
PORTRÉ
Suhaj Zoltán festőművész
Szerencsen él és alkot. Mű-
veinek tisztasága magával
ragadja a szemlélőt. Ön-
magát realista festőnek
tartja, de a művészet min-
den ágát egyenértékűnek
tekinti. Cikkünk a 9. olda-
lon olvasható.
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HAJRÁ 
SZERENCS VSE

Győzelemmel kezdődött a
szerencsi focisták 2020/2021-
es szezonja. A B.-A.-Z. me-
gyei II. Kelet Felnőtt 1. for-
dulóban a Szerencs VSE a
Tokaj FC-t fogadta augusz-
tus 15-én, hazai pályán. A
cikkünk a 16. oldalon olvas-
ható.

A VÁROS KITÜNTETETTJEI
(Fotónkon balról jobbra) Kretovics István, Kardos Ferenc, dr. Gaál Ernő,

dr. Sütő Szilveszter, Halász Zsuzsa, Halász Tamás, Morvai Zoltán, Nyiri Tibor



Kilencven éves születésnapján köszöntötték Gergely Bertalannét ottho-
nában. Az ünnepeltnek Szabó István Szerencs alpolgármestere nyújtotta
át Orbán Viktor miniszterelnök gratuláló oklevelet valamit a város aján-
dékait. Gizike néni a szerencsi csokoládégyárban dolgozott, innen is ment
nyugdíjba. Négy gyermeke született, kilenc unokája, és nyolc dédunokája
van. Egyedül él otthonában, de családtagjai naponta látogatják. Gizike
néni rádió hallgatással tölti idejét.
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KILENCVENEDIK
ÉVFORDULÓ

Kilencvenedik születésnapja alkalmából augusztus 10-én köszöntötte Szabó
István Szerencs alpolgármestere Nagy Józsefnét, Etelka nénit a Szerencsi
Gyémántkapu Idősek Otthonában. A jeles évforduló alkalmából az alpol-
gármester – az ajándékok mellett – átadta Orbán Viktor miniszterelnök
köszöntőlevelét. A beszélgetés alatt megtudtuk, hogy Etelka néni Szeren-
csen nőtt fel, korábban a kenyérgyárban dolgozott, segédkezett a bekecsi
focilabda gyártásban is, emellett saját élelmiszer boltját is üzemeltette. Ket-
tő esztendeje lakója a Gyémántkapu Idősek Otthonának, ahol napközben
olvasással, rádió hallgatással, TV nézéssel tölti idejét. Etelka néninek két
gyermeke született, három unokája és három dédunokája van.

JELES ÜNNEP 
A GYÉMÁNTKAPUBAN

Maczó Lajosnét köszöntötte 95. születésnapja alkalmából Szabó István
Szerencs város alpolgármestere, aki az ünnepeltnek átnyújtotta Orbán
Viktor miniszterelnök gratuláló oklevelét valamit a város ajándékait. Er-
zsike néni nagy családban nőtt fel, a szerencsi csokoládégyárban dolgo-
zott, innen is ment nyugdíjba. 6 gyermeke születetett, 13 unoka és 20
dédunokája van, első ükunokája pedig hamarosan megszületik. Erzsike
néni szabadidejében szeret kertészkedni és televíziót nézni, családtagjai
gyakran látogatják.

ERZSIKE NÉNI 
SZÜLETÉSNAPJA

Kilencvenötödik születésnapját ünnepelte a szerencsi Tóth István július
24-én. Orbán Viktor miniszterelnök gratuláló oklevelét és a város aján-
dékait Szabó István, a város alpolgármestere vitte el az ünnepeltnek.
Tóth István a Szerencsi Cukorgyárban dolgozott innen is ment nyugdíjba.
Feleségével 71 éve élnek nagy szeretetben, egy lányuk született egy uno-
kával és egy dédunokával büszkélkedhet.

ISTEN ÉLTESSE
TÓTH ISTVÁNT!
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A képviselő-testület minden évben dönt az ön-
kormányzat által kitüntetésben részesülők sze-
mélyéről, figyelembe véve a javaslatokban sze-
replő méltatásokat, életutat. Az elismerések át-
adását megelőzően Nyiri Tibor köszöntötte az
eseményen megjelenteket. A szónok beszédé-
ben hangsúlyozta, hogy különleges emléknap
augusztus 20-a, hiszen az alaptörvényben 2011
óta az államalapítás ünnepeként szerepel. A
polgármester beszéde mottójának Csóri Sándor
egy általa írt idézetét választotta: „A múlt nem
mögöttünk van. A múlt bennünk él.” – A múlt-
nak minden pillanatát a magyarság több mint
ezeréves történetében értékelnünk kell és azok-
nak mozzanatait be kell építenünk mindennap-
jaink cselekedetébe. Csak akkor tudjuk folytatni
azt a csodát, amelyet ez a nép ezredéves tör-
ténete folyamán megélt. Ha a múltat beépítjük
a jelenbe és értékeljük a tanulságokat, akkor a
jövő útjai is kijelölődnek számunkra, amit kö-
vetnünk kell, amelyek mindig segítették a ma-
gyarságot abban, hogy az évszázadok folyamán
talpra álljon. Szent István királyunk nagyon fon-
tosnak tartotta a vallást. Én azt kívánom min-
denkinek, hogy saját hite és meggyőződése
szerint éljen, azonban mindig legyen valaki oda-
fent, aki segít nekünk, aki életünk legnehezebb
pillanataiba reménysugarat mutat. Ezt kívánom
a magyar családoknak, a szerencsi embereknek.
Mert hit nélkül nem lehet élni! Legyen hite az itt
élő embereknek, legyen hite Szerencsnek, a
képviselő-testületnek, hogy együtt messzebbre
jussunk – mondta beszédében Nyiri Tibor. Az
ünnepi gondolatok után nyújtotta át a polgár-
mester és Barva Attila jegyző a helyi kitünteté-
seket. „Szerencs Város Díszpolgára” címet ka-
pott Dr. Sütő Szilveszter, a város társadalmi,
gazdasági, kulturális fejlődése, hagyományai
megőrzése érdekében végzett több évtizedes
kiemelkedő munkájáért. Dr. Sütő Szilveszter
2019-ben Pro Urbe elismerésben részesült. Évek
óta háziorvosként tevékenykedik Szerencsen.
Munkáját mindig nagy felelősséggel, odaadás-
sal, szívvel-lélekkel végzi. Gyógyító munkájában
felhasználja a legújabb ismereteket, a szaklapok
által nyújtott és javasolt újdonságokat. Rend-
szeresen jótékonykodik, intézmények, iskolai

közösségek, alapítványok munkáját segíti pén-
zadománnyal. „Pro Urbe” kitüntetést vehetett
át Dr. Gaál Ernő, a város közéletében, a művé-
szeti élet területén végzett kiemelkedő teljesít-
ményéért. Dr. Gaál Ernő Szerencsen élő író, köl-
tő. Munkássága során számtalan verset, novel-
lát, elbeszélést írt. Ezek különböző antológiák-
ban és sajtóorgánumokban láttak napvilágot.
A Hegyalja Alkotók Társulásának az alelnöke
volt 1996-2002 között, s további tíz évig a civil
szervezet vezetőjeként tevékenykedett. „Sze-
rencs Város Közszolgálatáért” kitüntetést ka-
pott Kretovics István, a város közéletében, a
közszolgáltatás területén elért kimagasló, ön-
kéntes, társadalmi tevékenységéért. Kretovics
István vállalkozása hosszú évek óta a városhoz
köti. A lakosság nagy megelégedésére végzi a
kisgépek javítási, felújítási munkáit. Vállalkozá-
sában közel tíz embernek biztosít munkát.
Fénydekorációi évek óta díszíti a várost, 2019-
ben Guinness rekordok könyvébe került a sze-
rencsi szarvasfogat, ezzel tovább öregbítve a
város hírnevét. Szintén „Szerencs Város Köz-
szolgálatáért” kitüntetést vehetett át Morvai
Zoltán, a sport területén kifejtett kiemelkedő,
önkéntes, társadalmi tevékenységéért. Morvai
Zoltán évtizedek óta végzi edzői tevékenységét,
a szerencsi súlyemelő szakosztály élén. A város
és a környező települések sportot, súlyemelést
szerető gyermekei, felnőttjei, szülők, szurkolók
szemében példakép. Edzőként és versenyző-
ként több magyar bajnoki cím fémjelzi tevé-
kenységét. Személyisége, szerénysége, elhiva-
tottsága, eredményei, áldozatvállalása elisme-
rést érdemel. „Szerencs Város Tiszteletbeli Pol-
gára” kitüntető címet kapott Kardos Ferenc
rozsnyói lakos, a testvérvárosi kapcsolatok ki-
alakítása, fejlesztése területén végzett kiemel-
kedő, önkéntes, társadalmi tevékenységéért.
Kardos Ferenc Rozsnyó korábbi polgármestere,
2002-ben „Pro Urbe” kitüntetésben részesült.
Miután leköszönt polgármesteri tisztségéről, to-

vábbra is sokat tett Szerencs és Rozsnyó test-
vérvárosi kapcsolatainak ápolásáért. Napjaink-
ban nyugdíjasként a Rozsnyó Partnervárosiért
Polgári Társulás elnökeként tevékenykedik.
Szintén „Szerencs Város Tiszteletbeli Polgára”
díjat kapott CS. Nagy Zoltán hajdúszoboszlói la-
kos, a város értékeinek megőrzésében, hagyo-
mányainak továbbvitele területén végzett kie-
melkedő, önkéntes társadalmi tevékenységéért.
CS. Nagy Zoltán a hajdúszoboszlói Bocskai Ist-
ván Hagyományőrző Egyesület elnöke. Tanári
pályája mellett Bocskai István fejedelem törté-
netének kutatása tölti ki az életét. A Borsod-
Abaúj-Zemplén Megyei Kereskedelmi és Iparka-
mara (BOKIK) „Herman Lajos Kamara Díj Sze-
rencs” kitüntetésben részesítette a Halász Pro-
dukt Kft-t. A díjat Nyiri Tibor polgármester és
Dudás Tiborné a BOKIK titkára adta át. Az 1987-
es alapítású cukrászüzemet Halász Tamás és
párja, Zsuzsa vezeti. A cukrászüzemben a ter-
melés 33. éve folyamatos, melyet 2003-tól ki-
szállítással is bővítettek. Jelenleg közel 40 te-
lepülésen, 60 üzletben vannak jelen termékeik.
A díjak átadását követően a kitüntetettek ne-
vében Sütő Szilveszter mondott köszönetet az
önkormányzat figyelmességéért, majd Gaál Er-
nő a "Megéneklem Szerencset" saját versét ad-
ta elő a közönségnek. A szerző pergamenre gó-
tikus betűkkel nyomtatott költeményét nyújtot-
ta át Nyiri Tibor polgármesternek. Ezt követően
a történelmi egyházak képviselői mondtak
imát, majd megáldották és megszentelték a
nemzetiszín szalaggal átkötött új kenyeret. Az
eseményt a Hajnali Néptáncegyüttes műsora és
Bajcsy Bettina szavalata tette még emelkedet-
tebbé. A megemlékezés zárásaként az önkor-
mányzat, politikai pártok és civil szervezetek
képviselői helyeztek el koszorút Szent István
emléktáblájánál. (A 2020. augusztus 20-ai ün-
nepi képviselő-testületi ülés teljes terjedelmé-
ben megtekinthető a Szerencsi Hírek YouTube
csatornáján.)

ÁTADTÁK A VÁROSI KITÜNTETÉSEKET
Szerencs Város Önkormányzata hagyo-
mányosan a város napján adja át a ki-
tüntetéseket azoknak, akik az elmúlt
években hozzájárultak a település gaz-
dasági, társadalmi és szellemi életének
fejlődéséhez. Az idei éven a koronaví-
rus-járvány miatt az elismeréseket az
augusztus 20-i nemzeti ünnep kereté-
ben nyújtották át a Rákóczi-vár szín-
háztermében.
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Allergológia (60), Aneszteziológia (76), Angiológia (32), Audiológia (22), Bel-
gyógyászat (36), Bőrgyógyászat (57), Endokrinológia és diabetológia (38),
Fizioterápia (31), Foglalkozás-egészségügy (22), Fül-orr-gégegyógyászat
(71), Gasztroenterológia (36), Gyermekgyógyászat (Tel.: 361-547), Gyógy-
masszázs (65), Gyógytorna (75), Ideggyógyászat (58), Kardiológia (38), La-
boratórium (Tel.: 30/603-0293 10 és 12 óra között), Mozgásszervi rehabili-
táció dr. Pásztor Erzsébet (60), Mozgásszervi rehabilitáció dr. Kovács Andrea
Éva (58), Nőgyógyászat (54), Onkológia (nőgyógyászati) (54), Ortopédia
(60), Pszichiátria (56), Pszichológia (59), Reumatológia (77), Röntgen (31),
Sebészet (18), Szemészet (37), Tüdőgyógyászat (16), Ultrahang (32), Urológia

(60), Egynapos sebészet (52, 79), Kúraszerű ellátás (52, 79).
Időpont kérés –kivéve a 60-as melléken – a szakrendelések rendelési
idejében kérhető, amelyek a www.eszei.hu weboldalon megtalálhatóak.

IDŐPONTEGYEZTETÉS 
A SZAKRENDELÉSEKRE

A Szántó J. Endre Egyesített Szociális és Egészségügyi Inté-
zetben már a járványhelyzet előtti rendben várják a bete-
geket. Vizsgálatra jelentkezni a (0647)361 758; (0647) 560
194; (0647) 560 171 vagy a (0620) 999 5159 és a (0620)999
5225 -es telefonszámokon lehet, a szakrendelések mellett
feltüntetett mellékeken.

Szerencs Város Önkormányzatának döntése
alapján a Huszárvár Hotel üzemeltetése a Sze-
rencsi Művelődési Központ és Könyvtártól átke-
rült a Szerencsi Városüzemeltető Non-profit Kft.-
hez. A tavaszi koronavírus-járvány ugyan hátrál-
tatta az épület átadását-átvételét, azonban a
nyár elején megtörtént a leltározás és a képvi-
selő-testület döntött a szálláshely díjairól, amely
a komfortfokozatot is tekintve azonos a Népház
vendégszobáinál alkalmazott árakkal. A legszük-
ségesebb karbantartási munkák elvégzéséhez is
hozzá látott az új üzemeltető. Nyiri Tibor, Sze-
rencs polgármestere és Takács M. István a cég
ügyvezetője (fotónkon) augusztus 18-án helyszíni
bejáráson egyeztették a legfontosabb feladato-
kat. A városvezető lapunk kérdésére válaszolva

az átszervezés indokáról közölte, hogy korábban
a kulturális intézmény sokrétű – a profiljába nem

tartozó feladattal foglalkozott –, ezért vált szük-
ségessé, hogy a jövőben szorosan csak az alap-
tevékenységéhez – művelődés, kultúra, könyvtári
szolgáltatás – kapcsolódó munkát végezzen.  A
Szerencsi Városüzemeltető Non-profit Kft.-nek
már van tapasztalta a szálláshelyek működteté-
sében, hiszen a Népház mellett Simán az apart-
manok és a vendégház üzemeltetését sikeresen
végzi. A polgármester megjegyezte, hogy az épü-
lő és szépülő Szerencs nevezetességei mellett
kulturális és szabadidős programokat is kínál
majd a látogatóknak, amiben jelentős a szerepe
a Rákóczi-várnak, ami a tervek szerint a minőségi
szálláshelyeken túl történelmi környezetben várja
majd a helyi embereket és a városba látogató tu-
ristákat.

SZÁLLÁSHELY TÖRTÉNELMI 
KÖRNYEZETBEN

Szerencsen, a Kossuth Lajos utca sarkán, a középiskolai kollégium felé, a társasházak melletti
önkormányzati területet egykor a közeli épület egyik lakója Kiss László beültette fákkal, bok-
rokkal és kisebb cserjékkel, amit haláláig karbantartott. Az utóbbi évtizedben azonban a park
gondozatlan maradt, a növényzet elburjánzott. A társasházban és a környéken élők kéréssel
fordultak az önkormányzathoz, hogy tegyék rendbe a területet. Indokként felvetették, hogy
a korábban kialakított parkban éjjelente illetéktelenek tanyáznak, a szúnyogok tenyészhelye,
többen szemétlerakónak is használták a lakóövezet melletti részt. A Szerencsi Városgazda
Nonprofit Kft. dolgozói kitakarították a területet visszavágták a fákat, ritkították a növényeket
és hulladéktárolókat helyeztek ki a társasházban lakók megelégedésére.

PARKGONDOZÁS A TÁRSASHÁZAK
SZOMSZÉDSÁGÁBAN
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A hazánkban idén tavasszal kezdődött korona-
vírus-járványnak még nincs vége. Az esetek
száma az országban csökkent majd az utóbbi
hetekben emelkedett, ezért az óvintézkedések
betartására továbbra is szükség van, hogy el-
kerülhetők legyenek a tömeges megbetegedé-
sek. Szerencs Város Önkormányzata eddig több
mint 80 millió forintot költött a védekezésre, a
szerencsi és ondi emberek egészségének a
megóvására. Folyamatosak voltak a felajánlá-
sok magán emberektől, vállalkozásoktól, civil
szervezetektől a veszélyhelyzetben, ezt követő-
en július 30-án újabb segítség érkezett a Kínai
Evangélikus Gyülekezettől: 4000 darab száj-
maszkot, 800 darab gumikesztyűt, 60 liter kéz-
fertőtlenítőt, 25 darab védőruhát, 30 darab se-
bészeti maszkot és 40 darab COVID 19 gyors-
tesztet vett át Szabó István alpolgármester
Zhou Mao Kang, lelkésztől, Ying Mihály, vezető
presbitertől. A szerencsi ÉDEN ÁRUHÁZ üzlet-
vezetője is tagja az egyházközösségnek, akinek
a javaslatára érkezett a közel kettő millió forint

értékű adomány Szerencsre. Nyiri Tibor, a város
polgármestere kötetlen beszélgetésre invitálta
a vendégeket és köszönetet mondott a gyüle-

kezet képviselőinek, hogy önzetlen segítséget
nyújtottak az önkormányzatnak a járvány elleni
védekezéshez.

ADOMÁNY A KÍNAI EVENGÉLIKUS
GYÜLEKEZETTŐL

A „Remény a megmaradásért jövőnkért”
EFOP pályázat segítséggel valósult meg re-
formátus hittantábor Simán, amit július 20-a
és július 24-e között tartottak. A táborban
közel 60 fő szerencsi gyermek vett részt. Ba-
lázs Pál református lelkipásztor érdeklődé-
sünkre elmondta, hogy a táborozóknak dél-
előttönként a helyi templomban tartottak hit-
tan foglalkozásokat, délutánként pedig a
sport, kézműveskedés, és játék kapta a fősze-
repet. Esténként szalonnasütéssel zárták a
napot a táborozók. Július 21-én kedden kö-
télpályán csúsztak le a bátrabb gyermekek,
másnap pedig a szerencsi rendőrök tartottak
előadást a biztonságos közlekedésről.

REFORMÁTUS TÁBOR SIMÁN

A szerencsi Rákóczi-vár udvarán július 24-én mutatkozott be az
újonnan megalakult szerencsi Star Deluxe együttes, akik népes
közönség előtt adtak élő koncertet. – A nevünk ötlete Juhász
Attilától a basszusgitárosunktól származik, aki imádja a retró
dolgokat. Az ő ötlete volt, hogy egy régi rádiós magnó legyen a
zenekar neve is – mondta el érdeklődésünkre Bálint Tímea. A
koncerten Chuck Berry, Elvis, Amy Winehouse és Freddie Mercury
egy-egy jól ismert slágere is felcsendült, melyet nagy tapssal ju-
talmazott a lelkes rajongótábor. A zenekar tagjai: Bálint Tímea
ének (fotónkon középen), Krajnyák István gitár (fotónkon balra),
Juhász Attila basszusgitár (fotónkon jobbra), Vass Csaba dob.

BEMUTATKOZOTT A STAR DELUXE EGYÜTTES

A gyülekezet ajándékát Ying Mihály (fotónkon balra) adta át Szabó István alpolgármesternek (fo-
tónkon jobbra).
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A vírushelyzet ellenére is megtartották az immáron XXI. alkalommal
megrendezett Baska József Nemzetközi Alkotótábort július 31-e és au-
gusztus 7-e között Rozsnyón. A nemzetközi táborba eredetileg több or-
szágból is várták a művészeket, de a pandémia miatt végül csak Buda-
pestről, Szerencsről, Miskolcról és Rozsnyóról érkeztek. Az egész héten
tartó programon részt vett a szerencsi Suhaj Zoltán festőművész is, aki
ez idő alatt négy remekművet alkotott. – Amikor először részvétem a
táborban, azonnal összebarátkoztam az itteniekkel. Nem volt előre meg-
határozott téma. Azok a jó táborok, ahol az impulzusokon van a hang-
súly, mert a szabadság a művészet alapja. A táborban mindenki az érzé-
seiből, a saját lelki világából fest. Számomra most a kísérletezgetés volt
a cél, festettem absztrakt és realista képeket is – mondta Suhaj Zoltán.
Görgely Gabriella a Rozsnyói Malom művészeti vezetője elmondta, hogy
a tábor 3 évig szervezési problémák miatt szünetelt, amit az idén a Rozs-
nyó korábbi polgármestere Kardos Ferenc karolt fel ismét. – Ezen az éven
sajnos a koronavírus rányomta a bélyegjét a táborra, csak 9 fő vett részt
összesen, normál esetben ennél jóval többen vagyunk – mondta Görgely
Gabriella. Kardos Ferenc szervező, Rozsnyó Partnervárosaiért Polgári Tár-
sulás elnöke a tábor záró napján hangsúlyozta, a nemzetközi alkotótábor
Rózsnyó egyik fontos kulturális eseménye, amely évről évre fejlődik. A

tábor elsődleges céljai között szerepel Rozsnyó testvérvárosi településein
élő művészek felkarolása, alkotásaik bemutatása. Lach János, Rozsnyó
alpolgármestere az önkormányzat nevében örömét fejezte ki, hogy a ví-
rushelyzet ellenére is sikerült megtartani a tábort. Az elkészült alkotá-
sokat szeptember 10-én állítják ki a helyi galériában.

XXI. BASKA JÓZSEF NEMZETKÖZI 
ALKOTÓTÁBOR

Ezen az éven augusztus 14-23 között rendezték
meg Tokaj-Hegyalja és Zemplén legnagyobb
kulturális fesztiválját a XXIX. Zempléni Feszti-
vált. Az idei, több mint félszáz programból álló
rendezvény magas színvonalú komolyzenei
hangversenyekkel, színházi és irodalmi estek-
kel, jazz koncertekkel, kirándulásokkal, kiállítá-
sokkal, családi és gasztronómiai programokkal
várta a helyi közönséget és az ország más vi-
dékéről érkezőket. A szerencsi programsorozat
augusztus 15-én a Rákóczi-vár árkádos termé-
ben, Joós Tamás énekmondó előadásában, Vi-
olin király és Hanga királykisasszony történe-
tével kezdődött el. A mesét Szász Ilona drama-
turg kifejezetten Joós Tamás énekmondó ré-

szére írta. Az előadás valójában egy interaktív
játék, amelynek fő célja több népi hangszer (te-
kerő, koboz, citera, furulya, doromb, csörgő-
dob, esőbot) játékos bemutatása és a gyerekek
általi megszólaltatása, mesekeretbe ágyazva.
Szintén ezen a napon Góré Szabina festőmű-
vész alkotásaiból nyílt kiállítás a Szerencsi
Zempléni Múzeumban. Az érdeklődőket Nyiri
Tibor polgármester köszöntötte. Beszédében
kiemelte a Zempléni Fesztivál a térség egyik
legjelentősebb kulturális eseménye, aminek
Szerencs is az elkötelezett támogatója. Góré
Szabina 2013-ban a Pécsi Tudományegyetem
Művészeti Karán, festő szakon diplomázott. –
Korábban napközis tanárként szerzett tapasz-

talataim, az általános iskolában hallott nehéz
körülmények között élő tanulók beszámolói ké-
pezik a kiállított képek bázisát. A festmények
sötét árnyalatai a fiatalkorban minket ért inge-
rek, amik jelentősen befolyásolják a kialakuló-
félben lévő személyiséget – mondta Góré Sza-
bina. A kiállítás megtekinthető a szeptember
30-ig a Zempléni Múzeumban, hétfőtől pénte-
kig 8-tól 17 óráig, szombaton és vasárnap 10-
től 17 óráig. Augusztus 15-én az esti órákban a
Budafoki Dohnányi Zenekar adott koncertet a
Rákóczi-vár belső udvarán. A zenekar karmes-
tere és vezetője Hollerung Gábor a bécsi klasz-
szika három nagy mesterének világába kalau-
zolta el a megjelenteket. Felcsendültek Ludwig
van Beethoven, Joseph Haydn és Wolfgang
Amadeus Mozart klasszikusai. A szerencsi
programsorozat másnap augusztus 16-án Gaz-
dag Bence Jazz koncertjével ért véget. A Bu-
dafoki Dohnányi Zenekar egyik koncertmeste-
re, az egyébként is számos műfajban és együt-
tesben játszó Gazda Bence gondolata a karan-
tén ideje alatt fogalmazódott meg. Két szólam-
vezető kollégával, a szintén sok műfajban és
együttesben jártas Nagy Zsolttal és Lázár Gyu-
lával, valamint a kitűnő gitáros Csókás Zsolttal
létrejött a saját számokat játszó együttes. A
szerzemények fókuszában a jazz, a hangszeres
tudás határainak feszegetése, az improvizáció
és a kamarazenei összhang áll. Műsorukkal a
Rákóczi-vár belső udvarán a szerencsi közön-
ség előtt mutatkoztak be először.

ZEMPLÉNI FESZTIVÁL SZERENCSEN

Suhaj Zoltán alkotás közben.

Szerencsen a Budafoki Dohnányi zenekar koncertezett.
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Az idei esztendő tavaszán látott hozzá a Ma-
gyar Közút Nonprofit Zrt. Szerencsen a Rákóczi
út Bekecs helységnévjelző táblától a volt cu-
korgyári körforgalmi csomópont közötti meg-
közelítőleg kettő kilométeres szakaszának a
felújításához. Bár nem új út épült, azonban je-
lentős beavatkozások történtek a felületen, hi-
szen felmarták az aszfaltot, szegélyköveket
cseréltek, a csatornafedeleket szintre emelték,
a csapadékvíz elvezetőket megerősítették. – A
beruházás megrendelője ugyan nem Szerencs
Város Önkormányzata volt, azonban én ma-
gam és a polgármesteri hivatal szakemberi fo-
lyamatosan figyelemmel kísértük a munkát –
hiszen valószínűleg több éven keresztül így
használják majd a közlekedők a főutat – és
észrevételeinket folyamatosan jeleztük a kivi-
telezőnek, a hibajegyzéket megküldtük a Ma-
gyar Közút Nonprofit Zrt. B.-A.-Z. Megyei Igaz-
gatóságához – tájékoztatott a város polgár-
mestere. Nyiri Tibor emlékeztetett, hogy a jú-
nius 25-én megtartott ünnepélyes átadáson is
szólt arról, hogy addig Szerencs nem tartja be-
fejezettnek a felújítást, amíg a feltárt hiányos-
ságokat nem pótolják. Többszöri sürgetésre jú-
lius végén megjelent az alvállalkozó és hozzá
látott a csapadékvízelvezető rácsok szintezé-

séhez, ezt követően azonban ismét leállt a
munka, pedig szükség van még az útburkolat-
ban, valamint a járdafelületben a hibák javítá-
sára, több helyen a vízelvezetés megoldásra, a

szegélykövek pótlására és az útburkolati jelek
festésére. Ezt követően megnyitjuk a gépjár-
műveknek a belvárosi parkolót a Községi Fürdő
mellett – tájékoztatott a polgármester.

GARANCIÁLIS JAVÍTÁSOK
A RÁKÓCZI ÚTON

Polgármesteri vizit a Rákóczi úton.

Bio rágcsálóírtást végeztek augusztus 5-én a Rákóczi-vár területén. 
A lezárt kertbe Rózsa Norbert a délelőtti órákban érkezett meg kutyáival
és vadászgörényeivel, hogy felkutassa és elkapja a sokak által látott pat-
kányokat. A Hajdú-Bihar megyéből érkezett szakember hivatásosnak szá-
mít a szakmájában, aki már kiskora óta foglalkozik rágcsálóírtással. Sze-
rencsre elkísérte hat Jack Russel-terrier és foxik -, valamint négy vadász-
görény. Rózsa Norbert érdeklődésünkre elmondta, hogy a görények a

hajtók, a kutyák pedig a fogók. A várkerti tó azonban igen nehéz terep-
nek bizonyult az állatoknak. A vizes terepen a vadászgörényeket nem le-
het alkalmazni, így a kutyákra hárult a feladat nagyobb része. Az irtást
tovább nehezítette, hogy a patkányok nádasról nádasra futottak, sokszor
a víz alá merülve menekültek az őket üldöző kutyák elől. Az irtás alatt
csónakot és légpuskát is bevetettek, így összesen több mint tíz patkány-
nyal sikerült gyéríteni a szaporodó állományt.

RÁGCSÁLÓÍRTÁS A VÁRKERTBEN
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Szemétszedési akcióra várták a résztvevőket július 31-én pénteken, a dél-
utáni órákban a Szeretlek Szerencs közösség tagjai. Az önkéntesek a Sze-
rencsi Fürdő és Wellnessház előtt találkoztak, ahol kiosztották a szeme-
teszsákokat és gumikesztyűket, valamint átbeszélték a haladási útvona-
lat. Az akció során érintették a Rákóczi-vár udvarát, a Deák Ferenc, Er-
zsébet, Petőfi, Kossuth Lajos és Hegy utcákat. A résztvevők kisebb pihe-
nőket tartottak az Erzsébet téri és az Ondi úti játszótereknél. Nyiri Tibor
polgármester (fotónkon) érdeklődésünkre elmondta, hogy a városban
komoly problémát jelent főként a buszmegállók közelében a járdán el-
dobált szemét, amit többnyire a városon átutazók hagynak maguk után.
A buszmegállók közvetlen közelében ráadásul néhány lépésnyire szeme-
tes is található, ezt azonban sokan nem használják. – Ezzel az akcióval
példát szeretnénk mutatni, a közösség erejével, együtt szeretnénk tisz-
tábbá és élhetőbbé tenni Szerencset – mondta a polgármester. Az akció
során közel 8 nagy szemeteszsák telt meg hulladékokkal.

MEGTISZTULT A VÁROS

Tavaly október 5-én a Szeretlek Szerencs civil szervezet
kezdeményezte a Szabadság utcában fák ültetését. A kö-
zösségi programhoz csatlakoztak olyan családok, akiknek
értékrendjében fontos a környezetük védelme. Az elülte-
tett fákat gondozni is kell, így többen kapát, metszőollót
ragadtak július 22-én délután, hogy felfrissítsék a fásszárú
növények körüli területet, eltávolítsák a felesleges hajtá-
sokat. A civil kezdeményezéshez bárki csatlakozhat, a pél-
da pedig követhető azoknak, akik cselekvően kívánnak
tenni a város szépítéséért.

METSZÉS
ÉS KAPÁLÁS

Az idei kettő biológia földi védekezést követően
a levegőből irtották a szúnyogokat Szerencsen
és Ondon augusztus 7-én a napnyugtát meg-
előzően. Légi, kémiai szúnyogirtásra az állami
szúnyoggyérítési programban van lehetőség, a
földi biológiai irtással kiegészülve összesen leg-
feljebb 30 ezer hektárnyi területen. Arról, hogy
mely városokban, településeken végeznek légi,
kémiai irtást, az Országos Katasztrófavédelmi
Főigazgatóság által megbízott szakértő véle-
ménye alapján döntenek, mivel a központi szú-
nyoggyérítési programot a katasztrófavédelem
koordinálja.
Augusztus elején a katasztrófavédelem arról tá-
jékoztatta az országos tiszti főorvost, hogy az
elmúlt hetek, hónapok intenzív esőzései miatt
annyira elszaporodtak a szúnyogok, hogy a gyé-
rítésük a meglévő biológiai, illetve földi, kémiai
módszerekkel már nem végezhető el megfelelő

hatékonysággal, a Nemzeti Népegészségügyi
Központ 180 napra engedélyezte a légi kémiai
szúnyogirtást. Nyiri Tibor, Szerencs polgármes-

tere korábban már kezdeményezte a légi gyérí-
tést, mivel a Szerencs-patak és egykori cukor-
gyári hűtőtavak környéke, a nagyobb felületű
mezőgazdasági területek kedveznek a vérszí-
vók szaporodásának. A repülőgépes szúnyogir-
tásnál használt készítmény a kijuttatott csekély
mennyiségben kizárólag az érzékenyebb rova-
rokat pusztítja el, melegvérű állatokra, emberre
nem veszélyes, a hatóanyaga pedig néhány óra
alatt lebomlik. A repülőgépes permetezés ha-
tékonyabbnak bizonyult a földi beavatkozásnál,
azonban esténként még bőven érkezik utánpót-
lás a vérszívókból. Ezért fontos, hogy a lakókör-
nyezetünkben a tenyészőhelyek felszámolása.
Egy vízzel teli virágcserépben, madáritatóban,
az öntözésre használt csapadékvízben száz-
számra képesek megjelenni a csípőszúnyogok
lárvái, amelyek a meleg időben akár egy hét
alatt kifejlődhetnek.

REPÜLŐGÉPES SZÚNYOGIRTÁS
SZERENCSEN ÉS ONDON

Gál András (balról) Lénárt Ferenc munka közben.



– Hogyan és mikor került kapcsolatba a festészettel?
– Már egészen kiskoromban kapcsolatba kerültem a művészettel. Az is-
kolában a legjobb rajzolók közé tartoztam, ha volt egy kis szabadidőm
szinte mindig papírt, ceruzát, ecsetet ragadtam. Sátoraljaújhelyen szü-
lettem 1973-ban, rövid ideig Kishután éltünk egy csodaszép kis eldugott
Zempléni faluban, majd hamarosan elköltöztünk az akkor még Leninvá-
rosnak hívott Tiszaújvárosba. Itt egy városi ritmust vett fel a család, de
szinte minden évben visszatértünk nyaralni Kishutára. A városi és a vidéki
élet szinte tökéletes egyensúlya rendkívül meghatározó volt, ami egyben
kihatott az személyiségemre is, mert egy művész mindig a lelkéből fest
– a hozott emlékekből. Elmondhatom, hogy boldog gyermekkorom volt,
szerettem festeni és rajzolni, így indult ez az egész folyamat. 

– Mikor költöztek Szerencsre?
– 1983-ban költöztünk családommal Szerencsre. Édesanyám asztmával
küszködött, Tiszaújvárosban a levegő minősége pedig nagyon rossz volt,
ezért ide költöztünk. Nagyon szeretünk a mai napig itt élni. Többször
adódott olyan lehetőség az életemben, hogy elköltözhetnék, de sose tet-
tem meg, mert szeretek Szerencsen lakni. A vidéki élet számomra nagyon
fontos, mert itt mindenki ismer mindenkit, az emberek kedvesek, a szom-
szédok, barátok segítik egymást. 

– Úgy tudom, hogy nem járt művészeti iskolába.
– Ez azért nem történt meg, mert mindig úgy éreztem, hogy nincs tétje.
Eleinte lehetőségem volt egy komolyabb festőművésznél tanulni. Ő egy-
szer azt mondta nekem: „Zolikám annyira jó, hogy te nem mentél el mű-
vészeti iskolába tanulni, mert ott téged csak elrontottak volna”. Ezt a
monológot akkor még nem értettem, de ma már igen. Az évek alatt ren-
geteg táborban és kiállításon vettem részt. Ma már rájöttem, úgy aho-
gyan én festek, senki más nem alkot – mondhatni önmagam tudtam ma-
radni. Fontos a gyakorlás, nagyon sokat kell ecsettel a kézben gyakorolni,
képezni magunkat. Szerintem négy év alatt nem lehet megtanulni festeni.
Járhat valaki akár száz évig is iskolába, akkor sem fog tudni jól festeni,
mert ez nem tanulás kérdése, erre születni kell. Tudatos szinten 13 éves
koromban jöttem rá, hogy nekem érzékem van a festészethez. Addig azt
gondoltam erre mindenki képes. A festészet nem egy szerzett jog, hanem
egy adomány. Aki olyan szerencsés, hogy ezzel az adománnyal születik,
annak nem tanulnia kell a festészetet, hanem fejlesztenie. Én ebben hi-
szek. 

– Hogyan választja ki alkotásainak a témáit?
– Mindenkit mindenhol ingerek, hatások érnek. Ez később lerakódik po-
zitív vagy negatív érzelemként. A lényeg, hogy ezek lesznek azok, amik
később meghatározzák a festészetemben az irányvonalakat, egyben azt
is, hogy mit szeretnék alkotni. 

– Meséljen kicsit a festményeiről. Milyen stílust képvisel?
– Önmagamat egy realista (valósághű) festőművésznek nevezem, de az
összes stílust egyenértékűnek tartom. Hozzám legközelebb a realista fes-
tészet áll, ami úgy hiszem a neveltetésemből és a természetszeretetem-
ből fakad. Amikor alkotok úgy érzem a kép szinte önmagát festeti meg
a vásznon velem, irányítja az ecsetvonásokat, a tónusokat, az alakzato-
kat.

– Mi lesz a festményeinek a sorsa?
– Van, amit megtartok magamnak és sokat eladok, de erre a kérdésre
mindig azt felelem, hogy minden egyes festmény, amit megfestek átvitt
értelemben önmagának a sorsát alakítja. Hiszem, hogy a képeim azokhoz
az emberekhez kerülnek, akiknek a sors szánta. Nagyon érdekes, hogy
az európai és az amerikai festészet között egy folyamatos húsz éves át-
fedés van. Amikor a tengerentúlon a nyolcvanas, kilencvenes években
tombolt a modern stílus, nálunk akkor a realista festészet volt az uralko-
dó. Most ez ismét megfordult. Hazánkban most a modern, az absztrakt,
a minimál stílus az, ami dominál. Sok festményemet veszik meg ezért a
tengerentúlról a gyűjtök, mert ott most éli a reneszánszát a realista fes-
tészet.

– Említette, hogy sok táborban vesz részt. Miért tartja ezeket az
eseményeket fontosnak?
– A folyamatos gyakorlás számomra létkérdés. Mindenki, aki a művészet-
ben azt mondja, hogy most már elértem karrierem csúcsát, mindent tu-
dok, nincs hová fejlődnöm az lényegében kiégett. A táborokban – mint
például a Rozsnyói MALOM 2020-as tábor, vagy az Aranyosi völgy VÖLGY-
KAPU Alkotótábor – minden adott ahhoz, hogy nyugodt környezetben
fessen az ember. Sokkal fontosabbnak tartom azonban azt, hogy ezekben
a táborokban a többi művésszel együtt alkotok, egymás munkáit átbe-
széljük, tanulunk egymástól. A negatív kritika számomra ugyanolyan fon-
tos, mint a pozitív, sőt néha a kritikából még sokkal többet tanul az ember.
Ahhoz, hogy az ember ki tudja magából hozni a maximumot szükség van
a pozitív hatások mellett a negatív kritikákra is. Ez hajt engem előre. Hi-
szem, hogy életemen keresztül egyetlen nagy festményt festek, aminek
minden egyes eddig elkészült képem egy apró mozaik darabja. N.I.

Suhaj Zoltán szerencsi festőművészt sokaknak nem kell be-
mutatni, a 47-éves alkotót a környéken szinte mindenki is-
meri. Már gyermekkora óta hódol a festészetnek, ami szá-
mára nem csak hobbi, hanem életcél. Festményei szó szerint
megszólítják a nézőjét. Vele beszélgettem.
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AZ ÉN ÉLETEM, AZ ÉN FESTÉSZETEM
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A kivitelezésre az önkormányzat – eredményes
közbeszerzési eljárás lefolytatását követően –
cégünkkel, a CS-KER Tranzit Kft-vel kötött vál-
lalkozási szerződést. Az építkezés befejezési ha-
tárideje az idei esztendő vége.
A munkák a településrész lakóövezetét a Fő út
páratlan oldalában a Hunyadi út-Jókai út közötti
szakaszt érintik. Ezen a területen a Szerencs-
Ond közötti keleti lejtőkről, továbbá a Jókai út
felől érkező és a közterületen összegyűlő csa-
padékvíz szabályozott elvezetése valósul meg.
A beruházás megkezdése előtt megtörténik a
vízelvezető árkok nyomvonalának kitűzése, az
ennek mentén elhelyezkedő közművek, ivóvíz,
szennyvíz, gáz lakossági bekötő vezetékek- ku-
tató árkok ásásával történő - feltárása, pontos
helyének rögzítése. Ezt követően a nyomvonal
közel egy méteres sávjában a földmunkák és az
új árkok helyigényéhez szükséges növényzet
(fák, cserjék) eltávolítása következik. A kivite-
lező csak azokat -a közterületen lévő- növénye-
ket távolítja el, amelyek az előregyártott vízel-
vezető vasbeton árkok, zárt csatornák, vagy fo-
lyókák elhelyezéséhez és fenntartásához elen-
gedhetetlenül szükségesek.
A meglévő kapubejáróknak az árkok, csatornák
nyomvonalába eső sávja kerül elbontásra. Ezt
megelőzően egyeztetünk a lakókkal a bontás
várható időpontjáról, ezáltal az ingatlan meg-
közelítésének akadályoztatásáról, amely mun-
kát igyekszünk minél gyorsabban elvégezni. Az
elbontásra került bejáróknál új, egységes mére-
tű átereszeket építünk, melyekre előregyártott
vasbeton teherelosztó lemez kerül. Azokon a
szakaszokon, ahol nyílt árok épül, ott a bizton-
ság érdekében a kapubejárók két szélére beton
kerékvetőket helyezünk. 

Műszaki kialakítás
A Fő út páratlan oldalán a meglévő föld árok
nyomvonalában burkolt árok kerül kialakításra
beton meder elemek beépítésével a Hunyadi út
vonalától a Fő út 194. sz. ingatlan vonaláig- itt
van az útnak egy magas pontja - mintegy 161
méter hosszon. Ennek a szakasznak a csapa-
dékvizét a Hunyadi út páros oldalában lévő tel-
kek határvonalában meglévő burkolt árok ve-
zeti a Szerencs patakba. 
A Fő út páratlan oldalán a Fő út 194 sz. ingatlan
vonalától a Fő út 145/A sz. ingatlanig burkolt
árok épül beton mederelemekkel 260 m hosz-

szon, a kapubejáróknál beton átereszek beépí-
tésével. Az érintett ingatlanok: Fő út 155; 153;
151; 149; 147; 145/B; 145/A; sz. ingatlanok előtti
kapubejárók. 
A Fő út 143/1 sz. ingatlantól a burkolt árok a Jó-
kai útig zárt, beton csatornaépítéssel folytató-
dik mintegy 95 m hosszon. A csatornaépítés so-
rán a megbontott kapubejárók szintén helyre-
állításra kerülnek. Az érintett ingatlanok: Fő út
143/1 sz.; 143/2 sz.; 141sz; 6175/1 hrsz. ingatlanok
előtti kapubejárók.
A Jókai utcáig tartó, 355 méter hosszú vízelve-
zető rendszernek a nyomvonala a Jókai út -Fő
út csomópontjában lévő út alatti áteresz felújí-
tásával folytatódik, majd a Görgey Artúr utca
felé haladó, Szerencs patakhoz vezető nagy
szelvényű árok felújításával történik a Szerencs
pataknál már korábban kiépített torkolati mű-
tárgyig. 
Az árok Fő út felőli 150 méteres szakaszát bur-
koljuk mederelemek beépítésével.
Az építkezéssel együtt járó kellemetlenségek
elviselésében számítunk az Ondon lakók
együttműködésére, hiszen a beruházással -az
idei esztendőben rövid időn belül nagy mennyi-
ségben érkező csapadékot is figyelembe véve–
növeljük az ingatlanok védelmét, a vagyonbiz-
tonságot.

Kérdés vagy észrevétel esetén kérjük for-
duljanak bizalommal munkatársainkhoz:

Bogyó Attila (előkészítő mérnök). 
Telefon: (20) 586-5626,

e-mail: bogyo.csker@mail.com
Erdei János (művezető). 
Telefon: (20) 247-8877.

LAKOSSÁGI TÁJÉKOZTATÓ 

AZ ONDI CSAPADÉKVÍZ ELVEZETŐ
RENDSZER ÉPÍTÉSÉRŐL

Szerencs Város Önkormányzatának beruházásában Ondon csapadékvíz elvezető
árok építése kezdődött, ami a települési környezetvédelmi infrastruktúra-fej-
lesztések pályázaton elnyert európai uniós pénzügyi forrásból valósul meg.

ÁLLAMI TÁMOGATÁS
FIATALOKNAK

A Magyar Állam támogatást nyújt a fiatal fel-
nőttek önálló életkezdésének anyagi megala-
pozása céljából. 2005. december 31. napját
követően született Magyarország területén
élő magyar állampolgár számára, valamint a
2017. június 30. napját követően született
Magyarország területén kívül élő magyar ál-
lampolgár vagy magyar igazolvánnyal rendel-
kező személy javára. A törvényes képviselők-
nek a gyermek 18. életévének betöltéséig le-
hetőségük van arra, hogy az állam által nyúj-
tott életkezdési támogatás összegét az élet-
kezdési letéti számláról a Kincstár állampa-
pír-forgalmazó ügyfélszolgálatain nyitható
Kincstári Start-értékpapírszámlára helyezzék

át. A gyermek részére megnyitott Kincstári-
Star-értékpapírszámlára természetes szemé-
lyek, illetve a belföldi települési önkormány-
zatok is teljesíthetnek befizetést, míg az élet-
kezdési letéti számlára befizetések kezdemé-
nyezésére nincs lehetőség. Az egyéni befize-
tésekre az állam évente további támogatást
nyújt, ezzel is ösztönözve a hosszú távú meg-
takarítási szándékot. A Szerencsen élő szü-
lőknek a Magyar Államkincstár Borsod-Aba-
új-Zemplén Megyei Állampénztári Irodájának
munkatársai, 2020. szeptember 1. (kedd) 9-12
között a Szerencsi Polgármesteri Hivatal
(3900 Szerencs, Rákóczi út 89.) nagytanács-
kozó termében tartanak előadást.
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INGATLANINGATLAN
Lakás építés, felújítás, generál kivite-
lezés, burkolás, térkő, hőszigetelés vál-
lalása minőségben. Érd.: 20/440-8357.
Szerencs központjában 46 m2-es lakás
eladó. CSOK igénybe vehető. Érd.:
47/363-097. (1-4)

VEGYESVEGYES
Alig használt kaptárak, pergető, atka-
ölő, ködöző szerkezet, műanyag hordók
eladók. Érd.: 47/363-530.

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, elő-
zetes időpont-egyeztetéssel: Tel.: (47) 565-202. 
Dr. Barva Attila jegyző: minden páros hét szerdáján 8–12 óráig.

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

gyERmEKORVOSI RENdElőK
I. számú házi gyermekorvosi rendelő: Rendel: Dr. Bodosi Csilla házi
gyermekorvos. Cím: 3900 Szerencs, Rákóczi u. 51. Tel.: (47) 362-612. Ren-
delési idő: hétfő: 13–16 óráig, kedd: 8–11 óráig, szerda: 13–16 óráig, csü-
törtök: 8–11 óráig (tanácsadás 11–12 óráig), péntek 8–11 óráig.
II. számú házi gyermekorvosi rendelő: Rendel: Dr. Bobkó Géza házi
gyermekorvos, főorvos. Cím: 3900 Szerencs, Rákóczi u. 51. Tel.: (47) 361-
547. Rendelési idő: hétfő: 8–12 óráig, kedd: 13–16 óráig (tanácsadás: 10–
12 óráig), szerda 9–12 óráig, csütörtök: 13–16 óráig, péntek 9–12 óráig. 

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

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

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

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 munkanapo-
kon minden héten hétfőn és szerdán 8-15.30 óra között, szabálysértési
ügyekben munkanapokon minden héten kedden és csütörtökön 8-15 óra
között, egyéb ügyekben munkanapokon hétfőtől csütörtökig 7.30-16 óra
között, pénteken 7.30-13.30 óra között, panasz és közérdekű bejelentés-
ek tekintetében a nap 24 órájában. Kapitányi fogadónap: minden hónap
első hétfőjén 9-12 óra között.

ÜgyElETES gyógySzERTÁRAK
Centrum gyógyszertár
Augusztus 31. – szeptember 6.: Cím: Szerencs, Rákóczi út 75. Telefon:
(0647) 362-054. Nyitva tartás: hétfő-péntek: 8-20 óra, szombat-vasárnap:
8-16 óra. Zárt ajtó melletti ügyelet: hétfő-péntek: 20-22 óráig, szombat-
vasárnap: 16-22 óráig. Készenlét: Naponta 22 órától másnap reggeli nyi-
tásig. (Orvosi ügyelet igénye szerint.)

Oroszlán gyógyszertár
Szeptember 7-13.: Cím: Szerencs, Bekecsi út 8. Telefon: (0647) 361 433.
Nyitva tartás: hétfő-péntek: 8-19 óráig, szombat-vasárnap: 8-14 óráig.
Zárt ajtó melletti ügyelet: hétfő-péntek: 19-22 óráig, szombat-vasárnap
14-22 óra. Készenlét: Naponta 22 órától a másnap reggeli nyitásig. (Orvosi
ügyelet igénye szerint.)

Alba gyógyszertár
Szeptember 14-20.: Cím: Szerencs, Rákóczi út 102. Telefon: (0647) 361-
530. Nyitva tartás: hétfő-péntek: 8-17 óra, szombat-vasárnap: 8-12 óra.
Zárt ajtó melletti ügyelet: hétfő-péntek: 17-22 óra, szombat-vasárnap: 12-
22 óra. Készenlét: Naponta 22 órától másnap reggeli nyitásig. (Orvosi
ügyelet igénye szerint.)

Szerencs gyógyszertár
Szeptember 21-27.: Cím: Szerencs, Gyár út 40. (Tesco Áruház). Telefon:
(0647) 560-302, (0647) 560-303. Nyitva tartás: hétfő-szombat: 8-20 óráig,
vasárnap: 8-16 óráig. Zárt ajtó melletti ügyelet: hétfő-szombat: 20-22 óra,
vasárnap: 16-22 óra. Készenlét: Naponta 22 órától a másnap reggeli nyi-
tásig. (Orvosi ügyelet igénye szerint.)
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KÖZÉRDEKŰ INFORMÁCIÓKKÖZÉRDEKŰ INFORMÁCIÓK

Házasságot kötöttek: 
Kiss Ferenc – Bendik Renáta, Raska István – Ignácz Éva, Hangácsi
Gergely – Papp Barbara, Timár Tamás – Hegedűs Gréta, Illés Nán-
dor – Fekete Gabriella, Tar László Gábor – Ocsenás Izabella, Geda
Dávid – Belovecz Katalin, Bárány Péter – Kocsis Edina Réka, Fekete
László – Májer Erika Katalin, Nagy Péter – Hegedűs Henrietta, Kiss
Ákos – Márki Beatrix, Benke Ádám – Szarka Beatrix, Kosztrub
Ádám – Rubi Dalma.

Elhunytak: 
Balajti Józsefné sz. Tóth Jolán (91), Rab Istvánné sz. Orosz Anna
(89), Stumpf József (86), Nagy Istvánné sz. Dzsupin Anna (72), Kiss
László (65).

ANYAKÖNYVI HÍREK



A rózsagyökér, más né-
ven illatos rózsásvarjúháj
(Rhodiola rosea) nálunk
még kevéssé ismert nö-

vény, a világ számos táján
azonban már régóta hasz-

nos gyógynövényként tartják
számon. A növényről már az I. század-

ból maradtak fenn görög orvosoktól írásos em-
lékek, emellett évszázadok óta ismeri és alkal-
mazza a népi gyógyászat Oroszországban, Skan-
dináviában és Közép-Ázsiában. Alkalmazták az
erőnlét fokozására, kezeltek vele idegrendszeri
problémákat, kivonata segítségével növelték az
állóképességet, erősítették az immunrendszert.
Sikeresen vették igénybe impotencia ellen, és
egyértelműen összefüggésbe hozták a hosszú,
egészséges, minőségi élettel. Nem véletlen, hogy
északon az a mondás járja, hogy aki rózsagyö-

keret fogyaszt, az száz évig is élhet. A rózsagyö-
kér rendkívüli sajátossága, hogy adaptogén. Ez
annyit jelent, hogy alkalmazkodik a szervezet
igényeihez: csak ott és csak annyira avatkozik be
a működésébe, ahol és amennyire szükség van
rá. Mellékhatások nélkül ilyen adaptogén hatás-
sal ismereteink szerint világszerte csak néhány
gyógynövény rendelkezik. A gyakorlat és a klini-
kai kísérletek igazolták a tradicionális gyógyászat
valamennyi megfigyelését: szervezetünk minden

részére erősítőleg hat a rózsagyökér rendszeres
fogyasztása, csökkenti az élet minőségét rombo-
ló hatásokat. A modern kor emberének a stressz
okozta tünetek enyhítése, az általános roboráló,
és antidepresszáns hatása keltette fel érdeklődé-
sét. Adaptogén hatásának köszönhetően fo-
gyasztója másképp értékeli az élethelyzeteket je-
lentősen jobban viseli az elkerülhetetlenül rázú-
duló lelki terheket, ami a fizikai betegségek el-
kerülésének első és legfontosabb lépése.

Előző játékunk megfejtése: A gyújtoványfű teája bélféreg űzésére alkalmas. Nyertesünk:

Zemlényi Lászlóné, Szerencs, Bocskai u. 7 szám alatti olvasónk, a Szerencsi Gyógynövénybolt

(Szerencs, Rákóczi út 108.) ajándékcsomagját nyerte. Az ajándékutalvány átvehető a Szerencsi

Polgármesteri Hivatal recepcióján. Új kérdésünk: Mi a rózsagyökér rendkívüli sajátossága?

Megfejtéseiket szeptember 14-ig postázzák címünkre (3900 Szerencs, Rákóczi út 89.) vagy

adják le a Polgármesteri Hivatal recepcióján.
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A HÉT GYÓGYNÖVÉNYE: A RÓZSAGYÖKÉR

A cukkini könnyen emészthető ráadásul ala-
csony kalória és szénhidráttartalmú zöldség, így
cukorbetegek is bátran fogyaszthatják. A szív-
és érrendszeri betegségekkel élők diétájába is
beilleszthető Koleszterinmentes, akár nyersen is
fogyasztható. Fogyókúrázóknak is ajánlott alap-
anyag. További előnye, hogy mangánban és C-
vitaminban is gazdag. Az utóbbi a normál kolla-
génképződéshez, míg a mangán a kötőszövet-
képződéshez járul hozzá, ezért rendszeres fo-
gyasztással a bőrön is kifejti jótékony hatását.
A-vitamin tartalma sem elhanyagolható, mely a
szem egészségét és az immunrendszert támo-
gatja. Ezen kívül rengeteg antioxidáns található
benne lutein és zeaxanthint amely a szem
egészségéhez járulnak hozzá. Az Országos Élel-
mezésbiztonsági és Táplálkozástudományi Inté-
zet a rendelkezésre álló, nagy mennyiségű tu-
dományos kutatási eredmény alapján az alábbi
megállapításokat tette a luteinnel kapcsolatban:
A lutein antioxidáns tulajdonságánál fogva hoz-

zájárul a szervezetünkben zajló káros oxidatív
folyamatok gátlásához, így egészségünk meg-
őrzéséhez és a sejtek, szövetek védelméhez. Se-
gíti a szem egészségének fenntartását. A retina
és a szemlencse egyik összetevő anyaga. Termé-
szetes antioxidáns a szem számára. Segíti a
szem védelmét a fény káros hatásaival szemben.
A zeaxantinnal együtt felhalmozódik az egész-
séges makulában, amely a test legnagyobb ka-
rotinoid raktára, ezért a megfelelő bevitel hoz-
zájárul a retina azon részének épségének és
egészségének megőrzéséhez, amely a megfele-
lő látáshoz nélkülözhetetlen. Béta-karotint is tar-
talmaz, melyek nagyobb mennyiségben kon-
centrálódnak a héjban, tehát semmiképpen nem
érdemes meghámozni! Vásárláskor érdemes
olyat tenni a kosárba, amely kemény és lehető-
leg a héja nem sérült, mert úgy gyorsan elkezd
romlani. A végén lévő csonk, ahol le lett vágva
a cukkini ne legyen szürke vagy penészes, itt lát-
szik csak igazán, mennyire friss a zöldség. Júli-
ustól októberig érdemes keresni a piacokon a
hazai cukkinit. Tárolásnál, ha néhány napon belül
fogyasztásra kerül a cukkini, akkor egészben,
mosás nélkül, szárazon a hűtőszekrényben tá-
rolható, műanyag vagy papírzacskóban, viszont
a csomagot nem szabad lezárni a szellőzés mi-
att. A cukkinit rengeteg féle módon felhasznál-
ható, hiszen főzelék, leves, omlett, tócsni, rakott
zöldség, sőt, a répatortához hasonlóan még sü-
temény is készülhet belőle. Lehet grillezni vagy
sütőben is süthető. Ezek a fűszerek illenek legin-
kább a cukkinihez: bazsalikom, kakukkfű, kö-
mény, kurkuma, bors, fokhagyma, rozmaring,
zsálya, tárkony, kapor, oregánó.

Rovatunkban ezúttal is egy könnyű, gyor-
san elkészíthető recept, a nyári zöldségle-
ves elkészítési módját ismertetjük meg ol-
vasóinkkal. 
Hozzávalók: 2 kis fej hagyma, 10 dkg sárgaré-
pa (1 szál), 2 szál angol zeller, 20 dkg karalábé
(2 db), 20 dkg zöldbab, 20 dkg zöldborsó, 1db
húsos paradicsom, olívaolaj, só, bors, 1 csokor
friss fűszernövény (petrezselyem, majoránna,
kakukkfű, bazsalikom) 1 dl tej.
Elkészítése: A zöldségeket nagyjából egyforma
nagyságú kockákra vágjuk. Egy lábasban olíva-
olajat hevítünk és megdinszteljük benne a
hagymát, majd hozzáadjuk a sárgarépát, a zel-
lert és a karalábét. Megsózzuk, borsozzuk és le-
fedve 3-4 percig pároljuk. Ezután hozzáadjuk a
babot, a zöldborsót és a paradicsomkockákat.
Ismét megsózzuk, borsozzuk ízlés szerint, majd
kevergetve 2 percig fedő alatt pároljuk. Felönt-
jük annyi vízzel, hogy bőven ellepje a zöldsége-
ket, és mérsékelt tűzön puhára főzzük. Közben
a fűszernövényeket apróra vágjuk. Amikor már
megpuhultak a zöldségek, hozzáadjuk a zöld-
fűszereket és a tejet is. Ezzel még 1-2 percig főz-
zük. 
Jó étvá-
gyat!

RECEPTKLUB:

NYÁRI 
ZÖLDSÉGLEVES

A CUKKINI 
JÓTÉKONY HATÁSAI



A projekt részleteiről szólva Nyiri Tibor polgármester ismertette, hogy az
előző önkormányzat döntött a futókörről, aminek a megvalósítása az
előkészítő munkát követően az idei esztendő tavaszán kezdődött el. A
város polgármestere hangsúlyozta, hogy a tervek szerint teljes egészében
megújul majd a városközpont, ami elsősorban a kikapcsolódást, az ide-
genforgalmat szolgálja majd a Rákóczi-várral, a templomokkal és oktatási
intézményekkel egységben. A pályázat részeként a 600 méter hosszú-
ságban rekortán borítású futókör a mozgást kedvelőknek nyújt majd
újabb lehetőséget. A beruházás része a volt Hunyadi iskola előtti szakasz
megújítása. Az épület előtti zöld terület átalakításra kerül, fákat és cser-
jéket telepítenek, valamint megtörténik a füvesítés. A Rákóczi utca felől
új felvezető gyalogutat és lépcsőt alakítanak ki, és padokat helyeznek el.
Emellett kondiparkot is kialakítanak. A polgármesteri hivatal melletti par-
koló is megújul, térburkolatot kap és a parkosítás is megtörténik. Nyiri
Tibor ismertette, hogy a pályázatban szerepelt Petrikovits László házának
megvásárlása is, amelyre 10 millió forint állt rendelkezésre. Sajnos ez nem
valósult meg, mert az ingatlan kikiáltási ára ettől jóval magasabb volt,

amit az önkormányzat jelenlegi pénzügyi helyzetében saját forrásból nem
tud finanszírozni. A tervekben szerepel internet kávézó kialakítása az
egykori ÉMÁSZ épületében, az udvaron pedig harminc parkolóhelyet is
kialakítanak. Ezzel egyidőben megtörténik a polgármesteri hivatal épü-
letének energetikai korszerűsítése, külső megjelenésben a történelmi vá-
rosrészbe illeszkedő átalakítása.

Szerencs belvárosa az elkövetkezendő időszakban teljesen
átalakul a Zöld Város programnak köszönhetően. A kivite-
lező nagyon jól halad a futókör készítésével, mellette már
dolgozik a volt Hunyadi iskola előtti park megvalósításán
és megújul a Béke utcában lévő parkoló.
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ÉPÜL ÉS SZÉPÜL SZERENCSEN A BELVÁROS

Az elmúlt időszakban kiemelt figyelmet kapott
az országban és Zemplénben egyaránt az aktív
kikapcsolódást segítő és a szabadidő hasznos
eltöltését egyaránt biztosító kerékpározás fel-
tételeinek a javítása. A Szerencset Onddal ösz-
szekötő kerékpárút több évtizede létesült és a
település határáig tart, onnan a forgalmas Ondi
útra vezette a biciklivel közlekedőket.  A város
polgármestere kérdésünkre válaszolva közölte,

hogy Szerencs Város Önkormányzata sikeresen
pályázott kerékpárút építésére, amire félmilliárd
forint vissza nem térítendő európai uniós támo-
gatást ítéltek meg. Nyiri Tibor közölte, hogy a
projekt első ütemében az Ond felől érkező sza-
kasz folytatódik az Ondi út páros oldalában a
Malom utcáig. A fejlesztés kapcsolódik a felszíni
csapadékvíz-elvezető árokrendszer építéséhez,
valamint a korábban gyalogos közlekedésre

szinte alkalmatlan járda létesítéséhez. Ezen a
területen egységes zöldfelületet alakít ki az ön-
kormányzat, gondoskodik a növények beszer-
zéséről, ezért arra kérik az ingatlanok tulajdo-
nosait, hogy a közterületre ne ültessenek fákat,
cserjéket.  A második szakasz munkáiról szólva
a polgármester közölte, hogy a Malom és Ma-
gyar utcák burkolatának a felújítását végzik el
és itt változik majd a forgalmi rend.  A harmadik
szakaszban a 37-es főút déli oldalán, Sátoralja-
újhely irányában épül 1,5 kilométernyi kerékpá-
rút épül a Szerencs-patakon átívelő híddal, ami
az ipari parkot követően egészen az ondi telep-
helyek felé bekötőútig vezet. Nyiri Tibor meg-
említette, hogy már van konkrét elképzelés ar-
ra, hogy pályázati pénzből tovább épüljön a
szakasz a Levente Lőtér mellett haladva Mád
irányba, ahol bekapcsolódik majd a térségben
kiépülő kerékpárutak hálózatába. Nyiri Tibor re-
ményét fejezte ki, hogy a beruházással bizton-
ságosabbá válik a kerékpáros közlekedés a vá-
rosban és ezáltal a településen élők is profitál-
hatnak majd a fellendülőben lévő kerékpáros
turizmus kedvező hatásaiból. A Szerencs köz-
igazgatási határáig húzódó új különálló sáv pe-
dig lehetőséget nyújt a Keleti-Ipartelepnek, az
ott lévő – és a közeljövőben tovább bővülő-
munkahelyek biciklivel történő biztonságos
megközelítésére. 

Jó ütemben halad a kerékpárút építése Szerencsen az Ondi úton és a 37-es szá-
mú főút mentén az ipari park irányába. Több szakaszon már megtörtént az asz-
faltozás, a főút mellett pedig nekilátott a kivitelező a Szerencs-patak felett át-
ívelő kerékpáros hídnak. 

BIZTONSÁGOSABB KÖZLEKEDÉS 
KERÉKPÁRRAL 

Épül az Ondi úton a gyalogjárda és a kerékpárút.
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A tanácskozás kezdetén néma felállással emlé-
keztek a jelenlévők, a tragikus hirtelenséggel el-
hunyt Koncz Ferenc országgyűlési képviselőre,
Szerencs korábbi polgármesterére, a város dísz-
polgárára, majd Nyiri Tibor polgármester mél-
tatta a politikus munkásságát, a településéért és
a kistérségéért végzett tevékenységét.
Ezt követően a testület módosította a nem lakás
céljára szolgáló helyiségek bérleti díját. A napi-
rend tárgyalására azért volt szükség, mert a kép-
viselő-testület határozata alapján augusztus 
1-től a Szerencsi Városüzemeltető Non-profit Kft.
A Huszárvár Hotel üzemeltetője, amely változás
szükségessé tette a bérleti díjak meghatározását.
A piaci árakat, valamint a szálláshelyek komfort-
fokozatát is figyelembe véve a Rákóczi-várban
elhelyezkedő létesítmény árai megegyeznek a
Népházban működő szálláshellyel.
A következő napirendi pont keretében a képvi-
selők jóváhagyták a Szerencsi Városüzemeltető
Non-profit Kft. felügyelőbizottsága (fb) ügy -
rendjét. Kunder Gyuláné fb elnök ismertette,
hogy eddigi is szabályozottan végezték munká-
jukat, azonban az Állami Számvevőszék ellenőr-
zése során hívta fel a figyelmet arra, hogy a do-
kumentumot a képviselő-testületnek el kell fo-
gadnia. Ennek a törvényben előírt kötelezett-
ségnek tett eleget az önkormányzat. 
A Jókai út 2 sz. alatti háziorvosi rendelő felújítá-

sára benyújtott pályázathoz önerő biztosításáról
határozva a képviselők egyetértettek azzal,
hogy a 15 millió forint összköltségű beruházás-
hoz igényelt 121 millió 250 ezer forint támoga-
táshoz az önkormányzat a 2021. évi költségve-
tésének a terhére 3 millió 750 ezer forintra kö-
telezettséget vállalnak. 
A képviselő-testület jóváhagyta a Járásszékhely
múzeumok szakmai támogatása és a Kubinyi
Ágoston program keretében a Zempléni Múzeum
által benyújtott pályázatokat. Az első felhívás ke-
retében öt millió forint igényt nyújtott be az in-
tézmény, amihez önerőre nem volt szükség, míg
a Kubinyi-program keretében 21 millió forint a tá-
mogatási igény, aminek 10 százalékát, 2,1 millió
forintot szükséges saját pénzügyi forrásként biz-
tosítani. Az önkormányzat a 2021. évi költségve-
tésben tervezi be erre a célra az összeget,
amennyiben a pályázatot a bírálók támogatják.
A képviselő-testület elfogadta a kistérségi tár-

sulásnál alkalmazott térítési díjakat, amit Sze-
rencs Város Önkormányzatának szociális rende-
letében jelenít meg. Ugyancsak jóváhagyta a
grémium a felülvizsgált társulási megállapodást,
amiben a korábbiakhoz képest nem történt je-
lentősebb változás. A képviselők határozatokat
hoztak a kistérség tulajdonában lévő, azonban
a tagönkormányzatok által üzemeltetett gépjár-
művek tulajdonjogának átadásáról az üzemel-
tető önkormányzatoknak. Az összesen hét au-
tóból kettő (2005. évi beszerzésű Renault Mas-
ter és 2011. évi beszerzésű FIAT Ducato) került
Szerencs Város Önkormányzatának tulajdonába,
amelyeknek szükséges a javíttatásuk és a jövő-
ben közösségi célokat szolgálnak.
A képviselő-testület zárt ülés keretében döntött
ingatlanvásárlásról a volt cukorgyár területén.
(Szerencs Város Önkormányzatának Képviselő-
testületének ülései teljes terjedelmében megte-
kinthető a Szerencsi Hírek YouTube csatornáján.)

Szerencs Város Önkormányzatának
Képviselő-testülete július 30-án, a pol-
gármesteri hivatal nagytanácskozó
termében tartotta rendkívüli ülését.

VÁROSHÁZI NAPLÓ

A Tokaj-Zemplén térség fejlesztéséért felelős, a közelmúltban kinevezett
kormánybiztossal, Wáberer Györggyel (fotónkon balra) folytatott megbe-
szélést augusztus 5-én Szerencsen Nyiri Tibor.
A város polgármestere hivatalában fogadta a vendéget, akivel – a közvet-
len kapcsolatfelvételen túl – egyeztetett Tokaj-Hegyalja fejlesztéséről, ben-
ne Szerencs szerepéről és lehetőségeiről és Zemplén jövőjéről. A polgár-
mester reményét fejezte ki a kölcsönösen előnyös együttműködésben, a
közös munka sikerében. A megbeszélésen jelen volt Dévald István, a Tokaj
Borvidék Fejlődéséért Nonprofit Kft. ügyvezetője.

SZERENCS ÉS ZEMPLÉN
JÖVŐJÉRŐL

Nyiri Tibornak, Szerencs polgár-
mesterének a nyár elején, a
Fecskés-városrészben megtar-
tott helyszíni bejáráson mond-
ták el az ott élők, hogy szüksé-
ges lenne kijavítani a játszótér
mellett lévő, gyalogos közleke-
désre szinte már alkalmatlan
járdaszakaszt. Ezt követően a
Szerencsi Városgazda Nonprofit
Kft. dolgozói aszfalt burkolattal
terítették a gyalogösvényt. A
Szeretlek Szerencs civil szerve-
zet segítségével pedig hamaro-
san a Hidegvölgy úti játszótér
hasonlóan, társadalmi összefo-
gással újítják majd meg az ott
lakók kedvelt közösségi terüle-
tét.

JÁRDAÉPÍTÉS 
A FECSKÉSEN
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A Szerencsi Tatay Zoltán Ifjúsági Sporttelep adott
otthont annak a sportnapnak, amit augusztus
1-jén rendeztek meg Szerencs Város Önkor-
mányzata és a miskolci székhelyű Esélyteremtő
Nonprofit Kft. közös szervezésében. Az esemé-
nyen Nyiri Tibor polgármester köszöntötte a
megjelenteket. Beszédében hangsúlyozta az ön-
kormányzat és az Esélyteremtő Nonprofit Kft.
közt kiváló a kapcsolat. A cél az, hogy a feltö-
rekvő generációnak kedvet csináljanak a ver-
senyszerű sportoláshoz, Szerencsen ehhez min-
den feltétel adott. Hudákné Orosz Judit az Esély-
teremtő Nonprofit Kft. ügyvezetője érdeklődé-
sünkre elmondta az esemény elsődleges célja a
sport népszerűsítésén túl, a szenvedélyesség
megelőzése. A sportolás segít, hogy a fiatalok
ne kerüljenek olyan közegbe, amely veszélyez-
tető tényezők közelébe vihetnék őket, mint az
alkohol és drogfogyasztás. A sportnap díszven-
dége és fővédnöke volt Dr. Hegedűs Csaba olim-

piai bajnok birkózó, edző, sportvezető aki kie-
melte, nagyon fontosnak tartja a szerencsihez

hasonló sportnapok megtartását. – Azt kívá-
nom, hogy ez a sportnap gondolatiságában a
szülőkben ültesse el, azt az igényt, hogy a gye-
rekeknek feltétlenül szükségük van sportolásra,
az egészségét meg kell megőrizni, ez a legfon-
tosabb – mondta Dr. Hegedűs Csaba. A sportnap
másik díszvendége Deák Bárdos Mihály Európa-
bajnok magyar birkózó, a Borsod-Abaúj-Zemp-
lén Megyei Birkózó Szövetség elnöke volt, aki
hangsúlyozta hosszútávú tervei között szerepel,
hogy a megyében a helyi birkózó csapatokat -
köztük a szerencsit is- fellendítse, a sportágat
népszerűsítse. Az eseményen sportbemutatókat
is tartottak többek között volt labdarúgás, súly-
emelés, úszás, kosárlabda, trike, karate, nordic
walking, komplex érzékenyítő és integrációs fel-
adatok. Az eseményt néptánc, kutya show és a
szerencsi tűzoltók színesítették.

SPORTNAPRA VÁRTÁK 
AZ ÉRDEKLŐDŐKET

A B.-A.-Z. megyei II. Kelet Felnőtt 1. for-
dulójában Tokaj csapatát fogadták a sze-
rencsiek augusztus 15-én a Tatay Zoltán
Ifjúsági Sporttelepen. A mérkőzés nem
indult jól a szerencsi focistáknak, ugyanis
a 13. percben gólt kaptak. Nem kellett
sokat várni az első hazai gólra sem, 6
perccel később Kiss Krisztián talált be a
vendégek hálójába. A 35. percben Tímár
Bence góljával 2 - 1 állásnál mentek pi-
henőre a csapatok. A második félidőben
folytatódott a szerencsiek dominanciája.
Az 54. és a 64. percben Ternyik Máté
kétszert talált a tokajiak hálójába. A 70.
percben a vendégcsapat megszerezte a
második gólját, ám a 95. percben Kor-

mány Dénes góljával eldőlt a mérkőzés.
A végeredmény: Szerencs VSE – Tokaj FC
5-2. 
– Köszönöm a játékosaimnak, hogy eny-
nyire átérezték a mérkőzés súlyát. Azt
kértem tőlük a meccs előtt, hogy 110
százalékot nyújtsanak, de ez 200-ra si-
került. Mind taktikailag, mind küzdőszel-
lemben kimagasló teljesítményt nyújtot-
tunk. Köszönjük a szurkolóknak, hogy
ennyien kilátogattak és buzdítottak ben-
nünket – mondta Nagy László a Szerencs
VSE edzője. A következő mérkőzés au-
gusztus 30-án idegenben Tiszaladány el-
len lesz. Az U19-es ifi csapat 1-4 arány-
ban kikapott a Tokaji U19-es gárdától. 

GYŐZELEM TOKAJ ELLEN

A mozgás mindenkinek kell.



Harmincadik alkalommal rendezték meg augusz-
tus 20-23. között a Zempléni Kupa Sakkversenyt
a szerencsi Bocskai István Katolikus Gimnázium
aulájában. A vírushelyzet miatt a jelenlévők lét-
száma csökkent, de a szervezők ennek ellenére
is az esemény megtartása mellett döntöttek. A
versenyre az ország minden részéről érkeztek
sakkozók, amire szép számmal neveztek fiatalok
is. A rangadót Balogh Imre, a Szerencs VSE sakk-
szakosztályának vezetője és Szabó István Sze-
rencs alpolgármestere nyitotta meg. A verseny
célja a sportág népszerűsítése, a játék és ver-
senylehetőség biztosítása, valamint a sakkbaráti
kapcsolatok erősítése. A hét fordulóból álló sakk-
versenyen három kategóriában nevezhettek a
versenyzők. Az A. csoportban a legerősebbek,
még a B. és a C. csoportban a gyengébbek mutat-
hatták meg tudásukat. A különdíjakat Nyiri Tibor, Szerencs polgármestere adta át, aki beszédében kiemelte, hogy a vírus ellenére is sikeresnek
tekinti az eseményt és reméli, hogy a sakkversenynek a továbbiakban is Szerencs ad majd otthont.
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Az előző lapszámunkban már írtunk arról, hogy a sze-
rencsi táncosok gőzerővel, hetente két alkalommal ké-
szültek az augusztus 16-án Siófokon megrendezett
versenyre. Az eseményt a város neves nagystrandján
és egyben szórakozóhelyén a siófoki Plázson tartot-
ták. A táncosok több koreográfiával és kategóriában
is neveztek. Lipták Lara – Földvári Noel kettős harma-
dik és első helyezést értek el. A Dinamik csoport ne-
gyedik, második és első helyezésekkel büszkélkedhet,
míg a Szikra-Spry Dance közös produkciója az első he-
lyezést, valamint egy különdíjat is kiérdemelt. Termé-
szetesen a borús idő ellenére sem maradt el a csapa-
toknak a jól megérdemelt balatoni csobbanás. Kovács
Annamária Cini érdeklődésünkre elmondta, hogy visz-
szanézve a videókból a koreográfiában vannak még
hibák. – Látjuk mely lépéseken kell javítani, csinosítani.
Az elkövetkező időben ezeknek a korrigálásával fo-
gunk foglalkozni – mondta Kovács Annamária Cini.

SZÉP EREDMÉNYEK A TÁNCVERSENYEN

A koronavírus sem akadályozta meg a kecskeméti rendezőket abban,
hogy megtartsák a XX. Messzi István Emlékversenyt a város súlyemelő-
jének tiszteletére. Messzi István az 1988-as szöuli olimpián ezüstérmes
sportember 29 éve hunyt el autóbalesetben. A nevét viselő kecskeméti
sportcsarnokban minden évben augusztusban tartják meg az emlékver-
senyt. Az idei augusztus 15-ei viadal kereken a huszadik volt, amelyen
Szerencs VSE két fiatal súlyemelője képviselte városunkat. Serdülő kor-
osztály 61 kg súlycsoport 138 kg összetettel 2. helyen végzett Morvai Ba-
lázs. Serdülő 76 kg súlycsoport 112 kg összetettel a dobogó első helyére
lépett fel Fábián Léna. Mindkét versenyző egyéni csúcsokkal zárta a ver-
senyt.

JÓL SZEREPELTEK
A SÚLYEMELŐK

XXX. ZEMPLÉN KUPA SAKKVERSENY

Fotó: magánarchívum

Fábián Léna gyakorlat közben. (Fotó: magánarchívum)

Fiatalok a sakktáblánál.



Kos: III. 21. – IV. 20.
Nagyszerű időszak következhet, amikor

az élet több területén élvezheti ön az előnyös
helyzeteket. Különösen a munkában alakulhat-
nak jól a dolgok. Nem kedvez viszont az idő a
külfölddel kapcsolatos ügyeknek, utazásoknak.

Bika: IV. 21. – V. 20.
Az egész éves kemény munka után iga-
zán megérdemel egy kis pihenést. Ne

féljen az ismeretlentől, fedezzen fel új helyeket,
próbáljon ki új izgalmas dolgokat, bátran éljen
a lehetőségekkel, amit az élet görget ön elé. 

Ikrek: V. 21. – VI. 21. 
A párkapcsolatokban nem alakul min-
den úgy, ahogyan ön szeretné. Azon-

ban, ha alkalmazkodni tud a kedveséhez, akkor
együtt legyőzhetitek az akadályokat. Bátran és
őszintén beszéljétek meg egymással a zavaró
tényezőket.

Rák: VI. 22. – VII. 22.
Az elkövetkező hónapban a sikeres
kommunikáció időszaka következik.

Még az is előfordulhat, hogy szót ért olyan sze-
méllyel, akivel korábban kiásták a csatabárdot.
Ügyeljen arra, hogy ezen beszélgetést csak kis
léptékkel kezdje el. 

Oroszlán: VII. 23. – VIII. 23.
A párkapcsolatokban olyan esemény

történhet, amelynek köszönhetően a szerelmük
szorosabbá válhat. Akivel most hozza össze a
sors, a jövőt is tervezheti. Ez jótékony hatást
gyakorolhat a biztonságérzetére. 

Szűz: VIII. 24. – IX. 23. 
Ebben az időszakban nagyon jól tudja
képviselni a saját érdekeit. Különösen,

ha pénzügyekről van szó, amelynek során most
sokat elérhet, amit csak célul tűzött ki maga elé.
Azonban nem árt az óvatosság…

Mérleg: IX. 24. – X. 23. 
Ha vannak titkai, azokra most nagyon
vigyázzon, mert nagy rá az esély, hogy

ezek napvilágra kerülnek óriási botrányt okozva.
Ha nagyobb utazásra készül, az jól sikerülhet,
az életnek ezen a területén elégedettséget
érezhet.

Skorpió: X. 23. – XI. 22.
Az elkövetkező hónapban – augusztus-
ban – az anyagiak nem játszanak döntő

szerepet a magánéletében. A párkapcsolata
úgy alakulhat, ahogyan szeretné. Nagyon jó idő-
szak vár önre, élnie kell minden adódó lehető-
séggel.

Nyilas: XI. 23. – XII. 21.
A munkában történhetnek olyan válto-

zások, amelyek miatt elégedettséget érezhet.
Ez a helyzet jó hatást gyakorol a biztonságér-
zetére, olyan tervet is meg tud valósítani, amiről
talán korábban úgy gondolta, lehetetlen.

Bak: XII. 22. – I. 20.
Az idő most kedvez az utazásnak, de az
is lehet, hogy olyan esemény történik

önnel, amely miatt az élete másfajta mederbe
terelődik. Ezt a helyzetet körültekintéssel kell
kezelnie, a jól átgondolt döntések ideje érkezett

el. 
Vízöntő: I. 21. – II.19.
Az elkövetkező hónapban a pénzügyek

terén nagyobb óvatosságra van most szüksége,
mert figyelmetlenség miatt veszteség vagy kár
is érheti. Megeshet, hogy egy régi barátnak kell
a segítségére sietnie, emiatt akár az egész napi

rutinja is felborulhat.
Halak: II. 20. – III. 20.
A munkahelyén olyan változásra van ki-

látás, amely miatt még az is lehet, hogy több
teher nehezedik a vállára. Viszont a több mun-
ka, több bevétellel is jár. Igyekezzen minden le-
hetőséget kiaknázni.

Horoszkóp (2020. szeptember)

A rejtvény megfejtésének első fele így kez-
dődik: Egy évben egyszer eljön a nap…
VÍZSZINTES: 1. A gondolat folytatásának első
része. 8. Igen, Johann! 10. Az egyik legnagyobb
ókori görög filozófus tanainak követői. 12. A széf-
be rejt. 13. A három amigó című vígjáték egyik
főszereplője (Martin). 14. Newtonméter, röviden.
15. Tűvel sebez. 16. Somogy megyei kisváros. 18.
Alarmíroz. 20. A gondolat folytatásának má-
sodik része. 21. Nadrágra is varrják. 23. Sokak ál-
tal figyelemmel kísért (tévéműsor). 25. We … the
Champions; a Queen slágere. 27. Ágyat elhagyó.
29. Pécs centruma! 30. Teljesen kifejlett. 32. Lo-
vagok védőeszköze. 34. 1924 óta, négyévenként
megrendezett sportesemény. 36. A távolabbi.
FÜGGŐLEGES: 1. Hazai ásványvízmárka. 2. Kor-
társ színésznő (Mónika). 3. Dudva, gyom. 4.
Egyáltalán nem kedvel. 5. Táblázat vízszintes ele-
me. 6. A cink vegyjele. 7. Szolnok és Szeged fo-
lyója. 8. Működik az óra. 9. Iratcsomag. 11. A ká-
poszta vastag csutkája. 15. Iparkodó, igyekvő. 17.
Közbeszúr. 19. Mária …; 18. századi királynőnk.
22. Átver, rászed. 24. … John; népszerű brit éne-
kes, zenész. 26. Ráérős gyaloglás. 28. Hideg, szá-
mító nőtípus (az angol „vampire” szóból). 31. Ón-
nal ötvözve bronzot kapunk. 32. Amerikai pite!
33. Japán NOB-jele. 35. Páratlan lény!

Előző rejtvényünk megfejtése: Akkor a legnagyobb a sötétség, mikor a hajnal közel van. Megfejtőnk 1 db csokoládé csomagot nyert: Novák
Angéla, Szerencs, Bartók Béla u 21. A fenti rejtvény megfejtését szeptember 14-ig postázzák címünkre (3900 Szerencs, Rákóczi út 89.) vagy
adják le a Szerencsi Polgármesteri Hivatal ügyfélszolgálatán. A keresztrejtvény helyes megfejtője 1db csokoládé csomagot nyer. A nyeremény át-
vehető a Szerencsi Polgármesteri Hivatal ügyfélszolgálatán.
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Az Aranka-tető 207 méterével Szerencs legmagasabb pontja.


