műsora után Koncz
Ferenc polgármester méltatta az ünnepelteket, és reményét fejezte ki, hogy az egész-
ségügyben dolgozók megkapják az őket megillető erkölcsi és anyagi megbecsülést,
hiszen szükség van az áldozatos munkájukra. 

Az eseményen adták át a Magyar Egészségügyi Szakdolgozói Kamara díját, melyet
idén Csorba Istvánné, a szerencsi rendelőintézet aneszteziológiai és felnőtt intenzív
szakápolója kapott, aki 1980-óta dolgozik az egészségügyben.

Semmelweis Ignác, az anyák megmentője születésének napja, július
elseje a magyar egészségügy legnagyobb ünnepe. Szerencsen ez al-
kalomból június 30-án köszöntötték az egészségügyben dolgozókat.

az egészségügyi 
dolgozókaT 

kÖszÖnTÖTTék

A rendezvényen Dr. Bobkó Géza igazgató főorvos elmond-
ta, hogy az anyatej szerepére újból rá kell irányítani a figyel-
münket, hiszen a természet csodája, hogy az anya a csecse-
mőt születése után máris táplálni tudja. – Az anyatej a leg-
értékesebb tápanyag a kisbabák számára. Úgy van megalkot-
va, hogy abban a kalóriatartalom, fehérjetartalom, szénhidrát,
zsír, ásványi anyagok, immunanyagok a gyermek számára tö-
kéletes összetételben szerepelnek, amit lehetetlen reprodu-
kálni. Bármilyen jó tápszert is készítenek manapság, az soha
nem éri utol az anyatej tápanyagtartalmát, hiszen az anyatej
mennyiségében és arányaiban is egyaránt követi a gyermek
igényét. Ezen felül a szoptatás során olyan közelségbe kerül
az anya a gyermekével, amely kapcsolat nem pótolható más-
sal. A biológiai és lelki egység alapja a szoptatás, mely kon-
taktus a gyermek fejlődését és nyugalmát is meghatározza
– zárta gondolatait Dr. Bobkó Géza.

A szoptatás fontosságára hívták fel a figyelmet a
védőnők a Szántó J. Endre Egyesített Szociális és
Egészségügyi Intézetben augusztus 1-jén, az anya-
tejes táplálás világnapja alkalmából.

az anyaTejes
Táplálásról



Vasas Péter, a Szerencs VSE súlyemelő szakosz-
tályának tagja nemzetközi csapatbajnokságon
vett részt július 15-17. között a lengyelországi Za-
moscban megrendezett Olimpiai Reménységek
Versenyén. Péter összesítésben a magyarok kö-
zött a második, sinclair pont szerint pedig a ne-
gyedik lett. A versenyen a 85 kg-os súlycsoport-
ban 105 kg-ot szakított és 136 kg-ot lökött. 
Súlyemelőink a harmadik helyen zártak a viseg-
rádi négyek versenyén.
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sÚlyemelő
siker

Harmadik alkalommal rendezték meg a Rákóczi Kupa meghívásos szabadfo-
gású nemzetközi birkózó versenyt június 18-án Hidasnémetiben. A gálán a
105 induló között Szerencs VSE birkózó szakosztályát nyolc gyermek képvi-
selte, akik számos érmet bezsebeltek.

szerenCsiek a balaTon-áTÚszáson

Gyermek I. kategóriában Szőke Bence (23 kg)
a dobogó tetejére, Barócsi Balázs (35 kg) és
Gergely Szóráth Ákos (+ 46 kg) a dobogó har-
madik fokára állhatott. A Gyermek II. kategó -
riá ban Beregi Bánk (23 kg) a harmadik helyen,
Szarka Gergő (38 kg) és Tímár Máté (42 kg) az
első helyen végzett. Diák II. kategóriában Be-
regi Barna (38 kg) két győzelemmel az első he-
lyen, Szarka Zsigmond (38 kg) a második he-
lyen zárt. A Sárospataki Rákóczi Diáksport

Egyesület és a Szerencs VSE birkózó szakosz-
tálya szervezésében július17-22-ig Sátoraljaúj-
helyen edzőtáboroztak birkózóink. A erő-álló-
képességet és technikai tudást fejlesztő tábor
25 fős csapatában (fotónkon) Szerencset öt
sportoló képviselte. 
A szerencsi birkózók őszi felkészülése augusz-
tus 22-én veszi kezdetét, az első megmérette-
tés szeptember 3-án lesz a balkányi kupán 
– tájékoztatta lapunkat Illésy László edző.

éremeső a birkózóknál

Magyarország legjobb asztaliteniszezőit várták Dunakeszire, a június 25-26-án megrendezett
Ligák Kupája fesztivál és csapatversenyre. A Magyar Asztalitenisz Szövetség támogatásával
megszervezett sporthétvégre mintegy száz csapat küldte el nevezését. A II. osztályú ligában
Szerencs Város Sportegyesületét Bodnár József és Korály Tibor képviselte, akik a kétfős DC
rendszerben bonyolított csapatversenyen a harmadik helyen zártak.

bronzérmes aszTaliTeniszezők

34. alkalommal rendezték meg a Balaton-átúszást, melynek 5200 méteres távját július
2-án több mint 8200 fő teljesítette Révfülöp és Balatonboglár között. A fotón a szerencsi
úszók láthatók. Hátsó sor balról: Szemán Bence, Szemán Gábor, Török Balázs, Szemán
Balázs, Farmosi Kata, Vasvári Adél, Farmosi Zsombor. Első sor balról: Rábainé Végh Anett,
Varga Petra, Váczi Kira, Fige Bertalan, Fige Bálint, Fige Balázs.

viii. szerenCs
TriaTlon

Szerencs Város Sportegyesülete és az önkor-
mányzat 2016. szeptember 11-én, vasárnap 
10 órától nyolcadik alkalommal rendezi meg a
Szerencs Triatlon amatőr versenyt, amelyre várják
a nevezéseket. A részletes versenykiírás elérhető
Szerencs város honlapján: www.szerencs.hu, 
valamint a Városi Tanuszoda recepcióján.

indul
a FoCiszezon

A Szerencs Városi Sportegyesület labdarúgó
csapata az idény első meccsét augusztus 
13-án, Bogács gárdája ellen játssza. A szezon
első hazai mérkőzésén Encs ellen lépnek pá-
lyára focistáink augusztus 21-én, a Tatay Zol-
tán Ifjúsági Sporttelepen.
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kereszTrejTvény
VÍZSZINTES: 1. Esemény városunkban (első rész). 11.

A Kairó iak hivatalos nyelve. 12. Dallam. 13. Ezüst vegyjele. 14.
Az országgyűlés egyik pártja. 15. Esküvő fele! 16. Kadmium
vegyjele. 17. Az az ország, amelyhez tartozunk. 18. Szent
Márk-…lika – Velence. 19. A szervezetnek vérkeringési za-
varokkal járó súlyos állapota. 20. Fél kávé! 21. Rangjelző elő-
tag. 22. Helység Tolna megyében. 24. Kelendősége. 26. Kip-
ling kígyóhőse. 27. Római 1101-es. 28. Mexikói eredetű mo-
dern tánc. 29. …ellenállás: az Ohm-törvény által meghatá-
rozott ellenállás. 31. Egyiptomi hírügynökség. 32. Város Fran-
ciaországban. 33. A kövér betű nyomdai neve. 34. Személyes
névmás. 35. Mágus szélei nélkül! 36. …tál: ingerel, bosszant.
37. Település Szerencstől ÉK-re. 38. Kedvelt burgonya fajta.
40. Áruházlánc. 41. Lejtő típusú egyszerű gép.

FÜGGŐLEGES: 1. Hektár rövidítése. 2. A 13 vértanú vá-
rosa. 3. Ha elvetjük kikel. 4. …ovo: eleve. 5. Város Oroszor-
szágban. 6. Svéd, spanyol, zambiai és osztrák autók jelzése.
7. Alumínium és foszfor vegyjele. 8. Nóta fele! 9. Eszme, fo-
galom. 10. Hazánk harmadik legnagyobb állóvize. 14. Véle-
ményéhez, szándékához az ésszerűség ellenére is ragaszko-
dó személy. 16. A megfejtés második, befejező része.
17. A belső elválasztású mirigyek által termelt biológiai ha-
tóanyag. 18. Február 14.-én van a névnapja. 19. Kén és oxi-
gén vegyjele. 20. Fővárosunk egyik vasúti pályaudvara. 23.
Vissza: a legsúlyosabb bűntettekért elítélt rabok laknak ben-
ne! 25. …il: zománc. 30. Egér; angolul. 31. Nem rugalmas,
nem hajlékony anyag. 33. Újságíró, műsorvezető (Tamás).
34. Mazsola és …: televíziós bábfilm sorozat címe. 36. Kár-
tevőket tömegesen pusztít. 37. Hangtalan méla! 39. Tisza
közepe! 40. Alma fele!

A 2016. június 24-ei rejtvényünk megfejtése: Megköszönöm magamban e napot,
azzal, hogy élek. A megfejtést beküldők közül Borbás Mária, 3900 Szerencs,
Kossuth tér 6/b. szám alatti olvasónk 2 főre szóló belépőjegyet nyert a Szerencsi
Fürdő és Wellnessházba. A nyeremény átvehető a Szerencsi Hírek szerkesztőségé-
ben. Az augusztus 12-ei megfejtéssel 2 db CSOKOLÁDÉ FESZTIVÁL BÉRLETET nyer-
hetnek. Legkésőbb augusztus 19-ig postai borítékban vagy levelezőlapon juttassák
el a megfejtést a Szerencsi Turisztikai Központ címére (3900 Szerencs, Rákóczi u.
121.) vagy az Általános Művelődési Központnál elhelyezett postaládában. A borítékra
kérjük írják rá: Keresztrejtvény.

kos: iii. 21. – iv. 20.
Ebben a ciklusban az lesz a legfonto-

sabb feladata, hogy megpróbálja kezelni a túl-
zás okozta hajlamait. Az a fontos, hogy most
minden cselekedetében őszinte nyíltsággal és
nagyfokú önuralommal vegyen részt. 

bika: iv. 21. – v. 20.
Az érzelmi és családi élete ebben az

időszakban inkább csalódásokat okoz,
mint örömöket. Az üzleti életében vagy a karri-
erje területén sem várható kiemelkedő ese-
mény, talán csak némi előrelépés.

ikrek: v. 21. – vi. 21. 
Most alaposan felpörögnek az ese-

mények Ön körül. Előfordulhat az is,
hogy válsághelyzetbe kerül. Az egészségét te-
kintve most az immunrendszere legyengült, ha
nem vigyáz, ehhez még keringési problémák is
társulhatnak. 

rák: vi. 22. – vii. 22.
Napjai lassan csordogálva, minden té-

ren semlegesen telnek. Az anyagiak terén
változásra, gyarapodásra számíthat, csak az a
baj, hogy hajlamos a megszerzett pénzét fölös-
leges dolgokra elkölteni. Most nem árt, ha elkezdi
megtanulni az igazi takarékoskodást.

oroszlán: vii. 23. – viii. 23.
Néha kellemes és emelkedett, máskor

pedig feszült és lobbanékony napokat él meg. Ér-
zelmei kezelése nem kis feladatot ad majd Önnek.
Az önfegyelem gyakorlása általa elháríthatja saját
képességeinek a túlbecsülését. 

szűz: viii. 24. – iX. 23. 
Ebben a ciklusban komoly nyugtalan-

ság, sőt idegesség jellemzi. Ne görgesse
maga előtt a problémáit, vállalja fel tévedésé-
nek, elkövetett hibáinak a következményeit.
Méregtelenítsen testben és lélekben egyaránt.

mérleg: iX. 24. – X. 23. 
Hagyja most a világi dolgait maguktól

alakulni, helyette összpontosítson a szel-
lemi fejlődésére. Ebben az időszakban eredmé-
nyes lehet önmaga megtisztításában, nemeseb-
bé alakításában. Ez a ciklus remek lehetőségeket
nyújt pénzügyi helyzete rendezésére is. 

skorpió: X. 23. – Xi. 22.
Az Ön számára hasznosabb és idő-

szerűbb most a befelé fordulás, mint a
kifelé aktivizálódás. Ne erőltesse a külső dolga-
it, mert bárhogyan is próbálkozik, nem tudja
megvalósítani a céljait, csak csekély mértékben.
Vonuljon vissza és lazítson! 

nyilas: Xi. 23. – Xii. 21.
Ebben az időszakban akkor cselekszik

jól, ha fenntartja magában az alkalmazkodás és
a képlékenység tulajdonságait és ellenáll a bosz-
szúságoknak. Párkapcsolatában is legyen simu-
lékony, sokkal hamarabb célt ér terveivel.

bak: Xii. 22. – i. 20.
Változásokra, kihívásokra számíthat

ebben a ciklusban. Éljen a lehetőségek-
kel, merjen lépéseket tenni, ha életét jobbá te-
heti. Döntéseibe feltétlenül avassa be a család-
ját, beszélje meg velük terveit.

vízöntő: i. 21. – ii.19.
Ön körül mostanában váratlan, szo-

katlan helyetek alakulhatnak ki, zavaros,
zűrös érzelmi állapotok jellemzik napjait. Most az
egészségére is nagyon kell vigyáznia: diagnosz-
tizálja az Önben felgyülemlett és megbújó mér-
geket, hogy eredményesen kiűzhesse azokat.

halak: ii. 20. – iii. 20.
Munkájára nagyobb hangsúlyt kell

fektetnie ebben az időszakban, ha szá-
mít Önnek az előmenetele. Tevékenykedjen fi-
gyelmesen és korlátozza a gondolatai csapon-
gásait, rengeteg időt spórolhat meg hasznos
céljaira.

horoszkóp augusztus 12-26.
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