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Szerencs és térsége a kö-
zelmúltban kapott kor-
mányzati támogatást, me-
lyet a kossuth lajos és Bá-
nyai jános utcák útburko-
latának teljeskörű felújítá-
sára fordítanak. (Cikkünk
a 3. oldalon)

ÉDES SzürEt
Már javában tart a szüret
a tokaj-Hegyaljai borvidé-
ken. A helyi borászok sze-
rint 2017 az édes borok
éve lesz, mely nagymér-
tékben köszönhető a szak-
mai elhivatottság és a nö-
vényvédelem mellett a
kedvező időjárásnak is.
(Cikkünk a 4. oldalon) 



Korabeli távírók, telefonok és levelek várták
azokat az érdeklődőket, akik ellátogattak a Pos-
tamúzeum utazó kiállítására. A Magyar Posta
függetlenné válásának 150. évfordulója alkal-
mából országos körútra indult az a múzeummá
átalakított teherautó, ami megállt minden olyan
településen, amelyeken 150 éve működik pos-
tahivatal. A tárlat szeptember 28-án érkezett

Szerencsre, ahol az érdeklődők megismerked-
hettek a posta első évtizedének történetével,
és megtudhatták, hogyan alakult ki a század-
fordulóra a világ egyik legjobb postaszolgálata.

A Szerencsi Idősek Otthonában
Koncz Ferenc polgármester és
Kontra László intézményvezető
üdvözölte a lakókat. Délután a
Szerencsi Művelődési Központ

és Könyvtár és Szerencs Város
Önkormányzata a Rákóczi-vár szín-

háztermében köszöntötte az idősek világnapja
alkalmából a megjelenteket. Koncz Ferenc pol-
gármester beszédében a szeretet és a tisztelet
fontosságát hangsúlyozta. – Mindenkinek szük-
sége van a szeretet nyelvére, egy jó szóra, mely
megédesítheti a napjainkat. Szükségünk van
egy kézre, amely segítséget ad és egy mosoly-
ra, ami a legnehezebb gondokon és akadályo-
kon is átsegít minket – mondta a városvezető.
Az est további részében a szerencsi óvodások
adtak műsort, melyet a Szikra Tánciskola és a
Bolyai János Katolikus Általános Iskola mazso-
rett csoportjának produkciója követett. A mű-
sort Straub Dezső és fia, valamint Kokas Piroska
operett énekes zenés előadása zárta. Az idősek

hete programsorozat részeként október 5-én a
Gyárkerti óvoda Maci csoportja látogatott a
Fecskési Idősek klubjába, ahol énekeltek és tán-
coltak.
Az idősek hónapja alkalmából a Gyémántkapu
Idősek Otthona minden héten kedveskedik va-
lamilyen programmal gondozottjainak ebben az
időszakban. A város két alapfokú oktatási in-
tézményének diákjai műsorral készültek az idő-
seknek.

Akkor nem beszélt arról, hogy az „Aranydip-
loma” várományosa, bár a Semmelweis Egye-
tem Fogorvostudományi Karának közleménye
már megjelent a szeptember végére tervezett
díszoklevél átadásáról.
Pallainé Dr. Tóth Ibolya szeptember 30-án dél-
előtt a fővárosban, a Semmelweis Egyetem fő-
épületének dísztermében vette át az Arany-
diplomát Dr. Hermann Pétertől, az egyetem
oktatási rektorhelyettesétől és Dr. Gerber Gá-
bortól, a Fogorvostudományi Kar dékánjától.

SfL

ArAnyDiPloMA
A Szerencsi Hírek április elején közölt
portrét Pallainé Dr. Tóth Ibolyáról, a
Szerencsi Rendelőintézet nyugalma-
zott fogszakorvos főorvosáról, aki –
mint azt elmondta – ötven évvel ez-
előtt, Budapesten kapott diplomát.
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Az ENSZ közgyűlése 1991-ben az Idő-
sek Vilgánapjává nyilvánította október
1-jét. Szerencsen október 2-án hétfőn
ünnepelték a város szép korú lakóit.

VároSunkBAn iS köSzöntöttÉk
Az iDőSEkEt

PoStAMúzEuMi kiállítáS
SzErEnCSEn



A szerencsi utak műszaki állapotát figyelembe
véve két utcát választott ki az önkormányzat a
felújításra. Az egyik belvárosi utca: a Kossuth La-
jos, melynek rendkívül nagy a forgalma. A ren-
dezvények alkalmával terelő útként is szolgál. 
A másik felújítandó út a Bányai János utca, ami-
nek a forgalma szintén jelentős. – Éveken keresz-
tül mind a két utcánál a kátyúzással próbálkoz-
tunk a helyzeten javítani. Ennek eredménye, hogy
az útburkolat minősége heterogén, többféle
anyagból van és nagyon rossz minőségű –tájé-
koztatott Szabó Lászlóné az önkormányzat vá-
rosfejlesztési osztályvezetője. A munkálatok so-
rán az útpálya teljes aszfaltozására jut pénz. 
A meglévő vízelvezető rendszert rekonstruálják,
nem épül új. A Kossuth utca egy részén van csa-
padék-vízelvezető rendszer, ezért az alsó szaka-
szán iszapfogó berendezéssel próbálják megfog-
ni az útpályán lefolyó vizet, amelyet a szegélyek
vezetnek el. – Mindkét utcánál a teljes aszfalt-
burkolatot visszamarják, és egy új, egységes ré-
teg kerül rá. Ott, ahol szükséges a szegélyeket
visszabontják, javítják, helyenként újakat építe-
nek – tette hozzá Szabó Lászlóné. A Kossuth ut-
cán a járdát várhatóan a jövő tavasszal fogják
megcsinálni közmunkaprogram keretében, amint
az útpálya elkészül. A felújítással kapcsolatban
Koncz Ferenc polgármester érdeklődésünkre el-
mondta, hogy reményeik szerint jövő tavaszig a
teljes beruházás lezárul. Jelenleg még a közbe-
szerzés zajlik. – Az ajánlatok beérkeztek, még a
döntőbizottsági vélemény nem áll rendelkezésre,
de az éven mindenképpen megkezdjük a mun-

kát. A Szerencsen található utak kivétel nélkül
magukon hordozzák az elmúlt időszak beruhá-
zásainak a következményeit. Valahol vízcsövet
cseréltek, valahol szennyvízhálózatot javítottak.
Ezek a visszaaszfaltozások azt jelentik, hogy egy
idő után megroppan az útfelület. Ezen próbálunk
javítani évről évre és a közmunkaprogram kere-
tében nagy mennyiségű aszfaltot rendelünk. Bí-
zom benne, hogy ez a két utca olyan állapotba
kerül majd, hogy évtizedekig nem kell majd hoz-
zájuk nyúlni – hangsúlyozta a polgármester, aki

hozzátette: az útépítésekkel megkezdődik egy
beruházási időszak. – Több pályázatot is sikerült
megnyernünk az elmúlt időszakban. Ez összes-
ségében majdnem 3 milliárd forintot tesz ki, és
ennek keretében még más utakat is rendbe fo-
gunk tenni. Előre köszönöm a szerencsiek türel-
mét az esetleges fennakadások miatt, hiszen en-
nek a munkának az lesz a következménye, hogy
tovább szépül, épül a város és megkönnyítjük a
közlekedést.

M. B.

Új, mintegy 180 millió forintos beruházással épített gabonaszárítót a Petkus Technologie Gmbh. az
IKR Agrár Kft. Szerencsi Területi Központjában. Az építéssel az volt a célja a cégnek, hogy lehető-
séget biztosítson partnereiknek gabonájuk felvásárlására, a tárolási gondok megoldására, másrészt
kiváltották a régi, ide-
jétmúlt bábolnai be-
rendezést. A 25 ton-
na/óra kapacitású
„Petkus szárító” ava-
tásán részt vett Koncz
Ferenc a Szerencsi
Többcélú Kistérségi
Társulás elnöke, aki-
nek véleménye szerint
az értékesítést illetően
is választási lehetőség
nyílt a termesztők szá-
mára az új beruházás-
sal.                              SfL
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gABonASzárítót AVAttAk

A Tokaj-Hegyaljai Világörökségi telepü-
lések infrastrukturális fejlesztésére a
közelmúltban kapott kormányzati tá-
mogatást Szerencs város és térsége. A
vissza nem térítendő támogatásból
Szerencsnek mintegy hatvanmillió fo-
rint jutott belterületi utak felújítására.
A programban a Kossuth Lajos és a Bá-
nyai János utcák kapnak új aszfaltbur-
kolatot.

MEgújul kÉt utCA
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Bai István (fotónkon) a
Henye és a Dereszla
pincészet főborásza
szerint a 2017-es év ki-
emelkedő évjárat lehet.

– Először kezdtük a
pezsgőszürettel, ezt követ-

te a sárgamuskotály. A sárgamuskotály után a
tökéletesen beérett hárslevelűt szedtük, a leg-
végén pedig a furmintot. Visszatekintve az el-
múlt 10 évre azt kell mondjam, kiugróan szép,
száraz boraink készültek. Az idén szinte egy tö-
kéletes érés történt a szőlőben, 19-21 mustfokig
szüreteltük a szárazbor alapanyagokat. Aroma-
gazdag, illatos, és magas beltartalmú gyümöl-
csöt sikerült gyűjtenünk. Az időjárás szempont-
jából volt egy kisebb esőzés és szinte tökéletes
őszi napsütéses idő, aminek köszönhetően elin-
dult az aszúsodás. Azt gondolom, hogy az el-
múlt 10-15 évben nem volt eddig ehhez fogható
termés. Nagyon szép mennyiségben és minő-
ségben gyűlnek az aszúszemek. A botritisz lefe-
dettség az aszúszemeken több mint 50 százalék,
úgyhogy ez is különlegesen jónak bizonyul. Úgy
vélem, hogy Tokaj-Hegyalja nagyon szerencsés,
hogy - ennyi év után - sikerül egy komplex, iz-
galmas és gazdag évjáratot előállítania.

Varkoly Ádám (fotónkon)
a Dereszla borásza úgy

gondolja, hogy kiváló
évjárat az idei, mert
egész évben sikeres
volt a növényvédelem.

– Jelenleg a 2017-es szü-
ret közepén járunk. A száraz

alapanyagokat már befejeztük és most elkezd-
tük szüretelni azokat a szőlőket, amikből majd
az édesborok készülnek. Idén nagyon oda kellett
figyelni a gazdáknak arra, hogy a megfelelő idő-
pontban végezzék el a növényvédelmi beavat-
kozásokat. A lisztharmat mellett jelentős volt
még a peronoszpóra is, de aki résen volt, meg
tudta védeni a szőlőt. A cégnél elmondható,

hogy majdnem 100 százalékban sikerült ezt tel-
jesítenünk. Most október közepén az édes bor-
fajtáknál nagyon szépen elindult az aszúsodás,
és ezáltal úgy vélem, ez az idei kiemelkedően jó
évjárata lehet az édesboroknak. Nagyon fontos,
hogy mi történik majd a következő hetekben az
időjárás szempontjából. Reméljük a legjobbakat,
és azt, hogy a jó idő ki fog tartani, mert gyönyö-
rű aszúszemeket tudunk most szedni. Hasonlóan
szép szüret elég régen, 2013-ban volt. Vélemé-
nyem szerint ez az év lehet akár a következő
nagy aszús évjárat.

Ducsai János (fotónkon) a
Chateau Cloche birtok-

igazgatója és főborásza
érdeklődésünkre el-
mondta, hogy a 2017-
es szüret még tart, de a

szárazboroknak szánt
szőlők már a tartályokban

erjednek. – A területünk egyharmad részén ma-
radt még szőlő, amit édesbornak vagy kései bor-
nak szeretnénk leszüretelni. Amennyiben az idő-

járás engedi, akkor aszúszemeket is fogunk
szedni ezekről a késői szőlőkről. A 2016-os évhez
viszonyítva ez az év sokkal könnyebb növény-
védelem szempontjából is. Az időjárás nagylelkű
volt és az igaz, hogy többet kellett permetez-
nünk, de aki odafigyelt a szőlőre, az meg tudta
védeni a növényt. 2017-ben szerencsések va-
gyunk itt Tokaj-Hegyalján, mert nem volt jégve-
rés vagy bármiféle természeti katasztrófa, ami
befolyásolta volna a szüretet. Szerintem a szőlő
minősége és mennyisége is sokkal jobb, mint a
tavalyi évben. N. I.

Bizakodnak a szőlősgazdák Tokaj-Hegyalján, ugyanis az idei év kiemelkedően
jól alakul. A szüret a borvidéken - a jó időjárásnak köszönhetően - hamarabb
kezdődhetett. A munkafolyamatok jelenleg teljes erőbedobással folynak. A
térségben most mindenki szüretel, betakarít, feldolgoz. Az időjárás az idei
évben kegyes volt a termelőkhöz, mivel a nyári csapadék és a hőség is a meg-
felelő időben érkezett. Az ártalmas gombásodások csak csekély mértékben
veszélyeztették a termést, ugyanis a szőlősgazdák időben megtették a szük-
séges intézkedéseket. A helyi bortermelők örülnek, hiszen rég nem látott
mennyiségű és minőségű aszúszemekkel vannak tele a szőlőültetvények. Az
idei év az édesborok és aszú szempontjából kiemelkedő lesz. A Szerencsi Hírek
látogatást tett több helyi és környékbeli borászatnál, ahol a lehető legjobb
borokat készítik el, amelyekkel tovább öregbítik Tokaj-Hegyalja hírnevét.

Az ÉDES Borok ÉVE
lESz Az iDEi
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A Tokaji szüreti napok keretében tartották meg
a polgármesterek borának ünnepségét október
7-én. A program a már hagyománnyá vált szü-
reti felvonulással kezdődött, amelyet a Hegyaljai
történelmi borvidék polgármestereinek aszú-és
szőlőtermésének összeadása követett. A cere-
mónián felszólalt Szinay Attila a Földművelés-
ügyi Minisztérium jogi és igazgatási ügyekért fe-
lelős helyettes államtitkára, aki a borpiaci hely-
zet alakulásáról és a jövedéki törvény szabálya-
inak változásáról beszélt, mely adminisztrációs
könnyítést jelent a gazdák számára. Felszólalt
még Dr. Hörcsik Richárd országgyűlési képvise-

lő, Török Dezső, a Borsod-Abaúj-Zemplén Me-
gyei Közgyűlés elnöke és Posta György, Tokaj
város polgármestere is, aki megköszönte a 
27 polgármester közreműködését. Az esemé-
nyen jelen volt Koncz Ferenc polgármester, a
Szerencsi Többcélú Kistérségi Társulás elnöke.
A program végén Goreczky Gergely, a Grand To-
kaj Zrt. vezérigazgatója átvette az összeöntött
szőlőt, és megígérte, hogy a legjobb bort fogják
elkészíteni a polgármesterek által összeadott
szőlőből, amivel minden polgármester és tele-
pülési önkormányzat büszkén viheti Tokaj-He-
gyalja nevét a világba. F. D.

PolgárMEStErEk BorA

Két vadonatúj motorkerékpárral gazdagodott a Szerencsi Polgárőr Egyesület gépjár-
műparkja. A bringák hivatalos átadására a „Szerencsi Vasember” elnevezésű sport-
program adott alkalmat, a járművek indítókulcsait Koncz Ferenc polgármestertől kapták
meg a polgárőrök. Mint azt Oláh János a Szerencsi Polgárőr Egyesület elnöke elmondta,
az egyeként 230 ezer forint értékű járműveket Koncz Ferenc polgármester és a város
képviselő-testületének tagjai tiszteletdíjukból finanszírozták. A motorok nagy segítsé-
get nyújtanak az önkéntesek munkájában, nem csak a városon belül, de a külterülete-
ken is igénybe veszik. Oláh János szerint az új járművekkel olyan helyekre is eljutnak,
ahová – a terepviszonyok miatt - gépkocsival nem.

SfL

MuStgáz
MÉrgEzÉS

MEgElőzHEtő

PályázHAtó A BurSA HungAriCA öSztönDíjrEnDSzEr
Szerencs Város Önkormányzata 2017. szeptember 28. napján tartott

ülésén döntött arról, hogy a hátrányos helyzetű, szociálisan rászoruló
szerencsi fiatalok felsőoktatásban való részvételének elősegítése ér-
dekében csatlakozik a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati
Ösztöndíjrendszer 2018. évi fordulójához, költségvetésében biztosítja
a támogatás forrását és kiírja a pályázatot.

Felhívjuk a felsőoktatási intézményekben tanulmányokat folytató
hallgatók, valamint a felsőoktatási tanulmányokat kezdő szerencsi fia-
talok figyelmét, hogy a pályázattal kapcsolatban bővebb információkat
az alábbi helyeken találnak:

http://www.emet.gov.hu/hatter_1/bursa_hungarica
A pályázatbeadáshoz a Bursa Hungarica Elektronikus Pályázatkeze-

lési és Együttműködési Rendszerben (EPER-Bursa rendszer) pályázói
regisztráció szükséges. 

A személyes és pályázati adatok feltöltését követően a vonalkóddal
rendelkező pályázati űrlapot kinyomtatva és aláírva szükséges az ön-
kormányzat polgármesteri hivatalában benyújtani. 

Amennyiben a felhasználó korábban már regisztrált az Eper Bursa
rendszerben, nem szükséges a regisztrációját megújítani, hanem a ko-
rábban használt jelszavával léphet be a rendszerbe.

A pályázat csak a pályázati kiírásban meghatározott csatolandó mel-
lékletekkel együtt érvényes. 

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. november 7.
Bővebb információ a  www.szerencs.hu oldalon olvasható.

új járMŰVEkEt kAPtAk A SzErEnCSi Polgárőrök

A szüreti időszakot követően megemelkedik a
mustgáz mérgezés veszélye. A mustgáz szén-
dioxid, színtelen szagtalan a levegőnél nehe-
zebb gáz. A szőlőlé, illetve a must erjedése kö-
vetkeztében keletkező gáz a talaj közelében
gyűlik össze. A közismert gyertyaláng próba
nem megbízható, mivel a mustgáz akkor is je-
len lehet, ha a gyertya égve marad. A széndi-
oxid mérgezés jele a fejfájás, zavartság, rosz-
szullét, valamint az ájulás. A laikusként segí-
teni próbáló emberek is áldozattá válhatnak,
ezért mindig meg kell várni a szakszerű segít-
ség megérkezését. Veszély esetén azonnal ér-
tesíteni kell a katasztrófavédelmet, valamint a
mentőket a 112-es segélyhívó telefonszámon.
A mérgezés elkerülése érdekében fontos a pin-
cék megfelelő szellőztetése, valamint gázérzé-
kelő berendezések felszerelése a helyiségben.
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A programok során minden korosztályra gon-
doltak a szervezők, hiszen a hét elején a gim-
nazisták és a szakképzősök látogattak el a
könyvtárba, ahol művelődéstörténeti óra kere-
tében ismerkedhettek meg a könyv és az írás
történetével. A rendezvénysorozat folytatása-
ként a Rákóczi-vár árkádos termében Herczeg
Mária népi kézműves játszóházában természe-
tes alapanyagokból készíthettek figurákat a
gyerekek. Szombaton, október 7-én a Rákóczi-

vár Galéria kávézójában a Könyvbarátok klub-
jának tagjai találkoztak: összeülnek azok az ér-
deklődők, akik szeretnek olvasni, kicserélni a
gondolataikat, vagy a véleményüket ütköztetni.
A rendezvény könyves vasárnappal zárult,
amelynek keretében a Szerencsi Városi könyv-
tár vasárnapi nyitvatartása során ingyenes be-
iratkozás, és diafilm-vetítés várta az érdeklődő-
ket, valamint elengedték a késedelmi díjakat. 

F. D.

KRÓNIKA SZERENCSI hírekhírek 7

Az aradi vértanúk emléknapja alkalmából tartottak koszorúzást október
6-án a szerencsi Kossuth téren. Az eseményt a Rákóczi Zsigmond Refor-
mátus Általános Iskola tanulóinak műsora nyitotta meg, melyet a törté-
nelmi egyházak képviselőinek ökumenikus imája követett. Kocsis Sándor
római katolikus plébános az 1849. október 6-án történt eseményeket,
valamint Damjanich János kivégzése előtti imáját ismertette. Csejoszki
Szabolcs görög katolikus parókus a hazáról, hazaszeretetről, a küzdel-
mekről és a harcról beszélt, mely szerint szükségünk van azokra az em-
berekre, akik képesek az életüket adni a hazáért és a szeretteikért. Balázs
Pál református lelkész az aradi vértanúk hitvallásáról, kiállásáról és a már-
tírium vállalásáról szólt. Azt aradi vértanúk fejfájánál az önkormányzat,

politikai pártok és civil szervezetek képviselői helyezték el koszorúikat,
majd a megemlékezés után dr. Egeli Zsolt alpolgármester és Nyiri Tibor
alpolgármester koszorúzott az Arad utcai emléktáblánál.

A Bocskai István Katolikus Gimnáziumban október 6-án reg-
gel emlékeztek meg az aradi vértanúkról. Az Aradon 1849.
október 6-án kivégzett tizenhárom honvédtisztről az iskola
tanára Zahuczkiné Pereszlényi Zsuzsanna és a gimnázium
tanulói emlékeztek meg és idézték fel a korabeli október 
6-ai eseményeket.

Az ArADi VÉrtAnúkrA EMlÉkEztEk

Október 2-8. között tartották meg a
több mint egy évtizedes múltra visz-
szatekintő Országos Könyvtári Napo-
kat, melyhez a Szerencsi Művelődési
Központ és Könyvtár is csatlakozott.
A rendezvény idén a Csak tiszta for-
rásból címet kapta és a cél, hogy
megerősítsék a gyermekekben és a
felnőttekben a könyv iránti szeretet.

orSzágoS könyVtári nAPok
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Sikeres Erasmus + pályázat 
a Bocskaiban!

Iskolánk több mint 7 millió forintot nyert a „De-
veloping tolerance and mutual understanding in
Europe” című Erasmus + pályázaton. A projekt
témája az iskolai bántalmazás, kiközösítés, erő-
szak, rasszizmus, és hasonló problémák, amelyek-

kel egy mai kamasz találkozhat a mindennapjai so-
rán. Mindezt az egyén szintjén és európai kontextus-

ban is vizsgáljuk majd partnereinkkel, egy román, egy tö-
rök, egy olasz és egy portugál középiskolával. A két évig tartó közös mun-
ka folyamán diákjaink egy-egy csoportja ellátogat majd a fent említett
országokba és egy alkalommal, jövő májusban mi is fogadjuk a partnere-
ink küldötteit. A pályázat célja egymás különböző kultúrájának megisme-
rése, elfogadása és az Európában való összetartozás érzésének erősítése.
A munka nyelve az angol lesz, mellyel lehetőséget nyújthatunk tanulóink-
nak a nyelvgyakorlásra is. Szegedi Mária projekt koordinátor

A „Határtalanul” nyertesei vagyunk!
Az Emberi Erőforrások Minisztériuma által kiírt Határtalanul! programra az
idén először nyújtottuk be pályázatunkat, mely nagy örömünkre sikeres-
nek bizonyult. Az elnyert összeg – 3,7 milló forint – fedezi mindazon költ-
ségeket, melyek egy utazás során felmerülnek (útiköltség, szállás, étkezés,
belépő díjak stb.) Iskolánk a kolozsvári János Zsigmond Unitárius Kollégi-
ummal vette fel a kapcsolatot. A 35 bocskais diák 2018 áprilisában látogat
a Partiumba, míg a kolozsvári diákok (30 fő) májusban ismerkednek meg
Szerenccsel és a régió történelmi emlékeivel. Pályázatunk címe – Együtt
erő vagyunk! – jelképezi a közös nyelvi, irodalmi és történelmi összetar-
tozást, melyet az együtt töltött alkalmakkor konkrét tevékenységekkel
szeretnénk erősíteni. A látogatások lehetőséget adnak arra, hogy tanulóink
megismerkedjenek a határon túl élők szokásaival, életkörülményeivel, a
környék természeti szépségeivel. Együtt gondolkodásunkat egy közös pro-
jektmunka elkészítésével fogjuk zárni.

Gazdóf Miklósné igazgatóhelyettes,
a projekt koordinátora

SikErES PályázAtok A giMnáziuMBAn

A Bolyai János Katolikus Általános Iskolában tar-
tott előadást október 3-án Posztós Erik ferences
rendi szerzetes, aki a teremtés védelmének
hangsúlyozása és fontossága érdekében látoga-
tott az intézménybe. A szerzetes ismertette a Fe-
rences rend kialakulását, elmesélte Assisi Szent
Ferenc életének fontosabb állomásait, végül pe-
dig az alapító tranzitusáról is szó esett. Elhang-
zott még az is, hogy az intézmény szeptember
5-én védőszentjének választotta Kalkuttai Szent
Terézt, akinek tiszteletére közös imádságot
mondtak.

F. D.

A Bolyai János Katolikus Általános Iskola diákjai idézték fel azt az 1917-ben történt esetet, amikor
a portugáliai Fatima kisváros közelében a Szűzanya megjelent három pásztorgyereknek. Az október
13-ai megemlékezés elején Gaszperné Tilman Edina igazgató köszöntötte a diákokat, majd a közös
imádság után a drámás gyerekek és az énekkar tagjai adták elő a Fatimai jelenés történetét.

FAtiMAi jElEnÉS

FErEnCES rEnDi SzErzEtES A BolyAiBAn
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A Homonnai kör meghívására vett részt Matuscsák Sándorné képző-
művész, a Bolyai János Katolikus Általános Iskola pedagógusa az Ecset-
tel a békéért kiállításon a szlovákiai Miklósvölgye településen. Az ese-
ményt a Visegrádi négyek, a világháború emlékére hozták létre. Köz-
ponti feladata a hadi sírok és a háborús emlékek fenntartása, felújítása,
valamint az emlékek további megőrzése. Ennek keretében hívták meg
Matuscsák Sándornét is, aki elmondta, hogy az alkotókör azért jött létre,
mert az ott található haditemetők nem voltak méltóak a halottak meg-
emlékezésére. – A meghívás során azt a tájat festettem le, ahol az ese-
mény történt. Mindezek mellett fontos kritérium volt, hogy olyan fest-
ményeket kellett festenünk, ami eladható, hiszen ezeket a katonai ala-
pítvány értékesíti. A befolyt összeget egy újabb hadi temető felújításába
fektetik majd. Lenyűgözött az, ahogyan a V4-ek beszéltek a háborús
elesettekről. Nagyon ritkán hall az ember ilyen szépen és ilyen tisztelettel
beszélni, megemlékezni a múlt emlékeiről. A felkészülés során Berze-
viczy Albert gondolata inspirált: „Amit a háború könyörtelensége vétett,
azt a könyörülő szeretetnek kell jóvátenni!” – mondta Matuscsák Sán-
dorné.

„ECSEttEl A BÉkÉÉrt”

Karriernapot tartottak a szerencsi Bocskai István Katolikus Gimnázi-
umban október 5-én. A diákok beszámolókat hallgathattak meg olyan
egykori bocskais tanulóktól, akik már egyetemisták vagy pedig dol-
goznak valahol. A gimnazisták hasznos információkat kaptak többek
között az informatikus, a jogász, a közgazdász, a mérnök és nyomozó
szakmákról is.

kArriErnAP A BoCSkAiBAn

A Magyar Diáksport Szövetség több mint tíz éve rendezi meg minden
évben az Európai Diáksport Napját, melynek során a regisztrált iskolák
tanulói legalább két órán keresztül sportolnak. A szeptember 29-én meg-
tartott rendezvényhez Szerencs két alapfokú oktatási intézménye is csat-
lakozott. A Bolyai János Katolikus Általános Iskolában 20 állomást alakí-
tottak ki a szervezők, ahol a különböző labdajátékok mellett ügyességi
feladatokban próbálhatták ki magukat a résztvevők. Többek között volt
zsákban futás, kötélhúzás, és rollerezés is. A feladatokat úgy állították
össze a szervezők, hogy az iskola egész területét lefedje, és hogy minél

ügyesebben és gyorsabban tudják végrehajtani a diákok és a szülők egya-
ránt. Az iskola egyik célkitűzése ugyanis, hogy a szülőket is bevonja az
iskola életébe. A Rákóczi Zsigmond Református Általános Iskolában a kö-
zös bemelegítést követően szintén több állomás közül választhatták ki
diákok a hozzájuk legközelebb álló sporttevékenységet. Az akadály és
KRESZ pálya mellett a métázást is kipróbálhatták a gyerekek. Idén össze-
sen 26 országban, 7000 iskola és 2 millió diák részvételével zajlott az Eu-
rópai Diáksport Napja.

V. E. A.

EuróPAi DiákSPort nAP
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Az eseményen Koncz Ferenc polgármester és
Ráczné Váradi Éva igazgató köszöntötte a meg-
jelenteket, majd megemlékeztek a reformáció
500. évfordulójáról. A Művészeti Iskola diákjai-
nak műsorát követően Aranyosi Edit magyar
szakos tanár nyitotta meg azt a Bibliatörténeti
kiállítást, aminek célja, hogy közelebb hozza a

diákokhoz a Könyvek Könyvét. Az ünnepi meg-
nyitón Derda Péterné igazgatóhelyettes mutatta
be a tárlatot, amit a volt Rákóczis diákok mű-
veiből állítottak össze. 
A születésnapi hétre különböző kulturális és
szórakoztató programokat állítottak össze a di-
ákoknak a szervezők. Több híresség is ellátoga-
tott Szerencsre: itt volt Fenyő Iván színész, aki
a filmezés rejtélyeiről tartott interaktív előadást,

valamint Pachmann Péter műsorvezető, aki
gyakorlati példákon keresztül a média hatásait
mutatta be a tanulóknak. Az ünnepi program-
sorozat fénypontjaként október 12-én gálamű-
sort rendeztek a Rákóczi-vár színháztermében.
Az eseményen részt vettek az iskola volt és je-
lenlegi vezetői, pedagógusai és diákjai egyaránt.
A gála keretein belül nemzetközi együttműkö-
dések aláírására is sor került egy podgorai és
egy zágrábi általános iskolával, aminek értelmé-
ben az intézmények kölcsönösen megismerik
egymás munkáját és szakmai partnerként mű-
ködnek együtt a kultúra területén, valamint
nemzeti értékeiket és hagyományaikat közvetí-
tik egymásnak. Az est további részében az is-
kola diákjai mutatták meg tehetségüket a zene,
ének, drámajátszás és a néptánc területén. 
Az ünnepi gálaműsor közös énekléssel zárult.
Az elmúlt harminc év alatt az iskola több válto-
záson ment keresztül. – Nagyon sok területen
kellett változnunk, hiszen orosz-ének szakos is-
kolaként indultunk, amiből aztán angol nyelvi-
tagozatos tanintézmény lettünk, majd a két-
tannyelvű képzés is elindult. Széles palettát sze-
rettünk volna kínálni a tanulóknak, ezért a mű-
vészeti képzésbe is bekapcsolódtunk: képzőmű-
vészet, drámajátszás, néptánc és a zenei tan-
szakon fejlesztettük a gyerekek képességeit. 
Ez egy olyan sokszínű, komplex, egységes isko-
lát eredményezett, ami megfelelő alapot bizto-
sított ahhoz, hogy a mai iskolaszerkezetünk ki-
alakuljon – mondta el Ráczné Váradi Éva az in-
tézmény vezetője. Az iskola 2013-ban került a
Tiszáninneni Református Egyházkerület fenntar-
tása alá, azóta mint református iskola működik.
Az új egységbe való belépés újabb feladatokat
vetetett fel és a három év elteltével már regio-
nális tehetségközpontként működik a szerencsi
tanintézmény. Az iskola fennállásának harmin-
cadik évfordulója alkalmából megrendezett ün-
nepi hetet a gyerekek nagy örömére a születés-
napi torta felvágásával koronázták meg.

V. E. A.

A Rákóczi Zsigmond Református Álta-
lános Iskola harminc évvel ezelőtt nyi-
totta meg kapuit. Ebből az alkalomból
ünnepi programsorozatot szerveztek
október 8-13. között, melynek ünnepé-
lyes megnyitóját október 9-én tartot-
ták az iskola aulájában.

30 ÉVES A rákóCzi iSkolA



SZERENCSI hírekhírek 11PORTRÉ

Kardos Sándorné Budapesten született. A hábo-
rú viszontagságai miatt Erdélyből menekült a
család Budapestre. A háború után kerültek Gyu-
lára, itt járt általános iskolába, és itt érettségizett. 
– Hosszú időn keresztül orvos szerettem volna
lenni, vagy nyelveket tanulni az egyetemen. A
szüleim nagyon ügyeltek arra, hogy kenyeret ad-
janak a kezünkbe, taníttattak így a három test-
véremmel együtt mindannyian diplomát szerez-
tünk. A gimnázium után Sárospatakra kerültem
a tanítóképzőbe. Később a munka mellett elvé-
geztem Nyíregyházán a Tanárképző Főiskola
ének-zene szakát, majd 1974-ben a kémia szakot
is megszereztem – kezdi Betti néni.
Első munkahelye Monokon volt, ahol először a
gyakorlati idejét töltötte. Közben férjhez ment és
a településen maradtak családjával 12 évig. 
– Adódott az a lehetőségem, amellyel Szerencsre
jöhettem a Hunyadi iskolába tanítani. Az ének
szakos pedagógus elment, a kémia szakos kol-
légát pedig kinevezték igazgatóhelyettesnek. Egy
évig Monokról jártam be, ez idő alatt építkeztünk
és 1976-ban költöztünk a városba. Dolgoztam,
közben épült az új iskola - a mai Rákóczi iskola -
mely orosz nyelvi és ének-zene tagozatos általá-
nos iskolaként kezdte. Odakerültem igazgatóhe-
lyettesként és az én feladatom volt a zenei rész-
leg megszervezése. A Sárospataki Zeneiskola ki-
helyezett tagozata voltunk, így indultunk 1986-
ban. A rendszerváltáskor az orosz nyelv egy kicsit
hátrányba került, de a Zeneiskola továbbra is mű-
ködött, sőt akkor kezdett igazán fejlődni – meséli
Betti néni. 
1992-ben a szerencsi Zeneiskola különvált Sáros-
pataktól. A megye átadta a fenntartást a város-
nak, igazgatójának Kardos Sándornét nevezték ki. 
–A város felvállalta a Zeneiskolát, amiért én na-
gyon hálás vagyok. Teljesen függetlenek lettünk,
önálló jogi személyiséggel rendelkező intézmény-

nyé váltunk. Az épület közös volt a hármas isko-
lával. Ezt a munkát nagyon szerettem. A kezdeti
harminc főből - ahogy a tagozatos osztály indult
- 400-ra emelkedett a zeneiskolások száma. Volt
kihelyezett tagozatunk Prügyön, Erdőbényén,
Megyaszón is – mondja.
Az önkormányzat üzemeltette az iskolákat. –
Nagy költség egy zeneiskolai oktatás, de én úgy
hiszem, hogy az évek során bebizonyosodott,
hogy volt értelme. Ez Magda Gábor polgármes-
ternek köszönhető, mert ő is harcolt azért, hogy
legyen nálunk Zeneiskola és utána is megmaradt
ez a tanítási forma – meséli. Akkoriban már 14-
re nőtt a zenét tanító tanárok száma és sokan le
is telepedtek Szerencsen. Többféle hangszeren
lehetett tanulni: zongora, fuvola, furulya, hegedű,
mélyhegedű, klarinét, szaxofon, kürt, tuba, ütős
hangszerek. 
– Nehezen találtunk szakembert, de nagy segít-
ségünkre volt a Zeneművészeti Főiskola, akik a
felsőbb éves hallgatókat elengedték egy-két nap-
ra tanítani. 1999-ben eljöttem nyugdíjba, de utá-
na is visszajártam 5-6 évig tanítani. Később a
művészeti képzést összevonták, az iskola neve is
megváltozott, megszűnt, mint önálló intézmény.
De a munka folyik tovább, mert látom a rendez-
vényeken, hogy jó talajba került a mag – folytatja
Betti néni.
Nagyon büszke arra, hogy abban az időszakban,
amikor ő volt az iskola vezetője, 30 gyerek ment
zenei szakközépiskolába. 
–Ha a gyermek zeneiskolába jár, az teljesen meg-
változtatja a lelkét, a koncentrációját, személyi-
ségét. Nagyon előnyös a zeneoktatás. Én nem be-
csülök le semmi egyebet, se a sportot se az elmé-
leti oktatást, mert az úgy jó, ha sokoldalú a gyer-
mek. Örülök annak, hogy olyan gyerekekkel talál-
koztam, akik örömet találtak abban, hogy ők ze-
nélhetnek. Az előadási zenedarabok logikus fel-
építésűek, konkrétak. Az érzelmek teljes skáláját
közvetítik a bánattól a felszabadult örömig. Ezek
tolmácsolása teljes együttérzést kíván. Ezt meg-
tanítani a gyerekekkel nagy odafigyelést igénylő,
felemelő feladat. A zenetanulás tulajdonképpen
örömteli időtöltés. A gyerekek szívesen járnak ze-
neórákra, hiszen saját elhatározással azt a hang-
szert választják, amelyikhez kedvük van. Szeren-
csére nagyon sok a tehetséges növendék. Termé-
szetes, hogy nem lesz minden gyermekből elő-
adóművész vagy zenetanár, de az biztos, hogy ze-
nét értő és szerető felnőtt válik belőle.
Éveken keresztül minden nyáron zenei tábort

szerveztünk Simán. Boldogan jöttek a növendé-
kek, ott is muzsikáltunk. Délelőtt elméleti és gya-
korlati órák voltak. A tábor végén záróhangver-
senyt tartottunk, amire eljöttek a szülők, és ez
olyan megható volt. Találkoztam már nem egy
olyan tanítvánnyal, aki azt mondja: olyan élmény-
ben azóta sem részesült, mint akkor a táborban
– tette hozzá.
Betti néni azt meséli, nagyon szerette a munká-
ját. – Eltökélt szándékom volt, hogy létrehozzunk
egy fúvószenekart. 1998-ban sikerült is, aztán
akik ebből a zenekarból kinőttek, ők alapították
meg a Fanfárt. Sajnos mostanában nem hallok
felőlük. Az intézményvezetést is örömmel csinál-
tam, mert mindig azt néztem, hogyan lenne jobb
a kollégáknak. Szép időszak volt és most picit fel-
bolygatta, megmelengette a lelkemet a Rákóczi
iskola 30 éves évfordulója. Sok szép emléket fel-
idézett bennem, hiszen már 11 éve egyáltalán
nem veszek részt az oktatásban – tette hozzá.
Miután nyugdíjba vonult, Schlosserné Báthory Pi-
roskával együtt megalapította az Öreg a nénikéd
nyugdíjas klubot. – Piroskával már a főiskolára
is együtt jártunk, és szobatársak voltunk. 5 éve
elhatároztuk, hogy jó lenne, ha mi is csinálnánk
egy klubot. A Szerencsi Hírekben tettem közzé
egy levelet, hogy szeretnénk egy nyugdíjasklubot
létrehozni azon 60 éven felüli idősek számára,
akik úgy érzik, hogy az öregség nem teher, ha-
nem egy boldog állapot és igényük van arra,
hogy szellemileg frissek maradjanak. Most 27-en
vagyunk tagjai. Minden évben kétszer háromszor
kirándulásokat szervezünk. Sokat beszélünk re-
gényekről, versekről, művészetről és zenét hall-
gatunk. Minden évben részt veszünk az Arany
fakanál főzőversenyen, most másodikok lettünk
– meséli.
Kardos Sándorné 2009-ben megkapta a Szerencs
Város Közoktatásáért kitüntetést, valamint a sze-
rencsi körzetben elsőként vehette át az Arany
Katedra emlékplakettet 1989-ben. 2015-ben
Aranydiplomát kapott egykori iskolájától. Betti
néni további tervei között szerepel, hogy egész-
ségben töltse idejét a családjával és az unokáival,
valamint örömet szerezzen másoknak. – A zene
az életem. A munkám, amit szerettem csinálni,
és az a sok szép muzsika, amit hallottam, átlen-
dített a nehézségeken. Mindig erőt adott, hogy
érdemes csinálni. Életem végéig örömteli érzés,
hogy a szerencsi zenei nevelésben közel három
évtizedig tevékenykedhettem – 

M. B.

Kardos Sándorné hosszú ideig volt a Scholtz Jenő Zeneiskola igazgatója Szeren-
csen, emellett tíz évig a Megyei Zeneoktatói munkaközösség tagjaként is tevé-
kenykedett. Nyugdíjba vonulása után az egyik alapítója volt az Öreg a nénikéd
nyugdíjasklubnak, melynek jelenleg a vezetője. Kardos Sándorné Betti nénivel
beszélgettünk.

„öröMtEli ÉrzÉS, Hogy A SzErEnCSi zEnEi
nEVElÉSBEn tEVÉkEnykEDHEttEM…”
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álláSAjánlAtok
A B.-A.-Z. Megyei Kormányhivatal Szerencsi Járási Hivatal Foglal-
koztatási Osztályán nyilvántartott állásajánlatok alapján Szerencsen
állománygondozó üzletkötőt, informatikai technikust, recepcióst,
ruházati eladót, kézápoló és műköröm építőt, péket, gépkezelő
operátort, villanyszerelőt, elektronikai műszerészt, könyvelőt, gép-
kocsivezetőt keresnek. Diósgyőrben csomagolót, kiszerelőt, logisz-
tikai koordinátort, Tállyán eladót alkalmaznának. Bekecsen fém-és
csavaráru eladót, Tiszalúcon nyomdász, műanyag feldolgozó gép-
kezelő, raktári kisegítő, anyagmozgató, irodai asszisztens munka-
körben van lehetőség elhelyezkedni. Mezőzomboron kőművest,
Mádon szakácsot keresnek. Sátoraljaújhelyen öntödei betanított
munkást, változó foglalkoztatási hely alapján hegesztőt, lakatost,
festőt, mázolót, tapétázót, szobafestőt, Tokajban irodavezetőt
(mérlegképes könyvelő), Prügyön bútoripari gépkezelőt (lapszabász,
élzáró, sorozatfúró) és gépkocsivezetőt (7,5 t alatt) alkalmaznának.
Tel.: 47/361-909.

Tervezett képzések:
7.-8. osztályos felzárkóztató + parkgondozó, óvodai dajka, édesipari
termékgyártó, szociális gondozó és ápoló, villanyszerelő, fogyóe-
lektródás védőgázas ívhegesztő + minősített hegesztő, szakács és
vendéglátó eladó képesítés megszerzésére nyílik lehetőség.

Szerencsi Polgármesteri Hivatal
Szerencs, Rákóczi út 89., Tel: (47) 565-200, Fax: (47) 565-210, E-mail: hi-
vatal@szerencs.hu. A hivatal ügyfélfogadási ideje: hétfő 8–12 óráig,  szer-
da: 8–12 és 13–16 óráig, péntek 8–12 óráig.
Fogadóórák: Koncz Ferenc polgármester: időpont-egyeztetéssel.
Dr. Egeli Zsolt alpolgármester: minden hónap harmadik hétfőjén 14
órától, legközelebb november 20-án. Nyiri Tibor alpolgármester: min-
den hónap harmadik csütörtökén 14 órától legközelebb november 23-
án. Dr. Barva Attila jegyző: minden páros hét szerdáján 8-12 óráig, leg-
közelebb november 15-én. A fogadóórák általános 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 gyámhivatal

Szerencs, Rákóczi út 63. Tel: (47) 777-561, (47) 777-562, (70) 436-1999.
Ügyfélfogadási idő: hétfő és szerda: 8–12 óráig és 13–16 óráig, péntek:
8–12 óráig.

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

ügyeletes gyógyszertárak 
Október 16-22.: Alba Gyógyszertár, október 23-29.: Tesco Gyógyszer-
tár, október 30. – november 5.: Centrum Gyógyszertár.

Szerencsi Művelődési központ
Szerencs, Huszárvár u. 11. (Rákóczi-vár). Tel./Fax: 47/ 362-290. Igazgató:

20/971-0861. E-mail: szerencsiamk@szerencs.hu

Szerencsi Hírek ügyeleti telefonszáma:
(20) 340–6089

közÉrDEkŰ inForMáCiók

Születtek: Kristóf Levente Ádám, Schuller Anka, Halász Bence Tamás.
Elhaláloztak: Kelemen László Imréné (68), Helmeczi Sándorné (72), Cso-
rosz Sándorné (80), Komlósi Lajos (54), Pusztai Jánosné (99), Fodor Imre
(77), Nagy Jánosné (85), Kurecskó Istvánné (82), Runda József (83), Pataki
Tibor (78), Soós István János (82), Vincze Miklósné (79).
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A hibiszkusz a mályvafé-
lék családjába tartozó
nemzetség, mely min-

tegy 300 fajt foglal magá-
ba. Eredetileg a világ mele-

gebb tájain, pl. a trópusokon
honos. Változatai közé tartoznak

lágyszárú növények, cserjék és fák is. A hibisz-
kusznak a legkülönfélébb színű mutatós virágai
vannak, ezért mifelénk elsősorban dísznövény-
ként kedvelt. A népi gyógyászatban a hibisz-
kuszt gyógynövényként alkalmazzák. Szomjoltó,
hashajtó, vizelethajtó, epehajtó, antibakteriális
és görcsoldó hatású. Ezen kívül serkenti az
anyagcserét, és hozzájárul a szervezet salakta-
lanításához. Rendszeres fogyasztása javítja a
közérzetet és erősíti az immunrendszert. Össze-
tevői közé tartozik a citromsav, az almasav, a
borkősav, a hibiszkuszsav, nyákanyagok, C-vita-
min és pektinek. A hibiszkuszt főleg a következő

panaszokra alkalmazzák: ekcéma, görcsök, hú-
gyúti és epebántalmak, keringési problémák,
székrekedés és meghűlés. Az gyógytea előállí-
tásához kizárólag a virágzatot használják fel. A
szárított virágokat forró vízzel öntsük fel, és
hagyjuk állni. Az így nyert teát forrón vagy hide-
gen ihatjuk, és bőrborogatásokra is használhat-
juk. Mivel a hibiszkusz virága nagy adag C-vita-
mint tartalmaz, és antibakteriális hatással ren-
delkezik, már évszázadok óta alkalmazzák a né-
pi gyógyászatban a meghűléses betegségek ke-

zelésében. Különösen köhögésnél és hörghurut-
nál mutatkozik meg a hibiszkusz gyógyhatása,
amit tudományosan ugyan nem támasztottak
alá, de generációról generációra öröklődik ez a
tudás. A C-vitamin mellett a hibiszkuszban lévő
antioxidánsok és nyákanyagok is részt vesznek
az immunrendszer erősítésében. A nyákanyagok
elsősorban a meghűlés kezdetén fellépő, száraz
köhögésre hatnak, mert védőfilmszerű bevona-
tot képeznek a nyálkahártyán.

Vitelki László, Gyógynövénybolt
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Legutóbbi játékunk megfejtése: Az indiánok a steviát édesítésre, étvágy csillapításra, gyó-
gyításra használták. A beküldők közül Baghy Istvánné, 3902 Szerencs-Ond, Fő út 135. szám
alatti olvasónk a Szerencsi Gyógynövénybolt (Rákóczi út 104.) ajándékcsomagját nyerte. A nyere-
ményről szóló utalvány átvehető a szerkesztőségünkben. Új kérdésünk: A hibiszkusz melyik ré-
szét használják fel a gyógytea elkészítéséhez? Megfejtéseiket október 27-ig postázzák cí-
münkre (3900 Szerencs, Rákóczi út 94.) vagy adják le a Fürdő és Wellnessház recepcióján. A borí-
tékra írják rá: Egészségünkért.

A HÉt gyógynöVÉnyE: A HiBiSzkuSz

Kalciumra és D-vitaminra minden életkorban
szükség van, ezeknek pedig a legfőbb étrendi
forrása a tej- és a tejtermékek. Különös jelentő-
sége van a csontrendszer kialakulásának és fej-
lődésének időszakában, tehát gyermek- és ka-
maszkorban, illetve a csontritkulás megelőzésé-
re változó korban. Sokan viszont képtelenek
meginni a tejet, mert annak fogyasztása kelle-
metlen tüneteket okoz, hasi görcsöt, puffadást,
túlzott gázképződést, hasmenést, rossz közér-
zetet. Mi lehet a megoldás ebben az esetben?

Fontos a pontos diagnózis
Először is ne kezdjünk el kísérletezgetni, ne hagy-
juk ki önkényesen egyik táplálékforrást sem az
étkezésünkből! Forduljunk orvoshoz, és bízzuk rá
a diagnózis felállítását, hiszen csak ezután látjuk
pontosan, hogy milyen problémával állunk szem-
ben és az hogyan kezelhető. Más emésztőrend-
szeri betegségek is okozhatnak hasonló tünete-
ket, a lisztérzékenység, a bélgyulladásos beteg-
ségek, de még a sok ülés és a mozgáshiány is. 
A laktózérzékenységet egyébként egy teljesen
fájdalommentes vizsgálattal, ún. hidrogénkilég-
zési teszttel lehet kimutatni. 

Mit jelent a laktózérzékenység?
Ez egy emésztési zavar, amely során a szervezet
nem képes lebontani a tej egyik alkotóelemét,
a tejcukrot. Ennek az az oka, hogy nem vagy
nem megfelelően működik a lebontásért felelős
laktáz nevű enzim. Mit lehet ilyenkor tenni? Két
lehetséges megoldás van; a diéta és az enzim-
pótlás. A diéta lényege az, hogy ki kell iktatni az
étrendből a tejcukrot, azaz laktózmentes tejter-
mékekre kell váltani. Ezekbe ugyanis eleve bele-
teszik a szervezetből hiányzó laktáz enzimet,
ami már a termékben lebontja a tejcukrot. A
másik lehetséges megoldás, ha tabletta vagy
csepp formájában magát az enzimet pótoljuk
vissza a szervezetbe.
Laktózérzékenység esetén semmiképp se hagy-
juk el a tejtermékeket, hiszen így a legfőbb kal-
ciumbeviteli forrástól fosztjuk meg magunkat.
Napi fél liter tej vagy tejtermék a laktóz-intole-
ranciában szenvedőknek is ajánlott, természe-
tesen laktózmentes változatban! 
Érdemes tudni, hogy a laktózmentes tejben
ugyanannyi cukor van, mint a normál változat-
ban, csak éppen bontott formában. Erre például

a cukorbetegeknek ügyelnie kell! Laktózt nem
csak a tehéntej, hanem a juh- és a kecsketej is
tartalmaz. Az ételkészítést viszont nem befolyá-
solja, ha laktózmentes tejterméket használunk
a főzéshez. 

Mi a tejallergia?
A tejallergia nem azonos a laktózérzékenység-
gel! Ebben az esetben a szervezet immunrend-
szere a tejfehérjére ad hibás választ, védekezni
kezd ellene, ami allergiás tüneteket okoz. Az or-
vos által diagnosztizált tejallergia esetén teljesen
ki kell iktatni a tejet és a tejtermékeket a táplál-
kozásból, a laktózmenteseket is! A tejet, tejszínt
gabonából és magvakból készített italokkal pl.:
zab-, mandula-, rizs-, szója- és mogyoróitallal
helyettesíthetjük. A sajtot tofuval pótolhatjuk.

A GYERE® Programban
ősszel a tej és a tejtermé-
kek fontos étrendi szere-
péről lesz szó. De mi van,
ha a gyerek nem tudja
meginni a tejet? Mit tehet
ilyenkor a szülő, mivel pó-

tolhatja a tejtermékekben lévő értékes
tápanyagokat?

lAktózÉrzÉkEnySÉg VAgy tEjAllErgiA?
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INGATLANINGATLAN
Ondi úton 2 szobás társasházi lakás eladó.
Érd: 30/255-5826 (16-17)
Szerencsen, a Kárpát úton családi ház
csendes környezetben, 2 szobával gáz-és
vegyes kazánnal rendezett udvarral eladó.
Lakáscsere is érdekel. Érd: 47/361-822 (16-19)
Szerencsen a Kölcsey utcában kertes 120
m2-es családi ház eladó. Érd: 20/519-0710 (16)
Kis családi ház eladó Bekecs, Igazság út 75.
sz, alatt. Nagy kerttel rendezett udvarral. Érd:
20/230-4878 (16-17)
Szerencs Alkotmány u. 32. sz. alatti telek
komfort nélküli két kis házzal 1,5MFt-ért alku
nélkül eladó. Érd.: 70/704-6538 (16-18)
Szerencs központjában 46m2-es társasházi
lakás eladó. Érd: 47/363-097 (16)
Szerencsen, csendes környezetben 100 m2

családi ház melléképülettel, udvarral, kerttel
eladó. Buszmegálló, iskola, bolt a közelben.
Érd.: 30/970-9148 (16)
Ondon a 4524, 4525, 4526 Hr. számú földek
eladók 2 ha területtel. Érdeklődni a 47/340-
096 telefonszámon. (16-2)
Bekecsen eladó 60m2 2 szobás családi ház,
887m2-es telek garázs, melléképületek, ke-
rekes kút, borospince hordókkal felszerelés-
sel. Érd: Fáy Béláné 70/634-0938 Érd:
20/943-9193, 20/582-5660 (16-19)
Szerencsen lakó-pihenő övezetben pano-
rámás családi ház parkosított kerttel és ga-
rázzsal eladó. Érd: 20/348-9548 (16-05)
Szerencs csendes környékén, a belvároshoz
közel eladó egy folyamatosan rendben tar-
tott,felújított 4 szoba+ nappalis családi ház.
Érd: 20/295-8832 (16-03)

Szerencs zöldövezeti részén a, Kölcsey ut-
cában kertes 100m2-es családi ház szép ki-
látással tulajdonostól eladó. Érd: 30/294-
8816 (16-2)

VEGYESVEGYES
Szőlőprés (60 l-es) és szőlődaráló és tölgy-
fa boroshordó és permetező (20 l-es) eladó.
Érd.: 70/277-4755 (16)
Eladó 3,5 mázsa kifogástalan minőségű,
vegyes szőlő (többnyire csemege típus). Ár,
megegyezés szerint. Érd: 30/2457547 (16)
Étkezési alma (idared, golden, janagold,
mutsu) eladó. I. osztályú 5000 Ft/láda
(250Ft/Kg), II. osztályú 3000 Ft/ láda
(150Ft/Kg). Érd: 30/219-7837 (16-18)
Víz és fűtésszerelőket keresek magyaror-
szági munkavégzésre, kiemelt bérezéssel.
Érd: 70/631-6131 (16-18)
Tehetséggondozást ill. korrepetálást vál-
lalok matematikából, fizikából és kémiából
általános iskolásoknak. Érd: 20/519-0710 (16)
Köszönet: Köszönjük, hogy fiúnk Balics Fe-
renc temetésén megjelentek. (16-17)

LakosságiLakossági

apróhirdetés
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Amatőr labdarúgó tornát rendezett szeptember
24-én vasárnap a Szerencsi Roma Nemzetiségi
Önkormányzat. A tornát Koncz Ferenc polgár-
mester nyitotta meg, aki beszédében arra buz-
dította a játékosokat, hogy minél többet spor-
toljanak. A Tatay Zoltán Ifjúsági Sporttelepen
összesen 4 csapat mérte össze erejét. Horváth
Ernő, a Szerencsi Roma Nemzetiségi Önkor-
mányzat elnöke elmondta: a torna célja az, hogy
a környékbeli településeken élő roma emberek
barátságokat kössenek, megismerjék egymást.
- Természetesen a torna másik célja a mozgás
és az egészséges életmód népszerűsítése –
mondta Horváth Ernő. Első lett az abaújszántói
csapat, második helyen a legyesbényeiek végez-
tek. A harmadik és negyedik helyen Szerencs I-
es és II-es csapata végzett. Az eredményhirde-
tésen Koncz Ferenc polgármester és dr. Egeli
Zsolt alpolgármester szerencsi csokoládéval ked-
veskedett a focistáknak, valamint minden részt-
vevő koncertnapi belépőt kapott a jövő évi Or-
szágos Csokoládé Fesztiválra. Az amatőr labda-
rúgó tornát a Szerencsi Művelődési Központ és
Könyvtár támogatta. N.I.

Az eseményen Nyiri Tibor a Szerencs Városi
Sportegyesület elnöke és Kiss Attila szakosz-
tályvezető köszöntötte a jelenlévőket. 

Elmondták, hogy céljuk idén is az volt, hogy egy
jó hangulatú tömegsport rendezvénnyel népsze-
rűsítsék a sportágat. Ebben az évben 101-en vet-
tek részt a versenyen és összesen 24 ezer 50
métert úsztak le egy nap leforgása alatt. Szép
egyéni eredmények is születtek. A fél óra alatt
legtöbbet úszó lány Farmosi Kata lett 1700 mé-
terrel, a fiúknál pedig Rábai Bence 2000 méter-

rel. Összességében a legtöbbet úszó bajnok a lá-
nyok közül mezőkövesdi Prókay Blanka lett,
11300 méterrel, a legtöbbet úszó fiú pedig a sze-
rencsi Koromházi Máté lett 15950 méterrel.
A résztvevőknek az oklevelet és a 2018-as Cso-
koládé Fesztiválra szóló koncertnapi belépőket
Koncz Ferenc polgármester adta át.

V. E. A.

24 óráS úSzáS
A Szerencsi Városi Sportegyesület és a
Szerencsi Városüzemeltető Nonprofit
Kft idén tizenegyedik alkalommal ren-
dezte meg a 24 órás úszást szeptem-
ber 29-én és 30-án a Városi Tanuszo-
dában.

Negyedik alkalommal rendeztek Ippon Shobu
Országos Karate Bajnokságot szeptember 23-
án Szerencsen, melynek célja idén is a világbaj-
nokságra való felkészülés és a versenyzési lehe-
tőség biztosítása volt. A Kulcsár Anita Sport-
csarnokban megtartott versenyen Koncz Ferenc
polgármester köszöntötte a 20 egyesületet és
megnyitotta a bajnokságot. A polgármester be-
szédében kiemelte: örül, hogy a résztvevők kö-
zött gyerekeket és nőket is szép számmal lát,

hiszen a mai világban már fontos az önvédelem.
Országszerte több mint 200 versenyző érkezett
a megmérettetésre. A Sportcsarnokban három
tatamin párhuzamosan tartották a versenyszá-
mokat, amiket bírálóbizottság pontozott. Ju-
hász Ferenc, a Magyar Karate Szakszövetség al-
elnöke elmondta, hogy Magyarországon min-
tegy harmincezer ember karatézik, nem számít-
va a többi harcművészeti ágakat. A Shotokán
karatét sokan kedvelik Magyarországon. 
– Mint szövetség, nagy területeket fedünk le az
ország térképén. Sokfelé szervezünk versenye-
ket, de próbálunk állandó helyszíneket keresni.
Ebben a régióban négy alkalommal is Szerencs-
re esett a választás. Szeretünk visszajárni, a ver-
senyzőink is örömmel látogatnak el évről évre
– mondta Juhász Ferenc. Arra a kérdésre, hogy
kiknek ajánlja ezt a küzdősportot Juhász Ferenc
elmondta, hogy mindenkinek, aki szereti a küz-
dősportokat és szeret mozogni. – A karatéhoz
nincs szükség vízre mint az úszáshoz, ezt a
sportot szinte bárhol és bármilyen körülmények
között lehet űzni. A bajnokság szerencsi szer-
vezésében és lebonyolításában fontos feladato-
kat látott el Varga Katalin szakosztályvezető és
Varga Csaba edző. M.B. – N.I.

iPPon SHoBu orSzágoS
kArAtE BAjnokSág

AMAtőr
lABDArúgó

tornA
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Északkelet-magyarországi diák I-II. és serdülő szabadfogású területi bir-
kózó bajnokságot rendeztek október 14-én a Kulcsár Anita Sportcsar-
nokban. A versenyen megemlékeztek a három éve elhunyt Görcsös Jó-
zsef mesteredzőről, aki meghatározó szerepet töltött be a szerencsi bir-
kózásban, valamint az esemény keretében immár hetedik alkalommal
tartották meg a hagyományos Bonbon kupát.

A versenyt Koncz Ferenc polgármester nyitotta meg, aki beszédében a
birkózás jelentőségére hívta fel a gyerekek figyelmét, majd megemlékezett
Görcsös Józsefről. Ezt követően három szőnyegen kezdetét vette a küz-
delem. A tornán közel 20 egyesületből 190 gyermek vett részt, akik Hajú-
Bihar, Nógrád, Heves, Borsod-Abaúj-Zemplén és Szabolcs-Szatmár-Bereg
megyéből érkeztek. A Szerencs VSE színeiben 14-en vettek részt.

A Tokaji FC U-16-os gárdáját fogadták a Szerencs VSE U-16-os lab-
darúgói a Tatay Zoltán Ifjúsági Sporttelepen szeptember 29-én. A
hazai pálya előnyeit élvező szerencsiek számára jól kezdődött a mér-
kőzés. Az első félidőben 2 gólt is lőttek a tokajiaknak. Az első gólt
a 20. percben Buri Szebasztián szerezte, a másodikat 8 perccel ké-
sőbb Jäger Máté lőtte. A második játékrészben sem tétlenkedtek a
hazai játékosok. Az 58. percben Horváth Brendon talált utat a to-
kajiak hálójába. A 70. percben a tokajiak is gólt rúgtak, ám 5 perccel
később egy visszatámadásból Német László Levente szerezte meg
a szerencsiek negyedik gólját. A B.A.Z U-16 Keleti Csoport 3. forduló
eredménye Szerencs VSE U16 – Tokaji FC U16 4 – 1. A Szerencs VSE
U-16 csapata jelenleg a tabella első helyén áll. 
A következő mérkőzésüket október 7-én játszották idegenben a Sá-
rospataki TC ellen. 
A Szerencsi U-14 gárda október 1-jén vívott mérkőzésén 5 góllal ki-
kapott a Tokaji FC U14 játékosaitól.

N. I.

Ózd csapatát fogadták hazai pályán a Szerencs VSE felnőtt
férfi labdarúgói október 7-én, szombaton. A mérkőzés első
félidejében mindkét csapatnak voltak helyzetei. Az ózdiak
kapura rúgásai többször csupán centiméterekkel kerülték
el a szerencsi hálót. A második játékrészben is szoros csatát
vívtak egymás ellen a csapatok, azonban a 92. percben a
vendégeknek sikerült betalálni a hazaiak hálójába. A B.A.Z.
megyei I. Felnőtt 9. forduló eredménye: Szerencs VSE – Ózdi
FC 0 – 1. A Szerencs VSE U-19-es gárdája 2 – 2 –es döntet-
lent játszott az Ózdi FC U-19-es csapata ellen. 
Gólszerzők: Szerencs VSE U-19 – Ózdi FC U-19 20. perc Di-
ószegi Kristóf 42. perc Rabócz Dávid.

N. I.

BirkóztAk A FiAtAlok

A SzErEnCSi u-16 DiADAlMASkoDott

VErESÉg ÉS DöntEtlEn ózD EllEn



VÍZSZINTES: 1. A beküldendő megfejtés első része. 11. Kár-
tevőt teljesen elpusztít, megszüntet. 12.Ügyeskedésre, érvénye-
sülésre tanít. 13. Heves megye székhelyének polgára. 14. Nume-
ro rövidítése. 15. Hosszúra nyúlt, mindkét végén hegyes, vastag
falú, szilárdító növényi sejtek tömege. 16. Spanyol és osztrák
autójelzés. 17. Földalatti részéért termesztett konyhakerti nö-
vény. 19. Haza fele! 20. … Pölten: város Alsó-Ausztriában. 21. A
házi, kemencés kenyérsütés egyik eszköze volt. 22. Épület, lakás.
23. Gubós növény. 24. Ősi bizony! 26. Puskából lövedéket röpít.
27. Az, aki hivatásszerűen vigyáz valamire. 29. Csoda szélei nél-
kül! 31. Ramazúri. 32. Betegség jele, rendellenesen magas test-
hőmérséklet. 33. Palackok elzárására való, kihúzható kis hen-
geres tárgyak. 35. Jazz szélei! 36. Személyes névmás. 37. Ide –
oda céltalanul vándorló, csatangoló. 38. Mennyiségi egység rö-
viden. 39. Távoli helyre. 41. Len páratlan számú betűi! 42. Dur-
vább gyapjúszálak belsejének állománya. 44. Természetes álla-
potban levő, nem hasznosított növényzetű terület. 46. …..he-
tek: Az esküvő utáni néhány hét.
FÜGGŐLEGES: 1. Szántóeszköz. 2. Fásított nyilvános park. 3. Női
keresztnév. 4. Van ilyen tök is. 5. Litvánia autójele. 5. Főütőerei. 7.
Nitrogén és kálium vegyjele. 8. New …: város az USA-ban. 9. Ta-
lajmunka végzésére való kéziszerszám. 10. Tánc közben ide – oda
mozgatja, ringatja derekát, csípőjét. 14. Háló; angolul. 17. Szérűs-

kert (népies). 18. Elhint. 20. A megfejtés második, befejező része. 21. Az ilyen karalábé élvezhetetlen. 25. Angyalrang. 28. Magyarország miniszterelnöke
volt 1952-53-ban (Mátyás 1892-1971). 30. A színészt veszélyeztető helyzetekben helyettesítő szereplő. 34. Újfok. 35. Ötös az iskolában. 37. Karmolja
fele! 38. Alacsony növényzetű, füves terület. 40. Középen elvezet! 42. Művészien metsz, gravíroz. 43. Évszak. 45. Igen; oroszul. 46. Római 1100-as.

Előző rejtvényünk megfejtése: Száguldanak szárnyas szelek repülnek a falevelek. Megfejtőnk 2 db belépőt nyert Hadházi László önálló estjére
október 26-ára: Tóth László, 3900 Szerencs, Monoki út 3. A fenti rejtvény megfejtését október 27-ig postázzák címünkre (3900 Szerencs, Rákóczi
út 94.) vagy adják le a Fürdő és Wellnessház recepcióján. A keresztrejtvény helyes megfejtője 1 db csokoládé csomagot nyer. A nyeremény átvehető
a Szerencsi Művelődési Központ és Könyvtár gazdasági irodájában.
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kErESztrEjtVÉny

kos: iii. 21. – iV. 20.
Jobban kell helyezkedned, mint bár-

mikor, ugyanis vannak emberek, akik azt sze-
retnék, amit te csinálsz. És sajnos nagyon kevés
ember akad most, aki megvédene, mert min-
denki a saját pozícióját félti.

Bika: iV. 21. – V. 20.
Még az is megtörténhet, hogy fülig

beleszeretsz valakibe, akivel vagy egy
suliba jársz, netán egy utazás során ismerted
meg, vagy egészen más kultúrájú, mint te. Szen-
vedélyes kapcsolatra számíthatsz.

ikrek: V. 21. – Vi. 21. 
Valami egészen új dolog veszi kezde-

tét az életedben, lassan, de biztosan a
sors mutatja az utat, hogy merre menj. Ezért eb-
ben a hónapban nagy jelentősége van annak,
hogy figyelj a jelekre, mert szinte minden üze-
net a jövőddel kapcsolatos.

rák: Vi. 22. – Vii. 22.
A szenvedélyes szerelem talán még

szenvedélyesebb lesz, annak ellenére,
hogy annyi megpróbáltatást kellett elszenved-
netek az utóbbi időben. Sőt még az is megtör-
ténhet, hogy a leglehetetlenebb helyzetben
gyermekáldást terveztek.

oroszlán: Vii. 23. – Viii. 23.
Sok embernek okozol szívfájdalmat

ebben a hónapban, és az a baj, hogy semmiféle
lelkiismeret-furdalást nem érzel miattuk. Sőt
nemhogy hálát nem, inkább utálatot érzel valaki
iránt, pedig annyi mindent tett érted.

Szűz: Viii. 24. – iX. 23. 
A felettesed ugyan nincs megeléged-

ve veled, de ez igazán nem érdekel té-
ged. Talán a nyilvános helyretételed sem izgat
annyira, mint ahogy azt a főnököd gondolja,
előfordulhat az is, hogy pénzbírságot szab ki. 

Mérleg: iX. 24. – X. 23. 
Tulajdonképpen az őseidnek, vala-

mint a korábban elkövetett dolgoknak
köszönheted azt, ha nincs partner a láthatáron.
El kellene gondolkodnod azon, mit és hogyan
tegyél, valamint kikérhetnéd erről egy teljesen
kívülálló véleményét.

Skorpió: X. 23. – Xi. 22.
Vigyázz jobban magadra ebben a hó-

napban, mert nagy munka vár rád, akár
az iskolában, akár a munkahelyeden. Tartanod
kell az eddig elért színvonaladat, de ez nem lesz
könnyű, hiszen olyan emberekkel vagy körülvé-
ve, akik sajnos nem állnak a helyzet magaslatán.

nyilas: Xi. 23. – Xii. 21.
Sajnos nem az erősséged a várako-

zás, pedig most arra kell kényszerítened magad,
különben elszúrsz egy olyan lehetőséget, ami
miatt sokan fognak irigyelni. Sőt, szinte képte-
lenek lesznek megemészteni!

Bak: Xii. 22. – i. 20.
Már talán azon gondolkodsz, hogy

jobb lenne külföldre menni, mert ott
megtalálhatod a számításaidat. Ha továbbkép-
zésen töröd a fejed, akkor minden segítséget
megkaphatsz egy baráttól.

Vízöntő: i. 21. – ii.19.
Még az is lehet, hogy fülig szerelmes

vagy a partneredbe, ami eddig nem for-
dult elő. És úgy érzed, ha ő nem lenne, most el-
veszettnek éreznéd magad. És képes vagy tel-
jesíteni egy kívánságát – ami egyben a tiéd is.
A feletteseddel remekül kommunikáltok.

Halak: ii. 20. – iii. 20.
Egy barátod, akivel korábban meg-

osztottátok egymás közt a titkaitokat,
a segítségedet kéri egy nehéz ügyében, és te
teljes mellszélességgel mellette állsz. Ő viszont
mintha megbolondult volna, és már nem is haj-
landó szóba állni veled.

HoroSzkóP (október 20. – november 3.)
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