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korszerű
TérfigyeLő

megújultak a térfigyelő ka-
merák a város központi te-
rületén: a cukorgyári kör-
forgónál és a rákóczi úton.
a kamerák felvételei jó
szolgálatot tesznek, hogy
biztonságosabbá váljon a
város. (Cikkünk a 3. o.)

Lakossági
fórum

a város vezetése lakossági
fórumot és közmeghallgatást
tartott ondon és szerencsen.
Nyiri Tibor polgármester tá-
jékoztatott az önkormányzat
munkájáról, az elvégzett fel-
újításokról és a fejlesztések-
ről. (Cikkünk a 4-5. o.)



November 24-én rendezték meg a szülők- nevelők jótékonysági bálját a
Rákóczi Zsigmond Református Általános Iskolában. A megnyitón Ráczné
Váradi Éva igazgató köszöntötte a megjelent közel 460 vendéget, és el-
mondta, hogy a tavalyi esemény bevételéből az iskola ebédlőjét újították
fel. Az idei összeget a Rákóczi Zsigmond Iskolasegítő Alapítványnak utal-

ják és a készülő, új sportcsarnok sporteszközeire, felszerelésére fordítják
majd. A bálon fellépett a Hajnali Néptáncegyüttes, műsort adtak az iskola
tehetséges diákjai és humoros produkcióval készültek a pedagógusok.
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szüLők-NeveLők báLja

A Szerencsi Művelődési Központ és Könyvtár szervezésében nemzetközi
kórustalálkozót rendeztek, melynek november 23-ai helyszíne a szerencsi
református templomban volt. A program elején Nyiri Tibor polgármester
köszöntötte a találkozó résztvevőit, majd ezt követően fellépett a Sze-
rencsi Férfikar, a Rákóczi Zsigmond Református Általános Iskola kórusa,
a Hegyalja Pedagógus Kórus és Nyárádszereda város kórusa.

NemzeTközi kórusTaLáLkozó

Szerencs Város Önkormányzata saját költségvetéséből minden évben
5000 forint értékű Erzsébet utalvánnyal támogatja a 60 év feletti időse-
ket. Nyiri Tibor polgármester a Szerencsi Idősek Otthonába, valamint a
Gyémántkapu Idősek Otthonába tett látogatást november 15-én és 16-
án, melynek keretében találkozott az otthonok lakóival és vezetőivel,
majd átadta az utalványokat.

TámogaTják az idősekeT



Keresztesi János akkor arról tájékoztatta a pol-
gármestert, hogy az előző évekhez képest csök-
kent a bűncselekmények száma Szerencsen.
Míg 2016-ban 199, addig 2017-ben 146 eset mi-
att folytatott eljárást a rendőrség.
A rendőrkapitányság vezetője a térfigyelő rend-
szer működéséről elmondta, hogy Szerencsen
2009 óta működik a rendszer és az akkor fel-
szerelt 18 kamerát 2014-ben és 2015-ben továb-
bi 14-el bővítették. Hat rendszámfelismerő ka-
mera is működik, ami a város ki és bevezető
szakaszait figyeli. A térfigyelő rendszer vég-
pontja a rendőrkapitányságon van. A kamera
felvételei jó szolgálatot tesznek egy-egy sza-
bálysértési ügy felderítésében, mint például az
illegális szemétlerakás, garázdaság vagy egy-
egy baleset során is nagy segítséget nyújtanak. 
Jelenleg 26 kamera működik Szerencsen és az
éven eddig 14 alkalommal tudták hasznosítani
az általuk rögzített felvételeket. Nemcsak a bű-
nelkövetők elfogásában nyújt segítséget, de
nagy szerepe van a bűnmegelőzésben is. Azo-
kon a településeken, ahol térfigyelő rendszer
működik, fenntarthatóbb a közbiztonság, és
stabilabb a szubjektív biztonságérzet. 

Új kamerákat szereltek fel
Keresztesi János elmondta, hogy a kamera
rendszer megfelelően működik, azonban idő-
szerű lenne a fejlesztése, korszerűsítése. Ez
nemrégiben megtörtént. 
– Egy előzetes egyeztetés történt a rendőrség
és az önkormányzat között. Ennek eredménye,

hogy új kamerákat vásárolt az önkormányzat,
és a főutcán lévő térfigyelők újultak meg. Ettől
kezdve még biztonságosabbá válik a város,
mert jobb felbontású képet kapunk, ami fontos
szerepet játszik a bűnmegelőzésben – hangsú-
lyozta Nyiri Tibor polgármester.
Keresztesi János érdeklődésünkre elmondta,
hogy a kamerarendszer a régi formájában mű-
ködik. – Megtörténtek a fejlesztések, amelyek
a rögzített felvételek minőségi javulását ered-
ményezik. 11 kamera korszerűsítése történt
meg a közelmúltban. Ezek az eszközök egy sok-

kal jobb és nagyobb felbontású képet rögzíte-
nek mint a korábbi kamerák, és az éjszaka ké-
szült felvételek is jobban láthatóak. Az új kame-
rák már tökéletesen alkalmasak akár személya-
zonosításra is. Nem csak a kamerák újultak
meg, hanem az egész hardver rész, a rögzítő
egység is fejlesztésre került. Gyorsabban műkö-
dik a rendszer, és nagyobb tárolási kapacitással
rendelkezik, minőségibb felvételeket készít – tá-
jékoztatott Keresztesi János rendőr alezredes.
Az önkormányzat a jövőben tovább folytatja a
kamerarendszer felújítását. M. B.

Korábban beszámoltunk arról, hogy Nyiri Tibor polgármester – hivatalba lépését követően – találkozót kezdeményezett Ke-
resztesi János rendőr alezredessel, a Szerencsi Rendőrkapitányság vezetőjével és a város közbiztonságáról egyeztettek.
Akkor megtárgyalták a legfontosabb intézkedéseket, majd többszöri egyeztetés és megbeszélés eredményeként a közel-
múltban megújításra kerültek térfigyelő kamerák – a város központi területén – a cukorgyári körforgónál és a Rákóczi úton.

korszerűsíTeTTék a TérfigyeLő
reNdszerT
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A Szerencsi Városgazda Non-Profit Kft. által
megművelt területeken befejeződött a betaka-
rítás, és a cég folyamatosan végzi városunkban
a további őszi munkálatokat.
A Városgazda kertészeti dolgozói ebben az idő-
szakban takarítják ki az ágyásokat, eltávolítják
az egynyári virágokat és előkészítik a földet a
tavaszi évszakra. A cserjéket és a fákat vissza-
metszik, a vágások során megszabadulnak a
beteg ágaktól és a télnek megfelelő lombkoro-
nát alakítanak ki. – Ezek a munkálatok akár
márciusig is eltarthatnak, mert azokat az ága-
kat, melyeket tavaly nem vágtunk le, most azo-
kat is eltávolítjuk. Emellett megnézzük a veszé-
lyes fákat és amit szükséges kivágunk – mond-
ta Tóth István, a Szerencsi Városgazda Non-Pro-
fit Kft. igazgatója. F. D.

őszi muNkáLaTok a városbaN
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Nyiri Tibor polgármester először Ondon számolt
be az elvégzett felújításokról és tájékoztatta a
megjelenteket a következő időszak tervezett fej-
lesztéseiről is. Elhangzott, hogy saját erőből fel-
újításra kerül a kerékpárút Szerencs és Ond kö-
zött. A fórumon az ondi Fő utca csapadékvíz el-
vezetéséről is szó esett.
Lényeges, hogy a forgalom lassítása és a bizton-
ságos közlekedés céljából új gyalogátkelőhelyet
fog az önkormányzat létesíteni a Szerencshez
közelebb eső buszmegálló közelében.
A városvezető hangsúlyozta, hogy a közeljövő-
ben Szerencsen megvalósult vagy elnyert pályá-
zatok, mint például az Idősek Otthona épülete-
inek energetikai korszerűsítése, a Hunyadi iskola,
a piac, a vár környéke, kerékpárút-hálózat fej-
lesztése, csapadékvíz-elvezető rendszer építése
vagy egyéb más fejújítások eredményeit az ondi
polgárok és gyermekeik is fogják élvezni.
Ezt követően a jelenlévők lehetőséget kaptak
arra, hogy közérdekű problémákat, észrevétele-
ket fogalmazzanak meg.
Felvetődött többek között a Hunyadi utca és jár-
dájának rossz állapota, valamint az ott lévő ját-
szótér, ami már nem tudja ellátni azt a funkcióját,
mint 15 évvel ezelőtt, amikor kialakították. Az or-
vosi rendelő épületének felújítása is szóba került.
Az ondiak szerint a helyi Idősek Klubjának tető-
szerkezetére és kerítésére is ráfér a javítás. A la-
kosság kérte a ravatalozó épület karbantartását

és egy urnafal létrehozását. Megemlítették az
ondi irányítószám problémáját is. A Magyar Pos-
ta által ugyan elfogadott a 3902-es szám, azon-
ban a számítógépes rendszer csak a 3900-as irá-
nyítószámot fogadja el, aminek következtében
gondok akadnak a levelek kézbesítésénél. A pol-
gármester arról tájékoztatta a jelenlévőket, hogy
az ondi játszótér a Leader program és a Kiss At-
tila Alapítvány segítségével újul majd meg, az ut-
cák javításával, az épületek felújításával kapcso-
latban pedig elmondta, hogy a vakolási és egyéb
munkálatokra jövő tavasszal, nyár elején kerülhet
sor. Említést tett arról, hogy a szerencsi ravatalo-
zót idén újították fel a Szerencsi Városgazda
Non-Profit Kft. munkatársai, és ígéretet tett arra,
hogy az ondi ravatalozót is renoválni fogják. Da-
nyi László képviselő örömmel jelentette be, hogy
az elmúlt időszakban 20 lakás kelt el Ondon és
új lakók költöztek a településrészre. Továbbá a
Hunyadi utcába – mely az Árpád-hegyi horgász-

tóhoz vezet – a megnövekedett forgalom miatt
egy sebességkorlátozó tábla kihelyezését java-
solta. A fórumon Koncz Ferenc országgyűlési
képviselő is részt vett, aki a Hunyadi utca prob-
lémájára a lakó-pihenő övezetté nyilvánítást és
fekvőrendőr elhelyezését tanácsolta. 
Másnap a szerencsi Rákóczi-vár színháztermé-
ben közmeghallgatást tartottak. Az eseményen
Nyiri Tibor polgármester részletesen beszámolt
a jelenleg futó pályázatokról, a közeljövő fej-
lesztéseiről, a közfoglalkoztatásról, a város kö-
zösségi életéről, az egészségügyi intézmények
működéséről és a folyamatban lévő munkahely-
teremtő beruházásokról. Elhangzott, hogy a
2014-2020 közötti időszakban eddig elnyert pá-
lyázati támogatások összege: 5 milliárd 665 mil-
lió forint.
A Turisztikai fejlesztés a „Szerencsi csokoládé
hazájában” című pályázat keretében 362 millió
forint támogatásból a Rákóczi-vár színpadi inf-
rastruktúra fejlesztése, a vár éttermi berende-
zésének megújítása, várkerti pihenőpark és ját-
szótér kialakítása, csokoládé panoptikum kiala-
kítása történik, valamint közösségi terek és par-
kolók valósulnak meg.
Az önkormányzati épületek energetikai korsze-
rűsítése Szerencs városában pályázatban 395
millió forint támogatásból a Városi Tanuszoda,
az Idősek Otthona és a Szerencsi Szakképző Is-
kola épületének energetikai fejlesztése valósult
meg megújuló energiaforrások alkalmazásával,
a hőszigeteléssel és nyílászárók cseréjével.
Iparterület fejlesztés is megvalósul Szerencsen
895,8 millió forint támogatással, melyből csar-
nokot és raktárépületet alakítanak ki, lesz por-
taszolgálat és biztonságtechnikai fejlesztés, va-
lamint elvégzik a közművesítést, útépítést.

Szerencs Város Önkormányzatának
Képviselő-testülete közérdekű fóru-
mot tartott november 21-én Ondon, a
helyi óvoda tornatermében. November
22-én a Rákóczi-vár színháztermében
közmeghallgatásra várták a szerencsi-
eket. Mindkét eseményen az önkor-
mányzat munkájáról Nyiri Tibor polgár-
mester tájékoztatta a jelenlévőket.

közmeghaLLgaTás és Lakossági
fórum



Mindez új ipari, gazdasági telephelyet teremt a
vállalkozások számára.
A „Zöld város” Környezettudatos és gazdasá-
gélénkítő fejlesztések Szerencsen című projekt
keretében zöld-felület rekonstrukció történik a
városban 499,5 millió forint támogatással. Töb-
bek között a piac épületének megújítása, új
parkolók kialakítása, ifjúsági kávézó megnyitá-
sa, Várkert bővítése játszótér és iskolakert ki-
alakításával, a Szerencsi Szakképző előtti tér és
parkoló megújítása, az egykori Sallai, ma Deák
Ferenc utca járdafelületének újjáépítése, vala-
mint új felnőtt „kondipark” és futókör kialakí-
tása szerepel a projektben.
Kiemelte, hogy hazai és saját forrásból támoga-
tott beruházás volt a Jókai utca felújítása, a Kos-
suth utca szennyvízhálózatának rekonstrukciója
és a Tatay Zoltán Ifjúsági Sporttelep fejlesztése.
Nyiri Tibor arról is beszélt, hogy a közfoglalkoz-
tatásban egyre kevesebb a közmunkás, hiszen
akit korábban ebben programban alkalmaztak,
közülük ma már egyre többen dolgoznak a mun-
kaerőpiacon. Elhangzott: csökkentett létszám-
mal, de továbbra is szükség van az ilyen típusú
foglalkoztatásra. Az eredmények azt mutatják,
hogy az elmúlt évek programjai Szerencs város
számára sikeresek voltak, hozzájárultak a fog-
lalkoztatás növeléséhez és értékteremtés révén
gyarapították a közös javakat.
Az önkormányzat támogatja a fiatalokat és a le-
telepedni szándékozókat, valamint ösztöndíj-
programot hirdettek az orvostanhallgatóknak.
Ingyen építési telket biztosítanak és az első la-
kást vásárlókat támogatásban részesítik, ezen
kívül támogatják a vállalkozóvá válást.
Ahogy a tavalyi közmeghallgatáson, idén is pro-
jektvezetők, beruházók tájékoztatták a jelenlé-
vőket az új üzemekről és arról, hogyan állnak a
beruházásokkal.
A Harangod Mag Kft. gazdasági igazgatója el-
mondta, hogy a cég 2014-ben öntözési beruhá-
zást hajtott végre Megyaszó külterületén, ezáltal
600 hektár területet tudnak öntözni a legkorsze-
rűbb technikával. Azóta ezen a területen cseme-

gekukoricát termesztenek évről évre és konzerv-
gyárak beszállítói lettek. Két másik termelői cso-
porttal összefogva elhatározták, hogy közösen
építenek egy új konzervgyárat, mely a legkorsze-
rűbb technológiával valósulna meg, ahol borsó és
csemegekukorica konzerv készül majd. Többször
konzultáltak Nagy István agárminiszterrel, aki ma-
ximálisan támogatja az elképzelést. A helyszín
kapcsán egyeztettek Koncz Ferenccel, aki akkor
még polgármesterként vett részt a projektben.
Felmerült a volt cukorgyár területe helyszínként,
ami ipari parkként fog üzemelni a jövőben. 100-
120 főt tudnának alkalmazni, de kampány idő-
szakban 180 főnek is munkát biztosíthatnak. Az
üzem már 2020-ban megvalósulhat. 
Halász Tamás, a Halász Produkt Kft. vezetője ta-
valy arról számolt be, hogy a cukorgyár terüle-
tén cukrászüzemet terveznek létrehozni. A pro-
jekt keretében a melegkonyha és a pékség ösz-
szekapcsolása lenne a fő irány. – Beruházásunk
továbbra is hatalmas elképzelés és terv, melyet
részfeladatokra bontottunk szét. Az egyik ilyen
volt az oktatás és a munkaerő kérdése. Az el-
múlt időszakban a Szerencsi Önkormányzattal,
a Szerencsi Szakképzési Centrummal, a Nestlé
Hungária Kft.-vel és a Szerencsi Bonbon Kft.-vel
írtunk alá együttműködési megállapodást, illet-
ve több pályázatot is sikeresen elnyertünk,
amely mind a végső fejlesztés megvalósulását
szolgálja – mondta. 
A Diagnosticum Zrt. laborvezető helyettese Tóth
Gréta, a Világörökségi kapuzatban létesített bor-
laboratóriumot mutatta be. Elmondta, hogy fő
tevékenységükként a bor egyedi azonosítóját
határozzák meg és elkészítik Magyarország bor-
térképét is. Helyi és környékbeli fiatalok dolgoz-
nak ott. Ezzel a munkahelyteremtő beruházással
14 új munkahely jött létre.
Pazonyi Zoltán, a Gyémántkapu Idősek Otthona
igazgatója arról tájékoztatott, hogy az intézmé-
nyük egy demens részleg és egy rehabilitációs
részleg kialakításával bővül a Molnár István ut-
cában. Idén áprilisban kezdték el a munkálatokat
és szeptemberre sikerült felépíteni az épületet.
Már az engedélyeztetési szakaszban vannak és

36 fő új munkaerőt tudnak majd ott alkalmazni
a jelenlegi 39 fő mellett. 
A közmeghallgatáson Koncz Ferenc országgyű-
lési képviselő is jelen volt és a szigetelőanyag
gyár megvalósításáról adott tájékoztatást, majd
arról beszélt, hogy az Innovációs és Technológiai
Minisztérium a kormányzat elé terjesztette a 37-
es főút ügyét a négysávosítással kapcsolatban.
Ezt követően a lakossági kérdések következtek.
Az egyik felszólaló a Takta és a Tatay utca csa-
padékvíz elvezetésének problémájára hívta fel
a figyelmet. Egy másik szerencsi polgár a lom-
talanítás átalakult rendszerét nehezményezte. A
polgármester a lomtalanítással kapcsolatban el-
mondta, hogy ettől az évtől a BMH Nonprofit
Kft. a közterületek rendjének és tisztaságának
megőrzése érdekében a lomtalanítást nem vá-
rosrészenként előre meghirdetett napokon, ha-
nem igénybejelentés alapján, az igénybe vevők-
kel előre egyeztetett napon végzi el, melyet te-
lefonon, vagy interneten lehet intézni. 
Volt olyan személy, akit a fúrt és ásott kutak be-
jelentésének ügye érdekelt. Nyiri Tibor ismertet-
te, hogy az Európai Unió részéről korábban fel-
szólítás érkezett, mely szerint Magyarországnak
tisztázni kell, pontosan milyen számban és mely
területen helyezkednek el fúrt kutak. A tervek
szerint a kutak bejelentési idejét 2020. decem-
ber 31-ig kívánják meghosszabbítani és jövő év
tavaszára várható, hogy a parlament dönt a
pontos eljárásrendről. Addig a kutak tulajdono-
sainak nincs teendőjük. A fő cél ugyanis az, hogy
a bejelentőknek ez minél kevesebb költséggel és
minél kevesebb idegeskedéssel járjon. 
Egy másik szerencsi lakos a vállalkozások ver-
senyképességét segítő internet szolgáltatás na-
gyobb sebessége iránt érdeklődött, valamint a
vasútállomás előtti parkolás nehézségeire hívta
fel a figyelmet. A válaszban elhangzott, hogy a
szélessávú internet hálózat kiépítése folyamat-
ban van, a jövő évben meg fog valósulni Sze-
rencsen, Ondon és a Fecskési városrészen. Az
állomás melletti parkoló bővítéséről is szólt: az
engedélyek megvannak, a parkoló kialakítása
jövő tavasszal kezdődhet. M. B.
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Átadták a felújított Sajó-hidat november 15-én Kesznyéten községben. A
rekonstrukcióra az átkelő elavult állapota miatt volt szükség. Az önkor-
mányzati tulajdonban lévő hidat 270 millió forintos állami támogatásból
hozták helyre. Az ünnepélyes megnyitón Németh Szilárd honvédelmi mi-
niszterhelyettes a pontonhíd telepítésében részt vevő katonák szerepét és
jelentőségét hangsúlyozta. Koncz Ferenc a térség országgyűlési képviselője
köszönetet mondott mindazoknak, akik az átkelő rekonstrukciójában részt
vettek. A beruházás műszaki részleteiről Peiker Tamás, a Magyar Közút
Nonprofit Zrt. Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei igazgatója beszélt. Elhang-
zott, hogy a projekt során átalakították többek között a vízszigetelést és
az acél főtartókat korrózióvédelemmel látták el, az útra pedig két új asz-
faltréteg került. Kecső Imre Kesznyéten polgármestere beszédében a Sa-
jó-híd fontosságára helyezte a hangsúlyt, hiszen azt nem csak a helybéliek,

hanem a térségben dolgozók is igénybe veszik. A beszédeket követően
Kesznyéten református lelkésze, valamint Köröm község római katolikus
plébánosa megáldotta az átkelőt, majd hivatalosan is átvágták a szalagot
és hordót gurítottak át a híd másik végébe, ezzel is jelezve: a mai naptól
mindenki számára használható az újjáépített Sajó-híd. F. D.

feLújíToTTák a sajó-hidaT

A Hegyalja Kapuja Mozgáskorlátozottak Egyesületének szervezésében
került megrendezésre az I. Szerencsi Abylimpia november 19-én a Rá-
kóczi-vár színháztermében. Az egész napos program során különböző
ügyességi feladatokban próbálhatták ki magukat a résztvevők. Volt ke-
rekesszékes szlalom, célba dobás, szkander, puzzle valamint kézműves-
kedés is. Közel százan érkeztek erre az alkalomra nem csak Szerencsről,
hanem a környékbeli településekről is. Az eseményt Koroknay Károly, az
egyesület elnöke nyitotta meg, aki kiemelte, hogy ez a rendezvény a
„Remény a megmaradásért jövőnkért” című EFOP pályázat segítségével
valósulhatott meg. A projekt keretében az egyesület a szerencsi refor-
mátus egyházzal közösen bruttó 50 millió forintot nyert el, melyből há-
rom évig többek között különböző rendezvények szervezésére, készség-
fejlesztésekre és továbbképzésekre nyílik lehetőség. Ezt követően a Moz-
gáskorlátozottak Egyesületeinek Országos Szövetsége nevében Székely
József köszöntötte a megjelenteket, aki hangsúlyzta, hogy az ilyen össze-
jöveteleknek fontos közösségformáló szerepe van. V. E. A.

eLső szereNCsi
abyLimpia



Az elektromos kerékpárok egyre elterjedtebbek napjainkban. Fontos
azonban tudni, hogy milyen jogszabályok vonatkoznak ezekre a jármű-
vekre. Vannak ugyanis olyan kétkerekűek, amelyek felszereltsége már
segédmotorkerékpár szintjére emelik a járművet. A balesetek megelő-
zése és a biztonságos közlekedés érdekében a Szerencsi Rendőrkapi-
tányság felhívja a figyelmet az elektromos kerékpár
ismérveire. Kerékpárként csak olyan kétkerekű jármű
használható, amelyet emberi erő hajt és ezt legfeljebb

300 Watt teljesítményű motor segíti. Amennyiben a motor önállóan ké-
pes hajtást biztosítani, nem pedig csak segítő szerepet lát el, illetőleg a
közlekedési eszközön nincs is pedál, úgy már a KRESZ-nek nem a ke-
rékpárra, hanem a segédmotoros kerékpárra vonatkozó rendelkezéseit
kell figyelembe venni a közúti ellenőrzések során. Fontos, hogy betart-

suk az elektro-
mos kerékpárra
vonatkozó köz-
lekedési szabá-
lyokat, ugyanis
ha ezekkel a jár-
művekkel nem
kellő jártasság-
gal és gyakorlat-
tal közlekedünk,
akkor balesetve-
szélyesek lehet-
nek.

V. E. A.

November 12. a szociális munka napja, ebből az
alkalomból köszöntötte Szerencs Város Önkor-
mányzata a szociális, a gyermekjóléti és a gyer-
mekvédelmi szolgálatokban tevékenykedő dol-
gozókat november 13-án a Rákóczi-vár színház-
termében. Az eseményt Nyiri Tibor polgármes-
ter nyitotta meg, aki kiemelte, hogy a szociális
gondozást végzők munkája rendkívül nehéz és
összetett feladat, ezért minden elismerést meg-
érdemelnek ezek a munkatársak. Ezt követően
okleveleket nyújtottak át azoknak a szakembe-
reknek, akik egész évben lelkiismeretes, magas
színvonalú munkát végeztek. Az ESZEI Alapszol-
gáltatási Központ dolgozói közül Nagy Gabriel-
la, a Gyémántkapu Idősek Otthona munkatársai
közül Bagdi Károlyné, a Szerencsi Idősek Ottho-
na szakemberei közül pedig Kozmáné Juhász
Anikó részesült kitüntetésben. Az ünnepségen

műsort adtak a Rákóczi Zsigmond Református
Általános Iskola néptáncosai, valamint a Bocs-

kai István Katolikus Gimnázium diákjai énekes
produkcióval készültek. V. E. A.
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a szoCiáLis szférábaN doLgozókaT
köszöNTöTTék szereNCseN

Nem miNdeN kerékpár ami kéTkerekű

Fotó: internet

Fotó: internet
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2018 februárjában felkérést kapott – az Egri Főegyházmegye fenntartása
alá tartozó – szerencsi katolikus iskola arra, hogy csatlakozzanak a Szent
István Rádióhoz oly módon, hogy az intézmény diákjai és pedagógusai hét-
ről hétre, vasárnaponként 16:05 perckor az egri rádióban adjanak hírt az
iskolát és közösséget érintő lelki életről és programjaikról. 
A Szent István Rádió és az iskolarádiós hálózat célja, hogy a programon
keresztül az iskolák közötti kapcsolatot erősítsék, valamint a fiatalokat a
helyes médiahasználatra neveljék.
A Bolyai János Katolikus Általános Iskolában a Szent István Rádió segítsé-
gével kialakított rádiózás egy igen új keletű dolog, hiszen az intézmény
csupán második éve tagja, a Szent István Katolikus Rádió, Szent Imre Isko-
larádiós hálózatának. 
Az intézmény két éve kapott felkérést az egri székhelyű rádió szerkesztő-

ségétől, hogy amennyiben a tanulók nyitottak a rádiózásra, abban az eset-
ben lehetőség van kiépíteni intézményi szinten az iskolarádió hálózatát,
melyhez minden szakmai és tárgyi segítséget az iskola rendelkezésére is
bocsátanak. A pedagógusok a diákokkal együtt előzetesen egy szakmai
képzésen is részt vettek, ami nagy élményt jelentett az érintetteknek, hi-
szen megtanulhatták az újságírás alapjait. – Egy profin felszerelt rádió-és
tévéstúdióban kaptunk körbevezetést ahol bemutatták, hogy milyen mun-
kafolyamatokon keresztül kell végigmenni addig, amíg az adott riport mű-
sorba kerülhet – mondta Szabóné Drozda Orsolya pedagógus.
Az iskolarádió törzsgárdáját nyolcadik osztályos tanulók adják, akik érdek-
lődnek a média iránt. A program során a diákok vállalták azt, hogy az isko-
lában történt eseményeket bemutatják a rádióműsorban. – A riportokat
úgy állítjuk össze, hogy előre megbeszéljük a fő kérdéscsoportokat, majd
felkérjük a témában érintett kollégákat esetleg diákokat arra, hogy nyilat-
kozzanak az adott eseményt illetően – tette hozzá Szabóné Drozda Orsolya. 
Az érintett iskolák aktuális eseményeit Dankó Zsuzsanna műsorvezető a
„Hangoló” című műsorban teszi közzé minden vasárnap 16 óra után.
A rádiózással megbízott pedagógus Szabóné Drozda Orsolya elmondta
továbbá, hogy a tanulók a foglalkozások során megtanulják azt, hogyan
épül fel egy-egy riport, milyen kérdéseket kell feltenni az interjúalanynak,
mindezek mellett bepillantást nyerhetnek a hiteles és pontos tájékoztatás
világába. – A gyerekek találkozhatnak rengeteg hírrel, álhírrel így a ri-
portkészítés vagy rádiós munka hátterében megtapasztalhatják azt is,
hogy mennyire fontos az, hogy hogyan járunk körbe egy adott témát, és
hogyan biztosítjuk a tájékoztatás egyenlő esélyét. Ezért törekszünk arra,
hogy az aktuális témá-
val érintett felet is meg-
szólaltassuk – mondta
Szabóné Drozda Orso-
lya.                          F. D.

A református iskola tanulói egy héten keresztül
elmélyültek a különféle országok kultúráiban, va-
lamint megismerkedtek azok nemzeti ételeivel. 
A témahét megnyitóján az 5. osztályos diákok
angol nyelven adták elő a Kőleves című mesét,
a második osztályos tanulók pedig szintén ango-
lul, zenés táncos produkciót mutattak be a kö-
zönségnek.
A nyelvi hét vendég előadója Dr. Habil Kovács Ju-
dit volt, az ELTE Tanító- és Óvónőképző karának
docense, aki beszélt arról, hogy miképpen fejleszti
a kéttannyelvű általános iskola a diákok sokoldalú
kibontakoztatását. – Az a gyerek, akit kéttannyel-
ven oktatnak az iskolában sokirányú fejlesztésben
vesz részt, hiszen az idegen nyelven történő tan-
tárgyak oktatásával holisztikusan, azaz egyetem-

legesen fejleszti a gyereket – mondta. 
A nyelvi hét részeként megyei kéttannyelvű an-
gol versenyt is rendeztek az iskolában, melyen a
régió iskoláinak tanulói vettek részt. A megmé-
rettetés elnöke Dányi László volt, aki a győztes
versenyzőnek egy angol alapfokú nyelvvizsgán
való részvételt ajánlott fel. F. D.

NyeLvi héT a rákóCzibaN

A Dürer Matematika Verseny általános isko-
lai, helyi fordulóját rendezték meg november
16-án a Bolyai János Katolikus Általános Is-
kolában. A megmérettetésre a városunk két
alapfokú oktatási intézményének tanulóin kí-
vül Hernádnémetiből és Tállyáról is érkeztek
diákok. A versenyre 3 fős olyan csapatok je-
lentkezhettek, melynek egyik tagja lány volt,
egy fő pedig alsóbb évfolyamba jár. Az ese-
ményt Maczkóné Matlák Julianna matemati-
ka szakos tanár nyitotta meg, aki ismertette
a szabályokat. Elhangzott, hogy a versenyen
összesen 15 feladat megoldására nyílik lehe-
tőség, erre 90 perc állt rendelkezésre. A leg-
jobban teljesítő csapatok tovább jutnak a
verseny döntőjébe, amit januárban rendez-
nek meg a Miskolci Földes Ferenc Gimnázi-
umban. 

V. E. A.

dürer maTemaTika
verseNy

szereNCseNIdén is megrendezésre került a Rákóczi Zsigmond Református Általános Iskolá-
ban a nyelvi témahét, melynek során a diákok az angol és a német kultúrával,
valamint azok tradicionális ételeivel kapcsolatosan sajátítottak el ismereteket.
A hét folyamán a körzet kéttannyelvű iskoláinak diákjai mérték össze idegeny-
nyelvi tudásukat, majd a magyar specialitások bemutatásaként a diákok a szilvás
gombócot és a lapcsánkát készítették el.

A Bolyai János Katolikus Általános Iskola diákjai és pedagó-
gusai immáron második éve, havonta egy alkalommal ró-
zsafüzért imádkoznak a Szent István Rádióban.

főszerepeT kapoTT a szeNT isTváN
rádió a boLyaibaN
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Évek óta töretlen lelkesedéssel készülünk a mis-
kolci Jedlik Ányos Tudományos Ismeretterjesztő
Társaság által megszervezett versenyekre, ahol
B-A-Z megye 14-19 éves tanulói mérhetik össze
tudásukat. A Jedlik Ányos szavalóverseny idén
jubilált, 10. születésnapját ünnepelte. Angol, né-
met, francia, olasz és orosz nyelven előadott
költeménnyel lehetett indulni a versenyen. En-
nek kapcsán a versenyszellemű diákjaink Ács
Kincső, 10. A osztályos, és Halász Ivett, 10. H
osztályos lányaink gondoltak egy merészet, és
felkészítő tanáruk javaslatára az angol mellett,
olasz nyelvből is porondra léptek az idén. Kin-
cső angolból döntős lett, olaszból pedig a do-
bogó 3. fokára léphetett fel. Ivett olaszból dön-
tős lett, angolból pedig megszerezte a 3. helyet
a nívós versenyen.

A dr. Gárdus János nevét viselő angol verseny
két fordulóból állt, ahol a tanulóink több nyelvi
készségben is megmutathatták jártasságukat:
írásbeli feladatsor, magnóhallgatás, és vita vál-
tották egymást . Döntőbe jutott három diákunk:
Ács Kincső 10. A, Takács Hanga 10. H és Szabó

Luca 10. H osztályosok. Kincső 6., Luca 7.,
Hanga pedig a 8. helyen végzett a megméret-
tetésen.
Gratulálunk és büszkék vagyunk a diákjainkra!

Jurák Józsefné 
felkészítő tanár

NyíLT Nap a szakképző 
iskoLábaN

NyeLvi sikerek a boCskaibaN
A Bocskai István Katolikus Gimnázium
diákjai kimagasló eredményeket értek
el két, a közelmúltban rendezett me-
gyei idegennyelvi versenyen.

A Szerencsi Szakképzési Centrum Műszaki és Szolgáltatási Szakgimná-
ziuma és Szakközépiskolája november 21-én tartotta meg nyílt napját.
Az érdeklődőket Kovács Julianna, az intézmény igazgatója köszöntötte,
majd tájékoztatást adott az iskola képzés-kínálatáról és az itt tanulható
szakmákról. Elmondta, az érettségit adó szakképzés többek között a
fodrász, a kozmetikus, az informatikai rendszergazda, informatikai rend-
szerüzemeltető, és lehetőség van pénzügyi ügyintéző, autószerelő és
gyógymasszőr szakokra is jelentkezni. Szakközépiskolai rendszerben a
villanyszerelő, női szabó, központi fűtés- és gázhálózat rendszerszerelő,
asztalos mellett tovább bővítették a kínálatot hegesztő, festő, mázoló,
tapétázó, burkoló szakmákkal. – Mindig arra ösztönzöm a fiatalokat,
hogy tanuljanak, próbáljanak több lábon állni és több szakmát meg-
szerezni – mondta az igazgató. Kovács Enikő, a Szerencsi Szakképzési
Centrum főigazgatója arról szólt, hogy három édesipari cég együttmű-
ködésének köszönhetően édesipari termékgyártó, elektronikai műsze-
rész és gyártósori gépbeállító képzések indulhatnak az intézményben
a 2019/2020-as tanévtől. Hozzátette: a diákok nem döntenek rosszul
akkor, ha a szakképzést választják, hiszen egy szakmával a kezükben
– az iskolarendszerből kilépve – hamar el tudnak helyezkedni a mun-
kaerőpiacon. M. B.

jóTékoNysági góLyabáL

Hatodik alkalommal rendeztek gólyabált a diákönkormányzat szerve-
zésében november 16-án, a Bocskai István Katolikus Gimnáziumban.
Az eseményt Gazdóf Miklósné igazgatóhelyettes nyitotta meg, aki ki-
emelte, hogy idén a bál bevételéből a súlyos betegséggel küzdő Kapus
Krisztián gyógyulási folyamatát szeretnék segíteni. Ezt követően ze-
nés-énekes előadás színesítette a programot. Az este folyamán a zenét
a Fortuna zenekar szolgáltatta. V. E. A.



Sokan voltak kíváncsiak Melegné Liszkai Katalin
okleveles természetgyógyász Jót egyél, hogy jól
legyél című előadására november 20-án a Rá-
kóczi-vár lovagtermében. A reflexológus, fito-
terapeuta, életmód tanácsadó az egészséges
táplálkozással és életvitellel kapcsolatban sok
hasznos információt osztott meg az érdeklő-
dőkkel. Elhangzott, hogy a táplálkozás és az
egészségünk szoros összefüggésben van, azon-

ban a 20. században ennek még nem tulajdo-
nítottak nagy jelentőséget. – Akkoriban inkább
olyan étkeket ettek az emberek, amit maguk
termeltek meg. A bennük lévő tápanyagoktól
tudunk minden nap megújulni és ebből kapjuk
az erőt a feladatok elvégzéséhez. Manapság
rengeteg energiátlan, fáradt és panaszkodó
emberrel találkozom. Az okok hátterében sok-
szor a rendszertelen táplálkozás áll. Egyre in-

kább azt látni, hogy azok az idegen anyagok,
amivel manapság a növényeket, állatokat keze-
lik, az alap élelmiszerekben is megtalálhatóak
és ezek felborítják szervezetünkben a felszívó-
dást, kiválasztást. Szokásaink megváltoztatá-
sával, valamint ha rendszert viszünk az étkezé-
sekbe, az segíti az egyensúly megteremtését és
pozitív eredményt hozhat – mondta a termé-
szetgyógyász. M. B.
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jóT egyéL, hogy jóL LegyéL

Zsúfolásig megtelt a zeneiskola tanterme
szülőkkel és rokonokkal a november 19-
én megtartott Kis kezdők hangverse-
nyén. A délutáni programot Harkályné
Kovács Katalin intézményegység-vezető
nyitotta meg, aki arról szólt, hogy jópár
évvel ezelőtt Regős Ádám – korábbi ütő-
tanár – ötlete volt ennek a rendezvény-
nek a megszervezése. – A Kis kezdők
hangversenyét nagyon szeretik a peda-
gógusok, a gyerekek és a szülők is, mert
látják fellépni a gyermeküket. Sok zeneiskolás diákunk van, növendékhang-
versenyünk pedig viszonylag kevés, havonta csak egy. Ezek az események
jó alkalmat adnak arra, hogy a gyerekek gyakoroljanak, rutint szerezzenek
és leküzdjék a lámpalázukat – mondta Harkályné Kovács Katalin. M. B.

kis kezdők
haNgverseNye

November 19-én és 20-án tartották meg a Kis kezdők hang-
versenyét a szerencsi zeneiskolában. Az ifjú zenésznöven-
dékek az eseményen mutatták be, mennyit fejlődött a hang-
szeres tudásuk szeptember óta.Ray és Michael Cooney: Minden

lében három kanál című komé-
diája szórakoztatta a közönsé-
get november 18-án a Rákóczi-
vár Színháztermében, a Körúti
Színház művészeinek előadásá-
ban. A vidám színmű egy fiatal
házaspár kálváriáját mutatja be,
akik az örökbefogadási ügynök-
ség képviselőjét várják. Az ő
döntésén múlik ugyanis, hogy a
pár örökbe fogadhat-e egy gyer-
meket. Természetesen a bonyo-

dalmak sem maradhattak el, melyek számtalan tréfás pillanattal ajándé-
kozták meg a szerencsi nézőket. V. E. A.

vidám komédia
szórakozTaTTa
a közöNségeT
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– A középiskola elvégzése után képesítés nélküli
nevelőként kezdtem el dolgozni, Taktaharkány-
ban és Taktakenézen tanítottam jó néhány évig.
Az egri Eszterházy Károly Főiskolán pedagógia
szakos nevelőként végeztem, gyermek- és ifjú-
ságvédelmi szakosodással, nagyon szerettem ta-
nítani, a sors mégis úgy alakította, hogy nem ezt
jelölte ki végleges életpályámul, hanem egy kicsit
más területre irányított. A közigazgatás akkor
elég idegennek tűnő terület volt számomra, hisz
nem sok olyan személyes dolgom volt, amellyel
kapcsolatban bővebb ismereteket szerezhettem
volna e hivatásról. 1993. május 1-jén kezdtem a
Polgármesteri Hivatalban dolgozni a szociális
igazgatás területén, majd a jegyzői hatáskörben
lévő gyámhatósági feladatok ellátásával bíztak
meg és jelenleg, mint anyakönyvvezető dolgo-
zom. Ahogy mélyebben megismertem a közigaz-
gatásnak ezeket a területeit, már nem hatott a
hivatali munka idegennek. Nagyon is megszeret-
tem az ügyfelekhez közvetlenül kapcsolódó mun-
kavégzést és úgy gondolom, hogy a pedagógus-
ként megszerzett tapasztalataimat is fel tudtam
használni valamennyi területen. 
Amíg a szociális területen láttam el feladatokat
a felnőtt emberek sorsa került előtérbe, hisz a
munkahely elvesztése súlyos csapásokkal jár az
egyén számára. A munkahely biztonságának a
megszűnése átalakítja a családon belüli és kívüli
kapcsolatokat, ez sokszor lehetetlen helyzeteket
teremt és ezekben a kritikus időszakokban a hi-
vatalhoz forduló embereken valamilyen módon
segíteni nem volt könnyű feladat a kilencvenes
években és azt gondolom, hogy ma sem. 
Az előttünk megjelenő sorsok nem csupán
egyéni esetek, családok megpróbáltatásai, ami-
nek szenvedő alanyai ezeknek a meglehetősen
labilis élethelyzetbe került szülőknek a gyerme-
kei is. Itt a munkám már átlépett a gyermekvé-
delem területére. A gyermekvédelmi gondosko-
dás jegyzői hatáskörben végzett feladatának a
célja, hogy segítse a rászoruló családokat, hogy
gyermekeiket minden egyéb meglévő nehézség
ellenére, ha segítséggel is, de a megszokott kör-
nyezetükben tudják nevelni és legvégső esetben
kerüljön sor a családból történő kiemelésre. A
családsegítő szolgálat családgondozóival, az is-
kolák gyermekvédelmi felelőseivel együttesen
igyekeztünk útmutatást adni a helyes útkeresés-
re, meghallgatva a problémáikat, esetleges sé-

relmeiket, amelyek talán az elhamarkodott cse-
lekedet okozója lehetett. Voltak kudarcok, ame-
lyek megingattak munkánk helyességében, de
voltak sikerélmények is, amik biztatóak voltak a
következő ügyek tekintetében.
– Mi volt a legnehezebb a munkájában?
Valamennyi feladat nagyfokú empátiát és együt-
térzést követel. Megérintettek ezek az emberi
sorsok és nagyon nehéz bezárni az ajtót magunk
mögött, a munkaidőnk leteltével nem mindig
tudjuk a napi történéseket elfelejteni. Sokat gon-
dolunk arra, hogy vajon helyes döntést hoztunk-
e, vannak-e még egyéb lehetőségek a tarso-
lyunkban, hogy segítsünk az előbbre lépésben.
– Miért váltott az anyakönyvvezetői fe -
ladatra?
Amikor 2013. július 1-jén megalakultak a járások,
módosultak a feladatkörök és az én munkakö-
röm többsége is átkerült a járáshoz, így 2015.
április 1-től kaptam meg ezt a gyönyörű felada-
tot és dolgozom mint anyakönyvvezető.
– Milyen feladati vannak egy anyakönyvve-
zetőnek?
Sokan azt hiszik, hogy az anyakönyvvezető fel-
adata kizárólag a házasságkötés szép ceremó-
niájának levezetése. Pedig ez csak a látványos
része mindennapi munkájának. Nagyon jó érzés
részese lenni egy fiatal, vagy akár idősebb pár
egyik legfontosabb életeseményének. Szeren-
csen korábban is nagy számban és jelenleg is
elég sokan kötnek házasságot és nem csak he-
lyiek, hanem a környező településekről is, de van
sok pár, akik az ország távolabbi részéről jönnek
el, hogy itt mondják ki egymásnak tett, életre
szóló fogadalmukat. Ebben nagy szerepet játszik
az a különleges atmoszféra, amit a Rákóczi-vár,
a Lovagterem és Várkert teremt. E rövidnek
mondható idő alatt abban a szerencsés helyzet-
ben lehettem, hogy eddig közel négyszáz eskü-
vőt vezettem le. Volt olyan eset, amikor hét há-
zasságkötést történt egy nap alatt. További fe -
ladataim közé tartozik a honosítás, amikor az új
állampolgárok a polgármester előtt tesznek es-
küt. Legtöbbször olyanok igénylik, akiknek fel-
menői magyarok voltak és ők is vágynak rá,
hogy megkaphassák az állampolgári jogokat, ez-
zel is jelezve az összetartozást.
– Mivel tölti a szabadidejét?
A férjem régóta méhészkedik és amikor csak tu-
dok, besegítek neki. Nagyon élvezem, hogy a

benti, ülőmunka után kint lehetek a természet-
ben. Tökéletes kikapcsolódás számomra. Amikor
az idő nem engedi, hogy a természetet élvezzük
és a lakás falai között kell eltölteni az időmet,
sokat olvasok, időnként rajzolgatok.
– Van, amit másként csinálna mai szemmel
nézve?
Mindig próbáltam a legjobban elvégezni azt,
amit éppen adott a sors. Talán sokszor sikerült,
talán nem mindig. Imádtam tanítani, mindig sze-
rettem a gyerekeket, úgy éreztem, hogy hason-
lóan éreznek ők is. Amikor más fordulatot vett
az életem, akkor sem estem kétségbe. A gyer-
mekvédelem szorosan kapcsolódott a pedagó-
giához, ezért ezt is szerettem. Annak is örültem,
amikor néhány évvel ezelőtt megkaptam az új
feladatkörömet, mert ez is nagyon szép és ne-
mes kihívás volt. Hálás vagyok mindazoknak,
akiktől tapasztalatokat szerezhettem és megta-
nítottak köztisztviselőnek lenni. Itt meg kellene
említenem a neveiket, de nem szeretnék kihagy-
ni senkit sem, így inkább név nélkül köszönöm
meg a segítségüket. De nem csak elődeimtől
szereztem tapasztalatokat, hanem a hivatal je-
lenlegi fiatal szakembereitől is van mit átvenni.
Nagyon jó érzés a hivatal legidősebb dolgozója-
ként olyan fiatalok között lenni, akik lelkesek, ér-
tik a munkájukat és szeretettel, megértéssel ke-
zelik a felmerülő problémákat.
– Mik a tervek a jövőt illetően?
Aktív pályafutásomat ez év decemberében feje-
zem be. Két lányom van, ők Budapesten élnek,
dolgoznak és nemrég megszületett az első uno-
kám, így ő most az elsődleges szabadidős prog-
ram, ami nagy-nagy öröm és különösen szép aján-
dék a sorstól, így a nyugdíjba vonulás idejére. V.E.A.

Széll Lászlóné negyedszázada tagja a Szerencsi Polgármesteri Hivatal stábjának,
hivatali pályafutása alatt dolgozott iratkezelési és szociális területen, jelenleg
anyakönyvvezetőként látja el feladatait. 2017-ben Ő kapta meg elsőként az újon-
nan alapított „Év Kösztisztviselője” elnevezésű kitüntetést. Miskolcon született,
gyermekkora nagy részét Taktaharkányban töltötte. Az általános és középiskolát
Miskolcon végezte el, családjával harminchárom éve él Szerencsen.

megériNTeTTek az emberi sorsok,
és igyekezTem miNdig segíTeNi
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szerencsi polgármesteri hivatal
Szerencs, Rákóczi út 89., Tel: (47) 565-200, Fax: (47) 565-210, E-mail: hi-
vatal@szerencs.hu. A hivatal ügyfélfogadási ideje: hétfő 8–12 óráig,  szer-
da: 8–12 és 13–16 óráig, péntek 8–12 óráig.
Fogadóórák: Nyiri Tibor polgármester: minden szerdán 14 órától, idő-
pont-egyeztetéssel. Dr. Egeli Zsolt alpolgármester: minden hónap har-
madik hétfőjén 14 órától. Dr. Barva Attila jegyző: minden páros hét
szerdáján 8-12 óráig, legközelebb december 12-én.
A fogadóórák általános bejelentkezés alapján történnek a (47) 565–202-
es számon.

szerencsi járási hivatal, kormányablak
Szerencs, Rákóczi út 89. Tel: (47) 795-248, (47) 795-246, (47) 795-240
(porta). Ügyfélfogadási idő: hétfő: 7–17 óráig, kedd: 8–14 óráig, szerda:
8–17 óráig, csütörtök: 8–18 óráig, péntek: 8–14 óráig.

szerencsi járási hivatal és gyámhivatal
Szerencs, Rákóczi út 63. Tel: (47) 777-561, (47) 777-562, (70) 436-1999.
Ügyfélfogadási idő: hétfő és szerda: 8–12 óráig és 13–16 óráig, péntek:
8–12 óráig.

háziorvosi rendelők
I. számú háziorvosi rendelő: rendel: dr. Rohály Judit háziorvos, főorvos.

Cím: 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: Szerencs, Rákóczi út 51. Tel.: (47) 362-225. Ren-
delési 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, városi főorvos. Cím: 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: Szerencs, Rá-
kóczi 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: 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: dr. Bobkó Géza házi gyermekor-
vos, főorvos. Cím: 3900 Szerencs, Rákóczi u. 51. Tel.: (47) 361-547. Rendelési
idő: hétfő: 8–12 óráig, Ondi út 12.: 17–18 óráig; kedd: 13–16 óráig, Ondi út
12.: 17–18 óráig., tanácsadás: 10–12 óráig; szerda: 9–12 óráig, Ondi út 12.:
17–18 óráig; csütörtök: 13–16 óráig, Ondi út 12.: 17–18 óráig.; péntek: 9–12
óráig, Ondi út 12.: 17–18 óráig. Gyermekszakrendelés a rendelési időben.

ügyeletes gyógyszertárak 
November 26. – december 2.: Centrum Gyógyszertár (Tel.: 47/362-
054), december 3-9.: Oroszlán Patika (Tel.: 47/561-058), december 
10-16.: Alba Gyógyszertár (Tel.: 47/361-530).

központi orvosi ügyelet
Szerencs, Rákóczi út 51. Tel.: (47) 364-300. Diszpécserszolgálat: (47) 362-
255. Hétköznap délután 15 órától másnap reggel 7 óráig. Hétvégén, sza-
badnapokon, munkaszüneti napokon és ünnepnapokon reggel 7 órától
az első munkanap reggel 7 óráig.

szerencsi művelődési központ és könyvtár
Szerencs, Huszárvár u. 11. (Rákóczi-vár). Tel./Fax: 47/ 362-290. Igazgató:
20/971-0861. E-mail: szerencsiamk@szerencs.hu

szerencsi hírek ügyeleti telefonszáma:

(20) 340–6089

közérdekű iNformáCiók

A B.-A.-Z. Megyei Kormányhi-
vatal Szerencsi Járási Hivatal
Foglalkoztatási Osztályán nyil-
vántartott állásajánlatok alap-
ján, Szerencsen bolti-és élelmi-
szer eladót, értékesítőt, gumi-
szerelőt (betanított), kereske-
delmi ügyintézőt, konyhai kise-
gítőt, társadalombiztosítási
ügyintézőt, segédmunkást, tar-

goncavezetőt, villanyszerelőt, elektronikai műszerészt valamint gépkocsiveze-
tőt (B, C kat.) keresnek. Mádon ipari fűrészgép kezelő, Tállyán borászati gép-
kezelő, Megyaszón kamionsofőr (E kategóriás), Tiszalúcon gépkezelő munka-
körben van lehetőség elhelyezkedni. Változó foglalkoztató hely szerint kőmű-
vest, ácsot, festőt, gipszkarton szerelőt és segédmunkást alkalmaznának. Te-
lefon: 47/361-909.
Tervezett képzések:
Villanyszerelő, boltvezető, fogyóelektródás védőgázas ívhegesztő + minősített
hegesztő, cukrász, parkgondozó, kőműves valamint festő, mázoló és tapétázó
és vagyonőr végzettség megszerzésére nyílik lehetőség.

áLLásajáNLaT



a héT gyógyNövéNye: a mezei kaTáNg
A mezei katáng vagy vad
cikória vadon termő
gyógynövényünk, szinte
mindenhol előfordul ha-

zánkban, parlagokon,
utak mentén, gyomtársulá-

sokban. Égszínkék virágairól,
és a még téli időszakra is megmara-

dó felálló szármaradványokról könnyen felis-
merhető. Virágai szép időben reggel nyílnak és
a napraforgóhoz hasonlóan követik a nap járá-
sát Népies nevei: vad cikória, katángkóró, nap-
ra-néző, napra-járó, bodácskóró. A mezei ka-
táng nemesítésével hozták létre a gyökeréért
pótkávénak, a leveléért salátának termesztett
változatokat. Ezt a növényt, mint vadon termő
fajt már az ókorban a görögök és rómaiak is is-
merték illetve használták, de termesztették is.
A növény gyökere egy inulin nevű, cukorszerű
anyagot halmoz fel, amely a termesztett cikóri-
ában nagyobb arányban fordul elő, mint az erő-

sebben fásodó gyökerű mezei katángban. A
megpörkölt gyökerek jellegzetes színét és ízét
a cukortartalom karamellizálódása okozza. A le-
velek cikória-, kávé- és klorogénsavban, vala-
mint keserűanyagokban gazdagok. Ezen ható-
anyagoknak tulajdonítható máj- és epeműkö-
dést serkentő, illetve vízhajtó hatása. A keserű-
anyagoknak köszönhetően étvágytalanság ke-
zelésében is jó hatású, a vér koleszterinszintjét
pedig enyhe mértékben csökkenti. Máj- és epe-
hólyag-bántalmakban szenvedőknek tea formá-

jában javasolt a fogyasztása. Más májvédő ha-
tású gyógynövények, így a máriatövis, az édes-
gyökér vagy a gyermekláncfű mellett a katáng-
kóró is a méregtelenítő teakeverékek egyik al-
kotóeleme lehet. Mivel serkenti az epe terme-
lődését, nehezen emészthető, zsíros táplálékok
mellé akár közvetlenül, akár utólagosan fo-
gyasztva is javasolható a szárított, vagy friss nö-
vényi levelekből vagy a gyökérből készült for-
rázat.

Vitelki László, Gyógynövénybolt
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Legutóbbi játékunk megfejtése: Gyógyászati célokra a hússzínű golgotavirág zöld növé-

nyi részét használják. A beküldők közül Maros Miklósné, 3900 Szerencs, Kossuth u. 19/a.

2/1. szám alatti olvasónk a Szerencsi Gyógynövénybolt (Rákóczi út 104.) ajándékcsomagját

nyerte. A nyereményről szóló utalvány átvehető a szerkesztőségünkben. Új kérdésünk: Milyen

népies neveit ismerjük a mezei katángnak? Megfejtéseiket december 7-ig postázzák cí-

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

borítékra írják rá: Egészségünkért.

Gasztro rovatunkban a tiramisu süte-
mény elkészítési módját ismertetjük
meg olvasóinkkal. A tiramisu olasz
desszert, melynek jelentése „dobj
fel”, ami a két koffeintartalmú össze-
tevőre utal : a kávéra és a kakaóra. 

Hozzávalók: 25 dkg mascarpone, 3 dkg por-
cukor, 3 db tojás, 2 dl kávé, rum vagy amaret-
to (lehet aroma is), 34-36 db babapiskóta, hol-
land kakaópor.
Elkészítés: A mascarponét egy tálba tesszük,
hozzáadjuk a porcukrot és a tojások sárgáját.
A fehérjéket robotgéppel kemény habbá ver-
jük, és laza mozdulatokkal a mascarponéhoz
keverjük. Egy mélytányérba töltjük a kávét, és
belekeverjük az alkoholt, majd a babapiskó-
tákat gyors mozdulatokkal megforgatjuk ben-
ne, vigyázva, hogy ne ázzanak el. Egy kb. 6 cm
falmagasságú tálban szorosan egymás mellé
tesszük a megmártott piskóták felét. Ráken-
jük a krém felét, majd beterítjük egy újabb ré-
teg kávéba áztatott babapiskótával, és rátesz-
szük a maradék krémet. Végül a tetejére szi-
táljuk a kakaóport. Egy éjszakára a hűtőszek-
rénybe tesszük, hogy összeérjenek az ízek.

Jó étvágyat kívánunk!

reCepTkLub:
ezT süsd meg!

Sokak kedvence ez a harang alakú gyümölcs,
ráncos és bőrszerű külsejével – a füge az egyik
legédesebb gyümölcs, ráadásul az illata is csá-
bító! Formája, mérete és színe is különböző le-
het, létezik fehér, fekete és vörös is. Legnépsze-
rűbb változatai a fekete, az adriai füge, a barna

török füge, a calymirna és a kadota. Az egész-
séges füge létfontosságú ásványi anyagokat és
számos vitamint tartalmaz – van benne A-vi-
tamin, B1- és B2 vitamin, különböző antioxidán-
sok és Omega zsírsavak. Miért érdemes fügét
fogyasztani? A friss füge nagyon hatékonyan
harcol a vírusokkal. Sok vizet és növényi cukrot
tartalmaz, melyek segíteni tudnak a kimerült-
ségen, és méregtelenítés során is. A durván
őrölt fügét alkalmazzák tüdőbetegek gyógyítá-
sára, a fügetej pedig fertőtlenítő hatású. A füge
káliumot tartalmaz, ami csökkenti a vérnyo-
mást, valamint a gyomornak is jót tesz. A füge
egyik jótékony hatása, hogy segít elkerülni a
vérszegénységet, és javítja a memóriát. A szak-
értők azt javasolják, hogy ennek érdekében fo-
gyasszunk 4 szem fügét minden nap.

az egyik Legédesebb
gyümöLCs a füge
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INGATLANINGATLAN

Furmint- hárs fajtájú egész évben
művelt szőlőültetvények eladók!
Parcellák nagysága:4059 m2, 3247
m2, 3166 m2. Ár megegyezés szerint.
Érd.: 70/314-3353. (19-2)
Szerencsen Rákóczi út 135 sz. alatti
társasház első emeletén 148 m2-es 3
és fél szobás, összkomfortos lakás
bútorozottan eladó. Érd.: 20/599-

4266. (19-1)
34371/2/1995.025 sz. alatti bejegy-
zett 4669 m2 (gyümölcsös kert) el-
adó, ásott kúttal, filagóriával és szer-
számos tárolóval. Érd.: 20/599-4266.
(19-1)
Szerencs központjában 46 m2-es la-
kás eladó. ugyanitt tetőléc, bolti pol-
cok eladó. Érd.: 47/363-097. (19-20)
Szerencs csendes környékén, a bel-
városhoz közel, eladó egy folyama-
tosan rendben tartott, felújított 4
szoba+ nappalis családi ház. Érd.:
20/295-8832. (19-5)
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LakosságiLakossági

apróhirdetés

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

KRIPTA, SIRKŐ



A Regionális Kadett Kosárlabda
Bajnokság következő fordulójában
a Szerencs VSE együttese a Nyír-
egyházi Kosárlabda Klub- Eötvös
csapatát fogadta november 15-én.
Már a meccs elején látszott, hogy
kemény ellenféllel van dolguk a ha-
zaiaknak, hiszen a második negyed
végén 57-27 volt az állás a nyíregy-
háziak javára. A hátralévő két ne-
gyedben sem sikerült utolérni a
vendégeket, így a Hunyadi Sport-
csarnokban rendezett találkozó vé-
gül 108-46-os szerencsi vereséggel
zárult.                                      M. B.

az eLLeNféL bizoNyuLT jobbNak
SZERENCSI hírekhírek SPORT16

Az U12-es korosztály kosárlab-
da gyermek bajnokságát ren-
dezték meg november 18-án
vasárnap Szerencsen, a Hunya-
di Sportcsarnokban. A Szeren-
csi Darazsak ellenfele volt a
DVTK Akadémia és a MEAFC
Cápakölykök csapata. A hazai-
ak mindkét mérkőzésüket
megnyerték. Végeredmény:
Szerencsi Darazsak - DVTK
Akadémia 107:61, MEAFC Cá-
pakölykök - Szerencsi Darazsak
71:72.
Fotó: Szerencsi Hírek archívum

Bárány Gergő az Szerencs VSE súlyemelő
szakosztályának tagja junior korcsoportú ver-
senyzőként indult a Felnőtt Országos Bajnok-
ságon 105 kg-os súlycsoportban. 273 kg-os
összteljesítményével a 2. helyet szerezte meg
a 11 fős mezőnyben. Egyedül a jelenlegi szö-
vetségi kapitány, Gyurkovics Ferenc tudta őt
legyőzni. Hatalmas siker ez Gergő és a szak-
osztály életében is – adott tájékoztatást Fe-
kete Diána szakosztályvezető.

második LeTT
az országos
bajNokságoN

győzTek a szereNCsi
darazsak

Az NB II-es együttesünk Nyírbátorba látogatott
november 11-én, ahol 11- 7 arányban maradt
alul a házigazdákkal szemben. Lehoczki Gábor
és Macsuga József 2-2, Korály Tibor 1 meccset
nyert, míg Stadler Tamásnak most nem sikerült
pontot szereznie. Mindkét páros mérkőzést
megnyerték a szerencsiek.
A megyei csapatunk Onga gárdáját fogadta ha-
zai környezetben november 6-án. Szoros mér-
kőzést játszottak, de sajnos az ellenfél most
jobbnak bizonyult, hiszen 10-8-as vereséget

szenvedett a szerencsi csapat. Filácz Attila 3,
Csorba István és Deli István 2-2, Sárossy Balázs
pedig 1 győzelemmel járult hozzá a végső ered-
ményhez. Ez utóbbi nagyon szép teljesítmény,
hiszen Balázs újonckorúként játszik a felnőttek
között.
A megyei csapatunk még egy mérkőzést ját-
szott a közelmúltban Tiszaújváros csapata ellen:
november 13-án, de sajnos nem sikerült a ja-
vukra fordítani a meccset, 13 -5 arányban vere-
séget szenvedtek a fiúk. Filácz Attila 3, Csorba

István és Deli István 1-1
meccset nyert, míg La-
pis Zoltánnak és Sárossy
Balázsnak nem sikerült
pontot szerezniük.
Köllő András szakosz-
tályvezető

aszTaLiTeNisz hírek



A Borsod-Abaúj-Zemplén megyei kosárlabda bajnokság kilencedik fordulójában a Sátoralja-
újhely TK csapatát fogadták hazai pályán a Szerencs VSE játékosai a Hunyadi Sportcsarnokban.
Már az első negyedben jól kezdtek a hazaiak: gyors, pontos bedobásokkal sorra szerezték a
hárompontot érő találatokat. A vendégek a második negyedben sem tudtak a szerencsiek
fölé kerekedni, így 52-36-os szerencsi vezetéssel kezdődött a harmadik negyed. Az ellenfél
csapata láthatóan elfáradt a találkozó végére és kevés támadást tudtak indítani, szemben a
hazaiakkal, akik végig uralták a meccset. A mérkőzésen egy sérülés történt, de a meccs sze-
rencsi győzelemmel zárult. Végeredmény: Szerencs VSE – Sátoraljaújhely TK: 112-60 (22-17,
30-19, 26-12, 34-12) M. B.

győzTek 
a kosarasok

A Borsod-Abaúj-Zemplén megyei U14- Keleti bajnokság kilencedik for-
dulójában a Sátoraljaújhelyi TKSE csapatát fogadták a Szerencs VSE U14-
es labdarúgói november 16-án a Tatay Zoltán Ifjúsági Sporttelepen. A
mérkőzést a hazaiak lendületesen kezdték, melynek köszönhetően már

a 20. percben megsze-
rezték a vezetést Tóth
Aladár Norman talála-
tával. A vendégek sem
tétlenkedtek, ugyanis a
félidő utolsó percében
sikerült egyenlíteniük
így 1-1-es állásnál men-
tek pihenőre a játéko-
sok. A második játék-
részben a szerencsiek
folytatták a gyors, pon-
tos játékot így az 55.
percben sikerült újra
átvenni az irányítást Hanák Patrik góljával. Az előnyt a meccs végéig
megtartották a szerencsiek. Végeredmény: Szerencs VSE U14-Sátoralja-
újhelyi TKSE U14: 2-1. Csapatunk jelenleg a tabella negyedik helyén áll. 

V. E. A.
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siker a hazai páLyáN

A Borsod-Abaúj-Zemplén megyei női felnőtt ké-
zilabda bajnokság kilencedik fordulóját rendez-
ték meg november 25-én. A Szerencs VSE csa-
pata a MEAFC együttesét fogadta hazai pályán,
a Kulcsár Anita Sportcsarnokban. A mérkőzés

elején kiegyenlített játékot láthattak a meccsre
kilátogatók, fej-fej mellett szerezték a találato-
kat a két csapat játékosai. A félidőben két pont-
tal lemaradva, 15-13-as MEAFC vezetésnél men-
tek pihenőre a lányok. A második játékrészben

azonban már a vendégek teljesítettek jobban
és tovább növelték előnyüket. A mérkőzés vé-
gül a vendégek győzelmével zárult. Végered-
mény Szerencs VSE- MEAFC: 19:37. A szerencsi-
ek következő mérkőzésüket december 2-án a
Keleti Harcosok - East Fighters Sportegyesület
ellen vívják idegenben. M. B.

kéziLabda: a veNdégek NyerTek



VÍZSZINTES: 1. Menet eleje! 3. A világot … a foly-
tatás első része. 11. Rejtekből kicsábító. 13. Az örök-
lődés fizikai és funkcionális egysége. 14. Billiárd játék.
15. Litke azonos hangzású betűi! 16. A magnézium
vegyjele. 18. Páratlan anya! 19. Főnemes. 20. Autósis-
kola. 22. Éneke. 24. Etiópia császára. 26. A mondat ré-
sze. 27. Elektronikai márkanév. 28. Török autók jelzése.
29. Kokas párja! 30. Finom tejkészítmény Angliából
(két szó). 32. Ősvezér. 34. Azonos betűk. 35. Francia
eredetű férfinév. 37. A hidrogén és kálium vegyjele. 38.
Tök szélei! 38. Iráni és német autók jelzése. 40. Női ke-
resztnév. 42. Azonos betűk. 43. Gyerekeskedik.
FÜGGŐLEGES: 1. A beküldendő megfejtés máso-
dik, befejező része. 2. Nem kell több. 3. Az aktínium
vegyjele. 4. Zambiai, svéd és portugál autók jelzése. 5.
Páratlanul átadogat! 6. Biztosítási és hajózási társasá-
gokat tömörítő, londoni székhelyű nemzetközi szö-
vetség. 7. Olajipari cégünk. 8. Logó közepe! 9. … ma-
gyar: a Petőfi rádió egyik műsorának címe. 10. Férfinév.
12. Balin. 17. Pénzt másnak a számlájára tetet át. 19.
Dicsfény, dicsőség. 20. Az ezüst vegyjele. 21. Kitérő vá-
lasz. 23. Középen lazít! 25. Kis vízfolyás. 27. Francia né-
velő. 31. Római 6-os. 32. Hajdúnánás városrésze. 33.
Névelővel: az országgyűlés egyik pártja. 36. Fitos …:
pisze. 37. Páratlan hülyeség! 38. A tea alkaloidája. 40.

Nem fölé! 41. Valaki fele! 42. Palindrom férfinév. 44. Tej szélei! 45. Klasszikus kötőszó. 46. Igekötő.

kereszTrejTvéNy

Előző rejtvényünk megfejtése: A múlt szép, a jelen sivár, a jövő mindig titokzatos. Megfejtőnk 1 db csokoládé csomagot nyert: Csontos
Lászlóné, 3900 Szerencs, Csalogány u. 36/A. A fenti rejtvény megfejtését december 7-ig postázzák címünkre (3900 Szerencs, Rákóczi út 94.)
vagy adják le a Fürdő és Wellnessház recepcióján. A keresztrejtvény helyes megfejtője 1 db csokoládé csomagot nyer. A nyeremény átvehető a
Szerencsi Művelődési Központ és Könyvtár gazdasági irodájában.
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kos: iii. 21. – iv. 20.
A Merkúr helyzete azt jelzi, hogy új

feladatokba kezdhet, de a végleges döntésre
még várnia kell, mert feletteseinek idő kell ah-
hoz, hogy elfogadják az ötletét. Bármit is tervez,
szerencsére számíthat.

bika: iv. 21. – v. 20.
Mindig sikerül majd a legjobb dönté-

seket hoznia, akár a munkájával, akár a
magánéletével kapcsolatban. A Mars az ön szá-
mára kedvező helyzetbe kerül, és sok erőt adhat
ahhoz, hogy átvészelje a nehézségeket. 

ikrek: v. 21. – vi. 21. 
Az elkövetkező időben a Nap és a

Merkúr is az ön szórakozása, öröme,
vállalkozása, sorsterületén áll. Ez a két bolygó
hozzá tudja önt segíteni ahhoz a sikerhez, amire
már régóta vágyott. De ehhez természetesen
önnek is sokat kell tennie.

rák: vi. 22. – vii. 22.
Az év utolsó hónapjában – december

elején – elbizonytalanodhat, ezért még
többet dolgozik majd, hogy mások elismerjék.
A Szaturnusz szembenállása jelzi azt, hogy ter-
veinek megvalósítása nagyban múlik majd egy
idősebb rokon döntésén. 

oroszlán: vii. 23. – viii. 23.
Az év utolsó hónapjában – december

elején – sokkal nagyobb figyelmet követelnek
öntől az iratokkal kapcsolatos ügyek. Próbálja
rendbe tenni a dokumentációit, intézze banki
ügyleteit, mert várható egy ellenőrzés. 

szűz: viii. 24. – iX. 23. 
Az év utolsó hónapjában – december

elején – foglalkozzon a pénzügyekkel,
nyugodtan lehetnek nagyobb tervei is. Bármit
is tervez, most ragadja meg a lehetőségeket,
mert szerencséje lesz.

mérleg: iX. 24. – X. 23. 
Az év utolsó hónapjában – december

elején – olyan vitákat kezdeményezhet,
amelyek talán egyáltalán nem is lényegesek.
Párkapcsolatában fontos lenne tisztázni, hogy
ön mit vár el a kedvesétől, és mindezért mit ad
cserébe.

skorpió: X. 23. – Xi. 22.
Az év utolsó hónapjában – december

elején – valaki felkérheti egy tisztség el-
fogadására, ne várjon sokat a válasszal. Jelenleg
olyan partner áll az ön oldalán, aki pontosan
megfelel az ön által idealizált képnek. Nagysze-
rűen érzi magát ebben a hónapban.

Nyilas: Xi. 23. – Xii. 21.
A Merkúr felhívja a figyelmét arra,

hogy törődjön jobban a karrierjével. Ebben az
időszakban marad ideje, hogy többletmunkát
vállaljon. Nemsokára nagyon boldog időszak
köszönt be életében.

bak: Xii. 22. – i. 20.
Még a legszürkébb októbert is meg

tudja szépíteni a nevetésével. Nagyobb
karriert futhat be, kinevezhetik egy fontos ál-
lásba, és ez természetesen több pénzt is juttat
majd a zsebébe.

vízöntő: i. 21. – ii.19.
Ez az időszak kiváló alkalom arra,

hogy a tanulmányait magasabb szinten
folytassa, kiváltképp, ha jog, filozófia és idegen
nyelvek vagy kultúrák állnak a fókuszban. Vala-
milyen formában kapcsolatba kerülhet a tör -
vénnyel, de nem feltétlenül negatív értelemben.

halak: ii. 20. – iii. 20.
Az év utolsó hónapjában – december

elején – Ön keményen fog dolgozni a
már jól megérdemelt kitüntetésért, a sikerért.
Tartsa szem előtt, azaz nem árt meggyőződnie
arról, hogy elképzelései valóban megérik-e a fá-
radságot.

horoszkóp (november 30. – december 14.)
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