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Európai 
parlamEnti 
választás

május 26-án arról dönthe-
tünk, kik foglalhatják el az
Európai parlamentben a
magyarországnak járó 21
képviselői helyet. (Cikkünk a
4-5. oldal)

Európa 
jövőjE a tét

– Fontos kérdés, hogy Eu-
rópa milyen irányba megy
a jövőben – mondta Koncz
Ferenc országgyűlési kép-
viselő, akit az Ep válasz-
tással kapcsolatban kér-
deztünk. (Cikkünk a 3. o.)



Pilhál György, a Magyar
Nemzet című napilap
főmunkatársa (fotón-
kon) látogatott Sze-
rencsre május 5-én. Az

újságíró a nemzeti újság-
írás mai helyzetéről tartott

értekezést és szólt a nemrég megjelent Marok-
nyi föld című könyvéről a Rákóczi-vár lovagter-
mében. – Szeretném meggyőzni az embereket,
hogy manapság is érdemes újságot olvasni,
nemcsak bulvárt, hanem politikai napilapot is.
Sajnos az újságírás és a tájékozódás eléggé csa-
pong Magyarországon, jelenleg nem a jó irány-
ba – mondta Pilhál György, aki már 25 éve vezeti
a Tollhegyen című rovatot. Azokat a gondolatait,
melyek már nem fértek bele a rovat terjedele-
mébe, tárcanovella-szerűen megírta a Magyar
Nemzet hétvégi magazinjába. Ennek egy válo-

gatott formája a Maroknyi föld című kötet, mely
51 írást tartalmaz. Pilhál György elmondta, hogy
az újságíró szakmát a kreatív embereknek ajánl-

ja és azoknak, akik szeretik a függetlenséget és
van mondanivalójuk a világ számára. Azt vallja:
a hír szent, a vélemény szabad. M. B.
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Az Esélyteremtő Szociális és Egészségügyi Non-
profit Kft. sikeresen pályázott a „Célzott preven-
ciós programok a szenvedélybetegségek meg-
előzése érdekében” című projektre. A pályázat
célja a személyiségfejlesztés és az egészséges
életmódra nevelés segítségével a szenvedélybe-
tegségek megelőzése, a családi kapcsolatok erő-
sítése. A projekt nyitórendezvényét május 15-én

tartották meg a Rákóczi-
vár lovagtermében, ahol
Hudákné Orosz Judit,
az Esélyteremtő Szoci-
ális és Egészségügyi
Nonprofit Kft. ügyveze-

tője (fotónkon) köszön-
tötte a megjelenteket, majd

Koncz Ferenc országgyűlési képviselő elmondta,
hogy a pályázó szervezet munkatársai nem kis
feladatra vállalkoztak, hiszen a szenvedélybeteg-

ség nem kívánt velejárója a hétköznapoknak,
családokat tehet tönkre, de a legnagyobb ve-
szélyben a fiatalok vannak. Nyiri Tibor polgár-
mester beszédében a közös munkát és az össze-
fogás jelentőségét hangsúlyozta. Ezt követően
Futó Kálmán szakmai vezető ismertette a pro-
jekt részleteit. Elhangzott, hogy a program két
éven keresztül zajlik majd Szerencs városában
és a Gönci járásban. 10-15 fős kiscsoportos fog-
lalkozásokat, tréningeket tartanak majd helyi
szakemberek, köztük a szociális és egészségügyi
intézmények munkatársai, az egyházak képvise-

lői, pedagógusok, pszichológusok a fiataloknak
és a felnőtteknek egyaránt. – A cél, hogy a kö-
zösségi összetartás erejével újfajta irányt és le-
hetőséget mutassunk a fiataloknak arra, hogyan
tudnak kiteljesedni, és hogyan tudják a szabadi-
dejüket hasznosan eltölteni – mondta Hudákné
Orosz Judit. Hegedűs Gyula szociológus, devian-
cia szociálpszichológus a szenvedélybetegségek
kialakulásáról és megelőzéséről tartott előadást.
Az esemény végén verses-zenés műsort adtak
a Bocskai István Katolikus Gimnázium tanulói.

M. B.

A szenvedélybetegségek megelőzését,
visszaszorítását, és a szenvedélybete-
gek felkarolását, segítését célozta meg
az a program, amelyet az Esélyteremtő
Szociális és Egészségügyi Nonprofit
Kft. indított el Szerencsen és Göncön
egy sikeres pályázatnak köszönhetően.
A projekt közel 75 millió forintból va-
lósul meg és két évig tart majd.

prEvEnCiós programoK a
szEnvEdélybEtEgségEK mEgElőzéséért

a nEmzEti újságírás hElyzEtE
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– Fontos kérdés, hogy Európa milyen irányba
megy a jövőben. Kontinensünkön jelenleg két
ellentétes vélemény ütközik egymással. A gaz-
dag országokban egyre kevesebb gyermek szü-
letik és vannak olyan eszmék, mely szerint ez
helyénvaló, szerintük a csökkenő európai né-
pességet migrációval kell pótolni. Mi Közép-Eu-
rópában azonban azt valljuk, hogy ezt Európá-
ban, ezen belül Magyarországon elsősorban a
családok, gyermekek támogatásával, születés-
szám ösztönzésével kell biztosítani – mondta
Koncz Ferenc. Majd hozzátette: amióta elindult
az ellenőrizetlen bevándorlás Európába, rend-
szeressé váltak a terrorcselekmények, sajnos
veszélybe kerülhet az életünk. – Magyarorszá-
gon jelenleg ez csak azért nem érzékelhető,
mert a mi országunk időben észlelte ezt a prob-
lémát és határkerítést építettünk, megerősítet-
tük a határőrizetet. A brüsszeli elit ezért bírál
minket folyamatosan.
– Csakhogy Brüsszel nem egyenlő Európával.
Amikor Brüsszellel kapcsolatban kritikát fogal-
mazunk meg, akkor nem Európával helyezke-
dünk szembe, hanem a brüsszeli vezetést bírál-
juk. Azokat bíráljuk, akik úgy gondolják, hogy
a saját véleményüket – ami jól láthatóan ki-
sebbségben van – ráerőszakolhatják a többség-
re. A felmérések szerint az európai emberek
többsége is azt gondolja, amit a magyarok val-

lanak: az ellenőrizetlen migráció veszélyes.
– Köztudomású, hogy az európai kultúra a gö-
rög filozófián, a római jogon és a kereszténysé-
gen alapul. Az illegális bevándorlóként idekerü-
lő emberek túlnyomó többségben muzulmán hi-
tűek, teljesen másfajta hagyományokkal, világ-
látással rendelkeznek. A kereszténység egy
egyéni döntésen alapuló vallás, tehát mindenki
maga dönti el, hogy követi, vagy nem. Ezzel
szemben az iszlám egy közösségi vallás, ami azt
jelenti, hogy a muzulmánok szerint mindenki-
nek követnie kell. A Korán szerint a hitetleneket
Allah, a muzulmán isten tiszteletére kell téríteni,
aki erre nem hajlandó, azt el kell pusztítani. Ez
a két nagyon eltérő világnézet csaphat össze
egymással akkor, ha Európára ellenőrizetlenül
és tömegesen iszlám hitű migránsokat zúdíta-
nak rá.
– Teljesen más a muzulmánok látásmódja az
emberi nemről, mint a keresztényeké. A keresz-

tények szerint a férfiak és a nők ugyan nem
egyformák, de egyenlőek. A muzulmán világ-
ban a nők, a lányok, az asszonyok másodrendű
állampolgárok.
– Ahol a harmadik világban jelenleg is problé-
ma van, ott a gazdag Európának segítenie kell.
Az ottani segítség sokkal többet ér, mintha
megengednénk, hogy a problémát, a bajt hoz-
zák be ide, hiszen ezzel túlterhelik, megbénítják
Európát. Az európai nagypolitikának az európai
családokat kell támogatnia, azért, hogy több
gyermek szülessen. Ehhez határozott lépéseket
kell tenni, hasonlót, mint a magyar családtámo-
gatási rendszer.
Nekünk – különböző szintű vezetőknek – az a
feladatunk, hogy felelősséget vállaljunk. Ma-
gánemberként családunkért, gyermekeinkért.
Városvezetőként a településekért és országos
politikusként az ország egészéért. Véleményem
szerint az lenne az elsőrendű felelőssége az eu-
rópai szintű vezetőknek is, hogy az európai em-
berek érdekében járjanak el. Most nem ezt lát-
juk. Ezért gondolom azt, hogy a gyermekeink,
a lányaink, az asszonyaink és mindannyiunk vé-
delmében mindenképpen el kell menni a vá-
lasztásra, egyértelmű felhatalmazást kell adni,
és nemzeti egységet teremteni ebben a sors-
döntő küzdelemben. 
Aki igazán európainak érzi magát, az elmegy
szavazni. Én is így teszek, és leteszem a voksom
a magyarok többségi véleménye mellett, mert
ezzel Magyarországot és Európát egyaránt vé-
dem – mondta az országgyűlési képviselő.

Már csak pár nap van hátra az Európai
Parlamenti választásokig. Május 26-án
arról dönthetünk, kik foglalhatják el az
Európai Parlamentben a Magyaror-
szágnak járó 21 képviselői helyet. A vá-
lasztás egyfordulós, a választópolgá-
rok kilenc pártlista egyikére szavazhat-
nak. A témával kapcsolatban kérdez-
tük Koncz Ferencet, a térség ország-
gyűlési képviselőjét.

Fontos Kérdés, hogy Európa 
– és vElE hazánK – 

milyEn irányba mEgy
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Ráczné Váradi Éva, igazgató Rákó -
czi Zsigmond Református Általános
Iskola

Az EP-választásoknak külö-
nös jelentősége van, hi-

szen a migrációs válság
kezdete óta most min-
den uniós tagállamban
elmondhatják a véle-

ményüket az emberek a
bevándorlásról. Nagy tétje

van a választásnak, hiszen az Európai Parlament
összetétele fogja meghatározni milyen irányba
halad majd el Európa. A következő évtizedeknek
döntő kérdése lesz a migráció, így gyermekeink
és unokáink jövőjét is nagymértékben befolyá-
solja a választás végeredménye. Minden problé-
ma hatékony megoldásának az alapja, ha azt az
adott helyen kezeljük. A bevándorlók problémá-
inak megoldását is saját hazájukban kell kezelni,
mert az európai értékrendet nem tudják elfo-
gadni. Az eltérő kultúrák, normák ütközése csak
újabb konfliktusokat szülnek. A magyar állam-
polgárok kötelessége a kereszténység értékein
alapuló magyar nemzet kultúrájának megőrzése,
és valamennyi európai embernek az európai ér-
tékek megvédése.

Csejoszki Szabolcs, görögkatolikus
parókus

Magam, családom és nem-
zetem életében az egyik

legfontosabb értéknek
tartom a feltámadt
Krisztusba vetett hitet,
a keresztény értékeken

nyugvó életformát.
Szent István óta ez hatja át

mindennapjainkat ebben az értékrendszerben
élünk. Az európai kultúrától idegen hatalmak
terjeszkedése és a sokszor életidegen, nihilista
eszmék miatt veszélybe látom mindezeket.
Azért megyek el szavazni, hogy hitet tegyek a
keresztény értékek a nemzeti önazonosság és
az Isten által megáldott hagyományos család-
modell mellett.

Dr. Ináncsi Tünde, a Szerencsi Járási
Hivatal vezetője

A demokrácia alapköve,
hogy a közösség sorsát

érintő döntéseket, a
közösséget alkotó em-
berek közvetlenül vagy
közvetve (az általuk

választott képviselők út-
ján) maguk hozzák meg, il-

letve befolyásolják. Éppen ezért tartom fontos-
nak, hogy bármilyen, az országunk sorsát, jö-
vőjét érintő kérdésben elmenjek szavazni, ezzel
véleményt nyilvánítsak, hozzájáruljak a közös-
ségi döntéshozatalhoz. Tekintettel arra, hogy
Európában élek és hazám is európai uniós tag-
állam, május 26-án is kötelességemnek érzem,
hogy részt vegyek az Európai Parlament tagja-
inak megválasztásában. Olyan képviselők kép-
viseljék az országunkat és minket magyarokat,
akiket mi a választópolgárok arra felhatalma-
zunk, hiszen a mi életünket érinti a döntésük,
ezért ott képviseljék a mi érdekeinket, ne isme-
retlen, távoli, más érdekek által vezérelt bürok-
raták döntsenek sorsunkról.
Nem mindegy, hogy milyen Magyarországon,
milyen Európában nevelhetjük fel a gyermeke-
inket, milyen jövőt adunk nekik és az ő gyerme-
keik kezébe. Fontos, hogy a keresztény értékek,

a család és a nők, idősek, rászorulók, és egymás
tisztelete, a tolerancia, az empátia megmarad-
jon természetesnek a számukra, egy kiszámít-
ható, biztonságos világban élhessék le az éle -
tüket. Ahogyan ez ezer évvel ezelőtt elődeink
számára is fontos volt. Sokat küzdöttek ezért a
hazáért és Európáért. Ezt nem tékozolhatjuk el.
Nem lehetünk üldözöttek, nem lehetünk meg-
tűrt kisebbség saját kontinensünkön, saját ha-
zánkban.
A választások tétje ma is az: „Rabok legyünk
vagy szabadok? Ez a kérdés, válasszatok!”

Dr. Brugoviczky Zsolt, fogorvos
Fontosnak tartom, hogy el-

menjünk szavazni, mert
ez jelenleg a legfőbb
módja hogy érvényre
juttathassuk elképze-
léseinket, akaratunkat

az Európai Unióban!
Mindannyiunk életét befo-

lyásoló döntések születnek az Európai Parla-
mentben, ezért nem tehetjük meg, hogy nem
megyünk el szavazni! Minden szavazni jogosult
embernek kell legyen véleménye az Uniót érintő
legfőbb kérdésekről. Elég bekapcsolnunk a 
TV-t, vagy fellapozni az újságokat és nap mint
nap rengeteg hírt hallunk, olvasunk, melyek se-
gíthetnek abban hogy véleményt alkothassunk.
Vagy éppen valamely az Unió más országaiban
dolgozó családtagjaink vagy barátaink beszá-
molóiból. Inenntől kezdve mindenkinek a szívé-
re és józan eszére van bízva, hogy elmenjen
szavazni, és hogy ki mellett tegye le a voksát!
Most a mi feladatunk, hogy egy biztonságo-
sabb, élhetőbb Európát teremtsünk!

Pazonyi Zoltán, vállalkozó
Alapvető kötelességemnek

tartom, hogy elmegyek
szavazni. Személy sze-
rint mindig fontosnak
tartom és tartottam,
hogy állampolgárként,

családapaként eleget te-
gyek választási kötelezett-

ségemnek. A mostani választás kiemelt jelen-
tőséggel bír, hiszen most nem csak Magyaror-
szág jövőbeli helyzetéről döntünk, hanem az
egész Európai Unió további jövőjét alakító té-
nyezőkről. A magyar választók által küldött EP
képviselőknek jól kell tudni képviselni hazánkat
ahhoz, hogy az Európai Unió továbbra is egysé-
ges és szilárd maradjon. Az EP képviselők kie-
melt feladata emellett, hogy fontos kérdések-

mi a tétjE az Európai 
parlamEnti választásoKnaK?



AKTUÁLIS SZERENCSI hírekhírek 5

ben jól és határozottan képviselje hazánkat. Ép-
pen ezért tartom fontosnak, hogy minden ál-
lampolgár éljen a saját szavazati jogával, hiszen
minden szavazat számít.

Balázs Pál, református lelkipásztor
Ahogy közeledünk május

26-hoz a közvélemény-
kutatók egyre többet
foglalkoznak az euró-
pai parlamenti válasz-
tásokkal kapcsolatos

kérdésekkel. Vélhető
részvételi arányt, eredményt

állítanak fel. Ezekből is mind azt érzékeljük, hogy
a tét nem kicsi. Európa jövőjét, értékeit, irányát
határozza meg a választás eredménye. Az Euró-
pai Protestáns Egyházak Közössége, február 10-
ei állásfoglalásában, arra kérte a kontinens la-
kóit, hogy vegyenek részt a választáson, báto-
rítva őket, hogy ezzel vegyenek részt Európa jö-
vőjének és irányának alakításában. Május 26-án
én is részt veszek a választáson és a méltóan
megénekelt „Vén Európára”, azaz a keresztyén
Európára, és hiszem, hogy ezzel a keresztyén
családok jövőjére, békéjére szavazok.

Halász Tamás, vállalkozó
Azt gondolom, hogy a vá-

lasztások idején véle-
ményt kell nyilváníta-
nunk, ezért én elme-
gyek szavazni május
26-án. Az Európai Par-

lamenti választás Ma-
gyarország ügye is, mivel

országunk Európa része. Ezen a napon egész
Európa megmozdul. Fontos, hogy jól átgondol-

juk a döntésünket, hiszen öt évre szól majd
ennek a szavazásnak az eredménye. Aki hall-
gat, és nem veszi a fáradságot, hogy szavaz-
zon pár percet, az hagyja, hogy a sorsáról má-
sok döntsenek. Ez nem fér bele az értékítéle-
tembe. Álljon ki mindenki a saját ügyéért! Örü-
lök annak, hogy az állam támogatja a csalá-
dokat, a gyermekvállalást, hiszen bennük van
a jövőnk. Mi is nagycsaládosok vagyunk, és
különösen fontos számunkra a gyermekeink
jövője!

– Az emberek hajlamosak arra, hogy megfeled-
kezzenek azokról, akik a migránsok áldozataivá
váltak Európában, a biztonságot illetően nagy
a veszély – mondta Koncz Ferenc országgyűlési
képviselő bevezető beszédében azon a szeren-
csi fórumon, amelyen Kiszelly Zoltán politikai
elemző mondta el véleményét a kontinens je-
lenéről. A politológus szerint igen nagy a tétje
a május 26-ai EP választásnak, hiszen öt évre
szól a döntés, nem mindegy, milyen lesz a jö-
vőnk. – Az elmúlt kilenc évben hazánk helyzete
pozitív irányba fordult, most tartunk ott, hogy
egyre többen érzik az eredmények gyümölcseit,
a bevándorlás azonban romokba döntheti az
előrelépést. Az erős mandátumszerzés egyfajta
féket jelent az EP elképzeléseivel szemben. Nem

mindegy, milyen támogatottsággal tud tárgyalni
miniszterelnökünk az európai vezetőkkel, mi-
lyen erővel tudják értékeinket és érdekeinket
megvédeni képviselőink Brüsszelben, hiszen a
jelenlegi politikájuk nem jó nekünk, de az euró-
pai embereknek sem – mondta Kiszelly Zoltán
Szerencsen. Elhangzott, hogy az Európai Unió
egy komoly választás előtt áll, melyet egyfajta
irányvitaként is felfoghatunk. – Van alternatí-
vánk. Nemet mondunk arra, hogy idegen, más
kultúrájú, más vallású emberek jöjjenek ide, hi-

szen vannak rossz tapasztalataink, de igent is
tudunk mondani. Igent mondunk a magyar csa-
ládokra, a magyar gyerekekre. Az az alternatí-
vánk, hogy a kormány segíti a magyar családok
gyermekvállalását. A kormány célja, hogy aki
gyermeket vállal, az ne a szegénységbe vezes-
sen, mint a Bokros-csomag idején, hanem az ál-
lami támogatást kap, mert a születendő gyer-
mekek lesznek a jövőnk – hangsúlyozta Kiszelly
Zoltán a fórumon.

SfL – M. B.

Lakossági fórumot tartottak május 14-én a Rákóczi-vár színháztermében, mely-
nek témája a május 26-ai európai parlamenti választás volt. Az eseményen
Koncz Ferenc országgyűlési képviselő köszöntötte a megjelenteket, majd Ki-
szelly Zoltán politológus osztotta meg gondolatait.

május 26. mEghatározhatja jövőnKEt



A Helyi Választási Iroda Vezetője Szerencs város szavazóköreinek számát,
sorszámát és területi beosztását az alábbiak szerint állapította meg: 
A szavazókörök sorszáma és a szavazóhelyiségek címe a következő: 

Sorszám Szavazóhelyiség címe Választópolgárok száma
001. Bekecsi út 10. (Rendelőintézet) 849 fő
002. Kossuth tér 1.  (Népház) 772 fő
003. Huszárvár u. 11. (Rákóczi-vár Lovagterem) 829 fő
004. Huszárvár u. 11. (Rákóczi-vár Színházterem) 825 fő
005. Rákóczi út 128. (Gyárkerti Óvoda) 798 fő
006. Rákóczi Zs. tér 1. (Rákóczi Ált. Iskola) 871 fő
007. Rákóczi Zs. tér 1. (Rákóczi Ált. Iskola) 894 fő
008. Rákóczi Zs. tér 1. (Rákóczi Ált. Iskola ) 889 fő
009. Rákóczi út 128. (Gyárkerti Óvoda) 611 fő
010. Ond, Fő út 71. (Idősek Klubja) 510 fő

A szavazás napján 6-19 óráig lehet szavazni abban a szavazókörben,
amelyben a választó szerepel a névjegyzékben. A szavazóköri névjegy-
zékbe történő felvételről a választók Nemzeti Választási Irodától kaptak
tájékoztatást. A szavazóköri névjegyzékben szereplő választópolgár sze-
mélyesen adhatja le voksát. 
A mozgásában egészségi állapota, vagy fogyatékossága miatt gátolt vá-
lasztópolgár mozgóurna iránti kérelmet nyújthat be meghatalmazott út-
ján vagy levélben, legkésőbb  május 24-én 16 óráig a Szerencsi Helyi Vá-
lasztási Irodához, a szavazás napján 12 óráig pedig a szavazatszámláló
bizottsághoz. A kérelemnek tartalmaznia kell a választópolgár nevét,
születési nevét, születési helyét, anyja nevét, személyi azonosítóját. A
kérelem letölthető a www.szerencs.hu oldalról. 
A szavazat leadására azt követően kerülhet sor, ha a szavazatszámláló
bizottság megállapította a választópolgár személyazonosságát és sze-
mélyi azonosítóját vagy lakcímét, és szerepel a névjegyzékben. 
A személyazonosság igazolására alkalmas: a magyar hatóság által kiál-

lított személyazo-
nosító igazolvány
(személyi igazol-
vány, régi formátu-
mú személyi), az
ideiglenes szemé-
lyazonosító igazol-
vány, a vezetői en-
gedély, vagy az út-
levél, ideiglenes út-
levél, valamint az
Európai Unió más
tagállamának ható-
sága által kiállított
útlevél vagy szemé-
lyazonosító igazol-
vány vagy vezetői

engedély, ha tartalmazza a választópolgár nevét, születési idejét, arc-
képmását és aláírását. A személyi azonosító igazolására alkalmas: a sze-
mélyi azonosítót igazoló hatósági igazolvány (lakcímkártya), vagy a ha-
tósági bizonyítvány, illetőleg igazolás a személyi azonosító jelről. A lakcím
igazolására alkalmas: a lakcímet igazoló hatósági igazolvány, vagy a régi
formátumú személyazonosító igazolvány, amennyiben a lakcímet tartal-
mazza. Személyazonosság és személyi azonosító vagy lakcím csak a sza-
vazás napján is érvényes igazolvány valamelyikével igazolható. 

Dr. Barva Attila
a Helyi Választási Iroda Vezetője
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tisztElt szErEnCsi
választópolgároK!

Összhangban az uniós rendelkezésekkel és Magyarország Alaptörvényében 
foglaltakkal Áder János, köztársasági elnök 

az európai parlamenti választások magyarországi időpontját 
2019. május 26. napjára (vasárnap) tűzte ki.



A Református Közösségi Házban megtartott szombati találkozón – ami
közös énekléssel kezdődött – Koncz Ferenc országgyűlési képviselő kö-
szöntötte a megjelenteket. Beszédében hangsúlyozta, hogy amit a tár-
saság tagjai tesznek a hétköznapok során, az a legfontosabb a szociális
szférában, ugyanis a munka nem kis része szól a lélekről, a feltöltődésről.
Hozzátette, érdemes megfigyelni, hogy van értelme a lélek építésének. -
Mai világunkban a valamikori pogányokként bélyegzett magyarok küz-
denek talán a legállhatatosabban a keresztény Európáért. Azon emberek,
akik rádöbbennek és továbbadják azt, hogy mit jelent kereszténynek, ke-
resztyénnek lenni ebben a fenekestől felfordított világban, azok egyfajta
küldetést teljesítenek – fogalmazott Koncz Ferenc.

Dr. Korondi Klára szemorvos, a program szervezője arról adott tájékoz-
tatást, hogy az orvosokon túl lehetőséget biztosítanak a társaság mun-
kájában a hívő, keresztyén szakdolgozók, asszisztensek számára is, az
eseményeket inkább a Tiszán inneni, észak-keleti megyék egészségügyi
dolgozói látogatják. – A találkozók fontos adalékok hitbeli erősödésünk-
höz, nagy szükség van lelkünk ápolására, hiszen nem könnyű fennma-
radni napjaink rohanó, bonyolult világában. Ha szívből kérjük az Úrjézus
áldását, Ő nem lesz szűkmarkú, minden megvalósul, ami széppé teheti
napjainkat életünk során. Érdemes elbeszélgetni a hívő betegekkel arról
a kérdésről, milyen segítséget kapnak a KOMT tagjaitól gyengeségük
alatt, illetve gyógyulásuk során – fogalmazott Dr. Korondi Klára.
A KOMT ebben az esztendőben ünnepli alakulásának ötvenedik évfordu-
lóját, az esemény alkalmat adott egy kis visszatekintésre is. SfL
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A Keresztyén Orvosok Magyarországi Társaságának (KOMT)
konferenciáját 2002-ben rendezték meg első alkalommal
Szerencsen, azóta minden évben találkoznak a szervezet
tagjai a városban, regionális szinten.

KüldEtést tEljEsítEnEK

A középiskolai ballagásokat követően újabb
nagy lépés előtt álltak a végzős diákok a közel-
múltban, ugyanis május 6-án elkezdődtek az
írásbeli érettségi vizsgák. A hét első felében ma-
gyar nyelv és irodalom, matematika, valamint
történelem tantárgyakból érettségiztek. A Bocs-
kai István Katolikus Gimnáziumban 140 végzős

diák adott számot tudásáról. Az első vizsgana-
pon magyar nyelv és irodalom tárgyból kellett
bizonyítaniuk. A feladatsorok megoldása nem
okozott gondot a tizenkettedikeseknek. A ma-
gyar érettségi első felében szövegelemzés volt
a feladat, a második részben pedig egy jól ér-
telmezhető novellát kaptak a diákok. Május 7-
én matematika tudáspróbával folytatódott az
írásbeli megmérettetések sora. A diákok szerint
a feladatok idén sokkal nehezebbek voltak, mint
tavaly. A szaktanárok úgy vélekednek, hogy a
feladatok megfogalmazása az, ami gondot
okozhatott a tanulóknak, hiszen ezek eltértek a
korábban megszokottaktól. A szerdai napon a
történelem írásbeli érettségire került a sor, ami
nem tartogatott nagy meglepetést a diákoknak.
Idén is két részből állt a történelem feladatsor:
az első felében rövid, egyszerű választ igénylő
kérdéseket kaptak a tanulók, a második részben
pedig összetettebb tudásra volt szükség. Itt esz-
szé feladatokat kaptak a tanulók, többek között
a középkori uradalmakról, a szovjet propagan-
dáról, Szent István uralkodásáról és a trianoni

béke hatásairól. Az írásbelik sora az idegen
nyelvi vizsgákkal folytatódott, a szóbeli meg-
mérettetések pedig június közepén kezdődnek
majd. A diákok a négy év alatt kellő felkészítést
kaptak ahhoz, hogy sikeresen tudják teljesíteni
ezt a próbatételt. V. E. A.

írásbEli érEttségi: Komoly 
próbatétEl volt a diáKoKnaK



Növendékhangversenyt tartottak április 30-án a szerencsi zeneiskolában.
Az eseményt Harkályné Kovács Katalin intézményegység- vezető nyitotta
meg, aki üdvözölte a megjelenteket, majd a zenészpalánták mutatták
be az elmúlt időszakban tanult dallamokat.
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hangvErsEny a zEnEisKolában

A Szerencsi Szakképzési Centrum Műszaki és Szolgáltatási
Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája az alábbi cikket juttat-
ta el szerkesztőségünkhöz:

A Bolyai János Katolikus
Általános Iskola máso-
dik alkalommal szerve-
zett hittanversenyt má-
jus 17-én a Bolyai-napok
részeként. A versenyt
Kalkuttai Szent Teréz
tiszteletére rendezték
meg, akit múlt évben
választott védőszentjé-

nek az iskola. Az egész napon át tartó megmérettetésre a bolyais diákokon
kívül még három egyházi fenntartású katolikus iskola nevezett be, négyfős
csapatokkal. A résztvevőknek elsősorban Kalkuttai Szent Teréz életével és
munkásságával kapcsolatos feladatokat kellett megoldaniuk, valamint eb-
ben az évben a templom részei és a liturgikus eszközök voltak az előre
meghatározott témák, melyekhez a csapatok szöveges és képi segédanya-
got kaptak a felkészülési időszakban. Idén a Bolyai János Katolikus Általá-
nos Iskola csapata bizonyult a legjobbnak így ők érdemelték ki a Kalkuttai
Szent Teréz vándordíjat. V. E. A.

hittanvErsEny
a bolyaiban Intézményünk az egyik nemzetközi informatikai és ipari kiállításon kép-

viseltette magát 2019. április 1-5. között Németországban Hannoverben.
A Hannover Messe egyedülálló módon, egy helyen és időben mutatja be
a technológiai innovációk teljes skáláját, az automatizálástól a beszállítói
megoldásokig. 
Áprilisban az egész ipari-technológiai világ Hannoverben találkozik, 75
országból 215000 látogató érkezett, 6,5 millió „üzleti kontakt cserével”,
6500 kiállítóval találkozhattunk 227.000 m2 területen, 1400 esemény és
80 fórum és konferencia jellemezte az idei találkozót. Számos ismert cég
tartott bemutatót az 5 napon, köztük a Microsoft, LG, Samsung, Huawei,
Cisco, Irgus stb.
Iskolánk képviseletében Pataki Éva informatika szakos tanárnő vett részt
a rendezvényen. Elsősorban az informatikai területek, a robotika és a kü-
lönböző informatikai újítások iránt volt nagy érdeklődés, de nagyon sok
más területen pl. autóiparban is találhattunk érdekességeket. A mai és jö-
vőbeli technikai eszközök széles skálájával ismerkedhettek meg a látogatók,
informatikai oldalról pl. a robotok, 3D nyomtatók, Cisco routerek, különböző
hálózati kábelek keltették fel leginkább az odautazók érdeklődését. 
A kiállításon az alábbi témák szerepeltek: Az integrált automatizáció,
ipari informatika, erőátvitel és vezérlés vezető kiállítása, Az informatikai
megoldások és integrált folyamatok. Szoftvermegoldások, Integrált ener-
giarendszerek vezető kereskedelmi vására az ipar, fűtéstechnológia és
mobilitás területén, könnyűszerkezetes kivitelezés, a kutatás & fejlesztés,
sűrített levegő- és vákuumtechnika.

inFormatiKai Kiállításon
vEtt részt a szaKKépző
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Május 15-én tartották a tehetségnapot az intéz-
mény aulájában, mely során az iskolában folyó
tehetségfejlesztő munkát mutatták be az érdek-
lődőknek, valamint gyakorlati feladatokba is be-
vonták a résztvevőket. A szakmai előadásokon
többek között szó volt a Szent Imre Katolikus
Iskolarádiós Hálózattal való együttműködésről,
a sávos oktatás múltjáról és jelenéről valamint
a LEGO robotikával ismerkedhetett meg köze-

lebbről a hallgatóság.
Ebben az évben máso-
dik alkalommal rendez-
ték meg a Bolyai-gálát
a katolikus általános is-
kola szervezésében. A
május 15-ei rendezvé-
nyen az intézmény di-
ákjai sokszínű műsorral
kedveskedtek a megje-
lent szülőknek, család-
tagoknak, érdeklődők-
nek a Rákóczi-vár szín-
háztermében. Az ese-
ményt Gaszperné Til-

man Edina igazgató nyitotta meg, majd Koncz
Ferenc országgyűlési képviselő a tehetséggon-
dozás fontosságáról szólt beszédében. Ezt kö-
vetően elsőként az iskola irodalmi színpadának
diákjai Petőfi Sándor: A helység kalapácsa című
művét adták elő.  A néptánc, kosárlabda és mo-
dern-tánc produkciók után átadták a Kalkuttai
Szent Teréz díjat. Az elismerést minden évben
az iskola kibővített vezetősége ítéli oda egy
olyan pedagógusnak, aki munkájával az adott
évben a leginkább képviselte Teréz anya érté-
keit és hozzájárult az iskola diákjainak sokoldalú
fejlesztéséhez. A díjat idén Borsósné Fischinger
Henrietta néptánc pedagógus kapta. Az ese-
mény közös énekléssel zárult. M. B. – V. E. A. 

bolyai-napoK a KatoliKus isKolában
A Bolyai János Katolikus Általános Isko-
lában idén is megemlékeztek az iskola
névadójáról a Bolyai-napok keretében.

A Rákóczi Zsigmond Református Általános Iskola a Kiváló Nevelési Kul-
túráért Alapítvánnyal együtt szervezte meg azt a családi napot az intéz-
ményben, aminek során színes programokon vehettek részt a diákok, va-
lamint a szülők május 7-én. Az egész napos rendezvényen többek között
különféle állomásokból álló kalandtúrán és ügyességi versenyeken kap-
csolódhattak ki a résztvevők. Emellett egészségügyi előadások és bemu-
tatók, valamint gyümölcs- és gyógyteakóstolók színesítették a progra-
mot. A délután folyamán Katus Attila személyi edző és életmód taná-
csadó vezetésével tornáztak kicsik és nagyok egyaránt. Az esemény zá-
rásaként szülői szemináriumot tartottak az Életrevaló hét szokás című
projektről. V. E. A.

Családi nap
a ráKóCziban

A Szerencsi Szakképzési
Centrum Műszaki és Szol-
gáltatási Szakgimnáziu-
ma és Szakközépiskolája
az alábbi cikket küldte el
szerkesztőségünkhöz:
A 2019. április 6-án Szek-
szárdon megtartott Orszá-
gos Vers- és Prózamondó
Versenyen Lakatos Anasztá-
zia 10/B osztályos tanuló
ezüst minősítést kapott. A
rendezvénynek a Babits Mi-
hály Kulturális Központ és
Művészetek Háza adott ott-
hont. A megmérettetés célja
a kortárs versek népszerűsí-
tése volt, melyre egy köte-
lező kortárs verset, valamint
egy szabadon választott
verset kellett választani és

előadni a versenyzőknek. Felkészítő tanára Bárányné Dobos Ildikó volt.

szép ErEdmény
a prózamondó 

vErsEnyEn



Az eseményt Koncz Ferenc országgyűlési képviselő nyitotta meg, majd
Konczné Kondás Tünde a megmérettetés ötletgazdája adott összefog-
lalót az eltelt évekről. Elmondta: az alapítvány azzal a céllal jött létre
2005-ben, hogy támogassa a szerencsi és a környező településeken élő
tehetséges gyermekeket. A tizenötödik alkalommal életre hívott irodalmi
tudáspróbát Zemlényi Zoltánról a kuratórium egykori elnökéről nevezték
el tavaly, emléket állítva a két évvel ezelőtt elhunyt iskolaigazgatónak.
Idén nyolc településről érkeztek diákok a versenyre, főként a 7-8. osztá-
lyos korcsoportból. Ezúttal Csukás István: Nyár a szigeten című ifjúsági
regénye alapján összeállított játékos feladatokat kellett megoldaniuk a
résztvevőknek. A hat fordulós megmérettetés végén összesítették a
pontszámokat, ami alapján kialakult a végeredmény. A legjobbnak a Rá-
kóczi Zsigmond Református Általános Iskola csapata bizonyult, második
helyen a Bodrogkeresztúri Eötvös József Általános Iskola végzett, a har-

madik helyet pedig a Taktaharkányi Apáczai Csere János Általános Iskola
szerezte meg. A csapatoknak Dr. Toma Kornélia, az Eszterházy Károly
Egyetem docense, a zsűri elnöke adta át az okleveleket és egy-egy „Ju-
murdzsák gyűrűje” című könyvet, amiből a jövő évi versenyre tudnak fel-
készülni a diákok. V. E. A.
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olvasottságuKat bizonyítottáK
A Kiss Attila Alapítvány szervezésében, tizenötödik alka-
lommal rendeztek olvasottsági vetélkedőt Szerencsen, a
Bocskai István Katolikus Gimnáziumban.

Kiss attila EmléKtúra

A Tokaj-Hegyaljai Cserkész Hadijáték és Cserkésznapot nyolcadik alka-
lommal rendezték meg városunkban április 28-án a Rákóczi-vár belső
udvarán. Az eseményre több mint 300 cserkész látogatott el az ország
különböző pontjairól. A megnyitót követően Rákóczi Zsigmond korát
idézték fel a résztvevők és felelevenítették a fejedelem életútját. A dél-
után folyamán sokszínű programot kínáltak az érdeklődőknek a szerve-
zők. A vár belső udvarán az Egri Vitézlő Oskola és a Kisvárdai Vitézek
bemutatója zajlott, a várkertben pedig többek között íjászatra, buborék
focira és lovaglásra nyílt lehetőség. Emellett különböző foglalkozásokkal
ismerkedhettek meg a cserkészek és a kilátogatók. Bodnár László az ese-
mény egyik szervezője kiemelte, hogy ezek a találkozók erősítik a cser-
készek közötti köteléket, és új barátságok is születnek. A cserkészet nép-
szerű a fiatalok körében, hiszen olyan közösségben lehetnek, ami fontos
értékeket közvetít. V. E. A.

CsErKészEK szErEnCsEn

A szerencsi Sziget Alapítvány 16. alkalommal szervezte meg a Kiss Attila emléktúrát a Szerencsi-dombvidéken a tragikusan fiatalon
elhunyt gimnáziumi igazgatóhelyettes emlékére, valamint a sportjellegű természetjárás népszerűsítése céljából. A túrázók a Rákóczi-
várból indultak Nyiri Tibor polgármester vezetésével május 18-án reggel az Árpád-hegyen és az Aranka-tetői pihenőparkon keresztül. 
A túra útvonala: Szerencs, Rákóczi-vár–Árpád-hegy–Hidegvölgy–Monok záportározó–Ingvár–Nagyrépás–Megyaszó református parókia
- Megyaszói Református Temető. Az út során megemlékeztek Csőri István és Szatmáry Ágnes helytörténeti kutatókról is. M. B.
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Dr. Sütő Szilveszter a Heves megyei Szúcs köz-
ségből származik. Ötödik osztályos korában szü-
leivel Egerbe költöztek, így ott folytatta tanul-
mányait és ott is érettségizett le. – Kisgyermek-
ként kutató akartam lenni: biológus, genetikus.
Aztán a családom azt javasolta, hogy inkább az
orvosi pályát válasszam. Középiskolában orszá-
gos biológia versenyen a 4. helyezést értem el,
majd matematika és fizika pályázatot is nyer-
tem, ezért nekem nem kellett felvételizni az
egyetemre, csak egy rövid szóbeli elbeszélgetés
volt. A Debreceni Egyetemen dolgozott az uno-
kanagybátyám, végül oda kerültem én is és ott
végeztem általános orvosként 1975-ben –
mondja Dr. Sütő Szilveszter.
Az egyetemen ismerkedett meg feleségével Ro-
hály Judittal, aki szintén háziorvosként dolgozik
városunkban. A diploma megszerzése után Dr.
Sütő Szilveszter a nyíregyházi kórházban kapott
szülész-nőgyógyász állást, majd Csobajon, ké-
sőbb Mezőzomboron tevékenykedett körzeti or-
vosként. – Kicsit mindig bennem volt a szakmai
továbbképzés iránt egy belső vágy, hogy ne csak
körzeti orvos legyek. Ekkor kezdődött el az, hogy
körzeti orvosként is lehet szakvizsgázni. Nekünk
még be kellett járni a kórházba különböző gya-
korlatokra, például a belgyógyászaton dolgoz-
tam, és mentőztünk is. 1987-ben Budapesten
szakvizsgáztam az Orvostovábbképző Intézet-
ben, így az általános orvostan szakorvosa let-
tem. Akkor már könnyebb volt háziorvostani
szakvizsgát is tenni. Nekem megvan az általános
orvos, szakorvos és a háziorvosi szakvizsga –
folytatja a doktor.

Szerencsen 1984-ben telepedtek le a feleségé-
vel és 1993-ban alapították meg az egészség-
ügyi cégüket. A városban ők voltak az első vál-
lalkozó orvosok. 1992-ben kinevezték járási
szakfelügyelő orvosnak, 2014-ben pedig az or-
szágos tiszti főorvos kérte fel országos szakfel-
ügyelőnek.
– Azt szeretem a munkámban, hogy az embe -
reken közvetlenül tudok segíteni. Látom az
eredményét, ha valakivel foglalkozom. Tulajdon-
képpen ismerem az egész családi hátteret. Ha
a beteg neve nem is jut eszembe, de arcról tu-
dok mindent róla. Valójában generációk nőttek
fel a szemem előtt. Van olyan betegem, aki Me-
zőzomboron – mikor még ott dolgoztam –kis-
baba volt, most már két nagylánya van és ide
jár az egész család hozzám – meséli Sütő Szil-
veszter, aki hozzátette, hogy ez a fajta egészég-
ügyi munka nagy önállóságot igényel.
– Ebben a szakmában nagyon felkészültnek kell
lenni, hogy jól, tisztességgel, becsülettel tudja
az ember végezni a munkáját. Sokszor itt dől el
a beteg sorsa, akár az élete is. Háziorvosként
önállóan dönt az ember és a felelősséget is neki
kell vállalni. Nincs mögöttünk egy kórház, ahol
eloszlik a felelősség, ott a főorvos, adjunktus,
van idősebb szakorvos. Sajnos kevés fiatal dok-
tor vállalja ezt az önállóságot, igen nagy fele-
lőssége van az embernek. Az orvosi pályát
azoknak ajánlom, akiket érdekel az emberek
sorsa, akiben megvan az empátia és beleéli ma-

gát a beteg lelkébe, át tudja élni a problémáit.
Ez nem csak arról szól, hogy megvizsgálom és
gyógyszert írunk fel. Itt a körzetben valójában
családgondozás is folyik – mondja.
Gyógyító munkájában felhasználja a legújabb
ismereteket, a szaklapok által nyújtott és java-
solt újdonságokat. Több cikluson keresztül ön-
kormányzati képviselőként szolgálatot lát el a
lakosság érdekében. Az ő hathatós közreműkö-
désével utak, járdák épültek az általa képviselt
körzetben. Két éve a Beteg Gyermekekért Ala-
pítvány elnökeként lelkiismeretes missziós
munkát végez. Rendszeresen jótékonykodik, in-
tézmények, iskolai közösségek, alapítványok
munkáját segíti pénzadománnyal.
Néhány évvel ezelőtt megyei kitüntetést: Erzsé-
bet-díjat kapott, az idei város napján pedig a
Pro Urbe Szerencs kitüntetést vehette át a pol-
gármestertől. – Sosem azért dolgoztam, hogy
engem kitüntessenek. Természetesen nagyon
jól esett, megtiszteltetésnek vettem és a mun-
kám elismerésének érzem. A jövőben is szeret-
nék a betegekkel foglalkozni, gyógyítani amed-
dig a Jóisten engedi – mondja.
Sütő Szilveszter szabadidejében szeret olvasni,
mint mondja mindig is nagy könyvmoly volt.
Régebben, egyetemistaként festegetett és fa-
ragott. Hobbija a természetjárás és a vadászat.
– Szeretek kiülni, és hallgatni a madarakat. Nem
mindig lövök rá a vadra, van, amikor csak né-
zem a természet csodáit. M. B.

Dr. Sütő Szilveszter hosszú ideje dolgozik háziorvosként településünkön, öt éve
városi főorvosként tevékenykedik. Munkáját mindig nagy felelősséggel, odaa-
dással, szívvel-lélekkel végzi. Az idei város napján Pro Urbe Szerencs kitüntetést
kapott, Szerencs város közéletében, valamint az egészségügy területén tett ki-
emelkedő szakmai teljesítményéért.

„FElKészültnEK KEll lEnni, hogy
tisztEsséggEl, bECsülEttEl tudja
az EmbEr végEzni a munKáját”



A B.-A.-Z. Megyei Kormányhivatal Szerencsi Járási Hivatal Foglalkoztatási
Osztályán nyilvántartott állásajánlatok alapján, Szerencsen kőműves, ta-
karítónő, recepciós, konyhai kisegítő, autószerelő, felszolgáló, tehergép-
kocsi-vezető, nyílászáró-beépítő, szerelő, faipari munkás munkakörben

van lehetőség elhelyezkedni. Mádon kőtörőgép-kezelőt, Abaújszántón
húsbolti boltvezetőt, Taktaharkányban tehergépkocsi-vezetőt (C+E, GKI,
nemzetközi) és kőműves nehézgépkezelőt keresnek. Bekecsen mezőgaz-
dasági gépszerelőt és pályakezdő autószerelőt, Mezőzomboron a Bekény
tanyán állatgondozót, takarítónőt/gondnokot alkalmaznának. Változó
foglalkoztatási hely szerint bádogosként, szobafestőként, ácsként, tető-
fedőként lehet elhelyezkedni. Telefon: 47/361-909.

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. Nyitvatartás: hétfő:
7–17 óráig, kedd: 8–14 óráig, szerda: 8–17 óráig, csütörtök: 8–18 óráig,
péntek: 8–14 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.

SzerencSi JáráSi FöldHivatal
Cím: 3900 Szerencs, Kossuth tér 8. Tel.: (47) 561-172, (47) 362-817. Ügyfél-
fogadási rend: hétfő: 8–11.30 óráig és 13–15 óráig, kedd: 8–11.30 óráig,
szerda: 8–11.30 óráig és 13–15 óráig, csütörtök: 8–11.30 óráig.

HáziorvoSi rendelőK
I. számú háziorvosi rendelő: Rendel: Dr. Rohály Judit háziorvos, főorvos.
Cím: 3900 Szerencs, Jókai út 2. Tel.: (47) 362-590. Rendelési idő: hétfő
12–16 óráig, kedd–péntek: 8–12 óráig.
II. számú háziorvosi rendelő: Rendel: Dr. Móré László háziorvos. Cím:
3900 Szerencs, Rákóczi út 51. Tel.: (47) 362-225. Rendelési idő: hétfő–
kedd: 8–12 óráig, szerda: 14–17 óráig (Ondon 9–12 óráig), csütörtök–
péntek: 8–12 óráig.
III. számú háziorvosi rendelő: Rendel: Dr. Sütő Szilveszter háziorvos,
főorvos, szakfelügyelő főorvos. Cím: 3900 Szerencs, Rákóczi út 51. Tel.:
(47) 362-638 (asszisztens), (47) 560-016 (főorvos). Rendelési idő: hétfő–
szerda: 8–12 óráig, csütörtök 13–16 óráig, péntek: 8–12 óráig.
IV. számú háziorvosi rendelő: Rendel: Dr. Spak László háziorvos. Cím:
3900 Szerencs, Rákóczi út 51. Tel.: (47) 361-203. Rendelési idő: hétfő: 8–
12 óráig, kedd: 12–16 óráig, szerda–péntek: 8–12 óráig.
V. számú háziorvosi rendelő: Rendel: Dr. Gál Tamás háziorvos. Cím:
3900 Szerencs, Rákóczi út 75. Tel.: (47) 305-252. Rendelési idő: hétfő–
kedd: 8–12 óráig, szerda–péntek: 13–16 óráig.

gyermeKorvoSi rendelőK
I. számú házi gyermekorvosi rendelő: Rendel: Dr. Bodosi Csilla
házi gyermekorvos. Cím: 3900 Szerencs, Rákóczi u. 51. Tel.: (47) 362-
612. Rendelési idő: hétfő: 13–16 óráig, kedd: 8–11 óráig, szerda: 13–
16 óráig, csütörtök: 8–11 óráig (tanácsadás 11–12 óráig), péntek 8–
11 óráig.

II. számú házi gyermekorvosi rendelő: Rendel: Dr. Bobkó Géza házi
gyermekorvos, főorvos. Cím: 3900 Szerencs, Rákóczi u. 51. Tel.: (47) 361-
547. Rendelési idő: hétfő: 8–12 óráig, kedd: 13–16 óráig (tanácsadás: 10–
12 óráig), szerda 9–12 óráig, csütörtök: 13–16 óráig, péntek 9–12 óráig.
Gyermekszakrendelés a rendelési időben. Szerencs, Ondi út 12. alatt hét-
fő–péntek: 17–18 óráig.

FogorvoSi rendelőK
I. számú fogorvosi körzet: Rendel: Dr. Varga Renátó fogorvos. Cím:
ESZEI, Bekecsi u. 10. Tel.: (47) 361-758. Rendelési idő: hétfő–szerda: 8–14
óráig, csütörtök: 13–19 óráig, péntek: 8–14 óráig. 
II. számú fogorvosi körzet: Rendel: Dr. Gálné Dr. Bíró Marianna. Cím:
3900 Szerencs, Rákóczi út 86. (bejárat a Petőfi utca felől). Bejelentkezni
személyesen vagy a (20) 5645-064-es telefonszámon. Rendelési idő: hét-
fő: 10–16:30 óráig, kedd: 12–17 óráig, szerda: 13–19 óráig, csütörtök:
9:30–16 óráig, péntek 9–15 óráig. 
III. számú fogorvosi körzet: Rendel: Dr. Brugoviczky Zsolt Béla. Cím:
3900 Szerencs, Sallai u. 11. Tel.: (30) 330-1555. Rendelési idő: hétfő: 8–14
óráig, kedd: 14–20 óráig, szerda: 8–14 óráig, csütörtök: 14–20 óráig, pén-
tek: 8–14 óráig.

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.

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
Május 20-26.: Oroszlán Patika, május 27. – június 2.: Alba Gyógyszer-
tár, június 3-9.: Tesco Gyógyszertár.

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.
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Az orvosi pemetefű az
ajakos virágúak családjá-
ba tartozó évelő fehéren,
gyapjasan molyhos haj-

tásrendszerű, kesernyés
ízű növény. A Földközi-ten-

ger vidékén és Közép-Ázsiá-
ban őshonos. Száraz legelőkön, na-

pos műveletlen területeken, utak mentén va-
don nálunk is előfordul, bár az utóbbi időben
erősen megritkult a vegyszerezések miatt. Mára
hazánkban veszélyeztetett faj lett. A gyógynö-
vényt az egyiptomi kultúrában mágikus célokra
használták, emellett nátha és hörghurut keze-
lésére is bevetett növény volt. Az ókortól kezd-
ve folyamatos feljegyzések vannak a légútra ki-
fejtett kedvező hatásáról, gyógyászati felhasz-

nálásáról. A középkorban úgy vélték, hogy le
tudja venni a rontást az emberről. Hazánkban
a széles körben ismert pemetefű cukorka for-
májában a legnépszerűbb, amely köptető és kö-
högéscsillapító hatással rendelkezik, jó haszná-
latot tesz meghűlés esetén valamint a letapadt
nyák feloldásában. Az orvosi pemetefű akut és

krónikus hörghurut, étvágytalanság, emésztési
rendellenességek kezelésére alkalmazható. Kül-
sőleg sebgyógyítás elősegítésére és bőrkiüté-
sek ellen használják. Dohányosok kínzó köhö-
gésére martilapuval, orvosi zilizzel, izsóppal
kombinálva használható.

Vitelki László, Gyógynövénybolt

Legutóbbi játékunk megfejtése: Az indiánok a növény ágaiból és leveleiből előállított
főzetet égések, rovarcsípések, kelések és egyéb bőrsérülések kezelésére használják.
A beküldők közül Erdélyi Gábor, 3900 Szerencs, Alkotmány út 9. szám alatti olvasónk
a Szerencsi Gyógynövénybolt (Rákóczi út 108.) ajándékcsomagját nyerte. A nyereményről
szóló utalvány átvehető a szerkesztőségünkben. Új kérdésünk: Milyen célokra használták
az egyiptomiak a pemetefüvet? Megfejtéseiket május 31-ig postázzák címünkre (3900
Szerencs, Rákóczi út 94.) vagy adják le a Fürdő és Wellnessház recepcióján. A borítékra írják
rá: Egészségünkért.
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A quinoa az egyik leg-
táplálóbb gabonaféle,
sokféle ásványi anya-
got (magnézium, káli-
um, kalcium, vas, cink)
tartalmaz, de igen gaz-
dag B-, C- és E-vitamin-
ban is. Magas a rost- és
esszenciális aminosav-
tartalma, valamint an-
tioxidánsokban is bő-
velkedik (hasonlóan az
áfonyához). A többi ga-
bonához képest maga-
sabb fehérjetartalom-
mal rendelkezik, tehát kiváló fehérjeforrás, és tel-
jes értékű tápanyag a kiegyensúlyozott, egész-

séges táplálkozásban. Mivel gluténmentes, az ar-
ra érzékenyek is nyugodtan fogyaszthatják, emel-
lett könnyen emészthető, és jó hatással van az
emésztőrendszerre is. Lúgositó tulajdonsága mi-
att a méregtelenítő kúráknak is fontos alapanya-
ga. Magas antioxidáns-tartalmának köszönhető-
en segít megelőzni egyes daganatos megbete-
gedések kialakulásának kockázatát.
A quinoa elkészítése rendkívül gyors és egyszerű,
semleges íze miatt pedig mind sós, mind édes
ételekhez kiváló alapanyag. Készíthetünk belőle
köretet a rizs vagy a köles helyett, valamint le-
vest, főételt, de akár desszertet is. Salátákhoz,
főzelékekhez és különböző töltelékekhez is jól
használható.

az inKáK aranya:
a quinoa

a hét gyógynövényE: a pEmEtEFű

Gasztrorovatunkban a non plus ultra
sütemény elkészítési módját osztjuk
meg olvasóinkkal!
Hozzávalók kb. 60-62 darabhoz: A tész-
tához: 20 dkg liszt, 20 dkg hideg vaj, 5 dkg
vaníliával kevert porcukor, 1 csipet só, 2 db
tojás sárgája. A habhoz: 2 db tojásfehérje, 20
dkg porcukor, néhány csepp citromlé. A töl-
telékhez: házi sárgabaracklekvár.
Elkészítés: A tésztához a lisztet átszitáljuk és
egy tálba szórjuk, hozzáadjuk a sót, cukrot. A
tojásokat szétválasztjuk, a 2 sárgáját kissé fel-
verjük, a fehérjét félretesszük. A vajat apró for-
gácsokban a lisztes keverékhez adjuk, majd a
tojássárgájával gyors mozdulatokkal tésztává
gyúrjuk. Hűvös helyen csupán addig pihentet-
jük, amíg a tojások fehérjéből a cukorral ke-
mény habot verünk, a végén hozzáadjuk a cit-
romlevet. Sűrű, krémes állagúvá kell dolgozni.
A sütőt (légkeveréses: 150 fok, hagyományos
gázsütő: 3-as fokozat) előmelegítjük. A tésztát
kb. 2 mm vékonyságúra kell nyújtani és 2 cm
átmérőjű kerek kiszúró formákkal kis lapokat
szaggatunk belőle. Sütőpapírral bélelt tepsire
helyezzük, majd minden korongra egy mok-
káskanálnyi tojáshabot adagolunk. Ügyeljünk,
minél kevesebb hab kerüljön a sütemények
mellé. Nagyjából 10 perc alatt szép világosra
sütjük. A kis félgömböket hagyjuk hűlni, majd
kettőt-kettőt mokkáskanálnyi lekvárral össze-
illesztjük. Jó étvágyat!

rECEptKlub:
Ezt süsd mEg!

A quinoa Dél-Amerikából származik, napjainkban elsősorban Peruban és Bolívi-
ában termesztik, ahol gyulladáscsökkentő hatása miatt régóta használják. Ki-
magasló tápérték- és alacsony kalória-tartalma, valamint számtalan pozitív
egészségügyi hatása miatt az inkák fő eledele volt, a magok anyjának nevezték
és szent növénynek számított.
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Május 18-án pótolták a tavalyi Csokoládé fesztiválon az időjárás viszontagságai miatt elmaradt Wellhello és Majka koncerteket. 
A zenészek produkciója fergetegesre sikerült, a Geisenheim-téren felállított színpad előtti terület megtelt a rajongókkal.

majKa és WEllhEllo szErEnCsEn

A szerencsi Szikra Tánciskola növendékei Lipták
Lara és Földvári Noel, valamint Spry Dance Club
tagjai részt vettek a május 9-12. között zajló vi-
lágbajnokságon a horvátországi Zágráb városá-
ban Kovács Annamária, Cini vezetésével. A fia-

tal duó egy első és egy második helyezést ért
el. A nagy csoport Háborgó tenger című pro-
dukciója első helyen végzett. A bajnokságon a
Spry Dance Club Törés című koreográfiája profi
kategóriában az 1. helyet szerezte meg.

Fotó: Spry Dance Club

A katasztrófavédelem tiszteletbeli tagja címet
adományozták Dr. Gál Andrásnak, a Bocskai Ist-
ván Katolikus Gimnázium igazgatójának a Tűz-
oltóság Napja alkalmából május 3-án. Az igaz-
gató a katasztrófavédelmi szervek népszerűsí-
tése és a társadalmi kapcsolatok építése, vala-
mint a katasztrófavédelem terén huzamosabb
ideje végzett kiemelkedő tevékenysége elisme-
réseként kapta meg a kitüntetést.

KitüntEtés az
igazgatónaK

világbajnoKságon
a tánCosoK



MUNKAMUNKA
A K-Vill Energy Kft. villanyszerelőket
keres országos munkavégzésre. Szállás,
utazás térített, versenyképes jövedelem.
Érdeklődni: 0652/476-479. (9, 10)

INGATLANINGATLAN
Szerencsen a Kárpát utcában gáz köz-
ponti fűtéses családi ház eladó. Érd.:
0620/271-8758. (9, 10)
Bekecs, Igazság út 1. alatti szintes,
összkomfortos családi ház 936 m2 tel-
ken eladó. Irányár: 12 M Ft. Érd.:
0620/474-1080, 8-18 óra között. (9, 10)

VEGYESVEGYES
Szieszta kályha+palack és működőké-
pes antik Singer varrógép eladó. Érd.:
0647/365-388. (9, 10)

LakosságiLakossági

apróhirdetés
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a szerencsi hírek
következő száma

2019. 
június 7-én
jelenik meg.



A Borsod-Abaúj-Zemplén megyei felnőtt férfi kosárlabda bajnokság dön-
tőjére május 11-én került sor a Hunyadi Sportcsarnokban. A szerencsi csa-
pat az első hely megszerzéséért lépett pályára a tornán, ahol a MEAFC
együttesével kellett összemérnie erejét. A mérkőzés végig szoros ered-
ményt mutatott, de a szerencsiek a jobb kondíciójuknak köszönhetően
végül a miskolciak fölé tudtak kerekedni. Végeredmény: Szerencs VSE-
MEAFC 114-79. Így a hazai csapat lett a megye legjobb együttese ebben
a szezonban. A játékosoknak Nyiri Tibor polgármester is gratulált, aki kö-
szönetet mondott Endrész Tamásnak, a csapat trénerének a kitartó, ered-
ményes munkáért. V. E. A.

hírekhírek SPORT16 SZERENCSI

Szerencs Város Sportegyesületének megyei II. osztályú sakkcsapata, a ta-
bella 6. helyén álló Encs VSC gárdáját fogadta május 5-én a Rákóczi-vár-
ban. A szoros összecsapás végül az encsiek győzelmével zárult. Végered-
mény: Szerencs VSE – Encs VSC: 5,5 – 6,5. Így a Borsod-Abaúj-Zemplén
megyei II. osztályú Gável László csapatunk a tabella 8. helyét foglalja el.

M. B.

saKK: vErEség hazai
pályán

Befejeződött a fiú U12-es korosztály kosárlabda bajnoksága. A Szerencsi
Darazsak az alapszakasz megnyerése után a felsőházban folytatták a ver-
sengést, ahol Heves, Borsod-Abaúj-Zemplén, Szabolcs-Szatmár-Bereg és
Hajdú-Bihar megye legjobbjaival találkoztak, és nem találtak legyőzőre.
16 mérkőzést megnyerve veretlenül kerültek be az ország legjobb 8 csa-
pata közé. Május 18-19-én Pécsre utaztak, ahol az országos kosaras jam-
boreen vettek részt.
A csapat tagjai: Lesó Ákos, Lesó Áron, Pálinkás Gergő, Pankotai Péter,
Cseresznye Ákos, Szolnoki Levente, Erdei Balázs, Erdélyi András, Nagy
Gergő, Hák Lukács, Kolosai Dominik, Jámbor Soma.
Április 21-én Miskolcon a Fényi Gyula Jezsuita Gimnáziumban megtartott
U12 korosztályos bajnokságon a Szerencs VSE két csapatot indított. Az
induló 22 csapatból az első és második helyet szereztük meg. A csapat
tagjai: Lesó Áron, Lesó Ákos, Pálinkás Gergő, Pankotai Péter, Cseresznye
Ákos, Erdélyi András, Erdei Balázs, Szolnoki Levente. Nagy Lajos edző

Kosaras ErEdményEK

Április 27-28. között Iskolás Országos Bajnokságon vettek részt a Szerencs
VSE súlyemelő szakosztályának tagjai. Eredmények: serdülő női korcso-
portban 3. helyezett lett Fábián Léna, serdülő férfi 55 kg-os súlycsoport-
ban a 3. helyet szerezte meg Morvai Balázs Örs. 81 kg-os súlycsoportban
bronzérmet kapott Danó Roland, Kelecseny Róbert pedig a 89 kg-os súly-
csoportban a második helyen végzett – adott tájékoztatást Fekete Diána,
edző.

vErsEnyEztEK az iFjú
súlyEmElőK

bajnoKoK a szErEnCsi
KosarasoK



A B.A.Z. megyei I. felnőtt labdarúgóbajnokság
28. fordulójában Gesztely csapatát fogadták a
szerencsi focisták május 18-án. A tabella kilen-
cedik helyén álló gesztelyiek könnyű ellenfélnek
bizonyultak, balszerencséjükre már a meccs 5.
percében öngólt lőttek. Ezt követően a szeren-
csi Ternyik Máté és Berecz László egyet-egyet,
Jäger Máté pedig még két gólt rúgott az első
félidőben, a vendégek csak egy találattal tudtak
szépíteni. A játékosok így 5-1-es szerencsi ve-
zetésnél mentek pihenőre. A második játékrész-
ben tovább folytatódott a kiélezett párharc,
több cserét követően a gesztelyi csapat még
kétszer talált utat a hazaiak hálójába. Végül a
93. percben Kozsik Olivér góljával kialakult a
végeredmény: Szerencs VSE – Gesztely: 6:3.
Ezen a napon a Szerencs VSE U19-es csapata 5-
0-ra kikapott a gesztelyi ifi csapattól. M. B.

Az eseményt Nyiri Tibor polgármester nyitotta
meg, aki kiemelte, hogy Magyarország egyik si-
kersportja az úszás és nagy öröm, hogy Szeren-
csen is egyre többen választják ezt a mozgás-
formát. A beszédet követően kezdetét vette a

megmérettetés több kategóriában. Közel 100
versenyző érkezett városunkba azért, hogy
megmutassa úszó tehetségét. A szerencsi csa-
pat összesen 28 arany 22 ezüst és 11 bronzé-
remmel lett gazdagabb. A torna legeredménye-
sebb fiú versenyzője a szerencsi Lénárt Zalán, a
legsikeresebb hazai lány indulónak Kazsik Csen-
ge, Lukács Zsófi és Espák Hanna bizonyult, a ha-

zai fiúk közül pedig Gulyás Márton is szép sike-
reket ért el.

V. E. A.
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Szerencs Város Sportegyesülete tizennegyedik alkalommal rendezett amatőr
úszóversenyt május 11-én a Városi Tanuszodában azzal a céllal, hogy népszerű-
sítse a sportágat, valamint, hogy versenyzési lehetőséget biztosítson a gyermek
és ifjúsági korú úszóknak. 

Xiv. szErEnCs Kupa
amatőr úszóvErsEny

labdarúgás: 6-3-ra győztEK
a szErEnCsiEK!



VÍZSZINTES: 1. A világ … a folytatás első része.
10. Szabó István játékfilmjének címe (1966). 11. Páro-
sodásra való hajlandóságot mutat (kérődző állat).12.
Zene fele! 14. … szürke csíkos napraforgó vetőmag.
15. Híres indiai matematikus (Calvampudi Radhak-
rishna). 17. Az indium vegyjele. 18. Filmcím: … a dar-
vak (1957). 22. … step: a foxtrott tánc őse (egy lé-
pés). 23. Fáj . …: szomorú. 24. Attak. 26. Zenei jel-
rendszer. 27. Település Heves megyében. 28. Hat sze-
mély neve az ószövetségben. 29. …rop hormon: nö-
vekedési hormon. 31. Középen rúgtak! 32. Sors! 33.
Néhai ökölvívó (Muhammad). 35. Angolna; németül.
37. Izom fele! 38. Mozgékonyak. 42. Három; oroszul.
FÜGGŐLEGES: 1. A máj termeli. 2. A gallium vegy-
jele. 3. Eskü fele! 4. Világbajnok német labdarúgó
beceneve (Mesut). 5. A Római Birodalom császára
volt. 6. Nyékre páros számú betűi! 7. Félig vegyesen!
8. Tshöll papa egyik lányának neve. 9. Mértékegység
rendszer. 10. A beküldendő megfejtés második
része. 13. Kősó. 15. Zötyögtette. 16. A fősor har-
madik, befejező része. 17. Iszkoló. 19. Április 10-
én van a névnapja. 20. Tiltószó. 21. …tofil: könnyen
festődő. 22. Horgásztavak neve Egyek település ha-
tárában. 25. Baranya megyei település. 27. Toka fele!
30. Község Bács-Kiskun megyében. 34. Tommy …

Jonas: színész. 36. Félig leplez! 37. Irán autójelzése. 39. Kétell! 40. Vietnam autójelzése. 41. Kótaj szélei! 42. Kettőt!

KErEsztrEjtvény

Előző rejtvényünk megfejtése: Az anyai szeretet természeténél fogva feltétlen. Megfejtőnk 1 db csokoládé csomagot nyert: Magyar János,
3900 Szerencs, Liszt Ferenc u. 4. A fenti rejtvény megfejtését május 31-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.

Kos: iii. 21. – iv. 20.
A munkában, megélhetésben érhetsz el

most nagyobb sikereket. Ha elégedetlen vagy a
díjazásoddal, akkor ennek most kellene hangot
adni, mert ez irányú terveid, elképzeléseid va-
lóra válthatod.

bika: iv. 21. – v. 20.
Még az is megeshet, hogy minden szem
rád szegeződik. Ezért nagyon vigyázni

kell a mondandódra, mert olyasmi is kicsúszhat
a szádon, amelyet megbánhatsz. Minden kül-
földdel kapcsolatos ügyön áldás van. 

ikrek: v. 21. – vi. 21. 
Az elkövetkező időszakban a munká-
ban, megélhetésben érhetsz el nagyobb

sikereket. De az is lehet, hogy az életedben egy-
mást érhetik azok az események, amelyek miatt
boldognak és kiegyensúlyozottnak érezheted
magad.

rák: vi. 22. – vii. 22.
Jobban foglalkoztat a párkapcsolat,
vagy annak a hiánya. Irigykedés helyett

vedd észre, hogy milyen pompás emberek vesz-
nek körbe! Olyan bolygóállások lesznek, amik
békét és áldást hoznak számodra az elkövetke-
ző időszakban.

oroszlán: vii. 23. – viii. 23.
Minden idegszáladdal a munkára, meg-

élhetésre kellene koncentrálnod. Mivel nagyon
jól tudod most képviselni a saját érdekeidet,
ezért most kellene a terveidet előadni a felet-
tesednek. 

szűz: viii. 24. – iX. 23. 
A régi párkapcsolatokban még az is le-
het, hogy bármilyen régi a viszonyotok,

most ismét egymásra találhattok. Megeshet,
hogy a társadnak a gondjai közelebb hozhat
benneteket egymáshoz. Most érdemes utazni.

mérleg: iX. 24. – X. 23. 
A házasságokban, régi együttélésekben
a társad olyan helyzetbe kerülhet, amely

nagyon jó hatást gyakorolhat az életetekre is.
Megeshet, hogy többször kell egészségügyi in-
tézményben megfordulni. Most érdemes pénz-
zel kapcsolatos ügyeket bonyolítani.

skorpió: X. 23. – Xi. 22.
A házasságokban, régi együttélésekben
a társad nagyobb erőfeszítéseket tehet

azért, hogy a kapcsolatotokban minden rend-
ben menjen. A szerelmi viszonyokban olyan vál-
tozás következhet be, amely nagyon is a ked-
vedre való lehet.

nyilas: Xi. 23. – Xii. 21.
Ha az elmúlt időszakban nehezebb hely-

zet jött létre, amelyet talán nem tudtál kezelni,
akkor most minden változik. Talán azért tudod
megemészteni a korábban történteket, mert
sokat tudsz beszélgetni róla.

bak: Xii. 22. – i. 20.
Ha még nem vagy szerelmes, akkor
most megeshet, hogy Ámor nyila a szí-

ved közepébe fúródhat. Előfordulhat, hogy szin-
te el sem mered hinni, az érzelmi életed alaku-
lásában ilyen szerencsés lehetsz.

vízöntő: i. 21. – ii.19.
Az elkövetkező időszakban rokonnal –
különösen, ha beteg, vagy szerencsétlen

helyzetben van – többet kellene törődnöd. De
az is lehet, hogy most kerülhet sor ingatlannal
kapcsolatos ügylet bonyolítására. Egy jó beszél-
getés sokat lendíthet rajtad!

halak: ii. 20. – iii. 20.
Ne izgulj a munkahelyeden történő vál-
tozások miatt, mert ez jó hatással lehet

az életedre. Sőt, még az anyagi helyzetedre is.
Baráti kapcsolatnak nagy hasznát veheted, aki-
vel olyan dolgokat tudsz megbeszélni, amelyek
elsősorban neked fontosak.

horoszkóp (2019. május 24. – június 7.)
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