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szerenCsen is 
választottaK
április 8-án tartották az
országgyűlési választáso-
kat. B-a-z megye 6. számú
választókerületében Koncz
Ferenc kapta a legtöbb
voksot, így ő képviselheti
a körzetet a parlament-
ben. (Cikkünk a 3. oldalon).

KitüntetéseK
a város 
napján

a képviselő-testület idén
is átadta a városi kitünte-
téseket azoknak, akik
munkájukkal hozzájárul-
tak a város fejlődéséhez,
közösségének építéséhez.
(Cikkünk 4-5. oldalon).

Szerencs Város Önkormányzata nevében 
szeretettel köszöntöm az Édesanyákat, Nagymamákat, 

Dédmamákat a közelgő Anyák Napja alkalmából!

Koncz Ferenc
Szerencs polgármestere



A Külhoni Magyar Nemzeti Színház társulata a Pinokkió című darabot
mutatta be a közelmúltban. Április 10-én délelőtt a szerencsi óvodások
is megnézték az előadást a Rákóczi-vár Színháztermében. A darabot
Pólos Árpád rendező vitte színpadra az eredeti regény nyomán. A so-
kak által jól ismert Pinokkió, Gepetto, az öreg fafaragó mester által ké-
szített fabábú, akit egy tündér életre kelt. A darab Pinokkió meseszerű
kalandjait mutatja be, melyek során előtérbe kerül a bátorság, a hűség
valamint az őszinteség. Az április 11-ei előadáson a Gyárkerti óvoda
csoportjai vettek részt, akik nagy izgalommal és örömmel nézték a szí-
nészek műsorát. A Külhoni Magyar Nemzeti Színház következő bemu-
tatója az Apácák című darab lesz, Mikó István rendezésében. F. D.

A város napjához kapcsolódva a Szerencsi Művelődési Központ és Könyvtár színházi
előadásokkal kedveskedett kicsiknek és nagyoknak április 17-én. A nap folyamán délelőtt

az óvodások és kisiskolások A három szegény
szabólegény című zenés mesejátékot nézték
meg. Este pedig óriási érdeklődés kísérte a
Minket nem lehet elfelejteni című darabot. A
Rákóczi-vár színházterme zsúfolásig megtelt,
a színpadon szereplő színészek gondoskodtak
a remek hangulatról. A zenés, romantikus víg-
játék egy fiatal és egy idősebb házaspár ka-
landjait mutatta be, amely bővelkedett humo-
ros fordulatokban és fülbemászó dallamokat
is hallhatott a közönség.                          M. B.

Juhász Józsefnét 90. születésnapja alkalmából
április 3-án köszöntötte Nyiri Tibor alpolgár-
mester, majd átadta az Orbán Viktor miniszter-
elnök jókívánságait tartalmazó emléklapot, és
a város ajándékait. Ilonka néni Monokon szüle-
tett és a helyi termelőszövetkezetben dolgo-
zott, innen is ment nyugdíjba. Három lánya szü-
letett, azonban már csak egy él közülük, férjét
húsz évvel ezelőtt veszítette el, hat unokája és
hét dédunokája jelenti számára a vigaszt. 
Századik születésnapja alkalmából köszöntöt-
ték Vadnai Bertalannét április 6-án, a Gyémánt-
kapu Idősek Otthonában. A jeles évfordulón
családtagok, rokonok és barátok köszöntötték
az ünnepeltet. Szerencs Város Önkormányzatá-
nak nevében Koncz Ferenc polgármester gratu-
lált Anna néninek, majd átadta az Orbán Viktor
kézjegyével ellátott emléklapot és a város aján-
dékát. Anna néni Ondon született és 90 éves
koráig ott is élt. Világéletében szerette a mező-
gazdasági munkát, hajnaltól késő estig a mezőn
volt. Gyermekkorában már a cukorgyári répa-

földeken kapált. Fiatalasszonyként a Csokolá-
dégyárban dolgozott: kakaót csomagolt. Egy lá-
nya, két unokája és három dédunokája van. An-
na néni kitűnő szellemi frissességnek örvend.
Lánya szerint hosszú életének titka az lehet,
hogy Anna néni egy életen át a szabad levegőn
volt, és minden zöldséget, gyümölcsöt maga
termelt. M. B. – V. E. A.

SZERENCSI hírekhírek KRÓNIKA2

SZERENCSI HÍREK • 2018. április 27. XXXIII. évfolyam 7. szám • Szerkesztő: Méhi Borbála • Szerkesztőség címe (postacím): 3900 Szerencs, Rákóczi út 94. (Fürdő és Wellnessház) • Telefon: 47/561-180,
ügyeleti telefon: 20/340-6089 • E-mail: szerencsihirek@szerencs.hu • Honlap: www.szerencsihirek.hu • Hirdetésfelvétel tel.: 20/254-1471 • Kiadja: Szerencsi Művelődési Központ és Könyvtár 3900 Szerencs,
Huszárvár út 11. • Felelős kiadó: Csider Andor igazgató • Készült: a Miprodukt Kft. nyomdájában • Ingyenes kiadvány, megjelenik 3800 példányban. • A lapból értesüléseket átvenni, írásokat
újraközölni kizárólag a szerkesztőség hozzájárulásával vagy a forrás megjelölésével lehet. • A lapban megjelent hirdetések tartalmáért a szerkesztőség nem vállal felelősséget. • ISSN 1216-
3066

születésnapi KöszöntéseK

pinoKKió a várBan

Szerencs város életében hagyomány,
hogy az önkormányzat felköszönti az
időskorú lakóit születésnapjuk alkal-
mából. A Szerencsi Idősek Otthona la-
kóját Juhász Józsefnét kilencvenedik, a
Gyémántkapu Idősek Otthonában élő
Vadnai Bertalannét pedig századik szü-
letésnapján ünnepelték.

teltházas színházi előadásoK
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Április 8-án reggel hat órától adhatták le szava-
zataikat a választópolgárok a lakóhelyükhöz tar-
tozó körzetben, érvényes személyi okmányokkal.
A Nemzeti Választási Iroda adatai szerint a vá-
lasztópolgárok 69,73 százaléka élt választójo-
gával, Borsod-Abaúj-Zemplén megye 6-os szá-
mú egyéni választókerületében a választásra jo-
gosultak 66.81%-a járult az urnákhoz. Szerencs
10 szavazókörében, a 7325 szavazásra jogosult
személy közül 5260-an adták le voksukat. A leg-
nagyobb szavazási kedv a 3-as számú körzetben
volt, ahol 82,36%-os volt a részvételi arány, azaz
635-en jelentek meg. Az állampolgárok 19 óráig
adhatták le voksukat, ezt követően kezdődött el
az eredmények feldolgozása. A FIDESZ-KDNP
koalíció ismét kétharmados többséget szerzett,
ez azt jelenti, hogy a 199 mandátumból 133-at
tudhat magáénak. A legnagyobb ellenzéki párt
a Jobbik 26 helyet szerzett, míg az MSZP-Párbe-
széd 20, a Demokratikus Koalíció 9, az LMP 8,
az Együtt és a Magyarországi Németek Országos
Önkormányzata 1-1 képviselőt ültethet a Parla-
mentbe, ezen kívül egy független képviselő ju-
tott be az országgyűlésbe. Koncz Ferenc győzel-
met aratott választókerületében, ugyanis a sza-

vazatok 49,3%-át, azaz
25662 voksot szerzett, így ő
képviselheti térségünket a
Parlamentben. A Jobbik
képviselőjelöltje Bíró László
16469 szavazatot kapott, az
MSZP-Párbeszéd színeiben
induló Pap Zsoltra 7757-en
voksoltak. A frissen megvá-
lasztott országgyűlési kép-
viselő a Turisztikai Központ-
ban mondott köszönetet
támogatóinak, az intézmé-
nyek vezetőinek, valamint a
környékbeli települések pol-
gármestereinek.        V. E. A.

Április 8-án vasárnap tartották az or-
szággyűlési választásokat Magyaror-
szágon. A Fidesz-KDNP ismét megsze-
rezte a kétharmados többséget, azaz
199 mandátumból 133-at tudhat ma-
gáénak. Koncz Ferenc, Borsod-Abaúj-
Zemplén megye 6-os számú választó-
kerületében a szavazatok 49,3%-át
kapta meg így ő képviselheti a körze-
tet a parlamentben.

Köszönöm a Bizalmat!

Koncz Ferenc lett a 6-os számú B.-A.-Z. megyei választókerület országgyűlési képviselője

választott az ország,
választott szerenCs
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A kitüntetések átadását megelőzően Koncz Fe-
renc polgármester köszöntötte az ünnepségen
megjelenteket - hangsúlyozva beszédében,
hogy a városvezetés hosszú évek óta elismeri
azon polgárait, akik kivívták a település meg-
becsülését. – Úgy vélem, az a pillanat, amely
arra a döntésre készteti a város önkormányza-
tát, hogy elismerésben részesítse az adott sze-
mélyt, elsősorban lelki okokból, közösségépítés
szempontjából fontos, e személyek erősségei a
városnak. Munkájukért a legnagyobb köszönet
jár – fogalmazott a polgármester.
Szerencs Város Díszpolgára címet kapott Dr.
Takács István, a város társadalmi, gazdasági,
kulturális fejlődése, hagyományai megőrzése ér-
dekében végzett több évtizedes kiemelkedő
munkájáért. Dr. Takács István, a Bonbon Kft.
igazgatója több mint 100 embernek ad munkát
Szerencs városában. A magyar csokoládégyár-
tás hagyományait továbbvitte és minőségi cso-
koládéjával Szerencs város hírnevét öregbíti.
Közel 20 éves képviselői munkája során Sze-
rencs város lakosságának érdekeit képviseli. Elé-
vülhetetlen érdemei vannak a szerencsi édes-
ipar fejlesztésében, mint csokoládégyár igazga-
tó. Hozzájárult a Hegyalja szőlő- és borkultúrá-
jának fejlesztéséhez is. A szerencsi csokoládé-
fesztivál megteremtője, főszervezője és támo-
gatója. Szerencs idegenforgalmának és turiszti-
kai hagyományainak megalapozója és tovább-
fejlesztője.
Az önkormányzat Visi Ferencnek adományoz-
ta a Szerencs Város Díszpolgára posztumusz ki-
tüntető címet. Szerencs város társadalmi, kul-
turális fejlődése, hagyományai megőrzése érde-
kében végzett több évtizedes kiemelkedő mun-
kájáért. Visi Ferenc emberszeretete, embertár-
sai felé kifejezett bizalma, a segítségnyújtás

mások iránt, már-már óriásiként jellemezhető
méreteket öltött. Elvégezte az Egri Hittudomá-
nyi Főiskolát, majd az Egészségügyi Főiskola
mentőtiszti szakát, így párosítani tudta a lelki
támaszt a fizikaival, olyan optimizmussal, ami
átragadt mindazokra, akikhez szólt. Sok eset-
ben egy pajkos kacsintással, egy-egy népdalból
kiragadott röpke, de igazság tartalmú szólam-
mal öntött lelket az elkeseredettekbe, javított
a szomorkásabb hangulaton. Életének harminc -
hét évét töltötte Szerencsen, hamar beilleszke-
dett, elnyerte az emberek bizalmát olyannyira,
hogy beválasztották a várost vezető testületbe.
Először 1994-1998 között, majd 2002-től folya-
matosan volt képviselő. Egy helyen a követke-
zőképpen fogalmazott: „A kapott segítség min-
denkinek hasznára szolgál. Irigykedni nem ér-
demes, becsüljük meg a kicsit, munkával pedig
iparkodjunk elérni a többet.” Feri bácsi igyeke-
zett elérni a többet mind családi, mind közös-
ségi szinten, komolyan vette a hivatásszerű
munkát, mint ahogy az önként vállaltak teljesí-
tését is. Szeretett szórakoztatni, mindezt úgy,
hogy a könnyedséget, a mókázást komoly fel-
készülés előzte meg. Imádta szintetizátorát és
az égi dalok, fohászok közvetítéséhez használt
templomi orgonát. 
Pro urbe Szerencs kitüntetést vehetett át 
dr. Börzsönyi Józsefné Szerencs város közéle-
tében végzett kiemelkedő teljesítményéért. Dr.
Börzsönyi Józsefné református lelkész 1975-ben
költözött Szerencsre, és az egyházi tevékenysé-
gen túl az egyházközösség életét is szervezte,
jószolgálati tevékenységet lát el az Idősek Ott-
honában. Voltak tisztségi kötelezettségei is. Egy-
házmegyei és egyházkerületi bizottságokban és
a zsinat tagjaként is szolgált. 1986-tól az ondi
gyülekezet beiktatott lelkipásztora lett. Mintegy

három évtizedig állt itt szolgálatban. Akkor még
nem volt iskolai hitoktatás, de megszervezte a
gyülekezeti hittant. A református templomot lá-
togató csoportokat, iskolákat rendhagyó törté-
nelem órával fogadta. 2015-ben nyugdíjba vo-
nult, Szerencstől azonban nem vált meg. Nyug-
díjas éveiben sem tétlenkedik, továbbra is tagja
a Hegyalja Pedagógus Kórusnak, a Református
Kórusnak is, valamint a Tiszáninneni kerület Nő-
szövetségnek a vezetője. Valamennyi közösségi
rendezvény aktív résztvevője, mind a civil, mind
az egyházi kezdeményezésű rendezvények szer-
vezői bizalommal fordulhatnak hozzá és feltétel
nélkül számíthatnak aktivitására, kreativitására,
töretlen „tenni akarására” valamint a köz érde-
ke iránti elköteleződésére.
Karasz Gyuláné a város közéletében és az
egészségügy területén végzett kiemelkedő
szakmai teljesítményéért vehette át a Pro urbe
díjat. Karasz Gyuláné szerencsi születésű, isko-
láit itt végezte, és szakmai pályafutása alatt fo-
lyamatosan képezte magát. Intézetvezetői fő-
nővéri kinevezést kapott 1998-ban, majd egész-
ségügyi menedzseri másoddiplomát szerzett. A
több évtizedes munkája alatt kiváló közösséget
szervezett a Rendelőintézet nővéreiből. Szakmai
és kulturális programokat szervez, odafigyel a
továbbképzésükre. Aktívan tevékenykedik a vá-
rosban megrendezésre kerülő egészségnevelési
és egészségvédelmi programok szervezésében,
lebonyolításában mint például a szűrővizsgála-
tok, Nők Egészséghete.
Szerencs Város Közszolgálatáért kitüntetést ka-
pott Csider Andorné, a város közéletében, az
oktató-nevelőmunka területén elért kimagasló
szakmai tevékenységéért. Csider Andorné pe-
dagógus oktató-nevelő munkáját 1994 óta vég-
zi Szerencsen. 1994-től 2012-ig a mai Rákóczi

Szerencs Város Önkormányzata a város napján április 20-án tartott ünnepi képviselő-testületi ülést. 
A hagyományoknak megfelelően átadták a városi kitüntetéseket azoknak, akik az elmúlt években hoz-
zájárultak a település gazdasági, társadalmi és szellemi életének fejlődéséhez, közösségének építéséhez.

KitüntetéseK a város napján



Zsigmond Református Két Tanítási Nyelvű Álta-
lános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola peda-
gógusa volt. A tantervi követelmények átadá-
sán túl tanítványainak szabadidős tevékenysé-
geket, táborokat, erdei iskolákat szervezett. Az
iskola szakmai életének meghatározó pedagó-
gusaként az Intézményi Minőségirányítási Prog-
ramot, a Tehetségfejlesztő Programot, az erdei
iskola kiadványok szerkesztését koordinálta. Irá-
nyításával elkészült az intézményi tehetségfej-
lesztés folyamatainak szabályozása. Csider An-
dorné nevelő-oktató munkája során, a tehet-
ségfejlesztés területén kiemelkedő teljesítmé-
nyével, tevékenységével hozzájárult Szerencs
város közoktatásának fejlődéséhez is. A Szeren-
csi Közoktatás Ellátási Körzet megalakulásának
kezdetétől körzeti szaktanácsadói feladatokat
látott el a szervezetben, tapasztalatainak átadá-
sával segítve a térségben dolgozó tanítók mun-
káját. A Szerencsi Közoktatás Ellátási Körzet a
2002-2003-as tanévben beindított körzeti te-
hetségkutató programra támaszkodva létrehoz-
ta 2003-ban a Körzeti Tehetségkutató és Tehet-
ségfejlesztő központot. Ennek irányításával Csi-
der Andornét bízta meg Szerencs város jegyző-
je. Egy olyan központot szervezett, majd mű-
ködtetett, mely hálózati rendszerben elősegí-
tette a tehetségkutatást, a tehetségfejlesztést,
az esélyteremtést. Csider Andorné irányításával
a központ tehetségazonosítást, tehetségfejlesz-
tést, tanácsadást, pedagógusok továbbképzé-
sét, körzeti tehetséggondozó-fejlesztő progra-
mot dolgoztak ki az irányításával. 2012 szep-
temberétől Bolyai János Katolikus Általános Is-
kola igazgatóhelyetteseként végzi nevelő-okta-
tó munkáját.
Dr. Móré János László a város közéletében,
az egészségügy területén végzett kiemelkedő
szakmai tevékenységéért vehette át a Szerencs
Város Közszolgálatáért kitüntetést. Dr. Móré Já-
nos László háziorvos a Debreceni Orvostudo-
mányi Egyetemen szerezte orvosi diplomáját.
Háziorvosi és üzemorvosi szakvizsgával is ren-
delkezik. 1994-től dolgozik Szerencsen házior-
vosként, emellett üzemorvosi feladatokat is el-
lát. Munkájában agilis, betegeivel lojális, empa-
tikus. Aktív tagja a helyi közösségi életnek. 
A helyi szerveződéseket lelkesen támogatja. Te-
herbírása példaértékű lehet a közösség vala-
mennyi tagja számára. Alázata, hivatástudata,
embersége által kivívta a város valamennyi pol-
gárának elismerését. 
A város közéletében, az oktató-nevelő munka
területén végzett kiemelkedő szakmai tevé-
kenységéért Pajuf Izabella megkapta a Sze-
rencs Város Közszolgálatáért kitüntetést. Pajuf
Izabella középiskolai tanár egykori „bocskais”
diák első diplomáját a szegedi Juhász Gyula Ta-
nárképző Főiskolán szerezte német-orosz sza-
kon. Néhány év kitérő után visszatalált az alma
materhez, ahol 1997 óta folyamatosan dolgozik.
2001-től a német munkaközösség vezetői teen-

dőit látja el. Munkája során nagyon sok tehet-
séges diák szerzett közép illetve felsőfokú
nyelvvizsgát és számos versenyeredmény fűző-
dik a nevéhez. Egyik diákja OKTV-n országos 4.
helyezést ért el. 2005-ben az iskola tanári kara
az év tanárának választotta. A kezdetektől fog-
va vállal tolmácsolási feladatokat, elsősorban a
testvérvárosi kapcsolatok terén. Az EUROPART
rendezvényein immár 8 éve segíti a megértést
nemcsak Szerencsen, hanem Németországban
és Luxemburgban is. A Bolyai János Általános
Iskola tehetséggondozó programjában is aktí-
van részt vett, először Mönks professzor elő-
adásait, később pedig a professzor úr kérésére
a „Ha tehetséges a gyerek” c. könyvét fordította
magyar nyelvre. Folyamatosan képzi magát, elő-
ször a Szegedi Tudományegyetemen szerzett
középiskolai tanári diplomát, majd pedig a Mis-
kolci Egyetemen szakfordítói diplomát német
nyelvből. Kipróbálta magát érettségi elnökként,
mind középszintű, mind pedig emelt szintű bi-
zottságokban is, ezen kívül az ECL nyelvvizsga
tokaji központjának vizsgáztató tanára.
Sándorné Alvári Mária részére a Szerencs Vá-
ros Közszolgálatáért kitüntetést adományozta
az önkormányzat. Sándorné Alvári Mária, a vá-
rosi konyhák fő-élelmezésvezetője, iskoláit tar-
tósítóipari üzemmérnökként végezte. Az 1980-
as évek végén költözött vissza Szerencsre. Az
1986-os évben a Szerencsi Cukorgyárban volt
gazdasági vezető. 1987-ben elvállalta a szeren-
csi, akkor még III-as iskola főzőkonyhájának ve-
zetését, élelmezésvezető munkakörben, ahol 20
évet töltött. Az újonnan épült Rákóczi iskola
konyháját bevezette és sikeresen működtette.
A közétkeztetésben szerzett tapasztalatait na-
gyobb volumenben a 2007-től Bolyai Főzőkony-
hán kamatoztatta, fő-élelmezésvezetőként,
ahol szintén közel 10 évet dolgozott nyugállo-
mányba vonulásáig (2018 júniusa). A szerencsi
közétkeztetés elsőként csatlakozott az orszá-
gos Minta-menza programhoz, amely program

keretében szakmai hozzáértését is elismerte a
szervező. Szintén elsőként valósította meg a di-
étás étkeztetés bevezetését közétkeztetési szin-
ten. 2016. január 1-jétől a város átvette a szoci-
ális otthont, ezáltal az ott lévő gondozottaknak
az étkeztetését a városüzemeltető konyhája lát-
ta el. Irányította a zavartalan átmenetet, ezt a
gondozottak és hozzátartozóik visszajelzése
alapján mind mennyiségi, mind minőségi pozitív
változással vitte véghez. Több évtizedes, kima-
gasló munkájára minden esetben a lelkesedés,
a tudatosság, a következetesség és a minőségre
való törekvés volt a jellemző, amely példamu-
tató. Vezetőként a dolgozók tiszteletét és elis-
merését tudhatta magáénak az őszinte és be-
csületes döntéseinek, munkavégzésének kö-
szönhetően. Elhivatottság, a szakma iránti tisz-
telet vezérelte munkája során. 
2018-ban a Hermann Lajos Kamarai Díj Szerencs
elismerést a Szer-Szoft Kft. érdemelte ki, melyet
Kunder Péter cégvezető vett át.
Az ünnepi testületi ülést Koncz Ferenc polgár-
mester, immár megválasztott országgyűlési
képviselő zárta. Hangsúlyozta, hogy amióta ön-
kormányzati rendszer van hazánkban, már az
első perctől tagja volt Szerencs városvezetésé-
nek képviselőként és polgármesterként. Tapasz-
talata az, hogy az önkormányzat minden idő-
ben a várost, az ott élőket szolgálta, bármilyen
politikai párt irányította az országot. Szívesen
emlékszik vissza az elmúlt évtizedekre, ám
most lezárul ez a fejezet, országgyűlési képvi-
selővé választása nem teszi lehetővé, hogy az
önkormányzat tagja, vezetője legyen. Május 
7-től Nyiri Tibor alpolgármestert kérte meg a
város ügyeinek intézésére, és kérte a szerencsi-
eket, hogy segítsék abban, hogy a közösen el-
kezdett munkát tovább tudja folytatni. – Nem
fenyegetésként mondom, de nem költözöm el
Szerencsről, a város szívügyem volt és az is ma-
rad – zárta gondolatait Koncz Ferenc.

SfL – M. B.
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Balról: dr. Takács István, Karasz Gyuláné, Pajuf Izabella, Sándorné Alvári Mária, Csider Andorné,
dr. Móré János László, dr. Börzsönyi Józsefné, Koncz Ferenc, Visi Ferencné, Kunder Péter.
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A hagyományoknak megfelelően az idén is ko-
szorúzással indult a programsorozat, Szerencs
Város Önkormányzata, a testvérvárosok képvi-
selői, tanintézmények vezetői hajtottak fejet
Bocskai István szobra előtt. Az ünneplők a ko-
szorúzás után a Rákóczi-várba vonultak, ahol
Dr. Gál András a Bocskai István Katolikus Gim-
názium igazgatója hangsúlyozta, hogy méltán
lehetünk büszkék Bocskai Istvánra, aki Európa
szerte elismerten a keresztény megújulás tizen-
két legnagyobb alakjának egyike.
Gál András összefoglalta beszédében a törté-
nelmi korszak legfontosabb eseményeit, kiemel-
ve, hogy a Bocskai vezette szabadságharc be-
írta Szerencs nevét a magyar és az európai tör-
ténelembe, saját nevét a reformáció halhatat-
lanjai közé emelte. – A Bocskai István vezette
egyetlen győzedelmes szabadságharcunk.

Bocskai szobra, a szablyás magyar úr, büszkén
hirdeti a magyar önfeláldozás méltóságát és
nagyságát a svájci Genfben, a keresztény meg-
újulás tizenkét géniusza között – mondta az
igazgató. – Fejedelmünk egyik oldalán az angol
alkotmányos királyság, a parlamentáris demok-
rácia alapjainak lerakója Oliver Cromwell áll, a
másikon a szorgalom akkori minta országa, Hol-
landia uralkodója: Orániai Vilmos.
A magyarság Európa két legnagyobb birodalma
között őrlődött, pusztult, sodródott a végve-
szély felé. Bocskai csatatereken és tárgyalóasz-
taloknál aratott győzelmei megmentették a

nemzetet. Mit tanulhat a XXI. század embere
Bocskaitól? Mindenekfelett azt, hogy a sikerért
keményen meg kell dolgozni! Azt soha nem ad-
ják ingyen, ajándékba, munka vagy harc nélkül.
A nagyfejedelem képes volt túllépni egyéni ér-
dekein és mindenét a nemzet megmaradására,
boldogulására tette fel. Bocskai megtanította
nekünk, hogy mindig van remény! Ezeréves tör-
ténelmünk során mindig volt magyar feltáma-
dás, nemzetünk kiállta a sors próbáit – húzta alá
mondandóját Gál András. Az eseményt a gim-
názium tanulóinak alkalomhoz illő műsora szí-
nesítette. SfL

1605. április 17-20. között Szerencsen
ülésezett a Magyar Országgyűlés. A
rendek – a szabadságharc sikerein fel-
buzdulva – Bocskai Istvánt választot-
ták Magyarország fejedelmévé. Húsz
évvel ezelőtt ez a dátum szolgáltatta
az alapot ahhoz a döntéshez, hogy a
város napjaként, minden évben meg-
emlékezzenek az 1605-ben megtartott
történelmi eseményekről.

szerenCs BeKerült európa
történelemKönYvéBe

A város napja programsorozat részeként április
21-én Várudvari vigadalomra invitálták az érdek-
lődőket. Az eseményen műsort adott a Szerencsi
Férfikar, felléptek a szerencsi óvodások és a Szik-
ra tánciskola növendékei, valamint a Hajnali nép-
táncegyüttes. A délután folyamán koncertet
adott a Killer Surprise zenekar, majd Opitz Barbi
énekelt, ezt követően Nagy Feró lépett fel.

várudvari vigadalom



Harmadik alkalommal adták át a Braun Istvánné-díjat április 6-án a Bocs-
kai István Katolikus Gimnázium aulájában. Braun Istvánné évekig volt a
gimnázium munkatársa, valamint a Német Nemzetiségi Önkormányzat el-
nökhelyettese. A nemzetiségi önkormányzat két évvel ezelőtt alapította
meg a díjat Braun Istvánné emléke előtt tisztelegve, melyet idén – a gim-
názium német nyelvtanári munkaközösségének döntése alapján Vis-
nyánszki Dalma és Tilk Tamás (fotónkon) 12. H osztályos tanulók ve-
hettek át. A díszoklevelet és a pénzjutalmat Árvay József alelnök és Tóth
Lászlóné adta át. V. E. A.

Az „Együtt erő” című, HAT-17-02-2017-00125
azonosító számú pályázaton 3.677.150,- Forin-
tot nyert az iskola. Az elnyert támogatási ösz-
szeg fedezi összesen 62 diáknak és 6 kísérő ta-
nárnak az utazási, szállás és étkezési költségét.
Az első utazáson az erdélyi diákok 2018. április
3. és április 7. között vettek részt. A tanulók
megismerkedtek Szerencs város nevezetessé-
geivel, ellátogattak a Rákóczi Várba, a reformá-
tus templomba, a Polgármesteri Hivatalba.
Megnézték a Turisztikai Központot és a Bonbon
Kft. csokoládégyártó üzemét. Volt sok-sok kö-
zös beszélgetés, barátságos futballmérkőzés, ki-
rándulás a Bodrogközbe és a Zempléni-hegy-

ségbe. A programokon mindkét ország diákjai
együttesen vettek részt. 
Közös projektként a tanulók digitális fotóköny-
vet készítettek az erdélyi és a magyar népvise-
letről, népi használati tárgyakról. A munkából
különösen három szakma tanulói, a női szabók,

az asztalosok és az informatikát tanulók vették
ki a részüket, nekik a tanulmányaikba is bele-
számít a közös munka.
A második utazásra 2018. május 28. és június 1.
között kerül sor, amikor a szerencsi iskola tanu-
lói látogatnak Szentegyházára.

SZERENCSI hírekhírek OKTATÁS – NEVELÉS8

Már negyedik alkalommal érkeztek Sze-
rencsre az erdélyi Szentegyházáról a Gá-
bor Áron Líceum tanulói, hogy részt ve-
gyenek a Szerencsi SZC Műszaki és Szol-
gáltatási Szakgimnáziuma és Szakkö-
zépiskolája által beadott Határtalanul
pályázaton. 

Ismét óvodások látogattak el a Szerencsi Művelődési Központ Könyvtárába április 4-én. A Napsugár Óvoda két csoportját
Reviczky Beáta könyvtáros kalauzolta végig a gyermekkönyvtárban, majd a kicsik diafilmen néztek meséket.

átadtáK a 
Braun istvánné-díjat

erdélYi diáKoK szerenCsen

óvodásoK a KönYvtárBan
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Az Erasmus program keretében Svédországból érkeztek
tanárok a Rákóczi Zsigmond Református Általános Isko-
lába. A delegáció tagjai részt vettek a tanítási órákon és
betekintést nyertek az iskola mindennapjaiba. Április 11-
én a délután folyamán gálaműsor keretében mutatták be
a szerencsi intézményt. Fellépett az iskola énekkara, mű-
sort adtak a dráma tagozatos diákok, emellett bemutat-

koztak a néptánc tanszakos tanulók és a zeneművészeti oktatásban résztvevő gyerekek.
Az intézmény igazgatóhelyettese Derda Péterné a két héttel ezelőtt megrendezett Kár-
pát-medencei tehetség nap alkalmából kapott oklevelet átadta Ráczné Váradi Éva igaz-
gatónak, mely igazolja, hogy a szerencsi iskola Európai Tehetségponttá vált.

nemzetKözi szaKmódszertani
KonFerenCia

Harmadik alkalommal rendezték meg a Szak-
mák Éjszakája című pályaorientációs rendez-
vényt április 13-án, pénteken. A Szerencsi Szak-
képzési Centrum Műszaki és Szolgáltatási Szak-
gimnáziuma és Szakközépiskolája által szerve-

zett eseményen a résztvevők megismerkedhet-
tek az asztalos- villanyszerelő, informatikus, va-
lamint a fodrász és a női szabó szakmákkal és
interaktív programokon vettek részt.

F. D.A Bolyai János Katolikus Általános Iskola 7. a
osztályos tanulói közül Dékány Julianna, Fi-
csor Debóra és Zahuczki Zsuzsanna országos
olvasottsági versenyen vettek rész. A Tündér-
olvasók pályázatkiírását a Hunra Magyar Ol-
vasástársaság is támogatta. A kétfordulós
versenyben négy kortárs ifjúsági regényt kel-
lett a versenyzőknek elolvasni, majd a hoz-
zájuk kapcsolódó feladatlapokat határidőre
elküldeni a püspökladányi Városi Könyvtár
munkatársainak. A verseny rangját jelzi, hogy
ebben a tanévben több mint 150 csapat ne-
vezett be a megmérettetésre az ország min-
den szegletéből. A Bolyai iskola csapata az
előkelő 15. helyen végzett. A közös munka és
az olvasás élménye mellett értékes könyvju-
talomban részesültek a tanulók, felkészítő-
jükkel Szabóné Drozda Orsolyával együtt.

olvasottsági 
versenYen

a BolYaisoK

szaKmáK éjszaKája



A Magyar Költészet Napját 1964 óta József Attila születésnapján ünnep-
lik. Szerencsen ebből az alkalomból április 11-én reggel a Bocskai István
Katolikus Gimnázium diákjai szavaltak verseket és az intézményben éne-
keltek.
A költészet napjára emlékezve rendhagyó irodalom órát tartottak a Bolyai
János Katolikus Általános Iskolában. Az intézmény aulájában megtartott
interaktív órán Reviczky Beáta könyvtáros beszélt a legnagyobb költők-
ről, írókról és ismertette az életpályájukat. 
A Hegyaljai Alkotók Társulása is évről évre megemlékezik a költészet nap-
járól. Tavaly verskommandót szerveztek, melynek keretében az állomásról
indulva a helyi cukrászdákba tértek be és versekkel szórakoztatták az em-
bereket. Ebben az évben a Népház előtt adtak elő szavalatokat. A rendez-

vény célja a magyar költészet népszerűsítése volt. Az akcióhoz gimnazisták
is csatlakoztak, akik szavaltak és megzenésített verseket adtak elő.
Körzeti szépkiejtési versenyt rendeztek a Rákóczi Zsigmond Református
Általános Iskolában a költészet napján. Az eseményt Ráczné Váradi Éva,
az intézmény igazgatója nyitotta meg. Az alsó tagozatosok számára meg-
hirdetett versenyen próza, vers, valamint olvasás kategóriában, mutatták
meg tehetségüket a diákok. A megmérettetésre összesen 105 gyerek ér-
kezett a helyi és a környékbeli általános iskolákból. A legjobban teljesítő
tanulók könyvjutalomban részesültek.
A jeles napon kistérségi szavalóversenyt rendeztek a Szerencsi Művelő-
dési Központ Könyvtárában. Az eseményen a környező települések is-
koláinak felső tagozatos diákjai vettek részt. A versenyen egy kötelező
és egy szabadon választott verset szavaltak el a versenyzők. Az 5-6-os
diákoknak József Attila: Gyöngy című művét kellett elmondaniuk, a 7-8-
os diákok pedig Tóth Árpád: Gesztenyefa-pagoda versét szavalták el. 
A zsűri tagja volt dr. Jeney András nyugalmazott egyetemi tanár, költő
és Kazsik Marianna könyvtáros. Az első három helyezett könyvjutalom-
ban részesült és a diákok emléklapot kaptak.
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Szerencsen is megünnepelték a Költészet Napját április 11-
én. Az oktatási intézményekben szépkiejtési versenyt ren-
deztek, a Hegyaljai Alkotók Társulásának tagjai pedig a
Népház előtt szólították meg a járókelőket az általuk elő-
adott költeményekkel, élőzenés előadásokkal.

Szerencs Város Önkormányzata a városnapi programsorozat részeként
évről-évre köszönti a kiváló tanulmányi és sporteredményt elért szerencsi
iskolákba járó vagy helyi színekben versenyző diákokat és felkészítőiket.
A szerencsi iskolák, valamint a városi sportegyesület szakosztályainak ja-
vaslata alapján a járási-körzeti versenyeken elért 1., a megyei és regionális
versenyeken elért 1-3., valamint az országos versenyeken elért 1-10. he-
lyezett tanulók, sportolók részesültek elismerésben. Ebben az esztendő-
ben 309 diákot és 72 pedagógust, edzőt köszöntött Koncz Ferenc pol-
gármester, Nyiri Tibor és dr. Egeli Zsolt alpolgármesterek április 19-én a
Bocskai István Katolikus Gimnázium aulájában.
Elismerésben részesültek:
– a Szerencs Városi Sportegyesület szakosztályaiban versenyző gyerekek
és edzőik: asztalitenisz, birkózás, kosárlabda, karate, úszás, súlyemelés
sportágakban.
– Bocskai István Katolikus Gimnázium és Szakgimnázium diákjai és tanárai
– Bolyai János Katolikus Általános Iskola diákjai és tanárai
– Szerencsi Rákóczi Zsigmond Református Két Tanítási Nyelvű Általános
Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola diákjai, növendékei és tanárai

Az eseményről további fotók megtekinthetőek a Szerencsi Hírek Face-
book oldalán.

elismerés a Kiváló tanulmánYi
és sporteredménYt elért diáKoKnaK

a Költészet napját ünnepeltéK
városszerte



Oláh János Ondon született, de Szerencsre járt
iskolába. Édesanyja a Csokoládégyárban dolgo-
zott, édesapja kőműves volt. Mozdonyvezető-
ként dolgozott, ez gyermekkori álma beteljesü-
lése lett. – A cukorgyárban dolgoztam majd 30
évet, ebből 19 esztendőt mozdonyvezetőként
tevékenykedtem. A cukrot, a répát és az utó-
termékeket - mint a mésziszap, vagy melasz -
mi szállítottuk ki és hoztuk be a vasútról –
mondja Oláh János. Közben megnősült és két
gyermeke született: egy fia és egy lánya, vala-
mint öt unokája teszi boldoggá mindennapjait. 
A rendszerváltás után úgy döntött, hogy külföl-
dön próbál szerencsét. – Elvégeztem egy tan-
folyamot és Németországba mentem, ahol 5
évet dolgoztam, mint zsaluzó ács. Hazajöttem,
vissza a gyárba, majd korengedménnyel nyug-
díjba vonultam – meséli. 
Miután nyugdíjba ment, új szakasz kezdődött
az életében: polgárőrnek állt. – 17 éve vagyok
tagja a Szerencsi Polgárőrségnek. A polgárőri
tevékenységben mindent szeretek: azt, hogy jö-
vök-megyek, segíthetek az embereken. Sokan
fordulnak hozzám kéréssel, és mindenkinek se-
gítek, akinek tudok – mondja Oláh János. Ju-
hász Béla volt az első polgárőrparancsnok Sze-
rencsen, tőle vette át a vezető pozíciót nyolc

éve. – A tíz csokifesztiválból
nyolcon már én segítettem a
rendezvény lebonyolításában –
folytatja Oláh János. A polgárő-
rök feladatai igen sokrétűek,
többek között: bűnmegelőzés,
közbiztonság javítása, a város
tisztaságának megóvása, közle-
kedési balesetek megelőzése, la-
kossági, önkormányzati rendez-
vényeken rendezői feladatok el-
látása, környezetvédelmi felada-
tok végrehajtása. – A tevékeny-
ségünk nagyon sok irányba ki-
terjed. A téli időszakban például
az alapszabályzat előírja, hogy
gondoskodjunk az idősekről. Ha
nagyon hideg van, akkor házról
házra körbe kell járnunk minden
utcát. Persze már tudjuk, hogy
hol laknak az idősek, és hol kell
figyelni a befagyott ablakokat.
Bekopogunk és megkérdezzük
őket, hogy van-e elég tüzelő
anyaguk, és nincs-e valamilyen
problémájuk. Sajnos vannak olyan emberek,
akik egyáltalán nem foglalkoznak azzal, hogy
lesz-e téli tüzelőjük. Egyik napról a másikra él-
nek. Mi odafigyelünk, megyünk megállás nélkül,
nehogy megfagyjanak az emberek. Itt Szeren-
csen mindenkinek van lakása, és van mit ennie.
Nem látni azt, hogy kéregetnének az utcákon
– tette hozzá. Jelenleg 32 tagja van a Szerencsi
Polgárőrségnek. – Egy év dönti el azt, hogy va-
lakiből polgárőr lesz-e vagy sem. Önkéntes ala-
pon működik, de ezt az egészet szeretni kell,
mert aki nem szereti, nincs értelme, hogy ezt

csinálja. Az embereket tisztelni kell és segíteni.
A hangsúly a segítőkészségen van – tette hoz-
zá. 
A civil szervezet és a rendőrség, valamint az ön-
kormányzat között kiváló a kapcsolat. – Olyan
ez, mint egy háromlábú szék. Ha egy is kiesik,
összeomlik az egész. A polgármesteri hivatal és
a rendőrség nélkül nem léteznénk. Csak így mű-
ködik. Büszke vagyok arra, hogy minden ta-
gunknak be tudtunk szerezni egyenruhát és ci-
pőt. Többek között ebben segített sokat az ön-
kormányzat, de a megyei polgárőr szövetséggel
is jó kapcsolatban vagyunk. Minden reggel me-
gyek a hivatalba, és ott az aljegyzővel vagy a
jegyzővel megbeszéljük, hogy történt-e valami-
lyen eset, amit érdemes lenne megnézni. Ha
úgy alakul, viszek magammal valakit, vagy sok-
szor elindulok egyedül a helyszínre. A családse-
gítő szolgálattal is napi kapcsolatban vagyunk.
Ha valahol megjelenünk, úgy tekintenek ránk,
mint egyfajta hatóságra – folytatja Oláh János.
A polgárőrparancsnok szabadidejében szeret
halászni, vadászni, 32 éves vadásztagsága van.
Azt mondja, hogy szeretné még folytatni ezt a
munkát. – Minden utcát ismerek a városban és
a környéken. Szeretek polgárőr lenni, és segí-
teni másokon. Mindig tenni és csinálni, ez hajt
és visz előre. Aki világéletében ment, az nehe-
zen tud megmaradni egyhelyben – véli Oláh Já-
nos.

M. B.
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Oláh János már hosszú ideje tagja a
Szerencsi Polgárőr Egyesületnek és ta-
valy választották meg ismételten a vá-
ros polgárőr parancsnokává. Céljai kö-
zött szerepel a településen élő lakos-
ság védelme, a közbiztonság fenntar-
tása és a bűnmegelőzés. 2016-ban
megkapta a Polgárőr Érdemkereszt
Arany Fokozatú kitüntetését. 

„mindig tenni és Csinálni,
ez visz előre”
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szerencsi polgármesteri hivatal
Szerencs, Rákóczi út 89., Tel: (47) 565-200, Fax: (47) 565-210, E-mail: hi-
vatal@szerencs.hu. A hivatal ügyfélfogadási ideje: hétfő 8–12 óráig,  szer-
da: 8–12 és 13–16 óráig, péntek 8–12 óráig.
Fogadóórák: Koncz Ferenc polgármester: időpont-egyeztetéssel.
Dr. Egeli Zsolt alpolgármester: minden hónap harmadik hétfőjén 
14 órától, legközelebb május 21-én. Nyiri Tibor alpolgármester: minden
hónap harmadik csütörtökén 14 órától, legközelebb május 24-én. Dr. Bar-
va Attila jegyző: minden páros hét szerdáján 8-12 óráig, legközelebb
május 2-án. 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.

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

V. számú háziorvosi rendelő: rendel: dr. Gál Tamás háziorvos. Cím: Sze-
rencs, Rákóczi út 75. Tel.: (47) 305-252. Rendelési idő: hétfő–kedd: 8–12
óráig; szerda–péntek: 13–16 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: 9–12 óráig, Ondi út 12.:
17–18 óráig; csütörtök: 13–16 óráig, Ondi út 12.: 17–18 óráig.; péntek: 9–12
óráig, Ondi út 12.: 17–18 óráig. Gyermekszakrendelés a rendelési időben.

ügyeletes gyógyszertárak 
Április 23-29.: Oroszlán Gyógyszertár, április 30. – május 6.: Alba
Gyógyszertár, május 7-13.: Tesco Gyógyszertár.

Központi orvosi ügyelet
Szerencs, Rákóczi út 51. Tel.: (47) 364-300. Diszpécserszolgálat: (47) 362-
255. Hétköznap délután 15 órától másnap reggel 7 óráig. Hétvégén, sza-
badnapokon, munkaszüneti napokon és ünnepnapokon reggel 7 órától
az első munkanap reggel 7 óráig.

szerencsi művelődési Központ és Könyvtár
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

A B.-A.-Z. Megyei Kormányhivatal Szeren-
csi Járási Hivatal Foglalkoztatási Osztályán
nyilvántartott állásajánlatok alapján, Sze-
rencsen könyvelőt, víz-gáz-, fűtésszerelőt,
segédmunkást, takarítónőt, konyhai kise-
gítőt, karbantartót, tehergépkocsi vezetőt
(C+E kat.), pultost, eladót, péket, szerke-
zetlakatost, kőművest, szerkezetlakatost,

szobafestőt, építőipari segédmunkást, hegesztőt, irodai asszisztenst, áruterítő gépkocsi-
vezetőt, turisztikai szervezőt, uszodamestert keresnek. Bekecsen betanított kővágót, ta-
karítót, Tiszalúcon gépkezelőt, villanyszerelőt, kozmetikust, műkörmöst alkalmaznának.
Bodrogkeresztúrban villanyszerelő (művezető karbantartó), Mádon borértékesítő munka-
körben lehet elhelyezkedni. Eperjeskén péket, édesipari termékgyártót, Mezőzomboron be-
tanított csibekeltetőt, (B. kat. jogosítvány előny) alkalmaznának. Telefon: 47/361-909.
Tervezett képzések: Eladó, zöldség-és gyümölcs feldolgozó, kőműves, konyhai kisegítő,
szárazépítő, szobafestő, cukrász, minősített hegesztő, villanyszerelő, nehézgépkezelő, tar-
goncavezető, virágkötő, irodai titkár, 7-8.osztály felzárkóztató végzettség megszerzésére
nyílik lehetőség.

a szerencsi hírek 
következő száma

2018. május 11-én
jelenik meg.

Elhunytak: Lukács Imre Lajos (76 év), Árvay
Sándor (67 év), Szilágyi Ferenc (78 év), Su-
gár Péter András (69 év), Ládi Barnabásné
sz. Csontos Anna (80 év), Huszti János (78
év), Dr. Gulyás László (83 év), Búza András
(65 év).

anYaKönYvi
híreK

állásajánlatoK



A galagonya már régóta
ismert erőteljes gyógyító
és mágikus bokorként. Az

ősi hagyományok szerint
Krisztus töviskoronáját gala-

gonyavesszőből fonták, és Jó-
zsef vándorbotját is galagonyából fa-

ragták. A növény erdőszéleken és bozótosokban
nő, májusban fehér virágai nyílnak, szeptember-
ben, októberben gömbölyű piros bogyói érnek.
Az első ismert feljegyzések egyike 1305 körül ke-
letkezett, s szerzője még köszvény ellen ajánlot-
ta, ám egyes források szerint a népi orvoslás szív-
panaszok enyhítésére is használta. A galagonya-
teát a növény leveleiből, virágaiból, illetve piros
bogyó terméséből készítjük, de leghatékonyabb
egyszerre mindháromból. Mindenekelőtt anginás
mellkasi fájdalmak megszüntetésére, magas vér-
nyomás csökkentésére, szívbetegségben szenve-

dőknél a szívösszehúzódások hatékonyabbá té-
telére, illetve szívritmuszavarok megszüntetésére
használhatjuk. A növény közvetlenül erősíti a
szívizomsejteket, növeli a szívizom munkabírá-
sát, teljesítményét, tágítja az ereket, javítja a
szívizom vérellátását és a szívösszehúzódások
erősségét. Hatóanyagai infarktus után a szív-
izomzat vérellátását, az ér újraképződését segítik
elő, a vérnyomást és pulzusszámot csökkentik, s
ezzel együtt fokozzák a szervek és az izmok vér-
ellátását. A 40 év feletti, keveset mozgó, rend-

szertelenül táplálkozó, dohányzó, nagy igénybe-
vételnek, erős stresszhatásoknak kitett mened-
zserek szívműködési zavarainak megelőzésére is
kiváló megoldás a naponta fogyasztott galago-
nyatea. Mint számos gyógynövénynél, úgy a ga-
lagonyánál is igaz, hogy rövid kúrától nem vár-
hatunk eredményt. Nagyon fontos a tartós, na-
ponkénti alkalmazás, azonban huzamosabb ideig
tartó alkalmazása során is teljesen veszélytelen,
nem alakul ki hozzászokás.

Vitelki László, Gyógynövénybolt
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Legutóbbi játékunk megfejtése: Gyökere, szára, levelei és virágai. A beküldők közül Jáborsz-
kiné Dr. Bodnár Ágnes, 3900 Szerencs, Szabadság út 4/5. szám alatti olvasónk a Szerencsi
Gyógynövénybolt (Rákóczi út 104.) ajándékcsomagját nyerte. A nyereményről szóló utalvány
átvehető a szerkesztőségünkben. Új kérdésünk: A népi orvoslásban mire használták a ga-
lagonyát? Megfejtéseiket május 4-ig postázzák címünkre (3900 Szerencs, Rákóczi út 94.) vagy
adják le a Fürdő és Wellnessház recepcióján. A borítékra írják rá: Egészségünkért.

A három éves projekt befejezése után sem maradnak szakszerű segítség
nélkül a szerencsiek, hiszen a felnőtteknek szóló táplálkozási ajánlás után
a Magyar Dietetikusok Országos Szövetsége tavaly elkészítette az OKOS-
TÁNYÉR®-t 6-17 éveseknek is, ami a legfrissebb tudományos eredménye-
ket figyelembe véve határozza meg, hogy a kiegyensúlyozott táplálkozás-
hoz naponta milyen élelmiszertípusoknak, milyen arányban kellene a tá-
nyérra kerülnie. Mivel a napi energiaszükséglet szempontjából a felnőt-
tekhez képest ez a korosztály sokkal kevésbé egységes, ezért esetükben
az eltérő adagok meghatározása nagyon fontos. A szakmai szervezet ezért
külön energiaigény-kalkulátort és adagolási útmutatót is készített a gye-
rekeknek szóló ajánlásához. Ezeknek a segítségével bármelyik gondos szü-
lő vagy fiatal ki tudja számolni, hogy miből mennyit kellene a tányérra
vagy az uzsonnás dobozba pakolni. Az is megkönnyíti az OKOSTÁNYÉR®
6-17 éveseknek használatát, hogy a korábbi tápanyagalapú ajánlások he-
lyett élelmiszercsoportokat ad meg, hiszen a köznapi életben sem fehérjét,
zsírt vagy szénhidrátot fogyasztunk, hanem ezek értékes forrásait, például
húst, tejet, kenyeret, zöldséget, gyümölcsöt. A tudományos igénnyel el-
készített ajánlás így bárki számára könnyen követhető. 
Néhány gyakorlati tanács:
– fogyasszunk több sötétzöld levelest, sárga, narancs és pirosas-lila színű
zöldségeket, gyümölcsöket,
– válasszuk a teljes kiőrlésű, illetve teljes értékű gabonatermékeket,
– fogyasszunk gyakrabban halat, sovány húsféléket (szárnyasokat bőrük
nélkül) és igyekezzünk ezeket zsírszegényen elkészíteni, például: párolva,
főzve, alufóliában, sütőzacskóban, teflonedényben sütve vagy, grillezve,

– naponta iktassuk be étrendünkbe a tejet, tejtermékeket, ezekből is vá-
laszthatjuk a zsírszegényet, mert azok is kiváló fehérje-, kalcium- és D-
vitamin-források,
– bő zsiradékban sült vagy rántott ételeket, szalonnaféléket, cukorkákat,
süteményeket, kekszeket, chipseket, jégkrémeket és csokoládét csak al-
kalmanként fogyasszunk,
– fontos, hogy az ételek ne tartalmazzanak túl sok zsiradékot, cukrot
vagy sót,
– szomjoltásra legalkalmasabb az ivóvíz, ebből legalább 8 pohárral
igyunk meg naponta.
Ne feledjük, a szülői minta a táplálkozásban is nagyon meghatározó.
Azok a szokások, amelyek gyermekkorban kialakulnak, felnőttként is el-
kísérik az embert. Érdemes tehát megfogadni azokat az alapvető taná-
csokat, hogy például az evést, az élelmiszert ne használjuk jutalmazásra
vagy büntetésre. A vásárlásba, főzésbe vonjuk be a gyerekeket is, szíve-
sebben fogják megenni az együtt készített ételt. Fordítsunk gondot a tá-
lalásra és az ételek látványára is. Hagyjunk elegendő időt az étkezésre,
legyen ez a családi együttlét egyik formája. Ügyeljünk az adagokra, a
napi ötszöri étkezésre és a nassolás elhagyására. Próbáljunk ki bátran új
fogásokat és főzési eljárásokat, másféle fűszerezést. A változatosságnak
az étkezésben is nagy szerepe van. Nincs jó és rossz élelmiszer vagy étel,
csak helytelenül összeállított étrend és mozgásszegény életmód. Az
egészséges táplálkozásban semmi sem tilos, csak a megfelelő mennyi-
ségek, arányok és a rendszeresség betartása fontos.

a hét gYógYnövénYe: a galagonYa

hogYan paKoljuK meg a tánYérunKat oKosan?
Lassan véget ér Szerencsen a GYERE® Program. A hátralévő
foglalkozásokon az elmúlt két és fél év összegzéseként az
egészséges táplálkozás alapelveit ismétlik át a gyerekek,
május 27-én délután pedig egy záró GYERE napi rendez-
vényre várnak mindenkit a szervezők a Rákóczi vár kertjé-
be! Február hónapban lezajlott a 6-12 éves korú gyermekek
magasság és testtömeg mérése is, amelynek adatait most
dolgozzák fel a szakemberek. A programmal kapcsolatban
nagyon sok pozitív visszajelzés érkezett a gyerekektől és a
szülőktől is, remélhetőleg a megszerzett ismeretekből majd
jónéhány beépül a családok mindennapi életébe.
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A szakosztályt idén január 1-től Nagy László ve-
zeti Varga Katalin segítségével, miután Varga
Csaba 4 danos mester visszavonult. Szenderák
Dominik kumitében az első helyet szerezte meg
az Európa Bajnokságon, valamint csapatban a
második helyet is elhozta. Visóczki Panna kumite
első lett, Kossuth Kornél ezüstéremmel tért haza.
Tiszavári Tamás a negyedik lett a versenyen.
A szakosztály folyamatosan készül a regionális
versenyekre, emellett ősszel rendezik majd meg
a karate világbajnokságot Moldáviában, melyen
reményeik szerint a szerencsi karatésok is elin-
dulnak majd. M. B.

európa BajnoK szerenCsi KaratésoK

A szerencsi együttes edzője Endrész Tamás elmondta, hogy a játék mind-
végig kiélezett volt. – A meccs elejétől minimálisan, de végig előnyben vol-
tunk. A harmadik negyedre átengedtük a vezetést egy rövid időre, azonban
a fiúk hamar összekapták magukat, így sikerült visszavennünk a vezetést,
melyet a mérkőzés végéig meg is tartottunk. A srácok újra nagyot küzdve
szerezték meg az értékes győzelmet. A csapat játéka most kevésbé volt
összeszedett, mint a legutóbbi Szolnok elleni meccsen, de úgy tűnik ez is
elég volt – tette hozzá Endrész Tamás.
Végeredmény: SZVSE-Békési SZSZK: 67-59.
A régiós döntőt április 28-29-én rendezik majd meg, hazai pályán. A torna
résztvevői a nyugati bajnok Körmend, a déli bajnok Paksi Atomerőmű, és
a Közép régiós bajnok BLF KK lesz.

szerenCsi gYőzelem
a döntőBen

Szerencs Város Sportegyesületének
karate szakosztálya részt vett az április
13-a és 15-e között megrendezett Eu-
rópa Bajnokságon Lengyelországban.
A szakosztályt négy fő képviselte, akik
két arany és két ezüstéremmel tértek
haza.

Győzelmet aratott Szerencs Város Sportegyesületének ju-
nior kosárlabdacsapata április 21-én a Hunyadi Sportcsar-
nokban. Ezzel a hazaiak megszerezték az Országos Junior
Bajnokság Keleti Régiós Bajnoka címet, így bejutott a 4 leg-
jobb csapat közé.

Tizenegyedik alkalommal rendezték meg a nemzetközi asztalitenisz versenyt
április 21-én a Kulcsár Anita Sportcsarnokban. A megnyitón Köllő András
szakosztályvezető és Koncz Ferenc polgármester köszöntötte a megjelen-
teket, majd a városvezető eredményes versenyzést kívánt. A megmérette-
tésen 108 versenyző indult, a Szerencs VSE NB II-es sportolói és az NB III-
ban szereplő asztaliteniszezők is részt vettek a tornán. A pingpongosok
egyéni, páros, újonc versenyszámokban indultak, és Kárpátaljáról, Erdélyből,
a Felvidékről, valamint az ország minden tájáról érkeztek a versenyzők.

nemzetKözi asztali-
tenisz torna

Balról jobbra: Nagy László szakosztályvezető, Visóczki Panna, Szenderák Dominik, Kossuth Kornél,
Tiszavári Tamás és Varga Katalin edző.



LakosságiLakossági

apróhirdetés
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INGATLANINGATLAN

Szerencs központjában 46 m2-es
lakás eladó. Érd.: 47/363-097. (7-10)
Bekecsen 880 m2es telken 2 szo-
bás 60 m2-es családi ház, mellék-
épületekkel, bútorral vagy anélkül
eladó. Érd.: 70/ 634-09-38. (03-7)
Szerencs legszebb zöldövezeti ré-
szén nagy nappalis, új modern
amerikai konyhás panorámás csa-
ládi ház nagy garázzsal füvesített

kerttel eladó. Érd.: 20/348-9548. (5-
9)
Szerecsen lakó-pihenő övezetben
3 szobás 100 m2-es családi ház, ga-
rázzsal, udvarral, melléképületekkel,
iskolához Tescohoz közel, eladó.
Érd.: 30/970-9148. (6-9)
Szerencs csendes környékén, a
belvároshoz közel eladó egy folya-
matosan rendben tartott, felújított
4 szoba+ nappalis családi ház. Érd.:
20/295-8832. (4-12)



SZERENCSI hírekhírek HIRDETÉS16

VÁNYAI
TEMETKEZÉS
47/361-906, 20/966-4464

KRIPTA, SIRKŐ
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Szerencs Város Sportegyesületének női labdarúgócsapata a tavaszi szezon
első megmérettetésén Taktaharkány gárdáját fogadta április 7-én a Kulcsár
Anita Sportcsarnokban. A mérkőzésen a hazaiak magabiztos játékukkal
egyértelművé tették, hogy nem fogják kiengedni a győzelmet a kezükből,
ennek eredményeképpen fölényes 6-0-s győzelmet arattak. A csapat ed-
zője Takács László elmondta, hogy nagyon büszke a lányokra, hiszen a ke-
vés cserejátékossal rendelkező együttes mindent megtett a siker érdeké-
ben, továbbá felhívta a figyelmet, hogy sok szeretettel várják a futball iránt
érdeklődő 14. életévüket betöltött hölgyeket a csapat létszámának növelése
érdekében. V. E. A.

magaBiztosan nYerteK 
a női FoCistáK

Szerencs Város Sportegyesületének megyei
első osztályú sakkcsapata április 15-én Putno-
kon vendégszerepelt. Ez volt a 2017/18-as évi
sakkbajnokság utolsó fordulója. Szerencs csa-
pata 6-6-os döntetlent játszott, mellyel bron-
zérmet szereztek a bajnokságban – adott tá-
jékoztatást Balogh Imre szakosztályvezető.

Bronzérmes
a szerenCsi
saKKCsapat

Bánhorváti gárdáját fogadta a Szerencs VSE fel-
nőtt labdarúgó csapata április 14-én szomba-
ton, a Tatay Zoltán Ifjúsági Sporttelepen. A hazai
kékmezes szerencsiek már a mérkőzés elejétől
kezdve fegyelmezetten játszottak. A félidő le-
intése előtt, a 44. percben Kiss Krisztián talált
a bánhorvátiak hálójába, amivel megszerezte a
vezetést. A pihenő után a vendégek új erőre
kaptak, heves támadásokat indítottak a szeren-
csiek kapuja felé, aminek következtében az 50.
percben sikerült kiegyenlíteniük. A szerencsiek
azonban nem adták fel a küzdelmet és folytatva
az első félidőben mutatott fegyelmezettséget,
tovább támadtak. A 61. percben Gombos
Ádámnak sikerült gólt lőnie a vendégek hálójá-
ba. A B.A.Z. megyei I. Felnőtt 23. forduló ered-
ménye Szerencs – Bánhorváti 2-1. A Szerencs
VSE U19-es csapata 3-1 arányú győzelmet ara-
tott, így az ifi csapat a tabella 6. helyén áll. Az
U14-es gárda március 13-án, pénteken a Sáros-
pataki TC-t fogadta. A mérkőzésen Horváth
Brendon kiváló játékával összesen 5 gólt rúgott
a Sárospatakiak hálójába, aminek köszönhető-
en 6-5-re megnyerték az összecsapást. Az U14-
es csapat jelenleg a tabella 4. helyén áll. 

N. I.

Kettős gYőzelem Bánhorváti ellen

U12-es regionális kosárlabda döntőt rendeztek
a Hunyadi Sportcsarnokban április 15-én vasár-
nap. A találkozót a Debreceni Kosárlabda Aka-
démia nyerte, Szerencs Város Sportegyesületé-
nek U12-es csapata a második helyen zárt. Ez
az eredmény szépnek mondható annak tükré-

ben, hogy a szerencsi kosarasok egy játékos ki-
vételével egy évvel fiatalabbak a versenykiírás-
ban feltüntetett felső korhatárnál. Ezen kívül a
hazai együttes bekerült az országos Jamboree-
ra is, ami Pécsett lesz majd május 18-20-a kö-
zött – adott tájékoztatást Nagy Lajos edző.

másodiKoK letteK
a Kis KosarasoK



Előző rejtvényünk megfejtése: Éneklem a tavaszt, a fényt, Bimbózó ifjú zöld reményt. Megfejtőnk 1 db csokoládé csomagot nyert: Bereczki
Miklósné, 3900 Szerencs, Széchenyi út 8. A fenti rejtvény megfejtését május 4-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.
A Kos jegyűek egy rendkívül sikeres

időszak elé néznek. Világossá válik majd, hogy
a kemény munka tényleg megéri, hiszen komoly
előrelépést hozhat a karrierépítés terén, ameny-
nyiben ez a cél lebeg az ön szeme előtt.

Bika: iv. 21. – v. 20.
Kapcsolatai kedvezően alakulnak. A

komoly párkapcsolatban élő Bika csil-
lagjegyűek a párjuk iránti kötődésük megerő-
södését élhetik át. Akik még nem találták meg
párjukat, számos alkalmuk nyílik flörtölésre. 

ikrek: v. 21. – vi. 21. 
Ez az időszak nem lesz ideális az Ikrek

számára arra, hogy a karrierjük építésé-
re koncentráljanak. Ebben a periódusban a má-
sik nem figyelmét sem lesznek képesek maguk-
ra irányítani, ezért érdemesebb inkább egyéb
dolgokra helyezniük a hangsúlyt. 

rák: vi. 22. – vii. 22.
A csillagok állása kedvező lesz a Rák

számára arra, hogy fejlessze a kommu-
nikációs készségeit, de a sport terén is sikereket
érhet el. Ez az időszak ideális lesz a diétázására
is, és nyugodtan belevághat olyasmibe is, ami
változást hozhat az életébe.

oroszlán: vii. 23. – viii. 23.
Kiváló hangulatban lesz, és semmi

nem ronthatja el a jó kedvét. A horoszkóp sze-
rint ez az időszak az aktív sportolók számára
ideális lesz arra, hogy jelentős mértékű fejlődést
érjenek el.

szűz: viii. 24. – iX. 23. 
Miután sikerül megoldani a munkahe-

lyi problémákat, a Szűz még mindig tele
lesz energiával, így képtelen lesz pihenőt tarta-
ni. Ebben az időszakban minden, ami új és ér-
dekes mágnesként fogja vonzani önt.

mérleg: iX. 24. – X. 23. 
A Vénusz planéta hatása miatt egy ki-

mondottan intenzív és érzékeny időszak
következik. Ha valaki ezidőtájt megbántja önt,
arra garantáltan hosszú időn keresztül emlékez-
ni fog. Az érzelmi impulzusok negatív hatásaitól
sportolás révén megszabadulhat.

skorpió: X. 23. – Xi. 22.
A karrier tekintetében ez az időszak

kimondottan csendes, nyugodt lesz a
Skorpió számára. Még ha ön a természetéből
adódóan rendkívül ambiciózus alkat, akkor is
érdemes egy kicsit lazítani, és visszavenni a
tempóból.

nyilas: Xi. 23. – Xii. 21.
Ebben a hónapban a pozitív energiák

megjelenését tapasztalhatják meg az életük-
ben. Az emberi kapcsolatokra is jó hatással lesz
ez az időszak, aminek hála könnyen alakítanak
ki új ismeretségeket.

Bak: Xii. 22. – i. 20.
A tartós párkapcsolatban, és a szing-

liként élő Bak jegyűek is a pozitív ener-
giák megjelenését tapasztalhatják meg az éle -
tükben. A Vénusz planéta erős hatásának kö-
szönhetően vonzódni fog az újdonságok iránt.

vízöntő: i. 21. – ii.19.
Próbálja meg a legtöbbet kihozni eb-

ből a pozitív időszakból. A Vízöntő szá-
mára rendkívül fontos, hogy ebben a hónapban
hatékonyan be tudja osztani az idejét, és meg-
találja a megfelelő egyensúlyt a munka és a ma-
gánélet között.

halak: ii. 20. – iii. 20.
Mindennél jobban fog vágyni a karri-

erbeli sikerekre, de érdemesebb kivárni
egy kedvezőbb időszakot. Nem lesz ugyan híján
a kellő motivációnak, de a bolygók állása nem
kedvező a karrierépítés szempontjából. Akkor
járnak a legjobban, ha önmagukra fókuszálnak.

horoszKóp (április 27. – május 11.)

VÍZSZINTES: 1. A beküldendő megfejtés első része. 10. A
kiválasztott helyszínre együtt megy el vele. 11. …lem: ennivaló.
12. Nikkel vegyjele. 13. Arzén és túlium vegyjele. 14. -…, -szer, -
ször.16. Kettőzve: vegyes gyümölcsízű rizspehely cukordrazsé.
17. Odalő magánhangzói! 18. Mici néni két … (filmcím). 21. Kígyó
méregfogával sebet ejt. 22. Antonov gépeinek jelzése. 23. Az
idén … tartott a tél, hosszú időn át. 24. Megyeszékhelyünk e
város. 26. Ősi orosz három ló vontatta kocsijai, szánjai. 28. Van
ilyen szülés is. 29. Jótékonykodik. 30. Település Tolna megyében.
31. E vár romjai Gönc mellett található a Zempléni-hegységben.
32. A légnyomás egyik egysége, folyadékok és gázok nyomásá-
nak mérésére. 33. Koncentrációs tábor rövidítése a hitleri Né-
metországban. 34. Őrv, sáv. 36. Vásárol. 38. Kettőtök közül nem
ő. 39. Alumínium és bór vegyjele. 40. „Nehéz a …, felszántja a
hegyet, völgyet.” (népdal). 
FÜGGŐLEGES: 1. Római 1501-es. 2. Pára! 3. Rákap szélei nélkül!
4. Ékessége, színe-java. 5. István egyik beceneve. 6. A bibliai Noé
legidősebb fia. 7. Törökország autójelzése. 8. Látnivalót, előadást
szemlélő. 9. Szlovénia autójelzése. 10. A megfejtés harmadik,
befejező része. 14. A lábfejem hátsó, alsó része. 15. …ráció: dísz-
let, díszítés. 17. Egykori francia szervezet. 19. Szombathelyi hard
rockegyüttes, 1972-ben alakult. 20. A megfejtés második ré-
sze. 21. Római 1002-es. 22. Családok közepe! 24. Gubós növény.

25. Átlátszatlan, fényelnyelő. 27. Az ember páros felső végtagja. 31. „A” szemes termény tárolására használt eszköz! 32. …lődik: lassan, aprólékosan
foglalatoskodik. 33. Az emberek karjának a csuklótól az ujjak hegyéig terjedő testrésze. 35. Szláv páratlan számú betűi! 36. Az ereinkben kering. 37.
Zágon azonos hangzású betűi! 38. Vissza: vízellátás céljából készített építmény! 40. Az egyiptomi mitológiában napisten. 41. Etyeki közepe!
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