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A forrAdAlom-
rA EmlékEztEk

Az 56-os forradalomra ko-
szorúzásokkal emlékeztek
szerencsen. október 23-án
ünnepi műsort adtak a vá-
ros általános iskolás diák-
jai, felidézve a hatvankét
évvel ezelőtti eseménye-
ket. (Cikkünk a 4-5 o.)

Együtt-
működés

Három édesipari cég együtt-
működési megállapodást
kötött az önkormányzattal,
melyben  azt kezdeményez-
ték, hogy édesipari szakem-
berképzés induljon el a sze-
rencsi szakképzési Centrum-
ban. (Cikkünk a 3. o.)



Néhány hónapja számoltunk be arról, hogy felújították a Szerencsi-patak
zsilipjét, ami az egykori cukorgyári hűtőtavakhoz vezette el a vizet. A
duzzasztógátként is működő zsilip műszaki állapota az elmúlt évek alatt
sokat romlott, így felújítása már időszerű volt. Azonban nem csak a zsilip,
hanem a hűtőtavak környezete is átalakult. Sok pozitív visszajelzés ér-
kezett a szerencsi lakosoktól arról, hogy igen hosszú évek óta nem volt
ilyen ápolt és rendezett a hűtőtavak környezete. A zsilip kezelését már a
Szerencsi Polgárőrség végzi, továbbá társadalmi munkában a levágott,
elszáradt növényeket eltüzelték, ezzel megtisztítva a területet. A zsilip
felújítása tehát megtörtént és már elkezdték duzzasztani a patakot. 
A közeljövőben a három tó közötti két földrészt is ki fogják bontani 

– a nemzeti park kezelési terveinek megfelelően –, ezáltal nagyobb lesz
a vízáramlás a medrek között. A patakba október 18-án 3,5 mázsa há-
romnyaras pontyot telepítettek a Szerencsi Horgász Egyesület tagjai. Ezért
rövid időre horgászati tilalom volt érvényben, de pár nap után újra botot
ragadhattak a pecások. 
A Szerencsi-patak és a rajta lévő zsilip, valamint a mellette található volt
cukorgyári hűtőtavak hasznosításával, üzemeltetésével kapcsolatban, az
önkormányzat a közeljövőben egyeztetést kezdeményez az Aggteleki
Nemzeti Park és az Észak-magyarországi Vízügyi Igazgatóság megfelelő
szakigazgatási szervével. A Szerencsi Horgász Egyesület és a Szerencsi Pol-
gárőrség képviselői is részt vesznek a végső egyeztetésen. M. B.
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Fennállásának 20. születésnapját ünnepelte október 19-én a Nyárutó
Nyugdíjas Klub. A megjelenteket Fincziczki Istvánné, a klub vezetője kö-
szöntötte, aki beszámolt az egyesület eddigi életéről és tevékenységéről.
Elhangzott, hogy a jelenleg 32 taggal büszkélkedő Nyárutó Nyugdíjas
Klub sok helyi rendezvényen képviseltette magát, a jövőbeli terveik kö-
zött pedig egy közös kirándulás szerepel Komlóskára. A tagok idén már
hetente kétszer is találkoznak, hogy együtt legyenek és beszélgessenek.
A Nefelejcs Népdalkör énekes- verses műsort adott elő, majd közös koc-
cintással és vacsorával zárult az este.. F. D.

A Szerencsi Művelődési Központ és Könyvtár, a Szerencsi Logiklub, vala-
mint a Rejtvényfejtők Országos Egyesülete október 20-21 között rejtvény-
fejtő versenyt rendezett Szerencsen. Az eseményt Skorván József, a sze-
rencsi Logiklub elnöke nyitotta meg a Rákóczi-vár Színháztermében, majd
köszöntötte a megjelenteket Koncz Ferenc országgyűlési képviselő és Nyiri
Tibor polgármester. Ezt követően ismertették a szabályokat, és kezdetét
vette a verseny. A résztvevőknek 90 perc állt rendelkezésükre, hogy meg-
oldják a rejtvényeket. A megjelentek négy kategóriában játszhattak: kezdő,
haladó, mesterjelölt és mester. A rejtvények között megtalálható volt a
hagyományos skandináv rejtvény, az olasz keresztrejtvény, de egy speciális,
három rejtvényt tartalmazó feladványt is megoldhattak a bátrabbak. 
A fejtörőket a Rejtvényfejtők Országos Egyesülete állította össze. A talál-
kozóra az ország minden tájáról érkeztek, összesen 93 fő indult. Szerencs
képviseletében a Logiklub csapata teljes létszámban jelen volt. F. D.

rEjtvényfEjtők A várbAn

Pár hónapja még túlburjánzott a zöld növényzet a patak mellett

Most pedig ápolt és rendezett a környezet

20 évEs A nyugdíjAs klub

folynAk A munkálAtok 
A szErEnCsi-pAtAk tErülEtén



A multinacionális Nestlé Hungária Kft., a ma-
gyar tulajdonú középvállalkozás, a Szerencsi
Bonbon Kft., valamint egy hazai kisvállalkozás,
a Halász Produkt Kft. együttműködési megálla-
podást kötöttek október 11-én Szerencs Város
Önkormányzatával. Ebben azt kezdeményezik,
hogy duális képzés keretében a Szerencsi Szak-
képzési Centrumhoz tartozó intézményekben
többek között édesipari termékgyártó és elekt-
ronikai műszerész képzések induljanak.
Az eseményen Nyiri Tibor polgármester köszön-
tötte a megjelenteket a Polgármesteri Hivatal ta-
nácskozótermében, majd örömét fejezte ki a
példaértékű kezdeményezésért. Elmondta, hogy
a duális képzés elindításával az önkormányzat
célja az, hogy a fiatalok helyben is vonzó álláso-
kat találjanak, az itt működő vállalkozások fej-
lődését pedig ne akadályozza a munkaerőhiány.
– Fontos, hogy ezek a cégek felimerték Szeren-
csen mindig is volt olyan szakképzett munkaerő,
akik az élelmiszeriparban dolgoztak. Ennek több
mint 100 éves hagyománya van, hiszen a Cukor-
gyár közel 120 éves lenne, a csokoládégyártás
pedig nemsokára 100 éves lesz, valamint vannak
a feltörekvő édességgyártók és helyi cukrászok
– mondta Nyiri Tibor polgármester.
Héléne Kovalevsky, a Nestlé szerencsi és diós-
győri gyárának igazgatója arról szólt, hogy
Nestlé régóta aktív szerepet vállal a fiatalok
foglalkoztatásában, és a duális szakképzés jól
illik a globális célkitűzéseikhez. Úgy fogalma-
zott, hogy Szerencs hagyományosan a csokolá-

dé, az édesipar, és most már a kakaó és kávé-
gyártás városa is. Jó kapcsolatot ápolnak a Sze-
rencsi Bonbon Kft-vel és a Halász Produkt Kft-
vel is. Ez a megállapodás a közös munkát szim-
bolizálja, azt hogy együtt kell dolgozniuk és ak-
kor az édesipar jövője sikeres marad. 
Az együttműködés megkötésével tehát édesi-
pari termékgyártó, elektronikai műszerész és
gyártósori gépbeállító képzések indulhatnak a
Szerencsi Szakképzési Centrumban a
2019/2020-as tanévtől. – A szakképzés feladata
és ezáltal a Szerencsi Szakképzési Centrumé az,
hogy a gazdasági igényeket kielégítsük, ezért
nagyon fontos ez a megállapodás ami által új
szakmák indítására nyílik lehetőségünk. Három
cég állt mögénk ebben az együttműködésben
és mellette az önkormányzat, amit külön köszö-
nünk – mondta Kovács Enikő, a Szerencsi Szak-
képzési Centrum főigazgatója. Hozzátette: jó le-
hetőséget teremthet ez abban az irányban,
hogy Szerencsen is elinduljon a duális szakkép-
zés, ami azt jelenti, hogy vállalati keretek között
tudnak tanulni a diákok és abban a környezet-

ben tudják megtapasztalni a munkafeltételeket
és munkakörülményeket, amelyek a versenysz-
férában várnak rájuk.
A térség országgyűlési képviselője Koncz Fe-
renc is jelen volt a megállapodás aláírásánál és
elmondta, segítséget nyújt majd abban, hogy
az összefogás sikeres legyen.
A tervek szerint Szerencsen a következő 5-10
évben körülbelül 300 fiatal szerezhet majd kö-
zépfokú végzettséget, a három édesipari cég
pedig ennek akár nyolcvan százalékát is tudná
alkalmazni a nyugdíjba vonuló munkásaik pót-
lására.

M. B.

Három édesipari cég együttműködési
megállapodást kötött Szerencs Város
Önkormányzatával október 11-én. Eb-
ben azt kezdeményezték, hogy az
édesipar utánpótlására szakemberkép-
zés induljon el a Szerencsi Szakképzési
Centrum intézményeiben. 
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Együttműködés Az édEsipAri 
szAkképzésért

látogAtás
Nyiri Tibor szerencsi polgármester a közelmúlt-
ban első alkalommal, tett látogatást a NESTLÉ
üzemében, városvezetői minőségében. Héléne
Kovalevsky a Nestlé Hungária Kft. Szerencs-Di-
ósgyőr gyárának igazgatója irodájában fogad-
ta a polgármestert és tájékoztatta a cég jelen-
legi helyzetéről, terveiről. A beszélgetés kiter-
jedt a Nestlé és az önkormányzat együttmű-
ködésének lehetőségeire, a vizit gyárlátoga-
tással fejeződött be. SfL
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Az ünnepi megemléke-
zések sora a Tatay Zol-
tán Ifjúsági Spottele-
pen vette kezdetét,
ahol Kerekes Orsolya, a
Bocskai István Katoli-
kus Gimnázium törté-
nelem tanára a forra-
dalom idején élt ifjú ál-
latorvostan hallgató
tragédiáját mesélte el,
majd a gimnazista Bár-
dos Flóra szavalata kö-
vetkezett. Az esemény
zárásaként koszorút
helyezett el Szerencs
Város Önkormányzata,
valamint a Bocskai Ist-
ván Katolikus Gimnázi-
um és Szakgimnázium
Ifj. Tatay Zoltán emlék-
táblájánál. 
Október 19-én délelőtt
a Jókai utcán is tartot-
tak megemlékezést,
ahol Bánfalvi Krisztina,
a Rákóczi Zsigmond
Református Általános
Iskola magyar szakos
tanára elevenítette fel
az 56-os eseményeket,
majd verset szavalt az

iskola diákja. Ezt követően koszorút helyezett el az önkormányzat, a Rá-
kóczi Zsigmond Református Általános Iskola, valamint a Szerencs Városi
Állategészségügyi Centrum KKt.

Koszorúzás a Nagy Imre szobránál
Az 1956-os megemlékezések sora a Nagy Imre szobornál folytatódott ok-
tóber 19-én. Az eseményen dr. Egeli Zsolt alpolgármester osztotta meg
ünnepi gondolatait, aki kiemelte: Nagy Imre olyan politikus volt, aki ember

tudott maradni az em-
bertelenségben és azért
végezték ki, mert jobbat
akart a nemzetének. Ezt
követően az önkormány-
zat, politikai pártok, in-
tézmények és civil szer-
vezetek képviselői he-
lyeztek el koszorút Nagy
Imre mellszobránál. A
megemlékezésen közre-
működtek a Szerencsi
Szakképzési Centrum
Műszaki és Szolgáltatási
Szakgimnáziuma és
Szakközépiskolája diák-
jai.             F. D. – V. E. A.

Az 1956-os forradalom és szabadságharc kezdetének 62. év-
fordulója előtt tisztelegtek Szerencsen. A megemlékezések
és koszorúzások október 19-én kezdődtek.

tAtAy zoltánrA és A forrAdAlomrA
EmlékEztEk szErEnCsEn



Az ünnepség koszorúzással vette kezdetét a
szerencsi Kossuth téren, ahol Nyiri Tibor polgár-
mester tisztelgett a forradalom hősei előtt. 
A városvezető kiemelte, hogy az 1956-ban
fennálló hatalom igyekezte megtörni a magyar
népet és elvenni a szabadságát, hazaszeretetét,
identitását és ha kellett akár az életét is. – Ez a
számában kicsi, de összetartozásában nagy
nemzet sokévnyi önkényuralom után példát
mutatott az egész világnak, hiszen nem tűrte
tovább a zsarnokságot, a megaláztatást és azt
mondta elég volt – hangsúlyozta Nyiri Tibor. Ezt
követően a politikai pártok, intézmények és civil
szervezetek képviselői helyeztek el koszorút az
1956-os obeliszknél. A koszorúzáson közremű-
ködött a Hegyalja Pedagógus Kórus.
A Rákóczi-vár Színháztermében folytatódott a
megemlékezés, ahol Koncz Ferenc országgyű-
lési képviselő osztotta meg ünnepi gondolatait.
Úgy fogalmazott, hogy ennek a nemzetnek

mindig voltak hősei az adott időben, és akár
egyszerű emberekről, akár vezetőkről volt szó
mindig tudták mi a dolguk és kötelességük. 
– Azt kívánom, hogy olyan életet tudjunk élni,
hogy egyszer majd ránk is úgy emlékezzenek,
ahogy mi emlékezünk rájuk az 56-os hőseinkre
– zárta gondolatai az országgyűlési képviselő.
Az ünnepség a Bolyai János Katolikus Általános

Iskola diákjainak műsorával ért véget. A Refor-
mátus temetőben ifj. Tatay Zoltán, az 1956-os
forradalom szerencsi áldozatának sírjánál Nagy
József emlékezett meg gyermekkori barátjáról,
majd elhelyezték az emlékezés virágait. Közre-
működött Ringer István, valamint a 792. sz.
Bocskai István Cserkészcsapat ifj. Tatay Zoltán
Rajának tagjai. V.E.A.

AKTUÁLIS SZERENCSI hírekhírek 5

Az 1956-os eseményekről emlékeztek
meg október 23-án városunkban.

Az 56-os HősökEt ünnEpElték
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Szerencs Város Önkormányzata 2018. szeptember 27-én tartott ülésén
döntött arról, hogy a hátrányos helyzetű, szociálisan rászoruló szerencsi
fiatalok felsőoktatásban való részvételének elősegítése érdekében
csatlakozik a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj-
rendszer 2018. évi fordulójához, költségvetésében biztosítja a támoga-
tás forrását és kiírja a pályázatot.
A felsőoktatási intézményekben tanulmányokat folytató hall-
gatók, valamint a felsőoktatási tanulmányokat kezdő szerencsi
fiatalok a pályázattal kapcsolatban bővebb információkat a
www.szerencs.hu helyen találnak.
Felhívjuk a figyelmet, hogy a pályázat beadásához a Bursa Hun-
garica Elektronikus Pályázatkezelési és Együttműködési Rend-
szerben (EPER-Bursa rendszer) pályázói regisztráció szükséges.
A személyes és pályázati adatok feltöltését követően a vonalkóddal
rendelkező pályázati űrlapot kinyomtatva és aláírva szükséges
az önkormányzat polgármesteri hivatalában benyújtani.

Amennyiben a felhasználó korábban már regisztrált az Eper Bursa rend-
szerben, nem szükséges a regisztrációját megújítani, hanem a korábban
használt jelszavával léphet be a rendszerbe.
A pályázat csak a pályázati kiírásban meghatározott csatolandó
mellékletekkel együtt érvényes.

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. november 6.

pályázHAtó A bursA HungAriCA ösztöndíjprogrAm

Az első napirendi pontban tájékoztatót hallgattak meg a képviselők a
Társulás által végzett szociális, valamint gyermekjóléti feladatok ellátá-
sáról. Elhangzott, hogy a kistérséghez tartozó településeken a jelzőrend-
szeres házi segítségnyújtás, a házi segítségnyújtás, a támogató szolgálat
és a Biztos Kezdet Gyerekház működik.
A második napirendi pontban Víziközmű-fejlesztésekről esett szó a Bor-
sodvíz Zrt. Szerencsi Kistérség szolgáltatási területéhez tartozó telepü-
léseken. Kiss Attila, a Borsodvíz Zrt. vezetője többek között arról szólt,
hogy a kistérség 16 településén közüzemi vízellátást, továbbá a keletkező
szennyvizek elvezetését és tisztítását végzi a cég. Ivóvízellátás területén
az Észak-magyarországi régió településein élő lakosság egészséges ivó-
vízzel való ellátásának biztosítása című projekt az Európai Unió és a Ma-
gyar Kormány társfinanszírozásában valósult meg. A vízminőségjavító
projekt részeként a Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program
(KEHOP) pályázati forrás keretében 2018-2019-es évben Szerencs város-
ban 6,5 km elavult, elöregedett azbesztcement anyagú vezeték cseréje
valósul meg korszerű műanyag (KPE) vezetékre.
Az ülés végén Visovszki Ferenc önkéntes tartalékos katona adott tájé-
koztatást a településvezetőknek az Önkéntes Területvédelmi Tartalékos
szolgálatformáról. Elhangzott, hogy a Magyar Honvédség átalakítja és
megújítja az önkéntes tartalékos rendszerét, amelynek új elemeként a
helyi közösségekre építve hozza létre az önkéntes területvédelmi tarta-
lékos szolgálati formát. M. B.

Október 16-án tartotta meg soron következő ülését a Sze-
rencsi Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa a Rá-
kóczi-vár Lovagtermében.

ülésEzEtt A kistérségi társulás

A Borsod-Abaúj-
Zemplén Térségi
Ivóvíz-kezelési
Önkormányzati
Társulás Társulá-
si Tanácsa októ-
ber 16-án tartot-
ta meg követke-
ző ülését a Rá-
kóczi-vár Lovag-
termében.
Az első napiren-
di pontban be-
számolót hall-
gattak meg a
képviselők a

2018. évi költségvetés első félévi teljesítéséről, majd elfogadták annak
módosítását. Ezt követően Kiss Attila, a Borsodvíz Zrt. vezetője tájékoz-
tatta a megjelenteket a Társulást és az éppen zajló pályázatokat érintő
elmúlt eseményekről. M. B.

tAnáCskozott Az ivóvíz-kEzElési
önkormányzAti társulás
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Október 12-én és 13-án 37 ország mellett idén először Magyarországon is
megrendezésre került az ErasmusDays, melyhez Borsod-Abaúj-Zemplén
megyéből a szerencsi Rákóczi Zsigmond Református Általános Iskola csat-
lakozott. A felső tagozatos diákok kvízjátékon vettek részt, melynek ke-
retében megismerkedtek az európai országokkal és azzal, hogy mit jelent
a gyerekek számára az Erasmus+ projekt, hogyan tudnak fejlődni és kap-
csolatokat építeni. Az alsó tagozatosok az európai nemzetek hagyomá-
nyaival, nemzeti viseleteivel ismerkedtek meg. A legkisebbek pedig sport-
versenyen vettek részt. –A napot úgy terveztük az intézményünkben,
hogy olyan programokat állítottunk össze a gyerekeknek, amelyek az élet-
kori sajátosságaiknak megfelelnek. A legfontosabb cél az volt, hogy fel-
keltsük az érdeklődésüket, olvassanak, böngésszenek az úgynevezett E-
twinning felületen, és a már ott lévő barátainkkal kapcsolatba lépjenek.
Szeretnénk, hogy nyitottá, érdeklődővé váljanak, amely az Erasmus pá-
lyázatoknak is a célja – mondta el érdeklődésünkre Derda Péterné igaz-
gatóhelyettes. Az Erasmus pályázaton belül 2018-tól 2020-ig egy két éves

programban vesz részt a Rákóczi iskola. Ebben az időtartamban négy
nemzet: a magyarok, a horvátok, a svédek és a lengyelek dolgoznak
együtt. M. B.

ErAsmus nApok A rákóCzi iskolábAn

A Bolyai János Katolikus Általános Iskola im-
máron hetedik éve biztosít helyszínt a Bolyai
Matematika Csapatversenynek. Az idei
megmérettetést október 12-én tartották. 
A megnyitón Maczkóné Matlák Julianna
matematika szakos pedagógus köszöntötte
a megjelenteket és ismertette a verseny
menetét. Az eseményre 9 iskolából érkeztek
diákok és 55 csapatban 220-an adtak szá-
mot matematikai-logikai ismereteikről.
Gaszperné Tilman Edina igazgató is köszön-
tötte a diákokat, majd sikeres versenyzést
kívánt. A tesztlapok kitöltésére 60 perc állt
a tanulók rendelkezésére. A feladatlapok 13
kérdésből álltak és a matematika minden
terültét felölelték.

M. B.

bolyAi mAtEmAtikA CsApAtvErsEnyt
rEndEztEk szErEnCsEn

A Bocskai István Katolikus Gimnázium közel 200 tanulója túrázott az Aran-
ka-tetőre október 17-én, hogy kifejezze együttérzését Kapus Krisztiánnal,
a Bolyai Iskola beteg diákjával. A tanulók és a pedagógusok pénzadomá-
nyát Krisztián gyógyulására ajánlják fel.

jótékonysági túrA
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A Bolyai János Katolikus Általános Iskolában rendezett összejövetelt Gasz-
perné Tilman Edina igazgató nyitotta meg, aki üdvözölte az óvodásokat,
majd kezdetét vette a 4. osztályos diákok műsora, melyet a gyerekek nagy
lelkesedéssel és izgalommal fogadtak. 
Az iskola tanulói sokszínű programmal készültek: verseltek, énekeltek, a
táncos produkcióhoz pedig minden gyerek csatlakozhatott a legkisebbek
örömére.
Visóczki Zsanett, a diákok egyik felkészítő pedagógusa elmondta, hogy a
minden évben hagyományosan megrendezett esemény jó alkalom arra,

hogy az óvodások betekintést nyerjenek az általános iskola életébe. A rövid
műsort követően a gyerekeket őszi finomságokkal megvendégelték, hely-
ben préselt musttal és gyümölcsökkel.
A Rákóczi Zsigmond Református Általános Iskolában is megtartották a ha-
gyományoknak megfelelő szüreti mulatságot. A rendezvényre a város
mindkét nevelési intézményéből érkeztek gyerekek, akik hatalmas érdek-
lődéssel figyelték a diákok előadásait.
Az eseményt Ráczné Váradi Éva igazgató nyitotta meg, aki üdvözölte az
óvodásokat, majd a harmadik és a negyedik évfolyam tanulói verses-zenés
produkciót adtak elő. A Művészeti Iskola növendékei néptáncoltak, emel-
lett furulyás műsorral is készültek. A tanulók egyik felkészítő tanára Tóthné
Nógrádi Gyöngyi elmondta, a rendezvény célja, hogy az óvodások megis-
merjék az intézményt, betekintést nyerjenek az iskolások világába. –Pró-
báljuk megmutatni, hogy az iskolánkban a zene, a tánc és a tanulás mellett
jókedv is van – mondta.
Az esemény zárásaként a nyár folyamán felújított ebédlőbe invitálták a
legkisebbeket, akiket idény gyümölcsökkel kínáltak meg. F. D.

Az őszi időszaknak megfelelően idén is szüreti mulatságra
hívták az óvodás gyerekeket október 2-án a Bolyai János
Katolikus Általános Iskolába, valamint október 16-án a Rá-
kóczi Zsigmond Református Általános Iskolába. Az óvodá-
sok zenés-táncos produkciókat, bábelőadást, valamint egy
népmesét is megtekinthettek 3-és 4. osztályos tanulók elő-
adásában.

szürEti mulAtság Az iskolákbAn

A gimnáziumban már évek óta tradíció volt az,
hogy a beérkező 7. évfolyamot a magasabb év-
folyamos hatosztályosok egy vidám délután ke-
retein belül köszöntötték. Ezáltal szerették vol-
na az idősebb diákok a kisebbek számára az is-
kolát még otthonosabbá tenni. Így született
meg az az ötlet, hogy október 4-5-én az intéz-
mény legfiatalabb tanulóit beavassák a többi ta-

nuló közé. A 10. H osztály berendezte a saját és
a bejövő H-s osztály termét az ott alváshoz, az
aulát pedig játékos vetélkedők színterévé vará-
zsolta. A hetedikesek örömmel vettek részt a
programokon és a közös vacsorán. A legna-
gyobb izgalmat az esti karaoke, filmnézés és
„pizsamaparti” okozta. Mindkét évfolyam na-
gyon élvezte, hogy az éjszakát a gimnázium fa-

lai között tölthették. Másnap a
közös reggelin már mindenki
fesztelenül köszöntötte egymást,
ezzel a rendezvény célja megva-
lósult. Reméljük, hogy ez a hagyo-
mány az elkövetkezendő években
is megmarad, és szép emlék lesz
számunkra, hatosztályosok szá-
mára. Köszönetet mondunk osz-
tályfőnökeinknek, Reményiné Já-
rai Katalin és Darai Enikő tanár-
nőknek és az együttműködő szü-
lőknek, hogy segítettek a szerve-
zésben és a megvalósításban.

Muróczki Csenge, 10. H osztály

újjáélEdő HAgyomány 
pizsAmApArti A boCskAibAn

Október 5-én, pénteken a gimnázium 7. H osz-
tályos tanulói is csatlakoztak a Magyar Szabad-
idősport Szövetség által kiírt „Világ Gyalogló Nap
egész októberben” című kezdeményezéshez.
A túra célja a Bekecsen található Nagy-hegyi Ta-
nösvény volt, de útközben megtekintettük a Sze-
rencsen található Lepke- és Ásványkiállítást is.
A napsütéses időjárás, a csodaszép pillangók és
érdekes ásványok, valamint a kellemes túra mind
hozzájárultak ahhoz, hogy a 23 fős osztály egy
kellemes és mozgalmas napot tölthessen együtt.

Darai Enikő, osztályfőnök

világ gyAlogló nAp
A gimnáziumbAn



Intézményünk református iskolaként fő feladatának tekinti
a nevelést az oktató munka mellett. Ennek a pozitív pszi-
chológiával történő megsegítését célozza a Boldog iskola
programban való részvételünk. Kilenc osztály közel 180 ta-
nulója pályázata alapján nyertük el a címet.

Október a rózsafüzér hónapja, ebből az alkalomból minden évben ok-
tóber 18-án rendezik meg az „Egymillió gyermek imádkozza a rózsafü-
zért” elnevezésű programot világszerte. A kezdeményezés Venezuelából,
keresztény közösségektől indult: miközben 2005 nyarán gyermekek kö-
zösen imádkozták a rózsafüzért, a mellettük lévő asszonyok kézzelfog-
hatóan érezték a Szűzanya jelenlétét. Napjainkra nemcsak Dél-Ameri-
kában, hanem szerte a világon elterjedt ez a kezdeményezés. Az ötlet
Szent Pio atyától származik, miszerint „ha egymillió gyermek imádkozza
a rózsafüzért, akkor a világ meg fog változni. Ezen a napon gyermekek
imádkoznak fél órán át a békéért és az egységért. Szerencsen a Bocskai
István Katolikus Gimnázium és a Bolyai János Katolikus Általános Iskola
is csatlakozott a közös imához. A gimnazisták fél órán át imádkozták
közösen a rózsafüzért Kocsis Sándor római katolikus plébános vezeté-
sével. A Bolyai iskolában a diákok és tanáraik élő rózsafüzért alkotva
mondták a fohászokat bekapcsolódva a Szent István Rádió élő közve-
títéséhez. Az Egri Bazilikában közel 500 fiatal imádkozott, akik közülük
többen bolyais diákok voltak.
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rózsAfüzért imádkoztAk A diákok

A kutatások eredményeire építve és annak módszereit alkalmazva optimista,
magabiztos és kitartó iskolások nevelése a cél. A program során megtanulják
megoldandó feladatként kezelni a mindennapi kihívásokat, észreveszik az
élet szépségeit, az örömteli pillanatokat, és boldog, határozott, pozitív én-
képpel rendelkező iskolássá, majd felnőtté válnak. Olyan gyakorlatok elvég-
zésére inspiráljuk őket, melyek segítségével mindez elérhetővé és a min-
dennapjaik részévé válik. Az ELTE PPK által is tudományosan igazolt program,
melyet Bagdy Emőke pszichológus neve is garantál. „Arra törekszünk, hogy
a Boldogságórák derűs és élménygazdag feladatai, játékai, valamint gya-
korlatai fokról fokra kibontakoztassák a derűt és életszeretetet. Gyermekeink
így a jövőbe vetett hittel, bátran járják végig a felnőttséghez vezető utat”.

Derda Péterné igazgatóhelyettes

újAbb lEHEtőség
A rákóCzibAn A Szerencsi Óvoda és Bölcsőde három csoportja is elnyerte a Boldog Óvoda

címet a Jobb Veled a Világ Alapítvány által kiírt pályázaton.

boldog óvodA



Mindig is tanítónő szeretett volna lenni, és
meg is kezdte a nyíregyházi református taní-
tóképző iskolát, azonban a második világhá-
ború miatt tanulmányai félbeszakadtak.
1949-ben került Szerencsre, amikor feleségül
ment Egeli Józsefhez. A férje a cukorgyárban
dolgozott főkönyvelőként és miután össze-
házasodtak egy gyárkerti házban éltek. Két
gyermekük született: György és Zsolt. Egeli
Józsefné Gallik Katalin munka és család mel-
lett érettségizett le az akkor nyiladozó Bocs-
kai István Gimnáziumban és nem sokkal ké-
sőbb az a szerencse érte, hogy képesítés nél-
küli pedagógusként taníthatott Szerencsen.
Közben elvégezte az Egri Tanárképző Főisko-
la magyar-történelem szakát.
Néhány évvel ezelőtt így nyilatkozott a pe-
dagógus pályáról: „Az iskola az életre készít
fel. Mi magyartanárok, esztétikai neveléssel
készítjük elő tanítványainkat, a művek min-
dig az emberről mondanak valami fontosat.
Szerintem a szép humánus érzések nem ve-
lünk született dolgok, inkább a környezettől,
a hatásoktól függenek. Az esztétikai nevelés
tehát társadalmi ügy, amiben igen fontos
szerepe van az iskolának, a tanárnak. Úgy
kell az irodalmi művekkel foglalkoznunk,
hogy a tanulók meglássák a szép mellett a
rútat, a csalárdot, az álnokot is. A tragikus
mellett a komikust. Ez ad lehetőséget az
életben való eligazodáshoz. A diákban kell
kialakulnia a saját értékrendnek ahhoz, hogy
a felnőtt világban megállja a helyét és eluta-
sítsa a rosszat és az embertelent.”

Azt csinálta, amit szeretett, életét kitöltötte
az iskola és a tanítványok. Valódi pedagógus
volt. Sokszor vitte haza a dolgozatokat, és
készült fel otthon a másnapi órákra. Akkori-
ban a hölgyeknek 55 év volt a nyugdíjkorha-
tár, de ő még érezte magában az erőt, hogy
tanítson. Oktatott a Szerencsi Szakképző Is-
kolában, Miskolcon a szakképzőben és Prü-
gyön az általános iskolában. Helyettesítőként
dolgozott egy-egy évig és vállalta azt, hogy
beutazzon a településekre, csak hogy tanít-
hasson.
A szigorúbb típusú tanárnők közé tartozott.
A fiatalságát a Horthy korszakban töltötte,
fiatalasszonyként Rákosi idején születtek a
gyerekei és a Kádár időkben kezdett el taní-
tani.
Nyugdíjas éveiben, ha néha felkereste egy-
egy régi tanítvány az osztályából, vagy fel-
hívták telefonon akkor hetekig erről beszélt
családjának. Fontosak voltak életében a visz-
szaigazolások, hogy elnézték neki a szigorú-
ságot, és utólag elismerték azt, hogy segített
az iskolásoknak a helyes magyar kiejtésben,
a történelemben pedig megláttatta az össze-
függéseket. Embert akart faragni a diákok-
ból. Örömmel töltötte el, hogy tanítványai-
nak a túlnyomó többsége megállta a helyét
az életben.

Amikor letette a lantot, még egy ideig foga-
dott tanítványokat, felvételire készített fel
tanulókat.
Végül ez is abbamaradt és csak a családjá-
nak, az unokáknak élt, akikre nagyon büszke
volt. Sokat olvasott, jegyzetelt. Az utolsó 10
évét visszavonultan, elszigetelten töltötte,
nem nagyon kereste mások társaságát. Té-
vézett, újságot olvasott. Sosem vágyódott el
máshová, szerencsinek tartotta magát. Ab-
ban a környezetben maradt, amit megszo-
kott, ez biztonságot adott neki. Sajnos a szív-
problémái egyre sokasodtak, gyakorta 20
órákat aludt.
Teljes életet élt. Az a tragédia, amikor vala-
kinek az életét egy betegség, vagy baleset
úgy töri ketté, hogy ő még nem járta végig a
maga útját, pedig még várt volna rá külde-
tés. Egeli Józsefné Gallik Katalin úgy csukhat-
ta le a szemét, hogy azt láthatta: gyermekei,
unokái révbe értek. Amit ő meg tudott tenni
a munkájában, megtette, elvégezte. A Jóis-
ten megadta neki azt a lehetőséget, hogy
teljesértékű életet élhessen, amiért megdol-
gozott, de meg is kapta ezt a lehetőséget vi-
szonylagos jó egészségben.

Nyugodjék békében!
M. B.

Egeli Józsefné Gallik Katalin nyu-
galmazott pedagógus életének
93. évében elhunyt. Tarcalon
született 1926-ban és a gyer-
mekkorát is ott töltötte. Szülei
szorgalmasan dolgoztak, édes-
apja egy helyi vendéglőt veze-
tett, ezen kívül egy színpaddal, s
öltözővel rendelkező mozit is
üzemeltettek. Így a kultúra, a
művészet és az irodalom iránti
szeretet már kisgyermekkorától
végigkísérte az életét. Olyan
szellemben nőtt fel, melyben
tenni, serénykedni kellett. A Gal-
lik családban a négy gyermek
közül Katalin harmadikként szü-
letett.
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In memorIam

egelI Józsefné

Az idén augusztusban készült fotón Egeli Józsefné mellett Dalma unokája a férjével, 
Sági Zoltánnal
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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: Nyiri Tibor polgármester: minden szerdán 14 órától, idő-
pont-egyeztetéssel. Dr. Egeli Zsolt alpolgármester: minden hónap har-
madik hétfőjén 14 órától. Dr. Barva Attila jegyző: minden páros hét
szerdáján 8-12 óráig, legközelebb október 31-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). Ügyfélfogadási idő: hétfő: 7–17 óráig, kedd: 8–14 óráig, szerda:
8–17 óráig, csütörtök: 8–18 óráig, péntek: 8–14 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.

Ügyeletes Gyógyszertárak 
Október 22-28.: Tesco Gyógyszertár, október 29. – november 4.:
Centrum Gyógyszertár, november 5-11.: Oroszlán Patika, november
12-18.: Alba Gyógyszertár

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 HÉt GyÓGyNÖvÉNyE: aZ aRaNyvESZő
Az aranyvessző elneve-
zés a közönséges arany-
vessző, illetve a magas,-
és kanadai aranyvessző

lágyszárú növényekre vo-
natkozik. Az előbbi 50-70

cm magasra nőhet, hazánkban
őshonos és védett. Régebbi nevei

forrasztófű, aranyos istápfű vagy Szent Péter
botja. Utóbbi kettő Észak-Amerikából dísznö-
vényként behozott, magasabb, 80-200 cm-es
növény, amelyek olyan jól érezték magukat,
hogy a házikertekből kivadultak és napjainkban
lassan kezdik kiszorítani közeli rokonukat és
más védett fajokat. Magyarországon elsősor-
ban a Dunántúlon, üde erdőkben, vízpartokon

és parlagos területeken fordulnak elő, de gyak-
ran találkozhatunk velük útszélek mentén, ahol
azonban nem ajánlott szedni. A népi gyógyá-
szatban régóta használják széles körben: bel-
sőleg köszvény, reuma ellen illetve vértisztító-
ként, míg külsőleg száj- és garatüreg gyulladás
ellen gargarizálásra rosszul gyógyuló sebek bo-
rogatására. Legfontosabb felhasználási területe

azonban a különböző húgyúti betegségek ke-
zelése, húgyutak átöblítése, vesehomok és kő
kimosása, hólyag- és vesemedence-gyulladás
kiegészítő kezelése. Nem javasolt alkalmazása
akkor, ha a szív- vagy veseműködés elégtelen-
sége miatt ödémás állapot lépett fel.

Vitelki László, 
Gyógynövénybolt
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Legutóbbi játékunk megfejtése: A jojobaolaj bármely bőrtípusra használható. A beküldők
közül Hámori Lajosné, 3900 Szerencs, Ondi út 41. szám alatti olvasónk a Szerencsi Gyógy-
növénybolt (Rákóczi út 104.) ajándékcsomagját nyerte. A nyereményről szóló utalvány átvehető
a szerkesztőségünkben. Új kérdésünk: Melyik az aranyvessző legfontosabb felhasználási
területe? Megfejtéseiket novemebr 9-ig postázzák címünkre (3900 Szerencs, Rákóczi út 94.)
vagy adják le a Fürdő és Wellnessház recepcióján. A borítékra írják rá: Egészségünkért.

Gasztro rovatunkban egy geszte-
nyés-tejszínhabos finomság elkészí-
tési módját osztjuk meg olvasóinkkal!

Hozzávalók: Az alaphoz: 2 csomag geszte-
nyemassza,18 dkg kakaós omlós keksz, 8 dkg
vaj, rum vagy rumaroma. A krémhez: 2 cso-
mag vaníliás pudingpor, 8 dl tej, 15 dkg vaj,
10 dkg cukor, 1 tojássárgája, 12-14 darab ba-
bapiskóta, 2 dl kávé. A tetejére: 5 dl tejszín,
2 evőkanál porcukor, 1 csomag habfixáló, cso-
kireszelék.
Elkészítés: A kakaós kekszet morzsára darál-
juk, majd összekeverjük a gesztenyemasszával
és a puha vajjal. Ezt követően belesimítjuk egy
23 cm-es tepsibe. Ha akarjuk, locsoljuk meg
egy kicsi rummal. A két csomag pudingport
megfőzzük a tejjel és a cukorral, majd, ha már
kissé lehűlt, hozzákeverjük a vajat és a tojás-
sárgáját. Addig kevergetjük, míg szépen be-
lesimulnak a krémbe. A krém felét rákenjük a
gesztenyés masszára, és a kávéban megfor-
gatott babapiskótákat sorban ráhelyezzük. Ez-
után a maradék krémmel lefedjük. 1-2 órára
hűtőszekrénybe tesszük. A tejszínt felverjük,
hozzáadjuk a porcukrot és a habfixálót is,
majd a sütemény tetejére simítjuk. Ha szeret-
nénk, csokit is reszelhetünk rá.

Jó étvágyat kívánunk!

RECEPtKlub:
EZt SÜSD MEG!

Pár éve hazánkban is
egyre népszerűbb a csi-
cseriborsóból készült
étel, a hummusz. A
hummusz egy krémes
állagú közel-keleti étel,
melyet csicseriborsóból,
szezámkrém, olívaolaj,
citromlé és fokhagyma
hozzáadásával készíte-
nek. Neve arab eredetű
és csicseriborsót jelent.
A csicseriborsót a görö-
gök és a rómaiak már
az ókorban ismerték és
előszeretettel fogyasz-
tották. Az egyiptomiak
és az arabok a keresz-
ténység elterjedésével
ismerték meg és kezdték el termelni. Manapság
Indiában termesztik a legnagyobb mennyiség-
ben. 

A hummusz alapanyagainak köszönhetően
rendkívül tápláló étel. Kenyérrel fogyasztva
teljes értékű fehérjeforrás, bővelkedik kis gli-
kémiás indexű, lassan felszívódó szénhidrátok-

ban és előnyös élettani hatású telítetlen zsír-
savakban. Emellett sok kalciumot, mag-

néziumot, cinket, vasat, mangánt, rezet,
valamint E- és B-vitaminokat tartal-
maz. Rosttartalma is jelentős. Mind a
csicseriborsó, mind pedig a szezám-
mag előnyös hatással van a vér ko-
leszterin- és lipidszintjére, rostjaik
pedig segíthetnek megelőzni a cu-
korbetegséget. A szezámolaj egyes

összetevői (lignánok) hatékonynak bi-
zonyultak egyes rákfajták megelőzésé-

ben, sőt kezelésében is. A csicseriborsó-
ból lisztet is szoktak készíteni, mely a glu-

ténérzékenyek diétájának fontos alapanyaga
lehet.

ÉRDEMES CSICSERIbORSÓKRÉMEt,
vaGyIS HuMMuSZt FOGyaSZtaNI
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Nyugdíjas találkozót szerveztek ok-
tóber 10-én a Bocskai István Katoli-
kus Gimnázium egykori dolgozói. Az
eseményen Dr. Gál András, az intéz-
mény igazgatója köszöntötte a
megjelenteket, majd a gimnázium
diákjainak verses, énekes műsora
következett. Az igazgató ezt köve-
tően beszélt az elmúlt két évben
történt változásokról, fejlesztések-
ről, majd a hagyományoknak meg-
felelően egy csoportkép is készült.
Minden résztvevő egy 4000 Ft-os
vásárlási utalványt kapott az iskola
alapítványától, majd a délutánt egy
közös ebéddel zárták.                 F. D.

A Hegyalja Kapuja Mozgáskorlátozottak és Fo-
gyatékkal élők Egyesülete nemrégiben „Re-
mény a megmaradásért, jövőnkért” elnevezésű
50 millió forintos pályázatot nyert, melyből a
szerencsi egyesület három éven keresztül szer-
vez különféle workshopokat, drog prevenciókat
és egyesületi bemutatókat tart. Ennek kereté-
ben látogattak el október elején a Bolyai János
Katolikus Általános Iskola 8. osztályos tanulói a
Szerencsi Mozgáskorlátozottak Egyesületéhez,
ahol Koroknay Károly, az egyesület elnöke üd-
vözölte az iskolásokat. Az összejövetelen a di-
ákok részletes tájékoztatást kaptak a társaság

működéséről, tevékenységéről valamint szerve-
zeti felépítéséről. Szó esett többek között arról,
hogy milyen támogatási formákkal tudja az
egyesület a mozgáskorlátozott és fogyatékkal
élő mintegy 576 tagot segíteni.

A program a végzős általános iskolás diákokat
célozza meg, mely során megismerhetik azt a
sajátos társadalmi réteget, melyet a civil szer-
vezet felölel, sőt iránymutatásként is szolgálhat
a továbbtanulásban.
Az egyesület aktív részét képezi a református
egyház is, amely különféle táborokat, illetve ki-
rándulásokat szervez az elnyert pályázatnak kö-
szönhetően.
A Hegyalja Kapuja Mozgáskorlátozottak és Fo-
gyatékkal élők Egyesülete felhívja a középisko-
lások figyelmét a nyári kötelező, önkéntes mun-
kavállalásra, melyet térítésmentesen az egye-
sület szerencsi székhelyén is teljesíthetnek. A
munkavégzés elsősorban irodai adminisztratív
feladatokra vonatkozik, de fizikai tevékenységet
-mint például a tagsággal kapcsolatos informá-
ciók kézbesítése- is magába foglal.

F. D.

a RÉGI SZÉP IDőKRE EMlÉKEZtEK a GIMNÁZIuMbaN

KultuRÁlIS talÁlKOZÓ SZÉPHalOMbaN
A Mozgáskorlátozottak Sárospataki és Zemplén
Térségi Egyesülete évek óta szervez kulturális
találkozót Széphalomban. Idén tizenharmadik
alkalommal tartották meg a rendezvényt, me-
lyen Szerencsről Galgóczi Ferencné, a Hegyalja
Kapuja Mozgáskorlátozottak Egyesületének el-
nökhelyettese vett részt és szavalatot adott elő.
A sárospataki szervezet által kiírt Határok nélkül
című fotópályázaton pedig első helyezést ért el
„Együtt vagyunk fent és lent” jelmondatú fotó-
jával. A kép a Szerencsi-pataknál készült jópár
évvel ezelőtt. A kulturális találkozón a versek,
énekek és táncok mellett kiállítás is nyílt külön-
féle kézműves technikából készített tárgyak-
ból, közöttük a szerencsi Czimbalmos Anikó

selyem és Kiss Valéria szalvéta technikával ké-
szített alkotásait is meg-

csodálhatták az ér-
deklődők. M. B.

vÉGZőS DIÁKOK a MOZGÁSKORlÁtOZOttaK
EGyESÜlEtÉNÉl



IngaTlanIngaTlan

Szerencs központjában 46 m2-es la-
kás eladó. Érd: 47/363-097. (17)
Szerencsen azonnal költözhető ker-
tes ház eladó. Érd: 70/459-2158. (17)
Szerencs, lakó pihenő övezetben,
100 m2-es 3 szobás konyhás, étke-
zős, melléképületes garázsos, rende-
zett udvarú kertes családi ház, a Bar-

tók Béla utcában eladó. Érd: 20/254-
1471. (17-20)
Szerencs csendes környékén, a bel-
városhoz közel, eladó egy folyama-
tosan rendben tartott, felújított 4
szoba+ nappalis családi ház. Érd:
20/295-8832. (17-18)

VegYesVegYes
Körtecefre eladó Monokon. Érd:
30/454-3292. (17)
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LakosságiLakossági

apróhirdetés

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

KRIPTA, SIRKŐ



A hazaiak jól kezdték a meccset, ami az ered-
ményen meg is mutatkozott, hiszen az első fél-
időben három góllal átvették a vezetést. A má-
sodik játékrészre a kapkodás volt a jellemző,
sok volt az eladott labda, aminek a következ-
tében előnyhöz jutott az ellenfél csapata. A já-

ték végére visszatért a szerencsi lányok játék-
kedve, melynek köszönhetően a mérkőzés vé-
gül hazai győzelemmel és egy sérüléssel zárult.
Katona Krisztina, a szerencsi csapat edzője el-
mondta: a játékosoknak fejlődniük kell még a
labdakezelésben és minden lánynak el kell hin-

nie, hogy igenis jó kézilabdások. 
Végeredmény: Szerencs VSE- Tiszaújváros SC:
32-31.
A szerencsi kézilabda csapat soron következő
mérkőzését november 9-én játssza a Szepa KSE
II. gárdája ellen idegenben. F. D.

Tiszaújváros csapatát fogadták a sze-
rencsi kézilabdás lányok október 19-én
a Kulcsár Anita Sportcsarnokban.

GyőZtEK a HaZaI KÉZIlabDÁS lÁNyOK
SZERENCSI hírekhírek SPORT16

A Kelet-Magyarországi Junior Régiós Bajnokság alapszakaszának 3.
meccsére került sor október 18-án a Hunyadi Sportcsarnokban, ahol a
Szerencs VSE fiú kosárlabda csapata a Tiszaújvárosi Phoenix együttesét
fogadta. A tiszaújvárosiak komoly ellenfélnek bizonyultak, a félidőben
ugyanis csak 7 pontos előnyt szerzett az SZVSE csapata. A második já-
tékrészre az ellenfél összeszedte erejét és át is vették a vezetést. A hazai
gárda azonban nem hagyta magát, így a sikeresebb külső dobásoknak
és a hatékony védekezésnek köszönhetően győzelmet arattak. Végered-
mény: SZVSE- Tiszaújvárosi Phoenix: 88-72.
Endrész Tamás, a szerencsi együttes edzője elmondta, hogy ha nem lett
volna hullámzó a játék, akkor a kialakult eredménytől jobbat is el tudtak
volna érni, de egy újonnan összeálló csapattól alapvetően ez egy jó ered-
mény. – Meglátásom szerint leginkább a csapatjátékon, valamint a vé-
dekezésen kellene még javítani – tette hozzá. 
Az SZVSE következő mérkőzését hazai pályán október 25-én játssza, ahol
a Beszterce gárdáját fogadja majd a Hunyadi Sportcsarnokban. F. D.

NyERtEK a KOSaRaSOK

U12-es kézilabda gyermekbajnokságot rendeztek október 12-én a Kulcsár
Anita Sportcsarnokban. A tornán hat csapat vett részt, a Szerencs VSE
játékosai mellett a Mezőkeresztes VSE, a Miskolci VSE, a Lóci DSE, a Bor-
sod USE Ziliz és a Szepa KSE kézisei is pályára léptek. A hazaiak egy ve-
reséggel és egy gólgazdag győzelemmel zárták a napot. Eredmények:
Szerencs VSE- SZEPA KSE 6:11, Szerencs VSE -Borsod USE Ziliz: 45-0. Tóth
Alex, a csapat edzője elégedett a lányok teljesítményével. – Az elvárásom
az U12-es csapattal szemben, hogy magabiztosabbak legyünk a játékban.
Próbálunk edzőmérkőzéseket szervezni magunknak, ami nem mindig si-
kerül, hiszen iskolás szintű játékosok vagyunk. Szeretném, ha a gyerekek
élveznék a játék örömét. A hétvégi második tornán úgy vettem észre,
hogy a támadásban picit még bizonytalanok vagyunk, nem mertünk üt-
közni, így azt érzem, hogy fejben lassúak vagyunk. Ebben szeretném,
hogy fejlődjön a csapat – mondta Tóth Alex. M. B.

KÉZIlabDa GyERMEK-
baJNOKSÁG SZERENCSEN



Bükkzsérc csapatát fogadták hazai pályán a Szerencs VSE U19-es és fel-
nőtt labdarúgói. Az ifjúsági csapatunk jól kezdte a mérkőzést Jäger Máté
góljának köszönhetően 1-0-s szerencsi vezetésnél mentek pihenőre a já-
tékosok. A második játékrészben azonban elfogyott a lendület, öt gólt
kaptunk a vendégcsapattól. A B.A.Z. megyei I. U-19 10. fordulójának ered-
ménye: Szerencs VSE U19 – Bükkzsérc U19: 1-5. 
A bükkzsérci csapat komoly ellenfélnek bizonyult a felnőtt labdarúgóink
számára is. Az első félidőben kiegyenlített játékot láthatott a közönség,
ekkor 1-1 volt az eredmény Gombos Ádám találatával. A második félidő-
ben viszont több olyan helyzet is adódott, melyet nem sikerült kihasz-
nálniuk szerencsi a játékosoknak, még két gólt kaptak. A végeredmény:
Szerencs VSE – Bükkzsérc: 1-3. A következő mérkőzést idegenben Me-
zőkövesd ellen játsszák a szerencsi focisták. M. B.

SPORT SZERENCSI hírekhírek 17

Október 13-án került megrendezésre a 2018.
évi B.-A.-Z. Megyei Úszóbajnokság harmadik
fordulója, a Valkó László Emlékverseny Szeren-
csen, a Városi Tanuszodában. A megmérettetés
célja a versenyzési lehetőség biztosítása volt,
hogy a gyerekek versenyrutint szerezzenek. Ez
a bajnokság emléket állít Valkó Lászlónak is,
Miskolc város egykori testnevelőtanárának és
úszóedzőjének. A Szerencs VSE úszószakosz-
tályát 22-en képviselték, akik szép eredménye-
ket értek el. Az érmeket Koncz Ferenc ország-
gyűlési képviselő adta át a dobogón végzett
gyerekeknek.

M. B.

aZ EllENFÉl
GyőZEDElMESKEDEtt

A Szerencs VSE U14-es labdarúgói Encs csapatát fogadták október 12-én
a Tatay Zoltán Ifjúsági Sporttelepen. A vendégjátékosok jobban kezdték
a mérkőzést, az első gólt is ők lőtték a 6. percben. Az első félidőben még
három gólt kaptak a szerencsiek, akik két találattal igyekeztek szépíteni
az eredményen. A második játékrészben a hazai játékosok láthatóan el-
fáradtak, ugyanis az encsiek még hétszer találtak a szerencsi hálóba.
Végeredmény: Szerencs VSE – Encs VSC: 2-11.
A szerencsiek B.A.Z. megyei U-14 Kelet 4. fordulója után a tabella hatodik
helyén állnak, következő mérkőzésüket idegenben a Gesztelyi FCE ellen
vívják. M. B.

MEGyEI úSZÓvERSENy SZERENCSEN

KIKaPtaK aZ 
u14-ES labDaRúGÓK



VÍZSZINTES: 1. A beküldendő megfejtés első része.
10. Folyó medréből kiárad. 11. Brazíliai folyó. 12. Ibolya
egyik beceneve. 13. Nem erre! 15. Szótoldalék. 16. Zam-
bia és Ausztria autójele. 18. Történés előidézője. 19. Ta-
lál. 20. Alkotórész. 22. Peru autójele. 24. Omladékok.
26. Főzelék növény. 27. Hollandia autójele. 28. Talmi, ha-
mis. 29. Konyhafőnök. 30. Sok evezős nagy hajó. 32.
Azonos betűk. 33. A ház része. 34. Bukta szélei nélkül!
36. Opel páratlan számú betűi! 37. Igen; oroszul. 38.
Verbum. 39. Származik. 41. Súrolópor márkanév. 42.
Idegen állam fizetőeszköze. 44. Olajbogyó. 46. A meg-
fejtés második, befejező része.
FÜGGŐLEGES: 1. Baj, nehézség. 2. Az oxigén és lítium
vegyjele. 3. Citrom nedve. 4. Az egyik szülő. 5. Záporok
páratlan számú betűi! 6. Sora! 7. A bróm vegyjele. 8. Fo-
lyó Svájcban. 9. Német, norvég és albán autók jele. 10.
Kirekesztés. 14. Ruina. 17. Számtani művelettel megha-
tározza, hogy egy számban hányszor van meg egy má-
sik szám. 19. Stadion része. 20. Emelet rövidítése. 21.
Havat takarít. 22. Zeneszerző, bőgőművész (Aladár
1939-2006). 23. Az USA egyik tagállama. 25. Olló fele!
27. Nyugat rövidítése. 31. Fegyverből lövedéket röpít.
33. Tea; németül. 34. Csahol a kutya. 35. Alvásból éb-
reszt. 36. Város Algériában. 37. Ünnepelt színésznő. 38.
Szerb író (Andric). 39. Porszívó márka. 40. Pinceszag.

41. A Föld nagy részét borító folyadék. 43. Utóvizsga rövidítése. 45. A lantán vegyjele.

KERESZtREJtvÉNy

Előző rejtvényünk megfejtése: Táncolni kell, a zene meg majd csak jön valahonnan. Megfejtőnk 1 db csokoládé csomagot nyert: Tóthné
Földvári Tünde, 3902 Szerencs-Ond, Ady Endre u. 21. A fenti rejtvény megfejtését november 9-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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Kos: III. 21. – Iv. 20.
Érzelmi életed stabilitása meginoghat,

ez pedig lelki gondokat okozhat október hónap-
ban. Talán néhány csalódásra is fel kell készül-
nöd, ugyanakkor ne hagyd, hogy eluralkodjon
rajtad a pesszimizmus!

bika: Iv. 21. – v. 20.
Az elkötelezettségben élő Bikák mun-

kahelyi problémái október második fe-
lében igencsak felerősödhetnek, mert a magá-
néleti kérdésekkel foglalkoznak a karrierépítés
helyett.

Ikrek: v. 21. – vI. 21. 
Az őszi hónapok a lezárások ideje, így

az október hava a problémák felszámo-
lásának ideje is egyben, te magad is megle-
pődsz azon, hogy most nem a kifogásokat, ha-
nem kizárólag a megoldásokat keresed egész
hónapban.

Rák: vI. 22. – vII. 22.
Az ősz hidegebb időszaka talán átme-

netileg megvisel, mégis kellemesnek és
ígéretesnek tűnnek azon folyamatok, melyek a
te fejlődésedet és gyarapodásodat segítik elő.
Előtérbe kerül a család, a harmonikus otthon és
a gondoskodás megélése.

Oroszlán: vII. 23. – vIII. 23.
Remek hangulatban és lendületesen

indul az ősz második hónapja, október hava, jól
haladsz a terveid megvalósításával. Hab a tor-
tán, hogy sok embert lenyűgözöl különböző
eredményeiddel. 

Szűz: vIII. 24. – IX. 23. 
Október második fele kellemetlen

meglepetéseket is okozhat neked. Fon-
tos, hogy minden lépést előzzön meg részletes
kidolgozás, légy jelentősen óvatosabb a közle-
kedésben, sportolás és kommunikáció terén.

Mérleg: IX. 24. – X. 23. 
Nagyon sok különféle tennivaló vár

rád az ősz folyamán, legfőképpen októ-
ber során, s bizony ezeket nem lehet tovább ha-
logatni. Néhány ezek közül még a nyárról vagy
épp tavaszról maradt meg, s került a feladatsor
végére.

Skorpió: X. 23. – XI. 22.
Most se feledd, hogy képes vagy a

teljes és tökéletes megújulásra. Ehhez
kínál teret az egész ősz, de legfőképpen októ-
ber hava. Pénzügyekben pozitív időszakra szá-
míthatsz, főleg a hónap második hetét követő
napokban. 

Nyilas: XI. 23. – XII. 21.
Megérint a változás szele, hagyd,

hogy kicsit sodorjon az ár, ne félj az ismeretlen-
től és a kihívásoktól. Ne halogass tovább sem-
mit, az időhúzás most sokat árthat neked, min-
den nappal elmúlhat egy jó lehetőség. 

bak: XII. 22. – I. 20.
Októberben az anyagiak kerülnek fó-

kuszba – könnyen lehet, hogy megy a
pénz, de bizony megeshet, hogy váratlan bevé-
telhez jutsz. Az áramlás iránya kiszámíthatatlan,
az fog történni, amire összpontosítasz. 

vízöntő: I. 21. – II.19.
Egy meglepően mozgalmas, pozitív

hatásokkal tűzdelt októberi hónap áll
előtted, energiából nem lesz hiány, viszont töb-
bet vállalhatsz magadra annál, mint amennyit
tényleg meg tudsz oldani. Jusson eszedbe: a
megfontoltság a te erősséged!

Halak: II. 20. – III. 20.
Az ősz második hónapja, október ha-

va vegyes hatásokat ígér, nem mindig
fogod magadat maradéktalanul jól érezni a bő-
rödben. Gyakorta nehezen leled a helyedet, úgy
érezheted, mintha mindenhol és mindenki mel-
lőzne téged.

Horoszkóp (2018. október 26. – november 9.)



HIRDETÉS SZERENCSI hírekhírek 19



SZERENCSI hírekhírek HIRDETÉS


