
ÉPÍTKEZÉS 
AZ IPARI 
PARKBAN

A növényvédő szerek,
műtrágyák és vetőmagok
nagykereskedelmi forgal-
mazásával foglalkozó Bod -
rog-Kemi Kft. új telephe-
lyet épített. Cikkünk a 2.
oldalon olvasható.

HÍREKHÍREK
2020. 07. 31.  XXXV. évftolyam 7. szám  INGYENES

SZERENCSI
K Ö Z É L E T  ( ) S Z A B A D I D Ő  ( ) K U L T Ú R A

IN MEMORIAM
Megemlékezés a 2020. jú-
lius 10-én motorbaleset-
ben tragikus hirtelenség-
gel elhunyt Koncz Ferenc
országgyűlési képviselő-
ről, Szerencs korábbi pol-
gármesteréről, a város
díszpolgáráról. Búcsúzás a
4-5. oldalon.



Közmunkaprogram keretében valósult meg az a több mint 50 férőhelyes parkoló a vasút-
állomással szemben, amit június 25-én adtak át a közlekedők részére. A létesítmény, ahová
elektromos hálózatot, közvilágítást és csapadékvíz-elvezetőt is építettek, a Szerencsi Vá-
rosgazda Non-Profit Kft. kivitelezésében készült el. A területet mart aszfaltréteg borítja,
de a tervek között szerepel a felület aszfaltozása, azonban ennek költsége meghaladja a
15 millió forintot, amire jelenleg nem áll rendelkezésre anyagi forrás. Az új parkolóval egy
régi problémát sikerült orvosolni, hiszen a vasútállomáson meglévő várakozásra alkalmas
területek kapacitása már nem tudta lefedni a megnövekvő gépjárműforgalmat.

Új PARKOlóvAl 
BővülT SZERENCS

A növényvédő szerek, műtrágyák és vetőmagok nagykereskedelmi
forgalmazásával foglalkozó Bodrog-Kemi Kft. 13 évig Szerencsen a
Prügyi út mellett, bérelt raktárhelyiségben végezte a tevékenységét.
A tulajdonosok úgy döntöttek, hogy az ipari parkban építkeznek.
A Szerencs Város Önkormányzatától vásárolt területen, saját pénz-
ügyi forrásból nyolcvan millió forintból felépített létesítmény az idén
tavasszal elkészült, amihez irodák, tárgyaló, konferenciaterem, rak-
tár és igényesen kialakított környezet tartozik. Nyiri Tibor Szerencs
polgármestere július 3-án tekintette meg a telephelyet, gratulált a
tulajdonosokat képviselő Vajkóné Tarjányi Juditnak és tevékenysé-
güket példaértékűnek nevezte.

90. születésnapján köszöntötték Hornya Józsefnét július 15-én, otthoná-
ban. Az ünnepeltnek Szabó István alpolgármester (fotónkon jobbról a
második) nyújtotta át Orbán Viktor miniszterelnök gratuláló oklevelét és
a város ajándékait. Juci néni nagycsaládban nevelkedett, tízen voltak test-
vérek, egész életében sokat dolgozott, nyugdíjba a Szerencsi Cukorgyár-
ból vonult. Saját gyermeke nem született, de nagy rokonság veszi őt körül
a mindennapokban. Kiváló szellemi frissességnek örvend, egyedül látja
el magát, de bármikor számíthat szerettei támogatására. VEA
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SZülETÉSNAPI
KöSZöNTő

A Gyémántkapu Idősek Ott-
honában köszöntötték Ko-
csis Józsefnét 90. születés-
napja alkalmából. Az ünne-
peltnek Nyiri Tibor polgár-
mester nyújtott át Orbán Vik-
tor miniszterelnök gratuláló
oklevelét, valamint a város
ajándékait. Margitka néni
Mádon született és itt élte le
élete nagy részét, 2017 óta a
Gyémántkapu Idősek Ottho-
na lakója. Férje – akivel nagy
szeretetben éltek közel 50
évig – sajnos már nem él.
Két fia született, négy uno-
kája van, és hamarosan meg-
születik negyedik dédunoká-
ja is. Margitka néni élete leg-

szebb élményének két gyerme-
ke megszületését tartja és nagyon büszke családjára. A mindennapokban
szívesen olvas és keresztrejtvényt fejt. VEAHornya Józsefnét családja körében.
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KEREK ÉvFORdulóT
üNNEPElTEK

Kocsis Józsefné fiával.
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A projektet bemutató eseményt június 25-én
tartották meg Szerencs és Bekecs határán. A
rendezvényen Peiker Tamás a Magyar Közút
Nonprofit Zrt. Borsod-Abaúj-Zemplén megyei
igazgatója ismertette a beruházás részleteit. El-
hangzott, hogy a Szerencs-Bekecs táblától egé-
szen a körforgóig sikerült felújítani az utat.
A beruházás a Komplex Útfelújítási program ke-
retében, hazai forrásból, bruttó 245 millió forint
értékben valósult meg. A szakember hozzátet-
te, nem csupán az útburkolat újult meg, hanem
a mellette lévő parkoló sávok és szegélyek is,

valamint 300 darab csatornafedelet is szintre
kellett emelni.
A tájékoztatást követően Koncz Ferenc ország-
gyűlési képviselő szólt a megjelentekhez, aki el-
mondta, hogy az útrekonstrukciók sora ezzel

nem ér véget ebben a régióban, különösen a
taktaköz szakaszait érintik majd ezek a fejlesz-
tések, valamint a 37. számú főút négysávosítá-
sa is hamarosan megkezdődhet ennek előké-
születi munkák már zajlanak.
Az esemény zárásaként Nyiri Tibor Szerencs,
Lengyelné Bús Zita Legyesbénye és Bodnár
László Bekecs polgármestere köszönte meg a
kivitelező munkáját, végül a résztvevők átvág-
ták a fejlesztés átadását szimbolizáló nemzeti-
szín szalagot. Nyiri Tibor lapunkkal közölte,
hogy Szerencsen, a Rákóczi úton elvégzett fel-
újítását követően több hiányosságot jegyző-
könyveztek a polgármesteri hivatal szakembe-
reivel, ami elsősorban a csapadékvízelvezetés-
hez, járdaszakaszok helyreállításhoz, a szegély-
kövek cseréjéhez és az útburkolati jelek festé-
séhez kapcsolódik. A hibajegyzéket megküldték
a Magyar Közút Nonprofit Zrt. B.-A.-Z. Megyei
Igazgatóságához, ahol jogosnak ismerték el a
megállapításokat és azokat továbbították a ki-
vitelezőnek – tájékoztatott a polgármester.

A köztisztviselők napja alkalmából kö-
szöntötte Nyiri Tibor polgármester a hiva-
tali dolgozókat július 7-én a Szerencsi Pol-
gármesteri Hivatal tanácskozó termében.
Az eseményen a városvezető hangsúlyoz-
ta, hogy nehéz időszak áll mögöttünk, hi-
szen a koronavírus-járvány elleni védeke-
zés nagy terheket rótt az önkormányza-
tokra, hozzátette elismerés illeti meg
mindazokat, akik példásan helytálltak a
veszélyhelyzetben is. Szerencsen minden
évben titkos szavazással döntenek a hiva-
tal munkatársai az év köztisztviselője el-
ismerés odaítéléséről. Idén a kitüntetést
Vámosné Czili Adrienn érdemelte ki, aki

30 éve a szerencsi hivatal megbecsült dol-
gozója. Szakmai tudása magas színvonalú,
munkáját a naprakész jogszabályismeret, a
kiemelkedő problémamegoldás, valamint
a lelkiismeretesség jellemzi. 2001 óta a hi-
vatal humánpolitikai osztályának vezetője,
feladatköréből adódóan kapcsolatot tart a
hivatal egészével, az intézmények vezető-
ivel és az ügyfelekkel egyaránt. Osztályve-
zetőként rendelkezik minden tekintéllyel,
ami munkaköre ellátásához szükséges.
Munkatársaival példaértékű kapcsolatot
alakított ki, többek között ezért is érdemel-
te ki az év köztisztviselője elismerést.

VEA

ElISMERÉS A KöZTISZTvISElőKNEK

ÁTAdTÁK A MEgÚjulT ÚTSZAKASZT
A Magyar Közút Nonprofit Zrt. 2018-
tól kezdődően a Komplex útfelújítási
Program keretében országosan több
mint 680 kilométernyi út teljes körű
felújítását indította el. Borsod-Abaúj-
Zemplén megyében a program kereté-
ben hazai forrásból megújult a 3611-es
jelű Köröm-Tiszalúc-Szerencs összekö-
tő út csaknem két kilométeres szaka-
sza Szerencs belterületén.

A szalagátvágás pillanata. Fotónkon balról jobbra Nyiri Tibor, Koncz Ferenc és Bodnár László.
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Gyászoló Család, Kedves Tünde, Zsófi, Ferkó és Bence! 
Gyászoló Gyülekezet!
A halál lényegéhez tartozik, hogy elszakít. Elszakít ezen a földön végle-
gesen minket attól, akit szeretünk, aki elmegy a minden élők útján. Ez a
halál természete, hogy elszakít. Koncz Ferenc, Feri viszont összeköt ben-
nünket. Ez meg az Ő természete volt: szerette, ha ott vannak körülötte,
akikkel megoszthatja életét, és vele vannak azok, akikért élt. Mi most
ennyit, ezt tudjuk tenni: idejöttünk, összejöttünk, a koporsó köré gyüle-
keztünk – mert a fájdalmat és a veszteséget együtt kell viselni. És azt
akarjuk, hogy akiknek a legnagyobb a veszteség – a családnak –tudják,
tudjátok: nem vagytok egyedül. Mi nem olyan népek vagyunk, akik ha
elragad valakit a halál közülünk a közélet küzdőteréről, akkor a fejünket
csóválva, kis szünetet tartva továbbmegyünk, folytatva a küzdelmet úgy,
ahogy előtte tettük. Lehet embernek maradni a politikában is. 
Ennek a sokak számára talán bátornak tűnő mondatnak egyik élő bizo-
nyítékát éppen most búcsúztatjuk el a földi élettől. Koncz Ferenc élő bi-
zonyítéka volt annak, hogy lehet embernek maradni a politikában is.
De jó volt hallgatni, amikor beszélt: összecserélhetetlen hangszín, hang-
hordozás. Mélyen a szemedbe nézett, összevonta tanárosan a szemöl-
dökét, és már mondta is: Taktaköz, Szerencs, Tokaj, Tiszaújváros, Hegyalja,
Zemplén gondját, búját, baját. 42 települését, falvakét, városokét. Úgy
mondta, hogy az nem vitt, hanem hozott, adott. Adott erőt, adott ener-
giát. Reményt adott arra, hogy érdemes. Érdemes perlekedni, küzdeni,
járni a parlament folyosóit, a minisztériumi szobákat. Érdemes vitatkozni,
meggyőzni, összehívni azokat, akikkel ennek a vidéknek a felemelése kö-
zös ügy lehet: szolgálat. Mert nekünk ez a küldetésünk: a magyar vidék
felemelése, visszaemelése arra a magaslatra, ahonnan évszázadokon ke-
resztül kenyeret – itt Hegyalján meg még nem akármilyen bort is –, élel-
met, kultúrát, gazdasági képességet, keresztény-magyar gyökerekből
táplálkozó erőt adott az egész nemzetnek, s bizony Budapestnek is. Mi-
lyen jó lenne, ha ezt ott is tudnák! Amikor megkérdeztem néha tőle, hogy
mi újság ott nálatok az egyházi világban, azt mondta, hogy mi itt mindig
együtt vagyunk. Katolikusok, reformátusok, görögök. Minden hívő ember.
Mint ahogy most is. „Mi saját utunkat járjuk, mert csak ez garantálja a
megmaradásunkat” – mondta egyik utolsó interjújában. 
Mindent megtett azért, hogy méltóak legyünk itt a teremtés, a természet,
a kultúrtáj gazdagságához, szépségéhez, Felső-Magyarország küzdelmes
történelméhez. Hogy érdemes legyen itt maradni, hazatérni, visszajönni,
letelepedni – érdemes legyen itt élni. 
Embernek maradni a politikában – ehhez az kell, hogy mindig tudjuk
és higgyük: céljaink, küzdelmeink túlmutatnak rajtunk. Amikor a mandá-
tumért küzdünk, amikor aláírásokat gyűjtünk, vállalkozásokért harcolunk,
óvodát építünk, utakat korszerűsítünk, templomokat újítunk – akkor ez
mindig több mint egyéni előmenetel, több mint egyéni ambíció és siker.
Mindez a közös szebb és jobb életünkért történik. Győzni – ez nem jelent
mást, mint hogy méltóvá válunk a feladat elvégzésére.
Embernek maradni a politikában – ehhez az kell, hogy lássuk az em-
bereket, akikkel küzdünk és akikért küzdünk. Csapat, közösség, közös
kudarcok és sikerek. Olyan jó volt hallgatni Koncz Ferenc küzdőtársait:
tűzbe mentek volna érte. Mentek is. Ha kellett, meg is égették magukat.
Jó volt vele együtt harcolni. Mindenre, mindenkire volt gondja, senkiről
sem akart elfeledkezni. Tanáremberként gondolt az érettségizőkre, gon-
dolt a tanár kollégákra. 
Egy forró időszakban tanárfórumra invitált Tiszaújvárosba, miniszterként.
Azt mondta, hogy nyugodjak meg, végig ott fog állni mellettem, nehogy
inamba szálljon a bátorságom. 

Az elmúlt hónapokban különösen törődött az ápolókkal, a mentősökkel,
az orvosokkal, a kórházak felszerelésével. A Mentők napján alig több
mint két hónappal ezelőtt így nyilatkozott: „azt kívánom, mindenkinek,
hogy ne érje baleset, azt kívánom mindenkinek, hogy ne legyen szüksége
a mentősök segítségére.” Ha sejthette volna…

Gyászoló Testvérek! Az ügy, ami rajtunk túlmutat, nemzeti ügy. Ezek is
az ő szavai: „Már gyermekként is azt hallottam a szüleimtől, hogy az a
magyar, akinek fáj a Trianon. Mit is érezhet az ember a Bocskaiak, a Rá-
kócziak földjén. (…) Én egyfajta büszkeséget érzek, hogy annak ellenére,
hogy példátlanul megcsonkítottak minket {magyarokat}, (…) az összma-
gyarság megkerülhetetlen része Európának.”
Jó hazafi volt. A határ másik oldalán fekvő Rozsnyó díszpolgára. Jó pol-
gármester volt, Szerencs díszpolgára. Az év polgármestere 2016-ban. Jó
képviselő és mindenekelőtt: olyan jó ember. Igazi derék, magyar, erős
hangú, határozott, őszinte és hűséges. Harcostárs és úriember, honatya
és városatya, tanárember, testvérbáty, férj és édesapa. Szerette a békes-
séget, pedig ízig-vérig kuruc volt.
Kevesek érdemelnek ki ennyi szeretetet, őszinte elismerést, tiszteletet,
megbecsülést. Még az ellenfelektől is. Sohasem gyűlöletre épített, hanem
az összefogás erejében hitt. 
Ha kellett, az ellenfélnek is juttatott a szerencsi csokoládéból. „Hátha”
– mondta mosolyogva. Hátha mosolyra fordul a parlamentben a vi-
csorgó arc. Mi, frakciótársak, persze mosolyogtunk. Nem esett nehe-
zünkre, hiszen szép és okos lánya, Zsófi osztotta a Melódiát. Milyen
büszke volt rá! 

BAlOg ZOlTÁN BÚCSÚBESZÉdE
KONCZ FERENC RAvATAlÁNÁl
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Embernek maradni a politikában – ehhez erre is szükség van: hogy
meg tudjuk különböztetni a közéletben is az embert és a tetteit. Ha el-
lenfél, akkor tettei, programja, működése ellen harcolunk, de az embert,
Isten teremtményét, tiszteletben tartjuk akkor is, ha ő tiszteletlen. 
Az ember sohasem azonos tettei összességével – amikor temetünk, ez
az ősi keresztény igazság különösen mély és magas értelmet nyer. A halál
mélysége és a feltámadás magassága ad neki értelmet.
Kedves Tünde! Akkor jártam, akkor jártunk először nálatok, amikor na-
gyon mélyen voltunk a közéletben. 2002 nyarán, a vesztes csata után,
az embereket és új utakat kereső volt és jövendő miniszterelnökkel.
Micsoda vendégség volt! Talán húszan is ültünk a reggeliző asztalnál,
áradt a figyelem, az elszánás, a szeretet. A szeretet, mely Tündét és Ferit
több mint 35 éven keresztül összekötötte. A gyerekek nyüzsögtek körül-
öttetek, az utcára kijövő szomszédok önzetlen megbecsülése vett körül
bennünket. A templomdombon megszólalt a tárogató… s Feri azt kér-
dezte tőlem: „Zolikám, lesz még itt feltámadás?” Akkor azt mondtam:

Ferikém, lesz! Lesz a magyarnak, a keresztényeknek, a Kárpát-medencé-
nek… Most meg azt mondanám, kedves Feri, hogy Neked sem ez az
utolsó út.
Hiszen nem csak azért hisszük és valljuk a test feltámadását, mert olyan
nehéz elfogadni és elképzelni, hogy már soha többé, már vége, már vé-
gérvényesen vége… Mert ugye a porrá lett ember feltámadását sem va-
gyunk képesek elképzelni, s talán elfogadni sem. De nem is elképzelni
kell! Hanem hinni, remélni és szeretni. Hinni akkor is, amikor nincs válasz
a miértre, és arra sem, hogy most mi lesz. 
Mi lesz utána? Veletek? Velünk? És mi lesz vele? 
Hol és hová, milyen mélységbe, magasságba került, s milyen magasságba
emeltetik? Higgyétek el, nem valamilyen tudásból lesz a remény, hanem
a bizalomból, a hitből, hogy az Élet Ura mondja ki az utolsó szót. Fölötte
is. A halál részleges győzelmet aratott, de mi az élet nevében hiszünk,
remélünk és szeretünk. Ez adjon erőt és vigasztalást! 

Nyugodj békében, Koncz Ferenc!

KONCZ FERENC ORSZÁggyűlÉSI KÉPvISElőTől KülöN BÚCSÚZTAK 
A NyÁRÁdMENTI MOTOROS BARÁTI TÁRSASÁg 

ÉS A SZERENCSI MOTOROSOK BARÁTI KöRÉNEK TAgjAI.
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A városvezető 2020 május 1-vel Szabó István
önkormányzati képviselőt nevezte ki főállású al-
polgármesternek, aki letette az esküt a képvi-
selő-testület előtt. Ezt követően zárt ülésen tár-
gyalták a Szántó J. Endre Egyesített Szociális és
Egészségügyi Intézet intézményvezetői pályá-
zatának elbírálását. A testület döntése alapján
Dr. Bobkó Géza marad továbbra is az intézmény
vezetője a következő öt évben. Ezt követően a
nyilvános napirendi pontokat tárgyalta a grémi-
um. Elsőként a Szerencsi Óvoda és Bölcsőde
2019/2020. nevelési évben végzett tevékenysé-
géről hallhattak tájékoztatót a képviselők. Kecs-
késné Nagy Edit intézményvezető elmondta,
hogy az első, vezetőként eltöltött év nagy kihí-
vás volt számára. Az óvodában a kitűzött célo-
kat meg tudták valósítani, annak ellenére, hogy
a járvány időszaka az ő munkájukat is megne-
hezítette. Hozzátette: hat továbbképzést szer-
veztek a nevelési évben, amelyeken az óvoda
minden dolgozója részt vett. A képzések során
olyan hasznos szakmai tudással lettek gazda-
gabbak a nevelők, amit be tudtak építeni a min-
dennapi tevékenységükbe. A tájékoztatót köve-
tően a képviselők elismerésüket fejezték ki ez
egész évben végzett munkáért és a beszámolót
egyhangúan elfogadták. A második napirendi
pontban tájékoztatót hallhattak az ingatlanka-
taszterről a résztvevők. Szabó Lászlóné a város-
fejlesztési osztály vezetője elmondta, hogy a ta-
valyi év során és idén év elején is több döntés
született az önkormányzati ingatlan vagyont
érintően, voltak eladások és vásárlások. Ezek
elsősorban a pályázati célok megvalósításához

kapcsolódtak. Elhangzott, hogy jelenleg 614 in-
gatlana van a városnak, belterületi ingatlan 460
külterületi pedig 153. A következőkben a Sze-
rencsi Városüzemeltető Nonprofit Kft. 2019. évi
beszámolóját tárgyalták a képviselők, Takács M.
István ügyvezető kiemelte, hogy a társaság
2019. évi pénzügyi forrásának a végösszege
610784000 forint volt, az adózott eredmény pe-
dig 8750000 Ft. Az ügyvezető kiemelte, hogy
ezt az eredményt igazi kihívás lesz felülmúlni a
jövőben. A Szerencsi Városgazda Non-Profit
Kft. beszámolója következett, Tóth István
ügyvezető előadásában. Mindkét tájékoztatót
a pénzügyi bizottság tárgyalta és a testület
egyhangúan elfogadta.
A 2019. évi zárszámadást is vizsgálták a hona-
tyák. Czakóné Szikszai Orsolya, pénzügyi osz-
tályvezető elmondta, hogy a helyi önkormány-
zat gazdálkodásának alapja az éves költségve-
tés, melynek teljesítését az adott év zárszám-
adás mutatja be. Elhangzott, hogy az intézmé-
nyek működésében az elmúlt évben változás
nem történt, azonban nagy terhet jelentett a
kötelező béremelések kigazdálkodása, valamint
az önként vállalt feladatok ellátása. Tovább ne-
hezítette a helyzetet, hogy a feladatfinanszíro-
zásban ezen kötelezettségek fedezete nem je-
lenik meg, jelentősen rontva ezzel az önkor-
mányzat gazdasági és likviditási helyzetét. 2019-
ben tovább folytatódtak a nyertes EU-s pályá-
zatok megvalósításai. A beszámolót elfogadta
a testület. Lakossági víz és csatornaszolgáltatás
támogatását célzó pályázat benyújtását is meg-
szavazták a képviselők.

Ezt követően a Szerencsi Művelődési Központ
és Könyvtár, a Zempléni Múzeum, valamint a
Szerencsi Városüzemeltető Nonprofit Kft. ala-
pító okiratának módosításáról döntöttek a ho-
natyák. Elhangzott, hogy február 27-én dön-
tött a testület, hogy szeretné átszervezni in-
tézményeit. Márciusban megtörtént a kérvény
benyújtása, és június 15-én érkezett meg az
Emberi Erőforrások Minisztériumának vélemé-
nyezése, ami szerint tekintettel arra, hogy az
átszervezéssel a jogszabályok által előírt fel-
adatok ellátása folyamatos marad, és várha-
tóan javul is, az intézmény átszervezését tá-
mogatja. Utolsó napirendi pontban Nyiri Tibor
polgármester számolt be az elmúlt hónapok
eseményeiről valamint döntöttek a Turisztikai
Központban található irodahelyiség bérbeadá-
sáról is. 
Szerencs Város Képviselőtestülete július 2-án
rendkívüli testületi ülést tartott, ahol az orvosi
rendelő korszerűsítését érintő pályázatban való
részvételről született döntés. Szabó Lászlóné a
városfejlesztési osztály vezetője elmondta,
hogy Szerencs háziorvosi rendelői közül az 
1-es számú körzetnek otthont adó Jókai úti
rendelő nem került bele az előző években meg-
történ felújítások sorába, aminek az volt az
oka, hogy az önkormányzat nem 100%-os tu-
lajdonosa voltz az ingatlannak így nem volt jo-
gosult pályázat benyújtására. Idén lehetőség
nyílt az épület megvásárlására így elhárult ez
az akadály. Júniusban jelent meg az önkor-
mányzati feladat ellátásra vonatkozó Bel-
ügyminisztériumi pályázat, aminek határideje

vÁROShÁZI NAPló
Szerencs Város Önkormányzata június 25-én tartotta soron következő testületi ülését. Nyiri Tibor polgármester az ülés
kezdetén köszönetét fejezte ki mindazoknak a munkatársaknak, akik kivették a részüket a koronavírus-járvány elleni vé-
dekezésben.
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július 10-e volt, ezért volt szükség a rendkívüli
ülés összehívására. Mint ahogy a korábban ki-
dolgozott műszaki tartalomban is szerepelt, el
kell végezni a rendelő akadálymentesítését, va-
lamint a teljes belső felújítását, vizesblokk ki-
alakítását, a külső rekonstrukciót és a tetőszer-
kezet helyreállítását. Ezeknek a mun káknak az
összköltsége bruttó 15 millió forint, a pályázat
felhívása alapján 75%-os támogatási arány ér-
hető el tehát összesen 11 millió 250 ezer forint.
Ehhez kapcsolódik egy másik határozati javas-
lat is, ami arra vonatkozik, hogy vizsgálja meg
az önkormányzat a megvásárolt ingatlanrész
hasznosítási lehetőségeit figyelembe véve,
hogy azok a feladatellátáshoz kapcsolódjanak,
és így a későbbiekben pályázni lehessen az
épület további részeinek a felújítására is. A be-

számolót követően Bobkó Géza elmondta,
hogy a pénzügyi bizottság tárgyalta egyetér-
tenek a törekvéssel, hiszen szükséges a felújí-
tás. Ezt követően zárt ülésen tárgyalták a fo-
lyamatban lévő közbeszerzési eljárások ügyét.
Szintén ezen a napon döntött a testület a 37-
es számú főút négynyomúsításához kapcsoló-
dó terület eladásáról. Szabó Lászlóné beszámo-
lójában elhangzott, hogy a járványhelyzet ide-
jén, 2020. áprilisában érkezett a megkeresés a
Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt.-től, hogy
a 37-es számú főút Gesztely–Szerencs közötti
szakasza négynyomúsításához elindították a
területszerzési eljárásokat. A levélben felsorol-
ták azon helyrajzi számú ingatlanokat, amelyek
Szerencs Város Önkormányzatának tulajdonát
érintik, illetve felvázolták, hogy az érvényben

lévő jogszabályok alapján az országos főút ál-
tal érintett területrészeket a beruházás lezárá-
sát követően lehetősége van ingyenesen meg-
kapnia a magyar államnak vagy a kisajátítást
helyettesítő adásvételi szerződés keretében is
megszerezhetik az ingatlant, amennyiben az
önkormányzat hozzájárul. Nyiri Tibor polgár-
mester hangsúlyozta, hogy egyértelműen az
utóbbi lehetőséget választotta az önkormány-
zat, hiszen így több mint 3 millió forinttal nő a
költségvetés bevétele. Ezt követően a testület
egyöntetűen megszavazta az eladásról szóló
javaslatot.
(Szerencs Város Képviselő Testületének
üléseit teljes terjedelmében megtekinthe-
tik a Szerencsi Hírek Youtube csatorná-
ján.) VEA

A Szerencsi Többcélú Kistérségi Társulás, Társu-
lási Tanácsa július 9-én tartotta soron következő
ülését a Szerencsi Polgármesteri Hivatal tanács-
kozó termében. Az első napirendi pontként a
Nemzeti Közművek Észak-Magyarországi régió-
vezetője, Borza Marianna bemutatkozó tájékoz-
tatóját hallhatták a megjelentek. Borza Marianna
beszámolt az NKM feladatairól, valamint ismer-
tette a hozzá tartozó önkormányzatokkal kap-
csolatban lévő tagvállalatok listáját is. Szó esett
továbbá a Nemzeti Közművek felépítéséről is. El-
hangzott az is, hogy a Nemzeti Közművek a leg-
nagyobb ügyfélszámmal, és országos lefedett-
séggel rendelkező energiapiaci közműszolgálta-
tó. A második napirendi pontban a társulás 2019.
évi beszámolójának elfogadása szerepelt. Itt el-
hangzott, hogy a társulás a támogató szolgálat
mellett, a jelzőrendszeres segítségnyújtást, a házi
segítségnyújtást, belső ellenőrzést, és építési fel-
adatokat is ellát valamint Biztos Kezdet Gyere-
káhazakat is működtetet a kistérséghez kapcso-
lódó településeken. Összesítve a Szerencsi Több-

célú Kistérségi Társulás Tanácsa 2019. évi zár-
számadását 265 237 702 Ft költségvetési bevé-
tellel és 253 135 661 Ft kiadással állapították meg.
A zárszámadást a társulás elfogadta. Szintén
ezen a napon tárgyalták a társulási térítési díjak

felülvizsgálatát, valamint a társulás felülvizsgált
Szervezeti és Működési Szabályzatát is elfogad-
ták. Ezen felül döntöttek a társulás tulajdonát ké-
pező gépjárművek, tagönkormányzat részére
történő tulajdonba adásáról is.

ülÉSEZETT A KISTÉRSÉgI TÁRSulÁS

A szerencsi köztemető ravatalozójából
július 17-én délután kísértük utolsó útjára
a tragikus hirtelenséggel elhunyt ország-
gyűlési képviselőt, településünk korábbi-
polgármesterét.
Koncz Ferencnek 2019-ben a város dísz-
polgára kitüntetést adományozott a
képviselő-testület, amelynek határozata
alapján az elhunytat Szerencs Város Ön-
kormányzata saját halottjának tekintet-
te. A hozzátartozók döntése alapján az
országgyűlési képviselőtől a Fidesz frak-

ció saját halottjaként vettünk végső bú-
csút. A gyászszertartást a család akara-
tának megfelelően szervezték, amit Sze-
rencs Város Önkormányzata tiszteletben
tartott.

A gyász fájdalmában Szerencs Város
Képviselő-testülete nevében őszinte
részvéttel osztozom!

Nyiri Tibor, 
Szerencs polgármestere

BÚCSÚZTuNK KONCZ FERENCTől
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Szerencs Város Önkormányzata Képviselő-testületének többször mó-
dosított a pénzbeli és természetbeni támogatásokról szóló
3/2015.(II.26.) rendelet 9.§-ban meghatározott feltételek alapján tan-
évkezdési támogatás állapítható meg az általános iskolai, valamint kö-
zépfokú oktatási intézményben tanulmányokat folytató gyermek/ek
jogán annak a szülőnek, vagy más törvényes képviselőnek, aki a ké-
relem benyújtását megelőző egy éve Szerencs város közigaz-
gatási területén állandó lakcímmel rendelkezik.
Tanévkezdési támogatásra jogosult továbbá saját jogán az a nagykorú,
aki első felsőfokú végzettsége megszerzése érdekében nappali oktatás
munkarendje szerint tanulmányokat folytat és a kérelem benyújtását
megelőző egy éve Szerencs város közigazgatási területén állandó lak-
címmel rendelkezik.
A támogatás összege 10.000 Ft/tanuló, melyet vásárlási utalvány for-
májában kapnak a jogosultak.
A támogatás kérelemre állapítható meg, melyet 2020. július 15. és
2020. október 15. napja között lehet előterjeszteni a Szerencsi Polgár-
mesteri Hivatal Igazgatási és Hatósági Osztályán.

A kérelem letölt-
hető Szerencs vá-
ros honlapjáról,
illetve beszerez-
hető a Szerencsi
Polgármesteri Hi-
vatal információs
pultjánál. A kére-
lemhez csatolni
kell közép-, illet-
ve felsőoktatás-
ban résztvevő ta-
nulók esetében az oktatási intézmény által kiadott tanulói/hallgatói
jogviszony fennállásának igazolását.
A koronavírus járvány okozta nehéz gazdasági helyzet következtében
az utalványok megrendelésére a megszokottnál később kerül sor. Az
átvétel időpontjáról a jogosultak írásban kapnak értesítést. Kérjük szí-
ves türelmüket és megértésüket.

Korábban már beszámoltunk arról, hogy a Zöld Város projekt keretében,
Európai Uniós támogatásból, új játszótérrel bővült Szerencs az Erzsébet
téren. A beruházás júniusra elkészült, a gyerekek a szükséges engedélyek
megérkezését követően a hónap végétől vehették birtokba a közösségi
teret. Annak érdekében, hogy megóvják az illetéktelenektől az eszközö-
ket zárható kerítéssel vették körbe a területet, így minden nap 8-20 óra
között vehetik igénybe a családok a játékokat. Az ünnepélyes megnyitót
július 4-én tartották a Szerencsi Művelődési Központ és Könyvtár szer-
vezésében. A rendezvényen Nyiri Tibor polgármester köszöntötte a je-
lenlévőket, aki hangsúlyozta, hogy a gyermekek fejlődéséhez elenged-
hetetlen a játék, amihez biztonságos eszközök szükségesek. Az elkészült
játszótér nagy segítséget nyújt ebben. Ezt követően a vidámságé volt a
főszerep. A kicsiknek Rita bohóc színes lufi figurákkal kedveskedett, va-
lamint aszfaltrajzversenyen élhették ki kreativitásukat a gyerekek, az ön-
feledt játék mellett. Az eseményen közreműködtek a szerencsi Logiklub
tagjai is, akik frissítővel és aprósüteménnyel kínálták a résztvevőket.

gyERMEKEK vIdÁM üNNEPE

Több mint harmincan csatlakoztak ahhoz a felhíváshoz, amit a Sze-
retlek Szerencs civil szervezet kezdeményezett a Hidegvölgy úti ját-
szótér megújítása érdekében. Az érdeklődők július 4-én ragadtak
ecsetet, és fogtak neki a gyermekek számára kialakított tér meg-
szépítéséhez. Az önkéntesek lefestették az elhasználódott és meg-
kopott eszközöket, valamint a hulladéktárolókat is. Szabó István al-
polgármester, az esemény főszervezője arról adott tájékoztatást,
hogy a civil szervezet korábban is rendezett hasonló programokat,
ősszel közösségi faültetéssel járultak hozzá a környezet védelméhez,
amit tavasszal folytatni szerettek volna, azonban a járványhelyzet
ezt megakadályozta. A jövőben is terveznek ilyen alkalmakat, hiszen
bőven akad a városban olyan terület, ami rekonstrukcióra szorul. A
szombat délelőtti rendezvény során a gyerekeknek játékos foglal-
kozásokkal kedveskedtek, valamint frissítővel és szendvicsekkel lát-
ták el a segítőket.

Nagy örömmel vették birtokba a játékokat a gyerekek.

MEgSZÉPülT A jÁTSZóTÉR

TANÉvKEZdÉSI TÁMOgATÁS



– Szerencsen jártam általános iskolába, a kö-
zépiskolát Kecskeméten kezdtem el a Piarista
Gimnáziumban. Gyerekként ez hatalmas válto-
zás volt az életembe, de nagyon szerettem ide
járni. Az érettségit követően biológus szerettem
volna lenni, de agrármenedzser és logisztikus
diplomákat szereztem 1999-ben. Műszaki pá-
lyán kezdtem a karrieremet, de végül visszatér-
tem Szerencsre. Itt besegítettem a családi vál-
lalkozásba és folyamatosan tanultam szüleimtől.
2002-ben alapítottam a tokaji Halász Cukrász-
dát, amely a város elegáns kávé- és sütemény-
fogyasztási kultúráját népszerűsíti. A cukrász-
üzemünkben a termelés 33. éve folyamatos,
melyet kiszállítással 2002-től erősítettem. Jelen-
leg csaknem 40 településen vagyunk jelen ter-
mékeinkkel.
Halász Tamás folyamatosan fejleszti magát,
minden lehetőséget megragad, hogy tudása
legjavát tudja nyújtani a vásárlóknak. Számára
nagyon fontos a tradicionális receptúrák nép-
szerűsítése, de emellett a vállalkozása növeke-
désén is dolgozik. A közelmúltban nyitotta meg
kapuit a kisHalász Cukrászda, az egykori Kovács
Cukrászda helyén.
– Laci bácsival nagyon régóta ismertük egy-
mást, így hamar értesültem arról, hogy ő már
nem szeretné tovább üzemeltetni a családi
fagylaltozójukat. Ez a cukrászda nem csupán
Szerencsen, hanem a környéken, sőt távolabbi

helyiségből idelátogatók körében is nagyon
népszerű volt, ezért úgy gondoltam, hogy nem
szabad veszni hagyni ezt a vendéglátó egysé-
get, és tettem egy ajánlatot. Többszöri egyez-
tetés után végül megkaptuk azt a bizalmat,
hogy mi vihetjük tovább a tradíciókat, tehát a
saját termékkínálatunk mellett a régi jól meg-
szokott sütemény és fagylalt ízek is megmarad-
tak. Mindent úgy szeretnénk csinálni, mint an-
nak idején Juhász bácsi, és így a nyomdokaiba
lépni. Azt gondolom. hogy a két cukrász dinasz-
tia egyesítette a tudását és termékeit, aminek
a visszajelzések alapján a vásárlók nagyon örül-
nek. A tradicionális termékeink közül a legked-
veltebbek és a leghíresebbek a házi recept alap-
ján készülő sajtos pogácsa, eszterházy torta,
csoki torta, krémesek.
A dinamikus, fiatalos szakmai csapat folyama-
tosan részt vesz cukrász kiállításokon, szakmai
bemutatókon, versenyeken, ezáltal is fejlesztik
szakmai kompetenciáikat. A cukrászüzemük rit-
musát, lendületét adja, hogy jelenleg 3 autóval
kb. 40-50 km-es körzetben 40 üzletbe szállítják
a termékeiket napi rendszerességgel. Elvárás ve-
lük és magukkal szemben is a folyamatos ter-
mékfejlesztés, terméklista bővítése. A kiépített
vevőkörük bízhat a hagyományos sütemények
mellett az új ízekben és termékekben. Halász
Tamás szívén viseli a szerencsi édességgyártást,
éppen ezért írta alá azt az együttműködési
megállapodást – a Szerencsi Bonbon Kft, a
Nestlé Hungária Kft, és Szerencs Város Önkor-
mányzatával karöltve—ami az édesipar fejlő-
dését szolgálja.
– 2018-ban írtuk alá ezt az együttműködési
megállapodást azért, hogy a szerencsi élelmi-
szer előállítás nagy múltú hagyományai a jövő-
ben is tovább éljenek és a vállalkozások fenn-
tartható fejlődése biztosított legyen, ezáltal to-
vább fejlődhet Szerencs gazdasági élete és az
itt élők jóléte. Mi vállalkozók már évek óta
szembesülünk a szakképzett munkaerő hiányá-
val, ezért közösen kezdeményeztük az édesipari
termékgyártó szak beindítását duális képzés
keretében. 1989 után 2019/2020-as tanévben
az első évfolyam meg is kezdte tanulmányait.
A cukrászüzemünkben 12 diák kezdte meg nyári
szakmai gyakorlatát július végén. A magas szín-
vonalú gyakorlati képzés alapvető feltétele,
hogy a képzőhely technikai felszereltsége adott
legyen, és legyen olyan képzett szakember, aki

rendelkezik az oktatáshoz szükséges szabad ka-
pacitással, és némi pedagógiai érzékkel is. Ezek-
kel a kompetenciákkal rendelkezik a Halász Pro-
dukt Kft. A jövőben szeretném továbbfejleszte-
ni a vállalkozásomat, és egy olyan nagy volu-
menű egységet létrehozni, amely nem csak a
helyi célközönséget próbálja megcélozni, ha-
nem regionális, de akár országos szinten is ké-
pes magával ragadni a fogyasztókat. Külön kö-
szönöm a tragikusan elhunyt Koncz Ferenc or-
szággyűlési képviselőnek, hogy felkért az
együttműködési megállapodásban való részvé-
telre a nagy vállalatokhoz csatlakozva, amely
igen nagy előrelépés lehet a mi kis cégünknek.
Őrá emlékezve becsületbeli ügyként folytatjuk
a munkásságát.
Halász Tamás a napokban átvette a Magyar
Nemzeti Gasztronómiai Szövetség Elnökségétől
a magyar gasztronómiáért végzett kimagasló
munkájáért járó Gasztronómiáért érdemérmet.
Hozzátette: – Ez a díj nem csak az eddigi csa-
patmunkánk eredménye, hanem a jövőbeli te-
vékenységeink felelősségvállalása is egyben.
Kötelességünk a hivatásunk – zárta sorait a
cukrászmester.

VEA

Halász Tamás cukrász családból származik, de kamaszként még más pályát kép-
zelt el magának. Ma már Tokajban lévő cukrászdája mellett, Szerencsen cuk-
rászüzemet működtet, valamint nemrég nyitotta meg a kisHalász cukrászdát is,
amit Kovács László cukrászmestertől vett át.
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„SZERETNÉM A RÉgI CuKRÁSZ
hAgyOMÁNyOKAT MEgőRIZNI”

Halász Tamás a napokban rangos elismerést 
kapott.

A Magyar Gasztronómiai Szövetség érdemérme.



A III. Körömi Rákóczi Emlékfutást június 27-én
rendezték meg, melynek kiindulópontja Sze-
rencs volt. Az eseményt Tóth Tibor Köröm pol-
gármestere, valamint Bánné dr. Gál Boglárka a
Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés elnö-
ke, nyitotta meg, aki üdvözölte a résztvevőket.
Az emlékfutás ötlete 2018-ban fogalmazódott
meg annak kapcsán, hogy II. Rákóczi Ferenc fe-
jedelem Szerencsről indult Köröm irányába, az
1707. május 31. - június 22. közötti időszakra
meghirdetett országgyűlés helyszínére, Bekecs,
Taktaharkány és Tiszalúc érintésével. A futóver-
senyen tizenhét csapat és huszonöt egyéni at-
léta képviseltette magát, köztük a Szerencs VSE
sportolói.
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KöRöMIg
FuTOTTAK

A kormány idén is meghirdette a nyári diákmun-
ka programot, amiben 16-25 év közötti nappali
tagozatos tanulók vehetnek részt, július 1. és au-
gusztus 30. között. A program indításának célja,
hogy csökkentsék a fiatalkori inaktivitást, vala-
mint, hogy elősegítsék a munkatapasztalat és
a jövedelem szerzését. 2020-ban több mint 21
ezer fő jelentkezett a felhívásra. Szerencsen
összesen 60 diáknak biztosítottak munkalehe-
tőséget, a Szerencsi Városgazda Non-Profit Kft-
nél. A fiatalok nagy segítséget jelentenek ebben
az időszakban. Részt vesznek a város köztere-
inek megszépítésében, a virágágyások gondo-
zásában. Ezenfelül a cég tulajdonában lévő
nyolc hektáros földterület gyomtalanításában,
valamint a szőlőterületeken felmerülő munka-
folyamatokba is bekapcsolódnak. A diákok na-
ponta 6 órában dolgoznak, folyamatos felnőtt
felügyelet mellett.
A program keretében a béreket támogatják, a
százszázalékos támogatás legfeljebb két hónap-
ra adható, július 1. és augusztus 31. között, ma-
ximum napi hat órás időtartamra. A támogatás
a minimálbér, illetve a garantált bérminimum
időarányos részének felel meg, így a szakkép-
zettek esetében 88 500 forint, a szakképzett-
séggel nem rendelkezők esetében 76 125 forint
lehet személyenként és havonta a támogatás.
Fontos az, hogy a 25 év alattiakra vonatkozik a
munkahelyvédelmi akcióterv kedvezménye, így
nem kell járulékot fizetni a nyári diákmunka
programban foglalkoztatottak után, ami továb-
bi segítséget jelent az önkormányzatnak. Az el-
következendő időszakban tervezik a parkok, a
közterületen lévő padok rendbetételét és a ke-
rítések festését is.

VEA

A Szerencs VSE sportolói is rajthoz álltak.

dIÁKMuNKÁvAl TölTIK A NyARAT

A virágágyásokat gondozásában is részt vesznek a diákok.
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A rendezvénysorozatról július 2-án adtak bővebb tájékoztatást a szervezők,
a Grand Tokaj Szegi Pincében megtartott sajtótájékoztató során. Az esemé-
nyen Turjányi Miklós fesztiváligazgató hangsúlyozta, hogy sokáig bizonytalan
volt a fesztivál sorsa a járványhelyzet miatt, de a szervezők töretlenül vé-
gezték munkájukat, ezért is nagy öröm, hogy kedvezően alakultak a körül-
mények, így nem marad el az immár 29. Zempléni Fesztivál. Ezt követően
Hollerung Gábor művészeti vezető ismertette részletesen a programokat,
kiemelve, hogy az igazán összművészeti, és széles közönséget megszólító
fesztiválok közül a Zempléni Fesztivál lesz az egyetlen, ami idén megrende-
zésre kerül. 
Nyiri Tibor, Szerencs polgármestere lapunknak nyilatkozva kifejtette, hogy a
térség egyik kiemelkedő eseménye a Zempléni Fesztivál, ami 1992 óta gaz-
dagítja szűkebb régiónk kulturális életét. A rendezvény egyik helyszíne Sze-
rencs, aminek köszönhetően színházi előadások jazz- és komolyzenei konc-
ertek, valamint kiállítások várják a közönséget településünkön. A négy
zempléni város mellett további önkormányzatok anyagilag is támogatják a
program megvalósítását. Meggyőződésem, hogy Zemplénben az idegen-
forgalom, a turizmus fejlesztése csak közösen, összefogással, egymás célki-
tűzéseinek megismerésével és támogatásával lehet sikeres. erre szolgál pél-
daként a fesztivál. Az idén a szervezőknek nem volt könnyű a dolguk, hiszen
tavasszal a koronavírus-járvány nehezítette az előkészítő munkát. Július ele-

jén azonban már bizonyossá vált, hogy augusztus 14-23-a között huszon-
kilencedik alkalommal hívja és várja Tokaj-Hegyalja a vendégeket az esz-
tendő legnagyobb hazai összművészeti kulturális eseményére. Szerencs két
programnak ad majd otthont, augusztus 15-én. A gyerekek Violin király és
Hanga királykisasszony történetét ismerhetik meg a Rákóczi-vár belső ud-
varán, Joós Tamás énekmondó előadásában. Szintén augusztus 15-én Góré
Szabina festőművész kiállításának megnyitójára várják az érdeklődőket. Este
pedig a Dohnányi Zenekar látogat városunkba, akik a bécsi klasszikusok
kompozícióját szólaltatják meg. Augusztus 16-án pedig a Gazda Bence Jazz
formáció szórakoztatja majd a közönséget.

Idén augusztus 14-23. között rendezik meg észak-magyar-
országi régió egyedi hangulatú kulturális, turisztikai és
gasztronómiai eseménysorozatát, a Zempléni Fesztivált.

hAMAROSAN ZEMPlÉNI FESZTIvÁl

A Szerencsi Művelődési Központ és Könyvtár idén is sikeresen pályázott
az Erzsébet tábor megszervezésére, így három turnusban összesen 60 diák
számára biztosítanak színes programokat a napközis tábor során. A gye-
rekek kézműves és sport foglakozások mellett megismerhetik a könyvtárat,
látogatást tesznek a Zempléni Múzeumba, ahol megtekinthetik a híres ké-
pes levelezőlap gyűjteményt is. A kirándulás sem maradhat el, idén a Be-
kecsi Lovastanya nyújtotta szórakozási lehetőségeket használhatják ki a
résztvevők. Itt közelebbről megszemlélhetik a baromfiudvar állatait, továb-
bá kalandjáték és lovaglási lehetőség is adott a táborozóknak. VEA

ERZSÉBET TÁBORBAN
A dIÁKOK Szerencs Város Önkormányzata tábort szervezett, az „Út a jövőbe” – In-

tegrált térségi gyermekprogramok a Szerencsi járásban, valamint Sóstó-
falva és Újcsanálos településeken című EFOP pályázat keretein belül. A
három turnusban megvalósuló táborba Megyaszóról, Rátkáról, Tállyáról,
Tiszalúcról, Legyesbényéről, Taktaszadásról és Újcsanálosról érkeztek alsó
tagozatos diákok, akik 5 napot töltöttek el városunkban. A gyerekeknek
színes programokat állítottak össze a szervezők. A résztvevők ellátogat-
tak a Turisztikai Központba, ahol a régi játékok kiállítása mellett a csoki
szobrokat is megcsodálhatták. Ezenfelül kirándulást tettek a Bekecsi Lo-
vastanyához, itt állatsimogató, lovaglás különböző ügyességi és kaland-
játékok várták a táborozókat. A csokoládégyártással is megismerkedhet-
tek közelebbről a gyerekek, Ekker Róbert szobrászművész közreműkö-
désével. Emellett vetélkedők, kézműves foglalkozások, lasertag, biciklis
akadályverseny, valamint tűzoltó bemutató és vadasparki kirándulás nyúj-
tott önfeledt szórakozást az iskolásoknak és kísérőiknek. A Széchenyi
2020 program keretében megvalósuló pályázattal Szerencs Város Önkor-
mányzatának célja, hogy a térségen belül csökkenjen a szegénység, il-
letve a társadalmi kirekesztődés kockázatának kitettek száma továbbá,
hogy megfékezze a nagyfokú elvándorlást és növelje a települések né-
pességmegtartó erejét. VEA

ÚT A jövőBE

Turjányi Miklós (balra), Hollerung Gábor és Goreczky Gergely a sajtótá-
jékoztatón.



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.

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. Gál Tamás háziorvos. Cím:
3900 Szerencs, Rákóczi út 75. Tel.: (47) 361-203. Rendelési idő: hétfő–
kedd: 8–12 óráig, szerda–péntek: 13–16 óráig. (Dr. Spak László után be-
töltetlenül maradt praxisban a háziorvosi rendelést ideiglenes Dr. Gál Ta-
más látja el.)
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. 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. 

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.

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.

Földgáz ügyintézéS SzerencS
Cím: 3900 Szerencs, Rákóczi út 62-66. (Posta). Nyitvatartás: szerda: 8–
16 óráig, csütörtök: 10–18 óráig, péntek: 8–16 óráig.

ügyeleteS gyógySzertárak
SZERENCS GYÓGYSZERTÁR
Július 27. – augusztus 2. és augusztus 24-30.: Cím: Szerencs, Gyár
út 40. (Tesco Áruház). Telefon: (0647) 560-302, (0647) 560-303. Nyitva
tartás: hétfő-szombat: 8-20 óráig, vasárnap: 8-16 óráig. Zárt ajtó melletti
ügyelet: hétfő-szombat: 20-22 óra, vasárnap: 16-22 óra. Készenlét: Na-
ponta 22 órától a másnap reggeli nyitásig. (Orvosi ügyelet igénye sze-
rint.)

CENTRUM GYÓGYSZERTÁR
Augusztus 3-9.: Cím: Szerencs, Rákóczi út 75. Telefon: (0647) 362-054.
Nyitva tartás: hétfő-péntek: 8-20 óra, szombat-vasárnap: 8-16 óra. Zárt
ajtó melletti ügyelet: hétfő-péntek: 20-22 óráig, szombat-vasárnap: 16-
22 óráig. Készenlét: Naponta 22 órától másnap reggeli nyitásig. (Orvosi
ügyelet igénye szerint.)

OROSZLÁN GYÓGYSZERTÁR
Augusztus 10-16.: Cím: Szerencs, Bekecsi út 8. Telefon: (0647) 361 433.
Nyitva tartás: hétfő-péntek: 8-19 óráig, szombat-vasárnap: 8-14 óráig.
Zárt ajtó melletti ügyelet: hétfő-péntek: 19-22 óráig, szombat-vasárnap
14-22 óra. Készenlét: Naponta 22 órától a másnap reggeli nyitásig. (Orvosi
ügyelet igénye szerint.)

ALBA GYÓGYSZERTÁR
Augusztus 17-23.: Cím: Szerencs, Rákóczi út 102. Telefon: (0647) 361-
530. Nyitva tartás: hétfő-péntek: 8-17 óra, szombat-vasárnap: 8-12 óra.
Zárt ajtó melletti ügyelet: hétfő-péntek: 17-22 óra, szombat-vasárnap: 12-
22 óra. Készenlét: Naponta 22 órától másnap reggeli nyitásig. (Orvosi
ügyelet igénye szerint.)
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Házasságot kötöttek: 
Váradi Anett Eszter – Dr. Beleznay György, Kalina Zsófia – Dr. Szabó
Ádám, Oláh Judit – Kovács Balázs, Orosz Edina – Merva Tibor, Tá-
borita Adél – Gergely Attila, Éles Mónika Emese – Gulyás Ádám,
Csepely Ivett – Dóka Krisztián, Máthé Panna – Visnyei Róbert Dá-
niel, Kurucz Veronika – Müller Tamás Zoltán, Lukács Éva Zsuzsanna
– Kiss Gábor, Csóka Margit – Fazekas József, Perduk Anita – Ko-
vács Péter, Pocsai Erzsébet – Pap László, Kavasánszki Eszter – Skri-
nyár Márk, Bozsek Brigitta – Tóth Lajos, Bardóczki Anita – Dr. Ko-
vács Richárd.

Elhunytak: 
Técsi Jánosné sz. Képíró Ibolya Magdolna (57), Tolnay Ferencné sz.
Bódi Margit (93), Frikker József (61), Kiss Lászlóné sz. Győrfi Julianna
(77), Czikó Bertalanné sz. Léhi Ilona ( 88), Lapis Istvánné sz. Hriczu
Mária Magdolna (76), Keszthelyi Jenőné sz. Sinkó Mária Eveline
(91), Király Jánosné sz. Kocsis Erzsébet (88), Gáll Béláné sz. Katona
Gizella (85), Péter Lászlóné sz. Molnár Julianna (92), Gombos János
(58), Trináczki Ferencné sz. Béres Julianna (93), Kubák Andrásné sz.
Dudra Anna (88), Petró László (76), Farkas Margit (83), Kovács Ist-
ván József (71), Kovács Jánosné sz. Kovács Erzsébet (90), Albert
Győző (75), Potvorszki Ferenc (66), Drofti Béláné sz. Makkai Etelka
(75), Dr. Takács István Ferencné sz. Béres Edit (67).

ANyAKöNyvI hÍREK



A mángold a disznóparéjfélék családjába, a ré-
paformák alcsaládba tartozó konyhazöldség,
legközelebbi rokona a cékla. Nevezik leveles ré-
pának is. Bár a Földközi-tenger környékén már
az i. e. V-IV. században ismerték, mégis mára Eu-
rópában szinte ismeretlen növényről van szó,
helyileg ismert Spanyolországban, Olaszország
déli részein, Franciaországban, vagy Németor-
szágban, Szerbiában és Horvátországban. Lágy
szárú kétéves növény, az első évben a gyökere
és lombozata, a második évben a magszára fej-
lődik ki, azonban mivel konyhai célra leveleit
használjuk, általában az első évben leszüreteljük
őket (amikor elkezdi növeszteni virágját és mag-
jait, akkor levelei elsatnyulnak). A növény ter-
mése a gomoly. Több fajtája van: a legelterjed-
tebbnek levelei mélyzöldek vagy halványabbak
(fajtától függően, de ismert lilás vagy pirosas le-
vélnyelű fajtája is), és a növény akár 60-80 cen-
timéteresre is megnőhet. Formája egy megnyúlt
kínai kelhez hasonlít. Talajban nem válogatós, de
igényli a sok napsütést és a vizet, melyből egy

nap akár 2 dl-t is elhasznál. Tavasz vé-
gén vetik, és júliustól késő őszig nö-
veszt ízletes leveleket. Az íze a spe-
nóthoz hasonló, de annál erőtelje-
sebb. A levelekből általában főzeléket
készítenek, a levélnyelek pedig a
spárgához hasonlóan használhatók
fel. A mángoldnak magas az A-, B1-,
B2- és C-vitamin tartalma, ezen kívül
cukrot, pektineket, szerves savakat
(oxálsav, almasav, citromsav), fosz-
fort, káliumot, kalciumot, vasat és
magnéziumot tartalmaz. A passzíro-

zott levelek kis téglácskák formájában fagyaszt-
hatóak anélkül, hogy ízükből vagy vitamintartal-
mukból veszítenének, és így télen is „friss” alap-
anyagot biztosít a főzelékekhez. Remek íze és
jótékony egészségügyi hatásai miatt érdemes
lenne minél gyakrabban beépíteni az étrendünk-
be. A mángold nagyon gazdag K-vitaminban:
egészségügyi előnyeit nagyrészt ennek köszön-
heti. Jól ízesíthető fokhagymával, amely tovább
fokozza étkezési értékeit. Nemcsak főzelék, ha-
nem olaszos rakott tészta, krémleves, vegetári-
ánus fasírt, saláta is készülhet belőle. Nagy
mennyiségben tartalmaz antioxidánsokat, van
benne például béta-karotin, kvercetin, karotino-
id és betalain. Kutatók úgy találták, hogy a mán-
gold kivonata megakadályozza a rákos sejtek
növekedését emlő-, vastagbél-, prosztata- és pe-
tefészek daganat esetében. Egy cukorbetegeket
vizsgáló törökországi kutatásban arra jöttek rá,
hogy a mángold csökkentette a résztvevők vér-
cukorszintjét. A növény összetevői ugyanis se-
gítik a glükóz-anyagcserét.

A közönséges gyújto-
ványfű a gyujtoványfű
félék családjának egyik
fajtája. Európa nagy ré-

szén, illetve Észak-Ameri-
kában és Ázsiában is meg-

található. Mezei, útszéli növény,
mely magyar nevét virágjának gyer-

tyára emlékeztető alakjáról kapta, ismeretes
még vadtátika néven is. A gyújtoványfüvet már
több száz éve használják a népi orvoslásban, fe-
kélyes sebekre és elfertőződött pattanásokra,
furunkulusokra. Belsőleg leginkább vízhajtó tu-
lajdonságai miatt használatos. Gyógyászati célra
a növény föld feletti részeit használják, melyet
június-júliusban, virágzáskor gyűjtenek. A ha-
gyományos gyógyászatban belsőleg leginkább
vízhajtónak, székrekedésre, epe- gyomor- és bél-

tisztításra használják. Jó hatással lehet epegyul-
ladásra, használható hashajtónak is. Teája bélfé-
reg űzésére is alkalmas. Külsőleg különböző fe-
kélyes sebek, elfertőződött pattanások kezelé-
sére használják, de aranyérbántalmak esetén is
javasolt ülőfürdőt készíteni a főzetéből. A gyúj-
toványfűből készülhet tea, melyet a forrázatké-
szítés általános szabályai szerint érdemes elké-
szíteni és belsőleg ajánlott. Készülhet belőle fő-

zet, ülőfürdőhöz vagy sebek lemosására, illetve
pép borogatásra, de akár kenőcsökbe is hasz-
nálható alapanyag, például aranyér kenőcs vagy
visszér bántalmak késztéséhez. Nem szabad fo-
lyamatosan inni, mert kiszáradást okozhat, ezért
legyengült szervezet esetén, kisgyermekek vagy
várandós, illetve szoptatós anyukák inkább ne
használják.

Vitelki László Gyógynövénybolt

Előző játékunk megfejtése: Az angelika Európa magasabb hegyvidékein és Észak-Euró-

pában honos. Nyertesünk: Magyar Jánosné, Szerencs, Liszt Ferenc utca 4. szám alatti ol-

vasónk, a Szerencsi Gyógynövénybolt (Szerencs, rákóczi út 108.) ajándékcsomagját nyerte. Az

ajándékutalvány átvehető a Szerencsi Polgármesteri Hivatal recepcióján. Új kérdésünk: Mire

alkalmas a gyújtoványfű teája? Megfejtéseiket augusztus 14-ig postázzák címünkre (3900

Szerencs, Rákóczi út 89.) vagy adják le a Polgármesteri Hivatal recepcióján.
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A hÉT gyógyNövÉNyE A gyÚjTOvÁNyFű

Rovatunkban ezúttal egy könnyű, gyorsan
elkészíthető recept, a gombás cukkinis pa-
lacsinta elkészítési módját ismertetjük
meg olvasóinkkal. 
Hozzávalók: 2 ek. cukkini (reszelt), só, 2 ek. csi-
perke gomba (reszelt), 2 db tojás, 2 ek. tönköly-
búza liszt, petrezselyemzöld, kapor, 1 dl tej, ás-
ványvíz, 1 tk. olaj (+ a sütéshez). 
Elkészítése: A reszelő durva fokozatán lere-
szeljük a cukkinit, megsózzuk, és 5-10 percig áll-
ni hagyjuk. A gombát is lereszeljük. A tojásokat
habosra keverjük, majd hozzáadjuk a lisztet, és
csomómentesre keverjük. Belerakjuk a kicsit ki-
nyomkodott cukkinit, a reszelt gombát és az
apróra vágott zöldfűszereket. Elkeverjük, majd
hígítjuk a tejjel és egy kevés ásványvízzel, és
beletesszük az olajat. Olajon a szokásos módon
kisütjük a palacsintákat, majd minden palacsin-
tát papírtörlőre szedünk, hogy leitassuk a feles-
leges olajat. Ízlés szerint sajttal, fokhagymás tej-
föllel vagy körözöttel töltjük. Jó étvágyat!

RECEPTKluB:

gOMBÁS 
CuKKINIS 

PAlACSINTA

A MÁNgOld
jóTÉKONy hATÁSAI



A legfontosabb cél az volt, hogy a helyi közösség
összefogásával visszaszorítsák a gyermekkori
túlsúlyt és elhízást, ami sajnos Magyarországon
is majdnem minden negyedik iskolást érint. A
projekt 2018 nyarán ért véget, amit a következő
tanévtől egy kétéves fenntartó szakasz követett
a város két általános iskolájában több mint hét-
száz gyermek részvételével. Az MDOSZ tizenkét
nagy témát dolgozott ki, az ehhez kapcsolódó
anyagokat a tanárok havi egy-két tanórán adták
át a diákoknak. A foglalkozásokon a gyerekek
átismételték az egészséges táplálkozás legfon-
tosabb alapjait. Emellett olyan új témákkal is
megismerkedhettek, mint például az energia-
egyensúly jelentősége az optimális testsúly
megőrzésében, az élelmiszerhigiénia, a helyes
élelmiszerválasztás, az élelmiszerpazarlás, a sze-
lektív hulladékgyűjtés, az újrahasznosítás, a di-
vatdiéták veszélyei és betekintést nyerhettek a
dietetikusi szakmába is. 
A szakmai szervezet a fenntartó program elején
és végén is kitöltetett a diákokkal egy tudás-
szint-felmérő kérdőívet, hogy mérhető legyen a
gyermekek ismereteinek gyarapodása. 

Az energia-egyensúly téma kapcsán az energia-
szükségletük kiszámításáról és az ennek meg-
felelő ételadagokról tanultak az iskolások. Az el-
ső felmérés szerint csupán 28%-uk tudta helye-
sen, hogy a számára megfelelő adag többek kö-
zött mitől függ (nem, életkor, fizikai aktivitás), a
második felmérésre már 43%-ra nőtt a helyes
válaszadók aránya.
A kenyerekre/pékárukra vonatkozó kérdésnél az
első felmérésben a gyermekek többsége úgy gon-
dolta, hogy a jóval alacsonyabb szénhidráttartal-
muk miatt érdemes a teljes kiőrlésű lisztből ké-
szült termékeket választani. A második felmérés-
ben viszont már a többség a helyes választ, azaz
a magasabb rosttartalmat jelölte meg előnyként.
Az étrend-kiegészítőkkel kapcsolatban azt a kér-
dést kapták, hogy szabadidős sportoláskor szük-
séges-e ilyen termékeket fogyasztani. Az első
felmérésben 47% adott helyes választ, azaz,
hogy a vegyes, változatos táplálkozás mellett az
esetek többségében nincs szükség az étrend-ki-
egészítőkre, a program végeztével 76%-ra nőtt
a jó választ adók száma.
A fenntartó programban a diákok jobban megis-
merkedhettek a dietetikusi hivatással is. Az első
felmérésben még a többség úgy gondolta, hogy
táplálkozási kérdésekben fitnesz, vagy életmód
tanácsadóra hallgatna leginkább, a második fel-
mérésben viszont zömmel már a dietetikust je-
lölték meg. Ez arra enged következtetni, hogy
ezek a fiatalok a jövőben valószínűleg megfelelő

szakemberhez fognak fordulni, ha az étkezésük-
kel kapcsolatban segítségre lesz szükségük.
Rendkívül pozitív eredménynek számít az is,
hogy a gyermekek háromnegyede (76%) tudta,
hogy az OKOSTÁNYÉR® a legújabb hazai táp-
lálkozási ajánlás.
A felmérésben a szakmai szervezet arra is kíván-
csi volt, hogy a diákok mennyire tartották köny-
nyen érthetőnek az anyagokat. Ezt egy ötfoko-
zatú skálán kellett értékelniük, ahol a tanulók
88%-a legalább négyest vagy annál jobbat adott
az érthetőségre. 
Az utolsó kérdés pedig arra irányult, hogy a
program végeztével mennyire érzik magukat tá-
jékozottnak a helyes táplálkozással kapcsolat-
ban. A gyermekek 77%-a úgy gondolta, hogy
felkészültebb lett ebben a témában és sok új is-
merettel bővült a tudása.
Az MDOSZ szakemberei a tanév befejeztével
végleg elköszönnek Szerencstől remélve, hogy
az átadott tudással nem csak a gyerekek, ha-
nem közvetve a családjaik táplálkozási szokásait
is sikerült helyes irányba terelni. Köszönet illeti
a tanárok mellett a szerencsi gyerekeket, akik
végig nyitottak voltak az új ismeretekre. A kér-
dőív eredményeiből is látható, hogy tudásuk
szépen fejlődött, aminek vélhetően hosszú tá-
von is pozitív hatása lesz, hisz felnőttként, saját
önálló életükben és majdani családjukban is
minden bizonnyal kamatoztatni fogják a meg-
szerzett tudást.

Az országban másodikként valósítot-
ta meg Szerencsen a Magyar Dieteti-
kusok Országos Szövetsége (MDOSZ)
a GYERE® Programot a Nestlé az
Egészségesebb Gyermekekért prog-
ramjának támogatásával. 
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SOK TudÁST SZEREZTEK A hElyES TÁPlÁlKOZÁSRól
A SZERENCSI gyEREKEK A gyERE® PROgRAM AlATT
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Miután az előírt teljes körű bakteriológiai és ké-
miai ellenőrző vizsgálat megtörtént és megfelelő-
nek bizonyult a Szerencsi Városüzemeltető Non-
profit Kft. által üzemeltetett uszodában és fürdő-
ben a vízminőség, így a Szerencsi Tanuszoda és a
Szerencsi Fürdő és Wellnesház a megszokott nyitva
tartás szerint várja újra a vendégeket.

ÚjRA NyITvA A FüRdő
ÉS AZ uSZOdA

A Szerencsi hírek
következő száma

2020. augusztus 28-án
jelenik meg.

INGATLANINGATLAN
Lakás építés, felújítás, generál kivitelezés, burkolás, térkő, hőszi-
getelés vállalása minőségben. Érd.: 20/440-8357.
Szerencs központjában 46 m2-es lakás eladó. CSOK igénybe vehe-
tő. Érd.: 47/363-097. (1-4)

VEGYESVEGYES
Alig használt kaptárak, pergető, atkaölő, kötöző szerkezet, mű-
anyag hordók eladók. Érd.: 47/363-530.

LakosságiLakossági

apróhirdetés
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Az ünnepséget Dr. Bobkó Géza igazgató főor-
vos nyitotta meg, majd Dr. Gál Tamás városi fő-
orvos Semmelweis Ignác gyógyításban tett ér-
demeiről szólt. Ezt követően Nyiri Tibor polgár-
mester fejezte ki háláját az egészségügyben
tevékenykedők áldozatos munkájáért. A szó-
noklat után elismerések átadására került sor.
Profáncsik Sándorné a Magyar Egészségügyi
Szakdolgozói Kamara helyi elnöke, kitüntetés-
ben részesítette Dubóczi Jánosnét, aki 1982-
ben kezdte pályafutását. Tevékenykedett fel-
nőtt szakápolóként és fogászati asszisztens-
ként is, jelenleg pedig közösségi szakápolói fel-
adatokat lát el. Díjat kapott továbbá Gazdóf
Zoltánné, aki szintén 1982-ben kezdte egész-

ségügyi tevékenységét gyermekápolóként je-
lenleg fizioterápiás munkatársként látja el fel-
adatát. Az eseményen vette át Dr. Bobkó Géza
öt évre szóló megbízólevelét Nyiri Tibor pol-
gármestertől, majd az ünnepség zárásaként
koszorút helyeztek el Dr. Gőri Lajos, egykori

szerencsi orvos és alpolgármester emléktáblá-
jánál, valamint Szántó J Endre, az idén harminc
éves intézmény névadójának szobránál. Az
eseményen közreműködött a Művészeti Iskola
tanára Osztás Tamás valamint Sipos Milán ze-
nész növendék. VEA

AZ EgÉSZSÉgügyBEN dOlgOZóKAT
KöSZöNTöTTÉK

Varga Istvánné Szabó Gyöngyi az elmúlt 39 év-
ben dolgozott óvodapedagógusként és tanár-
ként is, hátrányos helyzetű gyerekeket nevelt,
gondozott. 2001-től a Szerencsi Idősek Ottho-
nában terápiás munkatársként dolgozik. Az
idős emberek előgondozását, lelki gondozását
végzi, segíti őket hitük gyakorlásában, igyek-
szik életüket szebbé tenni. Családi indíttatásá-
ból adódóan mindig a szívén viselte az elesett
emberek segítését, támogatását.
-Bodrogközi kisfaluban Ricsén születtem, két
testvérem van. Az egyik bátyám római katoli-
kus pap volt aki, nagyon nagy hatással volt rám
és a családunk életére. Segítőkész és nyitott
volt az emberekkel és ez igazi példaként állt

előttünk. Szerencsen a Gyárkerti Óvodába
kezdtem a pályafutásomat óvónőként, majd el-
végeztem a Sárospataki Tanítóképző Főiskolát.
A családunk ekkor Salgótarjánba költözött és
a bátyám által alapított iskolában oktattam
egészségtant. A bátyám halála után visszaköl-
tözünk Szerencsre, itt a Szerencsi Idősek Ott-
honában tudtam elhelyezkedni. Időközben

mentálhigiénikus képesítés szereztem- mondta
el Varga Istvánné Szabó Gyöngyi. Hozzátette
ez egy összetett munka ahol fontos, hogy
együttműködjön minden szakember, aki az ott-
honban dolgozik. Szerencsés vagyok, hiszen
olyan munkatársaim vannak, akikkel magas
színvonalon tudjuk végezni az idősek gondo-
zását.

Gazdóf Zoltánné (balra) és Dubóczi Jánosné.

Varga Istvánné Szabó Gyöngyi (balról a második) gondozottai körében.

A magyar egészségügy napját 1992
óta július 1-jén tartják Magyarorszá-
gon, hiszen 1818-ban ezen a napon szü-
letett a magyar egészségügy egyik
legkiemelkedőbb alakja, Semmelweis
Ignác. Szerencsen, június 30-án kö-
szöntötték a város egészségügyi dol-
gozóit, rendhagyó módon a Szántó J
Endre Egészségügyi és Szociális Intézet
udvarán. 

A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Ön-
kormányzat Közgyűlésének június 29-
ei ülésén átadták a megye Kossuth
Zsuzsanna Díjait. Elismerésben része-
sült Varga Istvánné Szabó Gyöngyi is,
aki a Szerencsi Idősek Otthonában
végzi segítő munkáját.

KOSSuTh ZSuZSANNA dÍj 
AZ ElKöTElEZETT MuNKÁÉRT



Szerencs Város Önkormányzata a június 25-ei ülésen hozott döntést arról,
hogy bérbe adják a Turisztikai Központban található 18 négyzetméteres
irodahelyiséget a hozzátartozó 28 négyzetméteres tárgyalóval együtt,
az Esélyteremtő Nonprofit Kft. Háló Szenvedélybetegek Közösségi Alap-
ellátása szervezetnek. A bérleti szerződést július 10-én írták alá a Sze-
rencsi Polgármesteri Hivatalban. – A Háló Közösségi Alapellátás pszichi-
átriai és szenvedélybetegek közösségi ellátásával foglalkozik, ami azt je-
lenti, hogy a nagy pszichiátriai korképekkel rendelkező -depressziót, ski-
zofréniát, szorongásos tüneteteket mutató- személyek otthoni segítését
végezzük lakókörnyezetükben. 2018-tól a szenvedélybetegek alacsony-
küszöbű ellátása is működik, tehát a fiatalokat igyekszünk megszólítani
szórakozó és közösségi helyeken, a biztonságos szórakozást preferálva
illetve segítve őket – adott tájékoztatást Hudákné Orosz Judit az Esély-
teremtő Nonprofit Kft. vezetője. Nyiri Tibor, Szerencs polgármestere
hangsúlyozta, hogy örömmel fogadták az új bérlő kezdeményezését, hi-
szen tevékenységük nélkülözhetetlen a rászoruló emberek ellátásában
és a szervezettel közösen keresik az együttműködés további formáit.
Ugyanakkor az önkormányzatnak célja, hogy a bevételeit bérleti díjakból
is növelje. A Turisztikai Központ 500 négyzetméteres épület, aminek je-
lentős fenntartási költségei jelentkeznek, ezért törekedni kell az ingatlan

minél teljesebb hasznosítására. – Az épület elhelyezkedése, felszereltsé-
ge, környezete, parkolási lehetőségei kiválók, így jó szívvel ajánljuk Sze-
rencsen irodát, helyiséget bérelni szándékozók figyelmébe – hangsúlyoz-
ta a polgármester. A szociális szakemberek már beköltöztek az új irodá-
jukba, így kellemes környezetben fogadják a segítségre szorulókat.

VEA
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A nyári szünidő alatt sem tétlenkednek a Szikra és a Spry Dance táncis-
kola növendékei, hiszen fontos megmérettetés előtt állnak a táncosok.
Batári- Kovács Annamária vezetésével a Föld hangja elnevezésű produk-
ciót állították színpadra a lányok, amit az augusztus 16-án megrende-
zésre kerülő kvalifikációs versenyen mutatnak majd be a szakmai zsűri-
nek. – A vírushelyzet a mi dolgunkat is megnehezítette, hiszen nem tud-
tunk találkozni és csak az internet segítségével tartottuk a kapcsolatot.
Igyekeztem őket formában tartani ezért edzés híján házi feladatokon ke-
resztül tudtak gyakorolni a táncosok – mondta el Batári-Kovács Anna-
mária. A tréner hozzátette, hogy amint feloldották a korlátozásokat neki
láttak a közös munkának és három hónap kihagyása után is nagy lelke-
sedéssel és lendülettel kezdték meg a felkészülést. Ha a Siófoki versenyen
jól szerepelnek a lányok, akkor kijuthatnak egy nemzetközi megméret-
tetésre is, amit Bécsben rendeznek majd meg decemberben.

NEMZETKöZI vERSENyRE KÉSZülNEK A TÁNCOSOK

Szerencsen februárban szerveződött az a csoport melynek tagjai a Nordic
walking sportot űzik. A Nordic walking vagy más néven skandináv gya-
loglás, olyan sportág, aminek lényege, hogy egy pár speciális bot és kü-
lönleges gyaloglótechnika segítségével hatékonyan, ugyanakkor kímélő
módon fejleszthető az állóképesség, az izomerő, a mozgáskoordináció.
A szerencsi sportolni vágyókat Csehiné Kemény Mária fogta össze, aki
nyugdíjas éveit szerette volna aktívan eltölteni. – Utána néztem mi az a
mozgás, amit a szabadban lehet végezni, és így találtam rá a Nordic wal-
kingra. Ekkor kerestem fel Antal Jánosnét, aki Abaújszántón két csoportot
is vezet és örömmel vállalta a feladatot. Az önkormányzat is nagy segít-
ségünkre volt, így gyorsan és nagy létszámban sikerült megszervezni ezt
a sportolási lehetőséget Szerencsen – mondta el Csehiné Kemény Mária.
Nagyon fontos a helyes technika elsajátítása, hiszen így tudja kifejteni
kedvező hatását ez a tréning. Antal Jánosné hangsúlyozta, hogy a futás
mellett ez az egyik legnépszerűbb természetben végezhető mozgásos
tevékenység, ami az egész testet megmozgatja és jótékonyan hat a szív-
re, tüdőre és kedvezően befolyásolja a mozgáskoordinációt és az agyi

tevékenységeket is. A szerencsi és környéken lakók a Nordic walking Sze-
rencs közösségi oldalán találnak információkat a következő összejöve-
tellel kapcsolatban, a szervezők minden érdeklődőt várnak. VEA

SÉTA AZ EgÉSZSÉgÉRT

Új IROdÁBAN A SEgÍTőK



Kos: III. 21. – Iv. 20.
A csillagok nagyon erős pozitív hatás

gyakorolnak önre ebben a periódusban, aminek
köszönhetően kifejezetten nyugodt a hangula-
ta. Ennek köszönhetően könnyen boldogul a ki-
sebb problémákkal.

Bika: Iv. 21. – v. 20.
Az augusztus a munkahelyén a stabili-
tás jegyében fog eltelni. Az évnek ezen

időszaka ideális arra is, hogy nyaralni menjen.
Az egész éves kemény munka után igazán meg-
érdemel egy kis pihenést. 

Ikrek: v. 21. – vI. 21. 
Ha már régóta meg szeretné valósítani
egy dédelgetett álmát, akkor ez az idő-

szak ideális lesz rá. Az augusztus egészét a po-
zitív energiák fogják áthatni az élet minden te-
rületén. Most ebben a periódusban garantáltan
képesek lesznek mindent véghez vinni.

Rák: vI. 22. – vII. 22.
A nyár legforróbb hónapja munkahelyi
sikereket hoz majd a Rák számára. Míg

másoknak a nyaraláson jár az eszük, ön képes
lesz arra, hogy kizárólag csak a feladataira kon-
centráljon, ráadásul tele lesz érdekes, izgalmas
ötletekkel is.

Oroszlán: vII. 23. – vIII. 23.
Sajnos ez a hónap nem sok jót tartogat

az ön számára. Külső tényezők negatív hatásai
miatt az Oroszlán nem lesz képes megfelelően
teljesíteni a munkahelyén, így később sok min-
dent kell majd bepótolnia.

Szűz: vIII. 24. – IX. 23. 
A horoszkóp alapján a Szűz számára az
augusztus eleje a karrier terén sikereket

tartogat. A minél jobb eredmények elérése ér-
dekében használja ki minél jobban a kiváló szer-
vező készségét és a precízségét. 

Mérleg: IX. 24. – X. 23. 
Az augusztus hónap egésze a tökéletes
béke és harmónia állapotát fogja meg-

teremteni az emberi kapcsolatok terén. Nyu-
godtan elengedheti magát, és bármikor eltölt-
het egy hosszú, romantikus estét a kedves tár-
saságában. 

Skorpió: X. 23. – XI. 22.
Az augusztus egy kifejezetten gyümöl-
csöző időszak lehet a Skorpiónak, ha si-

kerül megfelelően beosztania az idejét. A ko-
rábban kitűzött karrierbeli céljai már csak egy
karnyújtásnyira vannak, és némi pluszmunka
árán könnyen elérheti őket. 

Nyilas: XI. 23. – XII. 21.
Augusztus folyamán a Nyilas csillagjegy

szülötteinek minden energiájukkal a munkahelyi
feladataikra kell koncentrálniuk. A hónap során
érzett fáradtság miatt egy kisebb hibát fog el-
követni.

Bak: XII. 22. – I. 20.
A Bak ezt az időszakot a karrierje épí-
tésére fogja szentelni. Új lehetőségek

nyílnak meg ön előtt, ezért nem árt, ha kicsit
rákacsol a munkahelyén. Augusztusban jó esé-
lye lesz a kitűzött céljai elérésére.

vízöntő: I. 21. – II.19.
Augusztusban jelentősebb munkahelyi
változásokra számíthat. A Vízöntő szá-

mára rendkívül fontos lesz ebben az időszakban
a figyelmét a karrierjére összpontosítania. Olyan
problémával fog szembesülni, amelynek meg-
oldása nem tűr halasztást.

halak: II. 20. – III. 20.
Az augusztus beköszönte komoly volu-
menű változásokat hoz majd az Halak

csillagjegyben születettek életében. Kedvező
fejleményekre számíthat a karrierje és a magá-
nélete terén is. Egyedül élők lelkében gyengéd
érzelmek ébredhetnek fel…

horoszkóp (2020. augusztus)

A rejtvényben Kossuth Lajos (1802-1894) államférfi gondolatát rej-
tettük el.
VÍZSZINTES: 1. A gondolat első része. 15. Történelmi hercegség Néme-
talföldön, később belga tartomány. 16. Lelkesítő, buzdító. 17. Baranyai köz-
ség (ahol a Puchner-kastély áll) lakosa. 18. Puhatestű állat. 19. Rangjelző
előtag. 20. Parányi méretű. 21. Hasta la …!; spanyol elköszönés. 22. Imruska.
23. Gombafonal, biológiai szakszóval. 24. Tizennégy fele. 25. Radioaktív
elem. 26. Régi hordómérték. 27. Tévés produktum. 30. Mély női énekhang.
31. A hinduk szent folyója. 33. Lázba hozó, felcsigázó. 36. A gondolat má-
sodik része. 38. Ártalmaktól óvó. 40. Egzotikus gyümölcsöt termő növény.
43. Sebet ejt a kígyó. 44. Község Balassagyarmattól nem messze. 46. Fész-
ket épít a madár. 47. Teherán a fővárosa. 49. Ákos, becézve. 50. József
Attila egy hete csak rá gondol! 51. Méhlakás. 52. Ütközet, harc. 54. Projektort
használ. 55. Novoszibirszk folyója. 56. Eszméletét vesztő, ájuló. 57. Erősen
vitat. 58. Hisztériázó, bizalmasan. 60. Képtár.
FÜGGŐLEGES: 1. Befejez, félbeszakít. 2. Bírálat. 3. Diszharmonikus, rosszul
hangzó. 4. Az USA 44. elnöke (Barack). 5. Dakar nevével összeforrt autós
sportág. 6. Legal Network International (nemzetközi jogi hálózat), röviden.
7. És, latinul. 8. Csipegetnivaló, bizalmasan. 9. Ábel …; színésznő. 10. Elő-
tagként az alapegység milliárdszorosát jelenti. 11. ... Sumac; néhai perui
énekesnő. 12. Babasírás! 13. Kínos helyzetbe hozó. 14. Egyetértve rázza a
fejét. 18. Idegen előtag: sejt. 21. Békés megyei város polgára. 22. Dokumen-
tum. 24. Árnyékos helyen pihen. 27. Történetet előad. 28. Ütemképlet. 29.
Kereslet, szükséglet. 32. Gambia NOB-kódja. 34. Zsanett, becézve. 35. Öreg,

éltes. 37. Egy ember sincs az ilyen szigeten. 38. Hegyi-…; de facto ország, fővárosa Sztepanakert. 39. Papírra vetés. 41. Iskolai foglalkozás menetének vázlata. 42.
Család. 43. A gondolat harmadik része. 45. Szemmel érzékelő. 48. Négykerekű lovaskocsi. 50. Hosszú, keskeny csíkokra vág. 52. Ablaktisztító márkája. 53. Nála
lentebbi helyről. 54. Társaságában, népiesen. 56. Női szoknya. 57. Kazahsztán sportjele. 59. Pascal, röviden. 60. Görgetni kezd! EFEMER

Előző rejtvényünk megfejtése: Mezei Mária, Bóbis Gyula, Klebersberg Kúnó, Bozsó gyűjtemény. Megfejtőnk 1 db csokoládé csomagot
nyert: Novotnik Jánosné, Szerencs, Széchenyi út 28. A fenti rejtvény megfejtését augusztus 14-ig postázzák címünkre (3900 Szerencs, Rákóczi
út 89.) vagy adják le a Szerencsi Polgármesteri Hivatal ügyfélszolgálatán. A keresztrejtvény helyes megfejtője 1 db csokoládé csomagot nyer. 
A nyeremény átvehető a Szerencsi Művelődési Központ és Könyvtár gazdasági irodájában.
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SEgÍTSÉg BABOS PAlIKÁNAK
A szerencsi Babos Palika súlyos daganatos betegséggel
küzd. Jelenleg is gyógykezelésben részesül Budapesten.
A nehéz anyagi körülmények között élő fiatalember
megsegítésére gyűjtést szerveztek, aminek során több
szerencsi és környékbeli üzletben is várják a felajánlá-
sokat (Szerencsen: Luli Pékség, Centrum Gyógyszertár,
É-VILL Electric, Barczag Kft., Fuji Fotó Centrum, Ciklá-
men Festékbolt, Belovecz és társa Kft., Goods Market,
Zemplén Mag Kft. Mezőzomboron: Coop ABC. Beke-
csen: Édenkert Csemege), valamint átutalás formájá-
ban is támogathatják a családot.

Számlaszám: 10700440-72126987-51100005, számlatu-
lajdonos Babos Olivér, a közleménybe tüntessék fel: Ba-
bos Palika gyógykezelésére.

Az elmúlt időszakban településünkön két alkalommal történt földi úton
szúnyoggyérítés a katasztrófavédelem irányításával. Az alkalmazott ké-
szítmény a kijuttatott csekély mennyiségben (0,6 liter/hektár) kizárólag
az érzékenyebb rovarokat pusztítja el, melegvérű állatokra, emberre nem
veszélyes, hatóanyaga néhány óra alatt lebomlik. A szabadban tárolt
gyermekjátékokat, élelmiszereket, evőeszközöket, a szárított ruhákat, a
kezelés napján célszerű összegyűjteni vagy letakarni. A kezelés idejére
és az azt követő egy órában javasolt az ablakokat, ajtókat zárva tartani
és a külső levegőt bejuttató mesterséges szellőztető berendezéseket ki-
kapcsolni. A területen termő zöldségeket, gyümölcsöket fogyasztás vagy
feldolgozás előtt ajánlott megmosni. A kezelést végző gépkocsi közvetlen
közelében tartózkodni nem szabad. 
Szerencs polgármestere tájékoztatásul közölte, hogy az idei évtől az Eu-
rópai Unió tagállamiban a kifejlett szúnyogok irtása kizárólag földről vé-
gezhető. A rendelet értelmében a levegőből kémiai módszerrel nem lehet
permetezni, azonban az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság ál-
tal megbízott szakértő véleménye alapján az állami szúnyoggyérítési
programban engedélyezhető. 

– Mivel az elmúlt hónapok csapadékos időjárása kedvezett a vérszívók
elszaporodásának, ezért kezdeményeztem Szerencsen és Ondon a földi
kémiai védekezésen túl légi irtást, aminek az időpontjáról értesítjük a la-
kosságot – nyilatkozta Nyiri Tibor.

SZÚNyOgIRTÁS SZERENCSEN ÉS ONdON

A Hegyalja Kapuja Mozgáskorlátozottak és Fogyatékkal Élők Egye-
sülete a tavasszal elmaradt majálist pótolva, egy jó hangulatú közös
főzésre és ebédre várta a tagokat július 15-én az Árpád-hegyi hor-
gásztónál. Az összejövetelt Koroknay Károly az egyesület elnöke
nyitotta meg, aki kiemelte, hogy az esemény a Remény a megma-
radásért, jövőnkért” című EFOP pályázat segítségével valósulhatott
meg, ami 2018. február 1. és 2021. január 31. közötti időszakban tá-
mogatja az egyesület munkáját. A projekt során különböző közös-
ségépítő és kulturális programokat, érzékenyítő előadásokat, sport-
rendezvényeket és kirándulásokat szerveznek, a hátrányos helyzetű
és fogyatékkal élők számára. A szerda délelőtti rendezvényre kilá-
togattak a képviselő testület tagjai is. VEA

vIdÁM öSSZEjövETEl A hORgÁSZTóNÁl
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