
PORTRÉ
Dr. Gaál Ernő Szerencsen
élő író, költő. Munkássága
során számtalan verset,
novellát, elbeszélést írt. Az
Önkormányzat 2020. au-
gusztus 20-án „Pro Urbe
Szerencs” kitüntetésben
részesítette. Cikkünk a 9.
oldalon olvasható.
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PARKOLÓK
ÉPÜLNEK

Szerencs Város Önkor-
mányzata a „Zöld város”
projekt keretében több
várakozóhelyet is kialakít,
a meglévőket pedig kor-
szerűsíti. A beruházás so-
rán elektromos töltőállo-
mást létesítenek. Cikkünk
a 7. oldalon olvasható.

Szerencs Város Önkormányzatának képviselői szeptember 10-én jelképesen használatba adták a tele-
pülés lakóinak a kupakgyűjtő szíveket a szerencsi polgármesteri hivatal előtti területen. A gyűjtőedé-
nyekbe ásványvizes és üdítős flakonok kupakjai, a dobozos gyümölcslé vagy tej csavaros zárófeledeleit,
sőt a mosószerek, öblítők, tisztítószerek, tusfürdők, samponok, balzsamok és testápolók műanyag fe-
delei is elhelyezhetők. Kérjük a helyieket, hogy nemes célt szolgálva – hiszen az összegyűjtött hasznos
anyag ellenértékéből rászorult embertársainkat kívánjuk támogatni – és a környezetünk védelmében
használják a tárolókat.



Ferenczi Sándornét 90. születésnapja alkalmából augusztus 20-
án szerencsi otthonában köszöntötte Szabó István alpolgár-
mester, aki a városi ajándékok mellett - átadta Orbán Viktor
miniszterelnök köszöntőlevelét. Ica néni 1930. augusztus 19-én
született Monokon, és 49 éve él Szerencsen. Ica néni dolgozott
az állami gazdaságban, a malomban, valamint a helyi kenyér-
gyárban, ahonnan nyugdíjba vonult. Családja és rokonai társa-
ságában él, kedvenc időtöltései közé tartozik az olvasás, rádió
hallgatás, és a televíziózás.

Bodnár Edit: 
ÚJJÁSZÜLETVE

Rabszolga voltam eddig,
de bátran fellázadt a lelkem;
Nem tör be többé sem járom:
ha végre szabadságra leltem!
Hadd áztassa szenvedéseimet,
s parázsló bűneimet az áldott eső;
megtisztulva várom a fény születését:
jöjjön: ha jön – az új idő!

Talán az új tavasszal
feltámadok, mint Krisztus egykoron;
s ha hitem szárnyal majd:
levetem keresztem, mely ma még nyom!
Új tavasz; mosd le rólam
életem szenny szülte bánatát;
Takarja hant a kínjaimat:
testem legyőzi a gonosz halált!
Istenem, engedj új utakra,
és hagyd, hogy reméljek;
Hadd higgyem azt, hogy rám találnak
a megkésett vágyak, szenvedélyek.
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KILENCVENEDIK
ÉVFORDULÓ

ÚJABB JÁTSZÓTÉR
SZÉPÜLT MEG

Közösségi akció keretében szépült meg a Fecskési játszótér. Az
augusztus 29-ei délelőtti eseményen a Szeretlek Szerencs, civil
szervezet aktivistái, valamint a környékbeli családok és gyermekek
ragadtak ecsetet. Nyiri Tibor polgármester érdeklődésünkre el-
mondta, hogy a Szeretlek Szerencs egyik fő célja pontosan ez,
hogy társadalmi munkában megszépítsék a várost. – Jók a vissza-
jelzések, nagyszerű érzés látni, hogy egyre többen és többen van-
nak, akik tenni akarnak a városért. Terveink szerint a következő
célállomás hasonlóképpen egy másik játszótér vagy az Aranka-
tető és a fenyves lesz – mondta a polgármester. A játszótéren az
önkéntesek két gesztenyefát is ültettek, hogy amint megnőnek
hűsítő árnyékot adjon majd a játszótérre kilátogatóknak.

KARITÁSZ
GYERMEKNAP

A Szerencsi Karitász és a Bolyai János Katolikus Általános Iskola közös szervezé-
sében „ajándék gyermeknapot” tartottak augusztus 22-én. Iván Erika a Szerencsi
Karitász vezetője érdeklődésünkre elmondta, a program célja, hogy a gyerekek
jól érezzék magukat és közben tanuljanak a szeretetről, közösségről és a segít-
ségnyújtásról. Az esemény a Kisboldogasszony római katolikus templomban kez-
dődött, ahol a közös imádságot követően Pintér Bálint, a Szerencs (Kisboldog-
asszony) plébánia új káplánja, lelkipásztora, kisegítő lelkésze tartott zenés játékos
előadást. – Az Úr házában azért gyűltünk össze, hogy a karitászról beszéljünk a
gyerekeknek, amely nemcsak a felnőttek számára, hanem a fiataloknak egyaránt
fontos. Arra tanítottam a gyermekeket, hogy a szeretetet - amely bennünk van -
, ne csak maguknak tartsák meg, hanem adják át másoknak is – mondta Pintér
Bálint káplán. A programsorozat a Bolyai János Katolikus Általános Iskolában foly-
tatódott, ahol a Szerencsi Rendőrkapitányság két rendőre mutatta be a résztve-
vőknek a járőrök felszereléseit. A diákok beülhettek a rendőrautóba, felvehették
a mellényeket, sisakokat, sőt még a bilincs is kattant az apró kezeken. Az ebédet
követően a diákok kézműves foglalkozáson vettek részt, majd a várkertben a kü-
lönböző labdajátékoké volt a főszerep. A gyermeknap végén közös fagylaltozást
tartottak, és minden résztvevő ajándékkal tért haza.

A 2020. évi költészet napja alkalmából a Szerencsi Művelődési
Központ és Könyvtár versíró pályázatot hirdetett „Karanténba
zárva is szabadon szárnyalhat a lélek” címmel. A pályázatra össze-
sen 11 db vers érkezet. Az alábbi vers Bodnár Edit tollából íródott. 
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A Rákóczi Zsigmond Református Általános Isko-
lában a tanévnyitó istentisztelettel kezdődött,
amit Balázs Pál református lelkész tartott. Az el-
ső osztályosok és szüleik az intézmény aulájá-
ban vettek részt az évnyitó ünnepségen, a többi
diák a tantermekben, online követték az ese-
ményt. Az istentisztelet után Ráczné Váradi Éva,
igazgató köszöntötte a gyermekeket. Beszédé-
ben kiemelte idén összesen 500 gyermek – eb-
ből 70 első osztályos – kezdi meg a tanévet az
iskola falain belül. Az igazgatónő beszédében ki-
tért a vírushelyzetre is. Az osztálytermekben
nem kötelező a maszk, de az iskola más terüle-
tein viselése ajánlott. Reggel a szülő csak a fő-
bejáratig kísérheti a gyermeket. Az iskolába ösz-
szesen három ajtón is be lehet jutni, a főbejára-
ton az alsósok mehetnek be, az oldalsó bejára-
ton a felsősök, még a hátsó bejáratot a tanárok
használják. Belépéskor kötelező a kézfertőtlení-
tő, valamint lázmérővel mindenkit megmérnek.
Az új szabályokról a szülőket email-ben is tájé-
koztatták. A pedagógus kollégák titkos szava-
zatai alapján a 2019/2020-as „Az év tanára” el-
ismerést Bakosné Lapis Erika vehette át. Az év-
nyitó az első osztályosok nyakkendőjének felkö-
tésével zárult, mellyel immár őket is a Rákóczi
iskola diákjaivá avatták. 
Szeptember 1-jén becsengettek a Bolyai János
Katolikus Általános Iskolában is. A tanévnyitót
megelőzően szentmisén vettek részt a gyere-
kek, amit Szarvas Péter plébános tartott a Kis-
boldogasszony Római Katolikus templomban.
A hagyományos megnyitón Gaszperné Tilman
Edina, igazgató köszöntötte a diákokat. Beszé-
dében hangsúlyozta a tanrendet a pedagógu-

sokkal közösen úgy állították össze, hogy egy
esetleges nem várt esemény miatt is maradjon
még idő az év végi anyagok átismétlésére. Az
iskolában összesen 414 diák -ebből 50 első osz-
tályos- kezdte meg tanulmányait. A nyáron
nyolc turnusban 255 gyermek vett részt Erzsé-
bet táborban, amelyhez 30 pedagógus is csat-
lakozott. Az Egri Főegyházmegye 13,5 millió fo-
rinttal támogatta az iskola évközi felújítását.
Megújult hat tanterem, két vizesblokk és a ki-
dőlt fa által megrongált kerítést is helyreállítot-
ták. A 2019/2020-as év pedagógusa díjat Bod-
nár Nikoletta és Szabó Miklós kapta meg. A Kal-
kuttai Szent Teréz díjat Devera Erzsébet, hitok-
tató kapta meg. Az Emberi Erőforrások Minisz-
tériuma Közszolgálati emlékérmet adományo-
zott Maczkóné Matlák Juliannának és Molnárné
Ekker Ritának, a pályán eltöltött 40 esztendő-
ért. Ezután kiosztották az elsősöknek kiosztottá
a nyakkendőket, amellyel ők is igazi bolyaisokká

váltak. Hasonlóan a Rákóczi iskolához itt is ko-
moly protokoll szerint lehet csak belépni az is-
kola területére. 
A Bocskai István Katolikus Gimnázium és Szak-
középiskola tanulói szeptember 1-jén a járvány-
ügyi előírásokat betartva, az osztálytermekben
hallgatták végig az Jakab Tamás, igazgató be-
szédét. Elhangzott az idei év más lesz, mint az
eddig megszokott, most jobban oda kell figyel-
niük egymásra a diákoknak és pedagógusok-
nak. A gimnáziumban 497 tanuló – ebből 27
hatosztályos, valamint 93 első osztályos – kezdi
meg a 2020/2021-es tanévet. Az iskolában fel-
újították a komplett vizesblokkot, a számítás-
technikai termet, ahol új gépeket is beüzemel-
tek. Öt terem világítását korszerűsítették, a bal-
lagó osztályok termeit újra kifestették és a par-
kettát felcsiszolták. Az öltözők tisztasági festé-
sét is elvégezték. A gimnázium hasonlóan a két
általános iskolához, szigorú szabályokat veze-
tett be a koronavírus terjedése miatt. 
A Szerencsi Szakképzési Centrum Műszaki és
Szolgáltatási Technikum és Szakközépiskolában
362 tanuló – ebből 130 első évfolyamos – kezd-
te el a tanulmányait. A nyáron minden tante-
rembe új padok és székek kerültek, valamint az
irodákkal kiegészítve laminált padlót fektettek
le, elkészült a mellékhelyiségek csempézése, új
karnisokat és függönyöket akasztottak fel, fo-
lyosókat és tantermeket festettek ki. A korona-
vírus miatt belépéskor kötelező kézfertőtlení-
tésen és lázmérésen esnek át a diákokat és pe-
dagógusok. A folyosókon kötelező a maszk vi-
selése, az osztálytermekben pedig lehetőség
szerint külön padokba ültetik a diákokat. Össze-
ségében elmondható, hogy a 2020/2021-es tan-
év rendben megkezdődött, de a COVID-19 jár-
vány miatt bevezetett óvintézkedések hatalmas
plusz terhet jelentenek az iskolának.

RENDHAGYÓ TANÉVKEZDÉS
A koronavírus-járvány második hullá-
ma ellenére rendben megkezdődött a
2020/2021-es tanév szeptember 1-jén
a szerencsi iskolákban. 

Gaszperné Tilman Edina igazgató köszöntötte a diákokat a Bolyai iskolában. Fotó: Globo Televízió

Elsősök a Rákóczi iskola tanévnyitó ünnepségén.



Dr. Barva Attila, Szerencs jegyzője a COVID-19 vírus terjedésének meg-
fékezése érdekében biztonsági előírásokat rendelt el ügyintézéskor a
Szerencsi Polgármesteri Hivatalban. A szabályokról szólva a hivatalve-
zető közölte, hogy tisztelettel kérik a lakosságot, hogy csak egészséges

ember lépjen be az épület-
be. Aki nem érzi jól magát
vagy esetlege lázas, az ma-
radjon otthon! Lehetőleg
egyedül jöjjenek ügyinté-
zésre, kísérőt csak akkor
hozzon magával, ha erre
feltétlenül szüksége van. Az
ügyféltérben a szájat és az
orrot eltakaró maszk vise-
lése kötelező. Az érkezők-
nek mérik a testhőmérsék-
letét, belépéskor használni-
uk kell az érintés nélkül mű-
ködő kézfertőtlenítőt. A

várakozó helyiségben egyidőben maximum tíz fő tartózkodhat, akiknek
legalább másfél méter távolságot kell tartaniuk egymástól. Az ügyfél-
fogadási idő egyelőre nem változott. A jegyző kéri a lakosság megér-
tését és együttműködését, valamint javasolja, hogy hivatalos ügyekben
részesítsék előnyben az online ügyintézést.
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A választás napján 6-19
óráig lehet szavazni
abban a szavazókör-
ben, amelyben a vá-
lasztó szerepel a név-

jegyzékben. A szavazó-
köri névjegyzékben szereplő

választópolgár személyesen adhatja le voksát.
Átjelentkezési kérelmet a szavazásban érintett
választópolgár nyújthat be, mellyel az ország-
gyűlési egyéni választókerületben található bár-
mely településen leadhatja a voksát. Átjelent-
kezési kérelem benyújtására elektronikus úton
vagy papír alapon van lehetőség 2020. október
7. napjáig.
A mozgásában egészségi állapota miatt gátolt
választópolgár mozgóurna iránti kérelmet nyújt-
hat be online, személyesen vagy levélben, legké-
sőbb október 7. napján 16 óráig a Helyi Választási
Irodához, a szavazás napján 12 óráig pedig a sza-
vazatszámláló bizottsághoz. A kérelemnek tar-
talmaznia kell a választópolgár nevét, születési
nevét, születési helyét, anyja nevét, személyi azo-
nosítóját. Ha átjelentkezéssel szavazó választó-
polgár igényel mozgóurnát, a kérelemnek tartal-
maznia kell azt a címet, ahova a mozgóurna ki-
szállítását kéri. A kérelem letölthető a www.sze-
rencs.hu oldalról. A szavazat leadására azt köve-
tően kerülhet sor, ha a szavazatszámláló bizott-
ság megállapította a választópolgár személya-

zonosságát és személyi azonosítóját vagy lakcí-
mét, és szerepel a névjegyzékben.
A személyazonosság igazolására alkalmas: a
magyar hatóság által kiállított személyazonosí-
tó igazolvány (személyi igazolvány, régi formá-
tumú személyi), az ideiglenes személyazonosító
igazolvány, a vezetői engedély, vagy az útlevél,
ideiglenes útlevél. A személyi azonosító igazo-
lására alkalmas: a személyi azonosítót igazoló
hatósági igazolvány (lakcímkártya), vagy a ha-
tósági bizonyítvány, illetőleg igazolás a személyi
azonosító jelről. A lakcím igazolására alkalmas:
a lakcímet igazoló hatósági igazolvány, vagy a
régi formátumú személyazonosító igazolvány,
amennyiben a lakcímet tartalmazza. Személya-
zonosság és személyi azonosító vagy lakcím
csak a szavazás napján is érvényes igazolvány
valamelyikével igazolható. Szerencs város sza-
vazóköreinek címében a 2018. évi országgyűlési
választások óta nem történt változás. A szava-
zókör címe, és a szavazókörhöz tartozó utcák
listája megtekinthető a www.szerencs.hu olda-
lon.

Választással kapcsolatos
járványügyi szabályok

Tájékoztatom a tisztelt választópolgárokat,
hogy a koronavírus okozta rendkívüli helyzet-
ben a választáskor is tekintettel kell lenni a ha-
tályos járványügyi előírásokra.

A Nemzeti Választási Iroda (a továbbiakban:
NVI) utasítását követve felhívom a választópol-
gárok figyelmét, hogy a szavazóhelyiségbe ki-
zárólag egészségesen menjenek. Az esetleges
sorbanálláskor és a szavazóhelyiségben viselje-
nek maszkot és lehetőség szerint tartsák meg
a javasolt 1,5 m-es távolságot. Valamennyi sza-
vazóhelyiségben plexifal kerül kihelyezésre a
szavazatszámláló bizottság és a választópolgá-
rok egészségének védelme érdekében. AZ NVI
javaslatát figyelembe véve megkérünk minden
választópolgárt, hogy a szavazáshoz lehetőség
szerint kéken fogó tollat hozzon magával. Az
NVI választópolgárok részére tett további javas-
latai elérhetők a www.valasztas.hu internetes
oldalon.
Tájékoztatom a mozgóurnát igénylő választó-
polgárokat, hogy az NVI utasítása szerint a sza-
vaztszámláló bizottságok tagjai a mozgóurnát
igénylő lakásába nem léphetnek be. A válasz-
tópolgárnak maszkot és egyszer használatos
kesztyűt kell viselnie, ezt követően történik meg
a személyazonosság megállapítása, a névjegy-
zék aláírása és a szavazólap átadása. Miután a
szavazólapot a választópolgár a lakásában ki-
töltötte, a bejárathoz visszatérve tudja elhelyez-
ni a szavazatot tartalmazó borítékot a mozgó-
urnában.

Dr. Barva Attila,
a Helyi Választási Iroda Vezetője

BIZTONSÁGI ELŐÍRÁSOK 
A POLGÁRMESTERI HIVATALBAN

Koncz Ferenc országgyűlési képviselő tragikus hirtelenséggel bekövetkezett halálát követően 2020. október 11. napjára
időközi választás került kiírásra a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei 06. számú országgyűlési egyéni választókerületbe.

IDŐKÖZI VÁLASZTÁS OKTÓBER 11.

Mindenki számára kötelező a kézfertőtlenítő használata.
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Még el sem telt egy
esztendő a 2019. évi

önkormányzati választás
óta és az országgyűlési kép-

viselőnk tragikus halála miatt megüresedett 6.
sz. egyéni választókerületben az október 11-re ki-
írt időközi választás kampányában találtuk ma-
gunkat. Talán többen emlékeznek arra, hogy ami-
kor a Rákóczi-várban az ünnepi önkormányzati
ülésen átvettem a polgármesteri megbízólevele-
met, akkor beszédemben többek között kitértem
arra, hogy a helyhatósági választási kampány vé-
get ért, ezt követően a város építése az elsődle-
ges és legfontosabb feladat, minden tevékeny-
ségemet ennek rendelek alá. Szeretném itt és
most – tizenegy hónap elteltével megerősíte ni
–, hogy az én szándékom nem változott! Képvi-
selőtársaimmal együtt erőnket nem kímélve, hit-
tel és elszántsággal dolgozunk a település fej-
lesztése, az itt élő emberek életkörülményeinek
a javítása érdekében. Ezt tesszük akkor is, amikor
az idén tavasszal egy senki által nem prognosz-
tizált járvány első szakaszában kellett tisztesség-
gel helyt állnunk. Az önkormányzat költségveté-
sében tátongó négyszáz millió forintos hiányt a
pandémiához köthető további 80-100 millió fo-
rinttal kellett terhelnünk a lakosság egészségé-
nek a védelme érdekében, miközben napjaink-
ban is érezzük, hogy a veszélyhelyzet nem múlt
el, ezért további kiadásokkal kell számolnunk. En-
nek ellenére keményen dolgozunk azért, hogy a
már így is késésben lévő projektjeink – amelyek
hitem szerint megalapozzák a település jövőjét
– elindulhassanak és esélyt adjunk arra, hogy a
vállalt határidőre befejeződjenek. Úgy gondolom,
hogy mindannyian örömmel fogadtuk a Rákóczi
út felújított szakaszát, a parkolók létesítését, a

belváros megújulását, a csapadékvíz-elvezető
rendszer fejlesztését Szerencsen, a Fecskésen és
Ondon, a kerékpárutak kialakítását, a piac és a
közelében lévő Deák Ferenc utca átépítését, új
játszóterek létesítését és a már meglévők kor-
szerűsítését, a szabadidőparkot a Turisztikai Köz-
pont és az egykori cukorgyári hűtőtavak szom-
szédságában, a bel- és külterületi utak építését,
a Rákóczi-várban a tanösvény kialakítását. Ez
még csak a kezdet, következik majd a folytatás.
Hosszú előkészítő tárgyalás eredményeként si-
került területet eladnunk a bevásárlóközpontok
szomszédságában, ahol a jövő esztendőben
újabb áruház nyitja majd meg kapuit álláslehető-
séget ajánlva majd az itt élőknek. A napokban
került bejelentésére a Prügy felé vezető út mel-
lett, önkormányzati területen a szigetelőanyag-
gyár építése, aminek a megvalósulását elősegít-
jük és a tervek szerint 160 főnek kínál majd mun-
kalehetőséget. Nem várakoztattuk a harminche-
tes számú főút építésének az előkészítésével
megbízott beruházót a munkájában. A város ha-
tárában, Miskolc irányában lévő önkormányzati
területet értékesítettük és a napokban elkezdő-
dött a régészeti feltárás is, amivel közelebb ke-
rültünk a Gesztely-Szerencs közötti pályaszakasz
négysávosításához. Mindezeket csupán azért
említettem, hogy bizonyítsam: az alig tizenegy
hónapja megválasztott képviselő-testület nem
tétlenkedett, az eddigi eredményeink biztatóak,
amiket a jövőben is szeretnénk szorgalmasan
gyarapítani, és ezeket nem kívánom veszélyez-
tetni. Szerencs város polgármestereként – poli-
tikai hovatartozástól függetlenül – a továbbiak-
ban is együttműködöm azokkal, akik Szerencs
építésében, a közös munkában tevékenyen részt
akarnak venni, segítséget szeretnének nyújtani.

Ezért találkoztam kérésükre az október 11-ei idő-
közi országgyűlési választáson induló képviselő-
jelöltekkel, akikkel megismertettem a város rö-
vid- és hosszabb távú céljait, fejlesztési elképze-
léseinket. Korábban is kijelentettem, hogy Sze-
rencs építéséhez békére, a lövészárkok beteme-
tésére az itt élők összefogására, szakértelmére
van szükség. Célom, hogy a szekértáborokat fel-
számoljam, az ellenségeskedést távol tartsam, a
közösségeink épüljenek, a civil társadalom erő-
södjön. Minden szerencsi és ondi lakos polgár-
mestere kívánok lenni. Szeretném hangsúlyozni,
hogy az országgyűlési képviselőválasztásnál is a
város érdekeit helyezem előtérbe, ebben az idő-
szakban is cselekedetemet ennek rendelem alá. 
Nyilvánvaló, hogy a Kormány támogatását Sze-
rencs eddig is élvezte és a település fejlesztésé-
hez ez a jövőben is elengedhetetlen, hiszen utol-
só lehetőségként kerülnek majd felhasználására
az európai uniós támogatások, amiből az önkor-
mányzatnak részesednie kell. A polgármester
többek között ezeket mérlegeli, amikor véle-
ményt alkot és félre teszi érzelmeit, korábbi sé-
relmeit. A választópolgárok pedig majd hitük és
meggyőződésük alapján döntenek. A megvá-
lasztott képviselőnek másfél éve lesz arra, hogy
bizonyítsa Szerencs melletti elkötelezettségét, a
városért történő felelősség vállalását. A 6-os
számú választókerületben 42 településen élő
emberek határoznak majd 2020. október 11-én
a képviselő személyéről. Ebben Szerencsnek
meghatározó a szerepe, az itt élők szavazata je-
lentőséggel bír. 
Ezért is biztatok mindenkit arra, hogy október
11-én minél többen járuljanak majd az urnák
elé!

Nyiri Tibor Szerencs polgármestere

Tisztelt Szerencsiek és Ondiak!
Ahogy napjainkban az új fertőzések adatai is figyelmeztetnek, a koro-
navírus-járvány második hullámát érezzük Magyarországon. Borsod-
Abaúj-Zemplén megyében is napról napra emelkedik a regisztrált fer-
tőzöttek száma. A járványügyi szabályok szigorú betartása elenged-
hetetlen, hogy megvédjük az idős és krónikus betegséggel küzdő em-
bertársainkat. Szerencs Város Önkormányzata továbbra is várja a je-
lentkezőket az ÖNKÉNTES HÁLÓZATÁBA, hogy a legveszélyeztetettebb
idősek és betegek közül senki ne maradjon ellátás és gondoskodás
nélkül. Felelősséget érezve a nagyszülők és az idős emberek iránt, szá-
mítunk mindenki segítségére, aki vállalja az önkéntes munkát, illetve
térítésmentesen felajánlja szolgáltatását, ezzel is támogatva a karitatív
összefogást.
Ha ön egészséges, 18. életévét betöltötte és úgy érzi, szívesen csatla-

kozna Szerencs Város Önkormányzata önkéntes csapatához, akkor vár-
juk jelentkezését.
Hívjuk és várjuk mindazokat, akik:
– bevásárlást és gyógyszerkiváltást vállalnak,
– a beszerzett tartós élelmiszert és gyógyszereket eljuttatják a meg-
adott címre.
– szakképzettséggel gondozást vállalnak.
Jelentkezéskor kérjük közölje telefonszámát, e-mail címét és azt, hogy
miben tud segíteni és milyen időpontban.

JELENTKEZÉS: Telefon: (06 47) 565-204. 
E-mail: onkentes@szerencs.hu

Számtalanszor bebizonyították már a helyiek: ha szükséges van rá, ak-
kor nagy erőket tudnak mozgósítani, összefogásból példát mutatnak.
Tegyünk most is így! Nyiri Tibor, polgármester

ÖNKÉNTESEK JELENTKEZÉSÉT VÁRJÁK!

TETTEKKEL, HITTEL, MEGGYŐZŐDÉSSEL
SZERENCS FEJLESZTÉSÉÉRT
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A katolikus egyház 110 millió forintból újítja fel a Kisboldogasszony temp-
lom túloldalán található egykori iskolát és volt úttörőházat. A több mint
90 éves épületet eredetileg a katolikus egyház iskolának építette, ám az
államosítás után kikerült a felügyelete alól, de továbbra is főként iskola-
ként üzemelt. A rendszerváltás után a katolikus egyház visszakapta a tu-
lajdont, viszont az ingatlan romlott állaga és az a tény, hogy a felújításra
akkor nem volt pénz, sokáig megpecsételte a szebb napokat is látott két-
szintes épület sorsát. Szarvas Péter esperes érdeklődésünkre elmondta,
a munkálatok májusban kezdődtek el, egyelőre még nem tudják, hogy
mikor fog befejeződni, hiszen teljes körű felújítást terveznek. Ez magába
foglalja a tetőszerkezet és nyílászárók cseréjét, a belső szobák kifestését,
a teljes villamoshálózat, víz, gáz, és fűtés korszerűsítését és számtalan
kisebb-nagyobb javítást. A kétszintes épület felső emeletén kerülnek ki-
alakításra a lakó és vendégszobák, a földszinten pedig az irodák és rak-
tárak. A tervek szerint a felújítás után a plébánia ide költözik át, a jelen-
legi pedig óvodaként működik tovább.

MEGÚJUL A KATOLIKUS PLÉBÁNIA

Pintér Bálint Szerencs új káplánja. Az atyát Ter-
nyák Csaba egri érsek a mezőkövesdi Jézus Szí-
ve Plébániáról helyezte át augusztus 1-jével a
Szerencsi Kisboldogasszony Római Katolikus
Plébániára. Pintér Bálint Jászberényben szüle-
tett, gyermekéveit is ott töltötte. – A családom-
nak van szőlőbirtoka és borászata, ezért először
elkezdtem az agrármérnöki egyetemet, de vé-
gül nem fejeztem be. Tapasztalatszerzés és ka-
landvágyból két év alatt többször dolgoztam
szőlészeti magánvállalkozásokban külföldön,
majd ezután kezdtem el papi tanulmányaimat
– meséli az atya. 2018-ban diakónussá szentel-
ték -ez az egyházi rendnek az első fokozata-,
amelyet követően Diósgyőrben szolgált és ta-
nított. – 2019 júniusban diplomáztam és 2019.
június 22-én az Egri Bazilikában pappá szentel-
tek. A lelkipásztori szolgálatomat 2019. augusz-
tus 1-jétől a mezőkövesdi Jézus Szíve Plébánián
kezdtem el, majd pontosan egy év elteltével im-
máron Szerencsen folytatom küldetésemet –
mondta Pintér Bálint. Nagyon tetszik neki a vá-

ros, az emberek kedvesek és segítőkészek. Az
atya napi rendszerességgel tanít hittant a Bolyai
iskolában, a Rákócziban és a Bocskaiban, emel-
lett egyházi szertartásokat celebrál. Kiemelt fel-
adatának tekinti a fiatalok nevelését. – Nem
akarom a diákjaimat túlterhelni ismeretekkel,
de természetesen az alapműveltség átadására
szükség van. Fontos, hogy ne egy kötelező
kényszerként éljék meg az órai tanításom, ha-
nem sokkal inkább egyfajta közösségi élmény-
ként maradjon meg bennük. Ezért az órai szü-
netekben rendszeresen ott maradok velük be-
szélgetni, hogy személyes kapcsolat alakuljon
ki köztünk. Ezáltal szeretnék több közösségi
csoportot is létrehozni, hogy a későbbiekben
közösen, a tanárokkal együtt menjünk túrázni,
táborokat szervezzünk, énekeljünk, jótékony-

kodjunk, egyszóval együtt közösen tegyünk va-
lami jót. Tapasztalataim szerint a fiatalokat a
személyes kapcsolatokon kívül az online térben
is jól meg lehet szólítani, ezért igyekszem a kö-
zösségi médiában is jelen lenni. – mondta az
atya. Pintér Bálint a beszélgetés végén elmesél-
te, hogy a papok egész életükre választanak
egy jelmondatot, amely egy sötét komor órá-
ban a fényt jelenti számukra. Ez adhat erőt a
folytatáshoz. Pintér Bálint atya János evangéli-
umából választotta a 16. fejezet 33. verset,
amely így szól „Bízzatok, én legyőztem a vilá-
got.” – Azért gondoltam erre, mert meggyőző-
désem szerint nekünk nem kell győzködnünk és
nem kell beszállni emberi játszmákba, mert mi
már győztünk. Jézus győzött, és mi, a győztes
oldalon állunk – hangsúlyozta Pintér Bálint.

ÚJ KÁPLÁN ÉRKEZETT SZERENCSRE

Hittanóra a Bolyai iskolában.
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Egy új és teljesen modern szívultrahangot vizsgáló műszerrel gazdago-
dott az Egyesített Szociális és Egészségügyi Intézet eszközparkja. Az új
General Electric által gyártott modellt már több hete használják az intéz-
ményben és az eddigi tapasztalatok rendkívül pozitívak. A műszer segít-
ségével a különböző szívbetegségek diagnosztikáját nagyobb pontos-
sággal lehet megállapítani, mint a korábbi 15 éves elhasználódott társával.
Ez azért fontos, mert rengeteg felmérés bizonyítja, hogy Magyarországon
a szív- és érrendszeri betegségek vezető haláloknak számítanak, kiugróan
magas az elhunytak aránya. Havonta akár négyezer is lehet azoknak a
pácienseknek a száma, akik e betegség következtében meghalnak. A la-
kosság 30-35 százaléka magasvérnyomásban szenved, amely szintén ki-
emelkedő Európa más országaival összevetve. – Az új eszköz a mai kor-
nak megfelelően modernebb szoftverrel és érzékelőkkel van felszerelve,
ami nagyban segíti a diagnosztizálást. Jobban megfigyelhetők a szívko-
szorúér betegség különböző stádiumai, a szívbillentyű hibák – mondta
Dr. Gerges Gábor a Miskolci Megyei Kórház kardiológus adjunktusa. A
szakorvos szerint megfelelő diétával, kellő pihenéssel és sportolással so-
kat tehetünk szívünk egészségnek a megőrzéséért.

ÚJ SZÍVULTRAHANG MŰSZER ÉRKEZETT

Létrehozásának 45. évfordulójára emlékeztek az egykori Simai Ifjúsági
Tábor alapítói szeptember 12-én. Az helyszínen megtartott eseményre
szép számmal érkeztek az egykori alapítók, szervezők, dolgozók, hogy
tiszteletüket tegyék a tábor jubileumi évfordulóján. Bacsó János a ren-

dezvény főszervezője, az egyik alapító érdeklődésünkre közölte, hogy
rajta kívül Eperjesi István és Balogh Sándor vállalt kiemelkedő szerepet
a simai létesítmény létrehozásában. Az egykori úttörőtábort eredetileg
a Tisza- partján, Csobaj közelében tervezték felépíteni. Azonban az akkori
pártvezetés úgy döntött, hogy a tábort Simán kell létrehozni, mert a te-
rületet ott szinte ingyen biztosította az akkori tulajdonos. A tábort nehéz
munka árán építették fel, kezdetben a területén még csak sátrak álltak,
a bungallók csak évekkel később épültek fel. Nyiri Tibor, Szerencs polgár-
mestere beszédében kifejtette, hogy a 2017-ben felújított tábor remek
helyszín az iskolásoknak és a nyaralni vágyóknak, hiszen festői környe-
zetben jól felszerelt, modern szálláshelyek, közösségi helyiségek várják
a látogatókat. A polgármester szerint az új helyszín kiválasztása nem is
lehetett volna jobb, hiszen a simai emberek vendégszeretete, a környék
érintetlensége egy igazi kincs, amit Szerencs Város Önkormányzatának
sokáig meg kell őriznie. Az eseményen az egykori alapítók emléktábát
avattak a tábor 45. éves évfordulójára, majd ezután a bungallók szom-
szédságában egy-egy fát ültettek az utókornak.

ALAPÍTÓK A SIMAI TÁBORBAN

A városban egyre nehezebben lehet találni parkolóhelyet, van olyan nap-
szak amikor szinte egyáltalán nincs parkolóhely, emiatt például sokan
szabálytalanul állnak meg gépjárművükkel a gyalogosok közlekedését
biztosító járdákon. Szerencs Város Önkormányzata a „Zöld város” projekt
keretében több várakozóhelyet is kialakít, illetve a meglévőket pedig kor-
szerűsíti. A Szerencsi Fürdő és Wellnessház melletti belvárosi parkoló már
korábban elkészült, azonban mindaddig nem lehetett átadni használatra,
ameddig a Rákóczi út felújítását végző kivitelező nem végezte el a be-
járatánál található garanciális javításokat. Miután ez megtörtént, szep-
tember 11-től további harminc parkolóhely áll az autók rendelkezésére,
a Szerencsi Fürdő és Wellnessház mellett. A projekt folytatásaként meg-
újul a Béke utcai parkoló, amelyet a kivitelező július 6-án lezárt a mun-
kavégzés idejére. A beruházás során huszonnégy parkoló, továbbá kettő
mozgáskorlátozottaknak fenntartott várakozóhely kerül kialakításra, va-
lamint elektromos töltőállomást is építenek. A kivitelezés befejezése
szeptember végére várható, ezután faültetéseket végeznek és a zöldfe-

lületek kialakítását végzik el a szakemberek. Hasonló történik a piactér
közelében található Deák Ferenc utcában. – A parkolásra alkalmas terü-
leteket átalakítjuk, szegélyköveket cserélünk, az utcát aszfaltozzuk és
növényeket ültetünk a területre. A pályázatnak az egyik célja, hogy köz-
területeinken növeljük a zöldfelület arányát, élhetőbbé téve városunkat
– nyilatkozta lapunknak Nyiri Tibor polgármester.

PARKOLÓK ÉPÜLNEK, FÁKAT ÜLTETNEK

Dr. Gerges Gábor vizsgálat közben.

Szabó Sándor (b) Bacsó János
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– Összességében jó termés várható a 2020-as
évben a Tokaji Borvidéken – mondta el szer-
kesztőségünknek Gaál Mihály szőlész-borász.
Az előző évhez képest az idén kicsit később in-
dult el a szőlőnek a fakadása, ám ennek elle-
nére nagyon szépen kifejlődtek a bogyók és a
fürtök. Volt egy nagyon csapadékos időszak
amikor rövid időn belül nagy mennyiségű eső
esett, ez bizonyos esetekben hátráltatta a nö-
vényvédelmet, sok helyen még eróziós károkat
is okozott. A korai szőlőfajták szüretelése – Irsai
Olivér, Zéta, Kabar – szeptember elején elkez-
dődött. Az egyes területeken már a Muskotályt
is szedik a termelők, ám sok helyen még későb-
bi időpontban tervezik a szüretet. – Túl sokat
azonban nem érdemes várni, mert jelenleg sok
a nedvesség a talajban, a szőlőszemek már
megszívták magukat, és ha erre a későbbiek-
ben esik egy nagyobb eső, akkor a termés je-
lentős része kárba veszhet – mondta a szakem-
ber. A Furmintért és Hárslevelűért 80-90 forintot
adnak a felvásárlók, a Muskotályért kicsit ma-
gasabb 120 forintot fizetnek kilogrammonként.
– Tudni kell, hogy ezek az árak lényegesen ala-
csonyabbak a korábbi évek kínálatánál, ami azt
jelenti, hogy aki csak szőlőtermesztéssel foglal-
kozik, az sajnos nem tud eredményt elérni. Ma
nem lehet nyereséget termelni, ha 100 forint

alatt van egy kiló szőlőnek az ára. Véleményem
szerint, aki csak ebből él az sajnos veszteségek-
kel fogja zárni ezt az évet, vagy éppen nullára
hozza ki a ráfordítást. Ez már nem az első ilyen
év, ami ahhoz fog vezetni, hogy újabb szőlő par-
cellák válnak majd műveletlenné, így csökken
majd a szőlőterületek nagysága – mondta Gaál
Mihály. Az évet csak tovább nehezítette a ko-
ronavírus-járvány. – Az éven a vendéglátás na-
gyon visszaesett, az éttermek és hotelek az

éves szinten alig rendeltek borokat, jelenleg a
piacon többletkínálat van, ami sok helyen -saj-
nos a térségünkben is- a zöldszüretet eredmé-
nyezte. Fájó pillanat a termést megsemmisülni
látni – mondta a szakember. Az éven elegendő
volt 5-6 permetezést elvégezni, nem jelentkez-
tek erőteljesen a különböző betegségek. Össze-
ségében tehát elmondható, hogy az átlagostól
valamivel jobb termés várható az idén Tokaj-He-
gyalján.

AZ ÁTLAGOSTÓL JOBB TERMÉS VÁRHATÓ

Sportorvosi szakrendeléssel bővült szeptem-
ber 18-án a Szerencsi Egyesített Szociális és
Egészségügyi Intézet szolgáltatása. A rende-
lőintézetben heti egy alkalommal sportegész-
ségügyi szakrendelésre is lehetőség nyílik. –
Szerencsen és a környéken sok egyesület és
sportoló van, nagyon nagy hiány volt az ne-
künk, hogy a korábbi sportorvosi szakrendelés

szűkös kapacitású volt. Mi annak örülünk,
hogy a rendelőintézet helyiséget és lehetősé-
get adott arra, hogy beindítsunk egy önálló
sportegészségügyi ellátást, Dr. Riskó Ágnes fő-
orvosnővel, aki rendelkezik a megfelelő szak-
képesítéssel. Bízunk benne, hogy a környék
sportolói ezáltal hamarabb esnek át alkalmas-
sági vizsgálaton, ami szükséges a versenyszin-

tű sportoláshoz – mondta Dr. Bobkó Géza, az
intézmény igazgató főorvosa. Dr. Riskó Ágnes
főorvos érdeklődésünkre elmondta a vizsgá-
laton szigorú szabályok szerint megy a vizsgá-
lat. A sportoló már kettő előre kitöltött kérdő-
ívvel érkezik a szakrendelésre. Az egyikben a
korábbi sérülések és betegségek adatai szere-
pelnek, a másik most a járvány miatt egy CO-
VID-19-el kapcsolatos kérdőív. A szakorvosnak
a vizsgálatot megelőzően a központi adatbá-
zisban minden olyan korábbi adat is a rendel-
kezésére áll, mint például a különböző eltiltá-
sok, betegségek és sérülések. Ezek után kö-
vetkeznek olyan általános vizsgálatok, mint a
vizeletvizsgálat, EKG, súly és magasság, sze-
mészeti vizsgálat, vérnyomás mérés. – Már
rengeteg telefon érkezett hozzánk időpont
foglalásra, hogy mikor jöhetnek rendelésre,
úgy gondoljuk a kihasználtsággal nem lesz
probléma – mondta Dr. Riskó Ágnes főorvos.
Nyiri Tibor polgármester, a Szerencs VSE elnö-
ke elmondta a sportszakosztályok kitűnő
örömmel fogadták a hírt, hiszen nem kell el-
menni Tiszaújvárosba, Sátoraljaújhelybe, vagy
éppen orvosokat idehívni, ami mind pluszkölt-
séggel járt, hiszen ezeket nem a sportólók, ha-
nem minden esetben az egyesületek fizetik.

SPORTORVOSI RENDELÉS AZ ESZEIBEN



– Meséljen kérem a gyermekkoráról!
– Sárospatak alsó határában születtem 1949.
október 10-én, amit a helyiek csak a Rózsás ta-
nyaként emlegetnek. A nagyszülők és a szüleim
egy háztartásban laktak. Sárospatakon jártam
általános iskolába és mivel a szüleim földműve-
sek voltak, ezért 1964 és 1968 között a Sáros-
pataki Rákóczi Gimnáziumban – a mai reformá-
tus gimnázium – tanultam. Érettségi után Szar-
vason felvételt nyertem a helyi mezőgazdasági
technikumba, később a főiskolát is elvégeztem.
– Az első versei már ekkor megszülettek.
– Igen, már egészen fiatalon nagy érdeklődést
mutattam a szépirodalom iránt. Édesapám min-
den pillanatot kihasznált arra, hogy verseket
mondjon nekünk. Fejből tudta Petőfi Sándor,
Arany János, Kölcsey Ferenc, Csokonai Vitéz Mi-
hály, Vörösmarty Mihály, és még sok más nagy
magyar költő művét. Nekem ez nagyon tetszett,
ezért már egészen fiatalon én is megpróbálkoz-
tam a költészettel. Persze ezek korántsem vol-
tam tökéletesek, a korai verseim megmaradtak
gyermeki szinten. Haladtak az évek, és én egyre
több és több verset írtam, majd egyszer Sáros-
patakon hirdettek egy versírói pályázatot, amin
én is részt vettem. Az volt a jeligém, hogy „Pró-
ba, szerencse.” Sajnos itt egy hatalmas csalódás
ért, mert nagyon leminősítették a műveimet. Ez
akkora traumát okozott nekem, hogy harminc
évig letettem a tollat.
– Hogyan került Szerencsre?
– 1981-ben kerültem Szerencsre, amikor édes-
apám ide költözött a nyugdíjas éveit tölteni. A
húgom Szerencsen ment férjhez, s az édesapám
úgy gondolta legyen együtt a család, egy város-
ban. Még ebben az évben a Szerencsi Rendőr-
kapitányságon kezdtem el dolgozni, és levelezőn
elvégeztem az egyetemet.
– Mikor kezdett el újra a költészet felé for-
dulni?
– Amikor Szerencsre kerültem és nyomozóként
elkezdtem dolgozni érdekes fordulatot vett az
életem. A bűnözők a kihallgatáson egészen egy-
szerűen megnyíltak nekem, elmesélték az élet-
történetüket, amik közül számos megragadott.
Volt egy megyei rendőrségi újság, aminek Elri-
asztó volt a címe. Én ebben kaptam egy kis ha-
sábot, ahol ezeket az érdekes történeteket leír-
tam. Teltek az évek, haladtam felfelé a rendőr-
ségi ranglétrán, sőt még a Miskolci Rendészeti
Szakközépiskolában -mai szakgimnázium- is ta-
nítottam. Egy barátom hívta fel a figyelmemet

arra, hogy Szerencsen alakult egy helyi költőket
tömörítő csoport, a Hegyaljai Alkotók Társulása.
A tagjai elolvasták a megjelentett történeteimet,
és az ő unszolásukra újra megpróbálkoztam a
versírással. 1998 és 2001 között 45 verset írtam. 
– Mikor lépett be a Hegyaljai Alkotók Tár-
sulásába?
– 1996-ban csatlakoztam a civil szervezethez,
ekkor még egy éves frissen alakult volt a társu-
lás. A barátaim, de legfőbbképpen a húgom és
Bódi István szerencsi költő beszéltek rá a tag-
ságra. Rövidesen alelnök lettem, amely tisztsé-
get hat évig töltöttem be, majd további tíz évig
láttam el az elnöki teendőket. 2012-ben a meg-
romlott egészségügyi állapotom miatt mondtam
le. Tizenhat év alatt, rendkívül sok verset írtam,
sőt még egy 580 oldalas antológia is megjelent
– több alkotó műveit tartalmazó válogatás –
nem is a küllemére vagyok nagyon büszke, ha-
nem a tartalmára. A magyar irodalom nagyjai
közül például Petőfitől, Kölcseytől, Jókai Annától,
Kányádi Sándortól írt versek vannak benne. A
könyvben Szerencset is bemutatom az olvasó-
nak. Ezt a kötetet 500 példányban nyomtattam
ki és szinte azonnal elfogyott. 
– Hogyan működik a társulás?
– Amikor megalakul egy ilyen társulás, létrehoz-
nak egy alapító okiratot. Ebben célkitűzéseket
fogalmaznak meg, mint például olyat, hogy
évente egy alkalommal pályázatot kell hirdet-
nünk, ami kiterjed a képzőművészetre is. Továb-
bá alkotótáborokat szervezünk, legtöbbet Tar-
calon. Emellett igyekszünk többször is találkozni
egymással, ahol előadjuk saját költeményeinket.
Sajnos az évek alatt egyre fogy a tagok száma.
Régebben még ötven feletti tagsággal rendel-
keztünk, mára már jó, ha húsz ember maradt.
Sokan talán emlékeznek még Miskolcon 1973-
tól 2013-ig működött a Kelet Irodalmi Alkotó-
csoport. Sajnos ők megszűntek, mi még kitar-
tunk, de félek mi is erre a sorsra fogunk jutni. A
mai fiatalokat – tisztelet a kivételnek – már nem
igazán érdekli a versírás.
– Tagsága alatt mire volt a legbüszkébb?
– Amikor a Hegyaljai Alkotók Társulása hatéves
volt, 2001-ben megrendeztük a „Hat éve hatunk”
című rendezvényt, amin több mint 300 vendég
vett részt. Az ország szinte minden tájáról ér-
keztek városunkba költők, írók. Olyan neves elő-
adók is mint Dévai Nagy Kamilla, Mary Zsuzsi. A
rendezvényen kölcsönösen meghallgattuk egy-
más verseit. Sokan máig úgy emlegetik az ese-

ményt, hogy két nap erejéig Szerencset a ma-
gyar kulturális élet fővárosává tette.
– Miből merít ihletet versírás közben?
– Ez nagyon érdekes kérdés, ugyanis én nem
úgy írok verset, mint a legtöbb kortárs költő,
hogy órákat gondolkodik, hogy miről írjon. So-
kan prózába megírják előre a vers vázlatát, amit
később kifejtenek. Én ezzel ellentétben képes
vagyok arra, hogy hajnalok hajnalán is felkeljek
az ágyból és papírt meg tollat ragadjak. Bármi-
ből ihletet tudok meríteni, legyen az egy újság-
cikkben olvasott mondat, vagy a rádióban hal-
lott történet, ami megragadja a fantáziám.
– Milyen témájú verseket ír?
– Szerelmes, hazafias verseket szeretek a leg-
jobban írni. Ezt tekintem a sajátomnak, ebben
tudok a leginkább kiteljesedni. Hagyományos 19.
századi verseket írok. Egy jó rímért mindent ké-
pes vagyok odaadni.
– Szóval akkor van egy múzsája?
– Természetesen. Úgy hívják, hogy Gál Éva. Mis-
kolcon ismertem meg, ott dolgozott, ahol én ta-
nítottam. Ő is hozzám hasonlóan verseket írt. Az
évek alatt annyira közel kerültünk egymáshoz
lelkiekben, hogy őt múzsámmá fogadtam.
– Mivel tölti jelenleg a mindennapjait?
– Sajnos az egészségügyi állapotom az utóbbi
időben megromlott, így nem tudok sokat utazni,
de próbálom magamat elfoglalni. Az utóbbi öt
évben sok verset írtam, szeretek olvasni, más al-
kotók műveit lapozgatni. Szeretem az állatokat,
több macskám is van, szabadidőmben velük fog-
lalkozom, de leginkább a költészetnek szentelem
napjaimat. N.I.

Dr. Gaál Ernő Szerencsen élő író, költő. Munkássága során számtalan verset, no-
vellát, elbeszélést írt. 1996 és 2002 között a Hegyaljai Alkotók Társulásának az
alelnöke volt, és további tíz évig a civil szervezet vezetőjeként tevékenykedett.
Az önkormányzat 2020. augusztus 20-án „Pro Urbe Szerencs” kitüntetést ado-
mányozott neki Szerencs város közéletében, a művészeti élet területén végzett
kiemelkedő teljesítményéért. Az alábbiakban vele beszélgettem.

A KÖLTÉSZET AZ ÉLETEM
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A munka elvégzésére az önkormányzat az ered-
ményes közbeszerzési eljárást követően a MEN-
TO Környezetkultúra Korlátolt Felelősségű Tár-
sasággal kötött vállalkozási szerződést. Az épít-
kezés tervezett befejezési határideje a 2020-as
esztendő vége. A beruházás a Szerencs 032
hrsz-ú, 4638 hrsz-ú és 4286/2 hrsz-ú, önkor-
mányzati tulajdonban lévő külterületi mezőgaz-
dasági utakat érinti. 
A 032 hrsz-ú út ingatlan felújításra kerülő sza-
kaszának nyomvonalát az alábbi helyszínrajz
szemlélteti:
A Szerencs 032 hrsz-ú mezőgazdasági út felújí-
tásával közvetlenül érintett ingatlanok helyrajzi
száma: 4347/1, 4347/2, 4349, 4350, 4351, 4352,
4353, 4354, 4355, 4356, 4357, 4358, 4359,
4360, 4361, 4362/1, 4362/2, 4728, 4727, 4749,
4726, 4725, 4724, 4719, 4718, 4717, 4716, 4714,
4713, 4712, 4739, 4748, 4747, 4746, 4710/2,
4710/1, 4709, 4708, 4745, 4744, 4707, 4706,
4704, 4703, 4702, 4701/1.

A műszaki kialakítás
A 032 hrsz-ú út felújításának hossza 770 m. A
kivitelezés eredményeként egy 3,5 méter széles,
kétoldalt 50-50 cm padkával ellátott, stabilizált
alapszerkezetű, teherbíró, egyenletes felületű
zúzottköves burkolattal ellátott közlekedési pá-
lya kerül kialakításra. Az út víztelenítésére teljes

hosszon egyoldali útárok készül. 
A 4638 és 4286/2 hrsz-ú út ingatlan felújításra
kerülő szakaszának nyomvonalát az alábbi hely-
színrajz szemlélteti:
A Szerencs 4638 hrsz-ú mezőgazdasági út fel-
újításával közvetlenül érintett ingatlanok hely-
rajzi száma:

4625, 4626, 4627, 4628, 4631, 4630, 4629,
4614, 4615, 4616, 4633, 4635, 4617.
A Szerencs 4286/2 hrsz-ú mezőgazdasági út fel-
újításával közvetlenül érintett ingatlanok hely-
rajzi száma: 4371, 4372/2, 4373, 4374, 4375/2,
4375/1, 4376, 4377, 4378, 4701/2.

A műszaki kialakítás
Az egymáshoz csatlakozó 4638 és 4286/2 hrsz-
ú utak teljes felújítási hossza mindösszesen 497
folyóméter. A kivitelezés eredményeként három
méter széles, kétoldalt 50-50 cm padkával ellá-
tott, stabilizált alapszerkezetű, teherbíró, egyen-
letes felületű zúzottköves burkolattal ellátott
közlekedési pálya kerül kialakításra. 
Az építkezéssel együtt járó kellemetlenség el-
viselésében számítunk a felújításokkal érintett
mezőgazdasági területek tulajdonosainak a tü-
relmére és együttműködésére.
Kérjük, hogy kérdés esetén forduljanak Deák
Zsolt és Ekkerné Piricz Ilona kollégáinkhoz az
alábbi elérhetőségeken: 

Deák Zsolt: 
(47) 565-200, e-mail: deak@szerencs.hu, 

Ekkerné Piricz Ilona:
(47) 565-217, e-mail: ekkerne@szerencs.hu.

Nyiri Tibor
Szerencs polgármestere

LAKOSSÁGI TÁJÉKOZTATÓ 

KÜLTERÜLETI MEZŐGAZDASÁGI 
ÚTFELÚJÍTÁSOK

Szerencs Város Önkormányzatának beruházásában külterületi mezőgazdasági útfelújítások kezdődnek, ami a Vidékfej-
lesztési Program keretében kiírt vidéki térségek kisméretű infrastruktúrájának és alapvető szolgáltatásainak fejlesztésére
benyújtott pályázaton elnyert európai uniós pénzügyi forrásból valósul meg.
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A BMH Nonprofit Kft. szolgáltatási területén havonta egyszer kerül
begyűjtésre az ép öblös üveg, melyhez átlátszó „ÜVEGHULLADÉK
GYŰJTŐZSÁK” feliratú zsák (postaládában elhelyezve, és ürítéskor
pótolva) díjmentes a lakosságnak.
A gyűjtőzsákba az ép, egész sörös-, boros-, pezsgős-, befőttes-, és
egyéb öblös üveget lehet elhelyezni.
Az üveghulladékkal teli zsákokat a járatnapokon reggel 6 óráig, az
ingatlan elé közterületre, jól látható helyre kell kihelyezni! A megtelt
zsákokért a szállítási napokon cserezsákokat biztosítunk! 
A gyűjtőzsákban törött öblös üveget és síküveget ne helyezzenek
el, mert azokat munkatársaink munkavédelmi okokból azokat nem
szállítják el!
Gyűjtőzsákok (akár több darab is) átvető lakcímkártya felmutatásá-
val a cég szerencsi ügyfélszolgálati irodájában (3900 Szerencs, Eper-
jes utca 7 sz.) Nyitva tartás: hétfő, kedd, csütörtök, péntek: 8-16 óra,
szerda: 8-20 óra.
Az üveghulladék elszállításának az időpontja Szerencsen: október
20, november 17, december 15. (keddi napok).

AZ ÜVEGET 
IS ELSZÁLLÍTJÁK



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.

ügyeleteS gyógySzertárak
Centrum gyógyszertár
Szeptember 28. – október 4. és október 26. – november 1.: 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: Na-
ponta 22 órától másnap reggeli nyitásig. (Orvosi ügyelet igénye szerint.)
Oroszlán gyógyszertár
Október 5-11.: Cím: Szerencs, Bekecsi út 8. Telefon: (0647) 361 433. Nyit-
va 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 ügye-
let igénye szerint.)
Alba gyógyszertár
Október 12-18.: 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
Október 19-25.: 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.)

SZERENCSI hírekhírek IRÁNYTŰ12
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Házasságot kötöttek: 
Kovács Géza – Bartus Fruzsina Judit, Takács Alexandrosz – Koncsol
Csilla, Szemán János – Szabó Judit, Rácz György – Condea Klaudia,
Hering József – Budai Alexandra, Bonadio Raffaele – Szabó Kata,
Lengyel Dávid – Nagy Viktória, Belinszky Sándor – Tér Petronella
Anna.

Elhunytak: 
Roskó Lászlóné sz. Répási Mária (71).

ANYAKÖNYVI HÍREKA Központi Statisztikai Hivatal (KSH) 2020. szeptember 19.
és november 22. között teljes körű mezőgazdasági össze-
írást végez.
A tízévenként megtartott felmérés célja, hogy nyomon kövesse a
mezőgazdaság szerkezetében bekövetkezett változásokat, illetve
pontos és hiteles adatokkal szolgáljon a hazai gazdaságirányítás,
az EU és a gazdálkodók részére, amelyhez az adatszolgáltatók
nagyban hozzájárulnak részvételükkel és a pontos adatszolgálta-
tással, ami kötelező. Szerencsen ezt a tevékenységet Meczóné Sza-
bó Renáta végzi, aki fényképes igazolvánnyal rendelkezik. Kérem
a lakosságot, hogy segítsék a munkáját.

Nyiri Tibor polgármester

AGRÁRCENZUS 2020



Az ashwagandha más
néven álombogyó, vagy
indiai ginzeng, latin ne-
vén: Withania somnifera.

Előfordulási helye Indiá-
ban a Himalája lejtői, Kelet-

Afrika és a Közel-Kelet. Az in-
diai ayurvédikus gyógyítás egyik leg-

alapvetőbb gyógynövénye, évszázadok óta
eredményesen használják. Nem rokon a gin-
zengfélékkel, csak a hatásbeli hasonlóság miatt
hívják ezt is ginzengnek. Hasonlóan a ginzeng-
hez egy adaptogén növény, mely a mellékvese
kérget tudja stimulálni ezáltal csökkenti a szo-
rongást, kontrollálja a stresszt és a depresszió
ellen is hatékonynak bizonyul. Mint minden
adaptogént ezt is maximum 2-3 hónapig aján-
lott folyamatosan szedni, utána rövidebb szü-

net javasolt. Az ashwagandha gyökere tonizá-
ló, vizelethajtó, zsírégető hatású, afrodiziákum,
de használják székrekedés, álmatlanság, reu-
ma, köszvény, fekély, kólika és pattanások ellen
is. A növény levelei keserűek, láz, illetve fájdal-
mas duzzanatok esetén ajánlottak, míg a ma-
gok parazita ellenesek. Számos tanulmányból
az derült ki, hogy az ashwagandha lelassítja,
megállítja, illetve visszafordítja az idegsejtek

sorvadását, ezért felhasználható Alzheimer-,
Parkinson-kór és más neurodegeneratív beteg-
ségek kezelésére a betegség bármely szaka-
szában. Remek agyserkentő, segíthet az agyi
idegsejtek regenerálódásában, javítja a memó-
riát, miközben a koncentrációkészséget is fo-
kozza.

Vitelki László,
Gyógynövénybolt

Előző játékunk megfejtése: A rózsagyökér rendkívüli sajátossága, hogy adaptogén. Nyer-

tesünk: Králik Györgyné, Szerencs Szabadság u. 15/3. szám alatti olvasónk, a Szerencsi

Gyógynövénybolt (Szerencs, rákóczi út 108.) ajándékcsomagját nyerte. Az ajándékutalvány át-

vehető a Szerencsi Polgármesteri Hivatal recepcióján. Új kérdésünk: Mire jó az ashwagandha

gyökere? Megfejtéseiket október 19-ig postázzák címünkre (3900 Szerencs, Rákóczi út 89.)

vagy adják le a Polgármesteri Hivatal recepcióján.
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A HÉT GYÓGYNÖVÉNYE: AZ ASwAGANDHA

Nem csak finom, de rendkívül sok fontos táp-
anyagot is rejt magában a sütőtök. Sok jót te-
hetünk szervezetünkkel, ha étrendünkbe beépít-
jük a rendszeres sütőtökfogyasztást. Nagyjából
húsz dekagramm sült vagy főtt sütőtök napi A-
vitamin-szükségletünk több mint dupláját tar-
talmazza. Az A-vitamin rendkívül fontos a sze-
mek egészségéhez. A zöldségben bőven vannak
karotinoidok, amelynek élénk narancsszínét kö-
szönheti, a béta-karotint a szervezet A-vitamin-
ná alakítja át. A sütőtök rendkívül sok tápanya-
got tartalmaz. Különösen jó a már említett A-,
emellett B-vitamin-, kálium-, réz- és mangánfor-
rás. A sütőtök emellett extra magas béta-karotin
tartalma miatt segíti a látást, sőt az időskori ma-
kula degeneráció ellen is jótékonyan hat. A fej-
lett társadalmakban az időskori látásromlás
egyik vezető oka napjainkban az úgynevezett
szemfenéki meszesedés, orvosi kifejezéssel ma-
kula-degeneráció. A sütőtök fogyasztása jóté-
kony hatást gyakorol a bőrünk állapotára is. An-

tioxidáns tartalma a szabad gyökökkel harcol,
melyek a bőr öregedését is okozzák. A nyári
napfény káros UV sugárzását tehát sikerrel el-
lensúlyozhatjuk nagy mennyiségű sütőtök fo-
gyasztással. Rendszeres sütőtök fogyasztással
fényes hajat, erős körmöket és kisimult bőrt ta-
pasztalhatunk. A sütőtök magas káliumtartalma
miatt szabályozza a szervezet vízháztartását. Jó-
tékony fegyverünk lehet a kellemetlen vizesedés
ellen. Vértisztító hatása miatt a köszvénykitűnő
ellenszere, esszenciális olaja serkenti az A-vita-
min felszívódását. Magas vitamintartalma miatt
gyulladásos betegségek, megfázásos, meghűlé-
ses problémák, de tüdőgyulladás és egyéb tü-
dőkárosodások kezelésekor se feledkezzünk
meg róla. Enyhíti az allergikus köhögést, tüsszö-
gést, csökkenti az asztmarohamokat. 100
gramm tök mindössze 26 kcal-t tartalmaz. A sü-
tőtök gyümölcshúsán kívül a sütőtökben egy
igazi kincs is található: a tökmag. Az egészséges
zsírsavak mellett kiváló minőségű növényi fe-
hérjét, rostokat és egy sok mikrotápanyagot –
beleértve a vasat, a cinket, a rezet és a mangánt,
valamint a B3-vitamint és az E-vitamint – tar-
talmaz. A tökmag kalóriatartalmára ügyelni kell,
mert nem olyan alacsony, mint a gyümölcshús-
nak: 100 gramm 500 kalóriát rejt. A sok táp-
anyag és az alacsony kalóriatartalom miatt el-
mondható, hogy a tök igazi fogyókúrás étel.
Több kutatás is igazolja, hogy a rostban gazdag
étrend segíti a fogyást, egyben az egészséges
testsúly fenntartását is. A főleg októberben be-
érő sütőtök eredetileg Mexikóból és Texas vidé-
kéről származik, a spanyolok hozták be Európá-
ba Amerika felfedezése után.

Rovatunkban ezúttal egy igazi őszi klasszi-
kust a tejszínes sütőtökkrémleves elkész-
tési módját ismertetjük meg olvasóinkkal.
Hozzávalók 4 személyre: 1 db nagy sütőtök,
2 dl főzőtejszín, 2 db húsleveskocka, 1 l víz, 1 ge-
rezd fokhagyma, 1 db kisebb vöröshagyma, 1 te-
áskanál só, 1 késhegynyi bors, 1 késhegynyi sze-
recsendió, 1 késhegynyi gyömbér, evőkanál olaj.
Elkészítése: A sütőtököt megmossuk, meghá-
mozzuk, a magokat eltávolítjuk, majd kisebb
kockákra vágjuk. A vöröshagymát ezután fel-
aprítjuk, majd kevés olajon megpirítjuk. Hozzá-
adjuk a sütőtököt, két-három percig sütni hagy-
juk, közben fokozatosan lassan keverjük. Ízesít-
jük sóval, borssal, szerecsendióval, gyömbérrel,
zúzott fokhagymával. Ezután felöntjük vízzel,
igény szerint tehetünk bele leveskockát. Lefedd-
ve, főzni hagyjuk 15-20 percig. Amikor a tök pu-
ha, botmixerrel pépesre daráljuk. Hozzáöntjük
a tejszínt és megvárjuk amíg rottyan egyet a
tűzön. A végén pirított tökmaggal szórjuk meg
a tányérra szedett krémlevest. Jó étvágyat!

RECEPTKLUB:

TEJSZÍNES SÜTŐTÖK-
KRÉMLEVES

A SÜTŐTÖK
JÓTÉKONY HATÁSAI



Szerencs Város Önkormányzatának beruházásában az idén augusztusban
újabb szakaszához érkezett Ondon a csapadékvíz-elvezető rendszer lé-
tesítése, ami a települési környezetvédelmi infrastruktúra - fejlesztések
pályázaton elnyert európai uniós pénzügyi forrásból valósul meg. Az el-
múlt időszakban ütemesen haladt a kivitelezés a településen. A Fő út
páratlan oldalán a meglévő földárok nyomvonalában teljes hosszon, azaz
közel 420 méteren elkészült a burkolt vízelvezető árok a nyomvonalat
érintő kapubejárókkal együtt. Szeptember közepén a Fő út 143/1 sz. in-
gatlantól a Jókai útig tartó zárt, betoncsatornát készítik, aminek ered-
ményeként 95 méter zárt rendszer létesül, majd a kapubejárók helyreál-
lítása lesz a feladat. A kivitelező a Görgey úti nagyszelvényű csapadék-
víz-elvezető árok földmunkálatainak túlnyomó részét is elkészítette a
Szerencs patak torkolatáig. Az elkövetkező időben a Fő úti csatornaépí-
téssel párhuzamosan történik a Görgey Artúr utca Fő út felőli felső sza-
kaszán 140 méter hosszon árokburkolat kialakítása és a Szerencs-patak
felőli szakaszon kisebb burkolások, kőszórás, árokszelvény igazítások,
gyepesítés következik. A beruházás készültsége szeptember közepén

hatvan százalékos, a kivitelezőtől kapott tájékoztatás alapján az ondi te-
lepülésrészt érintő fejlesztés befejezését október közepére tervezik.
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ÜTEMESEN HALAD AZ ÉPÍTKEZÉS ONDON

A jogszabályban meghatározott minimum létszámú gyermeket sem írat-
ták be helyből az ondi tagóvodába, valamint a vírusjárvány is körültekintő
intézkedésekre sarkallta az önkormányzatot, ezért Szerencs Város Képvi-
selő-testületének döntése alapján szeptembertől átmeneti időszakra fel-
függesztette a gyermekintézmény működtetését. Az érintett gyermekek
a Szerencsi Óvoda és Bölcsőde Napsugár, illetve Gyárkerti épületében
kezdték meg a 2020/2021-es nevelési évet. Az Ondi Csillagfény Gyermek-
sziget az utóbbi időben küszködött a folyamatosan csökkenő gyermek-
létszám miatt. A nevelési törvény ugyanis kimondja, az óvoda csak akkor
kaphat működési engedélyt, ha a minimális létszámot, azaz tizenkét gyer-
meket a szüleik beíratnak. Azonban jelenleg összesen hat szülő döntött
úgy, hogy az ondi tagóvodába kívánja elhelyezni a gyermekét. A vírus-
helyzet és a hiányzó létszám együttesen eredményezte azt, hogy az óvoda
átmenetileg nem nyitja meg kapuját. Nyiri Tibor polgármester hangsú-
lyozta, az önkormányzat tervei között nem szerepel, hogy bezárják az
ondi tagóvodát, az intézmény sorsát a helyben élő szülők döntik el.
Amennyiben biztosított lesz a szükséges csoportlétszám, akkor a város
önkormányzata továbbra is biztosítja a működéshez szükséges feltétele-
ket. Erre 2021. május 30-ig van lehetőség, ugyanis eddig az időpontig kell
újra értékelni a tagóvoda jövőjét. Addig is az intézményben több szobát
kifestenek, elvégeztek számos már régóta esedékes karbantartási mun-
kát, továbbá gondozzák a létesítmény udvarát. Ez az idő alkalmas arra is,
hogy megvizsgáljuk az ingatlan hasznosításának lehetőségeit – nyilat-
kozta lapunknak a város polgármestere.

ÁTMENETILEG BEZÁRT 
AZ ONDI TAGÓVODA

Hetvenegy éves tállyai beteg lett rosszul szeptember 16-án a reggeli órák-
ban a szerencsi rendelőintézetben, aki szakrendelésre érkezett az egész-
ségügyi intézménybe. A helyben lévő orvosok azonnal hozzá láttak az
idős asszony ellátásához, majd újraélesztéséhez, ami egy-két alkalommal,
igaz rövid időre sikeresnek is bizonyult, hiszen visszatértek az életjelek.
Közben a helyszínre vonult a mentők esetkocsija és mentőhelikoptert is
riasztottak, azonban a beteg életét a gyors és kitartó szakszerű orvosi
beavatkozás sem tudta megmenteni. Az elsődleges információk alapján
valószínű, hogy halálát szívbetegsége okozta.

HALÁLOS
ROSSZULLÉT

A Szerencsi Hírek
következő száma

2020. október 30-án
jelenik meg.
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A hivatalos szűkkörű eseményen Pásztor Dániel,
a Tiszáninneni Református Egyházkerület püs-
pökhelyettese vette át szimbolikusan Nyiri Tibor
polgármestertől az intézmény kulcsát. Az át-
adás több szempontból is előnyös, hiszen az
egyházkerület több pénzügyi forrással rendel-
kezik az intézmény működtetésére, az önkor-
mányzatnak pedig takarékossági szempontból
volt fontos. – Meggyőződtünk a tárgyalásokon,
hogy az egyház több pénzt kíván fordítani a
működtetésre, mint amennyi az állami támoga-
táson kívül az önkormányzatunk rendelkezésére
állt. Évente 100 millió forinttal kellett a városi
kasszából kiegészíteni az intézmény költségve-
tését, amiből sajnos nem jutott már a korsze-
rűsítésére, a munka- és elhelyezési körülmények
javítására. Ugyanakkor az ellátottak kisebb
aránya érkezik helyből az otthonba. Vélemé-
nyem szerint az átadással mindannyian nyer-
tünk – mondta Nyiri Tibor polgármester. Pász-
tor Dániel, a Tiszáninneni Református Egyház-

kerület püspökhelyettese is hasonlóan örömét
fejezte ki eseményen. – Azt tapasztaltuk, hogy
az ellátottak és a családtagjaik is, akik ránk bíz-
ták a szeretteiket nagy örömmel fogadták a
hírt. Az első lépésben a bentlakók sok különb-
séget még nem fognak érezni, de a későbbiek-

ben lelkiekben, testiekben tapasztalni fogják azt
a többletet, amit mi, mint az új fenntartó be
szeretnénk vinni az intézménybe – nyilatkozta
Pásztor Dániel. Az új fenntartó az idősek ottho-
na dolgozóinak további munkalehetőséget kí-
nált.

A REFORMÁTUS EGYHÁZ 
AZ ÚJ FENNTARTÓ

Szerencs Város Önkormányzata koráb-
bi döntése alapján átadta szeptember
1-ével a Szerencsi Idősek Otthona fenn-
tartását a Tiszáninneni Református
Egyházkerületnek.

Szerencs Város
Önkormányzata
nevében ezúton is
köszönöm mind-
azoknak a szemé-
lyeknek, szerveze-
teknek, vállalko-
zásoknak a segít-

ségét, akik a tavaszi koronavírus-járvány idején
felajánlásaikkal járultak hozzá az eredményes
védekezéshez, a város lakóinak egészségének
a megőrzéséhez. A pénzbeli adományokból
maszkot, fertőtlenítőt, gumikesztyűt vásárol-
tunk, amelyeket közintézményekben dolgozók-
nak, az idős emberek gondozásában közvetle-
nül részt vevő szociális munkásoknak juttattunk
el. Eddig összességében 80-100 millió forint ösz-
szeget fordítottunk a védekezésre.
Napjainkban, a járvány második szakaszában is
szükség van a felelős magatartásra, az óvintéz-
kedések betartására, az összefogásra, munkánk
támogatására, amire a jövőben is számítunk!

Nyiri Tibor
Szerencs polgármestere

Támogatók: Képes Trend Kft. 490 db maszk,
Miskolci Likőrgyár Zrt. 200 db 0,5 l ásványvíz,
Pelikán papírbolt Inno-Sept kéztisztító és 16 l
betegfürdető gél, Nestlé Szerencsi gyár 100 db
maszk, Szerencsi Városüzemeltető Nonprofit
Kft. 400 db maszk, Koncz Ferenc 180 db Ultra
Sol kézfertőtlenítő szer, Oroszlán patika 12 l kéz-
fertőtlenítő folyadék, 12 l felületfertőtlenítő szer,
1db érintés nélküli lázmérő, Zemplén-Szalon Kft.
340 db maszk, Rozsnyai család tartós élelmiszer
csomag, Kínai Evangélikus Gyülekezet 800 db
gumikesztyű, 25 db teljes vé-
dőruha, 30 db sebészeti
maszk, 60 l fertőtlenítő, 40 db
COVID-19 gyorsteszt, 4000 db
szájmaszk, Borsod-Abaúj-
Zemplén Megyei Kormányhi-
vatal – Demeter Ervin 305 l
hypo.
Önkéntesnek jelentkezett:
27 fő. 
Pénzbeli utalások: Kondás
Tamás és Nagy István – Kona
Therm Kft. 200.000 Ft, Ano-
ním 10.000 Ft, Anoním 50.000

Ft, Horváth László és Horváth Ádám – Leonar-
do-ÉP Kft. 150.000 Ft, Dr. Gál András 100.000
Ft, Anoním 40.000 Ft, Dr. Egeli Zsolt 100.000 Ft,
Anoním 5.000 Ft, Szerencsi Testvérvárosi Egye-
sület 100.000 Ft, Anoním 50.000 Ft, Kovács Já-
nos 10.000 Ft, Nagy Gábor (Erdei Ferenc utca)
100.000 Ft, Kecskésné Nagy Edit 25.000 Ft, Dr.
Berecz Anna 100.000 Ft, Anoním 50.000 Ft, Va-
szil Erzsébet az összeg nem publikus, Rudolf
Anett az összeg nem publikus, Nyiri Tibor
100.000 Ft.

KÖSZÖNET AZ ADOMÁNYOKÉRT

Pásztor Dániel (balra), Jónyer Lajosné diakóniai referens és Nyiri Tibor polgármester.



Harmadik alkalommal rendezte meg a Hegyalja
Kapuja Mozgáskorlátozottak és Fogyatékkal
Élők Egyesülete a Rákóczi-vár színháztermében
a Szerencsi Abylimpiát. A szeptember 10-én
megtartott eseményt Koroknay Károly az egye-
sület elnöke és Nyiri Tibor polgármester nyitotta
meg, aki beszédében kiemelte, hogy Szerencs
Város Önkormányzata elkötelezett támogatója
marad az egyesületnek. A polgármester a Sze-
rencsi Művelődési Központ és Könyvtárral egye-
tértésben az esemény idejére biztosította a Rá-
kóczi-vár színház és árkádos termeit, továbbá

az önkormányzati képviselők a pénzügyi alap-
jukból 90.000 forinttal járultak hozzá a sport-
rendezvény megtartásához. Ezt követően az ár-
kádban a tagok kézműves alkotásait tekintették
meg a résztvevők. A III. Szerencsi Abylimpián a
célba dobás, teke, labda pattogtatáson kívül,
puzzle és üvegfestés is várta a résztvevőket. Ko-
roknay Károly az egyesület elnöke elmondta, a
program a kikapcsolódás mellett remek alkalmat
teremt arra, hogy közelebb hozzák egymáshoz
a különböző korosztályú és társadalmi helyzet-
ben élőket. A sportrendezvényre a térség szá-

mos településéről érkeztek sportolni vágyó
szépkorúak.

III. SZERENCSI ABYLIMPIA
hírekhírek SPORT16 SZERENCSI

A Balaton-átúszás egy évente visszatérő nyári sportesemény, amelyet július
első szombatján szerveznek. Az idén a koronavírus-járvány miatt az eredeti
időponthoz képest egy hónappal később, augusztus 1-jén, 38. alkalommal ren-
dezték meg a Lidl Balaton-átúszást. A nevezők a megszokott módon Révfülö-
pön szálltak vízbe, majd az 5,2 kilométeres táv megtétele után a balatonboglári
Platán strandon értek partot. A távot szabadon választott úszásnemben lehe-
tett teljesíteni, és bárki rajthoz állhatott, akinek az egészségi állapota lehetővé
tette. Az idei verseny nem csak a megváltozott időpont miatt volt rendhagyó,
hanem azért is, mert először rendeztek féltávos futamot, amit összesen 940
fő teljesített. A hagyományos 5,2 kilométert 7828-an küzdötték le, köztük több
szerencsi sportoló. A versenyzőknek átlagosan három óra, a leggyorsabbaknak
egy óra az idejük. A Szerencs VSE úszó szakosztályából két versenyző indult el
szülői felügyelettel. Kazsik Csenge már másodszor teljesítette a távot, Kere-
cseny Fanni most először indult el és együtt értek a célba 3 óra 8 perc 57 má-
sodperc alatt. Az 5,2 kilométeres szakaszon továbbá Váczi Kíra, Fige Bertalan,
Koromházi Máté, Szabadkai István, Körömi László, Kazsik Sándor, Szilágyi Csa-
ba, Tóth Mariann, Butykai Zoltán, Kerecseny Ádám csobbantak a vízbe és si-
keresen értek partot. Gratulálunk a versenyzőinknek!

ÁTÚSZTÁK A BALATONT

A legnagyobb magyar kerékpárverseny, a Tour
de Hongrie, amelyet 2020-ban immár 41. alka-
lommal rendeznek meg szeptember 1-jén Sze-
rencset is érintette. A Tour de Hongrie az esz-
tergomi Bazilikától rajtolt és a Kékestetőn ért
véget, a verseny összesen 5 szakaszból állt. Az
országúti viadalon húsz csapat állt rajthoz,
minden együttes hat versenyzőt indíthatott –
így a viadal mezőnyének létszáma elérte a 120
főt. A kerékpárosok a 37-es számú főúton Sá-
rospatak felől érkeztek, és szó szerint átszágul-
dottak a városon Miskolc irányába. A 4. etap,
amely városunkat is érintette összesen 171 km
hosszú volt Kazincbarcikán ért véget. A Tour
de Hongrie utolsó 5. etapja a legnehezebb az
úgynevezett királyetap. Miskolc és hazánk leg-
magasabb pontja, a Kékestető között 188 kilo-
méter volt a táv, de a versenyzőknek kétszer is
meg kellett küzdeniük a meredek emelkedők-
kel. Először el kellett jutniuk Mátraházáig, má-
sodszor pedig tovább egészen a Kékes tetejére.

A verseny utolsó szakasza már önmagában
sem egyszerű, amit az időjárás a hideg 13 fokos
hőmérséklettel és a borús idővel csak tovább
nehezített. A királyetapon Valter Attila az utol-
só kilométeren indított támadására senki sem
tudott reagálni, így a versenyt tizenöt eszten-
dős szünet után újra magyar nyerte meg. A To-

ur de Hongrie egy kilencvenöt éves múltra visz-
szatekintő nemzetközi országúti kerékpárver-
seny, ami egyben a legnagyobb magyar kerék-
párverseny, az ország nemzeti körversenye. Az
első Tour de Hongrie-t 1925-ben rendezték
meg, a magyar kerékpárosok a francia körver-
seny, a Tour de France mintájára.

SZERENCSEN A TOUR DE HONGRIE

Ügyességi játék labdákkal.



A Telkibánya ASE együttest fogadták hazai pályán szeptember 12-én a
Szerencs VSE labdarúgói. A B.-A.-Z. megyei II. Kelet Felnőtt 5. fordulójá-
ban a szerencsiek már a mérkőzés első percében Jäger Máténak köszön-
hetően megszerezték a vezetést. A csapatok 3-0-ás szerencsi vezetéssel
mentek pihenőre. A második félidőben is folytatódott a szerencsiek do-
minanciája, valóságos gólzápor zúdult a vendégcsapatra. A támadásokat
a szerencsiek most még agresszívabban vitték véghez, aminek az ered-
ményeképpen sorra születtek a gólok. A második félidőben a hazaiak
összesen 10 alkalommal találtak a vendégcsapat hálójába. A telkibánya-
iak nem igazán tudtak mit kezdeni a kialakult helyzettel, védelmük nem
tudta kivédeni a szerencsiek támadásait. A végeredmény: Szerencs VSE
– Telkibánya ASE 13-0. Az ifi csapat szintén 13-0 győzelmet vívott ki. –
Gyenge színvonalú mérkőzésen ilyen arányban is megérdemelt győzel-
met arattunk a szimpatikus Telkibánya ellen. Jó volt a játékvezetés. Gra-
tulálok az ifi győzelméhez, egyre jobban látszik az új edzőjük által végzett
munka – nyilatkozta Nagy László a szerencsiek edzője.
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A Szerencs VSE női kézilabdaszakosztálya július
utolsó hetében kezdte meg a nyári felkészülést
az őszi szezonra. Hajdúszoboszlón augusztus 3-
8. között edzőtáborban vett rész a serdülő és
a felnőtt csapat egyaránt, ahol napi 3 edzést
tartottak. Nyíregyházán augusztus 15-én
strandkézilabda tornán vettek részt, ahol a fel-
nőtt csapat az első helyet, a serdülők az ifjúsági
korcsoportban a harmadik helyet szerezték
meg. A folytatásban hetente három edzéssel
készültek a bajnokságra. A tréningek alkalmával
a labdabiztonság, a koordináció az erő- és gyor-
saságfejlesztésre összpontosítottak. – Igyek-
szek változatos feladatokat adni, de nagyon
oda kell figyelni arra, hogy a tudásuknak meg-
felelő edzésmunkát végeztessek velük. Sajnos
a koronavírus-járvány teljesen derékba törte az
előző szezonunkat. Nyolc hónapon keresztül ve-
zettük a felnőtt bajnokságot, az ifiben harmadik
helyen voltunk, az U13 és U14-es csapataink is

sorra nagyszerű mérkőzéseket játszottak. Saj-
nos ez a mesevonat március közepén megállt
és nem indulhatott tovább – mondta el érdek-
lődésünkre Katona Krisztina edző. A felnőtt csa-
patból Koppán Nikolett kapus igazolt át másik
csapathoz. Új játékosként Blahó Renéta érkezett
Inárcsról. A szakosztály történetében először in-
dít serdülő csapatot a bajnokságban. A felnőtt
csapatból két játékos – akik 2004-es születésű-

ek –, Bőcsi Anna és Tálas Dorina, továbbá, visz-
szatért a szakosztályhoz Ficsor Debóra, így ve-
lük együtt összeállt a tíz fős serdülő csapat. 
– Az első mérkőzésen Gyöngyös ellen nagy
arányú vereséget szenvedtünk, ám a második
mérkőzésen szeptember 18-án a Borsodi Sport
Klub I. csapatát már 20-21-re legyőztük. A fel-
nőtt csapat mérkőzései októberben indulnak 
– mondta Katona Krisztina edző.

ELSÖPRŐ GYŐZELEM

Fotó: Globo Televízió

KITARTÓAN EDZETTEK A NYÁRON

Jól indult a 2020/2021-es szezon a Szerencs VSE asztaliteniszezői számára,
hiszen mind a két csapat az első mérkőzésen győzedelmeskedett. Az NB
II-es csapat augusztus 6-án hazai pályán 11-7 arányban győzte le a váci-
kat. Az NB III-as gárda nagyarányú győzelmet aratott a tiszaújvárosi Brass
Fitt játékosaival szemben. A végeredmény 14-4 lett a szerencsi fiúk ja-

vára. A következő mérkőzésen augusztus 12-13. között mindkét csapat
Debrecenbe látogatott. Az augusztus 12-ei mérkőzésen 9-9 arányú dön-
tetlen született. – Ki kell emelnem a két fiatal játékosunkat, Fónagy-Árva
Pétert és Köllő Ábelt, akik igazolják a beléjük fektetett bizalmat, hiszen
mindketten 3-3 mérkőzést nyertek. Lehoczki Gábor 2, Köllő András 1 mér-
kőzéssel járult hozzá a kialakult eredményhez. Úgy tűnik, hogy az idő-
sebbeknek kell felvenni jobban a ritmust, és akkor nagyon szép ered-
ményt érhetünk el a szezon végére – mondta Köllő András edző. Az au-
gusztus 13-ai összecsapáson 10-8 lett a végeredmény a szerencsiek ja-
vára. – Korály Tibor 4, Lövey Ádám és Sárossy Balázs 2–2, Zeller Gábor
pedig 1 pontot szerzett a csapatnak, illetve a Korály–Lövey kettős a páros
mérkőzést is megnyerte. Itt is ki kell emelni fiatal játékosunk, Sárossy Ba-
lázs szép teljesítményét. Reméljük, hogy az utánpótlást jelentő asztali-
teniszezőink továbbra is ilyen jól fognak teljesíteni a szezon folyamán –
nyilatkozta Köllő András edző.

BÍZTATÓ SZEZONKEZDET

Fotó: Globo Televízió

Fotó: magánarchívum



Kos: III. 21. – IV. 20.
Októberben a csillagok a tanulásra és is-

meretvágyra lesznek a legnagyobb hatással.
Ezért a Kos jegy szülötteinek érdemes ezt az
időszakot a tanulásra, és az új ismeretek elsa-
játítására fordítania.

Bika: IV. 21. – V. 20.
Ha valamilyen belső probléma gyötri,
akkor jó, ha ebben az időben kellő tá-

volságot tart másoktól, mivel ezzel a problémá-
val Önnek kell megbirkóznia. Miután túl lesz raj-
ta, jóval erősebbé válik majd a személyisége.

Ikrek: V. 21. – VI. 21. 
Az októberi időszak a párkapcsolatokra
helyezi a fókuszt. Az eddig meg nem

beszélt problémák, elfojtások most elemi erővel
törhetnek a felszínre. A magánéleti gondjaiba
ne engedjen beleszólást senkinek, próbálja meg
egyedül megoldani.

Rák: VI. 22. – VII. 22.
Októberben a csillagok rengeteg erővel,
kitartással és felelősségérzettel látják el,

amire ebben az időszakban igencsak szüksége
lesz. A szingliként élő Rák jegyűek számára ez
a periódus ideális lesz a lelki társuk megtalálá-
sára.

Oroszlán: VII. 23. – VIII. 23.
A hónapban nemcsak a rokoni kapcso-

latai, hanem a partnerkapcsolatai is kiemelt fi-
gyelmet érdemel. Próbálja meg velük tölteni a
szabadidejét. Ebben az időszakban az ingatlan-
nal kapcsolatos ügyei is szerencsésen alakulnak.

Szűz: VIII. 24. – IX. 23. 
A csillagok szerint tanácsos a felszínre
kerülő problémák megoldását későbbre

halasztania. Ugyanakkor ez az időszak kiváló
lesz az emberi kapcsolatai alakulásában főleg,
ami a kapcsolatépítést illeti.

Mérleg: IX. 24. – X. 23. 
Az október a Mérleg jegyűek számára
a családról és a partnerkapcsolatról fog

szólni. A szerettei az adott körülményektől és
döntésétől függetlenül is kitartanak Ön mellett.
Szerelmi vagy párkapcsolatban viszont viharfel-
hők gyülekeznek.

Skorpió: X. 23. – XI. 22.
Az elkövetkező időszakban valószínűleg
sokat fog töprengeni, és előfordulhat,

hogy a múltbéli események kiértékelésével tölti
majd az idejét. Mivel senki sem fogja zavarni a
köreit, ezért nyugodtan időt szakíthat a gon-
dolkodásra.

Nyilas: XI. 23. – XII. 21.
A Merkúr erőteljes hatása miatt nehe-

zen lesz képes döntéseket hozni. A határozat-
lansága miatt meglehet, hogy elszalaszt egy re-
mek lehetőséget. A magánéletben viszont po-
zitív energiák árasztják el.

Bak: XII. 22. – I. 20.
A munka szempontjából ez az időszak
kimondottan nyugodt lesz. A korábbi

erőfeszítéseinek hála, októberben még jobban
kiélvezheti a megkülönböztetett figyelemmel
járó előnyöket.

Vízöntő: I. 21. – II.19.
Ebben az időszakban, a következő hó-
napban a csillagok szerint kifejezetten

jó hatással lesz a tartós párkapcsolatok alaku-
lására. Viszont a szingliként élőknek talán most
kevesebb esélyük lesz a lelki társuk megtalálá-
sára.

Halak: II. 20. – III. 20.
Ez a periódus – az elkövetkező hónap –
egy kimondottan pozitív időszak lesz a

Halak számára a karrier szempontjából. Ha elő-
léptetésre számít, akkor érdemes aktívan tevé-
kenykednie, és kihasználni a kínálkozó lehető-
ségeket.

Horoszkóp (2020. október)

Szalai Borbála költőnőtől idézünk: Gyorsan tel-
nek kádak, puttonyok – Prések alján édes must
csorog. Szőlőfürt a tőkén nem marad, …
VÍZSZINTES: 1. Az idézet folytatásának első része.
11. Távolságtartó (vetület, ábrázolás). 13. Apró, csekély.
14. Miskolc dombja. 15. Irracionális szám, világnapja
március 14-én van. 16. Fakad. 17. Erdei gyümölcs. 18.
Kossuth-díjas néhai grafikus (János). 21. Egykori főmél-
tóságra vonatkozó. 23. Nem szomjazik tovább. 25.
Visszafelé is ugyanúgy fut! 26. Ha törik, ha …; minden-
képpen. 28. Humorista (Iván). 29. Működik a toll. 30.
Borszívó eszköz. 32. Belül sima! 33. Horvát pénznem.
34. Több az elegendőnél. 37. Hírlapárus munkahelye.
FÜGGŐLEGES: 1. Sorszámnévképző. 2. Üzenet, bizal-
masan. 3. Választ sürgető szócska. 4. Newtonméter,
röviden. 5. Londoni év! 6. Kétszáz negyede. 7. Maga-
sabb fokra emel, régiesen. 8. Szerbia egyik legnagyobb
városa. 9. Ének vége! 10. Szűk helyen gubbaszt. 12. Si-
milis … gaudet; hasonló a hasonlónak örül. 16. Zuhan.
17. Semmikor. 18. Felcseperedve férfivá érik majd! 19.
Az idézet folytatásának második része. 20. A
pénznek nincs a latin mondás szerint! 22. Eger hős vár-
kapitánya (István). 24. Oka-parti orosz város. 27. Vér-
adó. 31. Oszmán-török katonai vezető. 33. Fürdőedény.
34. Túlfűszerezett. 35. Arra a helyre. 36. Az egyik alap-
szín. 38. Azonos mássalhangzók. 39. Némán bízó!

EFEMER

Előző rejtvényünk megfejtése: Augusztus húsz a nemzeti ünnepnap. Megfejtőnk 1 db csokoládé csomagot nyert: Kanyok Istvánné, 3900
Szerencs, Nagyvárad út 37/A. A fenti rejtvény megfejtését október 19-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 átvehető a
Szerencsi Polgármesteri Hivatal ügyfélszolgálatán.
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Szabadidőpark épül a Magyar utca mellett, 
az egykori cukorgyári hűtőtavak irányába.


