
BECSENGETTEK
Több mint 1500 diák kezd-
te meg a 2019/2020-as
tanévet a szerencsi általá-
nos iskolákban és a gim-
náziumban szeptember 2-
án. 
Cikkünk a 4-5. oldalon ol-
vasható.

XII. ORSZÁGOS 
CSOKOLÁDÉ 
FESZTIVÁL

Több mint 40 ezer ember
látogatott ki Szerencs leg-
nagyobb kulturális és szó-
rakoztató eseményére au-
gusztus utolsó hétvégé-
jén. Cikkünk 8. oldalon ol-
vasható.
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Koseczki Bertalanné szeptember 3-án töltötte be a 90. életévét. Piros-
ka néninek két gyermeke négy unokája és 5 dédunokája van. Nagy izga-
lommal várta a polgármester érkezését, és örömmel fogadta a minisz-
terelnöki oklevelet, valamint a város ajándékait.

Szabó Sándor szeptember
1-jén ünnepelte születésnap-
ját. Ő pár hónapja költözött
be az otthonba Alsózsolcá-
ról, sajnos nincsenek már
hozzátartozói, de egy másik
idős úr személyében kiváló
szobatársra talált, így nem
telnek unalmasan napjai. Sa-
nyi bácsi Orbán Viktor mi-
niszterelnök gratuláló okle-
vele mellé egy kis szerencsi
csokoládét és hegyaljai bort
kapott ajándékul. 

A Gyémántkapu Otthonba tett látogatás során városunk egyik legidősebb
hölgy lakóját is köszöntötte Nyiri Tibor. Kovács Gáborné, Margitka néni
szeptember 7-én töltötte be a 106. életévét, továbbra is jó szellemi álla-
potban van, és így a polgármester ismét átadhatta neki az önkormányzat
figyelmességét, egy csokor virágot és egy kis szerencsi finomságot. 
Demeter Bélánét szeptember
4-én otthonában köszöntötte
születésnapja alkalmából Nyiri
Tibor polgármester. A városve-
zető gratulált a jeles alkalom-
ból, majd átnyújtotta az Orbán
Viktor miniszterelnök által alá-
írt emléklapot és a város aján-
dékait. Julianna néninek két
gyermeke született, akik sajnos
már nem élnek, két unokája és
három dédunokája van. Min-
dennapjait családja körében éli.
Mai napig aktív, szeret besegí-
teni a házkörüli teendőkbe és
sokat olvas.

SZÉpKORúaK KöSZöNTÉSE

Az ENSZ 1991-ben nyilvánította október elsejét az Idősek világnap-
jává. Szerencs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2014.
szeptember 18. napján tartott ülésén döntött arról, hogy az idősek
felé fennálló tiszteletüket támogatás formájában is szimbolizálni kí-
vánja. Idősek világnapja alkalmából nyújtott támogatásra az a sze-
mély jogosult, aki – a kérelem benyújtását megelőző egy éve – Sze-
rencs város közigazgatási területén állandó lakcímmel rendelkezik
és betöltötte, vagy tárgyév szeptember 30. napjáig betölti 60. élet-

évét. A támogatás évente egy alkalommal, tárgyév szeptember hó-
napjában igényelhető.
A támogatás szociális célú vásárlási utalvány, személyenként 
5 000 Ft értékben. A kitöltött kérelmeket 2019.09.30. napjáig a
Szerencsi Polgármesteri Hivatal információs pultjánál lehet benyúj-
tani. 
A határidő leteltét követően a kérelem benyújtására nincs
lehetőség!

VÁSÁRLÁSI uTaLVÁNy 
a SZERENCSI IDőSEKNEK

Nyiri Tibor polgármester szeptember 3-án a szerencsi Gyémántkapu Idősek Otthonában több szépkorú lakót is felkeresett
azért, hogy 90. születésnapjuk alkalmából köszöntse őket.
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„Mindannyiunkat két tenyér tart és hordoz ebben az élet-
ben, az egyik tenyér az Istené a másik tenyér az ördögé.
Olyan formán kell kormányoznunk az életünket, hogy aprán-
ként által húzódjunk egészen az Isten tenyerébe és onnét
röppenjünk el aztán, amikor megriaszt a halál.”

Tamási Áronnak a Jégtörő Mátyás című regényéből vett idézet tö-
kéletesen illik Lukács Bertalanra, mindenki Berti Bácsijára. Sport-
nyelven szólva úgy is módosíthatnám e sorokat, hogy Ő , a jó tér-
félen élte az életét.
Végigkövetve az életútját, láthatjuk, hogy csupa olyan tett és cse-
lekedet jellemezte, ami a közösségépítést szolgálta. 
Tiszta tekintetű, őszinte, jószívű, jókedvű ember volt. Hiszem azt,
hogy minden sportbarát, minden szerencsi és ondi ember így fogja
őt emlékezetében örök életre megőrizni. Ezért is minden köszönet
Neked Berti bácsi. 2019. szeptember 7-én jött a hír, hogy rövid
szenvedés után nem létezel többé. Én úgy gondolom, ez ebben a
formában nem igaz, hiszen a lelked örökké itt fog bennünk élni és
csak a tested távozott.
Köszönetet kell, hogy mondjak mindazért a sok jóért, amit képvi-
seltél és ez a mai társadalomban igen ritka. Mik is ezek? A kitartás.
12 éves korodtól, életed végéig – azaz a 85. életévig – a szerencsi
sportegyesület közösségéhez tartozni és annak egy meghatározó
példamutató, soha meg nem sértődő, mindig az újat kereső és
kezdő és az utat mutató tagjának lenni, Neked is egy felemelő ér-
zés lehetett, nemhogy nekünk, utódoknak, akik itt maradtak.
Egyet tudunk ígérni, hogy ezt a példamutatást meg fogjuk őrizni.
Példát mutattál főként a fiataloknak. Minden évben újra tudtad
kezdeni a csapattal a munkát, bármilyen célokat is tűztünk ki. Te
örök optimista voltál, hiszen másként nem lehet az életet nézni
csak pozitív életszemlélettel, hiszen csak ekkor válhatunk sikeressé
és érhetünk el komoly eredményeket. Nekem Te örökre mestered-
ző maradsz, noha tudom, hogy abban a korban amiben javarészt
éltél, a huszadik században nagyon sok megpróbáltatáson kellett
átesned. E mellett neked még jutott időd a sportra és a közösség
építésre is. Talán ez és kedves családod adott neked erőt ahhoz,
amit elértél a fiatalok nevelésében. Tudtad a legfontosabb titkot,
amit ma sajnos nagyon sok ember nem tud: hinni csak a munká-
ban lehet. Az volt a hitvallásod, hogy edzésen kell megszenvedni,
vért izzadni , aztán ehhez képest a bajnoki mérkőzés egy könnyen
lefolytatott csata lehet. Így gondolkodtál, nagyon helyesen. Küz-
deni, dolgozni, példát mutatni, összefogni, egy vereség után is re-
ménykedni és mindig újrakezdeni ez az az üzenet, amit te a város
minden sportolójának mutattál.
Jellemző volt Rád az önfeláldozás is, amikor azt mondta neked

az edződ, – Berti, te nem a mezőnyben fogsz játszani, hanem a
kapuba állsz be – ezt is szó nélkül megtetted. Hiszen az egyik leg-
fontosabb szerep a labdarúgásban a kapusé. Ő az, aki elhárítja a
veszélyt, aki indítja a támadást és hátulról vezényli a csapatot. Te
így tettél a pályán, és a pálya mellett is, amikor edzőtársaiddal
együtt irányítottad a fiúkat.

Úgy gondolom, hogy Gárdonyi Géza verses vallomása mindannyi-
unk számára szolgál útmutatásul a haláloddal kapcsolatosan: 

„Mi atyánk Isten, mindenek atyja
Kihez hajlunk mint fű a Nap felé
Az én szívem kétség nem szorongatja,
Midőn indulok végórám elé
A halál nekem nem fekete börtön
Nem fázlaló, nem is rút semmiképpen
Egy ajtó bezárul itt lenn a Földön
És egy ajtó kinyílik ott fenn az Égen
Ez a halál„

Én biztos vagyok benne, nálunk Szerencsen a sportöltözőben ott
lesz egy ajtó, amire fel lesz írva: Lukács Bertalan kapusedző, aki
mindig példát mutatott. Az ajtó mögött pedig egy olyan emlék
lesz, egy olyan gyönyörű gondolat, amit az egyesület a gyászsza-
lagodra írt: „Örökké velünk maradsz!”
Én úgy gondolom ez az utókor kötelessége. Azt ígérhetem, mint
felelős vezető, és mint sportbarát ezért mindent meg fogunk ten-
ni.

Isten nyugtasson, legyen könnyű az álmod. 
Ég veled Berti bácsi!

Nyiri Tibor
SZVSE elnökének a ravatalozónál elmondott búcsúbeszéde

BúCSú LuKÁCS BERTaLaN
SZERENCS VÁROS pRO uRBE DíjaS

mESTEREDZőjÉTőL



A Bolyai János Katolikus Általános Iskola
szeptember 2-án tartotta tanévnyitó ünnepsé-
gét a Kulcsár Anita Sportcsarnokban. Az ese-
ményen Gaszperné Tilman Edina igazgató kö-
szöntötte a megjelenteket. Elhangzott, hogy
idén 420 diák kezdi meg a tanévet a Bolyaiban
19 tanuló csoportban. Új pedagógusok is érkez-
tek az iskolába. Lovászné Szentesi Piroska és

Rábai Bence erősíti a tantestületet ebben a tan-
évben. A diákok zenés verses produkcióját kö-
vetően az első osztályosok megkapták az iskola
nyakkendőjét. Az eseményt közös ima zárta
Soltész Ádám atya vezetésével, aki kápláni fel-
adatokat lát el Szarvas Péter plébános mellett. 
A Rákóczi Zsigmond Református Általános
Iskolában istentisztelettel vette kezdetét az új
tanév. Az eseményen Börzsönyi József esperes
igehirdetését követően a diákok műsora követ-
kezett majd Ráczné Váradi Éva az iskola igaz-
gatója köszöntötte a diákokat. – A tanévet 68
elsős diákunk kezdte meg, akik gólyatábor ke-
retén belül kóstoltak bele az iskolai életbe. Di-
ákjaink száma 514, akik 23 osztályban és 14
napközis csoportban folytatják tanulmányaikat.
468 diákunk veszi igénybe az iskolai étkezést,

közülük 307 fő napközis. Nyugdíj előtt álló kol-
légáink félállásban dolgoznak, így a 100 %-os
szakos ellátottság érdekében 5 új pedagógussal
bővült nevelőtestületünk. A művészeti iskolá-
ban is 3 fiatal zenetanár kapcsolódott be a kép-
zésbe. Többcélú intézményként éves munkater-
vünk szerteágazó területet ölel fel, biztosítva
tanulóink sokoldalú képességkibontakoztatását
– adott tájékoztatást Ráczné Váradi Éva. 
A Bocskai István Katolikus Gimnáziumban
513 diák kezdte meg szeptember 2-án hétfőn,
a 2019/2020-as tanévet. A diákokat Gazdóf Mik-
lósné igazgatóhelyettes köszöntötte, aki a diá-
koknak eredményes évet, a tanároknak pedig
kitartást kívánt erre a tanévre. Ezt követően a
gimnázium új igazgatója Jakab Tamás szólt a ta-
nulókhoz. Beszédében köszönetet és jó pihe-

Elkezdődött a 2019/2020-as tanév. Sze-
rencsen szeptember 2-án tartották a
tanévnyitó ünnepségeket az általános
iskolákban és a gimnáziumban. A tan-
intézmények vezetői szóltak nyári idő-
szakban megvalósuló felújításokról va-
lamint a tanév feladatairól adtak tájé-
koztatást. 
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ELKEZDőDöTT a TaNÉV



nést kívánt az iskola volt igazgatójának Dr. Gál
Andrásnak. Elhangzott, hogy többen távoztak
a tantestületből: Jancsovszki Máté, Rolek Ildikó
Ágnes, Bodnár Cecília és Lavotha Zita. Új érke-
zők: Matuscsák Sándorné, akivel főként rajz és
vizuális kultúra tantárgy keretein belül találkoz-
hatnak a diákok. Új tanár az iskolában még Pi-

riczné Sima Judit, aki földrajz szakos tanár, Bajári
Éva és Kovács Annamária pedig a testnevelést
színesítik majd táncórákkal. Jakab Tamás igaz-
gató a szülői igazolások számát 3 alkalomról 5-
re emelte, és eltörölte a váltócipő használatát,
amit a diákok hatalmas tapssal fogadtak. Cse-
rébe viszont azt kérte a tanulóktól, hogy foko-

zottabban ügyeljenek az intézmény tisztaságra.
A biztonságot is megemelték az idei tanévtől
kezdve a gimnáziumban belépő minden idegen-
nek kötelező lesz regisztrálnia a portán. Az
igazgató a beszéde végén hittel teli, sikeres
munkát kívánt. Ezt követően Szarvas Péter Sze-
rencs új katolikus esperese tartott misét.
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Szerencs Város Önkormányzata pályázatot hirdet a
legjobb tanulmányi eredményt elért főiskolai és
egyetemi hallgatók támogatására a legjobb tanulmá-
nyi eredményt elért főiskolai és egyetemi hallgatók
támogatásáról szóló, többször módosított 6/2005.
(III.29.) Önkormányzati rendelete értelmében.

Azon hallgatók pályázhatnak, akik:
– felsőoktatási intézményben (egyetemen, főiskolán) álla-
milag finanszírozott nappali és levelező tagozaton tanul-
mányokat folytatnak,
– első diplomájukat szerzik,
– Szerencsen életvitelszerűen élnek, 
– hallgatói jogviszonnyal rendelkeznek,
– az igénylést megelőző félévben tanulmányi átlaguk meg-
haladta a 4-es átlagot,
– Köztársasági Ösztöndíjban nem részesülnek.
További tudnivalók:
– A támogatás iránti kérelmet a mellékelt nyomtatványon
lehet benyújtani a Szerencs Polgármesteri Hivatal Igazgatási
és Hatósági Osztályára (3900 Szerencs, Rákóczi út 89.)
– Határidő: 2019. szeptember 30.

– A nyomtatványhoz csatolni kell a felsőoktatási intézmény
igazolását az előző félév tanulmányi átlagáról, a jelen fé-
lévre történő beiratkozás tényéről.
– A pályázatok elbírálására, a támogatás mértékének meg-
határozására a képviselő-testület jogosult, a Jogi és
Ügyrendi, valamint a Pénzügyi Bizottság javaslatának fi-
gyelembevételével. A döntés ellen fellebbezésnek helye
nincs.
– A támogatást, a testület döntését követő 30 napon belül,
a Polgármesteri Hivatal Pénzügyi Osztálya utalja a jogosult
számlájára.
– A támogatást jogosulatlanul igénybe vevő hallgató a tá-
mogatás összegét köteles visszafizetni.
– A támogatás keretösszege az önkormányzat 2019. évi
költségvetésében meghatározott 300 ezer forint.
– A támogatási keretösszeg 50%-át humán, 50%-át reál
szakos hallgatók támogatására kell fordítani.
– Támogatásban a 20 legjobb tanulmányi eredményű pá-
lyázó részesül.
– A támogatás mértéke hallgatónként várhatóan 15.000
Ft, amely összegtől – a benyújtott pályázatok számától
függően – a képviselő-testület eltérhet.

pÁLyÁZaT a LEGjOBB TaNuLmÁNyI
EREDmÉNyT ELÉRT FőISKOLaI 

ÉS EGyETEmI haLLGaTóK SZÁmÁRa
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Szerencs idén is benevezett Virágos Magyaror-
szág versenyre. A Szerencsi Városgazda Non-
Profit Kft. munkatársai több tízezer tő virágot
ültettek ki városszerte ezen az éven is. A Virá-
gos Magyarország mozgalom az egyik legna-
gyobb múltra visszatekintő környezetszépítő
verseny. A kezdeményezés arra ösztönzi a vá-

rosokat és községeket, hogy aktívan tegyenek
a kulturált és vonzó településkép kialakításáért.
Idén először már nem csak egy országos díjá-
tadón értékelik a Virágos Magyarország ver-
senyben részt vevő településeket, hanem első
körben területi szinten mérkőzhetnek meg a

városok és falvak. A Borsod-Abaúj-Zemplén,
Hajdú-Bihar és Szabolcs-Szatmár-Bereg megyé-
ket magában foglaló régió díjait augusztus 
30-án adták át Nyíregyházán. Szerencs idén a
Magyar Kertépítők különdíját érdemelte ki, amit
Nyiri Tibor polgármester vett át.

Szeptember 6-7. között rendezték meg a VI.
Közfoglalkoztatási kiállítás és vásárt Miskolcon
a Szent István téren. Az eseményen közel száz
település mutatta meg a közfoglalkoztatottak
által előállított termékeket felhívva a figyelmet
a közmunka értékteremtő jellegére. A kiállítá-
son Szerencs Város önkormányzata képviseltet-
te magát. A rendezvény ünnepélyes megnyitó-
ján Hoffmann Imre közfoglalkoztatási és vízügyi

helyettes államtitkár beszédében kiemelte,
hogy a belügyminisztérium, mint a közfoglal-
koztatás irányítója azt a célt tűzte ki maga elé,
hogy olyan programok valósuljanak meg ame-
lyek hasznosak, és értéket teremtenek valamint
folyamatos munkavégzést tesznek lehetővé. Ezt
követően Pfliegler Péter Miskolc Megyei Jogú
Város alpolgármestere köszöntötte a megjelen-
teket, aki örömét fejezte ki azért, hogy közel

100 kiállító jelent meg a vásáron, négy megyé-
ből. A szerencsi standnál a közfoglalkoztatottak
által előállított termékeket mutatták meg az ér-
deklődőknek. A Városgazda Non-Profit Kft.
munkatársai közel 8 hektáron gazdálkodnak,
ahol elsősorban burgonyát és hagymát termel-
nek, de gyümölcstermesztéssel is foglalkoznak
a cég emberei. Ebből kaptak ízelítőt a kilátoga-
tók. VEA

VI. KöZFOGLaLKOZTaTÁSI
KIÁLLíTÁS ÉS VÁSÁR

ELISmERÉS a VIRÁGOS VÁROSÉRT
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– Az otthon működött egy vezetés alatt a
Szántó J. Endre Egyesített Szociális és Egész-
ségügyi Intézettel (ESZEI), majd az ezredfor-
dulón a városvezetés megszabadult ettől az
intézménytől financiális okok miatt, ami lát-
ványos leépülést eredményezett. Az általam
vezetett önkormányzat 2016-ban döntött
úgy, hogy visszaveszi a működtetést még ak-
kor is ha ez a városnak terhet jelent, hiszen
olyan emberek jövőjéről volt szó, akik itt élik
mindennapjaikat. Az intézmény százon felüli
dolgozói és kétszázhúsz ellátotti létszámmal
rendelkezik, joguk van a tisztességes élet-
hez, a jó körülményekhez, bár vannak sajnos,
akik ezt másképp gondolják – mondta
Koncz Ferenc.

ÁTTEKINTÉSEK
A képviselő gondolataira erősített rá Kontra
László intézményvezető, aki a közelmúlt be-
ruházásait emelte ki beszédében. Hangsú-
lyozta, talán az eltelt néhány év fejlesztése-
inek köszönhető, hogy nem megy hatvan fő
alá a várakozók száma. - A gondozottak két
épület hat lakószintjén kapnak ellátást, eb-
ből egy szint a demenseké, megkaptuk át-
meneti intézményként az időskorúak házát
– adott tájékoztatást Kontra László.
Nyiri Tibor polgármester köszöntőjében
jegyezte meg, hogy a kiváló egészségügyi
ellátásnak és a szociális gondoskodásnak kö-
szönhetően egyre többen élik meg a magas
életkort. Az ünnepségre meghívást kapott
Budaházi Emil egykori főigazgató, aki az ott-
hon kezdeti időszakának történéseit idézte

fel, míg Bobkó Géza az ESZEI vezetője az ala-
pítók jó szándékát emelte ki beszédében.
Az eseményen Kiss Attila önkormányzati
képviselő tolmácsolta Egeli Zsolt alpolgár-
mester üdvözletét, akit Orbán Viktor minisz-
terelnökkel történt találkozója szólított el az
ünnepségről. Az alpolgármester, mint a Sze-
rencsi Polgári Együttműködés Egyesület el-
nöke, 500.000 Ft-os támogatást juttatott el
a Szerencsi Idősek Otthona Ellátottaiért Ala-
pítvány számára az egyesület döntését kö-
vetően. A készpénzt Kondásné Gál Ilona az
alapítvány kuratóriumának elnöke vette át
Kiss Attilától.
Az évforduló a történelmi egyházak képvi-
selőinek áldásaival és kulturális műsorral fe-
jeződött be.

SfL

haRmINCaDIK SZÜLETÉSNap 
aZ IDőSEK OTThONÁBaN

– Fordulatos múlttal, történelemmel rendelkezik a Szerencsi Idősek Otthona – mondta Koncz Ferenc országgyűlési kép-
viselő szeptember 10-én, az intézmény fennállásának harmincadik évfordulója alkalmából rendezett ünnepségen.
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Idén is zenés felvonulás előzte meg a XII. Orszá-
gos Csokoládé Fesztivál hivatalos megnyitó ün-
nepségét. A város elöljárói, intézmények veze-
tői, mazsorett tánccsoport és cserkészek vonul-
tak végig a főutcán a Fesztiválszínpadig. Itt
Koncz Ferenc országgyűlési képviselő mondott
köszönetet azoknak az embereknek, akik nélkül

nem valósulhatott volna meg a fesztivál. Nyiri
Tibor polgármester pedig arról szólt, hogy a
fesztivál fontos találkozási pont a Szerencsről
elszármazott fiatalok életében. A megnyitót kö-
vetően szakmai előadásokon vehettek részt az
érdeklődők ahol Dr. Popovics László egyetemi
docens a csokoládé élettani hatásait taglalta
majd Dr. Takács István a Bonbon Kft tulajdono-
sa a szerencsi édességgyártás történelméről
szólt. Kiemelte, hogy a kiváló szerencsi szakem-
berek nélkül nem lehetne ilyen népszerű ez az
édesség. Ekker Róbert szobrászművész az el-
múlt években készített csokoládéból készült
szobrokról tartott egy rövid áttekintést, majd
leleplezték az idei fesztivál új alkotásait. Szom-
baton és vasárnap csokoládé gyártók kiállítása
és vására, csokoládé szobrok, katonai díszbe-

mutató, és toborzás valamint tűzoltó bemutató
is várta a látogatókat. Idén is megkóstolhatták
az érdeklődők a klasszikus szerencsi csokoládék
ihlette fagylalt különlegességeket és édessége-
ket, a gyerekek pedig mini cukrászműhelyben
próbálhatták ki süteménykészítő tudásukat. A
kísérő programok mellett 4 színpadon több
mint 80 produkció szórakoztatta a közönséget,
ahol minden korosztály megtalálhatta a hozzá
legközelebb álló együttest. Itt volt többek kö-
zött a Dorothy, a Kárpátia, Killer Surprise, az
idén 30 éves Tankcsapda zenekar koncertjén
pedig zsúfolásig megtelt a Fesztiválszínpad
előtti tér a rajongókkal. A fesztivál zenei prog-
ramjait, mint minden évben idén is a Hooligans
koncertje és tűzijáték zárta. Csider Andor az
esemény főszervezője arról adott tájékoztatást,
hogy közel 40 ezer ember látogatott ki a ren-
dezvényre és sikerült jegybevételi csúcsot elérni
és már megkezdődtek a következő csokoládé
fesztivál előkészületei is.

VEA

Augusztus 22-25. között rendezték
meg a XII. Országos Csokoládé Feszti-
vált Szerencsen. Az esemény egyik fő
célja ezúttal is a „Kiemelkedő nemzeti
értékek” között szereplő szerencsi
csokoládé bemutatása és népszerűsí-
tése volt, de e mellett olyan könnyű -
zenei programokat is felvonultattak a
szervezők, ami több ezer látogatónak
biztosított önfeledt szórakozást két
estén és két teljes napon át.

XII. ORSZÁGOS CSOKOLÁDÉ FESZTIVÁL
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Az eseményen négy járás 48 iskolájának diákjai mu-
tatták meg tehetségüket. A rendezvényen Koncz Fe-
renc országgyűlési képviselő és Nyiri Tibor polgár-
mester köszöntötte a megjelenteket. Beszédükben
hangsúlyozták a magyarság hagyományainak fon-
tosságát, annak tanítását és elsajátíttatását az ifjabb
generációk felé. Ezt követően Szabó Árpád, a tanke-
rületi központ igazgatója mondott beszédet, aki
szólt a Szerencsi Tankerületi Iskolák fejlesztéseiről.
Hangsúlyozva azokat a beruházásokat, amelyeket a
tanintézmények felújítására és korszerűsítésére for-
dítottak, köszönhetően a Magyar Kormány támoga-
tásának. Kísérő programok is színesítették a rendez-
vényt. A tűzoltók a mentők és a rendőrök munkájá-
val ismerkedhettek meg közelebbről az érdeklődők
valamint mentési bemutatót is tartottak, ahol egy
baleseti szituációt játszottak el a közönségnek. A fő-
zőverseny ezen az éven sem maradhatott el, amin
44 csapat vett részt. Az elkészült gasztronómiai kü-
lönlegességeket szakmai zsűri értékelte különböző
szempontok alapján. Idén a legfinomabbnak ítélt
ételt a Rátkai Német Nemzetiségi Általános Iskola
csapata készítette. A legjobb csapatok Egeli Zsolt al-
polgármestertől vehették át díjaikat. VI. Sport-Egész-
ségnap-Művészeti Fesztivál zárásaként sor került a
Szerencsi Középiskolai Kollégium ünnepélyes átadó-
jára. Az eseményen Gulyás Gergely a miniszterelnök-
séget vezető miniszter valamint Hajnal Gabriella a
Klebelsberg Központ elnöke illetve Koncz Ferenc fe-
jezte ki örömét azért, hogy ilyen modern körülmé-
nyek között tanulhatnak a középiskolások.

VEA

A XII. Országos Csokoládé Fesztivál nyitá-
nyaként a Szerencsi Tankerületi Központ és
a „Tegyünk a jövő géniuszaiért!” Alapít-
vány augusztus 22-én rendezte meg a VI.
Sport-Egészségnap-Művészeti Fesztiválját. 

VI. SpORT-EGÉSZSÉGNap-műVÉSZETI
FESZTIVÁL
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40 évesek a Simai Ifjúsági Tábor és Vendégház
bungalói. Az épületeket még 1979-ben kezdték
építeni nagy összefogás keretében.
A szeptember 13-án megtartott ünnepélyes
eseményen Nyiri Tibor polgármester köszöntöt-
te az egykori kivitelezőket és tanárokat. Beszé-
dében elhangzott, hogy az egykori úttörőtábor
negyven éven át több ezer diáknak, tanárnak
és családnak nyújtott önfeledt kikapcsolódási
lehetőséget. – Az akkori kornak jellemzően
épültek ezek a házak egy közös összefogással,
valaki anyagot adott hozzá, valaki pénzt, sokan
pedig a szervezésben segítettek. Sajnos többen
közülük már nem élnek, hiszen már akkor is fel-
nőtt idős emberek voltak. A tábort javarészt pe-
dagógusok valamint az akkori pártbizottsághoz
és állami szervekhez tartozó emberek tervezték
és építették meg. Az eseményen megjelent idő-
sebb generáció tagjai nagyon hálásak azért,
hogy lehetőségük volt részt venni ezen az ün-
nepségen, hiszen ők nem tehetik meg azt, hogy
évente meglátogassák a tábort, sokan közülük
több évtizede nem látták ezt a helyet – mondta
Nyiri Tibor. A városvezető megjegyezte, hogy a
2017-ben felújított épületeknek köszönhetően
egy modern, családias környezet várja a tábo-
rozni vágyó tanulókat és vendégeket. – Nagyon
sokat jártam ide én magam is mint akkori tá-
borozó, később pedig mint pedagógus. Szeren-
csére két évvel ezelőtt a városnak sikerült a tá-
bort felújítania. Véleményem szerint nagyon jó,
hogy a mai napig működik és hogy megújult és
a mai kornak megfelelő technikai szinten várja
a táborozni és kikapcsolódni vágyókat – hang-
zott el. Beszéde végén köszönetet mondott
mindazoknak, akik negyven évvel ezelőtt meg-
kezdték a bungalók építését, külön köszönetet
mondott Takács M. Istvánnak a Szerencsi Vá-
rosüzemeltető Non-Profit Kft. ügyvezető igaz-
gatójának is, aki a tábor felújításában vállalt
nagy szerepet. Bacsó János, aki a tábor 1979-

es szervezésében
vállalt fontos szere-
pet érdeklődésünk-
re elmondta, hogy
amikor 40 évvel ez-
előtt szóba került a
tábor apartmanhá-
zainak az építése,
Szerencsen már ha-
gyomány volt társa-
dalmi munkában
játszótereket létre-
hozni. Kollégájával
Balogh Sándorral,
aki a járási úttörő
elnök volt, örömmel
támogatták és koor-
dinálták a bungalók
építését, amik közel 3 éven át épültek. Mint el-
mondta azért volt nagy szükség a téglából

épült házakra, mert
korábban a táborozá-
sokat a szervezők csak
sátrak felállításával
tudták megoldani. A
beszédek után a Haj-
nali Néptáncegyüttes
táncprodukciói követ-
keztek, majd Bajcsy
Bettina énekelt, ezt
követően a Ciráda
együttes zenélt a meg-
jelenteknek. Az ünne-
pélyes program végén
Takács M. István mu-
tatta be a felújított
bungalókat.

N.I.

40 ÉVE ÉpÜLTEK
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Szarvas Péter Edelényből származik, szülei
mélyen hívő keresztény emberek voltak.
– Edelényben kezdtem el tanulmányaimat. Az
iskola mellett énekeltem és zenéltem, ezért tag-
ja voltam az edelényi gyermek fúvós zenekar-
nak, ahol trombitáltam valamint a templomban
is szívesen vállaltam felolvasást és ministrálást.
Harmonikusan és szeretetben teltek a gyermeki
évek, az öcsémmel szoros a kapcsolatunk a mai
napig. Ő szintén a papi hivatást választotta. 
Az általános iskola után Esztergomba kerültem
a ferences rendi szerzetesek által fenntartott
gimnáziumba. Ekkor még kialakulatlan volt ben-
nem, hogy mi szeretnék lenni. Azonban az itt
eltöltött évek alatt különösképpen megérintett
a szerzetes atyáknak a vidámsága, humora
amellett mélyen hívő komolysága, valamint
atyai jóságuk és gondoskodó szeretetük. Ebben

a légkörben tudtam meghallani Isten hívó sza-
vát.

Szarvas Péter az Esztergomban töltött is-
kolai éveket követően a papnevelő intézet-
be jelentkezett. Ez volt az egyik legmegha-
tározóbb pillanat az életében.
– Ekkor éreztem, azt igazán, hogy a döntéseim
felelősségteljesek, a szüleim ugyan óvtak és fél-
tettek, de mégis elfogadták a döntésemet és
boldogan indultam el a papi élet felé. 1989-ben
szenteltek pappá azóta munkálkodom és vég-
zem a papi hivatásomat különböző megbízatá-
sokkal, feladatokkal, amiket a főpásztor bízott
rám. Igyekeztem mindig megfelelni a kihívások-
nak, ezekben megtalálni a Jóistennek a külön-
leges szeretetét. Ebből a szeretetből tudtam
nap, mint nap megújulni, megerősödni hitem-
ben, megtapasztalni Isten közelségét és segít-
ségét. A papi hivatás az egy csodálatos dolog,
én ebben találtam meg életem célját és a mai
napig boldogan élem az életemet. 

A plébános ez év augusztusában kezdte el
a szolgálatot Szerencsen, előtte a miskolci
Szent Anna plébánián tizenhárom évig lát-
ta el a papi teendőket. Számára nagy kihí-
vás volt ez az áthelyezés.
– Ide Szerencsre különleges érzésekkel jöttem,
nem számítottam arra, hogy ilyen nagy változás
lesz majd az életemben. Itt is megpróbálom

megállni a helyemet, és megtalálni azokat az
embereket, akiket Isten állít mellém, és velük
együtt a jóban, a szépben, az igaz dolgokban
előre lépni. Ebben mindig támaszt nyújtottak a
szüleim és a testvérem. Az öcsémre, mint pap
és mint barátra is számíthatok. Nagyon sok ked-
ves ember volt az évtizedek során, akik mind a
mai napig barátokként, ismerősökként társak-
ként vannak jelen az életemben.
A fiatalok mindig fontosak voltak nekem és a
papi hivatásomnak fontos része, hogy el tudjam
őket érni és közelebb vinni őket a Jóistenhez.
Ezért sokat voltam közöttük. Korábbi helyei-
men, amikor még káplánként tevékenykedtem
ifjúsági hittanos közösségeket vezettem, zarán-
dok utakat, kirándulásokat szerveztem. Gitáro-
zok, énekeket írok, könyveim jelentek meg fo-
tózom, ezekkel igyekeztem mindig egy kicsit
őket is megérinteni vagy egyfajta irányt mutat-
ni, hogy a világban megkeressük és akarjuk
megtalálni a Jóistent, mert csak vele tudunk
igazán boldogan élni. A világ sok mindent fel-
kínálhat szép , értékes, jó dolgokat, de ha a mö-
göttit, aki mindezt megalkotta és nekünk aján-
dékozta kihagyjuk belőle, akkor olyan ez mintha
a dolgok lényegét hagynánk ki. A világ dolgai-
ban megtalálni Istent az mindig egy olyan cso-
dálatos titok, amely nagy ajándékokat tud az
életünkben adni. Én így élem az életemet, és
igyekszem ennek a világát ma is tovább vinni
mindazokhoz a jó szándékú jó lelkű emberek-
hez, akik keresik az életükben az Isten útját. 

Szarvas Péter mindig nyitott volt a többi
felekezet felé, és Szerencsen is megtalálta
a közös hangot a történelmi egyházak
képviselőivel.
– Mindig is fontosnak tartottam az ökomenikus
istentiszteleteket. A korábbi helyeimen is szinte
baráti kapcsolat alakult a felekezetek képvise-
lőivel. Szerencsen is nagyon jól összetalálkoz-
tam az itteni felekezeti kollégákkal. Miután ide-
kerültem szinte rögtön meghívást kaptam a gö-
rögkatolikus egyházközösség búcsújába, az ün-
nepi asztalnál is együtt ültünk így megismer-
kedhettem az atyával. A református közösség
is kedvesen, nyitottan fogadott. Ez sokat jelent
számomra, hiszen ne csak mondjuk, hogy sze-
retetben tudunk élni, hanem igyekezzünk ezt be
tartani. 

VEA

Szarvas Péter esperes augusztus 1-től tölti be a plébánosi tisztséget városunk-
ban. Ezt megelőzően a miskolci Szent Anna plébánián tevékenykedett. Szeren-
csen a szolgálat mellett egyik fő feladata az új egyházi óvoda kialakítása a je-
lenlegi plébánia épületében továbbá az ifjúság megszólítása az egyik célja.

„a VILÁG DOLGaIBaN mEGTaLÁLNI
ISTENT aZ EGy CSODÁLaTOS DOLOG”



SzerencSi PolgármeSteri Hivatal
Cím: 3900 Szerencs, Rákóczi út 89. Tel.: (47) 565-200. A hivatal ügyfél-
fogadási ideje: hétfő: 8–12 óráig, szerda: 8–12 és 13–16 óráig, péntek:
8–12 óráig.
Fogadóórák: Nyiri Tibor polgármester: minden szerdán 14 órától, elő-
zetes időpont-egyeztetéssel: Tel.: (47) 565-202. Dr. Egeli Zsolt alpolgár-
mester: minden hónap harmadik hétfőjén 14 órától. Dr. Barva Attila
jegyző: minden páros hét szerdáján 8–12 óráig.

B-a-z megyei KormányHivatal 
SzerencSi JáráSi Hivatal

Cím: 3900 Szerencs, Rákóczi út 63. Tel.: (47) 777-561. Ügyfélfogadási
idő: hétfő 8-12 és 13-16 óráig, szerda 8-12 és 13-16 óráig, péntek 8-12
óráig.

SzerencSi JáráSi Hivatal, KormányaBlaK
Cím: 3900 Szerencs, Rákóczi út 89. Tel.: (47) 795-248, (47) 795-246, (47)
795-240 (porta). Ügyfélfogadási idő: hétfő: 7–17 óráig, kedd: 8–14 órá-
ig, szerda: 8–17 óráig, csütörtök: 8–18 óráig, péntek: 8–14 óráig.

rendelőintézet
Szántó J. Endre Egyesített Szociális és Egészségügyi Intézet. Cím: 3900
Szerencs, Bekecsi út 10. Tel.: (20) 999-5159, (20) 999-5225, (47) 361-740,
(47) 361-558, (47) 361-758. Intézményvezető: Dr. Bobkó Géza igazgató-
főorvos. Titkárság: (47) 561-028, fax: (47) 361-558, internet:
www.eszei.hu. Szakrendelések időpontjai és további információk a ren-
delőintézet honlapján: www.eszei.hu.

orvoSi ügyelet
Cím: 3900 Szerencs, Rákóczi út 51. Tel.: (47) 364-300. Diszpécserszolgálat:
(47) 362-255. Hétköznap délután 15 órától másnap reggel 7 óráig. Hét-
végén, szabadnapokon, munkaszüneti és ünnepnapokon reggel 7 órától
az első munkanap reggel 7 óráig.

SzerencSi művelődéSi KözPont 
éS Könyvtár

3900 Szerencs, Huszárvár u. 11. (Rákóczi-vár). Tel./Fax: (47) 362-290. Igaz-
gató: (20) 971-0861. E-mail: szerencsiamk@szerencs.hu.

gyógySzertáraK nyitvatartáSi ideJe
Alba Gyógyszertár: 3900 Szerencs, Rákóczi út 102. Tel.:(47) 361-530.
Nyitva: hétfő–péntek: 8–17 óráig, szombat:8–12 óráig.
Centrum Gyógyszertár: 3900 Szerencs, Rákóczi út 75. Tel.: (47) 362-
054. Nyitva: hétfő–péntek: 7:30–19 óráig, szombat: 7:30–11:30 óráig.
Oroszlán Patika: 3900 Szerencs, Bekecsi út 8. Tel.: (47) 361-433. Nyitva:
hétfő–péntek: 8–16 óráig, szombat: 8–14 óráig. Ügyeleti időszakban hét-
fő–péntek: 8–19 óráig.
Tesco Gyógyszertár: 3900 Szerencs, Gyár út 40. Tel.: (47) 560-302, (47)
560-303. Nyitva: hétfő–szombat: 8–20 óráig.

ügyeleteS gyógySzertáraK
Szeptember 16-22.: Alba Gyógyszertár, szeptember 23-29.: Tesco
Gyógyszertár, szeptember 30. – október 6.: Centrum Gyógyszertár.

SzerencSi HíreK 
ügyeleti telefonSzáma:

(20) 340-6089

A B.-A.-Z. Megyei Kormányhivatal Szerencsi Járási Hivatal Foglalkoztatási
Osztályán nyilvántartott állásajánlatok alapján, Szerencsen autószerelőt,
nyílászáró beépítő szerelőt, pultost, betanított kézbesítőt, erőgépszere-
lőt, számviteli termelési ügyintézőt, hentes, recepcióst, szálloda takarítót,
kőművest, segédmunkást, sütőipari segédmunkást, villanyszerelőt, nyí-
lászáró beépítő szerelőt, autómosót, műszaki eladót, csőszerelő, víz-gáz
és fűtésszerelőt kézi csomagolót, targonca vezetőt, anyagmozgatót, kar-
bantartót műszerészt és eladót keresnek. Mádon betanított munkást és
szivattyúkezelőt, Bekecsen, betanított munkást és autószerelőt, Megya-
szón targoncavezetőt, Taktaharkányban tehergépkocsi vezetőt (C+E+GKI,
nemzetközi), Taktakenézen bolti eladót keresnak. Változó foglalkoztató
hely szerint kőművest, festőt és mázolót, gipszkarton szerelőt, bádogost,
szobafestőt, ácsot, tetőfedőt, villanyszerelőt, munkairányítót, lakatost
és hegesztőt, ács-állványozó, ipari bádogost, ipari szigetelőt, segédmun-
kást alkalmaznának. Telefon:
47/361-909.
Tervezett képzések: bérügyinté-
ző, targoncavezető, szociális gon-
dozó, ápoló, virágkötő, 7-8 osztály
felzárkóztató+zöldterületi kisgép
üzemeltető, tisztítástechnológiai
munkatárs, gyermek és ifjúsági fel-
ügyelő, mezőgazdasági munkás.

ÁLLÁSajÁNLaT

KÖZÉRDEKŰ INFORMÁCIÓKKÖZÉRDEKŰ INFORMÁCIÓK

a Szerencsi hírek
következő száma

2019. október 4-én
jelenik meg.
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A Bolyai János Katolikus Általános Iskola
két évvel ezelőtt választotta az iskola vé-
dőszentjéül Kalkuttai Szent Terézt, ezért az
intézmény mindent megtesz annak érdeké-
ben, hogy a diákok megismerjék az ő mun-
kásságát és tetteit jó példát állítva ezzel
eléjük. Szeptember 5-én Teréz anya halálá-
nak 22. évfordulóján Szent Teréz Liturgikus
napot tartottak a Bolyaiban a „Tedd a jót”
jelmondat lelkületében. Az eseményen
Gaszperné Tilman Edina az iskola igazgató-
ja ismertette a nap programját majd Soltész
Ádám káplán Kalkuttai Szent Teréz életét
foglalta össze röviden. Ezt követően a ta-
nulók az iskola védőszentjéhez kapcsolódó
játékos feladatokon vettek részt, és kézmű-
veskedtek. A nap végét a pedagógusok és
a diákok flashmobbal zárták, aminek során
egy szív alakzatot formáztak meg a részt-
vevők, Kalkuttai Szent Teréz képe körül.
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KaLKuTTaI SZENT TERÉZRE 
EmLÉKEZTEK a BOLyaIBaN

Megtartották a Művészeti Iskola tanévnyitó ünnepségét szeptember 6-
án a Rákóczi Zsigmond Református Általános Iskola aulájában. Az ese-
ményen a diákok műsorát követően Harkályné Kovács Katalin intézmény-
egység vezető szólt arról, hogy közel 400 tanuló kezdi meg a művészeti
képzést ebben a tanévben. A gyerekeknek zene, képzőművészet, néptánc
és dráma tanszakokon van lehetőségük kibontakoztatni tehetségüket. Az
évnyitón bemutatkoztak az új zene illetve szolfézstanárok is.

TaNÉVNyITó
a műVÉSZETI
ISKOLÁBaN

A szeptemberi iskolakezdéskor a közúti
közlekedésben résztvevő gyermekekre a
forgalom hirtelen megnövekedésével na-
gyobb veszélyek leselkednek. Ezért or-
szágszerte rendőrök ügyelnek a bizton-
ságos közlekedésre az iskolák környékén
így Szerencsen is. A nyári időszak után
szeptemberben hirtelen megnövekedik
az autós illetve gyalogos forgalom. A Sze-
rencsi Rendőrkapitányság munkatársai
ezért az iskolák környékén lévő útszaka-
szokon és gyalogátkelőhelyeken, kiemel-
ten ügyelnek a biztonságos közlekedésre
ebben az időszakban. Adott tájékoztatást
Görcsös Lajos r. alezredes a Szerencsi

Rendőrkapitányság Közlekedésrendészeti Osz-
tályának a vezetője. Hozzátette, a rendőrség
nem csak így segít a tanévkezdéskor. A Borsod-
Abaúj-Zemplén Megyei Főkapitányság egy
video klippel indította a szeptemberi iskolakez-
dést, amivel elsősorban a kisiskolások figyelmét
kívánják felhívni a biztonságos közlekedésre,
valamint tovább folytatódik az iskola rendőre
program. Ennek célja, hogy a diákok közlekedési
ismeretei bővüljenek, valamint, hogy a gyer-
mekek biztonságát veszélyeztető tényezőket
felderítse és megszüntesse. Szerencsen a gim-
náziumban, illetve mindkét általános iskolában
fordulhatnak a diákok az iskolarendőrökhöz.

VEA

RENDőRöK VIGyÁZNaK a DIÁKOKRa



Az Erdei málna (Rubus idaeus) kellemes ízű, víz-
hajtó hatású gyógytea készíthető belőle. Számos
bajra hoz enyhülést, például bélgörcsökre, gyo-
morfekélyre. Enyhíti a hányingert, segíti az
emésztést. Összehúzó hatású, hasmenés esetén
is ihatjuk a teáját. Tonizáló hatása van a miomet-
riumra (a méh simaizomzatára) így erősíti a to-
lófájásokat, megkönnyíti a szülést. A fájdalmas
menstruációt enyhíti. Fehér folyásra irrigálni kell
vele. Immunrendszer erősítő és lázcsillapító tulaj-
donsága is van. Külsőleg bőrfertőzésekre, szem-
bántalmakra használhatjuk. A levelekből forráza-
tot készítünk. Termesztett változatával ellentét-
ben az erdei málnalevélből kitűnő gyógyteát le-
het készíteni. Legjobb éhgyomorra, ekkor szívód-
nak fel belőle legjobban a hatóanyagok.

Idült vastagbélgyulladás-
nál napi egy csészével kell
inni, amíg a gyulladás el
nem múlik. Köszvény ellen
is napi egy csészével szük-
séges, csökkenti a húgysa-
vat. Nátha, láz esetén iszo-
gassanak erdei málnalevél
teát, csökkenti a kellemet-
len tüneteket. Enyhíti a
görcsös menzeszt, erősíti
a méhfalat, ezért vetélés
kivédésére is használják.
Mivel a méhizom működé-
sét szabályozza, a pete

megtapadása után 12 hétig, és szülés előtt és
után 2-3 hétig is ajánlatos inni napi egy csészé-
vel belőle. Erősíti a fogakat, a körmöt, a cson-
tokat, védi a bőrt. Pattanások elmulasztására is
használják, ilyenkor a napi egy csésze teaivás
mellett a bőrt külsőleg is kell mosogatni a teá-
jával.
Élénkítő, frissítő hatása miatt mindennapi fo-
gyasztásra is ajánlott. Gyerekek ötéves kortól
ihatják fél adagban, azaz csapott teáskanálnyi
teafűből 2,5 dl forró vízzel készítve. Többek kö-
zött cserzőanyagot, tannint, flavonoidokat, po-
lipeptideket, A-B-C-D-és E- vitaminokat, vasat,
kálciumot, foszfort és magnéziumot tartalmaz.
C-vitamin tartalma különösen jelentős.

A növény neve onnan
származik, hogy termé-
sét a medvék nagyon
kedvelik. Az észak-ame-

rikai indiánok termését és
levelét élelmiszerként fo-

gyasztották, a levelet pipado-
hányként is füstölték. Más, kedvelt

gyógynövényekkel ellentétben, a medveszőlőre
európában csak a 18. század közepén figyeltek
fel. A növény levelét és leveles hajtását haszno-
sítják, ezek egész évben szedhetők, a legjobb
késő nyáron gyűjteni. A medveszőlő enyhe vi-
zelethajtó és jó baktériumellenes hatású fertőt-
lenítő szer. Hólyag, húgycső- és vesemedence-
gyulladás esetén alkalmazzák. Felfázás, női kis-
medencei problémák esetén kiváló gyógyhatás-
sal bír. A medveszőlő antibakteriális hatása ar-
butin tartalmának köszönhető, amelyből lúgos
vegyhatású közegben szabadul fel a tulajdon-
képpeni hatóanyag. Hatása tehát a vizelet lú-
gosságától függ. Ezért a kezelés során szigorú
lúgosító diétát kell tartani: friss gyümölcsöt és
zöldséget tetszés szerint fogyaszthatunk, húst

és tejterméket lehetőleg egyáltalán nem, vagy
csak minimális mennyiségben. A lúgos vizeletet
hosszú távon érhetjük el a növényi táplálékot
tartalmazó diétával, a hólyaghurut ill. más hú-
gyúti fertőzés azonban akut betegség. A vize-
letet tehát a lehető leggyorsabban kell lúgossá
tennünk. Ezt úgy érhetjük el, hogy a teához fél
teáskanál vagy késhegynyi szódabikarbónát
adunk. A kezelés alatt bő folyadékbevitel is
szükséges. A tudomány a medveszőlőteát ki-
egészítő terápiaként ajánlja a hólyag- és vese-
betegségekben, viszont óva int a hosszú távú
alkalmazástól. Általában nincs is szükség hosz-
szas kúrára, mert időben és helyesen alkalmaz-

va a medveszőlőlevélből készített tea az akut
panaszokat legkésőbb három nap alatt csök-
kenteni tudja. Figyelembe kell vennünk azt is,
hogy a medveszőlőlevélnek nagy a csersavtar-
talma. Ha ez teljes egészében belekerül a teába,
nagyon megterhelheti az emésztőrendszert.
Ezen úgy segíthetünk, hogy a teát hidegen ké-
szítjük el. Gyulladásgátló és vízhajtó hatású
gyógynövényekkel kombinálhatjuk pl. kamillá-
val, cickafarkkal, zsurlóval. Teakeverékekben
nem kell tartanunk a túlzott csersavbeviteltől,
viszont a vizelet lúgosítására ilyenkor is figyelni
kell!

Vitelki László, Gyógynövénybolt

Legutóbbi játékunk megfejtése: A porcsinfüvet külsőleg reumás megbetegedések keze-

lésére használják. A beküldők közül Hustya Attilláné, 3900 Szerencs, Határőr út 6. szám

alatti olvasónk nyert. Új kérdésünk: A medveszőlő mely részeit hasznosítják? A beküldők közül

a Szerencsi Gyógynövénybolt (Rákóczi út 108.) ajándékcsomagját sorsoljuk ki. A nyereményről

szóló utalvány átvehető a szerkesztőségünkben. Megfejtéseiket szeptember 27-ig postázzák cí-

münkre (3900 Szerencs, Rákóczi út 94.) vagy adják le a Fürdő és Wellnessház recepcióján. A bo-

rítékra írják rá: Egészségünkért.

ERDEI mÁLNa
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60 évvel ezelőtt érettségiztek azok a diákok,
akik szeptember 7-én egy osztálytalálkozó ke-
retében újra találkoztak a Pepita Macska Vinta-
ge étteremben. Az 1959-ben érettségizett 4. a
„humán” és 4.b „reál” osztályból összesen 22 fő
vett részt a találkozón. Kurucz László magyar-
történelem és politikai gazdaságtan szakos kö-
zépiskolai tanár és osztályfőnök érdeklődésünk-
re elmondta, hogy 1956-ban került a Bocskai Ist-
ván Gimnáziumba. – 60 év távlatából már na-
gyon nehéz visszaemlékezni, de mivel ők voltak
az első osztályom különleges kötődés fűz hoz-
zájuk. Azért is mert én, mint kezdő tanár, csupán
8 évvel voltam idősebb náluk. Nem volt nagy
korkülönbség, ezért nagyon hamar megtaláltam
a közös nevezőt az osztállyal. A magatartásukra
és szorgalmukra soha nem volt panasz. Az osz-
tályközösség remek volt – mesélte. Az öregdiá-
kok a találkozón újra felidézték a közösen átélt
programokat és kirándulásokat. N.I.

60 ÉVE ÉRETTSÉGIZTEK

A sikeres projekt egyik elemeként 2019. szeptember 12-én a Szerencsi
Polgármesteri Hivatal dolgozóiból és a Nyárutó Klub tagjaiból álló 50
fős csoport vett részt a Rozsnyói Városnapok és Vásár programján.
A látogatás során Michal Domik rozsnyói városvezető fogadta Nyiri
Tibor szerencsi polgármestert és dr. Barva Attila jegyzőt, valamint ta-
lálkoztak a helyi önkormányzat képviselőivel és a Rozsnyó Partner-
városaiért Polgári Társulás tagjaival is. A nap folyamán a csoport tag-
jai megtekintették a történelmi városházát, a főtér közepén maga-
sodó tűztornyot, részt vettek a városnapi ünnepségek hivatalos meg-
nyitóján, élvezték a színpadi programokat és a nézelődtek a kirako-
dóvásárban. Bár az előre eltervezett programban nem szerepelt, de
szerencsére lehetőségük volt rá, hogy a hivatalos megnyitó előtt
megnézzék azt a kiállítást is, amelyen rozsnyói alkotótáborban ké-
szült műveket állították ki, köztük a szerencsi Suhaj Zoltán és Perecsi Enikő munkáit is. A szerencsi és a szlovákiai testvérvárosunk idős

klubjai hosszú idő óta jó kapcsolatot ápolnak, ezért kölcsönösek a
látogatások. A Rozsnyói Nyugdíjas Klub meghívásának eleget téve a
Városi Nyugdíjas Klub is ellátogatott Rozsnyó Város Napjára Egeli
Zsolt alpolgármester vezetésével.

LÁTOGaTÁS ROZSNyóRa
Szerencs Város Önkormányzata 2018 év végén pályázatot nyújtott be a Bethlen Gábor Alapkezelőhöz, és 1,1 millió forint
támogatást nyert el 2019. évre a magyar-magyar testvérvárosi kapcsolatainak ápolására a szlovákiai Rozsnyó és az erdélyi
Nyárádszereda településekkel. A pályázat célja a meglévő együttműködések kölcsönös fejlesztése, a közös kultúra meg-
őrzése, a már hosszú évek óta fennálló kapcsolatok ápolása, a közös nemzeti azonosságtudat megerősítése.



A Szerencsi Alzheimer Café szeptember 9-én
tartotta soron következő összejövetelét a
Sörház Étteremben. Az eseményt Nyiri Tibor
polgármester nyitotta meg, aki köszöntőjé-
ben a prevenció fontosságát hangsúlyozta.
Hozzátette az Alzheimer Café ebben nyújt se-
gítséget időről időre. Ezt követően Dr. Vallus
Krisztina neurológus szakorvos tartott elő-

adást „Belgyógyászati kórképek a demencia
tükrében” címmel. A szakorvos többek kö-
zött szólt a demencia hátterében előforduló
változásokról, valamint beszélt azokról a koc-
kázati tényezőkről, amik a betegség kialaku-
lásának esélyét megnövelhetik. Az esemé-
nyen közreműködtek a Művészeti Iskola nö-
vendékei.
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INGATLANINGATLAN
Szerencs, Rákóczi út 135. sz. alatti társasház 1. eme-
letén, 148 m2-es, 3 és fél szobás összkomfortos, klí-
más lakás bútorozottan, áron alul eladó! Érd.:
06(20)599-4266. (14,15,16,17)

VEGYESVEGYES
Szobabútor eladó! Szerencs, Bors ót 15. sz. alatt.
Érd.: 06(30)579-2646. (14,15)

LakosságiLakossági

apróhirdetés

ISmÉT aLZhEImER CaFÉ SZERENCSEN
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Idén összesen 63-an indultak a versenyen: 48-
an egyéniben, 15-en háromfős váltócsapatok-
ban, mini, újonc, haladó, prémium és vasember
kategóriákban. Minden résztvevő ajándékban
részesült. A legjobban teljesítőknek az érmeket
Nyiri Tibor polgármester nyújtotta át. A Kulcsár
Anita Alapítvány képviseletében Ráczné Váradi
Éva kuratóriumi elnök vette át a nevezési díjak-
ból összegyűlt összeget, amiből olyan szerencsi
dákokat támogatnak majd, akik kiváló sport-
eredményeik mellett a tanulmányaikban is kima-
gaslóak. A XI. Szerencsi Vasember verseny vas-
ember kategória győztese a 2005-ös születésű
Juhász Kamilla lett, aki 2 óra 15 perc 18 mp alatt
teljesítette az 1200 m úszást, 30 km kerékpáro-
zást és 8 km futást magában foglaló távot. Kü-
lön köszönet az együttműködő partnereknek a
rendezvény lebonyolításához nyújtott segítsé-
gért: Egészségvár Egyesület, Bocskai István Ka-
tolikus Gimnázium, Szerencsi Művelődési Köz-
pont és Könyvtár, Szerencsi Városüzemeltető
Nonprofit Kft., Szerencsi Városgazda Nonprofit
Kft., Szerencsi Polgárőrség, Szerencsi Rendőrka-
pitányság.

Eredmények:
MINI FIÚ: 2009. és később születettek (50 m
úszás, 1 km kerékpár, 500 m futás):1. Lénárt Za-
lán (2012, idő 00:10:09) 2. Fehér Vendel (2010 idő:
00:10:38), 3. Szőke Zalán (2013, idő: 00:12:08), 4.
Csáti Balázs (2012 idő: 00:12:22), 5. Székely Géza
(2012, idő: 00:12:28), 6. Czagány István Kolos

(2013, idő: 00:12:32), 7. Kocsis Botond (2011 idő:
00:12:47), 8. Darrieux Maël (2012 idő: 00:12:48),
9. Szemán Lóránt (2013, idő: 00:12:50) 10. Török
Levente (2012, idő: 00:15:22), 11. Polonkai Gábor
(2013, 00:15:22), 12. Gilányi Zalán (2013,
00:17:44).
MINI LEÁNy: 2009. és később születettek, (50 m
úszás, 1 km kerékpár, 500 m futás) 1. Hubay Han-
na (2009), 2. Rivnyák Hanna (2010), 3. Tóth Abi-
gél (2010), 4. Kelecseny Fanni (2010), 5. Nagy Na-
tasa (2010), 6. Jakab Janka (2009), 7. Kiss Rozi
Luca (2010), 8. Müller Lili (2011), 9. Buri Léna
(2013), 10. Müller Bianka (2013), 11. Pauleczki
Emese (2013), 12. Darrieux Lena (2014).
ÚJONC FIÚ: 2008. és később születettek (150m
úszás, 4km kerékpározás, 1km futás): 1. Gulyás
Márton (2010, idő:00:21:34), 2. Lénárt Zétény
(2010, idő: 00:22:37) 3. Obermajer Áron (2008
idő:00:24:31) 4. Erdélyi Regő (2009, idő:00:26:11).
2003-2007. születettek: 1. Kelecseny Ádám
(2006 idő:00:22:42) 2. Kolontár Bence (2006 idő:
00:29:25) 3. Kelecseny Róbert (2005, idő:

00:30:01).
ÚJONC TÁV (150 m, 4 km, 1 km) LEÁNy 2008. és
később születettek: 1. Polonkai Réka Adél (2008,
idő: 00:22:43), 2. Lukács Zsófi (2009
idő:00:22:47), 3. Czagány Laura (2008 Idő:
00:25:12), 4. Kazsik Csenge (2011, idő: 00:27:30)
5. Csillag Anna (2008, idő: 00:27:37).
LEÁNy 2003 - 2007. születésűek: 1. Barna Bianka
(2006 idő:00:20:32), 2. Birovecz Britta (2007
idő:00:25:23).
HALADÓ TÁV (500 m, 12 km, 3 km) FIÚ 2003. és
később születettek: 1. Kiss Kristóf (2005
idő:01:07:38).
HALADÓ TÁV (500 m, 12 km, 3 km) FÉRFI 1995.
és korábban születettek: 1. Sélley László (1965
idő: 01:11:26).
HALADÓ TÁV (500 m, 12 km, 3 km) LEÁNy 2003.
és később születettek: 1. Bodosi Emília (2004,
idő: 01:22:03).
HALADÓ TÁV - VÁLTÓ (500 m, 12 km, 3 km) FÉR-
FI, nyílt korcsoport: 1. Nagy Péter, Tóth Gergő
Gulyás László Idő: 00:57:25 2. Rábai Bence, Lé-
nárt Balázs, Juhász Jázmin Idő: 01:02:03, Dr. Szo-
boszlai János, Szemán Ákos, Szemán István Idő:
01:04:08.
HALADÓ TÁV - VÁLTÓ (500 m, 12 km, 3 km) NŐI,
nyílt korcsoport 1. Rábainé Végh Anett, Vasensz-
ki Erika, Trembeczky Henrietta Idő: 01:04:50 2.
Tóth-Simon Edina, Nagy Nelli, Nagy Magdolna
Idő: 01:09:32.
PRÉMIUM TÁV (750 m, 20 km, 5 km) FÉRFI nyílt
korcsoport: 1 Lakatos Péter(1979 idő: 01:34:15),
2. Barna Miklós (1973 idő: 01:35:52) 3. Koromházi
Máté (2004 Idő: 01:44:36).
VASEMBER TÁV (1200 m, 30 km, 8 km) FÉRFI
nyílt korcsoport: Széki Csaba, (1970 idő:
02:16:48) 2. Lendvai Gergely (1988, idő:02:21:17)
3. Erdélyi Gábor (1977 idő: 02:28:42).
VASEMBER TÁV (1200 m, 30 km, 8 km) NŐI nyílt
korcsoport: 1 Juhász Kamilla (2005, idő: 02:15:19).

XI. SZERENCSI VaSEmBER
Szerencs Város Sportegyesülete és
Szerencs Város Önkormányzata szep-
tember 8-án szervezte meg a XI. Sze-
rencsi Vasember jótékonysági sport-
eseményt. A verseny célja, hogy nép-
szerűsítse a futás, úszás és kerékpáro-
zás sportágakat valamint, hogy felhív-
ja a figyelmet az egészséges életmód
fontosságára. 



A szerencsi asztalitenisz-szakosztály a nyár folyamán sem tétlenkedett,
hiszen egyrészt edzőtábort szerveztünk az újoncainknak, másrészt a já-
tékosaink nemzetközi és hazai versenyeken vettek részt.
Köllő Ábel 2019.08.17–18-án, Romániában részt vett az ISK Székelyudvar-
hely nemzetközi versenyén, amelyen III. helyezést ért el. Korály Tibor a XL.
Balaton Kupa BM országos asztalitenisz versenyen a társával csapatban
a II. helyet szerezte meg, egyéniben pedig III. helyezett lett. A VIII. TFS-
HMATSZ asztalitenisz versenyt 2019.08.24–25. között rendezték meg Fü-
zesabonyban. Az NBIII–NBII kategóriában Li Hongyang ezüstérmes lett.
Ugyanezen a versenyen U13-ban az I. helyezett Köllő Ábel, a III. pedig Sá-
rossy Balázs lett. Serdülő kategóriában hasonlóan az I. helyet Köllő Ábel,
a III. helyet pedig Sárossy Balázs szerezte meg. Ifjúsági kategóriában szin-

tén Köllő Ábel lett aranyérmes. Az összevont páros kategóriában I. helye-
zést ért el a két tehetséges újoncunk, Köllő Ábel és Sárossy Balázs. 2019.
szeptember 8-án, Miskolcon rendezték azt a régiós asztalitenisz versenyt,
amelyen Sárossy Balázs mind újonc, mind serdülő kategóriában III. helye-
zett lett. Mindezek az eredmények azt mutatják, hogy a szerencsi aszta-
liteniszezőinknek sikeres volt a nyári felkészülés.
Ebben az idényben három csapatot indítunk. Fontos célkitűzésünk a fia-
talok állandó szerepeltetése a különböző osztályokban. Lesz egy NB II-es
csapatunk, ahol Köllő Ábel kap állandó játéklehetőséget. Indítunk egy NB
III- as csapatot, ahol Sárossy Balázs fog játszani, illetve lesz egy megyei
csapatunk, ahol Konter Levente, illetve Nagy Bence juthat játéklehetőség-
hez. Mindhárom csapatot az idősebb generáció tagjai egészítik ki. Mind-

egyik csapat esetén a biztos bennmaradás a cél. A
nyár folyamán sajnálatos módon megsérült az egyik
játékosunk, Lehoczki Gábor, így őt egy darabig még
nélkülöznünk kell mind játékosként, mind edzőként. 
A 2019–2020-as szezon első NB II-es fordulója Sze-
rencsen volt a Teva Debrecen Se gárdája ellen. Na-
gyon jól indult a meccs, mert mindkét páros mérkő-
zést megnyertük, és az egyéni mérkőzések is ered-
ményesek voltak, hiszen a szerencsiek 16–2 arányban
diadalmaskodtak. Li Hongyang, Korály Tibor és Köllő
András mind a négy meccsüket megnyerték, míg az
újonckorú Köllő Ábel 2 győzelemmel járult hozzá a
nagyszerű végeredményhez.

Köllő András szakosztályvezető

Nagyarányú győzelmet arattak a Szerencsi VSE
labdarúgói a B.A.Z. megyei II. Kelet Felnőtt lab-
darúgó-bajnokság 6. fordulójában. A szerencsi-
ek a Telkibánya ASE csapatát fogadták szeptem-
ber 14-én a Tatay Zoltán Ifjúsági Sporttelepen. A
hazai csapat Ternyik Máténak köszönhetően a
7. percben megszerezte a vezetést. A szerencsi-
ek második góljára a 19. percig kellett várni, amit
Kiss Krisztián rúgott, ezután Ternyik Máté az el-
ső félidőben még további kettő gólt lőtt. A má-
sodik félidőben a szerencsiek magasabb foko-
zatra kapcsoltak. A gólsorozatot ismét Ternyik

Máté gólja indította el az 52. percben. Ezt köve-
tően Diószegi Kristóf az 55. és a 62. percben ta-
lált a vendégek hálójába. Az utolsó előtti gólt Jä-
ger Máté a 68. percben szerezte, legvégül pedig
Lakatos István találatával kialakult a 9 gólos
győzelem. A mérkőzésre kilátogató nézők egy
igazán gólgazdag játékot láthattak. A végered-
mény Szerencs VSE – Telkibánya ASE 9:0. Az

U19-es játékosok szintén 9:0 arányú győzelmet
vívtak ki, amivel továbbra is veretlenek. A kö-
vetkező mérkőzés szeptember 22-én idegenben
a Taktaharkány SE ellen lesz. A Szerencs VSE já-
tékosai a mérkőzés után körmenettel emlékez-
tek meg a csapat szeptember 7-én elhunyt ka-
pusedzőjéről, Lukács Bertalanról.

N.I.
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„a GyőZTESEK NEm paNaSZKODNaK,
CSaK TESZIK a DOLGuKaT”

aSZTaLITENISZ híREK



Kos: III. 21. – IV. 20.
Eddig bátran álltál ki amellett, amiben
hittél, de a sok negatív hang most elbi-

zonytalaníthat. Ne hagyd, hogy elvegyék a ked-
vedet, te csak kövesd a kitűzött céljaidat, gon-
dolkodj el: tehetsz-e valamit a változásért? 

Bika: IV. 21. – V. 20.
Óvatosan próbálsz a végére járni a dol-
goknak, mert tudod, hogy a mással tör-

téntek a te életed alakulását is befolyásolhatják.
Légy tapintatos, nehogy valaki úgy érezze, a
magánéletében vájkálsz.

Ikrek: V. 21. – VI. 21. 
Úgy érezheted, hogy túl sok időt vesz-
tegetsz valami olyasmire, ami valójában

nem okoz örömet neked. Az élet túl rövid, ne
pazarold az energiáidat olyan dolgokra, ame-
lyek nem váltják be a hozzájuk fűzött reménye-
ket.

Rák: VI. 22. – VII. 22.
Ne hagyd, hogy valami elterelje a figyel-
medet, koncentrálj a lényegre, mert

most minden azon múlik, hogy időben tudod-e
elérni a kitűzött célt. Ha hamarabb végzel a kö-
telességekkel, több idő marad a pihenésre, szó-
rakozásra. 

Oroszlán: VII. 23. – VIII. 23.
Egy apró nézeteltérésből parázs vita
alakulhat ki, de nem szabad hagynod,

hogy ez messzebbre menjen, mint amennyire
szükséges. Uralkodj az indulataidon, nehogy va-
lami olyasmit mondj, amit később megbánsz. 

Szűz: VIII. 24. – IX. 23. 
Valami sokkal tovább tart, mint amed-
dig indokolt lenne, ez pedig elveheti a

kedvedet a vele való további foglalkozástól. Pe-
dig a nehezén már túl vagy, innen a könnyebb
rész jön.

mérleg: IX. 24. – X. 23. 
Úgy döntesz, hogy nem vársz tovább,
nagy dologba vágod a fejszédet, de bát-

raké a szerencse, és ha az út rögös is lesz, az
eredmény mindent megér majd. Próbálj a kel-
lemetlen dolgokra már az elején megoldást ta-
lálni. 

Skorpió: X. 23. – XI. 22.
Hiába várod, senki nem kínálja neked
tálcán a megoldást, és neked magadnak

kell a válaszok után eredned. Ha úgy érzed,
hogy az most segít, nyugodtan lazíts egy kicsit,
de közben tartsd a szemed a célon. Kisebb har-
cokat hozhat ez a hét.

Nyilas: XI. 23. – XII. 21.
Lehet nem voltál teljesen körültekintő,
de úgy érzed, azok hibáztatnak a leg-

jobban, akiknek könnyebb út jutott, és nem kel-
lett olyan akadályokkal megküzdeniük, mint ne-
ked. Ne törődj a negatív hangokkal!

Bak: XII. 22. – I. 20.
Szeretnél magad mögött hagyni vala-
mit, amit régóta cipelsz magaddal a

múltból, ehhez azonban az kell, hogy tényleg le
tudd tenni a terheket. Segíthet, ha van kinek ki-
önteni a szívedet.

Vízöntő: I. 21. – II.19.
Az elkövetkező idősuakban nem csak
egy jó ötleted lehet, de olyat is találsz,

akivel meg tudod osztani, így a dolog gyorsan
gyümölcsözővé válhat. Minden egybevág, hogy
a dolgok innen a lehető legjobban alakuljanak
veled.

halak: II. 20. – III. 20.
Az elkövetkező időszakban, ha úgy ér-
zed, szükséged van most egy kis szünet-

re, arra, hogy megállj, és átgondold a dolgokat,
akkor ne félj halasztást kérni. Jobb egy kicsit ké-
sőbb célba érni, mint a rossz úton elindulni. Egy
kis pihenés sosem árthat.

horoszkóp (2019. szeptember 20. – október 4.)

VÍZSZINTES: 1. A beküldendő megfejtés első része.
10. Város Szerbiában. 11. A magasba emelkedik a földről
a repülőgép. 12. Pára! 14. Egy szál palánta. 15. A fősor
második része. 17. Állatok csoportja a földről füvet té-
pegetve eszik. 18. Japán nemzeti légitársasága. 20. Füg-
gőzár. 22. Tyúk páratlan számú betűi! 23. Édes …: cukrász-
da városunkban. 24. Gubós növény. 25. Ősszel gyakori me-
teorológiai jelenség. 26. Memória fajta. 27. Lehet …alak,
…forma. 28. Kolumbiai, francia és belga autók jelzése. 29.
Kepe közepe! 30. Mezőgazdasági. 32. Hagymaőrzés köze-
pe! 33. Lemberg ukrán város szovjet korszakbeli neve. 35.
A vas vegyjele. 36. Oázis kezdete! 38. -ba, -… 39. Félig tö-
mő! 40. Megver, bántalmaz. 44. Növényt metsz, visszavág. 
FÜGGŐLEGES: 1. A Nemzetközi Automobil Szövetség
francia nevének rövidítése. 2. A kertben talajt művel. 3.
Egykori börtönsziget a Földközi tengerben. 4. -ka. -… 5.
… baba: keleti mesehős. 6. A kálium és kén vegyjele. 7.
Bolt. 8. Kipling kígyója. 9. Palánták, magvak földbe he-
lyezésére használt eszköz. 10. A fősor harmadik, be-
fejező része. 13. Katasztrális hold rövidítése. 15. Állatok
fekhelye. 16. Hamis. 17. Település megyénkben. 19. Fontos,
lényegbevágó. 21. Olimpiai bajnok vízilabdázó (Tamás).
25. Jó barátunk, cimbora. 27. A magnézium vegyjele. 30.
Londoni székhelyű digitális médiaügynökség. 31. Börtön-
lakó. 34. Megye Anglia délkeleti részében. 37. Ágnes

egyik beceneve. 39. Aromás, ötórai ital. 41. Félhold! 42. Előadó röviden. 43. Láng szélei! 45. Nyer páros számú betűi!

Előző rejtvényünk megfejtése: Szélben táncoljon a labda és a játékot mi nem hagyjuk abba. Megfejtőnk 2 db belépőt nyer a Csokoládé
Fesztivál koncertnapjára: Zólyomi-Magyar Tünde, Szerencs-Ond, Ady Endre u 6. A fenti rejtvény megfejtését szeptember 6-ig postázzák cí-
münkre (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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