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nyiri tibor polgármester
adott tájékoztatást az el-
múlt hónapok feladatairól
és a jövőbeni tervekről is
szólt. Cikkünk a 4-5. olda-
lon olvasható.

A mAgyAr
kultúrA 

nApjA
A Himnusz 197. születés-
napját ünnepelték város-
szerte. Cikkünk az 3. olda-
lon olvasható.
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Két évvel ezelőtt alakult meg a Szerencsi Logiklub, mely azt a célt tűzte
ki maga elé, hogy a szabadidő hasznos és tartalmas eltöltéséhez helyet
és lehetőséget biztosítson. A klub január közepén egy kötetlen vacsora
mellett értékelte az elmúlt egy évet. A rendezvényen Nyiri Tibor polgár-
mester köszöntőjében arról szólt, hogy a klub fontos szerepet tölt be
nem csak a tagok, hanem a város életében is. Skorván József, a klub ve-
zetője elmondta, hogy számos versenyen részt vettek az elmúlt eszten-
dőben, amik közül az egyik legjelentősebb az Országos Rejtvényfejtő Ver-
seny, aminek Szerencs adott otthont októberben. A klub továbbra is várja
a kikapcsolódni vágyókat. Az összejövetelek alkalmával különböző tár-
sasjátékot, nyelvi játékot, kártyajátékot és a rejtvényfejtést kedvelők ta-
lálkozhatnak, hasonló érdeklődésű partnerekkel.

VEA

A Szerencsi Borbarátok Köre január24-én tartotta
hagyományos év eleji találkozóját a Rákóczi-vár-
ban. Az eseményen Koncz Ferenc országgyűlési
képviselő és Nyiri Tibor polgármester köszöntötte
a megjelenteket. Ezt követően Bogacskó Józsefné,
Rátka Hegyközség hegybírója adott rövid tájékoz-
tatást a hegyközség működéséről, majd kezdetét
vette a borkóstoló, ahol a gazdák az újboraikból
adtak ízelítőt.

VEA

A Szerencsi Férfikar január 19-én tartotta évindító összejövetelét a
Rákóczi-várban. Az eseményen részt vett Nyiri Tibor polgármester
is, aki köszönetet mondott azért, amiért a kórus gazdagítja a város

kulturális életét és fellépéseikkel emelik a szerencsi rendezvények
színvonalát. A Szerencsi Férfikar idén ünnepli fennállásának 97. év-
fordulóját. A Szerencsi Cukorgyár Férfikara 1923-ban alakult, 1945
után néhány évig vegyes karként is működött, a cukorgyár bezárását
követően fenntartását Szerencs Város Önkormányzata vállalta ma-
gára. Magas színvonalú előadásaikkal nem csak a szerencsieket ör-
vendeztetik meg, hiszen számos országos és külföldi fellépésen
öregbítették városunk hírnevét. VEA
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idÉn 97 Éves A szerenCsi FÉrFikAr

Évet ÉrtÉkelt A logikluB

BorBArátok 
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Szerencs Város Önkormányzata január 22-én tar-
tott ünnepséget A magyar kultúra napján a Rá-
kóczi-vár lovagtermében. Az eseményt Nyiri Ti-
bor polgármester nyitotta meg, aki a Himnusz
megtartó erejéről szólt: – A Himnuszunk jelképe

az 1100 éves történelmünknek, aminek során ez
a kis nemzet a nagyhatalmak mellett megtudta
tartani nemzeti identitását és ez minden magyar
embernek fontos, hogy ez a jövőben is megma-
radjon – hangzott el. A magyar kultúra napját
1989 óta ünnepeljük, amivel arra a dátumra em-
lékezünk, amikor Kölcsey Ferenc a nemzeti újjá-
születés kezdetén, 1823-ban megírta a legna-

gyobb jelentőségű művét, azaz a Himnuszt. A
városi megemlékezésen közreműködtek a város
általános és középiskolás diákjai, valamint Ko-
rondi Klára, Bodnár Edit Ágota és Nagy József.
A fellépők szavalatokkal, valamint táncos, zenés
és énekes produkciókkal mutatták meg a ma-
gyar kultúra gazdagságát és sokszínűségét.

VEA

A Rákóczi Zsigmond Református Általános Is-
kola a magyar kultúra napjához kapcsolódva
szavaló versenyt szervezett, a felső-tagozatos
diákok részére. A tanulók egy szabadon válasz-
tott költeményt adtak elő, amit zsűri értékelt.
A legügyesebb versmondók jutalomban része-
sültek. A Bolyai János Katolikus Általános Iskola
műveltségi vetélkedőt rendezett a jeles nap al-
kalmából január 22-én az intézményben. Az
esemény nyitányaként közösen énekelték el a
Himnuszt a tanulók, majd Szabóné Drozda Or-

solya az iskola igazgatóhelyettese arról szólt,
hogy 197 éve annak, hogy Kölcsey Ferenc befe-
jezte a művet. Hozzátette a költemény a ma-
gyarság közös imádsága, melynek minden sora
üzenetet hordoz. Ezt követően kezdetét vette a
megmérettetés, aminek során sokszínű feladat-
sorokon keresztül adtak számot tudásukról a
felső tagozatos tanulók. A fejtörők között sze-
repelt totó, híres magyarok felismerése és rím-
faragás is. A legjobban teljesítő csapatok tagjai
könyvjutalomban részesültek. VEA

197 Éves A Himnusz

Az iskolákBAn is megemlÉkeztek



– Melyek voltak az első teendők az ünnepi
önkormányzati ülést követően?
– A választás egy teljesen új helyzetet és tiszta
viszonyokat teremtett a város közéletében, ami
hozzásegített bennünket ahhoz, hogy képvise-
lőtársaimmal együtt felelősséggel és elszántá-
sággal lássunk hozzá a munkához, ami nekünk
szolgálatot jelent. Küldetésünk, hogy Szerencs
fejlődjön infrastruktúrában és szellemi javakban
egyaránt, hogy életkortól és hitüktől függetle-
nül otthonuknak tekintsék az emberek a tele-
pülést, amelynek nem csupán dicső múltjáról
beszélhetünk, hanem büszkén vállalhatjuk a je-
lenét és együtt tervezhetjük a jövőjét. Az öt

esztendőből alig egy negyedév telt azóta, hogy
a Rákóczi-várban polgármesterként a képvise-
lőkkel együtt ünnepélyes keretek között esküt
tettünk a település fejlődésének előmozdításá-
ra. Ezt követően a dolgos hétköznapok, az első
száz napban megvalósítandó feladatok szám-

bavétele következett.
Az új képviselőknek
meg kellett ismerniük a
tisztségükből adódó
feladatokat, jogokat és
köte lezettségeket .
Akik ismernek engem,
azok tudják, hogy a
munkámban alapos va-
gyok: széleskörűen tá-
jékozódom, egyeztetek
szakemberekkel és a
képviselőtársaimmal,
meghallgatom a véle-
ményeket, mérlegelem
az előnyöket és a hát-
rányokat egyaránt,
majd döntést hozok. Ez
ugyan időigényes fo-
lyamat, de csökkenti a
tévedés lehetőségét,
elősegíti az optimális
megoldás kiválasztá-
sát.

– A megalakult kép-
viselő-testület az Ön
indítványára már az

első rendes ülésén elrendelte a város in-
tézményeinek az átvilágítását. Miért volt
erre ilyen gyorsan szükség? 
– Nyilvánvaló, hogy a város költségvetésében
tátongó négyszáz millió forintos hiány nem tart-
ható, ezért takarékosan és célszerűen működő,
magas szakmai színvonalú munkát végző intéz-
ményekre, gazdasági társaságokra van szükség.
Ezt szolgálja a képviselő-testület által elrendelt
pénzügyi-, jogi átvilágítás, amelynek az első
szakasza a napokban zárul. Folyamatos a Sze-
rencsi Művelődési Központ és Könyvtár tevé-
kenységének az áttekintése, a következő a sor-
ban a polgármesteri hivatal. A vizsgálatok meg-
állapításai alapozzák meg azokat a rövid- és
hosszabb távra szóló intézkedéseket, amelyek
biztosítékai lehetnek a hatékony működésnek
és segítik a vezetők ezirányú tevékenységét.
Részjelentések már rendelkezésemre állnak,
amelyekből az már most leszűrhető, hogy ezen
a területen feladat bőven lesz. Megjegyzem,
hogy ehhez hasonló, teljes körű ellenőrzés az
elmúlt ciklusokban még nem történt.

– Ugyanakkor már hallani lehet a városban
intézmények átadásáról, ingatlanok eladá-
sáról.
– Az intézményrendszer túlméretezett, közöt-
tük több térségi feladatellátást végez vagy szol-
gáltatásait nem csupán a város lakói veszik
igénybe, a működtetésükhöz, veszteséges te-
vékenységük finanszírozásához azonban önkor-
mányzatunknak kell hozzájárulnia. Ezért vizs-
gáljuk a racionális működtetés lehetőségeit. Na-
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Az elmúlt év őszén megtartott hely-
hatósági választásokat követően
2019. október 21-én megalakult a
város új képviselő-testülete. A sze-
rencsiek voksaikkal egyértelmű fel-
hatalmazást adtak arra, hogy az el-
következendő öt esztendőben a
Nyiri Tibor polgármester által veze-
tett, független képviselőkből álló
önkormányzat valósítsa meg a vá-
lasztókkal megismertetett progra-
mot, tevékeny szerepet vállalva a
település fejlesztése, az itt élő em-
berek életkörülményeinek javítása
érdekében.

Az első száz nAp mÉrlege És



pirenden van az uszodának, valamint a Fürdő
és Wellnessháznak állami fenntartásba történő
átadása és vizsgáljuk az idősek otthonának
egyházi keretek közötti működtetésének a le-
hetőségét. Ez utóbbi szociális feladatokat ellátó
intézményt évente több mint 100 millió forinttal
támogatja a város költségvetéséből. A tavalyi
esztendőben ugyan érkezett állami kiegészítés,
de arra nincs garancia, hogy ez a segítség rend-
szeres lenne a jövőben. Az ellátás színvonalá-
nak az emeléséhez sem állnak rendelkezésre
pénzügyi források, pedig véleményem szerint
ez utóbbira is szükség lenne. Hangsúlyozom,
hogy az esetleges váltás miatt a dolgozók és a
lakók nem kerülhetnek hátrányos helyzetbe. Er-
re garanciát vállal az önkormányzat. Reménye-
im szerint az eddig folytatott tárgyalások rövi-
desen eredményre vezetnek és ekkor nyílna le-
hetőség fejlesztésre, ezáltal javulnának a körül-
mények az otthonban, aminek köszönhetően
az alkalmazottaknak és a lakóknak egyaránt
komfortosabb környezetet biztosíthatnánk.
Mindezeken túl egyeztetéseket folytatunk az
egyházzal az egyik önkormányzati tulajdonban
lévő épületünk eladásáról. Az ebből befolyt ösz-
szegből – a most már büntető kamattal terhelt
kölcsönt – fizetnénk vissza.

– Az adósság csökkentése mellett a költ-
ségvetés egyensúlyának a biztosítása is
komoly kihívást jelent.
– Nem folytatható tovább a gyakorlat, hogy az
éves költségvetés tervezésénél az egyensúly
megteremtéséhez a pénzügyi tervben olyan té-
telek szerepeltek, amelyekről nyilvánvaló volt,
hogy nem teljesülnek. Elsősorban területek érté-
kesítéséből kívánt az önkormányzat pénzhez jut-
ni, azonban ezeknek a többsége évről-évre meg-
hiúsult. Az adóbevételek szempontjából fontosok
a vállalkozások, amik egyidejűleg munkahelyeket
is teremtenek. Az adók mértékének a növelésé-
ről szó sem lehet, távlati céljaink között inkább
ezek mérséklésére van szükség. Tehát az lenne a
szerencsés, hogy több gazdasági társaság válasz-
sza tevékenysége központjának Szerencset, hi-
szen a zavartalan működésükhöz itt minden fel-
tétel adott. Jelenleg is több céggel állok kapcso-
latban, akiket arról próbálok meggyőzni, hogy itt
indítsák el a tevékenységüket. Ez folyamatos
munkát igényel, azonban ígéretes a jövőre nézve.
A már itt működő vállalkozásokkal is igyekszünk
jó kapcsolatot fenntartani. A személyes találko-
zókon túl az információk átadását, a polgármes-
teri hivatal segítő támogatását egyaránt fontos-
nak tartom. Folyamatosak az egyeztetések pél-
dául a Nestlé Hungária Kft. vezetőivel, ahol nagy
örömünkre nő a termelés és a hatékonyság, amik
biztosítékai az üzem jövőjének.

– Hogyan haladnak a korábban elnyert pá-
lyázatok előkészítésével, megvalósításá-
val?
– A határidők lejártának közelsége miatt a pro-
jektekre szükséges a legtöbb energiát fordítani,
hiszen közel 5 milliárd forint fejlesztés megva-
lósítása a cél, aminek eredményeit a település
lakói egyaránt fogják élvezni. Tavaly augusztus-
ban a kormány támogatásának jóvoltából visz-
szakerült az útfejújítási programba Szerencs fő-
utcájának újra aszfaltozása a bekecsi határtáb-
lától a 37-es számú főközlekedési útig. Ennek
várható kivitelezési határideje legkésőbb az idei
nyár.
A legtöbb munkafolyamatban személyesen ve-
szek részt, így gyakran a hivatalba elsőként ér-
kezem és utolsóként távozom. Fontosnak tar-
tom a lakosokkal történő kapcsolattartást,
rendszeresek a fogadóórák, valamint a külön-
böző rendezvényekre történő meghívásnak is
igyekszem eleget tenni. Szinte naponta egyez-
tetek képviselőtársaimmal, akik a felmerülő
problémákat, kérdéseket ismertetik, én pedig
közreműködőm ezeknek a megoldásban. Ren-
geteg olyan feladatunk is van, ami nem látvá-
nyos, de mégis sok energiát és időt igényel. Pél-
daként említem, hogy az Állami Számvevőszék
teljes körű ellenőrzést a tulajdonunkban lévő
gazdasági társaságnál. A legutóbbi adatbekérés
során ötezer oldalnyi dokumentációt töltöttünk
fel a vizsgálatot végzőknek.

– Ön elégedett a száz nap eredményeivel?
Sokan vannak, akik többet vártak…
– Tisztában vagyok azzal, hogy az első száz nap
munkája ugyan még látványos változásokat
nem hozott, de abban biztos vagyok, hogy idő-

arányosan jól haladunk. Vannak, akik személy-
cseréket sürgetnek és ezt értékelnék látványos
cselekedetnek. Én a kampányban is azt mond-
tam, hogy a szakmailag felkészült, szorgalmas,
színvonalas munkát végző alkalmazottakra van
szükség. Akik nem felelnek meg a magasabb
szintű követelményeknek vagy tevékenységük-
kel nem a város közösségét szolgálják, ott vál-
toztatásra vagy éppen minőségi cserére van
szükség. Történtek már ilyenek az elmúlt hóna-
pokban és lesznek hasonlóak a jövőben. Bo-
szorkányüldözést, politikai szándékú tisztoga-
tást azonban senki ne várjon tőlem, mert ennek
korábban már láthattuk – nem az előnyökkel
járó – következményeit. Mi arra esküdtünk fel,
hogy kitartóan szeretnénk dolgozni egy sikeres
város megteremtése érdekében. Ennek a fela -
datnak a megvalósítása érdekében hívunk min-
den jószándékú embert városhatáron innen és
azon túlról egyaránt. Szeretnénk, ha eredmé-
nyeinknek minél többen örülnének, egyúttal se-
gítséget nyújtanának a problémák megoldásá-
ban, az akadályok leküzdésében. Ebbe tartoz-
nak a jó ötletek, a biztató szavak, az őszinte vé-
lemények, az érdeklődés közös ügyeink iránt.
Ezért is tartom elengedhetetlennek, hogy a vá-
lasztókerület országgyűlési képviselője fejlesz-
tési céljaink mögé álljon, a megvalósulásukat
elősegítse. Koncz Ferenc személyes találkozónk
alkalmával ezt a szándékát megerősítette. Hi-
szem, hogy csak így válhat Szerencs sikeres, él-
hető kisvárossá, ahol jól érzik magukat az em-
berek, megtalálják számításaikat a befektetni
szándékozók, gondoskodásra számíthatnak a
rászorulók, békés nyugdíjas éveket kínálunk az
idősebbeknek és vonzóvá tehetjük a fiatal csa-
ládok számára.
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Fájóan rövid, de annál tartalmasabb élete
során számtalan alkalommal szerzett dicső-
séget hazánknak és Szerencsnek egyaránt.
Anita már kisgyermekként is rendszeresen
sportolt. Szívesen látogatta az édesanyja ál-
tal irányított kézilabdacsapat edzéseit. Már
ekkor a kézilabda nagy szerelmese lett. Ál-

talános iskolai tanulmányait követően el-
hagyta Szerencset, és a nyíregyházi Kölcsey
Ferenc Gimnáziumban folytatta középisko-
lai tanulmányait. A megyei I. osztályból in-
dulva végzős korára már az NBI/B-ben ját-
szott az iskolai csapattal. Időközben tagja
lett a magyar junior-válogatottnak. Aktív
sportolása mellett tanulmányait sem hanya-
golta el, több ízben elnyerte a „jó tanuló, jó
sportoló címet” iskolai és megyei szinten
egyaránt.
A profi sportolók világába 1995-ben került:
hároméves szerződést írt alá a Győri ETO-
val. A kemény munka meghozta gyümöl-
csét, hiszen pár héttel a huszadik születés-
napja előtt meghívást kapott a felnőtt ma-
gyar válogatottba. Ettől kezdve állandó ke-
rettag lett. Az ETO-val kétszer lett bajnoki
ezüstérmes, kétszer bajnoki bronzérmes,
1998-ban az EHF-kupa döntőjéig jutottak.
A válogatottal 1998-ban EB-bronzérmet
szerzett, majd 1999-ben VB ötödik helye-
zést értek el. Legnagyobb sikereinek éve
2000 volt, hiszen a sydney-i olimpián ezüs-
térmet nyertek, majd decemberben Európa-

bajnok lett a válogatott, valamint szintén
ebben az évben férjhez ment.
A győri Apáczai Csere János Tanárképző Fő-
iskolán elvégzett egy felsőfokú szakot, illet-
ve középfokú nyelvvizsgát szerzett. Később
elkezdte a jogi egyetemet, mivel sportjo-
gászként szeretett volna dolgozni visszavo-
nulása után.
Hat szép és eredményes év után elbúcsúzott
a győri csapattól és 2001-ben a székesfehér-
vári Cornexi-Alcoa-hoz szerződött. A sport-
sikerek tovább folytatódtak: 2002-ben Euró-
pa-bajnoki 5. helyezés, a következő évben
világbajnoki második hely. 2004-ben ismét
csapatot váltott, a Dunaferrhez igazolt. Ma-
gyarországon sikert sikerre halmoztak, az at-
héni EB-n bronzérmet szereztek, az olimpián
pedig 5. helyezést értek el. 165-ször volt vá-
logatott, 403 gólt lőtt címeres mezben.
2005. január 19-én vesztette életét egy tra-
gikus autóbalesetben.
Halála után látott napvilágot a hír, hogy az
IHF és World Handball Magazin szavazása
alapján 2004 legjobb játékosává választot-
ták.

kulCsár AnitA (1976-2005)

Julcsi 2017-ben 11 évesen csatlakozott kézi-
labda csapatunkhoz az akkor átalakuló ké-
zilabda szakosztály azt az esztendőt a BAZ

megyei ifjúsági bajnokságban kezdte meg.
A csapatot általános iskolás és gimnazista
lányok alkották melynek legfiatalabb tagja
volt Julcsika, ahogy a többiek is nevezték.
A következő évben megszüntették az ifi
bajnokságot, így a már 12 éves játékosunk
a felnőttek között mérettethette meg ma-
gát, kitartásának és rendkívül kemény ed-
zés munkájának köszönhetően fejlődését
hétről hétre csodálhattuk. Ugyan egy ennyi-
re fiatal játékos a felnőttek között nem sok
játéklehetőséget kap, óvva testi és szellemi
épségét, bármikor a pályára került minden
egyes másodpercet komolyan vett, és meg-
hálálta edzői bizalmát. A 2019-es tavaszi
szezonban hét bajnoki mérkőzésen hét gólt
szerzett ez példátlan volt eddig a felnőtt
megyei bajnokságban. 2019 nyarán felfog-
hatatlan hír érkezett a női kézilabda csapat-
hoz, Julcsit megtámadta a rettegett beteg-
ség. Még a lányok az edzőtáborban és az
edzéseken küzdöttek az ő győzelméért ad-

dig ő a kórházban harcolt minden egyes
nap, hogy egyszer visszatérhessen hozzánk,
ami sajnos nem sikerült. Köszönöm a sors-
nak, hogy megismerhettelek! Köszönöm a
szüleidnek, hogy rám bíztak, hogy megany-
nyi energiát fektettek abba, hogy Te velünk
kézilabdázhass! És köszönöm Neked Julcsi,
hogy minket választottál! Hogy velünk sze-
rettél volna lenni örömben, bánatban, hogy
velünk akartál harcolni a sikerért, és hogy
alázatoddal példa lettél mindegyikünk szá-
mára! Köszönjük Neked Julcsi az elmúlt 2 és
fél évet! Kiscsapatunk alapító tagjai között
szerepelsz, Veled kezdtük el a kemény mun-
kát és Veled leszünk a legjobbak! Nagyon
Szeretünk! Biztosak vagyunk benne, Kulcsár
Anita azonnal angyalszárnyai alá vesz, és
együtt játsszátok tovább kedvenc játékoto-
kat!
Örökké velünk maradsz drága Julcsink!
Szerencs VSE kézilabda csapata nevében:

Katona Krisztina

in memoriAm:
márton júliA (2006-2020)
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központi FelvÉtelit
írtAk A nyolCAdikosok

A diákoknak magyar nyelv és irodalomból és matematikából kellett számot adni tu-
dásukról A Bocskai István Katolikus Gimnáziumban több mint 160 tanuló írta meg a
teszteket. A diákok nagy részének az irodalom feladatsor nem okozott nehézséget.

Magyar Anett, a Bocskai István Katolikus Gimnázium magyar
nyelv és irodalom szakos tanára (fotónkon) kérdésünkre el-

mondta, hogy a feladatsorok az előző évek tesztsoraihoz iga-
zodtak, így arra könnyű volt felkészülnie a tanulóknak. 
– A magyar központi felvételi feladatsora nagyon összetett
minden évben így volt ez most is, a diákoknak elő kellett hív-

niuk a már előzetes komplex nyelvtani irodalmi tudásukat, va-
lamint szövegértési képességükre és nyelvi kreativitásukra is szük-

ség volt. Azt tapasztaltuk a kollégákkal, hogy a diákok többségének főleg az utolsó
feladat okozta a legnagyobb nehézséget, ez pedig a szövegalkotás volt. Itt pontoz-
nunk kellett a fogalmazás nyelvi minőségét, nyelvhelyességét a helyesírását az írás
képét és a szöveg megszerkesztettségét is. Azok a tanulók, akik részt vettek a gim-
názium felkészítő foglalkozásain, nagy előnnyel indultak, hiszen ugyanazt a témát
dolgoztuk fel, ami a feladatsorban is szerepelt. Arra biztatnám a nyolcadikosokat,
hogy a jövőben is jöjjenek el ezekre az alkalmakra, hiszen nagyon hasznosak – mond-
ta a pedagógus.

A matematika feladatsor megoldásához alapos felkészülésre volt
szükséges. Mint minden évben ez a tantárgy nagyobb nehéz-

séget okozott a diákok nagy többségének. Jakab Tamás
igazgató, matematika szakos tanár (fotónkon) arról adott tá-
jékoztatást, hogy vegyes eredmények születtek ebben a tan-
tárgyban, főleg az idő rövidsége okozta a problémát. 

– Az idei felvételi úgy gondolom, hogy beillett a sorba a ne-
hézséget tekintve. 45 percre kifejezetten sok feladat volt. Sokan

el sem jutottak az utolsó feladatokig. A mértékegység átváltásoknál nagyon pontosan
kellett dolgozni, a statisztikai feladatok azok kifejezetten jól sikerültek, a kombinato-
rikai gondolkodást igénylő feladatoknál idén is volt mínusz pont, így könnyen lehetett
rontani az eredményen. A három szöveges feladatot valóban nem volt egyszerű meg-
oldani, ezzel sok nyolcadikosnak meggyűlt a baja. A javításon túl vagyunk, összessé-
gében vegyes eredmények születtek. Az jól látszott, ha valaki külön készült a felvé-
telire – hangsúlyozta az intézményvezető. Hozzátette: az alacsony pontszámos dol-
gozatokat igyekeznek kiszűrni, hogy a minőségi oktatást fenntartsák az iskolában. 
A középiskolákban február 24-től március 13-ig zajlanak a szóbeli meghallgatások,
március 16-ig hozzák nyilvánosságra a jelentkezők felvételi jegyzékét, április 30-án
pedig az intézmények elküldik a felvételről, vagy az elutasításról szóló értesítést a
diákoknak és az általános iskoláknak. VEA

Január 18-án írták meg a központi felvételi írásbeli vizsgát azok a
nyolcadik osztályos diákok, akik olyan középiskolában szeretnének
továbbtanulni, ahol ez követelmény.

daruka Balázs 
8. osztályos diák, 
Rákóczi Zsigmond Refor-
mátus Általános Iskola
Nekem egészen jól sikerült a fel-

vételi vizsga. A matematika úgy ér-
zem, hogy jobb lett mint a magyar. A

Földes Ferenc Gimnáziumba jártam felvételi előkészí-
tőre mivel itt szeretném majd folytatni a középiskolai
tanulmányaimat. Az iskolában is tartottak plusz órákat
és otthon is sokat gyakoroltam azért, hogy minél job-
ban teljesítsek. Remélem felvételt nyerek arra a szakra
ahova menni szeretnék.

géczi sára
8. osztályos diák, 
Rákóczi Zsigmond Refor-
mátus Általános Iskola
Úgy gondolom, hogy nekem a
magyar nyelv és irodalom feladat-

sor sokkal jobban sikerült, mint a
matematika. Sokat gyakoroltam mind

a két tantárgyra az iskolában tartott előkészítők so-
rán. A feladat típusok nem okoztak meglepetést. Én
Miskolcra a Herman Ottó vagy a Lévay Gimnáziumban
szeretnék továbbtanulni jövőre.

galambos szilveszter
8. osztályos diák, 
Bolyai János Katolikus Ál-
talános Iskola
Szerintem nagyon jó lett a felvé-
telim, főleg a magyar. Ez köny-

nyebb is volt, mint amire számítot-
tam. A feladatok nagyon egyértelműek

voltak ezért nem okoztak gondot. Ugyanez a mate-
matika feladatsorról nem mondható el, itt elég kevés
volt az idő, ahhoz, hogy jó eredményt tudjak elérni.
Nagyon szeretem a sportot és ilyen irányba is szeret-
nék tovább tanulni. Ezért választottam a Diósgyőri
Gimnázium köznevelési sport tagozatát, ahová remé-
lem felvesznek. 

végső tamara Angelika 
8. osztályos diák, 
Bolyai János Katolikus Ál-
talános Iskola
A magyar szerintem nem sikerült
annyira rosszul, a matematika job-

ban ment, mint ahogy előzőleg
gondoltam. A magyarra többet készül-

tem, jártam felvételi előkészítő órákra a Bocskai István
Katolikus Gimnázium alkalmaira. A matematikára a ta-
nórákon gyakoroltunk. Én a Ferenczi Sándor Egészség-
ügyi Iskolába szeretné majd továbbtanulni kisgyermek-
gondozó-nevelő szakra.

Hogy sikerült 
A FelvÉteli vizsgA?



Tizenötödik alkalommal tartották meg a farsangi időszak kiemelkedő jó-
tékonysági programját, a Szerencsi Polgári Együttműködés Egyesület által
szervezett, Polgári Bálként köztudatba vonult táncos estet. A program
nem csak nívójával, de kitűzött céljaival is kiemelkedik a hasonló rendez-
vények közül, lévén a bevétel hagyományosan támogatási szándékokat
valósít meg. Az idén a város oktatási intézményeinek segítését tűzték ki
célul a szervezők.
Az eseményen – amelyen Dr. Varga Judit igazságügyi miniszter vállalt fő-
védnökséget - Koncz Ferenc országgyűlési képviselő, mint védnök mon-
dott köszöntőt hangsúlyozva egyebek mellett, hogy jó érzés tudni; a szó-

rakozás mellett a jó cél megvalósítása érdekében fognak össze emberek.
A programot a Hajnali Néptáncegyüttes Palotása vezette fel, majd Marót
Viki és a Nova Kultúr Zenekar adott koncertet, végül a By Me divatbe-
mutatója következett, Hrivnák Tünde vezetése mellett.
Hagyomány az esten, hogy köszöntik az első bálozókat, az emlékszala-
gokat Koncz Ferenc és Egeli Zsolt egyesületi elnök kötötte az érintettek
csuklójára.
A hajnalig tartó mulatságon a Rumba Roll zenekar szolgáltatta a talpa-
lávalót. SfL

A Szerencs Városi Sportegyesület január 11-én rendezte meg a sportbált
a Bocskai István Katolikus Gimnázium aulájában. Az eseményt Nyiri Tibor
polgármester, az SZVSE elnöke nyitotta meg, aki köszönetet mondott a
sportolók mellett a felkészítőknek illetve a szülőknek, akik időt és pénzt
nem sajnálva segítik gyermekeik sportteljesítményét. Ezt követően az év
sportolója elismerések átadására került sor, amit Dr. Hegedűs Csaba olim-
piai birkózó nyújtott át a díjazottaknak. Kézilabda sportágban az év spor-
tolója kitüntetést Márton Júlia Nóra† kapta, edzője Katona Krisztina. Bir-
kózás sportágban az év sportolója kitüntetést Czipa Dorina és Nagy Zalán
kapta, edzőjük Illésy László és Sélley László. Karate sportágban az év

sportolója kitüntetést Kiss Rebe-
ka és Barnóczki Bálint vehette át,
edzőjük Nagy László. Kosárlabda
sportágban az év sportolója ki-
tüntetést vehette át Csáki Gergő
edzője Endrész Tamás. Labdarú-
gás sportágban az év sportolója
kitüntetést Jager Máté kapta, ed-
zője Nagy László.
Sakk sportágban az év sportolója
kitüntetést Gál Mózes kapta, ed-
zője Balogh Imre.
Súlyemelés sportágban az év
sportolója kitüntetést Fábián Lé-
na és Bárány Gergő vehette át,
edzőjük Fekete Diána és Morvai
Zoltán. Úszás sportágban az év sportolója kitüntetést Lukács Zsófi és Lé-
nárt Zalán vehette át, edzőjük Farmosi István. Asztalitenisz sportágban
az év sportolója kitüntetést Köllő Ábel érdemelt ki, edzője Köllő András.
2019-ben nagy veszteség érte a szerencsi labdarúgást, hiszen elhunyt Lu-
kács Bertalan, Pro Urbe-díjas mesteredző, aki sportegyesület közössé-
gének meghatározó, megbecsült példamutató tagja volt. Emlékére a
sportegyesület megalapította a Lukács Bertalan-díjat, amelyet az adott
évben kiemelkedő teljesítményt nyújtó, utánpótlás korú kapus részére
kerül átadásra. Első alkalommal Kiss Levente vehette át az elismerést.
Az eseményen Karády István zenés-énekes műsorát követően Kovács
Annamária „Cini” táncosainak produkciója szórakoztatta a megjelente-
ket. VEA
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díjátAdás A sportBálon

oktAtási intÉzmÉnyeket támogAt
A Bál BevÉtele
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1989-től január 22-e a magyar kultúra napja.
1823-ban ezen a napon fejezte be Kölcsey Fe-
renc nemzeti imánk, a Himnusz írását.
A Palóc Társaság tanulmányírói pályázatának
célja a magyarságtudat elmélyítése, a szülőföld
iránti hűség erősítése és a magyar fiatalok te-
hetségének kibontakoztatása.
A pályázatkiírók a Felvidéken, Délvidéken, Er-
délyben, Kárpátalján, Őrvidéken, Magyarorszá-
gon, vagyis az egész Kárpát-medencében élő
magyar középiskolásokat és a felsőoktatásban
résztvevő hallgatókat szólították meg, hogy
dolgozataikkal, tanulmányaikkal vegyenek részt
a pályázaton, gondolataikkal járuljanak hozzá
a trianoni szétszakítottság ellenére is élő nem-
zeti összetartozás eszméjének megszilárdításá-
hoz és terjesztéséhez. 
Mitró Veronika 11/B osztályos tanuló is ennek
szellemében készítette el tanulmányát „Az ösz-
szetartozás tudata megmaradást érlel” címmel.

Diákunk kifejtette: az összetartozás tudata nél-
kül a nép csak tömeg, az ember csak nádszál a
világban, a nemzet a kéve, mely a szálat össze-
tartja, hogy azok egymást erősítsék.
A magyar nemzeti összetartozásunk alapja a
keresztény szellemi gyökereink és hitünk, ma-
gyar nyelvünk és kultúránk, történelmünk, ha-
gyományaink. A magyarságnak végig kellett és
kell járnia, át- és meg kell élnie: az egymásra-
találást nemzeten és nemzetrészeken belül,
amely által a szétszakítottság rossz érzetét fel-
váltja az egymásra-találás öröme, az összetar-
tozás tudata, azonosságtudatunk ereje, nem-
zeti létünk értelme és küldetése, megmaradá-
sunk jövőbe vetett hite és biztonsága, közös te-
endőink.
Veronika, a Duna Palotában, a Magyarság há-
zában január 19-én megtartott ünnepélyes
eredményhirdetésen I. helyezést ért el munká-
jával a középiskolások kategóriájában.

Külön öröm számunkra, hogy a zsűri döntése
alapján a különdíjat is ő hozhatta el!
Gratulálunk diákunknak és felkészítőjének, Sze-
gedi László tanár úrnak!

BudApesten díjAzták A műszAki iskolA
diákját A mAgyAr kultúrA nApján

Szerencs Város Önkormányzata január 3-án tar-
totta a már hagyományosnak számító, vállalko-
zók köszöntését a Rákóczi-vár színháztermében.
Az eseményen Nyiri Tibor polgármester szólt a
vendégekhez, aki kiemelte, hogy a vállalkozók-
nak meghatározó szerepük van Szerencs gazda-

sági életében és továbbra is fontos célkitűzése a
városnak, hogy növekedjen a vállalkozások szá-
ma, amik új munkahelyeket jelentenek majd. Bi-
hall Tamás, a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Ke-
reskedelmi és Iparkamara elnöke pohárköszön-
tőjében elmondta, hogy 2019-ben Magyarorszá-

gon a gazdasági növekedés közel 5%-os volt,
ami remek teljesítmény. Borsod- Abaúj- Zemplén
megye az erős középmezőnybe tartozik ma or-
szágos viszonylatban. Az ünnepségen közremű-
ködtek a Művészeti Iskola tanárai, akik zenés
produkciókkal szórakoztatták a közönséget.

A Helyi vállAlkozókAt köszöntöttÉk

A 2019. december 30-ai Kormány döntés alapján a közfinanszírozott
egészségügyi szolgáltatók a gazdálkodási egyensúlyúk javítása cél-
jából támogatták azon egészségügyi intézményeket, amelyek a rájuk
kiszabott teljesítmény volumen korlát keretét meghaladta 2018. no-
vember 1. és 2019. július 31. közötti időszakban. Ezek alapján a Egye-
sített Szociális és Egészségügyi Intézet 85.623.000 forint támogatás-

ban részesült. Az intézménynek juttatandó plusz forrás Dr. Bobkó
Géza igazgató főorvos döntésének és az intézmény minden dolgo-
zójának köszönhető, hogy a volumen korláton felül is ellátta a sze-
rencsi és a Szerencs környéki embereket. Jó szemléletének és veze-
tésének hála a már kiutalt összegből különböző egészségügyi és mű-
téti berendezések kerülnek beszerzésre.

támogAtás Az eszei rÉszÉre
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A Sárospataki Alapfokú Művészeti Iskola sze-
rencsi tagozatának növendékei a Kerek Isten fá-
ja címmel tartotta meg félévi táncbemutatóját
január 30-án a Rákóczi-vár színháztermében.
Az esemény megálmodója Borsósné Fischinger
Henrietta a Sárospataki Alapfokú Művészeti Is-
kola igazgatóhelyettese volt, aki két évvel ez-
előtt kezdte meg a néptánc oktatást a Bolyai

János Katolikus Iskolában. Az ötletgazda kö-
szöntőjében elmondta, hogy a két intézmény
között nagyon szoros a kapcsolat, amit mi sem
bizonyít jobban, hogy a Sipos György Alapfokú
Művészetoktatási és Nevelési Közhasznú Ala-
pítvány Sipos György Díjat adományozott Gasz-
perné Tilman Edina igazgató részére a művé-
szeti iskola és a katolikus intézmény partner-

kapcsolatainak ápolásában nyújtott kiemelkedő
tevékenységéért. A beszédet követően a Bolyai
János Katolikus Általános Iskola néptáncosai a
tizenkét hónaphoz kapcsolódó jeles napokat,
népszokásokat elevenítették fel a színpadon,
valamint a Szerencsi Művelődési Központ és
Könyvtár mazsorett csoportjának a tagjai szó-
rakoztatták a közönséget.

A Szerencsi Művészeti Iskolában is lezárult a fé-
lév, ezért a diákok gyakorlati bemutatók során
adtak számot az elmúlt hónapokban megszer-
zett tudásukról. Idén 419 tanuló kezdte meg a

művészeti képzést az iskolában akik mindannyi-
an sikeresen teljesítették a tanév első felét. Har-
kályné Kovács Katalin intézményegység vezető
elmondta, hogy a következő időszakban tovább

folytatódik a munka, hiszen különböző verse-
nyeken mérettetik majd meg magukat a művé-
szetis diákok, ami alapos felkészülést igényel.

VEA

tánCBemutAtó A színHázteremBen

FÉlÉvzáró A művÉszeti iskoláBAn
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Szabó Gyula egészen fiatalon csöppent bele a
borászat világába. Édesapja betegsége kapcsán
kezdte foglalkoztatni a minőségi nedűk előállí-
tása.
Az ötvenes években mikor édesapám nagy mű-
tét előtt állt, már akkor azt mondták neki az or-
vosok: „Bácsikám jó bort kell innia magának”
Akkoriban nem voltak jó minőségű borok, ezért
az ember rákényszerült, hogy maga állítsa elő
azt. Apám akkor találta ki, hogy vesz egy kis
szőlőt. Mivel ő már idősebb volt nem tudott úgy
foglalkozni vele, ezért rám hárult ez a feladat.
Gyerekként ez annyira nem tetszett nekem, de
miután idősebb lettem láttam, hogy nagy szük-
ség van a segítségemre. Megvettem a szakmai
könyveket és az alapján kezdtem foglalkozni a
szőlővel. Ennek meg is lett az eredménye és si-
kerélményként éltem meg, hogy jó bort tudtam
csinálni. 
Szabó Gyula mindig is műszaki területen dolgo-
zott egészen a 90-es évekig, amikor ugyanis a
rendszerváltást követően megszűnt a munka-
helye.
Ekkor 50 éves voltam, nem sok lehetőségem
volt új munkát találni. Azt tudtam, hogy mun-
kanélküli segélyen nem akarok élni. Ekkor jött
az ötlet, hogy főállásban kezdem el a szőlész-
kedést és borászkodást. Lehetőség nyílt akkor
szőlőhöz jutni részletfizetéssel, 1 hektárt vásá-
roltam valamint a pincét is ekkor vettem meg.
Ez egy kis rom pince volt 16 méteres borházzal.

Abban az időben egy új Zsiguli árából
szépen rendbe tudtam tenni a helyiséget.
Nagyon kisüzemű felszereltséggel indul-
tunk, de a 90-es évek közepére szépen
helyreálltak a dolgok.
Nem csak a környékről, hanem az ország
minden tájáról valamint külföldről is ér-
keztek vendégek Szabó Gyula családi pin-
céjébe azért, hogy megkóstolják azokat
a borkülönlegességeket, amit előállít kis-
üzemében. A több mint száz éves nemes
penésszel borított pince tölgyfa hordói-
ban gyönyörű furmintok, hárslevelűk,
muskotályok, szamorodnik és aszúk érle-
lődnek, melyek számos borverseny
aranyérmét érdemelték ki. 
Nagyon széles vendégköröm volt abban
az időszakban, az egykori cukorgyár fran-
cia vezetői is rendszeresen megfordultak
nálam, akik nagy elismeréssel szóltak a
boraimról, de a világ más országaiból is
jöttek hozzám látogatók. A 20 illetve 50
fő befogadására alkalmas vendéglátó ré-
szekben családias légkörben a borkósto-
lás mellett a vendégek megismerkedhetnek a
történelmi borvidék múltjával, tájjellegű borai-
val és borkészítés hagyományaival. A jó bor tit-
ka, a jó szőlő, amihez az kell, hogy rengeteget
foglalkozzon a gazda a terméssel. Minden mun-
kafolyamatot magam végzek el a földmunkák-
tól kezdve a szüretelésen keresztül a palacko-

zásig mindent én csinálok. Összességében úgy
gondolom, hogy nagyon hálás lehetek, hogy an-
nak idején megszűnt az állásom és a borászko-
dást választottam fő tevékenységemnek. Sok
élménnyel lettem gazdagabb világot láttam,
rengeteg barátot szereztem a mellett, hogy fo-
lyamatosan bővítettem a tudásomat azért,
hogy minél magasabb minőségű italt tudja le-
tenni a vendégeim elé, akik megtiszteltek bizal-
mukkal. Kórusok, zenekarok karnagyok is meg-
fordultak nálam akik mindig nagyon jól érezték
magukat itt. Így jó hírnevét tudták vinni a To-
kaj-hegyaljai boroknak világszerte. 
Az utóbbi évekre sajnos a gazdasági helyzet rá-
nyomta a bélyegét így visszaesett a forgalmunk,
valamint az egészségi állapotom miatt is kény-
telen voltam csökkenteni a szőlőterületeim szá-
mát. Régen nyolc ezer palacknyi nedűt állítot-
tam elő ez a szám mostanra 3000 üvegre esett
vissza. De az idős korom ellenére is szívesen
folytatom a munkát, hiszen ezt tart frissen ez
ad értelmet a mindennapoknak. A hétközna-
pokban a szőlőt művelem, a hétvégén pedig a
vendégeimet fogadom, így 80-on túl sem tét-
lenkedem. Ami nagy szívfájdalmam, hogy a mai
fiatalok közül nagyon kevesen foglalkoznak a
szőlővel és a borral. Ezt a szakmát csak szenve-
déllyel és elhivatottsággal lehet csinálni a minő-
ség érdekében. VEA

A Szerencsi Borbarátok Köre a közelmúltban tartotta éveleji összejövetelét.
A társaság egyik oszlopos tagja Szabó Gyula, aki Szerencsen az egyik leg-
idősebb bortermelő. Családi vállalkozását a rendszerváltás után kezdte fel-
építeni és híre az egész országban elterjedt, sőt külföldről is rendszeresen
voltak vendégei.

műszerÉszBől lett Borász



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

B-a-z megyei KormányHivatal 
SzerencSi JáráSi Hivatal

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

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

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

HáziorvoSi rendelőK
I. számú háziorvosi rendelő: Rendel: Dr. Rohály Judit háziorvos, főorvos.
Cím: 3900 Szerencs, Jókai út 2. Tel.: (47) 362-590. Rendelési idő: hétfő
12–16 óráig, kedd–péntek: 8–12 óráig.
II. számú háziorvosi rendelő: Rendel: Dr. Móré László háziorvos. Cím:
3900 Szerencs, Rákóczi út 51. Tel.: (47) 362-225. Rendelési idő: hétfő–
kedd: 8–12 óráig, szerda: 14–17 óráig (Ondon 9–12 óráig), csütörtök–
péntek: 8–12 óráig.
III. számú háziorvosi rendelő: Rendel: Dr. Sütő Szilveszter háziorvos,
főorvos, szakfelügyelő főorvos. Cím: 3900 Szerencs, Rákóczi út 51. Tel.:
(47) 362-638 (asszisztens), (47) 560-016 (főorvos). Rendelési idő: hétfő–
szerda: 8–12 óráig, csütörtök 13–16 óráig, péntek: 8–12 óráig.
IV. számú háziorvosi rendelő: Rendel: Dr. Spak László háziorvos. Cím:
3900 Szerencs, Rákóczi út 51. Tel.: (47) 361-203. Rendelési idő: hétfő: 8–
12 óráig, kedd: 12–16 óráig, szerda–péntek: 8–12 óráig.
V. számú háziorvosi rendelő: Rendel: Dr. Gál Tamás háziorvos. Cím:
3900 Szerencs, Rákóczi út 75. Tel.: (47) 305-252. Rendelési idő: hétfő–
kedd: 8–12 óráig, szerda–péntek: 13–16 óráig.

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

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

rendelőintézet
Szántó J. Endre Egyesített Szociális és Egészségügyi Intézet. Cím: 3900
Szerencs, Bekecsi út 10. Tel.: (20) 999-5159, (20) 999-5225, (47) 361-740,
(47) 361-558, (47) 361-758. Intézményvezető: Dr. Bobkó Géza igazgató-
főorvos. Titkárság: (47) 561-028, fax: (47) 361-558, internet:
www.eszei.hu. Szakrendelések időpontjai és további információk a ren-
delőintézet honlapján.

SzerencSi rendőrKaPitánySág
Székhely: Szerencs, Bekecsi út 10. Telefonszám: +36-47/563-340. Központi
segélyhívó: 112, 107. Központi elektronikus levélcím: szerencsrk@bor -
sod.police.hu. 
Az ügyfélfogadás rendje: engedély ügyekben munkanapokon minden hé-
ten hétfőn és szerdán 8-15.30 óra között, szabálysértési ügyekben mun-
kanapokon minden héten kedden és csütörtökön 8-15 óra között, egyéb
ügyekben munkanapokon hétfőtől csütörtökig 7.30-16 óra között, pén-
teken 7.30-13.30 óra között, panasz és közérdekű bejelentések tekinte-
tében a nap 24 órájában. Kapitányi fogadónap: minden hónap első hét-
főjén 9-12 óra között.

ügyeleteS gyógySzertáraK
Február 3-9.: Alba Gyógyszertár, február 10-16.: Tesco Gyógyszertár,
február 17-23.: Centrum Gyógyszertár, február 24. – március 1.: Orosz-
lán Patika.
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A B.-A.-Z. Megyei Kormányhivatal Sze-
rencsi Járási Hivatal Foglalkoztatási Osz-
tályán nyilvántartott állásajánlatok
alapján Szerencsen autószerelőt, kézi
csomagolót, targonca vezetőt, anyag-
mozgatót, karbantartó műszerészt,
hús,-hentesáru eladót, faipari fűrészgép
kezelőt, rendőr járőrtársat, szarvasmar-
ha gondozót, erőgép vezetőt, teher-
gépkocsi vezetőt, raktárost (húsipar) és
sütőipari segédmunkást keresnek. Má-

don borászati pincemunkást, Taktahar-
kányba idősgondozót és autószerelőt,
Prügyön védőnőt, Tokajban kubikust,
Rátkán karbantartót és felszolgálót, Ti-
szalúcon kézi csomagolót, Miskolcon
pedig lakatost, festékszórót, fényezőt,
fémfestőt és fémlakatost alkalmazná-
nak. 
Változó munkavégzési hellyel szerződé-
ses katonát keresnek.
Telefon: 47/361-909.

állásAjánlAt



VÉD A RÁK ELLEN: A karfiol szulforafánt tar-
talmaz, ami egy kéntartalmú vegyület. Ez az
anyag képes elpusztítani a rákos őssejteket,
ezáltal pedig lassítja a tumor növekedését. A
karfiolban megtalálható izocianátok is rákel-
lenes hatásúak. De azt is kimutatták, hogy a
karfiol a kurkuma hatóanyagával, a kurkumin-
nal együtt segíthet megelőzni és kezelni a
prosztatarákot. A szulforafán pedig csökkent-
heti az emlődaganatok kialakulását a nők ese-
tében. JAVÍTJA A SZÍV EGÉSZSÉGÉT: A karfiol
fogyasztása jelentősen javítja a vérnyomást és

a vese funkciókat is, de egészségesebben tart-
ja az érrendszert, védi a szívizom működését.
Gazdagon tartalmaz gyulladáscsökkentő táp-
anyagokat, a fogyasztása ezért fontos a gyul-
ladások kontrollálásában. Emellett immun-
rendszer védő szerepeket is ellát. GAZDAG VI-
TAMINOKBAN ÉS ÁSVÁNYI ANYAGOKBAN:
Utóbbi nem is csoda, hiszen nagyon nagy a vi-
tamintartalma. Egy adag karfiol a napi ajánlott
C-vitamin mennyiség háromnegyedét tartal-
mazza. Továbbá jó forrása a K-vitaminnak, kü-
lönféle fehérjéknek és ásványi anyagoknak: ti-
amin, riboflavin, niacin, magnézium, foszfor,
B6-vitamin, folsav, pantoténsav, kálium, és a
mangán is megtalálható benne. SEGÍTI A TEST-
SÚLY CSÖKKENTÉSÉT: A C-vitamin tartalmának

köszönheti, hogy kulcsfontosságú szerepe van
a zsírégetésben. A karfiol folsavat is tartalmaz,
ami ugyancsak segíti a fogyást. Egy csésze
karfiol körülbelül 30 kalóriát tartalmaz, és mi-
vel nem tartalmaz keményítőt, ezért korlátlan
mennyiségben fogyasztható. Sőt olyan enzi-
meket aktivál a májban, amik méregtelenítés-
re is kiválók, így a salakanyag gyorsabban tá-
vozik a szervezetedből. JAVÍTJA AZ AGY MŰ-
KÖDÉSÉT: Fogyasztása mérsékelheti a korral
járó memóriacsökkenést. Fontos forrása a ko-
linnak, egy B-vitaminnak, amelynek ismert
szerepe van az agy fejlődésében. A kolin-be-
vitel a terhesség alatt rendkívül feljavítja az
agy aktivitását. De javítható vele a tanulási ké-
pesség és a memória is.

A nyírfa a mérsékelt égö-
vi Európában és Észak-
Skandináviában is nő, de
Észak-Amerikában és

Ázsiában is őshonos, egé-
szen Japánig. A nyír a ter-

mészetgyógyászatban fontos
szerepet játszik, a fának szinte min-

den részét felhasználják gyógyászati célokra.
Gyógyhatása sokoldalú, többek között vértisz-
tító és vizelethajtó hatással rendelkezik. A nyírfa
leveleit, rügyeit és nedvét főként vese- és hó-
lyagbetegségek ellen, valamint a szép bőrért és
hajért alkalmazzák. Különösen hólyaggyulladás,
vesegyengeség, vesekő, köszvény, reuma, ödé-
ma és ekcéma, bőrallergiák ellen vetik be, vala-
mint a cukorbetegség enyhe eseteiben, köhö-
gésnél és hasmenésnél éppúgy segítségül hív-
ják, mint hajhullásnál és korpa ellen. A legelter-

jedtebb alkalmazása a nyírlevelekből készült
tea. Ennek erős vizelethajtó hatása van, és segít
reuma, köszvény és anyagcsere-betegségek el-
len. Ha makacs bőrbetegségekben szenvedünk,
ihatjuk is a nyírből készült főzetet, de használ-
hatjuk lemosás vagy fürdő formájában is. Kül-
sőleg alkalmazva felhasználhatjuk a leforrázott
nyírfakérget is. A nyírfa nedvét március és má-

jus eleje között nyerik. Ezt a lét naponta lehet
inni, tavaszi méregtelenítő kúrák kiváló kiegé-
szítője. A nyírfanedv külsőleges felhasználásra
is alkalmas, például serkenthetjük vele a hajnö-
vekedést. Ehhez dörzsöljük be nyírfalével a fej-
bőrt.

Vitelki László 
Gyógynövénybolt
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A HÉt gyógynövÉnye: A nyírFA

A jótÉkony kArFiol

Legutóbbi játékunk megfejtése: A barátcserje szemérmessé teszi az embert, mint a bá-

rány. A beküldők közül Zemlényi Lászlóné, 3900 Szerencs, Bocskai út 7. szám alatti olva-

sónk a Szerencsi Gyógynövénybolt (Rákóczi út 108.) ajándékcsomagját nyerte. A nyereményét

átveheti a Gyógynövényboltban. 

Új kérdésünk: Mire jó a nyírfanedv külső felhasználás esetén? Megfejtéseiket február 21-

ig postázzák címünkre (3900 Szerencs, Rákóczi út 94.) vagy adják le a Fürdő és Wellnessház

recepcióján. A borítékra írják rá: Egészségünkért.

Lehet pizza alap, vagy helyettesítheti a
krumplipürét – sőt nyersen és párolva
is fogyasztható. Megéri, mert fontos
tápanyagokat tartalmaz, beleértve a
vitaminokat, ásványi anyagokat, és an-
tioxidánsokat. 
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Sajnos ezek az elhatározások nagyjából január
végére ki is fulladnak, pedig például egy egész-
ségesebb életmódra, helyesebb étrendre való
áttérésnek felbecsülhetetlen egészségügyi
haszna van. Az étkezés terén a kudarc egyik fő
oka az, ha minden szakértelem nélkül vágunk
bele egy gyors sikert ígérő, divatos csodadiétá-
ba. Ketogén, gluténmentes, szétválasztó, ká-
posztaleves-kúra és ki tudja még mi mindennel
nem próbálkozunk, hogy megszabaduljunk az
ünnepek alatt felszaladt, vagy már amúgy is raj-
tunk lévő plusz kilóktól. Pedig a dietetikusok
óva intenek a szélsőségektől, mert azokat hosz-
szú távon nem lehet betartani, vagy aki vasaka-
rattal mégis megteszi, hiánybetegségek kiala-
kulásának veszélyének teszi ki magát. Önkénye-
sen tehát ne hagyjunk ki semmit, ha nincs a ke-
zünkben pontos orvosi diagnózis, ami alapján
valamilyen élelmiszercsoportot valóban szám-
űznünk kell az étkezéseinkből! A gabonafélék
valamiért könnyen tiltólistára kerülnek, és min-
den különösebb ok nélkül egyre jobban terjed
a gluténmentes étrend. A divatdiétákban tehát
gyakran előfordul a gabonafélék indokolatlan
kizárása, pedig azok megfelelő minőségben és
mennyiségben fogyasztva nem hizlalnak. A hí-
zást soha nem egy élelmiszer, vagy élelmiszer-
csoport okozza, hanem az energia-egyensúly
megborulása, ami azt jelenti, hogy hosszabb tá-
von több kalóriát viszünk be a szervezetünkbe,
mint amennyit felhasználunk. A gabonákat már
csak azért sem szabad kiiktatni az étkezésekből,
mert fontos rost-, vitamin- és ásványianyag-for-

rások, márpedig a magyar lakosság rostbevitele
messze elmarad az ajánlottól. Ennek is több oka
van, a túl kevés zöldség-, gyümölcsfogyasztás
mellett az, hogy nem eszünk elég teljes értékű
gabonát. Pedig miután az ezekben található
rostok jelentős mennyiségű vizet képesek meg-
kötni, így megduzzadnak, eltelítenek, s ezzel
csökkentik az éhséget, tehát éppen nem hizlal-
nak. A magas rosttartalmú gabona mellé min-
dig igyunk elegendő vizet, legalább egy pohár-
ral! Válasszunk változatosan a sokféle gabona
és a különböző köretek közül! Próbáljuk ki a kö-
lest, a hajdinát, a kuszkuszt, a bulgurt, a fehér
helyett a barna rizst. Például, ha a népszerű ra-
kott ételekben a fehér rizst barnára váltjuk,
szinte észrevétlenül sokat tettünk a rostbevite-
lünk növelésére. A zabpehely pedig egy olyan
rostot tartalmaz, mely a többinél is jobban ké-

pes csökkenteni a vér koleszterinszintjét.
Orvos által igazolt gluténérzékenység (cöliákia)
esetén viszont ki kell zárni teljesen az étrendből
a gluténtartalmú gabonákat, a búzát, az árpát,
a rozst és a zabot. Gluténmentes étrendben fi-
gyelembe kell venni a szennyeződés lehetősé-
gét is, mert a betegek többsége a „nyomokban
glutént tartalmazhat” kifejezésű termékeket
sem fogyaszthatják.
Aki tényleg komolyan akarja venni a helyes táp-
lálkozási elvek betartását és az apró, betartható
változtatásokkal elérhető étrendváltást, az a
leghelyesebb, ha szakemberhez fordul. Az
egészség ígérete mindig jó üzlet, ezért elég so-
kan akarnak belőle megélni. A táplálkozással
kapcsolatban azonban csakis a dietetikusoknak
higgyünk, szakszerű étrendi tanácsért vagy be-
tegség esetén diéta összeállításáért hozzájuk
kell fordulni, és nem bloggerekhez, életmód ta-
nácsadókhoz, fitneszgurukhoz vagy edzőkhöz!

Az év eleje a nagy fogadkozások ideje,
sokan határozzák el több-kevesebb si-
kerrel, hogy felhagynak valamilyen
rossz szokásukkal. 

Életmódváltás okosAn



SZERENCSI hírekhírek 15HIRDETÉS

INGATLANINGATLAN
Szerencs központjában 46 m2-es lakás
eladó. CSOK igénybe vehető. Érd.: 47/363-
097. (1-4)
Szerencsen 1,5 szobás földszinti lakás ki-
adó március 1-től. Érd.: 70/967-1142. (1,2)

VEGYESVEGYES
Eladó! 100 m alumínium ereszcsatorna
(bontott!) Tel.: 47/363-713. (1)
Gáztűzhely, gázpalack, egyes és kettes
mosogatótálca, kihúzható nagy kerek asz-
tal, 120 l-es fagyasztóláda, konyhai saro-
külő garnitúra, szőnyegek, kis és nagy mű-
anyag láda eladó! Érd.: 20/448-9289. (1)
Recepciós munkakörbe keresünk alkal-
mazottat. Elvárás: angol társalgási szint,
számítógépes ismeret alapfokon, jó kom-
munikációs készség. Jelentkezés: 20/511-
8082. Önéletrajzát email-ben az:
info@meggyeshotel.hu címre várjuk. (1-4)

LakosságiLakossági

apróhirdetés



A Szerencs VSE felnőtt kosárlabda csapata a megyei bajnokság soron következő fordulójában a
MEAFC együttesét fogadta január 30-án a Hunyadi Sportcsarnokban. A találkozóra a miskolciak
a legerősebb összeállításukkal álltak a pályára, ami megnehezítette a szerencsiek dolgát. A ven-
dégek az első félidő végére már 11 pontos előnyre tettek szert. A hazaiak próbáltak felzárkózni
a következő játékrészben és két pontra meg is közelítették a vendégeket azonban nem sikerült
utolérni a miskolci
gárdát. Végeredmény
Szerencs VSE-MEAFC:
66-70. A csapatunk
jelenleg a tabella má-
sodik helyét foglalja
el.                            VEA

2020.02.02-án hazai környezetben játszotta az NB II-es, illetve a me-
gyei csapatunk a soron következő meccsét.
Az NB II-es csapattagok nagyon készültek erre az összecsapásra, mert
a fiatal játékosaink hétről hétre egyre magabiztosabb játékot mutat-
nak. Ennek megfelelően nagyon izgalmas és színvonalas mérkőzést
láthattak a Hunyadi tornaterembe kilátogató szurkolóink. A végered-
mény 11-7 lett a szerencsi csapat javára, akik bátor és okos játékkal
rukkoltak elő. Li Hongyang 3, Fónagy-Árva Péter 2, Köllő Ábel 2, Le-
hoczki Gábor 2, Korály Tibor pedig 1 mérkőzéssel járult hozzá a sze-
rencsi sikerhez. A Lehoczki Gábor – Köllő Ábel kettős a páros mérkő-
zést is megnyerte.
A megyei csapatunknál nem volt esély a nyerésre, ennek tudatában
álltak a játékosok asztalhoz. Az eredmény szintén ezt tükrözi, hiszen
18 – 0 arányban diadalmaskodott a vendég Ózd csapata.

Köllő András

A 2010-ben elhunyt, köztiszteletben álló, sportszerető Uray Attilának állít
emléket az a labdarúgó emléktorna, amit immár kilencedik alkalommal
szerveztek meg január 25-én a Kulcsár Anita Sportcsarnokban. A sport-

eseményen Szerencs csapata
mellett Tállya két gárdája, va-
lamint Sajóbábony, Felsőzsolca
és Encs együttese képviseltet-
te magát. A sportolók 2x14
perces körmérkőzéseken mér-
ték össze erejüket. A torna leg-
jobbja Tállya 1-es csapata lett,
második helyet Sajóbábony
szerezte meg, a dobogó har-
madik fokára pedig Felsőzsolca
összeállítása léphetett. A sze-
rencsiek csapata a hatodik he-
lyen végzett. A legjobbaknak
járó elismeréseket Nyiri Tibor
polgármester és a rendezvény főszervezője, Uray Attila nyújtotta át a dí-
jazottaknak.

VEA

urAy AttilA lABdArúgó emlÉktornA
hírekhírek SPORT16 SZERENCSI

AsztAlitenisz

Az ellenFÉl Bizonyult joBBnAk

A Borsod-Abaúj-Zemplén Megye II. Gável László csoport 5. fordulójában a
Szerencs VSE II. sakkozói hazai környezetben a Berentei SK csapatát fogad-
ták. A január 26-án megtartott mérkőzésen a szerencsiek 6.5 – 0.5 arány-
ban legyőzték a vendégcsapat sakkozóit. A következő mérkőzés idegenben
a Szendrő Városi SSZK ellen lesz február 23-án. A Szerencs VSE II. csapata
jelenleg a tabella 4. helyén áll. N.I.

győzelem
Berente ellen



HIRDETÉS SZERENCSI hírekhírek 17

táJéKoztató
Dr. Hronszky Regina
az Egyenlő Bánásmód Hatóság 

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Referense, 

eSélyegyenlőSégi Fogadóórát
tart

2020. február 11. napján (kedden)
12 órai kezdettel

A SZERENCSI POLGÁRMESTERI HIVATAL
II. EMELETI TANÁCSTERMÉBEN

(3900 Szerencs, Rákóczi út 89.)

Minden érdeklődőt tisztelettel várunk. 
A tanácsadás térítésmentes.

Levélcím: 1013 Budapest, Krisztina krt. 39/B        email: ebh@egyenlobanasmod.hu
Telefon: 795-2975, fax: 795-0760                         web: www.egyenlobanasmod.hu



kos: iii. 21. – iv. 20.
Valaki nagyon szeretne közelebb kerülni

hozzád, ami konfliktushoz is vezethet, mivel
nem biztos ugyanis, hogy mindez neked, vagy
éppen a környezetednek tetszeni fog. Lehet,
hogy kényelmetlen beszélgetések várnak rád.

Bika: iv. 21. – v. 20.
Ha egy barátod, vagy közeli ismerősöd
bajban van, akkor érdemes jelezned fe-

lé, hogy mellette állsz. Nehogy azt higgye, hogy
te is olyan vagy, aki csak akkor mosolyogsz rá,
amikor minden rendben van.

ikrek: v. 21. – vi. 21. 
Néha érdemes elrejteni az érzelmeinket
a külvilág elől, de vannak helyzetek,

amikor erre semmi szükség. Egy olyan helyzetbe
kerülhetsz, amikor igenis érdemes kimutatnod,
mit érzel, mit gondolsz. Hadd tudja meg az ille-
tő, mi az álláspontod.

rák: vi. 22. – vii. 22.
Érdemes lenne megosztanod a vélemé-
nyedet a környezeteddel, mert értékes

gondolatok születhetnek meg benned. Ha egy
jó megoldást, lehetőséget találsz, vagy egy re-
mek ötletet agyalsz ki, vonj bele másokat is és
ezért, hidd el, most hálásak lesznek neked.

oroszlán: vii. 23. – viii. 23.
Nagy erő árad belőled és ezzel akár

könnyedén irányítani is tudnál másokat a kör-
nyezetedben, de nem biztos, hogy ez az a cél,
amiért érdemes most tenned. Most inkább igye-
kezz önmagadon segíteni!

szűz: viii. 24. – iX. 23. 
Közeledj rugalmasan a dolgokhoz, kon-
dicionáld az agyadat a változás lehető-

ségére és akkor nem fog túlságosan váratlanul
érni az, ami történik. Mostanában ugyanis gyor-
san kell majd reagálnia egy eseményre. 

mérleg: iX. 24. – X. 23. 
Érzelmileg erősnek érezheted magadat
és ez remek alkalmat ad arra, hogy

olyasmibe is belevágj, amit egy normál napon
nem mernél megkockáztatni. Elkezdhetsz vala-
mi újat, leszokhatsz valami régiről és talán most
egy kis kockázatot is bevállalhatsz.

skorpió: X. 23. – Xi. 22.
Az emberek általában akkor a legérzé-
kenyebbek, ha az igazsággal szembesül-

nek és a reakciók is ekkor a legerősebbek. Ép-
pen ezért senki sem szereti, ha kendőzetlenül a
szemébe mondják, mi az, amin változtatniuk
kellene.

nyilas: Xi. 23. – Xii. 21.
Nagyon egyértelműnek kell lenned egy

helyzetben, mivel amit mondasz, vagy teszel,
azt valaki meg akarja másítani, vagy más értel-
met akar adni neki. Igyekezz dokumentálni
mindet és válogasd meg a szavaidat.

Bak: Xii. 22. – i. 20.
Ne hagyd, hogy valaki rosszindulatú
megjegyzése elrontsa a kedvedet.

Könnyen lehet ugyanis, hogy egy ismeretlen
szájából olyasmi hangzik el, ami egy pillanat
alatt romba tudná dönteni az önbizalmadat.

vízöntő: i. 21. – ii.19.
Bármivel is töltötted el az elmúlt idősza-
kot, valószínűleg kimerített és ezt már

testileg és lelkileg is érezned kell. Hagyj időt ön-
magadnak a feltöltődésre. Most az aktív pihe-
nés időszaka jött el számodra, készülj fel a ta-
vaszra.

Halak: ii. 20. – iii. 20.
Mostanában teljesen felesleges azzal
töltened az idődet, hogy egy illetőt

meggyőzz az igazadról. Csak az idődet pazaro-
lod, ha azt hiszed, hogy segíteni tudsz ezzel. En-
gedd el a dolgot és lépj szépen tovább. Most a
belső elmélyülés ideje van számodra.

Horoszkóp (2020. február)

VÍZSZINTES: 1. A beküldendő megfejtés első ré-
sze. 11. Japán harcművészet. 12. Világos sör. 13. Ragad
páratlan betűi! 14. A fősor második része. 15. Félre-
tek közepe! 16. Érc; latinul. 17. A mostaninál korábban.
18. Római 1501-es. 19. Páratlan múzsa! 20. Az aktínium,
nitrogén és urán vegyjele. 21. Inakhosz leánya. 22. Meg-
botlik és hirtelen a földre esik. 24.Tekerd páros számú
betűi! 25. A fősor harmadik része. 26. Kalauz nélkül
rövidítése. 27. Legó közepe! 29. Indonézia autójele. 30.
Zeneszerző, a „bőgő Paganinije” (Aladár 1939-2006).
32. Állat tanyájául szolgáló üreg, vagy járat. 33. Ere szé-
lei! 34. Munkácsy Mihály festménye: Ásító … 36. A férfi
párja. 37. Eger fele! 40. …-Top: texasi blues-rock együt-
tes. 41. Melléknévi előtag; egyenlő, állandó. 43. Cipész
szerszám. 45. A balsors istennője. 
FÜGGŐLEGES: 1. Bábolnán 1973-ban alakult mezőgaz-
dasági szervezet rövidített neve. 2. A sertés „hasfala”,
a hasa alja. 3. Profi ökölvívó (Zsolt), beceneve „Ma-
dár”. 4. A gallium vegyjele. 5. Porszívó márkanév. 6.
Nehezecske. 7. Kutya. 8. Női keresztnév. 9. Község a
Szobi járásban. 10. Az aki a vallás hivatalos hittételeitől
eltérő nézeteket vall. 18. A fősor negyedik, befejező
része. 19. Község megyénkben, itt zajlott 1241. április
11-12-én a tatárjárás legemlékezetesebb összecsapása.
22. Barka. 23. Váci sportegyesület. 28. Férfinév. 31.

Éden fele! 35. A távolabbit. 39. Október 16-án van a névnapja. 39. Folyó Oroszországban. 42. Ottó fele! 44. -ra, -… 45. Az ezüst vegyjele.

Előző rejtvényünk megfejtése: Ha a Karácsony hiányzik a szívdből akkor a fa alatt sem találsz rá. Megfejtőnk 1 db csokoládé csomagot
nyert: Mizsó Jánosné, 3900 Szerencs, Lipták út 31. A fenti rejtvény megfejtését február 21-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.

SZERENCSI hírekhírek SZABADIDŐ18

keresztrejtvÉny



HIRDETÉS SZERENCSI hírekhírek 19

Szerencs Város Önkormányzata számára fontos a kapcsolattartás a he-
lyi vállalkozásokkal, ezért rendszeres időközönként szervez olyan prog-
ramokat, amelyekre a Szerencsen tevékenykedő cégeket, egyéni vál-
lalkozókat hívja és várja (fórumok, előadások, vállalkozói köszöntés,
stb.), valamint e-mailben juttat el programajánlókat, figyelemfelhívá-
sokat, hasznos információkat azoknak, akik korábban rendelkezésre
bocsátották e-mail címüket.

2020 évtől kezdődően az adótitok és a személyes adatok védelmét
biztosító jogszabályok előírásait is figyelembe véve, – a hivatalos adó-
hatósági leveleket kivéve – csak azoknak a szerencsi cégeknek, vállal-
kozóknak áll módunkban a rendezvényekre személyre szóló meghívót,
ill. az adózással össze nem függő értesítéseket, tájékoztatókat küldeni,
akik önkéntesen megadják elérhetőségi adataikat, és írásos hozzá-
járulásukat adják adataik kezeléséhez.

A fenti cél érdekében létrehozunk egy vállalkozói adatbázist, amely
teljesen független a Szerencsi Polgármesteri Hivatal Adóügyi Osztályán
vezetett adózói nyilvántartástól. Az új adatbázist kizárólag marketing
és rendezvényszervezési célokra kívánjuk használni, más szervezetnek,
személynek nem adjuk át. Aki nem szerepel 2020. március 31-et köve-

tően az adatbázisban, annak sajnos nem áll módunkban meghívókat,
értesítéseket küldeni mindaddig, amíg nem kéri felvételét az adatbá-
zisba.

Felhívom figyelmét, hogy a Szerencsi Vállalkozó Adatbázisba történő
jelentkezés nem helyettesíti vagy pótolja a hivatalos szervek felé tör-
ténő kötelező adatszolgáltatást vagy adatváltozás-bejelentést (NAV,
Adóügyi Osztály, kormányhivatal, cégbíróság, stb.)

A regisztrációs űrlapot papír alapon a jelenleg rendelkezésre álló cím-
listáink alapján eljuttatjuk a vállalkozóknak. Ezen felül elérhető, pár
perc alatt kitölthető és azonnal beküldhető elektronikus formában a
www.szerencs.hu honlapon. Ugyanitt letölthető, majd kinyomtatás
után kézzel is kitölthető az űrlap. A papír alapon kitöltött űrlapot kérjük,
hogy beszkennelve a vallalkozasok@szerencs.hu e-mail címre, vagy
személyesen, illetve postai úton a Szerencsi Polgármesteri Hivatalba
szíveskedjenek eljuttatni.
Szerencs, 2020. január 30.

Üdvözlettel:
Nyiri Tibor polgármester

Dr. Barva Attila Szerencs város jegyzője

SZERENCSI VÁLLALKOZÓK FIGYELMÉBE

JelentKezzen ön iS 

a SzerencSi vállalKozóK adatBáziSáBa!
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