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majd el az egykori kazán-
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A Szerencsi Idősek Otthona valamint a Gyémántkapu Idősek Otthona lakói októ-
ber 30-án kapták meg az önkormányzat által biztosított időskorúak támogatását.
Az 5000 forint értékű utalványokat Nyiri Tibor polgármester személyesen vitte el
a szépkorú polgároknak. A városvezető a látogatás során hangsúlyozta, hogy az

önkormányzat lehetőségei-
hez mérten igyekszik segít-
séget nyújtani a polgárok
számára. Szerencs Város Ön-
kormányzatának Képviselő-
testülete 2014-ben döntött
úgy, hogy az idősek felé
fennálló tiszteletüket támo-
gatás formájában is szimbo-
lizálni kívánják. Minden év-
ben igényelhetik a támoga-
tást azok a személyek, akik
a kérelem benyújtását meg-
előző egy évben Szerencs
város közigazgatási terüle-
tén állandó lakcímmel ren-
delkeznek és betöltötték a
60. életévüket.

Megtartotta alakuló ülését Szerencs Város Német Nemzetiségi Önkor-
mányzata. Az október 24-ei ülésen Plávenszky József, a Helyi Választási
Bizottság elnöke ismertette az október 13-i választás eredményét. Esze-
rint a szavazásra jogosult 79 főből 65-en szavaztak. A választáson egy
jelölőszervezet indult a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Német Önkor-
mányzatok Szövetségének Egyesülete, 3 fővel. A testület tagja lett Dr.
Árvay László 58, Braun Csaba 55, Vágási-Endrész Edina 50 érvényes sza-
vazattal. Az alakuló ülésen Dr. Árvay Lászlót választották meg elnöknek,
Braun Csabát pedig elnökhelyettesnek. A tagok nem kívánnak tisztelet-
díjat felvenni, sem pedig költségtérítést, ezt az összeget a közösségnek
az érdekeire kívánják fordítani. N. I.
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A Szerencsi Polgármesteri Hivatal nagy tanácskozó termében tartotta
meg október 24-én alakuló ülését Szerencs Roma Nemzetiségi Önkor-
mányzata. Az ülésen Plávenszky József, a Helyi Választási Bizottság el-
nöke ismertette az október 13-i választás eredményét. Szerencsen a vá-
lasztás napján a 214 választópolgárból, 105 fő járult az urnák elé. A vá-
lasztáson 3 jelölőszervezet indult 13 fővel: Lungo Drom, az Országos Ci-
gány Érdekvédelmi és Polgári Szövetség, Firosz, azaz Fiatal Romák Or-
szágos Szövetsége, ÉKE, a Magyarországi Nemzeti-, Etnikai Kisebbségek
Érdekvédelmi Egyesülete. A testület tagja lett Glonczi Lajos 42, Molnár
Ferenc 39, Czimbalmos Lászlóné 37, Buri Imréné 36 és Balázs Erzsébet
31 érvényes szavazattal. A képviselő-testület Molnár Ferencet választotta
meg elnöknek, Glonczi Lajost pedig elnökhelyettesnek. N. I.

A romA nemzetiségi
önkormányzAt
AlAkUló ülése

megAlAkUlt A szerencsi
német nemzetiségi 

önkormányzAt

UtAlvány Az időseknek
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Ennek keretében a közelmúltban elkezdődött
egy kamionparkoló kialakítása, a napokban
pedig az egyik legnagyobb volumenű fejlesz-
tés indult el a területen, ugyanis a volt kazán-
ház épületének felújítási munkálatai kezdőd-
tek el. A kazánház műemlék jellegű, ezért a
homlokzat teljes mértékben megújul és rész-
ben közraktár funkciót fog betölteni. A kivi-
telezést helyi vállalkozás, a LINÉP TEAM Kft.
végzi, akinek művezetője arról adott tájékoz-
tatást, hogy jelenleg, hogy állnak a munkála-
tok.

Első lépcsőben a terület megtisztítására került
sor, ugyanis nagy mennyiségű törmelék borí-
totta ezt a teret. Jelenleg az állványozási fel-
adatok zajlanak, valamint a belső bontáshoz
is neki láttak. A földmérési munkák befejezé-
se után, elkezdődött kerítés kiépítése 1750
méter hosszan, amihez a szükséges anyago-
kat már ideszállították. Összesen 12 hónap áll
rendelkezésre elvégezni a felújítást.

A projekt fő célja, hogy a fejlesztéssel érintett
ipari terület által, elsősorban a helyi vállalko-
zások számára bővüljön a város által nyújtott
ipari szolgáltatások skálája, ami fellendülést
jelenthet a termelés és gazdálkodás színterén. 

További cél, hogy nőjön a vállalkozási kedv,
ezáltal új munkahelyek jöjjenek létre. A fej-
lesztendő terület lehetőséget nyújt majd az új
illetve a már működő vállalkozások számára,
hogy megfelelő ipari, vagy gazdasági terület-
hez, telephelyhez jussanak, valamint raktáro-
zási szükségleteikre megoldást találjanak. 
Az üzleti infrastruktúrát igénybevevő vállal-
kozások számának növekedésével javul a gaz-
dasági aktivitás, illetve nő a versenyképesség
a magasabb minőségű és szélesebb körű szol-
gáltatások által.

FolytAtódik Az ipArterület
Fejlesztés szerencsen

Korábban már beszámoltunk arról,
hogy Szerencsen a TOP-1.1.1-16-BO1-
2017-00006 Iparterület fejlesztése
Szerencsen II. ütem című projektnek
köszönhetően a volt cukorgyári terü-
leten iparfejlesztés valósul meg váro-
sunkban. 
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Tisztelt Szerencsiek, Ondiak!
Ismételten nagy tisztelettel köszönöm meg
Szerencs város lakóinak, hogy ilyen magas
szavazati aránnyal választottak képviselőnek.
Ígéretemhez híven, szorgalommal, odaadás-
sal és nagy alázattal szeretném végezni al-
polgármesteri munkámat.
– A legfontosabb teendő a több mint 400
milliós hiány fokozatos csökkentése, eltün-
tetése.

– Szigorú takarékosság bevezetése, ami nem jelenthet több terhet a vá-
ros lakóinak. Senki nem fog több adót fizetni a városi kasszába.
– Kezdjük magunkon a megszorításokat: a képviselői alap összegét közel
a felére kell csökkenteni!
– A nem kötelező városi feladatokat leadni, nem terhelni ezzel a költ-
ségvetést.
– Átmenetileg csökkenteni – akár a felére is – a nem városi rendezvé-
nyek támogatását (Rákóczi Szövetség, Zempléni Fesztivál, stb.). Ez csak
átmeneti, amíg a város menekül a csőd elől.
– Felülvizsgálni a városi rendezvényeket és észszerűen átalakítani. Felesleges
3 helyen koszorúzni, műsort adni, beszédet mondani ifj. Tatai Zoltán táblá-
jánál (sportpálya, állatorvosi rendelő, temető), elég egy megemlékezés.
– Lecsökkenteni a csokoládéfesztivál 4 napját kettőre (péntek-szombat),
így a vidéki hazalátogatók vasárnap világosban visszautazhatnak. 
– Meghívni az ország csokoládé-kézműves manufaktúráit, legyen válasz-
ték és bőséges csoki kínálat. Eddig koncertdömping volt négy színpadon.
– Megvizsgálni, hogy az ingyenes Szerencsi Hírek újságot kell-e 3800 pél-
dányban kiadni, fóliázott csomagolásban (ahol csak a fólia ára évi 400
ezer forint). Legyen az újságnak egy rovata, ahová a szerencsi lakosok ír-
hatnak. Fogalmazhatnak meg kritikát, építő jellegű javaslatokat tehetnek.
– A város közbiztonságát (ami jelenleg jó) továbbra is fenntartani, esetleg
még javítani. Az állandó rendőri-polgárőri jelenlétet biztosítani, az em-
berek biztonságérzetét javítani. Még több térfigyelő kamerát kihelyezni.
– Feladat a városlakók érdekében közérzetjavító beruházások megvaló-
sítása, közterületek rendbetétele, utak aszfaltozása, virágosítás, stb. nem
csak a városközpontban. A Rákóczi út sürgős aszfaltozása, annak elle-
nére, hogy a közúthoz tartozik (nem városi út).
– A legfontosabb a munkahelyteremtés! Új beruházások, befektetők ide-
csábítása. Ezen dolgozunk nagy erőkkel. dr. Gál András

Tisztelt Szerencsiek, Ondiak!
Amit én szeretnék ebben az időszakban végig
betartani azok a következő alapelvek: Nyi-
tottság a lakosok felé, átláthatóság biztosítá-
sa. Az embereknek joguk van tudni, hogy a
város mire költ. Különösen a beérkező pályá-
zati pénzeket hogyan költi el és ebből milyen
eredménye lesz a városnak, és hogy ezek az
eredmények hogyan befolyásolják lakosság
életszínvonalát. Élhető, az embert szolgáló

környezet kell. Konkrétabban: Ezek alatt az évek alatt szeretném, ha az
utak, járdák megújulnának, a játszóterek a gyermekek számára bővülné-
nek. Új autóbuszmegállókat szeretnék látni a városban (zárt, fedett, pa-
dokkal ellátott, ízléses), mert a környező településeken mindenütt különb
várakozóhelyek vannak. Hasonló minimál igénynek tartom, hogy nyilvános
WC-k épüljenek a városban. Egy a piactéren, egy pedig a volt 2.sz. ABC
melletti parkolóban. A hivatásomból eredően az egészségügy szívemhez
közel áll. A Rendelőintézetben computer tomográf (CT), mammográf és
denzitométer (csontsűrűség mérő) készülék legyen. Duplájára szeretnénk

emelni az egynapos sebészet kapacitását, hogy a Szerencsről és a környező
településekről bejáró betegek a mai kornak megfelelő egészségügyi ellátást
kapják meg helyben, csökkenjen a várakozási idő és ne kelljen magánor-
voshoz fordulni. A Jókai úti háziorvosi rendelőt kiváltandó, – ezen cikluson
belül – egy új háziorvosi duplarendelőt indokolt építeni. Szeretném, és én
magam is ezen fogok munkálkodni, hogy ezalatt az 5 év alatt a város szel-
lemisége abba az irányba mutasson, hogy az emberek egymást tisztelik,
megbecsülik és együttműködnek a város fejlődése érdekében.

dr. Bobkó Géza

Tisztelt Szerencsiek, Ondiak!
Az egészséges életmód és a sport az életem
szerves részét képezi. Szeretném, ha az itt fel-
növő gyermekeknek is azzá válna. Ehhez to-
vábbfejlesztjük a szükséges infrastruktúrát,
pályázati lehetőségeket kihasználva bővítjük
a sokakat érintő szakosztályok támogatását,
növeljük az utánpótlás-nevelésbe bevont
gyermekek számát. Fontos a példamutatás,
ezért több városi családi sporteseményt ren-

dezünk, amivel nem csak egészségünket óvjuk, hanem közösségünket is
építjük. Számtalanszor volt már szerencsém megtapasztalni milyen sokakat
képes egy jó ügy megmozgatni. A felújított cukorgyári hűtő tavon több
száz gyermekkel sikerült megszerettetni a jégkorcsolyázást, ennek további
fejlesztése személyes vállalásom. A korábban már megrendezett Abylimpiát
továbbra is támogatjuk, hiszen a mozgás öröme mindenkié! Az idősebb
korosztály számára rendszeres szűrő programokat, mozgáskultúrát fejlesz-
tő tornát szervezünk. Az október 13-ai választások óta épphogy eltelt egy
hónap, de a választási programunkban megígért fejlesztések közül a Tatay
Ifjúsági Sporttelep gyakorló pálya világításának telepítése már megtörtént,
és a sokak által használt Szerencs és Ond közötti bicikliút felújítása is meg-
valósult. Következő célkitűzésünk a bicikliút mellett egy jó minőségű, biz-
tonságos futópálya építése. Volt atlétaként, orvosi asszisztensként, úszás-
oktatóként kellő szakmai tudással és tapasztalattal kívánom elérni, hogy
városunk lakói nagy létszámmal vegyenek részt a szűrővizsgálatokon, szé-
lesebb sportolási lehetőségek álljanak rendelkezésre, így biztosítva egy
egészségesebb életet mindenki számára. Rábainé Végh Anett

Tisztelt Szerencsiek és Ondiak!
Először is szeretném megköszönni a város la-
kóinak, hogy támogattak engem és a függet-
len képviselő jelölteket az önkormányzati vá-
lasztáson, az Önök szavazatai nélkül nem mi
ülnénk mostantól kezdve a testületi ülése-
ken. Kétség sem férhet hozzá, hogy nem
várt, de elsöprő győzelmet arattunk, ami
csak egyet jelenthet mindannyiunk számára:
a város lakói a változásra szavaztak.

A most megválasztott képviselők és a független polgármester jelenlegi
legfontosabb feladata az önkormányzat pénzügyi stabilitásának a bizto-
sítása. Amíg nem sikerül valahogy a hiányt eltüntetni, addig nem tudunk
fejlődésben, fejlesztésben gondolkodni. Mindenképpen a kiadásokat kell
megvizsgálni, hol tudunk spórolni, vagy ésszerű átcsoportosítással haté-
konyabb gazdálkodást véghez vinni. Az ez irányú lépések elindultak, a
város intézményeinek átvilágítása folyamatban van. Az állapotfelmérés
végén látni fogjuk, hogy hol tudunk pénzeket megfogni úgy, hogy a város
továbbra is működőképes maradjon. 
Személy szerint hivatásomnál fogva továbbra is az egészségügy területén
fogok dolgozni. Dr. Sütő Szilveszter Városi Alapellátási Főorvos lemondása

A megválAsztott képviselők céljAi 
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után Nyiri Tibor Polgármester Úr engem nevezett ki új városi főorvossá.
Feladatom, hogy a jelenlegi magas színvonalú egészségügyi alapellátás to-
vábbra is ilyen maradjon. Azt gondolom, hogy a fogászati, védőnői és ügye-
leti ellátás jelenleg megoldott, és a közeljövőben a gyermekorvosi körzetek
vonatkozásában sem kell attól tartani, hogy nem lesz valahol betöltve va-
lamelyik praxis. Az 5 felnőtt háziorvosi körzetnél már egészen más a hely-
zet. Elképzelhető, hogy a következő 5-10 évben generációváltás fog bekö-
vetkezni. Amellett, hogy a jelenleg dolgozó háziorvos kollégákat nagyon
meg kell becsülnie a városnak és minden rendelkezésre álló eszközzel tá-
mogatni kell őket, fel kell készülnünk arra az esetre is, ha esetleg egyszerre
több praxis üressé válik. Dr. Gál Tamás

Tisztelt Szerencsiek és Ondiak!
Először is engedjék meg, hogy megköszön-
jem Önöknek a választási kampány során ta-
núsított türelmüket, pozitív hozzáállásukat és
bizalmukat! Szociálisan mindig is érzékeny
voltam, hivatásom és hitvallásom is a segít-
ségnyújtás, a közösségért való tenni akarás.
Önöknek hála, önkormányzati képviselőként
az egyik legszebb feladatot „fogadhattam
örökbe”, elsődleges feladatom az itt élő gyer-

mekek és családjaik életének segítése. Minden kisgyermekes család szá-
mára kulcsfontosságú a bölcsődei, illetve óvodai elhelyezés. Garantáljuk,
hogy rászorultsági alapon ezen intézmények használata továbbra is ingye-
nes lesz, továbbá a szerencsiek és ondiak mindig elsőbbséget fognak él-
vezni az intézményekbe történő felvétel során. Az elkövetkezendő öt év
alatt szeretnénk elérni, hogy városunkban négy új játszótér kerüljön kiala-
kításra gyermekeink számára, a meglévőket pedig felújítjuk. A város köz-
ponti részén játszóházat alakítunk ki annak érdekében, hogy gyermekeink
az év szinte minden napján élvezhessék a játék örömét. Az egészséges
életmód és sport szeretetét fontos már gyerekkorban megismertetni, ezért
egy új, biztonságos kondiparkot építünk majd, bízva abban, hogy életük
meghatározó részévé válik a mindennapi testmozgás. A példamutató, jó
tanuló és jó sportoló diákokat pályázat útján kívánjuk támogatni és moti-
válni a sikerre. A Beteg Gyermekekért Alapítvány megválasztott elnökeként
pedig mindent meg fogok tenni, hogy minél több gyermek gyógyulását
tudjuk támogatni.
Kérdésükkel, kérésükkel keressenek bizalommal! Gábor Zsuzsanna

Tisztelt Szerencsiek és Ondiak!
Először is engedjék meg, hogy köszönete-
met fejezzem ki a választások során tanúsí-
tott támogatásukért és a megelőlegezett bi-
zalomért!
Diplomás ápolóként és a Nővérszolgálat Bt. ve-
zetőjeként sokszor van lehetőségem az idő-
sebb korosztállyal kapcsolatba lépni, amelyek
alkalmával jó pár hasznos felvetést, panaszt
hallhattam, így első kézből ismerem a szépko-

rúakat érintő problémaköröket.
Öt éves képviselői ciklusom alatt az a megtiszteltetés ért, hogy kiemelt
feladatkörömként a szépkorúakkal való törődés, a mindennapi életük
megkönnyítése és az életminőségük javítása legyen az én felelősségem.
Hiszen tudjuk, idős korban a legfontosabb az egészség és a jókedv meg-
őrzése, illetve az elmagányosodás megelőzése.
Városunkban jól felépített szociális ellátórendszer működik, mely a szo-
ciális ellátás minden területét magában foglalja. Természetesen nincs
olyan rendszer, amin ne lehetne javítani, ezért aktívan figyeljük a pályázati
lehetőségeket, hogy a szépkorúak igényeinek jobban megfelelő, a min-
dennapi életben is nagyobb segítséget adó támogatást kapjanak. 
Fenntartjuk azt az ígéretünket, miszerint a város által működtetett szo-

ciális otthonba történő felvételkor a szerencsi és ondi lakosok előnyt él-
veznek. Továbbá a meglévő, egyszeri 5.000 forintos támogatást meg-
tartjuk és előteremtjük a további támogatáshoz szükséges forrásokat.
Ahhoz, hogy hatékony munkát tudjak végezni, tudatos felmérésre, ter-
vezésre van szükség. Ezért kérem, javaslataikkal segítsék munkámat, re-
mélve ezzel Szerencs és Ond még élhetőbbé válását az idősek számára.

Profáncsik Sándorné

Tisztelt Szerencsiek és Ondiak!
Köszönöm, hogy megtiszteltek bizalmukkal,
így társaimmal együtt Szerencs fejlődésén
dolgozhatok, mint megválasztott önkor-
mányzati képviselő! Gépészmérnökként vé-
geztem, de tanulmányaim között szerepelt
gazdasági és kereskedelmi képzés is. Több
multinacionális cégnél is dolgoztam, műszaki,
kereskedelmi és menedzsment területen is.
Tapasztalataimmal és szakmai tudásom leg-

javával szeretném segíteni a város munkáját. A pénzügyi bizottságban is
szerepet kaptam, ahol elsősorban a műszaki vonalon szeretném kama-
toztatni ismereteimet, különböző projektek kapcsán (tervezés, kivitelezés
minőség ellenőrzés, stb.), vagy akár pályázati anyagok írásában is. Fontos
feladatunk, hogy helyi közösségeket hozzunk létre akár korosztályonként,
érdeklődési körönként vagy egyéb kategóriák szerint. Ehhez megpróbáljuk
növelni majd a város által nyújtott támogatásokat. Programjaink közép-
pontjába a családokat, az ifjúságot és a gyermekeket állítottuk. Megújítjuk
a hagyományos rendezvényeinket, úgy, mint a Csokoládé Fesztivál, Majális,
Város Napja, Családok napja, Gyermeknap. Amatőr sporthorgászként a
természet szeretete már gyermekkoromtól meghatározza az életemet.
Ezért nagy hangsúlyt fektetünk majd a környezet és természetvédelemre
is és nem utolsó sorban az állatvédelem is szerepet kap. Környezetbarát
intézkedésekkel hozzájárulunk a klímakatasztrófa megállításához. Ennek
érdekében rendszeres faültetési akciókat szervezünk minden tavasszal és
ősszel. Folytatjuk a virágosítás versenyt a lakosság körében, tanösvényt
alakítunk ki a vasútállomásról az Aranka tetőre. Állatvédelmi járőrszolgá-
latot, valamint kutyafuttatót szeretnénk létrehozni, gondoskodunk az el-
hagyott ebekről. Oktatást tartunk a gyerekeknek a felelős állattartásról, a
környezet és természetvédelemről. A 100 éves szerencsi csokoládé gyár-
tást is méltóképpen szeretnénk megünnepelni. Szabó István

Tisztelt Szerencsiek és Ondiak!
Elsősorban szeretném megköszönni azt a bi-
zalmat amit megszavaztak nekem és képvi-
selő társaimnak. A következő öt évben azon
fogunk dolgozni, hogy Szerencs továbbfej-
lődjön és egy élhető kisváros legyen. Szeren-
csen több mint ezer kis és középvállalkozás
működik. Én magam is negyven éve dolgo-
zom vállalkozóként a vendéglátási szektor-
ban. Azt a feladatot kaptam Nyiri Tibor pol-

gármestertől, hogy a helyi cégeknek szakmai segítséget nyújtsak. Tehát
bármilyen kérdéssel, kéréssel fordulhatnak hozzám a vállalkozók. Folya-
matosan dolgozunk nagy vállalatok ide telepítésén, de addig is fő célunk
az, hogy a már meglévő cégek fejlődni tudjanak. Mert ha minden cég
csak egy fővel bővíti a munkavállalók számát, akkor az már nagyon sok
új munkahelyet jelenthet. Ezért tartjuk fontosnak, hogy támogassuk a
vállalkozásokat. Az is a célunk, hogy személyesen tartsuk a kapcsolatot
a lakosokkal. Bárkinek panasza, problémája van, fordulhat hozzánk bi-
zalommal. Mindent meg fogunk tenni azért, hogy Szerencs vonzó legyen
a családok számára, ezért a fiatalok helyben tartása is egyik fontos cél-
kitűzésünk.

Kiss Dezső
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Az 1956. október 23-ai eseményekre emlékeztek
Szerencsen is. Az ünnepi műsor kezdeteként a
Kossuth téren, az 1956-os emlékműnél tették
tiszteletüket a megemlékezők. Az eseményen
közreműködött a Hegyalja Pedagógus Kórus va-
lamint Nagy József, aki Márai Sándor: Mennyből
az angyal című verséből mondott el egy részle-

tet. Ezt követően az önkor-
mányzat, politikai pártok, in-
tézmények és civil szerveze-
tek képviselői helyeztek el
koszorút az emlékműnél. Az
ünnepség a Rákóczi-vár
színháztermében folytató-
dott, ahol Nyiri Tibor polgár-
mester osztotta meg gondo-
latait. A városvezető hang-
súlyozta, hogy a magyarok
fellázadtak az erőszak és az
elnyomás ellen és kiálltak a
szabadságukért. Hozzátette
a magyar nép az egész világ tiszteletét kiérde-
melte azzal, hogy szembe ment az elnyomó ha-
talmakkal. A beszédet követően a Rákóczi Zsig-
mond Református Általános Iskola diákjai mű-
sorukban versekkel, táncokkal és énekekkel ele-
venítették fel az 1956-os eseményeket. A meg-
emlékezés Ifj. Tatay Zoltán sírhelyénél folytató-

dott, ahol Estók István református lelkész mon-
dott imát az áldozatokért majd Nagy József, Ta-
tay Zoltán egykori barátja méltatta a szerencsi
hőst, akit segítségnyújtás közben ért a halálos
lövés. Oleár István nyughelyén ért véget a meg-
emlékezések sora, aki szintén a forradalom
egyik szerencsi áldozata volt.

Az 56-os hősökre emlékeztek

A város iskolásai október 22-én tették tisztele-
tüket az 56-os hősök előtt. A reggeli órákban a
Bocskai István Katolikus Gimnázium diákjai a Ta-
tay Zoltán Ifjúsági Sporttelepen a névadó em-
léktáblájánál idézték fel a múlt eseményeit. Bod-
nár Györgyné pedagógus beszédében kiemelte,
hogy a Kossuth téri támadás a Köztársaság téri
vérfürdő majd a november 4-től induló szovjet
támadás, Nagy Imre és társai letartóztatása
majd 1958-as kivégzése világossá tette, hogy
1956 emléke hosszú évtizedekre az elkeseredés
érzését idézi fel mindazokban, akiket nem té-
vesztett meg a hivatalos propaganda. Ezt köve-
tően a gimnázium diákjai verses énekes műsort
adtak elő, majd koszorút helyeztek el ifj. Tatay
Zoltán emléktáblájánál. A Jókai úton lévő emlék-
táblánál a Bolyai János Katolikus Általános Iskola

pedagógusa Újhelyi Ivett Tatay Zoltán életrajzát,
majd halálának körülményeit ismertette. Elhang-
zott, hogy a szerencsi Tatay Zoltán, fiatal állat-
orvostan hallgató a forradalom alatt példát mu-
tatott önzetlenségből és önfeláldozásból, hiszen
a sebesültek mentése közben ért a halálos lövés.
A keddi megemlékezések sora Nagy Imre egy-
kori miniszterelnök mellszobránál ért véget. Itt
a Szerencsi Szakképzési Centrum Műszaki és
Szolgáltatási Szakgimnáziuma és Szakközépis-
kolája diákjai adtak ünnepi műsort. Ezt követően
az önkormányzat, politikai pártok és intézmé-
nyek képviselői helyeztek el koszorút Nagy Imre
szobránál. VEA

November 4. nemzeti gyásznap, az 1956-os
forradalom és szabadságharc leverésének
napja. Szerencsen Prof. Dr. Pintér Lajos, Ma-

gyarország tiszteletbeli veronai konzulja,
1956-os forradalmár, és Dr. Hegedűs Csaba,
olimpiai bajnok birkózó, aki gyermekként élte
át az 56’-os eseményeket- tartottak közönség
találkozót és idézték fel a múlt eseményeit.
Előadásukban kitértek arra, hogy milyen ha-
tással volt az életükre a forradalom, és milyen
megpróbáltatásokon kellett keresztül menni-
ük. Az esemény zárásaként Nyiri Tibor polgár-
mester mondott köszönetet az előadóknak,
majd az 56’-os emlékműnél gyújtottak mé-
csest a megemlékezők az áldozatok tisztele-
tére. VEA

múltidézés A nemzeti gyásznApon

koszorúzások A ForrAdAlom
hőseire emlékezve
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„Olyan csönd van nélküled,
hogy szinte hallani, amit
utoljára akartál mondani.” 

Váczi Mihály szavait hívtam segítségül, hogy a legtö-
mörebben kifejezzem, mit érzek szeretett kolléganőnk,
Tóthné Nógrádi Gyöngyi elvesztésekor. Az érzés, hogy
nem jön vissza többé, feldolgozhatatlan, s ilyenkor ka-
paszkodókat keresünk. Úgy szeretnénk meg nem tör-
ténté tenni, hinni, hogy ez csak egy rossz álom. 

A felnőtté válásunkkal azt is tudjuk, hogy földi életünk
egyszer véget ér. De a gondolatot messzire űzzük, sok-
szor gondoljuk, ez velem nem történhet meg, még any-
nyi tennivaló van, még örülni szeretnénk gyermekeink
sikereinek, s tervezgetjük, milyen nagymamák leszünk.
Szeretnénk irányítani az ismeretlent, szeretnénk Isten
vagy a sors rendelését megváltoztatni. Ám a lélek a
másik világon csak akkor nyugszik meg, ha akad valaki,
aki élete igazságát kimondja. Szomorú kötelességem-
nek tartom, hogy én mondom ki életed igazságait! Még
várjuk, hogy törékeny alakod felbukkan, várjuk jól is-
mert szokásaidat, mozdulataidat. Várjuk, hogy felhá-
borodsz az igazságtalanságokon, hogy finom érinté-
seddel megnyugtatsz minket és tanítványaidat. De sze-
rencsére nem tudjuk előre sorsunkat, s addig életünk
kiteljesedhet. 

Mi mindent hagytál itt? Elsősorban a legféltettebb, leg-
szeretettebb kincseidet: a családod! Egyszerűen, béké-
ben, szeretetben éltetek férjeddel és a két lányoddal.
Mikor kimondtad, hogy „jönnek a lányok”, akkor meg-
szűnt minden, és minden pillanatot nekik adtál. Gon-
dolataidat kitöltötték, s méltán lehettél rájuk büszke!
Jó nevelést kaptak, megtanítottátok nekik, mi az, ami
fontos az életben. Nehéz örökséget hordoztál, de a
küzdés, a fájdalmak megerősítettek abban, hogy jó
úton jársz! Olyan társat kaptál, akivel együtt építettétek
meghitt otthonotokat. Sosem dicsekedtél, sosem he-
lyezted magad előtérbe, zsigereidben hordoztad a sor-
rendet! Mindig küzdöttél, sokszor szótlanul, sokszor egy
szemvillanással, méltósággal viselted, mit mér rád a
sors. Tudjuk, hogy nagyon meg akartál gyógyulni, tud-
juk, terveid voltak, s tudjuk, te sosem okoztál volna
senkinek ilyen fájdalmat.

Választott hivatásodat oly szeretettel, küldetéstudattal
végezted, amiért csodáltunk. Örökre „beírtad” magad
sok száz gyermek életébe, hiszen megtanítottad őket
írni, számolni, olvasni! Mindig adtál sok-sok szeretetet,
segítséget.

Naponta várjuk, hogy mindjárt leülsz közénk egy kávé-
val, hangodat véljük hallani, s ezer őszi színben látjuk
mosolyodat. Nem elmentél, csak előre mentél! Nem
vagy sehol, konok némaság őriz, mint elveszett csodát.
Aki a mértéket adja, csak 49 évet adott, túl korán vet-
ted fel csillagruhád, de tudjuk, gondod lesz ránk, s egy
pillanatra sem veszíted szem elöl szeretteidet! Akik is-
mertünk, tudjuk, mit akartál utoljára mondani: Semmi
sem fontosabb az életnél! Gyöngyös, Gyöngyöm, Gyön-
gyike! Egyszer újra egy úton fogunk járni, s az égi ká-
véházban újra jót nevetünk! Addig megrendülten küz-
dünk hiányoddal!

Szerb Antal gondolataival szeretettel köszönök el tőled
a tantestület nevében.

„Utunk irányát magunkban hordjuk, 
és magunkban égnek az örök, sorsjelző csillagok.”

Aranyosi Edit
kollégád



Elsőként Czakóné Szikszai Orsolya pénzügyi osz-
tályvezető tartott részletes beszámolót a 2019.
évi költségvetés I. félévéről, amely a 2019. január
1-je és a július 31-ei közötti hónapok pénzügyi
kiadásait és bevételeit tartalmazta. Elhangzott,
hogy ebből az időszakból a város bevételeinek
a 70%-a már befolyt a kasszába. Az I. félévi
költségvetés beszámolója augusztus 29-én egy-
szer már napirenden szerepelt, ám azt az akkori
képviselő-testület nem fogadta el. Dr. Bobkó Gé-
za, a Pénzügyi Bizottság elnöke elmondta, hogy
az előzetes egyeztetések alkalmával már kaptak
az osztályvezetőtől egy részletes beszámolót.
Hangsúlyozta, hogy most olyan dolgokról mon-
danak és hoznak döntést, amit még az előző
képviselő-testületnek kellett volna lezárnia. A
képviselő kifejtette, hogy a város költségvetése
egyensúlyba került a bevételek és kiadások te-
rén. – A továbbiakban bizalmat kívánunk sza-
vazni, mind a pénzügyi osztálynak, mind a pol-
gármesternek annak érdekében, hogy ezt a
pénzügyi egyensúlyt év végére sikerüljön még
jobbá tenni – hangzott el. Az ülésen elhangzott,
hogy a városnak hatalmas adóssága van. Dr. Gál
András alpolgármester hozzáfűzte, hogy a vá-
lasztások után több mint 400 millió forintos hi-
ánnyal vette át az új vezetés a város irányítását.
Megjegyezte, hogy míg egyes budapesti kerüle-
tekben több milliárdos többlettel adták át a
kasszát, addig ez Szerencsen nem így történt. A
városgazdálkodás most nincs könnyű helyzet-
ben. Elhangzott, hogy a nehéz anyagi helyzet mi-
att a korábbi városatyák, hogy a kiadásokat, bé-
reket finanszírozni tudják, még az év elején, egy
190 millió forintos hitelt igényeltek. Czakóné
Szikszai Orsolya osztályvezető elmondta, hogy
ebből szeptemberig már 114 millió forintot a he-
lyi adókból sikerült visszafizetni, azonban dec-
emberig még további 76 millió forintot törlesz-
teni kell. Nyiri Tibor polgármester elmondta,
hogy az önkormányzati ingatlanok eladásából
az előző képviselő-testület 200 millió forintra
számított, amiből eddig semmi nem valósult
meg. Ezeknek az eladása bonyolult, nem egy-
szerű, de a jelenlegi új képviselőkkel közösen
azon dolgoznak, hogy minél több megvalósuljon
– folyamatos tárgyalásban vannak. Nyiri Tibor
hangsúlyozta, hogy mint új független polgár-
mester 100 napot kér arra, hogy minden önkor-
mányzati fennhatóság alatt álló intézmény ve-
zetésével egyeztessen, a működésüket átvizs-

gálja, optimalizálja. A városvezetés külsős szak-
emberek bevonásával meg fogja vizsgálni eze-
ket az intézményeket és a jövő évi januári költ-
ségvetést ezek alapján fogják megtervezni. A
polgármester szerint nem az adókat kell emelni,
hanem új adózókat kell bevonni, új lehetősége-
ket kell megvizsgálni, ahol lehet ott spórolni kell.
– Nincs több hitel, a hitelkeret a plafonon van.
A belügyminisztérium működésre nem ad pénzt
– mondta. A polgármester megemlítette, hogy
a takarékosságot először saját magán kezdte
meg. Az irodájában a saját bútorai vannak, a

hosszabb belföldi hivatali utakra a saját gépko-
csiját használja, a testületi ülések alkalmával
nem szolgálnak fel többé ebédet sem. Ezek kis
összegek, de a polgármester szerint most a né-
hány százezer forintot is meg kell becsülni, hogy
a 400 millió forintos mínuszból minél kevesebb
legyen. Az új képviselő testület egyik legfonto-
sabb feladata most ez. A képviselők egyhangú-
lag elfogadták a 2019. évi költségvetés I. félévi
beszámolóját. A 2019. október 24-ei rendkívüli
testületi ülés teljes terjedelmében megtekinthe-
tő a Szerencsi Hírek YouTube oldalán. N.I.

SZERENCSI hírekhírek KÖZÉLET8

Megtartotta első testületi ülését októ-
ber 24-én Szerencs város újonnan meg-
választott képviselő-testülete. A rend-
kívüli ülésen összesen 8 napirendi pont
szerepelt.

A takarékosság a legfontosabb
városházi nApló

A Szerencsi Többcélú Kistérségi Társulás Társu-
lási Tanácsa november 4-én tartotta soron kö-
vetkező ülését a Polgármesteri Hivatal tanács-
kozó termében. Az első napirendi pontban a
társulás tisztségviselőit választotta meg a tes-
tület. A társulás elnökének Nyiri Tibort Szerencs
polgármesterét, helyettesének pedig Bűdi Ká-
rolyt, Alsódobsza polgármesterét választották
meg. A pénzügyi bizottság elnöke Tirk Sándor-
né lett, a bizottság tagjai pedig Molnár Tibor,
Bodnár László, Hajdú Istvánné és Siri Norbert.
A közbeszerzési bizottság elnökének Bártfay

Emesét választották, tagjai Radó Béla és Filep
András lettek, állandó meghívott tagjai Oleárné
Dr. Kádas Marianna és Bodnár Jánosné jegyzők.
A további napirendi pontokban tárgyalták töb-
bek között a 2019. évi munkaterv módosítását,
majd a települések polgármesterei számoltak
be a 2019. első félévében megvalósított felada-
tokról. Nyiri Tibor a társulás megválasztott el-
nöke javaslatot tett a kistérségi társulásban lévő
építésügyi feladatok megszűntetésére is amit a
társulás egyhangúlag elfogadott. 

VEA

ülésezett A kistérségi társUlás
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A Városgazda Non-Profit Kft. az előző évekhez
hasonlóan folytatta a Vörösmarty út déli olda-
lán található 8 hektáros területen a szántóföldi
zöldség és növénytermesztést. Az előállított
zöldségeknek a betakarítása megtörtént a kö-
zelmúltban. A betakarítás júliusban a vörös-
hagymával kezdődött, amiből 70 mázsát ter-
meltek, augusztus végén a burgonyából 260
mázsát, október végén pedig a kukoricából
több mint 29 tonnát arattak le szakemberek,
amit piaci áron értékesítettek. A betakarítást
követően elvégezték a talajmunkálatokat vala-

mint 80 gyümölcsfát is pótoltak a dolgozók. Az
elkövetkezendő időszakban sem áll le a munka.
– A fagyok beköszöntéig, folytatjuk a kinti mun-
kálatokat, jelenleg a díszfák visszavágása zajlik,
valamint folytatjuk az árvácskák kiültetését a

városban – adott tájékoztatást Bakos Béláné a
Városgazda Non-Profit Kft. kertészeti vezetője.

VEA

Korábban már beszámoltunk arról,
hogy új futballpálya épül a szeren-
csi sportolóknak. A munkálatok fo-
lyamatosan zajlanak. A nádtól
megtisztított területen megtörtént
a locsoló rendszer kiépítése, ami a
Szerencs patakból kapja a vizet. A
tervek szerint a jövő nyáron már
birtokba vehetik a pályát a focis-
ták. A jelenlegi pálya mellé edző
pályát hoztak létre a szakemberek.
Korábban problémát jelentett a vi-
lágítás hiánya, azonban TAO-s tá-
mogatás igénybevételével és a Vá-
rosgazda Non-Profit Kft. munka-
társainak segítségével sikerült ezt
megoldani, világító berendezést
helyeztek el az edzőpálya körül.
Ennek köszönhetően sötétedés
után is tudnak tréningezni a játé-
kosok. VEA

A Szerencsi Városgazda Non-Profit Kft.
az elmúlt évekhez hasonlóan idén is
több hektáron termelt zöldséget. Az
őszi időszakban megtörtént ezeknek a
terményeknek a betakarítása és to-
vább folytatódnak a munkálatok a vá-
rosban is.

őszi betAkArítás A városgAzdánál

világításkorszerűsítés A tAtAyn
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A Bocskai István Katolikus Gimnázium november 8-án tartotta szalaga-
vató ünnepségét az iskola aulájában. Az eseményen a diákok énekes,
verses műsorát követően Szarvas Péter római katolikus plébános áldotta
meg a szalagot, amit ezt követően tűztek fel az osztályfőnökök a vég-
zősöknek. A szalagtűzés után Jakab Tamás az iskola igazgatója szólt a
megjelentekhez. Az intézményvezető köszönetet mondott elsősorban a
szülőknek, akik végig kísérték gyermeküket az idáig vezető úton, majd a
pedagógusok felé fejezte ki háláját, amiért szakmai tudásukkal segítették
a diákokat. Végül a maturandusokat szólította meg az igazgató. –Mit je-
lent számotokra a Bocskai szalagja? A legegyszerűbben azt, hogy elju-
tottatok idáig, függetlenül attól, hogy mennyire volt küzdelmes az uta-
tok-hangzott el. Az ünnepség második felében a végzős osztályok mu-
tatták be az erre az alkalomra betanult táncaikat.

VEA

szAlAgAvAtó ünnepély A bocskAibAn

A Szerencsi Szakképzési Centrum Műszaki és Szolgáltatási Szakgimnázi-
uma és Szakközépiskolája október 25-én tartotta szalagtűző ünnepségét.
A diákok nevében Molnár Kíra fodrász tanuló osztotta meg gondolatait
majd Feczák Bettina és Balogh Dzsenifer diákok énekes produkciója emel-
te az ünnep hangulatát. Ezt követően az osztályfőnökök és diákok fel-
tűzték a szalagot, majd Kovács Julianna igazgató beszédében azt hang-
súlyozta, hogy viseljék büszkén ezt a jelképet a maturandusok, hiszen a

szalag nem csak az iskolához tartozás jelképe, hanem a kitartásé, a ba-
rátságé, a közös munkáé és a közös emlékeké. Hozzátette, a végzősök
életük egyik legnagyobb próbatétele előtt állnak, hiszen az érettségin és
szakmai vizsgákon hamarosan számot kell adniuk arról a tudásról, amit
magukba szívtak a diákévek alatt. Az ünnepséget az osztályok táncos
és énekes műsora zárta. VEA

Feltűzték A szAlAgot A szAkközépiskolások



A Szerencsi Óvoda és Bölcsőde szakmai napokat szervezett október 28-
án és 29-én az óvoda dolgozóinak. Az eseményt Nyiri Tibor polgármester
nyitotta meg, aki az óvodai nevelés fontosságát hangsúlyozta köszöntő-
jében. Hétfőn az óvodapedagógusoknak Körmöci Katalin, szaktekintély,
az Óvodai Nevelés című szakmai-módszertani folyóirat főszerkesztője, és
Hornyán Anna a lap szerkesztője, tréner, óvodapedagógus tartott előadást

több témában. Az értekezésen szó volt többek között a differenciált bá-
násmód jelentőségéről, valamint a gyermeki személyiségfejlődés nyomon
követéséről is. A keddi napon Kovácsné Bata Éva, jogász, óvodapedagógus
és bölcsész a dajkákat érintő témákat taglalta előadásában. A szakmai
program az az „Út a jövőbe” – Integrált térségi gyermekprogramok a Sze-
rencsi járásban, valamint Sóstófalva és Újcsanálos településeken az EFOP-
1.4.2-16-2016-00021 projekt keretében valósult meg.

SZERENCSI hírekhírek 11OKTATÁS – NEVELÉS

2019-ben többszöri alkalommal is sikerült a
programozás tanítását iskolánkban picit barát-
ságosabb, játékosabb formában is megvalósíta-
ni, köszönhető a micro:bit nevű robotika elveire
alapuló panel segítségével. Mestertanárrá vá-
lásom az Eötvös Loránd Tudományegyetem In-
formatika Karának köszönhető, és ezeket a pa-
neleket is tőlük sikerült beszerezni egy időre.

Mi is az a micro:bit?
A BBC micro:bit egy kisméretű, programozható
panel, beépített szenzorokkal (iránytű, gyorsu-

lásmérő, fényérzékelő), LED-mátrix kijelzővel,
ki/bemeneti csatlakozókkal, Bluetooth techno-
lógiával.
A tanulóink szívesen használták a tanuláshoz

ezeket az eszközöket, amelynek segítségével
könnyebben elsajátítható a programozás gya-
korlati és elméleti tananyaga. Amellett, hogy já-
tékos formában tanultunk, a Javascipt progra-

mozási nyelv gyakorlására is lehetőséget bizto-
sított. Célunk az iskolában az, hogy a tanulóink
megszeressék a programozást és játszva tanul-
hassanak és válhassanak akár ennek a szakmá-
nak a képviselőivé. Ezért a közeljövőben terve-
zünk ezirányban való további beruházásokat,
fejlesztéseket is.

Pataki Éva informatika szakos mestertanár

robotikA oktAtásA 
A szAkképző iskolábAn

szAkmAi nApok Az óvodábAn



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. 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.

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.

nemzeti adó- éS vámHivatal
3900 Szerencs, Széchenyi út 43. Tel.: (47) 361-864. Ügyfélfogadás: hétfő
és csütörtök: 8–15 óráig.

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

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.

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.

orSzágoS mentőSzolgálat 
SzerencSi mentőállomáS

Cím: 3900 Szerencs, Malom út 18. Állomásvezető: Szűcs András. Tel.: (47)
362-152.

állatorvoSi rendelő
Szerencs Városi Állategészségügyi Centrum Kkt., Cím: 3900 Szerencs, Jó-
kai utca 16. Tel.: (47) 363-330. Rendelési idő: hétfő–péntek: 17–19 óráig.
Az állatorvosok elérhetősége: Dr. Lajcsák Attila: (30) 625-8152, Dr. Tóth
Attila: (30) 625-8162.

SzerencSi HivatáSoS tűzoltóSág
Cím: 3900 Szerencs, Rákóczi út 119. Parancsnok: Nácsa Bálint alezredes.
Tel.: (47) 563-090, fax: (47) 563-097. Honlap: http://tuzolto sag.sze rencs.hu.

ügyeleteS gyógySzertáraK
November 11-17.: Alba Gyógyszertár, november 18-24.: Tesco Gyógy-
szertár, november 25. – december 1.: Centrum Gyógyszertár.

A B.-A.-Z. Megyei Kor-
mányhivatal Szerencsi Já-
rási Hivatal Foglalkozta-
tási Osztályán nyilvántar-
tott állásajánlatok alap-
ján, Szerencsen autósze-
relőt, segédmunkást, kézi
csomagolót, targonca ve-
zetőt, ab, anyagmozga-
tót, karbantartó műsze-
részt, hús-hentesáru el-

adót és kézi csomagolót keresnek.
Mádon, borászati pincemunkást, Megyaszón targoncavezetőt és teher-
gépkocsi vezetőt (C+E, GKI), Mezőzomboron konyhai kisegítőt keresnek. 
Telefon: 47/361-909. 
Tervezett képzések: targoncavezető, tisztítástechnológiai szakmunkás.

állásAjánlAt
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A keresztesvirágzatú zöldségeket (a karfiolt,
brokkolit, káposztát, és persze a kelbimbót is)
sokan elutasítják, mert attól félnek, hogy túl-
ságosan megterhelik az emésztést, puffadást,
hasfájást vagy hasi görcsöket okoznak. Való-
ban igaz lehet, hogy akinek érzékenyebb a
gyomra, az nehezebben emészti meg ezeket a
zöldségeket, de sokkal valószínűbb, hogy csak
azért okoznak kellemetlen tüneteket, mert a
szervezetünk nincs hozzászokva a bennük lévő
rostokhoz. Sajnos, általában sokkal kevesebb

rostot fogyasztunk, mint kelle-
ne, így nem csoda, hogy amikor
jól belakmározunk a rostdús
ételekből, akkor azok meg-
emésztése fájdalmas tünetekkel
járhat. Sokkal jobban járunk, ha
rendszeresen eszünk rostban
gazdag élelmiszereket, közülük
is kiemelt szerepe lehet a ke-
resztesvirágzatúaknak, mert
ezekben rengeteg értékes táp-
anyagot is megtalálhatunk. A
kelbimbóban például nagyobb
mennyiségben található C-, K-
és B6-vitamin, mangán, réz,
foszfor és kálium is, rosttartal-
ma is kimagasló. Magas antio-
xidáns tartalma miatt védi a

sejtjeinket az oxidatív stressz okozta károso-
dásoktól. Az oxidatív stressz a kutatások sze-
rint növeli jó néhány súlyos betegség kialaku-
lásának rizikóját, és az öregedési folyamatokra
is hatással van. A kelbimbóban található ka-
empferol nevű anyag lassítja a daganatos sej-
tek növekedésének ütemét, csökkenti a gyul-
ladásokat és a szívünk egészségére is jótékony
hatással van. A kelbimbó úgynevezett glüko-
zinátokban, valamint kénvegyületekben is gaz-
dag, ezek mind szükségesek ahhoz, hogy a
szervezetünk hatékonyan képes legyen a mé-
regtelenítésre. Egy kutatás szerint a kelbimbó
rendszeres fogyasztása akár 30 százalékkal is
növelheti bizonyos méregtelenítő enzimek
szintjét a szervezetünkben, ez pedig a bél-
rendszeri daganatok kialakulásának esélyét is
jelentősen csökkentheti.

A zellerfélék családjába
tartozó édeskömény a
Földközi-tenger meden-
céjéből származik, ahol a

réteken és hegyoldalakon
vadon terem. Jelenleg Euró-

pában, Ázsiában, Afrika egyes
részein és Amerikában is termesztik

gyógyászati célokból. Gyógynövényként legin-
kább a termése (magja) miatt lett ismert, ez
ugyanis az egyik legjobb természetes puffadás-
gátló, emésztést segítő szer. Az édeskömény
egyedülálló antioxidáns és egészségjavító ha-
tással rendelkezik. Nagy mennyiségű magnézi-
umot, kalciumot, foszfort, vasat, káliumot és
mangánt, a vitaminok közül pedig A-, B- és C-
vitamint tartalmaz. A C-vitamin tartalmának
köszönhetően erősíti az immunrendszert és ja-

vítja az általános közérzetet. Az első gyógyha-
tású szer, amivel csecsemőként találkozhattunk.
A csecsemő- és gyerekgyógyászatban is gyak-
ran alkalmazzák kiváló görcsoldó és szélhajtó
hatása miatt. A hasi és mellkasi panaszokat is
enyhíti, ráadásul kellemes illatú. Hurutoldó teá-
nak sem utolsó egy kis mézzel. Az édeskömény
tejszaporító hatású. Külsőleg is használatos. Ki-

váló szemborogatásra és bőrápolásra, ugyanis
segít tisztítani a bőrt, illetve jó hatású a külön-
böző bőrön kialakult sérülésekre. Lelki eredetű
panaszok kezelésére is alkalmazzák: segít olda-
ni a magányosság érzését, és a depresszió le-
küzdésében is támogathat bennünket.

Vitelki László,
Gyógynövénybolt
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A hét gyógynövénye: Az édeskömény

miért FogyAsszUnk kelbimbót?

Legutóbbi játékunk megfejtése: A kínai orvoslás 200 éve használja a tyúkhúrt bőrbeteg-

ségek kezelésére. A beküldők közül Zemlényi Lászlóné, 3900 Szerencs, Bocskai út 7.

szám alatti olvasónk a Szerencsi Gyógynövénybolt (Rákóczi út 108.) ajándékcsomagját nyerte.

A nyereményről szóló utalvány átvehető a szerkesztőségünkben. Új kérdésünk: Honnan szár-

mazik az édeskömény? Megfejtéseiket november 22-ig postázzák címünkre (3900 Szerencs,

Rákóczi út 94.) vagy adják le a Fürdő és Wellnessház recepcióján. A borítékra írják rá: Egész-

ségünkért.

Az apró káposztafejekre emlékeztető
kelbimbó a keresztesvirágzatúak csa-
ládjába tartozik, és tele van olyan ér-
tékes tápanyagokkal, melyek jótéko-
nyan hatnak az egészségünkre. Lás-
suk, miért érdemes rendszeresen enni
belőle.
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A szerencsi Alzheimer Café soron következő összejövetelét november
11-én tartották a Sörház Étteremben. A rendezvényen Sipos Milán sza-
xofon játéka után Dr. Kázár Ágnes főorvos köszöntötte a megjelenteket.
Beszédében kiemelte, hogy a formabontó rendezvényen ezúttal nem az
előadóké, hanem a résztvevőké a főszerep. A jelenlévők kis csoportokra
bontva megismerkedhettek a különböző vérnyomásmérők előnyeivel és
hátrányaval. Továbbá szó volt az inkontinencia nehézségeiről, illetve a
helyes sebellátásról is tippeket, trükköket láthattak. Ezek az ismeretek
és praktikák nem csak a mindennapokban hasznosak, de hozzájárulnak
ahhoz is, hogy a résztvevők még jobb hatékonysággal tudják ápolni a
demenciában szenvedő családtagjaikat. A találkozót minden hónap má-
sodik hétfőjén tartják meg 16:30 órai kezdettel a szerencsi Sörház étte-
remben, amire minden érdeklődőt várnak a szervezők. N. I.

FormAbontó volt 
Az Alzheimer cAFé Szerencs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2019.

november 20-án Ondon közérdekű lakossági fórumot, novem-
ber 21-én Szerencsen közmeghallgatást tart, melyre tisztelettel
várják az érdeklődőket.

KÖZÉRDEKŰ LAKOSSÁGI FÓRUM:
Ideje: 2019. november 20. (szerda) 17 óra.

Helye: Ondi óvoda tornaterme.

KÖZMEGHALLGATÁS:
Ideje: 2019. november 21. (csütörtök) 17 óra.
Helye: Szerencs, Rákóczi-vár színházterme.

FórUm és közmeghAllgAtás



INGATLANINGATLAN
Szerencs, Rákóczi út 135. sz.
alatti társasház 1. emeletén, 148
m2-es, 3 és fél szobás összkom-
fortos, klímás lakás bútorozot-
tan, áron alul eladó! Érd.:
06(20)599-4266. (17)
Szerencs központjában 46 m2-
es lakás sürgősen eladó. Érdek-

lődni: 06(47)363-097. (17, 18)
Szerencsen a Kárpát utcában
gáz központi fűtéses családi ház
eladó, vagy csere is megoldható.
Érd. : 06(20)271-8758. (17)
400 négyszögöl szőlőterület
eladó Szerencsen az Előhegyen.
Irányár: megegyezés szerint. Ér-
deklődni: 06(70)953-6807. (17,18)

LakosságiLakossági

apróhirdetés
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A Tiszaladány KTPSIE csapatát fogadták a Szerencs VSE labdarúgói no-
vember 9-én. A szerencsiek élvezve a hazai pálya előnyét a 26. percben
Berecz László találatával megszerezték a vezetést. A csapatok 1-0 hazai
vezetésnél mentek pihenőre. A második félidő 52. percében Tóth Alex
talált a vendégcsapat hálójába. Ezt követően a szerencsiek tempója kicsit
lelassult. Ezt kihasználva a 83. percben a tiszaladányiak gólt lőttek. A ka-
pott gólra reagálva a szerencsiek a lassú tempóból átváltva a 89. percben
Klaj Flórián József góljával eldöntötték a mérkőzés végeredményét. 

A B.A.Z. Megyei II. Kelet Felnőtt 14. forduló végeredménye: Szerencs VSE
– Tiszaladány KTPSIE, 3-1. A Szerencsiek a tabella 5. helyén állnak. A kö-
vetkező mérkőzés november 16-án idegenben, Abaújszántó ellen lesz.
Az U19-es ifi csapat 2-1 legyőzte a Tiszaladány U19-es gárdáját, a sze-
rencsi ifjak a tabella előkelő 2. helyén állnak. N. I.

Az eseményt Dr. Gál András Szerencs alpolgár-
mestere nyitotta meg, aki beszédében örömét
fejezte ki az iránt, hogy városunk ilyen rangos
eseménynek ad otthont. Fekete Diána, a szeren-
csi súlyemelők vezetőedzője elmondta, hogy az
ország minden területéről érkeztek versenyzők,
negyven szakosztály színeiben. A szerencsiek kö-
zül négyen mérettették meg magukat. Bárány
Gergő az SZVSE színeiben megvédve bajnoki cí-

mét, megszerezte 12. magyar bajnoki aranyérmét
102 kg-os súlycsoportban, 265 kg összetettel lett
aranyérmes. További szerencsi eredmények: ser-
dülőkorú Morvai Balázs Örs 55 kg súlycsoport-
ban, 124 kg összetettel új egyéni csúccsal 6. he-
lyezett lett. A serdülőkorú Danó Roland 89 kg
súlycsoportban, 155 kg összetettel ezüstérmet
szerzett. Serdülő korú Fábián Léna 71 kg súlycso-
portban 100 kg összetettel bronzérmes lett.

Szerencsen rendezték meg az Junior Súlyemelők Országos Bajnokságát novem-
ber 9-10. között a Kulcsár Anita Sportcsarnokban.

országos bAjnok 
A szerencsi súlyemelő

hírekhírek SPORT16 SZERENCSI

dUplA győzelem
tiszAlAdány ellen



A Szerencs VSE U18-as fiú kosárlabdázói a ME-
AFC/B csapatát fogadták november 6-án a Hu-
nyadi Sportcsarnokban. Már a mérkőzés elején
egyértelművé vált, a hazaiak erőfölénye, hiszen
az első negyedet követően már 37-8 arányban
vezettek a szerencsiek. A jelentős különbség a
meccs végéig megmaradt. Végeredmény: Sze-
rencs VSE-MEAFC/B: 115-44. November 7-én az
U16-os csapatunk lépett pályára a Nyíregyháza
gárdájával. A közönség végig kiegyensúlyozott
mérkőzést láthatott, hiszen sorra találtak a gyű-
rűbe a játékosok. A szerencsieknek a félidőben

sikerült előnyüket 9 pontra növelni, azonban a
vendégcsapat a harmadik negyedben ledolgoz-
ta hátrányát. A negyedik negyedben kiélezett
harc folyt a győzelemért, aminek következté-
ben 72-72-es állást mutatott az eredményjelző
az utolsó másodpercekben. Az öt perces hosz-
szabbítás első felében a nyíregyháziak kezdtek
jobban, azonban az utolsó pillanatban a szeren-
csiek büntetőt tudtak kiharcolni, amit értékesí-
tettek, ennek köszönhetően sikerült megnyerni
a mérkőzést. Végeredmény: Szerencs VSE–Nyír-
egyházi SC: 81-80.

szoros mérkőzésen
nyertek A kosArAsok
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Amikor a szezon elején úgy döntöttünk, hogy a bajnokságban három
csapattal indulunk (NB II, NB III, megyei), az volt a legfőbb célunk, hogy
megadjuk a rutinszerzés lehetőségét és játékalkalmat biztosítsunk min-
den tagunk, főképp a legifjabbak számára – akár az eredményesség ro-
vására is. A megyei és az NB III-as csapatunknak eddig nem sikerült mecs-
cset nyernie, de egyértelműen látszik a fejlődés, és bízunk abban, hogy
a kellő rutin megszerzése után jönni fognak az eredmények is.
Az NB II-es csapatunknak nincs könnyű helyzete az idei szezonban, ezért
is örömteli, hogy október 27-én sikerült 12-6 arányban győzelmet arat-
nunk a MEAFC csapatával szemben. Örvendetes, hogy a csapat egyik
meghatározó játékosa, Lehoczki Gábor fokozatosan visszatér játszani a
betegsége után. Li Hongyang ebben a szezonban is kiválóan játszik, s
Korály Tibor és Köllő András is hozzák a tőlük megszokott teljesítményt.

A csapat legifjabb játékosa, a 13 éves Köllő Ábel nagyon szépen fejlődik,
egyértelműen megállja a helyét a felnőttek között, bár még szüksége
van arra, hogy kellő rutint szerezzen NB II-ben.

Köllő András szakosztályvezető

AsztAlitenisz



kos: iii. 21. – iv. 20.
Ne hagyd, hogy az első sikerek elvakít-

sanak, még hosszú út áll előtted, és csak mert
az első akadályokat könnyen vetted, nem jelen-
ti, hogy innen minden sétagalopp lesz. Tartsd
magad az elképzeléseidhez.

bika: iv. 21. – v. 20.
Rosszul viseled, hogy nem kaphatsz
meg valamit, amire pedig nagyon vágy-

tál, de szomorkodásra nincs okod, mert az uni-
verzum valami sokkal jobbat tartogat a szá-
modra. Csak figyelj, és várj türelemmel.

ikrek: v. 21. – vi. 21. 
Ebben az időszakban (november máso-
dik felében) jössz rá, hogy mennyit is je-

lentett valaki segítsége, amikor hirtelen le kell
róla mondanod. Még nincs késő, hogy vissza-
fordítsd a dolgokat és helyreállítsd a köztetek
lévő viszonyt.

rák: vi. 22. – vii. 22.
Nem szereted, ha valaki a hátad mögött
beszél rólad, hiszen így esélyed sincs

megvédeni magadat. A nyílt konfrontáció sem
jó dolog, de így legalább lehetőséget kapsz arra,
hogy te is elmond az érveidet. A beszélgetések
sosem érnek véget eredmények nélkül.

oroszlán: vii. 23. – viii. 23.
Ha valamire most lehetőséged adódik,

akkor ragadd meg az alkalmat, és ne halogasd
tovább a dolgot. Ki tudja, hogy mikor lesz ha-
sonlóan jó alkalom, és bánni fogod, ha sokáig
kell várnod rá.

szűz: viii. 24. – iX. 23. 
Zavar, ha nem tartod teljesen kézben a
dolgokat, ha valami nem egészen úgy

alakul, mint ahogyan szeretnéd. Pedig el kell fo-
gadnod, hogy néha nem a körülmények igazod-
nak hozzád, neked kell hozzájuk.

mérleg: iX. 24. – X. 23. 
Ebben az időszakban jössz rá, hogy nem
mindenki az, akinek mutatja magát, és

lassan már te sem tudhatod, hogy ki az, akiben
megbízhatsz. Ha egyenes kérdéseket teszel fel,
akkor arra egyenes válaszokat is kapsz, és így
megtalálod az utadat.

skorpió: X. 23. – Xi. 22.
Ebben az időszakban szeretnél segíteni
valakinek, de nem tudod, hogy hogyan

tehetnéd. Talán most az a legjobb, ha csak mel-
lette állsz, és megvárod, míg ő kéri, hogy lépj
közbe az érdekében, így biztos nem leszel to-
lakodó.

nyilas: Xi. 23. – Xii. 21.
Valaki olyan gesztust tesz feléd, ami

egészen elérzékenyít, nem is gondoltad volna,
hogy így számíthatsz rá. Nem csak a jelen hely-
zetben lehet fontos ez az esemény, de a jövő-
képedet is megváltoztathatja.

bak: Xii. 22. – i. 20.
Egy múltbeli döntésed fölött keseregni
mostanra már értelmetlen, azonban

még mindig van lehetőséged arra, hogy a jövő-
beli dolgok alakulását megváltoztasd. Koncent-
rálj inkább erre, mert itt több babér terem.

vízöntő: i. 21. – ii.19.
Ha leesel a lóról, az a legjobb, ha azon-
nal visszaülsz rá. Lehet, hogy egy eluta-

sítás vagy egy elszalasztott lehetőség érzéke-
nyen érint, de ha nem rettensz meg, és határo-
zottan folytatod az utadat, gyorsan visszata-
lálsz a jó irányba.

halak: ii. 20. – iii. 20.
Ebben az időszakban (november máso-
dik felében) minél előbb megoldást kell

találnod egy problémára, amit túl régóta gör-
getsz magad előtt. Most van itt az ideje, hogy
letedd ezt a terhet, mert vár rád egy új feladat,
amit magadra kell vállalnod.

horoszkóp (2019. november 15-29.)

VÍZSZINTES: 1. A beküldendő megfejtés első
része. 11. Férfinév. 12. Megtévesztésem. 13. A fősor
második része. 14. Forgató csoport. 15. Amerikai
rapper (Carter). 16. Rangjelző előtag. 18. Angol né-
velő. 19. …er: pappá nem szentelt barát, szerzetes.
20. … Chips. 22. Törökország autójele. 23. Vízzel kö-
rülvett szárazföld. 24. Ford modell. 26. Az eperfa ter-
mése. 27. Római 51-es. 28. Rákap szélei nélkül! 30.
…fa: bálványfa. 31. Városrészünk. 32. Gyomja. 34.
A higany vegyjele. 35. …tt: étel. 36. … FC: fut-
ballcsapat Indonéziában. 39. A 230-as tömegszámú
tórium izotóp régebbi elnevezése. 41. … Formation:
Észak-Kjongszaug régióban.
FÜGGŐLEGES: 1. Európai parlament rövidítése. 2.
Vulkáni iszap és sárfolyás. 3. Ajtórács szélei nélkül!
4. Körnóta közepe! 5. A tien… a kínai mitológiában
az eget jelenti. 6. Tulajdonképpen rövidítése. 7. Kács
közepe! 8. Írásos páros betűi. 9. Csinos. 10. Románt.
15. A fősor harmadik, befejező része. 17. Park-
erdő. 20. … Airlines: Csehország légitársasága. 21.
Az oxigén és erbium vegyjele. 23. Fél szelet. 25.
Szándékozom. 27. Luxemburg és Hollandia autójele.
29. „A” muzsika! 31. Magyar rockegyüttes 1962-ben
alakult meg. 33. Míglen. 35. Tüzelőanyag. 37. Az
arany és szén vegyjele. 38. Spanyolország sportjele.
40. Páratlan mese!

Előző rejtvényünk megfejtése: Őszre jár de fénylik még a napsugár, aranyat szól és meleget. Megfejtőnk 1 db csokoládé csomagot nyert:
Greguschik Józsefné, 3900 Szerencs, Bástya köz 1/1. A fenti rejtvény megfejtését november 22-ig postázzák címünkre (3900 Szerencs,
Rákóczi út 94.) vagy adják le a Fürdő és Wellnessház recepcióján. A keresztrejtvény helyes megfejtője 1 db csokoládé csomagot nyer. A nyeremény
átvehető a Szerencsi Művelődési Központ és Könyvtár gazdasági irodájában.
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keresztrejtvény
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