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vállalKozóK
KöSzöntÉSe

a város vezetése köszöne-
tét fejezte ki a szerencsi
vállalkozásoknak 2019. ja-
nuár 4-én, hogy teljesítik
adózási kötelességüket,
mely összeg a település
költségvetésének jelentős
részét teszi ki. (5. o)

SzerencSÉ
a SzerencSi

vÉdjegy
a nestlé Hungária Kft. példa-
nélküli lépésre szánta el ma-
gát: lemondott a tulajdoná-
ban lévő Szerencsi védjegy
használatáról és ennek jogát
a Szerencsi Bonbon Kft-nek
adta át. (4. o)



A Szerencsi Művelődési Központ és Könyvtár a Huzatos ház című szín-
darabra várta az érdeklődőket december 13-án a Rákóczi-vár színház-
termébe. A teltházas előadás főbb szerepeiben a jól ismert Várkonyi And-
rás, Koncz Gábor és Fésűs Nelly lépett színpadra. Görgey Gábor színda-

rabjából Éless Béla
színigazgató-rendező
egy már általa felújí-
tott bohózatot hozott
a szerencsi közönség
elé. A darab közép-
pontjában három tár-
sadalmi réteget képvi-
selő család: nagypolgá-
ri, nyárspolgári és két-
kezi munkás áll, és a
történet helyszíne egy rózsadombi villa. A kialakult szituációk és a sze-
replők jelleme humoros helyzeteket teremtett a játék során, melyet vas-
tapssal jutalmazott a publikum. M. B

SzerencSen járt a HuzatoS Ház

Mézeskaláccsal kínálták meg a járókelőket a szerencsi görögkatolikus
egyházközösség tagjai december 22-én a város főutcáján. Csejoszki Sza-
bolcs görögkatolikus parókus elmondta, hogy az egyház közössége és
gyermekei a szeretetre és a feltétel nélküli adakozásra hívják fel a figyel-
met karácsony környékén, ezért vendégeltek meg finomsággal és színes

szentképpel, ikonnal minden járókelőt. A kezdeményezés a „Fogd a ke-
zem” című pályázat keretében valósult meg. F. D.
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MÉzeSKalácS a Szeretet jegyÉBen

A Hegyaljai Alkotók Társulása „Kis Karácsony
HAT Karácsony” címmel készített antológiát,
melyet december 16-án mutattak be a Rákó -
czi-vár lovagtermében. Az eseményen Nyiri
Tibor polgármester örömét fejezte ki, hogy

igazán emberi történe-
tek és értékes alkotá-
sok, rajzok, írások, fo-
tók találhatóak a kö-
tetben. Ezt követően
az antológia előszavát
Viczai Henrietta HAT el-
nök olvasta fel, majd a
kötetben helyet kapott

műveket a Montázs Egyesület képviseletében Püspöki Péter mutatta be.
M. B.

KiS KarácSony – Hat KarácSony



– Mit üzen a szerencsieknek az új eszten-
dőben?
– Először is mindenkinek eredményekben és
egészségben gazdag, boldog új esztendőt kívá-
nok. Szeretném azt, hogy a szerencsi és ondi
családok megtalálják boldogulásukat városunk-
ban, folyamatosan erősítve és gyarapítva ezzel
településünket. Örvendetes az a sokféle egye-
sület és klub, ami itt működik és hajlandó tenni
a közösségért. Az önkormányzat lehetőségeihez
mérten minden támogatást biztosít részükre.
Fontos az is, hogy a történelmi egyházak helyi
képviselői aktívan részt vesznek a város élet-
ében. Hiszen nem csak önmagukért dolgoznak,
hanem egyben a településért is tesznek, öreg-
bítik Szerencs hírnevét és olyan kedvező elfog-
laltságokat adnak tagjaik számára, amiből a leg-
több esetben a város is profitál. Dolgozzunk
együtt közösen azért, hogy ez tovább erősöd-
jön.
– Melyek az idei esztendő célkitűzései?
– Munka, munka, munka. Kiemelt feladatunk a
város további fejlesztése. Ehhez szakértelem, ki-
tartás és alázat kell, mert rendkívül komoly fel-
adatokat ad a közel húsz elnyert pályázat meg-
valósítása 2019-ben és az azt követő években.
Gyakorlatilag napi rendszerességgel foglalko-
zunk a projektek egyes elemeinek kivitelezésé-
vel. Már sok helyen beszámoltunk róla, és a tel-
jesség igénye nélkül megemlítem a legfontosab-
bakat, úgymint ipari park kialakítása, amellyel a
munkahelyek teremtését támogatjuk, csapadék-
víz elvezetés, kerékpárút építése, Zöld Város pá-
lyázat, turizmusfejlesztés, ivóvízhálózat rekonst-
rukciója 6,5 km hosszan. Szerencs több pontján
új játszóteret alakítunk ki, mert fontosak szá-
munkra a kisgyermekes családok. További fej-
lesztés a város és környékének egészséges ivó-
vízzel és csatornahálózattal való bővítése több,
mint 4 milliárd forint értékben (Erről következő
lapszámunkban részletesen fogjuk tájékoztatni
az olvasókat. A szerk.) 
– Lesznek-e idén is útfelújítási munkálatok?
– Dolgozunk azon is, hogy minél több út kapjon
új kopóburkolatot a városban. Az elmúlt évtize-
dek nagy adósságával, a járdák fejlesztésével is
fogunk foglalkozni szerény lehetőségeinkhez
mérten, de erre egyelőre sajnos csak önerő mu-
tatkozik. Ezeknek az építkezéseknek és fejlesz-
téseknek a megvalósításához türelmet kérünk
minden városlakótól, hiszen néhol útlezárások,
útfelbontások, építkezések lesznek. Arra kérem
a szerencsieket és az ondiakat, hogy türelemmel

legyenek, mert ha ezek elkészülünk, akkor min-
denkinek jobb lesz és reményeim szerint sokak
megelégedését szolgálja majd.
– Hogyan folytatódik a munkahelyterem-
tés?
– Koncz Ferenc országgyűlési képviselő a vállal-
kozói fogadáson elmondta, hogy célegyenesbe
került a szigetelőanyag-gyár ügye és jó esélyek
vannak a bejelentett konzervgyár megépítésére
is. Az élelmiszeripar alappillére városunkban je-
lenleg az édességgyártás. Reményeink szerint
tovább tudja bővíteni a Nestlé és a Szerencsi
Bonbon Kft. a helyi termelését. Ahhoz, hogy
ezekben az üzemekben legyen szakképzett
munkaerő, tovább fokozzuk az együttműködést
a szakképzés területén az illetékes szervekkel és
minisztériumokkal. Ehhez kapcsolódott az agrár-
miniszter és a fejlesztési miniszter úr közelmúlt-
ban történt szerencsi látogatása is. Ezen kívül az
országban mérhető kedvező gazdasági folyama-
tok – például a GDP növekedés, a foglalkoztatás,
a jövedelem, több szférában béremelés, az uniós
pályázatok – lehetővé tették a magasabb fog-
lalkoztatást. Ezt az is jelzi, hogy a város a korábbi
300-400 közfoglalkoztatottal szemben már csak
100 fő körüli közfoglalkoztatottat tud alkalmaz-
ni. Ez egyrészről öröm számunkra, hiszen jelen-
tős részük nagy valószínűséggel szerencsi és
környékbeli vállalkozásoknál dolgozik. Itt szeret-
ném hangsúlyozni, hogy éppen ezért minden tá-
mogatást megadunk a helyi vállalkozások to-
vábbi munkahelyteremtéséhez is. Másrészről
ennyivel kevesebb ember tudja ellátni a közfel-
adatokat – amelyek száma nem csökkent – és
mindenki joggal azt várja, hogy a zöld felületek
rendben legyenek, az utak tiszták, a temető ren-
dezett legyen. Minden olyan pályázatot elkészí-
tünk és benyújtunk, amely a településünket elő-
re mozdítja, ilyen többek között a közfoglalkoz-
tatás is.
– A város kulturális élete is színes. Renge-
teg program várta a szerencsieket az el-
múlt évben.
– A város gazdag kulturális élete egy érték. Ezen
a területen tovább lelkesít bennünket az a sok
pozitív visszajelzés, amely településünk rendkí-
vül színes programsorozatával kapcsolatosan ér-
kezett hozzánk. Terveink szerint a testvérváro-
saink kultúráját, hagyományait is szeretnénk kö-
zelebb hozni a szerencsiekhez. Ez volt a célunk
már tavaly is, amikor a podgorai delegáció estjét
rendeztük meg, majd a küldöttség részt vett a
Kolbásztöltő fesztiválon, ahol a város lakói a

horvát ételeket is megkóstolhatták. Idén is meg-
szervezzük – a Nestlével együttműködve – a
Gyere-napot. A terveink szerint ez évben is itt
fogja szervezni a görög katolikus egyház a me-
gyei gyermeknapot. Fontosak még a városnapi
rendezvények, amelyet most az április 12-ei hét-
végén – a szokásosnál korábban – fogunk meg-
tartani a Húsvéthoz tartozó vallási hagyomá-
nyok miatt. Szeretném tájékoztatni az érdeklő-
dőket, hogy már elkezdtük a 12. Országos Cso-
koládé Fesztivál előkészítését is.
– Milyen további terveik vannak?
– Tovább folytatjuk a város azon területeinek
bevonását Szerencs vérkeringésébe, amit már
néhány évvel ezelőtt elkezdtünk, például az Ár-
pád-hegyet, Aranka-tetőt, a cukorgyári hűtőta-
vakat a Szerencs-patak környékét, és az Aggte-
leki Nemzeti Parkkal együttműködve az ülepítő
tavak rendbetételét is tervezzük.
Szerencs Város Sportegyesülete továbbra is vár-
ja a sportolni vágyó szerencsi fiatalokat, de ter-
mészetesen az idősebb korosztály tagjait, a fel-
nőtteket is. Idén befejezzük a második focipálya
kialakítását, ahol a Bozsik programnak köszön-
hetően minden szerencsi korosztály helyben te-
het egészsége megőrzéséért. Elsősorban TAO-s
keretből a Rákóczi iskola területén egy új sport-
csarnok megépítése is elkezdődhet.
Továbbra is magas színvonalon működtetjük in-
tézményeinket az egészségügyi szolgáltatás és
alapellátás, szociális és gyermekjólét, az Idősek
Otthona, a Városgazda és Városüzemeltetés,
Művelődési Központ, Múzeum, óvoda és bölcső-
de területén, illetve a társintézményekkel és ha-
tóságokkal. Ezen kívül hangsúlyt fektetünk a
Szerencsi Tankerületi Központ és a Szerencsi
Szakképzési Centrummal való további együtt-
működésre.
Az épülő, szépülő, fejlődő város és vezetése
visszavárja a fiatalokat. A folyamatban lévő fej-
lesztések és beruházások jó esélyt adnak arra,
hogy rövid időn belül a nem helyben lakó fiatal-
jaink elgondolkozzanak azon, hogy érdemes
visszatérni a gyönyörű szülőföldjükre.

Január a tervezés időszaka. Megtervezzük mit és hogyan szeretnénk majd meg-
tenni az új esztendőben. A 2019-es év célkitűzéseiről és feladatairól Nyiri Tibor
polgármestert kérdeztük.

továBBra iS a vároS
fejleSztÉSe a cÉl
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A védjegyhasználat jogát Noszek Péter, a Nestlé
Hungária Kft. igazgatója ünnepélyes keretek kö-
zött adta át Dr. Takács Istvánnak, a Szerencsi
Bonbon Kft. ügyvezető igazgatójának decem-
ber 11-én a Rákóczi-vár lovagtermében. Az ese-
ményen Nyiri Tibor polgármester köszöntötte a
megjelenteket, ezt követően Dr. Takács István
hangsúlyozta, hogy Szerencs mindig is az édes-
ipar fellegvára volt és azért hozta létre vállala-
tát, hogy a csokoládégyártás hagyományai to-
vábbra is megmaradjanak városunkban, miután
a csokoládégyár új tulajdonba került. Noszek
Péter elmondta, hogy a Nestlé 1991-ben vásá-
rolta fel a nagy múltú csokoládégyárat és azóta
a Nestlé szerencsi gyára regionális kávé és ka-
kaóitalpor gyártó üzemmé fejlődött. Mindemel-
lett elkötelezettek maradtak abban, hogy a sze-
rencsi csokoládégyártás közel egy évszázados
hagyománya töretlenül fennmaradjon, és to-
vábbfejlődjön. Ennek elősegítése érdekében ha-
tározott úgy a multinacionális vállalat, hogy a
tulajdonában lévő Szerencsi ábrás védjegy

édességtermékeken történő használatát áten-
gedi a Szerencsi Bonbon Kft-nek. 
Koncz Ferenc, a térség országgyűlési képviselője
arról szólt, hogy ez az esemény fontos lépés ab-
ban, hogy a szerencsi csokoládét egyre több he-
lyen megismerjék nemcsak hazánkban, hanem
Európa más országaiban is. Ez azonban egy ösz-
szetett folyamat. Az ünnepélyes aláíráson jelen
volt Nagy István agrárminiszter is, aki kiemelte,
hogy az élelmiszeripar Magyarország harmadik

legnagyobb ipari ágazata, amely komoly straté-
giai jelentőséggel bír. Ennek erősítése alapvető
fontosságú, ahol kiemelt szerepet kapnak az
olyan példanélküli lépések, mint ami a szerencsi
Rákóczi-vár történelmi falai között történt ezen
a napon. A megállapodás megszületésével tehát
a Szerencsi védjegyet kizárólag a Szerencsi Bon-
bon Kft. használhatja. Ezzel a magyar tulajdonú
vállalkozás lesz a szerencsi csokoládégyártás ha-
gyományainak kizárólagos örököse. V. E. A.

A Nestlé Hungária Kft. 2018-ban egy
Magyarországon példanélküli lépésre
szánta el magát és lemondott a tulaj-
donában lévő Szerencsi védjegy hasz-
nálatáról az édesipari termékek gyár-
tásánál és ennek jogát a Szerencsi Bon-
bon Kft-nek adta át. Ezzel Dr. Takács
István cége vált a Szerencsi Csokoládé
gyártásának kizárólagos örökösévé.

SzerencSi tulajdonBan
a „SzerencSi” vÉdjegy

A projekt célja az épületek fűtési és melegvíz előállítási energiaigényének
csökkentése megújuló energiaforrás felhasználásával: napelemek és nap-
kollektorok telepítésével. Megvalósult az épületek utólagos hőszigetelése,
valamint a nyílászárók cseréje is. A pályázati programhoz szorosan illesz-
kedett az energiatudatos napok megrendezése, ahol előadások és inter-
aktív programok várták a felnőtteket és a gyermekeket egyaránt. Az el-
nyert támogatás összege 395 millió forint volt. Az eseményen beszédet
mondott Koncz Ferenc országgyűlési képviselő és Nyiri Tibor polgármes-
ter, majd ünnepélyes szalagátvágással adták át az épületeket. Kontra
László, a Szerencsi Idősek Otthona igazgatója és Kovács Enikő, a Szeren-
csi Szakképzési Centrum főigazgatója a beruházással kapcsolatos tapasz-
talatokat osztották meg. A program a lovagteremben folytatódott, ahol
műsort adtak a Szerencsi Szakképzési Centrum diákjai, majd elhangzott,

hogy nemrégiben újabb energetikai pályázatot nyert el sikeresen Szerencs
Város Önkormányzata, amellyel a tervek
szerint a Cukormúzeum, valamint a Polgár-
mesteri Hivatal fűtése is korszerűsítésre ke-
rül. A további energetikai fejlesztések 161 mil-
lió forint értékben valósulnak meg a jövőben Sze-
rencsen.                                                        M. B.

Az önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése Sze-
rencs városában című projekt zárórendezvényét tartották
meg decemberben. Az Európai Unió és a Magyar Állam támo-
gatásával a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program-
ban az önkormányzati tulajdonú Városi Tanuszoda, Szerencsi
Idősek Otthona és a Szerencsi Szakképző Iskola és Tanműhely
épületenergetikai fejlesztése valósult meg 395 millió forintból. 

Balról: Dr. Takács István, a Szerencsi Bonbon Kft igazgatója, Nagy István agrárminiszter, Noszek Péter,
a Nestlé Hungária Kft igazgatója, Nyiri Tibor polgármester, Koncz Ferenc országgyűlési képviselő

lezárult az energetiKai projeKt
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Nyiri Tibor polgármester megnyitó beszédében
Juhász Gyula költőt idézve öt fogalom köré cso-
portosította az új esztendő legfontosabb célki-
tűzéseit. Ezek: az összefogás, az egyetértés, a
békesség, a szeretet, és a célokért való kitartás.
A városvezető örömét fejezte ki, hogy a szeren-
csi cégek szorosan együttműködnek az önkor-
mányzattal és a település szerves részét képe-
zik. – A város költségvetésének egy jelentős
hányadát, több mint 520 millió forintot ezek a
cégek fizetnek be iparűzési és más adók formá-
jában. Létkérdés, hogy minél több vállalkozás
működjön, és az minél prosperálóbb, minél fej-
lődőbb, minél több embert foglalkoztató legyen
– mondta Nyiri Tibor. Bihall Tamás, a B-A-Z Me-
gyei Kereskedelmi és Iparkamara elnöke pohár-
köszöntőjében arról szólt, hogy 2018 egy jó
gazdasági év volt és véleménye szerint a 2019-
es is az lesz, de akadnak kihívások, melyekkel
szembe kell nézni. – Fel kell készülnünk a szak-
emberhiányra, a szakemberek képzésére. Impo-
náló számomra, hogy a tanuló szerződések szá-
ma – ami a duális képzés legfontosabb muta-
tója – 2015-höz képest majdnem megnégysze-
reződött. 133 tanulóról közel 500 főre növeke-
dett a foglalkoztatott diákok száma Szerencs és
térsége vállalkozásaiban – hangsúlyozta ki Bi-

hall Tamás, majd a kötelező minimálbér eme-
lésről és a digitalizációról is beszélt. – Fontos a
modernizáció, a robotizáció, melyek alkalmazá-
sa nem lesz egyszerű dolog. Ez kötelező, meg-
kerülhetetlen műfaj, be kell tudnunk építeni a
napi gyakorlatunkba. Ehhez a kamara igyekszik
segítséget nyújtani. Olyan programjaink vannak,
amelyek felkészült szakembereken keresztül
nyújtanak támogatást. Mentorprogramunk a pi-
acra jutást és a külkereskedelmi pozíciókat erő-
síti, a Modern Vállalkozások Programunk pedig
a digitalizáció elősegítését célozza meg. A Gaz-
daságfejlesztési és Innovációs Operatív Prog-
rammal összekötő képzéseink a felnőttképzés-
ben nyújtanak támogatási lehetőségeket a vál-
lalkozásoknak – tette hozzá Bihall Tamás.
Az eseményen Koncz Ferenc országgyűlési kép-
viselő megköszönte a vállalkozóknak az elmúlt
nyolc esztendőben végzett közös munkát, majd
arról adott tájékoztatást, hogy a tervezett kon-
zervgyár és üveggyapotgyár beruházás előké-
szítő munkálatai nagy erőkkel zajlanak. A kép-

viselő szerint az üveggyapot üzem megépítése
több száz embernek ad majd munkát: a terme-
lésbeálláskor 160-180 főnek, a fejlesztések után
pedig a teljes alkalmazotti létszám elérheti akár
a 200 főt is. – Nem először sikerült támogatást
szerezni a beruházásra. A 4 milliárd forintos 
HIPA támogatáshoz szükség van további 8 mil-
liárd forint befektetői összegre, ami részben hi-
telből, részben saját tőkéből áll. Komoly tárgya-
lások után összeállni látszik ez a hiányzó 8 mil-
liárd forint és reményeink szerint a lehető leg-
rövidebb időn belül megkezdődik a beruházás.
Magyarországon jelenleg nincs ilyen jellegű szi-
getelőanyag-gyár. Tehát nemcsak hazánkban,
hanem Európa országaiba is termelni fog ez a
cég és reményeim szerint egy meghatározó
gazdasági egysége lesz a városnak és erős 
szerepet fog játszani Szerencs közéletében 
– mondta Koncz Ferenc.
A közös koccintás után Zsédenyi Adrienn éne-
kesnő zenés műsorát tekinthették meg a jelen-
lévők. M. B.

Szerencsi és környékbeli vállalkozások
vezetőivel telt meg a Rákóczi-vár szín-
házterme január 4-én este. Az új esz-
tendőben Szerencs Város Önkormány-
zata köszöntötte a helyi cégvezetőket.
Az eseményen a város vezetése köszö-
netét fejezte ki a szerencsi vállalkozók-
nak az elmúlt évben végezett munká-
jukért és azért, hogy teljesítik adózási
kötelességüket, mely összeg a telepü-
lés költségvetésének jelentős részét
teszi ki.

KöSzöntöttÉK 
a Helyi vállalKozáSoK vezetőit
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SzerencSi PolgármeSteri
Hivatal

Cím: 3900 Szerencs, Rákóczi út 89. Tel.: (47)
565-200. A hivatal ügyfélfogadási ideje:
hétfő: 8–12 óráig, szerda: 8–12 és 13–16 óráig,
péntek: 8–12 óráig.
Fogadóórák: Nyiri Tibor polgármester:
minden szerdán 14 órától, előzetes időpont-
egyeztetéssel: Tel.: (47) 565-202. Dr. Egeli
Zsolt alpolgármester: minden hónap har-
madik hétfőjén 14 órától. Dr. Barva Attila
jegyző: minden páros hét szerdáján 8–12 órá-
ig.

B-a-z megyei 
KormányHivatal 

SzerencSi JáráSi Hivatal
Cím: 3900 Szerencs, Rákóczi út 63. Tel.: (47)
777-561. Nyitvatartás: hétfő: 7–17 óráig,
kedd: 8–14 óráig, szerda: 8–17 óráig, csütör-
tök: 8–18 óráig, péntek: 8–14 óráig.

SzerencSi JáráSi Hivatal,
KormányaBlaK

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

SzerencSi JáráSi Hivatal
éS gyámHivatal

Cím: 3900 Szerencs, Rákóczi út 63. Tel.: (47)
777-561, (47) 777-562, (70) 436-1999. Ügyfél-
fogadási idő: hétfő és szerda: 8–12 óráig és
13–16 óráig, péntek: 8–12 óráig.

SzerencSi 
JáráSi FöldHivatal

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

SzerencSi JáráSi Hivatal
JáráSi néPegéSzSégügyi

intézete
Cím: 3900 Szerencs, Kossuth L. u. 3. Tel.: (47)
561-025. fax: (47) 561-026, e–mail: titkar -
sag.szerencs@emr.antsz.hu. Ügyfélfogadási
rend: hétfő: 8–15.30 óráig, szerda: 8–15.30
óráig, péntek: 8–12.30 óráig.

HáziorvoSi rendelőK
I. számú háziorvosi rendelő: Rendel: Dr. Ro-
hály Judit háziorvos, főorvos. Cím: 3900 Sze-

rencs, 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, szakfel-
ügyelő főorvos. Cím: 3900 Szerencs, Rákóczi
út 51. Tel.: (47) 362-638 (asszisztens), (47) 560-
016 (főorvos). Rendelési idő: hétfő–szerda: 8–
12 óráig, csütörtök 13–16 óráig, péntek: 8–12
óráig.
IV. számú háziorvosi rendelő: Rendel: Dr.
Spak László háziorvos. Cím: 3900 Szerencs, 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: 3900 Szerencs, Rákóczi
út 75. Tel.: (47) 305-252. Rendelési idő: hétfő–
kedd: 8–12 óráig, szerda–péntek: 13–16 órá-
ig.

gyermeKorvoSi rendelőK
I. számú házi gyermekorvosi rendelő: Ren-
del: Dr. Bodosi Csilla házi gyermekorvos. Cím:
3900 Szerencs, Rákóczi u. 51. Tel.: (47) 362-612.
Rendelési idő: hétfő: 13–16 óráig, kedd: 8–11
óráig, szerda: 13–16 óráig, csütörtök: 8–11 órá-
ig (tanácsadás 11–12 óráig), péntek 8–11 órá-
ig.
II. számú házi gyermekorvosi rendelő:
Rendel: Dr. Bobkó Géza házi gyermekorvos, fő-
orvos. Cím: 3900 Szerencs, Rákóczi u. 51. Tel.:
(47) 361-547. Rendelési idő: hétfő: 8–12 óráig,
kedd: 13–16 óráig (tanácsadás: 10–12 óráig),
szerda 9–12 óráig, csütörtök: 13–16 óráig,
péntek 9–12 óráig. Gyermekszakrendelés a
rendelési időben. Szerencs, Ondi út 12. alatt
hétfő–péntek: 17–18 óráig.

FogorvoSi rendelőK
I. számú fogorvosi körzet: Rendel: Dr. Varga
Renátó fogorvos. Cím: ESZEI, Bekecsi u. 10. Tel.:
(47) 361-758. Rendelési idő: hétfő–szerda: 8–
14 óráig, csütörtök: 13–19 óráig, péntek: 8–14
óráig. 
II. számú fogorvosi körzet: Rendel: Dr. Gálné
Dr. Bíró Marianna. Cím: 3900 Szerencs, Rákóczi
út 86. (bejárat a Petőfi utca felől). Bejelentkez-
ni személyesen vagy a (20) 5645-064-es tele-
fonszámon. Rendelési idő: hétfő: 10–16:30
óráig, kedd: 12–17 óráig, szerda: 13–19 óráig,

csütörtök: 9:30–16 óráig, péntek 9–15 óráig. 
III. számú fogorvosi körzet: Rendel: Dr. Bru-
goviczky Zsolt Béla. Cím: 3900 Szerencs, Sallai
u. 11. Tel.: (30) 330-1555. Rendelési idő: hétfő:
8–14 óráig, kedd: 14–20 óráig, szerda: 8–14
óráig, csütörtök: 14–20 óráig, péntek: 8–14
óráig.

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

gyógySzertáraK 
nyitvatartáSi ideJe

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

ügyeleteS 
gyógySzertáraK

2019. január 14–20.: Tesco Gyógyszertár, ja-
nuár 21–27.: Alba Gyógyszertár, január 28.
– február 3.: Centrum Gyógyszertár.

rendelőintézet
Szántó J. Endre Egyesített Szociális és Egész-
ségügyi Intézet. Cím: 3900 Szerencs, Bekecsi
út 10. Tel.: (20) 999-5159, (20) 999-5225, (47)
361-740, (47) 361-558, (47) 361-758. Intéz-
ményvezető: Dr. Bobkó Géza igazgató-főorvos.
Titkárság: (47) 561-028, fax: (47) 361-558, in-
ternet: www.eszei.hu. Szakrendelések idő-
pontjai és további információk a rendelőinté-
zet honlapján: www.eszei.hu.

védőnői Szolgálat
Cím: 3900 Szerencs, Rákóczi út 51. Tel.: (47)
362-255.

SzerencSi időSeK ottHona
Cím: 3900 Szerencs, Bekecsi út 10. Tel.: (47)
361-651.
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Legjobb tanulmányi eredményt elért hallgatók támogatása: szep-
tember 30-ig.
Bursa Hungarica Önkormányzati Ösztöndíj pályázat: október-november.
Időskorúak támogatása: szeptember hónap.
Tanévkezdési támogatás: július 15. és október 15. napja.
Orvostanhallgatók támogatása: minden év május 30-ig.
Kisvállalkozások támogatása: költségvetési rendelet elfogadását követő
30 napon belül pályázati kiírás – 30 napos benyújtási határidővel.
Vállalkozóvá válás helyi támogatása: Folyamatos – évente 10 pályázó
Első lakáshoz jutók támogatása: Folyamatos.
Gyógyszertámogatás: támogatás 3 hónapra kerül megállapításra.
Ápolási támogatás: Az ápolási támogatás határozott, vagy határozatlan
időre állapítható meg. A támogatásra való jogosultságot évente felül kell
vizsgálni.
Rendkívüli települési támogatás: Rendkívüli települési támogatás iránti
igényt 90 naponta lehet előterjeszteni, azzal, hogy a rendkívüli települési
támogatás összege családonként nem haladhatja meg évente a 20 ezer
forintot.
Köztemetés: Szoc. tv. 48.§.
Háziorvosok iparűzési adómentessége: Iparűzési adómentesség
amennyiben a vállalkozási szintű iparűzési adóalapja az adóévben 20 millió
forint.
Az egészségügyi alapellátást végző háziorvosok működési feltéte-
leinek javítását elősegítő támogatásról: költségvetési rendelet elfo-
gadását követő 30 napon belül pályázati kiírás.

A kérelmek és a pályázati adatlapok letölthetőek a www.szerencs.hu ol-
dalon, valamint beszerezhetőek a polgármesteri hivatal ügyfélszolgálatán.
A támogatási kérelmek előterjesztésének részletszabályairól tájékozódhat-
nak a honlapunkon, valamint a hivatal munkatársai is készséggel állnak
rendelkezésükre.

az önKorMányzat által 2019. ÉvBen MegHirdetÉSre 
Kerülő pályázatoK, nyújtandó táMogatáSoK
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rendőrKaPitánySág
Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Rendőr-főka-
pitányság Szerencsi Rendőrkapitányság. Cím:
3900 Szerencs, Bekecsi út 10. Tel.: (47) 563-
340. Email: szerencsrk@borsod.police.hu. Ka-
pitányságvezető: Keresztesi János r. alezredes.
Kapitányságvezető fogadónapja: minden hó-
nap első hétfője 9–12 óráig. Áldozatvédelmi
referens fogadónapja: minden hónap első hét-
főjén 9–12 óráig. Panaszfelvétel: folyamatos.
Engedélyügy: hétfő és szerda: 8–15.30 óráig.

SzerencSi HivatáSoS
tűzoltóSág

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

orSzágoS 
mentőSzolgálat 

SzerencSi mentőállomáS
Cím: 3900 Szerencs, Malom út 18. Állomásve-
zető: Szűcs András. Tel.: (47) 362-152.

állatorvoSi rendelő
Szerencs Városi Állategészségügyi Centrum
Kkt., Cím: 3900 Szerencs, Jókai utca 16. Tel.:
(47) 363-330. Rendelési idő: hétfő–péntek:
17–19 óráig. Az állatorvosok elérhetősége:

Dr. Lajcsák Attila: (30) 625-8152, Dr. Tóth Attila:
(30) 625-8162.

HulladéKSzállítáS, 
lomtalanítáS BeJelentéSe
BMH Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Hulla-
dékgazdálkodási Közszolgáltató Nonprofit Kft.
(BMH Nonprofit Kft.) Ügyfélszolgálat elér-
hetőségei: Tel.: (21) 3500-111, e-mail cím: ugy-
felszolgalat@bmh-nonprofit.hu. Levelezési
cím: 3510 Miskolc, Pf. 583. Szerencsi ügyfél-
szolgálati iroda: 3900 Szerencs, Eperjes u. 7.
Tel.: (47) 362-852. Nyitvatartás: hétfő–kedd:
8–16 óráig, szerda: 8–20 óráig, csütörtök–
péntek: 8–16 óráig.

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

áramSzolgáltatáS
ÉMÁSZ Nyrt. Szerencsi fiókiroda
Cím: 3900 Szerencs, Rákóczi u. 87. Nyitvatar-
tás: hétfő: 8–16 óráig, szerda: 10–18 óráig,
péntek: 8–14 óráig. Pénztárzárás a nyitvatar-
tási idő vége előtt 30 perccel, utolsó ügyfél fo-
gadása a nyitvatartási idő vége előtt 10 perc-
cel történik. Bankkártyás befizetés lehetséges
az ügyfélfogadási idő végéig. Telefonszámok:

06 (40) 42-43-44 (kizárólag hibabejelentésre
szolgál), 06 (40) 28-28-28 (számlázás és egyéb
ügyintézés).

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

vízSzolgáltatáS
Borsodvíz Zrt. Tokaji Üzemvezetőség Sze-
rencsi Kirendeltsége
3900 Szerencs, Kisvásártér 14. Tel.: (47) 362-
940, fax: (47) 361-664. Ügyfélfogadás rend-
je munkanapokon: hétfő–kedd: 8–13 óráig,
szerda: 8–20 óráig, csütörtök: 8–13 óráig. Hi-
babejelentés helye: Szerencs, Kisvásártér 14.
7–15 óráig. Tel.: (47) 362–940. Honlap:
www.borsodviz-rt.hu.

SzerencSi művelődéSi 
KözPont éS Könyvtár

3900 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

Belterületen:
– március 1. napjától április 30. napjáig, valamint
– október 1-jétől november 30-ig
és kizárólag csütörtök, péntek és szombati napokon 10–18 óra kö-
zött engedélyezett, kivéve ünnepnapokon.
Kerti hulladék és avar a megyére érvényes tűzgyújtási tilalom idő-
tartama alatt nem égethető.
Külterületen:
Amennyiben az égetés feltételei a jogszabályi környezet illetve ha-
tósági engedélyek alapján adottak, akkor az élet- és vagyonbizton-
ságot szem előtt tartva azt be kell jelenteni az I. fokú tűzvédelmi ha-
tóságnak. Külterületen az ingatlan tulajdonosa, használója a tűzvé-
delmi hatóság engedélyével legfeljebb 10 hektár egybefüggő terü-
leten irányított égetést végezhet.

növÉnyi ÉS Kerti HulladÉK
ÉS avar nyílttÉri ÉgetÉSe
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A 216. születésnapját ünneplő Bolyai Já-
nos matematikusról emlékeztek meg
december 17-én a Bolyai János Katolikus
Általános Iskolában. Az eseményt Gasz-
perné Tilman Edina igazgató nyitotta
meg, majd Maczkóné Matlák Julianna
matematika szakos pedagógus
tartott előadást az intézmény
névadójának életútjáról. A diá-
kok a nap további részében ma-
tematika órák keretében további
ismereteket sajátíthattak el a név-
adó munkásságáról.             F. D.

Bocskai-napot tartottak december 21-én a Bocs-
kai István Katolikus Gimnáziumban. Az esemé-
nyen a hagyományoknak megfelelően a tizen-
egyedikes osztályok rövid műsor keretein belül
mutatkoztak be, valamint az elmúlt időszakban
készített kampányvideókat vetítették le az intéz-
mény aulájában. A diákok szavazatai alapján a
nyertes osztály jelképesen átvehette az iskola

kulcsát ezen a napon. Az alsóbb évfolyamosok
többsége büfévé alakította át az osztálytermét,
ahol süteményeket lehetett kóstolni, de volt vat-
tacukor és csoki szökőkút is. Más osztályok ide-
iglenes fodrászatot és szépségszalont nyitottak,
ott a fiúk hajvágáson vehettek részt, a lányok pe-
dig sminket készíthettek, valamint különféle fo-
nási technikák közül is választhattak. F. D.

BocSKai-nap

A Debrecenben megrendezett Országos Reformá-
tus Tehetségkutató Angol Versenyen vettek részt a
Rákóczi Zsigmond Református Általános Iskola di-
ákjai. Az írásbeli elődöntő után szóbeli döntőbe ju-
tott emelt szintű angol kategóriában és 2. helyezést
ért el Teleki Zsófia 8.b, 4. lett Rónavölgyi Anna 8.b,
az 5. helyet szerezte meg Szabó Petra 8.b osztályos
diák. Normál angol kategóriában 2. helyezett lett
Kiss Tamás nyolcadik osztályos tanuló. Felkészítő-
jük: Tamás Mária. Forrás: Rákóczi iskola

Kiváló 
eredMÉnyeK 

az angol nyelvi 
verSenyen

az iSKola nÉvadójára eMlÉKezteK

A Gyárkerti Óvoda minden évben több alka-
lommal is rendez kiállításokat, melyben a szü-
lők, a pedagógusok és a gyerekek együtt vesz-
nek részt. Decemberben a karácsony idején
tradícióvá vált a nagymamákkal közös mézes-
kalács-sütés, majd az óvoda soron következő
kiállításaként mézeskalács házikókat készítet-
tek a szülők. A program zárásaként 33 darab
emléklapot osztottak ki, megköszönve ezáltal
a szülők készséges és segítő munkáját, mely-
nek nyomán a mézeskalács tárlat létrejöhetett.
Kecskésné Nagy Edit, a Gyárkerti Óvoda intéz-
ményvezető-helyettese elmondta, hogy a kö-
vetkező kiállítást a Föld napja alkalmából ren-
dezik meg, melynek során újrahasznosítható
anyagokból készült termékeket fognak bemu-
tatni. F. D.

MÉzeSKalácS 
KiállítáS 

az óvodáBan



Zsúfolásig megtelt a Rákóczi-vár színházterme
december 11-én a Bolyai János Katolikus Álta-

lános Iskola által szervezett jótékonysági gála-
műsor alkalmából. A bevételt az iskola tanuló-

jának, Kapus Krisztián családjának ajánlották
fel, hogy ezzel is segítsék a súlyos betegséggel
küzdő kisfiú gyógyulási folyamatát. A műsorban
felléptek az oktatási intézmény diákjai, valamint
a Miskolci Egyetem Bartók Béla Zeneművészeti
Intézetének hallgatói. Az eseményt Gaszperné
Tilman Edina igazgató nyitotta meg, aki kiemel-
te, hogy az iskola igyekszik minden segítséget
megadni a családnak amióta Krisztián betegsé-
ge kiderült. A lelki segítségen túl anyagilag is
szerették volna támogatni a családot, ezért
csatlakoztak a kupakgyűjtési akcióhoz, melynek
során egy tonna kupakot gyűjtöttek össze a ta-
nulók a pedagógusok és a szülők összefogásá-
val. Ezen felül a jótékonysági est bevételét el-
juttatják a családnak, kiegészítve az Egri Főegy-
házmegye támogatásával. A programon Nyiri
Tibor polgármester köszöntötte a megjelente-
ket és kiemelte, a példaértékű összefogást és
szeretetet, amivel az iskola támogatja Kapus
Krisztiánt és családját.

V. E. A.
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Jótékonysági estet rendezett a Szerencsi Beteg Gyermekekért Alapítvány de -
cember 15-én a Rákóczi-vár színháztermében. Az eseményen Dr. Sütő Szil-
veszter, a civil szervezet elnöke arról szólt, hogy az önkormányzat 1992. de -

cember 28-án jegyezte be az alapítványt, melynek célja a
beteg gyermekek és a tartósan rossz szociális körülmé-
nyek között élő családok támogatása. Nyiri Tibor polgár-
mester köszöntőjében úgy fogalmazott: szükséges az,
hogy az emberek szolidárisak legyenek a betegekkel, oda-
forduljanak feléjük és segítsék őket. Az est fővédnöke
Koncz Ferenc országgyűlési képviselő arról beszélt, szo-
morú látni a beteg gyerekek elesettségét és azt, hogy az
emberi tudás talán már nem elég a gyógyításukhoz. Ezért
fontos, hogy az emberek próbáljanak támaszt nyújtani
azoknak, akik rászorulnak. Ezt követően helyi diákok és
énekesek produkcióit tekinthették meg a megjelentek. 
A Bolyai János Katolikus Általános Iskola tanulói A látha-
tatlan ajándék című rövid színdarabot adták elő, majd Ka-
rády István megzenésített verseket énekelt. Fuvola és zon-
gorajátékkal kedveskedtek a Rákóczi Zsigmond Refor-

mátus Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola
növendékei, Csokán C. Raul színész pedig Jókai Mór: Melyiket a kilenc közül
című művét adta elő. Az estet ezután további fellépők színesítették. M. B.

jótÉKonySági eSt a Beteg gyerMeKeKÉrt

Karácsonyi hangversenyt tartottak a december 19-én a Rákóczi Zsigmond Re-
formátus Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola au-
lájában. Az eseményen közel száz gyermek lépett fel vonós, fúvós, ütős, vala-
mint a pengetős tanszakokon tanulók közül. Harkályné Kovács Katalin, intéz-
ményegység-vezető elmondta, hogy a hangversenyen befolyt összegből a Rá-
kóczi Zsigmond Iskolasegítő Alapítványt támogatják a szervezők, amivel a ne-
héz helyzetben lévő zenét tanuló gyermekeket szeretnék segíteni.          V. E. A.

HangverSeny a ráKócziBan

gálaMűSor KapuS KriSztián 
gyógyuláSáÉrt



A vásárlók
2019. január
21. és febru-

ár 17. között az áruházban kihelyezett zseton-
gyűjtő pontokon szavazhatnak a számukra leg-
szimpatikusabb szervezetre. Az első helyezett

400, a második 200, a harmadik pedig 100 ezer
forint hozzájárulást kap közösségépítő ötleté-
nek megvalósításához. A nyereményből a Gyár-
kerti óvoda sófalat szeretne létrehozni az óvo-
dai tornaszobában. – Igyekszünk még többet
tenni a gyermekek egészségéért. Az idejáró

óvodások számára sószobát szeretnénk kiala-
kítani, ezzel segítenénk őket, hogy az immun-
rendszerük megerősödjön – mondta Kecskésné
Nagy Edit óvodavezető helyettes. A témával
kapcsolatban megkérdeztük Dr. Bobkó Géza há-
zi gyermekorvost, főorvost, aki elmondta, hogy
a párás, sós levegő segít a légúti betegeknek,
mert táplálja a légutak hámját, erősíti az ellen-
álló képességet a légúti betegségektől és véd
a reflexes összehúzódásoktól, tehát a görcsök
is megelőzhetők. – Egy másik nagy csoport az
allergiás betegek. Sok embernek száraz a nyál-
kahártyája az orrgaratüregben. A légúti allergia
kezelésére, de akár a megelőzésére is szoktak
párásítani, és sós levegőt belélegezni. A párás
cseppek megkötik az esetleges porszemet, ami
allergiát váltana ki. Ez egy elismert gyógykeze-
lési mód zárt térben, ahol a levegő páratartalma
magasabb – mondta a doktor. Nyiri Tibor pol-
gármester szerint ez újabb példája városunkban
az összefogásnak. – Az egyik legfontosabb
gyermekeink egészségének a megőrzése és az
egészséges életmódra való nevelése. A zseto-
nomat én mindenképpen erre fogom bedobni
és erre biztatom a szerencsieket is – tette hozzá
a városvezető. M. B.

Korcsolyázók vették birtokba a befagyott hűtő-
tavakat Szerencsen. A jég vastagsága már elérte
a biztonságos 10 cm-t, így a téli sportok kedvelői
hódolhatnak szenvedélyüknek. A gyerekek és a
felnőttek egyaránt élvezték a jeges csúszkálást
és jó pár kört tettek a jégpályán szánkóval, kor-

csolyával, de olyanok is akadtak, akik jéghokit
játszottak. Január 13-án vasárnap délután Nyiri
Tibor polgármester is megszemlélte a hűtőtava-
kat, a Szerencsi Polgárőr Egyesület tagjai pedig
forró teával, forralt borral és aprósüteményekkel
kedveskedtek a megjelenteknek.

SZERENCSI hírekhírek AKTUÁLIS10

KorcSolyázóK a HűtőtavaKon

Családja körében ünnepelte 95. születésnapját
Belényesi Józsefné január 12-én otthonában.
Matild néni fiatalabb korában szeretett női
ruhákat varrni, valamint a családi földbirto-
kon tevékenykedni. Egykori férje Belényesi Jó-
zsef a postán dolgozott.
A születésnapi eseményen Nyiri Tibor polgár-
mester gratulált az ünnepeltnek és átnyújtot-
ta a város ajándékait, valamint az Orbán Vik-
tor miniszterelnök kézjegyével ellátott emlék-
lapot, ami a szépkorú polgárok iránti tiszte-
letet hivatott kifejezni.
Matild néninek két gyermeke, egy unokája és
egy dédunokája született. F. D.

SzületÉSnapi
KöSzöntÉS

A Tesco áruház idén is meghirdette az „Ön választ,
mi segítünk” elnevezésű pályázatát, melyen a Sze-
rencsi Gyárkerti Óvodáért Alapítvány is bejutott a
szavazatgyűjtő fordulóba.

zSetonnal az óvodáS
gyerMeKeK egÉSzSÉgÉÉrt
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Kretovics István Füzéren és Tolcsván töltötte
gyermekkorát. Azt meséli, kalandos volt ez az
időszak életében. – A barátaimmal naponta
többször megrohamoztuk a Füzéri várat, és volt,
hogy nagyapám tehenét, nagybátyám lovait
őriztem. A vár szikláin keresztes viperákat fog-
tunk ágas bottal, üvegbe tettük és édesapám
nevében Füzérkomlóson eladtuk. Sok pénzt
kaptunk érte, meg nadrágszíjat, mikor kiderült
a dolog. A motorozás szenvedélye már 8 éves
koromban megérintett. A keresztapám Csepel
motorjával bejártam a Nagy-Milicet, édesapám
Pannóniájával a tolcsvai hegyeket – kezdi Kre-
tovics István.
Télen a korcsolyázás és a síelés vonzotta. – Jó-
apám, mikor látta, hogy hordódongán síelek,
vett egy második világháborús sílécet, amit sok
gyalulással a méretemre igazítottam. Ezzel a sí-
léccel – beleszíjazva a mamuszcipőbe – moto-
rosszemüvegben, lódenkabátban, óriási akarat-
tal úttörő bajnokságot nyertem a tolcsvai isko-
lának a sátoraljaújhelyi síversenyen. Az iskolai
tornászcsapattal pedig a járási és megyei baj-
nokságot évről évre megnyertük – meséli. 
A középiskolát Miskolcon a Bláthy Ottó Erős-
áramú Ipari Technikumban végezte el. – A logi-
kus tantárgyakat kedveltem: a fizikát, matema-
tikát, villamosméréseket. Szerettem kiagyalni a
megoldásokat. A tanárok pedig odaírták a dol-
gozatomra, hogy: „képlet alkalmazásával egy-
szerűbb lett volna” – mondja, majd hozzátette:
középiskolában is folytatta a tornát, s legna-
gyobb sikere, hogy Miskolc város bajnoka lett
gyűrűgyakorlatban. 
A Nyíregyházi Mezőgazdasági Főiskola gépész
karára és repülőgép-vezető ágazatára nyert fel-
vételt, majd az államvizsga után gépészmérnöki
oklevelet és pilóta szakszolgálati engedélyt ka-
pott. A főiskolán ismerte meg feleségét és két
gyermekük született. Nyolc évig mezőgazdasági
pilótaként dolgozott. – A repülés csodálatos él-

mény volt, büszkeséggel emlékszem azokra az
évekre. Mi végeztük a permetezést, műtrágyá-
zást. Helikopterrel jártam szerte az országot. A
repülés mellett télen gombát termeltünk, majd
egy kis elszeparált laboratóriumot építettünk,
ahol a gombacsíra előállítását kísérleteztük ki
a feleségemmel. A gomba oltóanyagát szállítot-
tuk a termelőkhöz még a határon túlra is. Ké-
sőbb a nagyüzemű gazdaságok széthullottak, a
mezőgazdasági repülés szétzilálódott, így vál-
tásra kényszerültünk. Egy újabb diplomát sze-
reztem a Kertészeti Egyetemen, próbálkoztam
sok mindennel, majd visszatértem a gépészet-
hez – folytatja. 
Az Országos Érc- és Ásványbányák Hegyaljai
Műveinek mádi üzemében gépészeti vezető-
ként tevékenykedett. – Nagy kihívás volt az elö-
regedett, túlnyomórészt orosz gépparkot élet-
ben tartani. Az évi 30-40 újítás hellyel-közzel si-
került is. Jó érzés volt látni, hogy egy-egy gép-
szörnyeteg újra elindul, termel és kevesebb
meghibásodással megbízhatóbb lett. Az orszá-
gos vállalat széthullása után új életet kezdtem,
önálló egyéni kisvállalkozás formájában Mező-
zomboron, mezőgazdasági gépek javításával,
alkatrész kereskedelemmel – emelte ki Kreto-
vics István.
Eleinte mosógépek, centrifugák, villanybojlerek
javítását végezte, majd Szerencsen a 37-es szá-
mú főút mellett alakították ki a cég telephelyét,
ahol mezőgazdasági gépek értékesítése, javítá-
sa és alkatrészek árusítása a fő tevékenységük.
Emellett 20 éve díszkivilágítással is foglalkoz-
nak. – Amikor a vállalkozásunk még Mezőzom-
boron volt és eljött a karácsony ideje, gondol-
tuk, hogy kívülről megvilágítjuk az épületünket.
Korábban Ausztriából hoztam egy tekercs fény-
szalagot, majd hajlítgattam belőle egy hóem-

bert és egy baglyot. Ez volt az első. Aztán kis
szarvas, fák világítása, mesefigurák. Később
több megrendelést is kaptunk a környező tele-
pülésektől a díszkivilágításra. Az általunk készí-
tett, jó csapatmunkában végzett díszvilágítá-
sok, reklámvilágítások elvitték a gyártó jó hír-
nevét a környező települések mellett a nagyobb
városokba is, mint Miskolc, Budapest, Nyíregy-
háza, Győr, Dunakiliti és még a határon túlra is
– meséli. Az általa vezetett Kisgép- és Fény-
centrum igazi családi vállalkozás, 11-en dolgoz-
nak benne és minden évet hálaadó síeléssel
zárnak a dolgozókkal együtt. 
Kretovics István középkori ágyút is készített
már, mely az egyik büszkesége. – Azt mondják,
hogy aki egy fát ültetett, vagy egy ágyút gyár-
tott már nem élt hiába. Többféle ágyút is gyár-
tottunk: kicsi Gábor Áront, illetve háromfontos
tarackokat, nagy faltörő ágyúkat is. Ezek egy ré-
sze a Füzéri várban található. Jelenleg pedig tár-
gyalások folynak – az ágyúink ügyében – a Bu-
dai várral és Krasznahorka várával – mondja.
Kretovics István szeret utazni és unokáival töl-
teni az idejét. – Sokat járok Erdélybe magán- és
üzletemberként, valamint a szerencsi motoros
csapattal is voltam már. Amikor napkollektoro-
kat telepítettünk a Hargitára, visszafele a Kis-
Küküllő beszédes, csodálatos köveit hoztuk ha-
za. Szeretem a székely emberek egyszerű, tiszta
beszédjárását, vendégszeretetüket, becsületes-
ségüket, hazaszeretetüket. Ha tehetjük, útra ke-
lünk felfedezni egy kicsit, de nagyon sok még a
fehér folt. Azt hiszem erre egy élet nem is elég.
Van három szeretett lányunokánk, most ők van-
nak soron, hiszen csodálatos foglalkozás nagy-
szülőnek lenni. A legtöbb, amit tehetünk, hogy
tisztességes életre neveljük őket, átadjuk a tu-
dásunkat, aztán már mi tanulunk tőlük. M. B.

Egykor mezőgazdasági pilótaként dol-
gozó Kretovics István ma a szerencsi
Kisgép- és Fénycentrumot vezeti csa-
ládi vállalkozásban. Városunk díszvilá-
gítása az ő keze munkáját dicséri. A
szerencsiek és a településen átutazók
is megcsodálhatták a körforgóban lé-
vő, ledes fényfüzérekkel készített Té-
lapót húzó szarvas csapatot, a fényt
hozó angyalokat, a tél állatfiguráit
vagy a húsvét nyuszijait. Gépészeti ve-
zetőként tevékenykedett, gombacsí-
rát állított elő, napkollektorokat tele-
pített és többek között középkori
ágyút is készített már. Ahogy mondja,
élete egy regény, vele beszélgettem.

VÁROsuNK DísZKIVIlÁgítÁsÁNaK MEstERE:

KretovicS iStván



A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Hulladékgazdálkodási Közszolgáltató
Nonprofit Kft. tájékoztatja a lakosságot, hogy megkezdték a kidobott fe-

nyőfák elszállítását. A fenyőfák begyűjtése január végéig a vegyes hulla-
dék megszokott gyűjtési napjain folyamatosan történik. Szerencsen ez
legközelebb január 21-22-én, majd január 28-29 lesz. A cég azt kéri, hogy
a fenyőfákat úgy helyezzék a szemétgyűjtő edények mellé, hogy azok a
közlekedést, illetve a gyalogos forgalmat ne akadályozzák.
A 2019. évi hulladékszállítási rendet tartalmazó hulladéknaptár is feltöl-
tésre került a Kft. weboldalára, melyet a bmhnonprofit.hu oldalon, vagy
honlapunkon, a szerencsihirek.hu weboldalon tekinthetnek meg.
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A B.-A.-Z. Megyei Kormányhivatal Szerencsi Járási
Hivatal Foglalkoztatási Osztályán nyilvántartott ál-
lásajánlatok alapján, Szerencsen villanyszerelőt,
elektronikai műszerészt, segédmunkást, baromfi-
gondozót, péket, bolti eladót, takarítót, targonca-
vezetőt, erőgépvezetőt, nehézgép kezelőt, burko-
lót, ácsot, betonacél szerelőt, lakatost, vízvezeték
szerelőt, tehergépkocsi vezetőt, segédmunkást,
bolti hentest, hentest, mészárost, csontozót, laka-
tost, hegesztőt, fémipari műszakvezetőt, terápiás
munkatársat, szociális gondozót, kisegítőt keres-
nek. Bekecsen rakodót, kézi csomagolót, szerke-
zetlakatost, Mádon villanyszerelőt, tehergépkocsi
vezetőt ( C+E kat. GKI) alkalmaznának. Abaújszán-
tón hentest, húsfeldolgozót, Hernádcécén szakirá-
nyítót, Tiszalúcon fodrászt, kozmetikust, villany-
szerelőt keresnek. Prügyön fogászati asszisztens,
Taktaharkányban tehergépkocsi vezető (C+E kat.,
GKI, nemzetközi) munkakörben van lehetőség el-
helyezkedni. Telefon: 47/361-909.

álláSajánlat

anyaKönyvi HíreK
Házasságot kötöttek: Széplaki János – Csombor Zsófia, Csicsek
Ákos – Finter Patrícia, Petró Tamás – Gresz Anita, Jámbor Mátyás
– Szakmári Eszter, Harcosi János – Benke Valéria, Szilvási Gábor –
Farkas Erika.

Születtek: Agus Mina, Posták Vendel, Palombi Gábor Dániel, Pap
Rebeka Julianna, Mészáros Joel János, Rácz Nóra, Polonkai Zétény,
Hollókői Liza, Hidegkúti Lenke Jázmin, Csákány Zsombor.

Elhunytak: Zombori Ferenc, Váradi Istvánné, Veréb Jánosné, Ter-
nyik Lajos, Szűcs Lászlóné, Sivák Zoltán Istvánné, Olejnyik Imréné,
Maczó Lajos, Kocsis Lászlóné, Jakab István, Gönczi Ferencné, Gál
János, Gábor Istvánné, Egeli Józsefné, Béki István, Babosné Lakatos
Katalin, Obbágy András, Pajuf Tibor Zoltán, Pavliscsák László, Pál-
házai Barnabásné, Radványi Dezső, Rostás Pál Józsefné, Rozman
András, Szabó József, Sztraka Jánosné, Szűcs András, Sáreczki Já-
nosné, Dr. Zemlényi Istvánné, Bobkó Ferencné, Danyi Andrásné, Fa-
zekas Jánosné, Filepkó Istvánné, Grasalkovits Antalné, Halász
György, Haraszti Jánosné, Horváth Jánosné, Hubai Miklós, Koncz Pé-
terné, Kása Sándorné, Laczkó Györgyné.

elSzállítjáK a fenyőfáKat



a HÉt gyógynövÉnye: a levendula
A levendula a Földközi-
tenger mellékéről szár-
mazik, ma már számos
országban termesztik.

Magyarországon, Tihany
környékén ideális termőte-

rületet találunk, de bármilyen
kiskertben vagy erkélyen megél. A le-

vendulának a virágát használjuk, ebből készül
gyógytea, illóolaj, virágvíz, molyűző, stb. A népi
gyógyászatban a teáját migrén, görcsök, nyug-
talanság és alvászavarok esetén használták. Nap-
jainkban tudományosan is alátámasztott tény,
hogy lerövidíti az elalvási időszakot és növeli az
alvási időt. Forrázatát külsőleg is használták, re-
uma, nehezen gyógyuló sebek, égések kezelésé-
re. Nem véletlen ez sem, mert fertőtlenítő és
gyulladáscsökkentő anyagokat tartalmaz. A régi

nagy pestis, kolera és más járványok során az or-
vosok levendulával tömött maszkot viseltek, így
jó eséllyel elkerülték a megbetegedést. A szárí-
tott virágzat régóta használt molyűző, illatosító.
Kis zsákocskákban kapható, vagy otthon egysze-
rűen elkészíthető. Számos gyógytea elengedhe-
tetlen alkotórésze. Enyhe idegnyugtató hatású,
fejfájást és fájdalmat csillapító, görcsoldó, segíti
az emésztést, csökkenti az ideg alapú gyomor-

és bélbántalmakat, a stressz okozta magas vér-
nyomást, az alvászavarokat. A levendulaolaj
nyugtató hatású. Különleges tulajdonsága, hogy
az ideges embert megnyugtatja, ha kimerült vi-
talizálja. Lakótérbe helyezve a frissen vágott vagy
szárított virágot, kellemes illat lengi be lakásun-
kat, a mi örömünkre és a molyok, tetvek, szúnyo-
gok és rovarok szomorúságára, mert azokat el-
űzi. Vitelki László, Gyógynövénybolt
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Legutóbbi játékunk megfejtése: C-vitamin tartalma tízszer annyi, mint a citromé. A be-

küldők közül Rácz Mihály, 3900 Szerencs, Váci Mihály u. 14. szám alatti olvasónk a Szerencsi

Gyógynövénybolt (Rákóczi út 104.) ajándékcsomagját nyerte. A nyereményről szóló utalvány

átvehető a szerkesztőségünkben. Új kérdésünk: Milyen hatása van a levendulaolajnak?

Megfejtéseiket január 25-ig postázzák címünkre (3900 Szerencs, Rákóczi út 94.) vagy adják le

a Fürdő és Wellnessház recepcióján. A borítékra írják rá: Egészségünkért.

Ilyenkor januárban sokan fogadkoznak, hogy fo-
gyókúrába vagy életmódváltásba kezdenek.
Számos csodadiéta kering a neten is, amelyek
egyáltalán nem veszélytelenek, mert egyes élel-
miszercsoportokat indokolatlanul tiltanak, és így
nem biztosítják a kiegyensúlyozott táplálkozást.
Ha valóban tartós eredményeket szeretnénk el-
érni, érdemes dietetikus szakemberhez fordulni
mielőtt ész nélkül belevágnánk valamibe.

Divatdiéták
Nagyon népszerű manapság a minden mentes
étkezés, mert sokan ezt hiszik egészségesnek.
Pedig a glutén-, laktóz-, vagy a tejfehérjementes
étrend egyértelműen, orvosilag igazolt problé-
mához köthető. Ma viszont helytelenül divattá
vált az egészséges emberek körében is. Az ét-
rend indokolatlan szűkítése hiányok kialakulá-
sához vezethet! Például, ha a tej, tejtermékek
kalcium-, és fehérjetartalmára, vagy a teljes ér-
tékű gluténtartalmú gabonák rost-, vitamin-, és
ásványi anyag-tartalmára gondolunk. Ezért na-
gyon fontos, hogy csak az kövessen gluténmen-
tes vagy tejmentes étrendet, akinek ez orvosilag
igazolhatóan szükséges. Pusztán egy divatdiéta
miatt ne tegyük egyoldalúvá a táplálkozásunkat! 
A paleo-diéta követői azt javasolják, hogy tér-
jünk vissza az „ősi” táplálkozáshoz. Az étrend
alapja az egyoldalú húsevés, ugyanakkor tiltja a
tej, tejtermékek és gabonák fogyasztását, de pél-
dául a babféléket, csírákat, olajokat, mogyorófé-
léket sem engedi meg. Pedig írott források híján
sohasem lehetünk biztosak abban, hogy elődeink
hogyan éltek és étkeztek, az viszont biztos, hogy
élettartamuk nem érte el a mai átlagéletkort,
ezért nem tudhatjuk, hogy táplálkozásuk miatt
milyen betegségek jelenhettek volna meg. 
Bizonyos módszerek segítségével a kutatók azt

találták, hogy a paleolitikum emberének étrend-
je vegyes volt, a hús jelentősége csökkent, mel-
lette gyümölcsöket, nyers zöldségeket, magva-
kat és mézet is fogyasztottak. Ráadásul ha az
emberiség egésze visszatérne a paleolitikus ét-
rendhez, a földön ma élő állatok összessége és
az élelmiszeripar együttesen sem lenne képes
ellátni a lakosságot ilyen mennyiségű hússal. A
túlzott mennyiségű állati fehérje fogyasztása
megterheli a veséket, és segíti a köszvény kiala-
kulását, a túl sok állati eredetű zsír fogyasztása
pedig szív, érrendszeri megbetegedéseket okoz-
hat.
A vegetáriánus táplálkozásnak különböző
válfajai vannak, és más-más hatást gyakorolnak
az egészségre. A vegánok, mindenfajta állati
eredetű táplálék fogyasztását megtagadják. A
lakto-vegetáriánusok a növényi eredetű táplálé-
kok mellett tejet és tejtermékeket fogyasztanak.
Az ovo-vegetáriánusok tojást fogyasztanak, de
egyik csoport sem eszik húst, vagy húskészítmé-
nyeket. A lakto-ovovegetáiánusok étrendjében
a tej és a tojás eredetű ételek is helyet kapnak.
A vegetáriánus táplálkozás egyik formája az,
amikor valaki csak nyers zöldséget és gyümöl-
csöt vesz magához, ám ez igen ritka. Mivel teljes
értékű fehérjéket az állati eredetű termékek tar-
talmaznak, ezért az elégtelen bevitelük többek
között fogyást, az immunrendszer legyengülé-
sét, a vérképzés zavarát okozhatja. A fenti okok
miatt a vegán étrend fejlődésben lévő szervezet
számára semmiképpen sem javasolható.

Táplálkozási zavarok
Az evészavarok pszichés eredetűek. A téma sú-
lyosságát indokolja, hogy manapság egyre gyak-
rabban találkozhatunk evészavarokkal a gyere-
kek és serdülők körében, főleg a lányok eseté-

ben. Mivel ezek a betegségek rendkívül nehezen
felismerhetőek és gyógyíthatóak, gyógyulás
után sokszor újra kialakulnak, továbbá a fejlődő
szervezetben maradandó károsodáshoz vezet-
hetnek, ezért lenne nagyon fontos, hogy a pe-
dagógusok, szülők tisztában legyenek a gyanú-
jelekkel. Legtöbbször lelki eredetű probléma áll
a háttérben. Az anorexia nervosaban szenve-
dőnek súlyos testképzavara van, kövérnek látják
magukat annak ellenére, hogy csontsoványak,
ezért állandóan koplalnak. A bulimia nervosa-
ban szenvedő beteg eszik, sőt falási rohamai
vannak, azonban a roham után lelkiismeret-fur-
dalása van, ezért szégyenérzetében önhányta-
tással, hashajtókkal és vízhajtókkal próbálja meg
elkerülni, hogy elhízzon. Ritkább esetben, de a
férfiakat, fiúkat is érintheti a testképzavar, ezt a
betegséget izomdiszmorfiának nevezzük. Az
érintettek a testüket szintén nem képesek reá-
lisan megítélni, ám azt éppen túl soványnak,
erőtlennek, gyengének látják. Soha nem elége-
dettek magukkal, egyre izmosabbak, és izmo-
sabbak szeretnének lenni. Képesek a testedzést
végletes túlzásba vinni, akár komoly sérülésekig
folytatni. Emellett általában különböző táplálék-
kiegészítőket is használhatnak tovább rombolva
ezzel testüket, egészségüket.
Ha fogyni szeretnénk, akkor étkezzünk az
egészséges táplálkozás alapelvei szerint,
ehhez jó fogódzót ad a legfrissebb táplál-
kozási ajánlás, az OKOSTÁNYÉR®. Vegyük
figyelembe az energia-egyensúlyt! Ahhoz,
hogy fogyni tudjunk, több energiát kell fel-
használnia a szervezetnek, mint amennyit
a táplálékokkal beviszünk. És végül talán a
legfontosabb tanács az, hogy nincs tiltva
semmi, csak kerülni kell a túlzásokat és oda
kell figyelni a mennyiségekre!

lÉgy forMáBan, de cSaK oKoSan!
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A beérkezett igényeket rögzítettük és megküldtük a Belügyminisztérium
részére. Önkormányzatunk december 4. napján kapta meg elektronikus
úton a támogatói okiratot, mely szerint 5.520.000 forint összegű vissza
nem térítendő támogatásban részesültünk. A támogatás az előzetes
igénybejelentéssel érintett 460 darab háztartás, háztartásonkénti 12000
forint összeg természetbeni támogatására használható fel.
Az igénybejelentések alapján 400 háztartás igényelt tűzifát, 13 szenet,
32 propán-bután palackot, míg 15 brikettet.
A támogatói okirat rendelkezései szerint a vissza nem térítendő támo-
gatás nem használható szállítási költségek fedezésére, arról a jogosult-
nak kell gondoskodnia.
Önkormányzatunk számára azonban fontos, hogy a helyi polgárok több-
letráfordítás nélkül élvezhessék a téli rezsicsökkentés előnyeit. Ezért a
polgármester javaslatára az igénylők szállítási költségeit átvállalta az
Önkormányzat.
A támogatói okirat megérkezését követően mind a hivatal, mind a Sze-

rencsi Városgazda Non-profit Kft munkatársai folyamatosan azon dol-
goztak, hogy az igénylők a lehető legkorábban hozzájussanak a támo-
gatáshoz.
Az árajánlatok beszerzését követően helyi vállalkozóval kötöttünk szer-
ződést, aki a legkedvezőbb feltételekkel vállalta, hogy a téli tüzelőanya-
got – a gázpalackok kivételével – leszállítja a Városgazda Kft. telep-
helyére.
A tüzelőanyagok a múlt hét folyamán megérkeztek a telephelyre, így a
Kft. szakemberei január 14. napjától megkezdték a tüzelőanyag kiszál-
lítását az érintetteknek.
A gázpalackot igénylők egy kedvező ajánlatnak köszönhetőn három PB
gáztöltetre lesznek jogosultak, a 32 fő támogatásra jogosultat külön
megkeresésben tájékoztatjuk, hogy hogyan juthatnak a támogatáshoz.

Dr. Barva Attila, Szerencs város jegyzője

A Kormány a téli rezsicsökkentésben nem részesült ve-
zetékes gáz- vagy távfűtéstől eltérő fűtőanyagot hasz-
náló háztartások egyszeri természetbeni támogatásáról
rendelkezett. A kormányhatározat alapján, háztartáson-
ként egy darab igénybejelentés volt benyújtható 2018.
október 15. napjáig.

MegKezdtÉK a tÉli rezSicSöKKentÉS
tüzelőanyagánaK KiSzállítáSát



INgatlaNINgatlaN
Furmint, hárs fajtájú egész évben mű-
velt szőlőültetvények eladók! Parcellák
nagysága:4059 m2, 3247 m2, 3166 m2. Ár
megegyezés szerint. Érd.: 70/314-3353.
(1-2)
Szerencsen Rákóczi út 135. alatti társas-
ház első emeletén 148 m2-es 3 és fél szo-
bás, összkomfortos lakás bútorozottan
eladó. Érd.: 20/599-4266. (1)
34371/2/1995.025 sz. alatti bejegyzett
4669 m2 (gyümölcsös kert) eladó, ásott
kúttal, filagóriával és szerszámos tároló-
val. Érd.: 20/599-4266. (1)
Szerencs csendes környékén, a belvá-

roshoz közel, eladó egy folyamatosan
rendben tartott, felújított 4 szoba+ nap-
palis családi ház. Érd.: 20/295-8832. (1-5)

MuNKaMuNKa
A K-Vill Energy Kft. villanyszerelőket,
szakmunkásokat keres országos munka-
végzésre. Szállás, utazás térített, ver-
senyképes jövedelem. Érd.: 20/560-8785.
(1-4)
Épületburkolás, komplett lakás felújítás
átalakítás. Minőségi munka referenciával
garanciával, minőségi anyagokkal. Érd.:
20/440-8357, facebook: Kardos Richárd
Mihály. (1-4)

VEgYEsVEgYEs
Mádon többféle bútor: rekamié, hűtő,
fagyasztó, tv és sok minden más eladó.
Érd.: 47/348-558. (1)
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LakosságiLakossági

apróhirdetés
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Az összejövetelt Nyiri Tibor polgármester, az
egyesület elnöke nyitotta meg, aki beszélt a
sport jelentőségéről, valamint a bál közösség-
formáló erejéről.
A jelenlévőket Koncz Ferenc országgyűlési kép-
viselő is köszöntötte, aki kiemelte, hogy Szeren-
csen rendkívül fontos szerepet kap a sport, ami
megmutatkozik a szakosztályok tagjainak ma-
gas létszámán is. 
Ezt követően átadták az év sportolója díjakat.
Birkózás sportágban kitüntetést kapott Beregi
Linda és Halász Bálint, labdarúgás sportágban
Buri Szebasztián jeleskedett. Súlyemelés sport-
ágban Fábián Lénát és Bárány Gergőt jutalmaz-
ták, kézilabda sportágban Katona Petra, úszás-

ban Varga Petra és Lénárt Zétény vehetett át
díjat. Asztalitenisz sportágban Köllő Ábel, ko-
sárlabdában Szepesi Péter, karate sportágban
az idén Visóczki Panna és Kossuth Kornél ka-
pott kitüntetést.

A díjátadást követően a Szikra Tánciskola mű-
sorát tekinthették meg a megjelentek, majd Ka-
rády István gitáros előadását hallhatták a részt-
vevők.

F. D.

Szerencsen az egyik legnépszerűbb sportág a
kosárlabda és így volt ez évtizedekkel ezelőtt
is. December 27-én hagyományteremtő céllal,
első alkalommal rendezték meg a Szerencs Fo-
rever barátságos kosárlabda mérkőzést a Hu-
nyadi Sportcsarnokban. A találkozón egykori és
jelenleg is aktív szerencsi kosarasok mérték

össze erejüket, itt volt többek között Kiss Ádám
is, a népszerű humorista. A mérkőzés elején be-
szédet mondott Koncz Ferenc országgyűlési
képviselő és Nyiri Tibor polgármester, valamint
a rendezvény főszervezője, Kun Dávid köszön-
tötte a játékosokat. Elmondta, hogy szándékai
szerint minden évben karácsony és szilveszter

között kerül majd meg-
rendezésre a Szerencs
Forever kosárest, hiszen
a legtöbben ez idő tájt
tartózkodnak szülővá-
rosukban, Szerencsen.
Az első alkalommal
megtartott meccsen a
30 év feletti korosztály
vett részt, de a jövőben
szeretnék bővíteni az
eseményt a fiatalabb
korcsoportokkal is.

M. B.
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MindöröKKÉ KoSárlaBda

A tragikus hirtelenséggel elhunyt szerencsi szár-
mazású kocsivizsgáló Bánsági József emlékére
rendeztek futball teremtornát január 12-én a
Kulcsár Anita Sportcsarnokban. Az összejövetel
a Vasutasok és a Mozdonyvezetők Szakszerve-
zete, valamint a Forgalomcsomóponti főnökség
szervezésében valósult meg. A tornára a szlo-
vákiai Tiszacsernyőről, Taktaharkányból, Buda-
pestről, Miskolcról, Füzesabonyból és természe-
tesen Szerencsről érkeztek a vasúti dolgozók,
hogy tisztelegjenek egykori munkatársuk emlé-
kének. Első helyen végzett a VSZ Szerencs állo-
más, második lett Tiszacsernyő, a harmadik he-
lyet a Budapest MOSZ szerezte meg.

F. D.

fociztaK a
vaSutaSoK

Idén is megtartotta hagyománnyá vált
sportbálját Szerencs Város Sportegye-
sülete január 12-én a Bocskai István Ka-
tolikus Gimnáziumban.

eliSMerÉS a SportolóKnaK



VÍZSZINTES: 1. Lépteid kísérje töretlen … a folytatás
első része. 10. -…, -zet. 11. Forró homlok jelzi. 12. Félig ki-
fűtött! 13. Ilona egyik beceneve. 14. Cseh politikus volt (Ed-
vard 1884-1948). 15. A tantál vegyjele. 16. A fősor má-
sodik része. 18. Folyókon, tavakon vagy tengeren hasz-
nált átkelőeszköz. 19. Fél literes kiszerelésű üdítőital féle-
ség (két szó)! 21. Páratlan eper! 23. Hulladék nyilvántartási
és adatszolgáltatási rendszer. 24. Ráér szélei! 25. Megyei
Egészségbiztosítási Pénztár rövidítése. 27. Don …: egy XIV.
századbeli spanyol monda hőse. 29. A nyolcas számnév
szerb-horvát nyelven. 31. Felső testrész. 32. Néhai filmsztár
(Bruce). 34. 12 vagy 13 nyert ütésből álló játszma bridzsben.
37. Hangtalan móka! 38. Eszesek. 39. … non abuti: élni
vele, de nem visszaélni. 41. A kijelölt turistaútról eltéved.
42. Nagy evés-ivással járó zajos mulatozás.
FÜGGŐLEGES: 1. Keverékek szétválasztására való eszköz.
2. Dunántúli megye. 3. Porszívó márkanév. 4. Arccal előre
elesik. 5. …ga: félig ember, félig kígyó alkatú démon a
buddhista mitológiában. 6. Csehország autójele. 7. Kapás-
növényekben használt talajművelő eszköz. 8. Olasz férfi-
név. 9. Tiszavirág-életű, átmeneti.16. Nemzetközi Teherko-
csi Szabályzat (rövidített) olasz neve. 17. Ajakos azonos
hangzású betűi! 20. Latin eredetű női név. 22. Mint a (mis-
kolci) kocsonya. 25. A beküldendő megfejtés befejező

része. 26. A lillafüredi Hunguest Hotel neve. 28. Hollandia autójele. 30. Csodálatos, álomszerű. 33. Erre a másik helyre. 35. Morzsoló fele! 36. Nyugat iráni
nyelvű nép. 40. Nemzetközi szállítmányozásban résztvevő kamionok jelzése. 42. Deciméter rövidítése. 43. Ábel azonos hangzású betűi! 44. Nahát!

KereSztrejtvÉny

Előző rejtvényünk megfejtése: Örülnek a karácsonynak, mert tudják, hogy ekkor jön el a csodák ideje. Megfejtőnk 1 db csokoládé csomagot
nyert: Domán Józsefné, 3900 Szerencs, Pozsonyi út. 25. A fenti rejtvény megfejtését január 25-ig postázzák címünkre (3900 Szerencs, Rákóczi
út 94.) vagy adják le a Fürdő és Wellnessház recepcióján. A keresztrejtvény helyes megfejtője 2 db belépőt nyer Pál Feri atya február 16-ai elő-
adására. A nyeremény átvehető a Szerencsi Művelődési Központ és Könyvtár gazdasági irodájában.
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Kos: iii. 21. – iv. 20.
Januárban mindenki önnél keresi a vi-

gasztalást, olyan lesz, mint egy igazi pszicholó-
gus. Nemcsak emberi kapcsolatai sikerülnek jól,
nagyon boldognak fogja érezni magát akkor is,
ha éppen egyedül kell lennie.

Bika: iv. 21. – v. 20.
Január első napjaiban az egészségére

jobban kellene figyelnie. A hónapban
sok lesz a munka, és nem lesz kedve edzésre
járni. Inkább menjen masszőrhöz, szaunázni, sé-
táljon sokat, és több alvásra lenne szüksége. 

ikrek: v. 21. – vi. 21. 
Három bolygó is támadja az Ikrek

jegyét. Most eljött az idő arra, hogy ren-
det tegyen az életében, a lakásában, a papírjai
között, az íróasztalán és a szekrényben is. Ha
teheti, minél előbb rendezze az adósságokat is.
Ha kell, kérjen segítséget.

rák: vi. 22. – vii. 22.
Több bolygó is szemben áll a Rák je -

gyével, így nem annyira jól kezdődik ez
az év, mint ahogyan szeretné. Most tényleg szük-
séges, hogy nagyon figyeljen mindenre, ami ön
körül történik. Kaphat egy jelet, egy utalást, ho-
gyan menjenek tovább a dolgok ebben az évben.

oroszlán: vii. 23. – viii. 23.
A hónapban érzései nagyobb teret

kapnak. Ha ön még egyedülálló, akkor a meny-
nyekben érezheti magát. Hagyjon magának időt
január 24-ig, és ne kezdjen bele fontos dolgok-
ba. Utána komoly sikerekre számíthat.

Szűz: viii. 24. – iX. 23. 
Január hónap folyamán a Szűz renge-

teg munkát kap, és nem jut ideje igazán
az érzelmekre. A Mars is kellemetlen fényszög-
ben áll, mégsem ad elég okot arra, hogy ön szo-
morkodjon.

Mérleg: iX. 24. – X. 23. 
Az év első hónapjában bárhogy is

igyekszik, nem tud előbbre jutni. Sokkal
okosabban teszi, ha azzal foglalkozik, ami jól
megy, és őrizze meg belső nyugalmát. Ha ön
egyedülálló, még ebben a hónapban része lehet
egy nagyszerű szerelmi élményben.

Skorpió: X. 23. – Xi. 22.
Lendületesen kezdheti az új évet és

biztos lehet abban, hogy előbb vagy
utóbb meg lesz munkájának az eredménye. A
Vénusz és a Mars január végéig nem tudnak
önnek szerelemben túl sokat segíteni, így in-
kább a karrierjével kell foglalkoznia.

nyilas: Xi. 23. – Xii. 21.
Nagyszerű esélyekkel indul az új év.

Szerelmi téren is a leggyönyörűbb élmények
várják. Karrierje még nem érte el a csúcsát. A
Merkúr az év uralkodó bolygója az ön rendel-
kezésére fog állni, és segít az üzleti életben.

Bak: Xii. 22. – i. 20.
Januárban felül kell emelkednie min-

den rossz dolgon. Többször előfordul,
hogy belevonják önt egy vitába. Szerencsére a
Merkúr segíteni fog elkerülni önnek a nehéz
helyzeteket, és segít megoldani azokat.

vízöntő: i. 21. – ii.19.
A 2019-es év első hetei nem igazán

lesznek alkalmasak arra, hogy ön a hi-
vatásában előbbre jusson. Emberei kapcsolatait
viszont pozitív irányba fordíthatja január 6-tól.
Ez szerelmi találkozásokat ígér, főleg akkor, ha
ön még egyedülálló.

Halak: ii. 20. – iii. 20.
Az új évben a nagy terveire fordíthat-

ja a figyelmét és az idejét, ennek meg-
felelőn előkészítheti a terepet. Mindenképpen
ügyeljen az egészségére. Pihenjen minél többet,
és fogyasszon a megszokottnál is több vita-
mint.

Horoszkóp (2019. január 18-31.)
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