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Elkezdődött az iparterület
fejlesztése városunkban, a
volt cukorgyár területén
elsőként kamionparkoló
valósul meg. Cikkünk a 3.
oldalon olvasható.

KÉPVISELŐI
ÉRTÉKELŐK

Lezárult egy újabb önkor-
mányzati ciklus, ezért vá-
rosunk választott képvise-
lői beszámolnak a Sze-
rencs fejlődése érdekében
kifejtett munkájukról. Az
értékelők a 4-9. oldalon
olvashatóak.
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A Magyarock Dalszínház előadásában tekinthette meg a szerencsi közön-
ség A padlás című színdarabot szeptember 26-án a Rákóczi-vár színház-
termében. A méltán népszerű musical-re már elővételben elfogytak a je -
gyek, tehát, több százan élvezhették az előadást. A padlás Presser Gábor,
Sztevanovity Dusán és Horváth Péter félig mese félig musicalje. A mű egy
betörés, két szerelmes fiatal és négy, a túlvilágot kereső szellem történetét
meséli el. A színmű a szerencsi közönség körében is osztatlan sikert aratott,
hiszen hatalmas vastapssal köszönték meg a színészeknek az előadást.
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A Hegyalja Kapuja Mozgáskorlátozottak és Fo-
gyatékkal Élők Egyesülete a „Remény a megma-
radásért, jövőnkért” című pályázat keretében ru-
haosztást szervezett a rászorulók számára szep-
tember 18-án és 19-én. A két nap alatt közel 300
személynek tudtak segíteni az önzetlen felaján-
lásoknak köszönhetően. Koroknay Károly az
egyesület elnöke elmondta, hogy ez a kezdemé-
nyezés több éves hagyományra tekint vissza és
nem csak a mozgáskorlátozottak részére szer-
vezik a gyűjtést, hanem minden rászoruló és
hátrányos helyzetű személynek szeretnének se-
gíteni, akik élnek ezzel a lehetőséggel.

RUHAOSZTÁS A RÁSZORULÓKNAK

TELTHÁZAS ELŐADÁS A SZíNHÁZTEREmBEN

Szerencs város életében hagyomány, hogy köszönti
a 90. életévüket betöltő szépkorú polgárait. Tímár
Istvánnét szeptember 22-én köszöntötte Nyiri Tibor
polgármester a Rozsnyai Kúriában. A városvezető
gratulált a jeles alkalomból és jó egészséget kívánt
az ünnepeltnek, majd átnyújtotta a város ajándékait.
Ilonka néni a Szerencsi Cukorgyárban dolgozott az
aktív évei alatt, onnan is ment nyugdíjba. Négy gyer-
meke született, hat unokája és nyolc dédunokája
van. Egyedül él, de családtagjai napi rendszeresség-
gel látogatják őt, kiváló szellemi frissességnek ör-
vend, a házkörüli teendőket önállóan látja el, de a
szomszédjában élő barátnője is szívesen segít neki.

90 ÉVES KöSZöNTÉS



Iparterület fejlesztése Szerencsen II. ütem cí-
mű, TOP-1.1.1-16 számú pályázat keretében
Szerencs Város Önkormányzata 500 000 000
Ft-ot nyert el. A Széchenyi 2020 program ke-
retében megvalósuló pályázattal Szerencs Vá-
ros Önkormányzatának célja a 3900 Szerencs,
2023/13 hrsz. alatti ingatlanon, (régi cukorgyári
terület) – az iparterület fejlesztése, ezen belül:
a volt kazánház felújítása, közraktár funkció
kialakítása, a felújított közraktár biztonság-
technikai eszközökkel való felszerelése (riasztó
rendszer, kamerák, a közraktárhoz érkező ka-
mionok számára parkoló építése, optikai kábel
behúzása az ipari telkekre valamint a kialakí-
tott ipari telkek között oldal kerítések építése.
Szerencs Város Önkormányzata az 500 millió
forint európai uniós támogatás segítségével el
kívánja érni, hogy a tervezett infrastruktúra
fejlesztés eredményeként a terület alkalmassá
váljon és hozzájáruljon a vállalkozások bete-
lepülését elősegítő feltételek megteremtésé-
hez. Az iparterület fejlesztésének legfőbb cél-
ja, hogy hozzájáruljon a vállalkozások és azon
belül a munkavállalók helyzetének javulásá-
hoz, az iparterületre betelepülő új vállalkozá-
sok új munkahelyet teremtsenek. A kivitele-
zésre vonatkozóan a közbeszerzési eljárások

lezárultak, a nyertes ajánlattevővel a szerző-
déskötésre 2019. 09. 17. napjával sor került. 
A munkaterület átadása 2019. 09. 23. napjával
az Önkormányzat részéről megtörtént és a

vállalkozó megkezdte a munkát. Első lépcső-
ben a kamionparkoló helyszínének terepren-
dezése és előkészítő munkálatok valósulnak
meg.
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Egy régóta húzódó problémát sikerült meg-
oldani a közelmúltban, ugyanis Szerencs Vá-
ros Önkormányzata és a Szerencsi Városgaz-
da Non-Profit Kft. közreműködésével újraasz-
faltozták az ondi kerékpárút egy szakaszát.
Nyiri Tibor polgármester arról adott tájékoz-
tatást, hogy a szerencsi Veres Péter utcától
Ond első utcájáig újult meg a kerékpárút. 
– Ez a szakasz nem került bele abba a pro-
jektbe, amely a szerencsi kerékpárút hálózat
fejlesztését célozza meg, ezért a Városgazda
Non-Profit Kft. saját megtakarításait felhasz-
nálva állította helyre a gyakorlatilag már jár-
hatatlan utat. A fejlesztés továbbfolytatódik
immáron egy TOP-os pályázatnak a kereté-

ben, amely az ondi út mellett végig vezető
kerékpár úton, és a Magyar utcán folytatódik,
egészen a keleti iparterületig fog kivinni a ke-
rékpár út, így ez bekapcsolódik abba a rend-
szerbe, ami behálózza majd Szerencset 
–  mondta el a városvezető. Hozzátette, hogy
a Városgazda Non-Profit Kft. munkatársai
egyéb felújításokat is elvégeztek az ondi te-
lepülésrészen az elmúlt időszakban. Többek
között felújították a ravatalozót, megújult a
Görgey utca és több helyen megoldották a
vízelvezetési problémákat is.

mEgújULT A KERÉKPÁRúT Egy SZAKASZA

Ezen a területen valósul meg a kamionparkoló



A következő önkormányzati ciklusból 2018 májusáig tartozom szám-
adási felelősséggel, hiszen ekkor adtam át a város irányítását a jelenlegi
polgármesternek. Ekkor az önkormányzat gazdálkodásának egyenlege
(a követelésekből levonva a tartozásokat) + 395 millió forint volt. A hi-
vatalos átadás-átvételi eljárás során a dokumentumot ellenőrzést és
egyeztetést követően aláírásával hitelesítette a Kormányhivatal szak-
embere, valamint Nyiri Tibor átvevő alpolgármester is.

Büszkeséggel tölt el, hogy polgármesterségem utolsó négy évében
több mint 7 milliárd forint pályázati forrást szereztünk meg városunk-
nak:

– Turisztikai pályázat I.: 362.000.000 Ft,
– Épület-energetikai fejlesztések: 395.000.000 Ft,
– Ipari park I.: 895.800.000 Ft,
– Zöld város projekt: 499.500.000 Ft,
– Ipari park II.: 500.000.000 Ft,
– Helyi identitást erősítő programok megvalósítása: 130.000.000 Ft,
– Turisztika II.: 700.000.000 Ft,
– Gyermekjóléti pályázat: 60.000.000 Ft,
– Csapadékvíz elvezető projektek III-IV-V.: 450.000.000 Ft,
– Út a jövőbe program: 500.000.000 Ft,
– Járási szintű humán kapacitások fejlesztése: 499.700.000 Ft,
– Szerencsi ÁMK köznevelési projektje: 24.300.000 Ft,
– 6,5 km vízvezeték csere: 275.000.000 Ft,
– Esély otthon program: 199.900.000 Ft,
– Tanulást biztosító programok: 52.300.000 Ft,
– Könyvtári fejlesztés: 120.000.000 Ft.

A fenti pályázatok összege 5 milliárd 663 millió 500 ezer forint, amelyre
támogatási szerződéssel rendelkezett az önkormányzat, s amelyek
megvalósítása az önkormányzat részéről önrészt nem igényelnek.
A Start közmunkaprogramra a 2014-2018. időszakban 1.899.853.000
Ft, azaz kerekítve 1 milliárd 900 millió forint pályázati támogatást nyer-
tünk, mely nélkül a város üzemeltetése elképzelhetetlen lett volna.
A fentieken túl 500.000.000 Ft, majd 300.000.000 Ft egyedi elbírálású
kormányzati támogatást kapott Szerencs városa ingatlanok vásárlására,
melynek végső célja beruházások ösztönzése lenne. Ugyan már nem
voltam a város polgármestere, de ez évben sikerült még újabb
200.000.000 Ft-ot ingatlan vásárlására kilobbiznom. Így négy év alatt,
csak ingatlanvásárlásra 1 milliárd forintot kaptunk a kormányzattól.
Ezekhez képest aprópénznek tűnhet a két további jogcímen a városnak
érkező 96 millió forintos támogatás a kormánytól, szintén ez évben.
Országos médiatermékek – amelyek többségét nehéz lenne a Kormány,
vagy személyem iránti szimpátiával vádolni – már 2016-tól arról cik-
keztek, hogy Szerencs az uniós források legnagyobb nyertese. Az egy
lakosra jutó támogatási összeg 203.000 Ft volt, amely 2016 óta is lé-
nyegesen növekedett. Azt a kritikát elfogadtam ezekből az újságcik-
kekből, hogy ezeket a pályázati összegeket és a kormányzati támoga-
tásokat nem a szél fújta ide.

Abban hittem másfél éve – és hiszem most is –, hogy egy olyan jó
pénzügyi helyzetben lévő, pályázatokkal kitömött várost adtam át utó-
domnak, amely már önmagában is garancia a sikerre. 2018 májusában
már kb. 2,2 milliárd forint volt a pályázati bankszámlánkon, amely azóta
– információim szerint – meghaladja a 3,5 milliárd forintot.
Nem csak Szerencs, hanem a teljes kistérség további fejlődése szem-
pontjából a legfontosabb döntés, hogy bekerült Magyarország Közút-
fejlesztési Programjába a 37-es főút négysávosítása a Gesztely és Sze-
rencs közötti szakaszon. A Kormány által erre a célra elkülönített pénz-
összege 38 milliárd forint. Úgy gondolom, mindenki számára világos,
hogy a Kormányzat kiemelt figyelmet fordított Szerencs városára.
Ahhoz, hogy ilyen sikeres legyen a városunk, szükség volt mindannyi-
unk közös munkájára. Ezúton szeretnék köszönetet mondani minden
kedves szerencsinek, akik megtiszteltek azzal, hogy Szerencs város pol-
gármesteri székébe emeltek. Köszönet minden munkatársamnak, a Pol-
gármesteri Hivatal dolgozóinak, a városi cégek vezetőinek és dolgozó-
inak, az intézményvezetőknek és az intézmények dolgozóinak. Hálámat
fejezem ki a közös munkáért az együttműködő partnereinknek, gon-
dolok itt elsősorban a helyi vállalkozókra, a Katasztrófavédelem, a Sze-
rencsi Rendőrség, a Szerencsi Járási Hivatal, a Szerencsi Szakképzési
Centrum, a Szerencsi Tankerületi Központ és a Mentőállomás munka-
társaira. Külön köszönet jár az egészségügyben dolgozóknak, a civil
szervezetek vezetőinek és munkatársainak, kiemelt figyelemmel a sze-
rencsi Polgárőrségre és a nyugdíjas klubok és egyesületek vezetőire és
tagjaira. Végül, de nem utolsó sorban a képviselőtársaimnak köszönöm
meg a közös munkát.

Közéletben töltött életem legszebb 8 éve volt. Mindnyájuknak
köszönöm a lehetőséget!

Tisztelettel: 
Koncz Ferenc,

Szerencs korábbi polgármestere
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TISZTELT SZERENCSIEK!
Közismert, hogy 2010-ben a várost 2,8 milliárd forintos
adósságállománnyal vettük át. Az önkormányzati ciklus,
azaz 2014 végére önkormányzatunk gazdasági szempontból
egyenesbe került. Ennek három fontos oka volt. Egyrészt az
azonnal bevezetett ésszerű és takarékos gazdálkodás, más-
részt az állami konszolidáció 1,8 milliárd forint értékben,
harmadrészt a további 1,44 milliárd forint egyedi elbírálású
kormányzati támogatás.
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Amikor az eredményekről beszélünk, fontos
tisztázni, hogy milyen helyzetben van most a
városunk, aminek a jövőjéről fogunk dönteni
2019. október 13-án. 
Egy település folyamatos, stabil fejlődésének
alapját nem a pályázati pénzek, könyöradomá-
nyok biztosítják, hanem a saját jogú bevételei

teremtik meg, amelyeket elsősorban a helyi
adókból tud fedezni. A saját bevételekből kell
kifizetni a város intézményeinek a fenntartását:
az óvodában az áramot, a rendelőben a fűtést,
az idősek otthonában a reggelit. Szintén a város
saját bevételeiből kell fedezni az óvónők, ápo-
lók, orvosok, karbantartók fizetését és járulé-
kait. 
Sajnos az előző polgármester nem törődött az-
zal, hogy Szerencsnek legyen annyi bevétele,
amennyi szükséges a kötelező önkormányzati
feladatainak biztosításhoz. Ekkor még az ön-
ként vállalt tevékenységek finanszírozásáról
nem is beszéltünk. A Koncz Ferenc vezette ön-
kormányzat az elmúlt nyolc évben több olyan
feladatot is vállalt, amelynek nem volt meg a
pénzügyi fedezete, és ezzel nagyon nehéz hely-
zetbe hozta a város gazdálkodást. 
Ráadásul az elmúlt évek alatt nem jöttek létre
a sokszor megígért és bejelentett munkahely-
teremtő beruházások sem, az ingatlanértékesí-
tések pedig elmaradtak. Így Szerencsnek nem
volt olyan bevétele, ami pótolhatta volna a hi-
ányt és fedezetet nyújtott volna a működésre.
A város költségvetésének kritikus helyzetét a
legjobban mutatja, hogy miután átvettem a pol-
gármesteri feladatokat, kénytelen voltam azon-
nal a Belügyminisztériumhoz fordulni és közel
149 millió forintos visszatérítendő támogatást
igényelni, valamint a folyószámlahitelünket 
40 millió forint összeggel megemelni, hogy az
alapvető működési költségeket és a munka -
béreket fedezni tudjuk.
Emellett a 2018. május 14-én Koncz Ferenc és
Nyiri Tibor által aláírt átadás-átvételi jegyző-
könyv számainak egyoldalú magyarázata csak
játék a számokkal, ugyanis az egyenleg csak lát-
szólag volt pozitív, mivel ebből 579 millió forint
követelés behajthatatlannak bizonyult. A való-
ságban üres volt a kassza, sőt már betömésre
váró lyukak tátongtak benne. 

Amikor Koncz Ferenctől átvettem a polgármes-
teri teendőket – egyéb híresztelésekkel ellen-
tétben – nem 395 millió forint elkölthető pénz,
hanem 400 millió forint hiány mutatkozott a vá-
ros kasszájában. 
Hiába tehát az elnyert sok milliárdnyi fejlesztési
összeg, ha nincs fedezet városunk működteté-
sére. A pályázati pénzből nem lehet kakaót adni
az óvodásoknak, és nem lehet bért fizetni az al-
kalmazottaknak.

Aki nem akar elmélyedni ebben a számhá-
borúban, annak azt javaslom, nézzen körül
Szerencsen, hogy mi lett Koncz Ferenc
nyolc évnyi polgármesterségének az ered-
ménye: az általa hirdetett milliárdos csillo-
gás sajnos nem látszik meg a városunkon.
Nem települt ide nagyüzem, nem épült cu-
korgyár, nem nőttek a munkalehetőségek,
az önkormányzatnak alig volt a finanszíro-
zásához szükséges bevétele, elmaradt az
utcák és járdák felújítása, elköltöztek a fia -
talok, folyamatosan csökkent Szerencs la-
kóinak a száma, és a megosztottság zilálta
szét közösségünket. Ezzel valóban nem le-
het büszkélkedni, így az önkormányzati vá-
lasztási kampányban a személyem vált cél-
ponttá, a lejáratásomhoz a legkülönbö-
zőbb módszereket alkalmazzák. 
Polgármesterként az elmúlt – mindössze –
egy évben sok támogatót, együttműködő
partnert, szakembert és kollégát sikerült
bevonnom a közös munkába. Ezúton is kö-
szönöm nekik, a szerencsieknek, ondiak-
nak, a Fecskés városrész lakóinak a mun-
kámhoz nyújtott támogatást, a felém meg-
nyilvánuló bizalmat, ami erőt ad szeretett
városunk fejlődését megalapozó céljaim
megvalósításában.

Nyiri Tibor,
Szerencs Város Polgármestere

Lehetőséget kaptam arra, hogy ezen
az oldalon az elmúlt egyetlen év pol-
gármesteri munkájának eredményeit
összegezzem, de én ezt már megtet-
tem részletesen a Szerencsi Hírek leg-
utóbbi számában, a 22-23. oldalon, fi-
zetett hirdetés keretében. Nyolc év
munkáját nem lehet összehasonlítani
egy év elért eredményeivel különösen
úgy, hogy a helyzetet az is nehezítette,
hogy Koncz Ferenc nem akarta kiadni
a gyeplőt a kezéből és továbbra is kvá-
zi polgármesterként viselkedett: irá-
nyította a hivatalt, befolyásolta az ön-
kormányzati cégek napi működését, és
az általa idehozott – a projektek irá-
nyítását végző – cégen keresztül lassí-
totta a pályázatok megvalósulását.

TISZTELT SZERENCSIEK ÉS ONDIAK!
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Tisztelettel és szeretettel 
köszöntöm a szerencsi és ondi 

választópolgárokat, családjaikat!

Engedjék meg, hogy röviden beszámoljak az el-
múlt öt évben végzett képviselői munkámról.
Támogatásommal az alábbi célkitűzéseket sike-
rült megvalósítani:

– Szerencsen és Ondon játszótereket alakítot-
tunk ki,

– új labdarúgó pályát építettünk, a lelátókat
korszerűsítettük,

– a diákokat jegyzet- és ösztöndíj támogatás-
ban részesítettük,

– fiatal családok részére ingyenes telkek kerül-
tek kialakításra,

– támogattuk az első lakáshoz jutó fiatal csa-
ládokat,

– a kommunális adó eltörlésre került,
– idősek napja alkalmából köszöntöttük a szép-

korúakat és minden évben egyszeri támoga-
tást biztosítottunk számukra,

– segítséget kaptak a városban működő egye-
sületek és idős klubok,

– biztonságos közlekedés javítása érdekében
felújítottuk a Bakó, Jókai, Kossuth, Bányai és
Ondon a Görgey utcákat,

– több utcában felújításra kerültek a járdák, a
Jókai utcában parkolók lettek kialakítva,

– Szerencs és Ond között megtörtént a kerék-
párút aszfaltozása,

– a lakosság biztonsága érdekében a város
több pontján térfigyelő kamerák kerültek el-
helyezésre, felújításra,

– képviselői alapom felajánlásából támogattam
a történelmi egyházakat, a Beteg Gyerme -
kekért Alapítványt, az óvodákat, az iskolákat,
a városban működő egyesületeket, a Polgár-

őrséget, az idősklubokat,
– több esetben segítettem fiataloknak, idősek-

nek egyéni problémáik intézésében.

Köszönöm a szerencsi és az ondi emberek bi-
zalmát, támogatását és kritikai észrevételeiket
is, hiszen ezzel is segítették munkámat.
Őszinte tisztelettel:

Danyi László önkormányzati képviselő

Tisztelt szerencsi 
és ondi lakosok!

2018. szeptember 27-től, pont egy éve vagyok
a Képviselő-testület tagja, ezért csak erről az
időszakról tudok írni egy rövid összefoglalót.
Röpke képviselői tagságomból adódóan olyan
döntésekről, amelyek már korábban megszület-
tek (földvásárlás, ingatlan vásárlás, hitel felvé-
tel) nem tudok nyilatkozni. A folyamatban lévő
ügyeket mindig támogattam, megszavaztam, s
azon voltam, hogy a város működőképessége
fennmaradjon. Ennek jegyében támogattam
2018. november 29-i ülésen a 190 millió Ft-os
folyószámla hitel megújítását is. Az nyugodt lel-
kiismerettel kijelenthető, hogy a város jelenlegi
pénzügyi helyzete ugyanolyan állapotban van,
mint tavaly ilyenkor volt.
Képviselői tiszteletdíjamat egyetlen alkalommal
sem vettem fel, mindig felajánlom jótékony cél-
ra (Bocskai I. Gimnázium, Egyházak, Polgárőr
Egyesület, Mozgáskorlátozott Egyesület, Idősek
Otthona 30 éves évfordulója, Semmelweis Nap
stb.).
Hivatásomból adódóan a Rendelőintézet folya-
matos működését tekintettem és tekintem ki-
emelt feladatomnak, melyben jó partner mind
a Képviselő-testület, mind pedig Nyiri Tibor pol-
gármester úr. 2017-ben eszköz-műszer beszer-
zésre pályázatot nyújtottunk be, melynek kere-

tében szeretnénk megújítani
műszerparkunkat. Amennyi-
ben kedvező elbírálást kapunk
lehetőségünk nyílik kardioló-
giai UH, gyomor- és béltükrö-
zéshez szükséges eszközök,
valamint – ami mindenképpen
előrelépés lenne – egy új com-
puter tomográf (CT) beszerzé-
sére. Azóta és jelenleg is azon
munkálkodom, hogy ez miha-
marabb megvalósuljon, mert
akkor az általunk ellátott 60
ezer embernek nem kéne Mis-
kolcra utaznia ezekért a vizs-
gálatokért.
Gépjárműveinket alkalomsze-
rűen térítésmentesen bocsát-
juk az Önkormányzat és a sze-
rencsi intézmények rendelkezé-
sére (óvodások utaztatása,
szűrővizsgálatokra történő
utaztatás, delegációk szállítá-
sa, testvérvárosi látogatások
stb.).
Igyekszem összefogni a város egészségügyi dol-
gozóit, a rendelőintézeti asszisztencián kívül a
háziorvosi rendelők dolgozóit, gyógyszertári
dolgozókat, mentősöket és az egészségügyi
nyugdíjasokat. Ennek érdekében az Önkor-

mányzat és saját munkatársaimmal tevékenyen
részt veszek közös rendezvények szervezésé-
ben. Közösen ünnepeljük az egészségügy dol-
gozóit Semmelweis Napon, Ápolók Napján.

Dr. Bobkó Géza önkormányzati képviselő
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A most leköszönő önkormányzati kép-
viselőtestületnek csupán a ciklus felétől,
azaz 2017 áprilisától vagyok tagja.
A testületben nyomasztó a Fidesz frak-
ció fölénye, így nagyon nehéz önálló ja-
vaslattal élni, eredményeket elérni. Kép-
viselői munkám során hozzászólásaim-
mal mindig a városban élők érdekeit
próbáltam szem előtt tartani. Nagyon
sokan ismernek, kapcsolatom van a sze-
rencsi emberekkel, így jól tudom jogos
elvárásaikat azzal kapcsolatban, hogyan
lehetne élhetőbb város Szerencs. Éppen
ezért minden olyan fideszes felvetést,
amely munkahelyteremtési lehetőség-
gel kecsegtetett; - megszavaztam! Saj-
nos ezekből nem lett semmi. 
Miután a kormány rendezte a települé-
sek hiányát – Szerencsét is – viszonylag
rövid idő alatt újra sikerült adósságba
kergetni a várost. 
Jelenleg több mint 400 millió a hiány,
ami a felelőtlen vállalások, pénzkölté-
sek, ígérgetések eredménye. 
Meglátásom szerint felelőtlenség volt:
– a szalmaerőmű elüldözése, amely a
300 munkahely mellett mára adómillió-
kat jelentene
– szerződést bontani a korábbi Szeren-
csi Hírek és TV munkatársával, ami 10

millió Ft-ba került
– a telekvásárlások sorozata; - úgy
fektettünk be tízmilliókat, hogy nem
volt előszerződés a potenciális be-
fektetők irányába
– a már elnyert 900 milliós város-
központ rehabilitációs pályázat visz-
szaadása.
Ebben a nehéz helyzetben további
ígérgetésnek helye nincs! 
– nem a csokifesztivál ingyenessé
tétele a legfontosabb, inkább két
napra redukálása lenne észszerű lé-
pés
– önkormányzati autók használatá-
nak felülvizsgálata, egyes önkor-
mányzati dolgozók munkakörének
áttekintése (Valóban a város érdeké-
ben végzik-e munkájukat?)
A fentiek alapján jól látszik, hogy a
kormánypárti Fidesz testület 9 éve
alatt Szerencs városa nem lépett elő-
rébb.
Az új képviselőtestületben Szeren-
csért tenni akaró, független, kapcso-
latokkal rendelkező, lelkiismeretes
szakemberekre van szükség.

Dr. Gál András
jelenleg is független képviselő

A felelősségi körökről
Egy települést a polgármester és törvényessé-
gért felelős jegyző vezet. A képviselőtestület a
gazdálkodás biztonságáért felel, amiért akkor
tehető felelőssé, ha a kollektív döntéshozatal-
hoz szükséges minden információt és adatot
megkap az előterjesztő polgármestertől. Az al-
polgármesteri poszt betöltése egy törvényi elő-
írás, a polgármester munkájának segítésére –
lényegében egy olyan képviselő, aki a polgár-
mester alárendeltje, normális esetben a szövet-
ségese. Az alpolgármesternek önálló hatásköre
nincs. Mint ahogy az önkormányzati képviselők
sem kötnek közbeszerzési szerződést, nem ír-
nak alá megrendelést, nem igazolnak számlát,
nem hoznak konkrét gazdasági ügyekben önál-
ló döntéseket.

A gazdálkodásról
Szerencs évente 200-250 millió forinttal többet
költ a működésre, mint amennyi a bevétele. A
különbséget korábban Koncz Ferenc lobbizta ki
a kormánynál. Nyilván jobb lenne a valós lehe-
tőségek szintjén való finanszírozás, de ez 1994.
óta senkinek sem sikerült. Korábban azt hittük,
hogy ez a társadalmi béke ára, lényegében min-
den és mindenki a helyén maradt, toltuk a kor-
mánytól kapott „lobbipénzt” egy fenntarthatat-
lan rendszerbe. Az önként vállalt feladatok
meghaladják a normális, fenntartható mértéket.

Koncz Ferenc 2018. májusában jó gazdasági
kondíciókkal adta át a város kulcsát utódjának.
A 2019. első féléves beszámoló adatai döbbe-
netesek, a képviselők az e-mailen megküldött
előterjesztésből értesültek, milyen nagy hiányt
halmozott fel az önkormányzat szűk egy év
alatt. Magyarázat nincs, csak magyarázkodás,
de ennél súlyosabb gond, hogy megoldási ja-
vaslatot sem vázoltak fel a képviselőtestület-
nek.

A töréspontról
Éles a határvonal a 2014-2018 tavaszáig terjedő
időszak alatti, s az azt követő alpolgármesteri
munkám között. Az első időszakban a képvise-
lőtársakkal rendszeresen összeültünk, kemény
vitákat folytattunk, s végül kompromisszumos
megállapodásokat kötöttünk. Kívülről nézve ez
„egyenszavazásnak” tűnhetett, de ez volt az
alapja a polgármester mozgásterének: megsze-
rezte a többség támogatását. 

A második, 2018 tavaszát követő időszakból
nem tudok hasonlóról beszámolni. Jól jelzi a
helyzetet, hogy a Szerencsi Többcélú Kistérségi
Társulás legutóbbi ülése a polgármesterek tá-
volléte miatt elmaradt. Őket sem tekintette
partnernek a Társulás elnöke, Szerencs polgár-
mestere: eszközzé silányultak, mint a képvise-
lőtestületünk.

Hamarabb megtalált egy 220 milliós ingatlan-
ügylet kapcsán az eladó képviselője, mint az
önkormányzat vezetője, aki nem tájékoztatást
adott, hanem egyetlen kérdést tett fel: támo-
gatjuk-e egy műemlék épület megvételét?
Senki sem ad korrekt tájékoztatást, hogy miért
nem épül a Rákóczi Zsigmond iskola tornacsar-
noka, miközben több százmillió forint pihen egy
elkülönített számlán e cél érdekében. 
Nem sorolom tovább a példákat.

Alpolgármesterként – az utóbbi másfél évben
– egyetlen szakterülettel foglalkozhattam, ez a
hulladékszállítás. Volt némi szerepem abban,
hogy a saját tulajdonú lakóingatlanban működő
vállalkozásoknak ne kelljen további díjakat fi-
zetni a hulladékszállításért. Önként vállalt fel-
adatként pedig társadalmi munkában elkészí-
tettem az önkormányzat szerződéseit; több
mint 700 millió forint értékben vásárolt a város
ingatlanokat. Korábban polgári perekben is
képviseltem az önkormányzatot, de az utóbbi
időben sem a tapasztalatomra, sem a szaktu-
dásomra nem volt szükség.

Nyilván ez nem teljeskörű leltár, csak né-
hány apró mozaik. Örültem, hogy szolgál-
hattam településemet, de hiányérzetem
van.

Dr. Egeli Zsolt
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Elköszönő gondolatok

Szeretnék köszönetet mondani a szerencsi embereknek, akik lehetővé tették,
hogy 2002 óta – mindössze két év kihagyásával – szolgálhattam a város kép-
viselőtestületében. Jó volt tenni a városért, sok szép eseményt megérhettem,
elindíthattam. Különösen az 1-es körzet képviselete került közel a szívemhez.
Szinte minden lakót ismertem, sokszor kirándultunk együtt. A játszótér épí-
tésénél is megtapasztalhattam a közösség összetartó erejét. Egészségügyi la-
kossági fórumokra is szívesen jöttek az emberek. Például Csókay András pro-
fesszor úr előadásán, bizonyságtételén is zsúfolásig megtelt a Lovagterem.
Hiszem, hogy sok fontos ismeretet gyűjthettek, s minden alkalommal gazda-
godhattak: mire kell vigyázni, hogyan éljenek egészségesebben. Az is boldog-
sággal tölt el, hogy egyéni problémák megoldásában segíthettem.
Az utóbbi időben főleg a szociális szférában tevékenykedtem. Az Aranyfakanál
főzőversenyek, a tortasütő versenyek szívemet melengették, mert rászoruló,
idős embereket támogattunk. Jó volt szeretetet vinni hozzájuk, egy kicsit gon-
doskodni róluk. Sok képviselőtársamat jobban megismerhettem, többen na-
gyon a szívemhez nőttek. Visi Feri képviselővel több cikluson keresztül dol-
gozhattam, személye a mai napig hiányzik.
Talán tanácsolhatok valamit a leendő, ifjabb képviselőknek. Mindig az embert
kell nézni, meghallgatni, odafigyelni a panaszaira, még akkor is, ha érdemben
nem tudok különösebbet tenni, segíteni. A jó szó mindennél többet ér! Soha
nem szabad a saját érdekeimet nézni, csak a másokért való tenni akarás ve-
zéreljen. A mai napig jól esik, ha az utcán megállítanak, kedvesen rám moso-
lyognak. Ilyenkor úgy érzem, itthon vagyok, ez az én városom is, még akkor
is, ha nem itt születtem. Köszönöm minden szerencsi embernek a szeretetet,
tiszteletet. Ezért érdemes volt dolgozni! A diakonisszáknak van egy régi mon-
dása: „Jutalmam, hogy tehetem.” Én is jutalomként éltem meg ezt a néhány évet.

Dr. Korondi Klára
önkormányzati képviselő

Tisztelt Szerencsiek!

Örömmel élek a lehetőséggel, s számolok
be az elmúlt öt évben önkormányzati kép-
viselőként végzett munkámról. Nem kívá-
nom itt felsorolni a város összes elért ered-
ményét, mindössze kettőt – a hozzám leg-
közelebb állókat – emelnék ki. A szakmám-
hoz és főállású munkakörömhöz kapcsoló-
dik két víziközmű nagyberuházás, melyek-
ben volt szerencsém szerepet vállalni az Ön-
kormányzati Társulás projektvezetőjeként.
Az úgynevezett KEOP és KEHOP, uniós for-
rásokból finanszírozott vízminőségjavító
beruházással még 2010 őszén, mint társa-
dalmi megbízatású alpolgármester kezd-
tem el foglalkozni. A kivitelezési munkák ja-
va része erre az önkormányzati ciklusra
esett. A beruházás eredményeként a koc-
kázatos szerencsi és bekecsi vízbázisokat
feladtuk, s helyette két távolabbi vízműte-
lepről (Tokaj és Golop) biztosítjuk Szerencs
és a környező települések vízellátását. 2016
nyarától a szolgáltatott ivóvíz arzén-, vas-
és mangántartalom tekintetében is megfe-
lel a szigorú uniós előírásoknak. A beruhá-
zás keretében Szerencs Város közigazgatási
területén – a 2015 és 2019 közötti időszak-
ban – 11 kilométer elavult, azbesztcement
vízvezetéket cseréltünk korszerű polietilén

csőre. Ennek eredményeként a csőtörések szá-
ma kevesebb, mint a felére csökkent a városban.
A Vízminőségjavító beruházás Szerencsre eső
része 1 milliárd 130 millió forint volt.
A másik víziközmű nagyberuházás Szerencs és
öt szomszédos település szennyvízcsatorna há-
lózatát, valamint a szerencsi szennyvíztisztító te-
lepet érinti. Két év tervezés és előkészítés után,
2018 decemberére jutottunk el a kormányhatá-
rozatig, mely szerint az EU és a kormány támo-
gatja a több, mint 7 milliárd forint értékű projek-
tet. Az Önkormányzatok és az állami projektsze-
replő a konzorciumi megállapodást már megkö-
tötték. Remélhetőleg 2023 év közepére ezt a be-
ruházást is sikeresen befejezzük. 
Itt ragadom meg az alkalmat, hogy köszönetet
mondjak a polgármesteri hivatal köztisztviselő-
inek – legelső sorban Ekkerné Piricz Ilonának –
a projektek érdekében végzett munkájukért.
Szintén köszönetemet fejezem ki Borsodvizes
kollégáimnak, Balázsfalvi Józsefnek és csapatá-
nak a kitartó munkáért.
Megjegyezni kívánom, hogy önkormányzati
képviselőként ebben a ciklusban sem vettem fel
fizetést, sem tiszteletdíjat, sem költségtérítést.
A különböző beruházások projektvezetését
úgyszintén ellenszolgáltatás nélkül végeztem.

Tisztelettel:
Kiss Attila

önkormányzati képviselő



A képviselő évente beszámol a választópolgá-
rainak a tevékenységéről – írja elő a jogszabály.
Jelen gondolatok keretében mégis engedtessék
meg nekem, hogy rendhagyó beszámolóval
szolgálhassak a Kedves Olvasónak. Vegyes ér-
zelmekkel vetettem papírra e szavakat. Tevé-
keny éveket tudhatok magam mögött. Aktív
tagja lehettem az elmúlt 5 évben egy olyan
testületnek, egy olyan csapatnak, amely végig
a város érdekeit tartotta szem előtt munkája
során, segítettük, támogattuk egymás telepü-
lésépítő tevékenységét. Tettük ezt úgy, hogy

magunk mögött tudtuk a szerencsi polgárok
támogatását. Keserédesek a gondolataim, hi-
szen fel kellett ismernem, hogy eljött az a pil-
lanat az életemben, amikor át kell adnom az
aktív társadalmi szerepvállalás lehetőségét fi-
atalabb kollégáimnak. Azoknak, akikben az if-
jonti erő, erősebb tettvágyra sarkall. Hivatá-
somból adódóan az egészségügyi területet
mindig szívügyemnek tekintettem, városi főor-
vosként, majd a Beteg Gyermekekért Alapít-
vány kuratóriumának elnökeként igyekeztem
minden lehetőséget megragadni, hogy támo-

gathassam a szociálisan hátrányos helyzetben
élőket vagy azokat az embertársaimat, akik
egészségügyi állapotuk miatt fokozottabb gon-
doskodást igényeltek. Bízom benne, hogy az
általam képviselt terület a jövőben is méltó
patronálóra talál. Fontosnak tartom, hogy mun-
kánk során mindig az EMBER legyen a közép-
pontban. Az elmúlt napokban egyre többet
foglalkoztatott az a gondolat, hogy vajon mi-
lyen tanáccsal szolgálhatnék a jövő generáci-
ójának? Azt gondolom, hogy az a legfontosabb,
hogy alázattal végezzük a feladatainkat, nem
a választópolgárok vannak értünk, hanem ne-
künk kell tenni értük. Nélkülözhetetlen, hogy a
közösség érdekeit szem előtt tartva, azokat
előtérbe helyezve lássuk el ezt a nemes hiva-
tást, még akkor is, ha ez azzal jár, hogy egyéni
céljainkat vagy sérelmeinket háttérbe szorítjuk.
A városban élők számára nyugalmat, biztonsá-
got, megélhetést kell teremtenünk. Én ezen
gondolatok tükrében igyekeztem eleget tenni
önkormányzati képviselői tisztségemből adódó
kötelezettségeimnek. Ezúton is szeretném
megköszönni a választópolgárok belém vetett
hitét, bizalmát. A következő önkormányzati ve-
zetés számára pedig kívánom, hogy ők is ha-
sonló elvek alapján segítsék, segíthessék elő
Szerencs fejlődését.

Dr. Sütő Szilveszter

Tisztelt Szerencsiek és Ondiak!

A szerencsiek és az ondiak bizalmából lettem a 2014-
től kezdődő időszakban városunk egyik önkormányzati
képviselője. Örömmel vállaltam az ezzel járó munkát és
elfoglaltságot.
2014. októberétől napjainkig 149 ülést tartott Szerencs
Város Önkormányzatának Képviselő-testülete. 129 al-
kalommal ezeken részt vettem. A napirendek tárgyalása
során 1094 esetben egyetértően támogattam a döntés-
hozatalt, 19 esetben nem értettem azzal egyet és há-
romszor tartózkodtam a szavazáskor.
A Pénzügyi Bizottság vezetésével is megbízott a testü-
let. 109 bizottsági ülést tartottunk, ahol 88 esetben el-
nökként vettem részt a napirendek tárgyalásán. Dönté-
seink meghozatalában mindenkor törekedtünk a város
érdekeinek messzemenő figyelembevételére.
Közösségi munkánkban máig tartó űrt hagyott a szere-
tett és tisztelt Visi Ferenc képviselőtársunk elvesztése.
Az eltelt 5 év legnagyobb eredménye, hogy európai
színvonalon tudtuk tartani városunkat, adósságmente-
sen, annak ellenére, hogy bezárása miatt a cukorgyári
adóbevételre nem számíthattunk. Itt segített rajtunk
Koncz Ferenc polgármesterünk széleskörű kormányzati
kapcsolatrendszere, amely révén évente 250-300 millió
Ft támogatásban részesült Szerencs.
Személy szerinti legnagyobb sikeremnek a római katolikus templom to-
ronyórájának újbóli beindítását tartom, amely a képviselői alapomból
600 ezer forint támogatással valósult meg. Megkülönböztetett figyelem-
mel kísértem és támogattam a Szerencsi Polgárőrség tevékenységét.

Mindennapi munkámban a SZERENCSI BONBON Kft. működtetését tar-
tom a legfontosabbnak, segítve ezzel városunk országos ismertségének
növelését.

Dr. Takács István önkormányzati képviselő

KÖZÉLET SZERENCSI hírekhírek 9
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2019. október 13. napján, vasárnap kerül sor a helyi önkormányzati vá-
lasztásokra. 
Szerencsen a szavazókörök sorszáma és a szavazókörök címe a követ-
kező:

Sorszám Szavazóhelyiség címe

001. Bekecsi út 10. (Rendelőintézet)

002. Kossuth tér 1. (Népház) 

003. Huszárvár u. 11. (Rákóczi-vár Lovagterem )

004. Huszárvár u. 11. (Rákóczi-vár Színházterem)

005. Rákóczi út 128. (Gyárkerti Óvoda)

006. Rákóczi Zs. tér 1. (Rákóczi Ált. Iskola)

007. Rákóczi Zs. tér 1. (Rákóczi Ált. Iskola)

008. Rákóczi Zs. tér 1. (Rákóczi Ált. Iskola )

009. Rákóczi út 128. (Gyárkerti Óvoda)

010. Fő út 71. (Idősek Klubja)

A szavazás napján 6-19 óráig lehet szavazni abban a szavazókörben,
amelyben a választó szerepel a névjegyzékben. A szavazóköri névjegy-
zékben szereplő választópolgár személyesen adhatja le voksát. A szava-
zat leadására azt követően kerülhet sor, ha a szavazatszámláló bizottság
megállapította a választópolgár személyazonosságát és személyi azo-
nosítóját vagy lakcímét, és szerepel a névjegyzékben. A személyazonos-
ság igazolására alkalmas: a magyar hatóság által kiállított személyazo-
nosító igazolvány (személyi igazolvány, régi formátumú személyi), az ide-
iglenes személyazonosító igazolvány, a vezetői engedély, vagy az útlevél,
ideiglenes útlevél. A személyi azonosító igazolására alkalmas: a személyi
azonosítót igazoló hatósági igazolvány (lakcímkártya), vagy a hatósági
bizonyítvány, illetőleg igazolás a személyi azonosító jelről. A lakcím iga-

zolására alkalmas: a lakcímet
igazoló hatósági igazolvány,
vagy a régi formátumú sze-
mélyazonosító igazolvány,
amennyiben a lakcímet tar-
talmazza. Személyazonosság
és személyi azonosító vagy
lakcím csak a szavazás nap-
ján is érvényes igazolvány
valamelyikével igazolható. A
Szerencsi Járási Hivatal Kor-
mányablak Osztálya rendkí-
vüli nyitvatartási idővel áll
rendelkezésükre személyazo-
nosításra alkalmas okmá-
nyok megújítására, pótlására
vagy cseréjére irányuló ügyekben. 2019. október 12. napján, szombaton
8-19 óra között, míg október 13. napján, vasárnap 7-19 óra között várják
a fenti ügykörökben ügyfeleiket. 

Szerencs városának lakosságszáma alapján a megválasztandó képviselők
száma 8 fő, akik egyéni listás választási rendszerben szerezhetik meg
mandátumokat. A választás során polgármester-jelöltekre és képviselő-
jelöltekre szavazhatunk, előbbiből érvényesen egyre, utóbbiból érvénye-
sen legfeljebb 8 jelöltre szavazhatunk. Érvényesen szavazni a jelölt neve
melletti körbe tollal írt két egymást metsző vonallal lehet. 

Fontos változás, hogy a nemzetiségi önkormányzati jelöltekre is a lakó-
helyük szerinti szavazókörben voksolhatnak a választópolgárok. Ezúton
is szeretném felhívni a nemzetiségi választópolgárok figyelmét, hogy a
nemzetiségi jelöltekre zöld színű szavazólapon szavazhatnak. Kérem,
hogy a zöld színű szavazólapokat a lezárt zöld színű borítékban dobják
be az urnába. Csak az így leadott szavazat számíthat érvényes nemzeti-
ségi szavazatnak. 

Tisztelt Választópolgárok!
Amennyiben további kérdés merülne fel Önökben, kérem forduljanak bi-
zalommal munkatársaimhoz, akik készséggel állnak rendelkezésükre. 
Szerencs, 2019. szeptember 30. 

Dr. Barva Attila 
jegyző 

Helyi Választási Iroda Vezetője

VÁLASZTÁSI INFORmÁCIÓK



A Szerencsi Városüzemeltető Non-Profit Kft., mint üzemeltető, pályá-
zatot nyújtott be és nyert meg a Kisfaludy Turisztikai Fejlesztési Prog-
ram, Szálláshely fejlesztési Konstrukció keretében nettó 9 598 158 Ft
támogatási összegben. A projektből a Városi Panzió meglévő 7 szobái
kerülnek felújításra, valamint a nyílászárók cseréje is megtörténik. A
Népház épületének földszintjén található nagy teremből egy olyan kö-
zösségi tér kerül kialakításra, amely lehetőséget biztosít majd a ven-
dégek étkeztetésére és szórakoztatására. Az elnyert forrásból megva-
lósul a társasház közös kazánjáról való leválás. A fejlesztésnek köszön-
hetően a kazán, a radiátorok és a fűtéscsövek cseréje is megtörténik.
A kivitelezési munkálatok folyamatban vannak, amelyeket helyi és kör-
nyékbeli kisvállalkozók végeznek – adott tájékoztatást Nyiri Tibor pol-
gármester.
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A pályázat megvalósult,
a projektzáró rendez-
vényre szeptember 27-
én került sor. Az ese-
ményen Péterfy Fe-

renc a Diagnosticum
Zrt. elnöke (fotónkon) szólt

a beruházásról. Elhangzott, hogy hatalmas fela -
dat volt ezt a térképet létrehozni, hiszen 30 ezer
mintát gyűjtöttek össze az ország valamennyi
borvidékéről melyeket rendkívül fejlett és nagy
matematikai apparátust igénylő elemzésnek
kellett alávetni, aminek alapján megállapítható,
hogy a bor melyik helyről, milyen fajtából és mi-
lyen évjáratból származik. Ezt követően Koncz
Ferenc országgyűlési képviselő fejezte ki örö-

mét és mondott köszönetet az elvégzett mun-
káért. Hozzátette, Tokaj-Hegyaljának ez egy ki-
emelt ügy, hiszen a bor nagy jelentőséggel bír
ebben a térségben. Nyiri Tibor polgármester ar-
ról szólt, hogy kiváló kivitelezéssel készült el a
projekt, aminek segítségével biztosítható a mi-

nőség a kereskedők számára, ami a magyar bor
megérdemelt elismerésének a megteremtésé-
ben fontos szerepet játszik. A projekt uniós tá-
mogatással, a Széchenyi 2020 gazdaságfejlesz-
tési és innovációs programjának keretében va-
lósult meg.

A Szerencsen működő Diagnosticum
Zrt. 2018. márciusában fogott bele ab-
ba a projektbe, aminek során vállalták,
hogy elkészítik Magyarország eredet-
mintázati bortérképét. 

FELújíTÁSRA KERüL A VÁROSI PANZIÓ 

ELKÉSZüLT mAgyARORSZÁg
BORTÉRKÉPE



INGATLANINGATLAN
Szerencs, Rákóczi út 135. sz. alatti társasház 1.
emeletén, 148 m2-es, 3 és fél szobás összkomfor-
tos, klímás lakás bútorozottan, áron alul eladó! Érd.: 20/599-4266. (15, 16, 17)
Szerencs központjában 46 m2-es lakás sürgősen eladó. Érd.: 47/363-097. (15, 16,
17, 18)

VEGYESVEGYES
Szobabútor eladó! Szerencs, Bors út 15. sz. alatt. Érd.: 30/579-2646. (15)

LakosságiLakossági

apróhirdetés

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

B-a-z megyei KormányHivatal 
SzerencSi JáráSi Hivatal

Cím: 3900 Szerencs, Rákóczi út 63. Tel.: (47) 777-561. Ügyfélfogadási idő:
hétfő 8-12 és 13-16 óráig, szerda 8-12 és 13-16 óráig, péntek 8-12 óráig.

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

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

ügyeleteS gyógySzertáraK
Szeptember 30. – október 6.: Centrum Gyógyszertár, október 7-
13.: Oroszlán Patika, október 14-20.: Alba Gyógyszertár.

Házasságot kötöttek: Murányi Lili – Barna László, Lakatos Ro-
xána – Kanalas Martin, Juhász Judit – Sagáth Csaba, Batta Csillag
– Mitró Máté, Soós Júlia – Munkácsi Mihály, Francz Georgina – Bal-
la Csaba Ádám, Csorba Nikoletta – Kosztrub Róbert, Kertész Kitti
– Nagy Norbert, Illés Alexandra – Arany János, Kukorelli Nikoletta
– Szilágyi László, Hirkó Viktória – Pál Gergő, Pocsai Melinda – Bur-
gony Gábor, Rostás Mária – Novák Ádám, Bliszkó Renáta – Matisz
Péter, Hubay Ildikó Zsuzsa – Barócsi József, Varga Bernadett – Bíró
Gábor, Ács Antonietta – Nagy Péter, Gáspár Réka – Béres Béla.
Elhunytak: Szedlák Ferenc (93), Sári Ferencné sz. Fischer Ilona (78),
Benkő Sándorné sz. Zsigus Borbála (85), Kék Lajosné sz. Király Ka-
talin Erzsébet (71), Harkály Endréné sz. Pirkó Erzsébet (59), Lapis
Gyula Balázs (84), Szegedi Istvánné sz. Kovács Lídia (78), Sugár Pál
(63), Lerchbaum Bertalanné sz. Dudás Jolán (89), Váradi János(84),
Kerekes László (83), Fehér Jánosné sz. Tóth Irén (92).

KÖZÉRDEKŰ INFORMÁCIÓKKÖZÉRDEKŰ INFORMÁCIÓK
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Szeptember 21-én hatodik alkalommal szervezett országos felkészülési baj-
nokságot karate sportágban Szerencs Város Önkormányzata, Szerencs Vá-
ros Sportegyesülete és az SKS-SKDUN Karate Szövetség a Kulcsár Anita
Sportcsarnokban. Az eseményt Koncz Ferenc országgyűlési képviselő és
Nyiri Tibor polgármester nyitotta meg. A rendezvényt megtisztelte jelen-
létével Juhász Ferenc 7. Dan-os karate mester, az SKS-SKDUN karate szö-
vetség elnöke, technikai vezetője, akinek köszöntőjében elhangzott, hogy
ebben a térségben nagyon erős a karate sportág, és Miskolc regionális sze-
repe mellett Szerencsen is kiemelkedő munka folyik. Ezt követően Varga
Katalin, az SZVSE karate szakosztályának vezetője köszöntötte a megje-
lenteket. A versenyre idén is szép számmal neveztek indulók az ország
minden tájáról és a határon túlról is. Az SZVSE versenyzői összesen 6 arany
8 ezüst és 5 bronzéremmel lettek gazdagabbak. A torna legeredményesebb
lány versenyzője a szerencsi Kiss Rebeka lett, aki 3 arany és 1 ezüstérmet
szerzett. VEA

VI. SZERENCSI ORSZÁgOS 
FELKÉSZüLÉSI KARATE BAjNOKSÁg

Szerencs Város Sportegyesületének úszószakosztálya szeptember 27-28-
án rendezte meg a XIII. 24 órás úszás tömegsport rendezvényt. Az ese-
mény célja a sportág népszerűsítése valamint az úszósport iránt elkötele-
zett személyek, családok és közösségek kapcsolatteremtésének elősegí-
tése. Idén 96-an vettek részt a 24 órás úszáson, akik összesen 248 kilomé-
tert úsztak le egy nap alatt. A legjobb egyéni teljesítményeket külön jutal-
mazták a szervezők. A lányok közül 30 perc alatt legtöbbet leúszó részt-
vevő Lukács Zsófi volt, aki 1750 métert teljesített, a fiúk közül pedig Pet-
rusovics Máté 2050 méterrel bizonyult a legeredményesebbnek. Egy nap
alatt a leghosszabb távot a lányok között a mezőkövesdi Németh Anna
úszta le ő 9000 métert úszott 180 perc alatt a fiúk közül pedig a szerencsi
Koromházi Máté 11600 métert úszott le 225 perc alatt. Az emléklapokat
Nyiri Tibor polgármester nyújtotta át a résztvevőknek. Kiss Attila az úszó-
szakosztály vezetője kiemelte, hogy jövőre is megrendezik ezt a közösség-
formáló sporteseményt. VEA

Egy NAPIg úSZTAK SZERENCSEN

Mindhárom asztalitenisz csapatunk Szeren-
csen játszotta le a soron következő meccsét
szeptember 15-én a Hunyadi Sportcsarnok-
ban. A hazai pálya ellenére csapataink vere-
séget szenvedtek. Az NB II-es gárdánk Le-
hoczki Gábor betegsége miatt csak tartalé-
kosan tudott kiállni, így a végeredmény 11-7
lett a nyírbátori csapat javára. Köllő András
3, Korály Tibor és Köllő Ábel pedig 2-2 pon-
tot szerzett. A páros mérkőzést sajnos elve-
szítettük. Az NB III-as csapatunk az Eger
együttesét fogadta. A végeredmény 15-3 lett
a vendégcsapat javára. Deli István 2 mérkő-

zésén diadalmaskodott; a Deli István–Csorba István kettős pedig megnyer-
te a páros mérkőzést. Zeller Gábornak, Csorba Istvánnak és Sárossy Ba-
lázsnak most nem sikerült pontot szereznie. A megyei csapatunk Sátoral-
jaújhely gárdáját fogadta, s a mérkőzésen 18-0 arányú vereséget szenved-
tek a szerencsiek – adott tájékoztatást Köllő András szakosztályvezető.

A B.A.Z. megyei II. Kelet Felnőtt labdarúgó baj-
nokság 8. fordulójában Sátoraljaújhely csapatát
fogadták a szerencsiek szeptember 28-án a Tatay
Zoltán Ifjúsági Sporttelepen. A sípszó után a sze-
rencsiek játéka dominált. Az első gólt a 18. perc-
ben Ternyik Máté lőtte, ezt követően a 29. perc-
ben Tóth Tamás, majd a 35. percben Kiss Dávid
talált a sátoraljaújhelyiek hálójába. A három gólos
vezetésnél a szerencsiek védelme kissé meg-
gyengült, ezt kihasználva az újhelyiek még a fél-
idő lefújása előtt gólt lőttek a szerencsieknek. A második játékrészben a
szerencsi játékosok rendezték soraikat, az ellenfél csatárai már nem tudtak
olyan könnyen átjutni a hazai csapat hátvédein, mint az első félidő végén.
A mérkőzés Tímár Botond Zoltán góljával ért véget a 91. percben. A vég-
eredmény Szerencs VSE – Sátoraljaújhelyi TKSE 4 - 1. A szerencsiek a tabella
4. helyén állnak. Az U19-es játékosok szintén 4 - 1 arányú győzelmet vívtak
ki, amivel továbbra is veretlenek. Jelenleg vezetik a tabellát 22 ponttal. 
A következő mérkőzés október 6-án idegenben, Karcsa ellen lesz. N.I.

ASZTALITENISZ: HÁROm
VERESÉg HAZAI PÁLyÁN

KETTŐS gyŐZELEm 
HAZAI PÁLyÁN



Tiszalúcra kapott meghívást szeptember 27-én a
Hegyaljai Alkotók Társulása. A civil művészeti
egyesületet Keresztesiné Sulc Mária költő, és Vi -
czay Henrietta a társaság elnöke képviselték,
akik saját alkotásaikon kívül Aranyosi Ervin, Sütő
András, Petőfi Sándor, Arany János és Márai Sán-
dor írásait adták elő a szép számú közönségnek.
A műsort Birinyi Boglárka, a tiszalúci Arany János
Általános Iskola diákjának, a Garabonciás Művé-
szeti Iskola növendékének furulya- és gitárjátéka
színesítette. Az alkotók a HAT antológiáival és sa-
ját verses köteteikkel is kedveskedtek az össze-
gyűlt irodalomkedvelőknek, akik szívesen vitték
haza a meglepetés könyveket. A kiadványokat
elmondásuk szerint a szürke őszi estéken is gyak-

ran forgatják majd, felidézve a nagyszerű író-ol-
vasó találkozó emlékezetes pillanatait.

Viczay Henrietta HAT-elnök

Gaál Ernő

Hitvallás
Magyar vagyok, egy csonka kis ország fia.
Fejem mégis büszkén ég felé emelem,
Mert e fej büszke a viselt dolgainkra,
Mert miénk a legszebb, legjobb történelem.
Te nagy világ, tőled joggal követelem,
Kalaplevéve, tisztelettel szólj velem.
Mi mindig magasban tartottuk a zászlót,
Hős népek vérrel áztatott, szent zászlaját.
Mikor rajtunk vad tatár és török gázolt,
Mikor egész Európa minket gyászolt,
A mi népünk akkor sem adta meg magát.
Sokan másithatatlan tényként közölték:
A magyarság bús története végetért.
De a végzetes jóslat nem vált valóra,
Nekünk még nem ütött utolsót az óra.
Az ellenség bármilyen buzgón támadott,
Sírjából nemzetünk mindig feltámadott.
Agyamon egy kósza gondolat suhan át,
A világnak mi adtunk sok bölcs koponyát.
Művelt agyaink parlagon nem hevertek,
Tudósaink számos Nobel-díjat nyertek,
De elég szentjeink sorát számba venni,
Hogy lássuk: bennünket nem előz meg senki.
Egy tizenöt milliós néptől mit vártok?
Legjobbjaink gyarapitják a hazátok.
Ezért e népet soha meg nem tagadom ,
Minden egyes tettéhez a nevemet adom.
Magyar vagyok, halálomig is az leszek,
Híven fogom szolgálni a nemzetemet.
Ez az én hitvallásom, ez a nézetem,
Ez utamon segítsen az én Istenem.

A kerti izsóp az árvacsa-
lánfélék, családjába tar-
tozó faj. Évelő, gyógynö-
vényként és fűszerként is

használják. A Földközi-
tenger keleti részén és Ázsi-

ában őshonos. Neve a héber
„ezob” szóból származik, aminek je-

lentése szent növény. Közép Európába a Bene-
dek rendi szerzetesek hozták be, ahol igen ha-
mar elterjedt. Népszerűségének csúcsát a kö-
zépkorban érte el, amikor szinte minden vár és
kolostor kertjében megtalálható volt, ugyanis a
pestisjárványok idején izsópot égettek a temp-
lomokban, várakban hogy fertőtlenítsék a leve-
gőt. Alkalmazták emésztési zavarok, valamint
légzőszervi megbetegedések kezelésére. A ró-
maiak gyógynövény bort készítettek belőle, a
középkorban illatósítónak is használták. Kissé
kámforos, fűszeres illatú, enyhén kesernyés ízű
fűszernövény. Ezért használható emésztési

problémák esetén: hasfájást enyhítő, serkenti
az emésztősavak termelődését, megszünteti a
puffadást és az ezzel járó szeleket. Anti mikro-
bális tulajdonságának köszönhetően az izsóp a
gombák, vírusok és baktériumok ellen is hatá-
sos. Mivel hatékony fertőtlenítő és izzasztó, va-
lamint erős nyákoldó hatásának köszönhetően
kiváló köptető, az izsóp segít csillapítani a meg-
fázás és az influenza tüneteit: elsősorban a to-
rokfájást, a náthát, a hurutot és a köhögést,
hozzájárul az asztma tüneteinek kezeléséhez.

Az izsópfű tea hatásait akkor használhatjuk ki
a legjobban, ha éhgyomorra fogyasztjuk, illetve
egész napra elosztva megiszunk 3-4 dl-t. Fogíny
vagy szájüregi gyulladások esetén érdemes a
teával öblögetni. Kúraszerűen három hétig al-
kalmazhatjuk, majd tartsunk néhány nap szü-
netet. Mivel megemelheti a vérnyomást, a ma-
gas vérnyomásban szenvedők ne igyanak izsóp-
fű teát.

Vitelki László, 
Gyógynövénybolt

Legutóbbi játékunk megfejtése: A növény levelét és leveles hajtását hasznosítják. A be-

küldők közül: Lakatos Károlyné, Szerencs, Bartók Béla út 21. szám alatti olvasónk nyert. Új

kérdésünk: A rómaiak mit készítettek az izsópfűből? A beküldők közül a Szerencsi Gyógynö-

vénybolt (Rákóczi út 108.) ajándékcsomagját sorsoljuk ki. A nyereményről szóló utalvány átve-

hető a szerkesztőségünkben. Megfejtéseiket október 18-ig postázzák címünkre (3900 Szerencs,

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

günkért.
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Kos: III. 21. – IV. 20.
Nem szeretnél felelősséget vállalni má-
sok miatt, úgy érzed, most a saját ma-

gad baja is bőven elég. Ahelyett, hogy magad-
ban fortyogsz, jobb ha ezt nekik is elmodod in-
kább. 

Bika: IV. 21. – V. 20.
Minden csak nézőpont kérdése, és most
tényleg nagyon sok minden múlik azon,

hogy te hogyan látod a dolgokat. Nem csak a
saját hozzáállásodat befolyásolhatja ez, hanem
mások véleményét is. 

Ikrek: V. 21. – VI. 21. 
Az elkövetkező időszakban annak örül-
nél a legjobban, ha mindenki békén

hagyna, és foglalkozhatnál csendben a magad
dolgaival. Egyedül azonban nem mennek olyan
könnyen a dolgok, szükséged lesz másokra is
az úton.

Rák: VI. 22. – VII. 22.
Mindent nem kaphatsz meg, és ha sem-
mit nem akarsz elengedni, akkor még

csak az sem lehet a tiéd, amire pedig volt esé-
lyed. Döntsd el, mi a fontosabb, és abba az
irányba menj. Néha jobb egy kicsit engedni az
igazunkból…

Oroszlán: VII. 23. – VIII. 23.
Nem is akarod elhinni, hogy milyen
hosszú út van már mögötted, amikor

ebben az időszakban valami arra sarkall, hogy
visszatekints. Ez a visszapillantás a folytatáshoz
is motivációt jelent. 

Szűz: VIII. 24. – IX. 23. 
Éppen idejében oldasz meg egy problé-
mát, és még nem okoz különösebb bajt.

Azt azonban már most is érzed, hogy legköze-
lebb nem engedheted, hogy ilyen messzire
menjenek a dolgok.

mérleg: IX. 24. – X. 23. 
Régóta vársz valamire, és bár egyre kö-
zelebb kerül a megvalósulás, még min-

dig nem ebben az időszakban érik be a munkád
gyümölcse. Bármilyen nehéz is, tartsd még ma-
gadban a hitet. Ne engedd, hogy az indulataid
a magánéletedre is hatással legyenek.

Skorpió: X. 23. – XI. 22.
Az elkövetkező időszakban – október
közepéig – gyorsan fogynak a lehető-

ségek, és ha sokáig gondolkodsz, lehet, hogy
lemaradsz az alkalomról. Minél előbb el kell ren-
dezned magadban, hogy melyik irányba szeret-
nél indulni.

Nyilas: XI. 23. – XII. 21.
Találj időt a héten arra is, hogy feltölte-
kezz és kikapcsolódj, mert elég nagy

volt a nyomás rajtad a héten. Ha nem engeded
ki a gőzt, az akár egészségügyi kockázatot is
jelenthet. 

Bak: XII. 22. – I. 20.
Nem biztos, hogy mások is ugyanúgy
értenek dolgokat, mint ahogyan te ér-

tesz, és lehet, hogy ezt bosszantónak találod.
Ha elég fontos az ügy, akkor mégis elmagyaráz-
hatod nekik a nézőpontodat.

Vízöntő: I. 21. – II.19.
Az elkövetkező időszakban – október
közepéig – apró dolgok tesznek bol-

doggá, de ugyanígy apró dolgok lehetnek azok
is, amik felbosszantanak. A lényeg, hogy meg-
találd az egyensúlyt, és ne aggódj túl sokat fö-
lösleges dolgok fölött.

Halak: II. 20. – III. 20.
Legyél óvatos, mert sokan lesznek, akik
megpróbálnak eltéríteni az eredeti cél-

jaidtól. Lehet, hogy határozottabbnak kell len-
ned, mint szoktál. Felülmúlja a várakozásaidat
egy találkozás, és lehet, hogy ez ahhoz vezet,
hogy átalakítod a korábbi véleményedet.

Horoszkóp (2019. október 4-18.)

VÍZSZINTES: 1. A beküldendő megfejtés első ré-
sze. 10. Tbiliszi a fővárosa. 11. Község Romániában.
12. A fősor harmadik, befejező része. 13. Hirtelen
ébred. 15. Változás, történés előidézése. 16. Névelő-
vel: gubós növény! 18. Dime fele! 19. Fabulázik. 21.
Propán-bután rövidítése. 23. Dikó közepe! 24. Két
különböző dolgot egyesít. 26. Zsíroz. 28. Az Oszmán
Birodalomban: tartományi kormányzó. 29. … - Ka-
leh: Új – Orsova. 30. Silbak. 32. Római 55-ös. 34. Eső-
víz közepe! 35. Retek héj! 37. Up … Date: divatos.
41. Aki …, az nyer! 43. Gyümölcs nedve. 44. Kalocsa
szélei nélkül! 46. Ida egyik beceneve. 48. Ken. 
FÜGGŐLEGES: 1. … poetica: költészettan. 2. A le-
vegőből hűlt tárgyakra kicsapódott kristályos jéggel
bevont. 3. Szelíd rőtvadak. 4. Szinusz rövidítése. 5.
… Paris: ruházati termék neve. 6. Gépkocsi rövidí-
tése. 7. New …: város az USA-ban. 8. Római 1051-
es. 9. Ünnepélyesen felavat létesítményt. 14. A fő-
sor második része. 17. Illusztráció. 20. Agráreszköz.
22. USA szabvány. 24. Színes tévé kódolási rendszer.
25. Múlását az óra mutatja. 27. A férfi párja. 31.
Részvénytársaság rövidítése. 33.Vissza: az égitestek
és az őket magába foglaló tér. 36. A szerda előtti
nap. 38. Európai Csalás Elleni Hivatal francia neve.
39. Taxióra márkanév. 40. A csöves kukorica tárolá-

sára szolgáló építmény. 42. Út, utca; franciául. 45. Hüvelyk. 47. A kálium és nitrogén vegyjele. 48. A lengyel pénznem rövidítése.

Előző rejtvényünk megfejtése: Fázik a küküllő lúdbőrös a háta, már csak a nap jár le fürödni a gátra. Megfejtőnk 1 db csokoládé csomagot
nyert: Bosnyák Gézáné, Szerencs, Dózsa György út 8. A fenti rejtvény megfejtését október 18-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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