
PORTRÉ
Márkus Károly Szerencsen
él feleségével. Az 1956-os
forradalom és szabadság-
harc alatt a városban a
munkástanács egyik veze-
tő személyisége volt. A
szerencsi forradalmi ese-
ményeiről mesél. Cikkünk
a 9. oldalon olvasható.
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ÉVÉRTÉKELŐ
Interjú Nyiri Tibor polgár-
mesterrel az önkormány-
zat elmúlt évben végzett
munkájáról és az elkövet-
kezendő időszak terveiről.
A beszélgetésben többek
között kitérünk a beruhá-
zásokra, a koronavírus-jár-
ványra. Cikkünk a 6-8. ol-
dalon olvasható.

Megújul a vasútállomás épülete.



Szerencsen, az Ondi úton épülő gyalogjárda
és kerékpárút mellett a régi fából készült vil-
lanypóznákat cserélik biztonságosabb és ma-
gasabb betonoszlopokra. Mivel a projekt öt
éves fenntarthatósági kötelezettséget ír elő a
beruházónak, ezért az önkormányzat egyez-
tetést javasolt az áramszolgáltatóval, mivel a
területen az elkövetkezendő időszakban nem
történhet külső beavatkozás. A helyszíni
egyeztetést követően a kezdeményezés talál-
kozott az ÉMÁSZ terveivel, így szeptember
29-én megkezdődött tíz darab faoszlop kivál-
tása a Korvin utcától felfelé Ond irányába. A
fejlesztéssel biztonságosabb lesz a környék
energiaellátása és korszerűbb a közvilágítás.

LECSERÉLTÉK
A RÉGI PÓZNÁKAT

Szakmai egyeztetésre és a
munkaterület átadására
hívta a beruházó az érde-
kelteket szeptember 23-án
a szerencsi vasútállomásra.
A MÁV Zrt. 100 millió forint
körüli összeget költ az épü-
let felújítására. Nyiri Tibor
polgármester tájékoztatá-
sul közölte, hogy az éppen
húsz esztendővel ezelőtt
renovált ingatlan új vakola-
tot, festést kap, a nyílászá-

rókat is cserélik, a peron födémszerkezetét kijavítják, korszerűsítik a gé-
pészetet és az utastájékoztató rendszert, valamint megoldják az alagsor
– pince – szellőztetését. A már megkezdett építkezés alatt zavartalanul
biztosítják az utasforgalmat, azonban a lezárt terület kerülésére, a kijelölt
közlekedési folyosók használatára ezúton is felhívja az utazók figyelmét.
Közvetlenül a főbejárat előtt a gépjárművek várakozási lehetőségét kor-
látozzák, azonban kicsit távolabb – a túloldalon – az idén nyáron átadott
parkolóban rendelkezésre áll szabad terület. A tervek szerint december
31-ig végeznek a munkákkal és megújult fényében pompázik majd Sze-
rencs patinás épülete.
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Hittanversenyt szervezett szeptember 21-én a mezőkövesdi Szent László
Plébánia és a Széchenyi István Katolikus Középiskola a helyi templom
250 éves évfordulója alkalmából. A mezőkövesdi Szent László plébánia-
templom műemléki védettségű egytornyos barokk épület, amelyet Gras-
salkovich Antal kamarai elnök terveztetése és rendelése szerint 250 évvel
ezelőtt 1770-ben Répássy András plébános építtetett meg. A megmé-
rettetésen a szerencsi Bocskai István Katolikus Gimnázium három tanu-
lója, Bodnár Gergely, Reményi Edit és Zahuczki Zsuzsanna vett rész (fo-
tónkon). Az eseményre a diákokat elkísérte Pintér Bálint káplán. – A ver-

seny három fordulóból
állt. A záró része a helyi
plébánián volt, ahol a
szerencsi diákok nem-
csak a tudásukat, ha-
nem a kreativitásukat, a
közösségben való gon-
dolkodásukat és gyor-
saságukat is megmutat-
ták. A csapatszellem vé-
gül meghozta az ered-
ményt, ugyanis a sze-
rencsi csapat az első he-
lyen végzett – tájékoz-
tatta lapunkat a káplán.

HITTANVERSENY
SZENT LÁSZLÓ NYOMÁBAN

Pályázati pénzügyi for-
rásból tizenöt új kerék-
párt kaptak az idén
nyáron a Szerencsi
Többcélú Kistérségi Tár-
sulás keretében műkö-
dő házi segítségnyúj-
tásban dolgozók. To-
vábbi kettő darab ke-
rékpárt adott át októ-
ber 8-án Nyiri Tibor pol-
gármester a támogató
szolgálatnak, így mun-
kájukkal hatékonyab-
ban tudják szolgálni az
idős embereket, akik-
nek az egészségi álla-
pota vagy szociális hely-
zete ezt indokolja. A tavaszi koronavírus-járvány hullám időtartama alatt,
az itt dolgozók úgy is segítették az idős vagy ápolásra szorult embereket,
hogy élelmiszert és háztartási cikket vásároltak, gyógyszereiket kiváltották.
– Azonban nem csak a járványhelyzetben elengedhetetlen a tevékenysé-
gük, hiszen Szerencs lakosságának az egyharmada időskorú. Az ellátás
nem csupán a városban lakóknak, hanem a kistérség több más településén
élőknek is biztosított, jelenleg közel négyszáz emberről gondoskodnak a
szakemberek, akiknek a beteg háziorvosa szükségesnek ítélte az ellátást
– mondta a kerékpárok átadásán Nyiri Tibor polgármester. A házi segít-
ségnyújtás keretébe tartozó tevékenységek fő célja nem a hozzátartozók
teljes körű tehermentesítése vagy kizárása a gondozási feladatokból, ha-
nem a szükséges mértékű segítség nyújtása a rászorulóknak a biztonságos
és zavartalan ellátásuk érdekében.

ÚJ KERÉKPÁROK 
A GONDOZÓKNAK

Kerékpárok a támogató szolgálatnak.

Bocskais diákok a versenyen.

MEGÚJUL 
A VASÚTÁLLOMÁS

Húsz évvel ezelőtt történt az épület felújí-
tása.
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Szalagavatón ünnepelték a 123 végzős diákot az iskola tanulói, pedagógusai
a vendégekkel a Bocskai István Katolikus Gimnázium udvarán október 2-
án délután. A koronavírus-járvány miatt sokáig kérdéses volt, hogy hol és
milyen formában tartsák meg az eseményt, végül az iskola vezetősége
csökkentett létszámú, a szabadban megtartott esemény megszervezése
mellett döntött. Az ünnepség Madarasi Brigitta, Szalánczi Ábel, Szabó Luca
és Jantek Márk, Bölcsességek és életigazságok című közös előadásával
kezdődött. Ezt követően latin-amerikai táncot adott elő Kovács Alexandra
és Nagy Kristóf majd Ács Kincső, Vass Albert versét szavalta. Az énekkar
után Bródy János versszövegét mondta el Dandás Leila, Füredel Valentin,
Mogyorósi Dóra, Petrovszki Dániel. – Nehéz napokat élünk, de a nehéz
idők erős embereket formálnak. Az erős emberek jó időket hoznak el –
kezdte a diákokhoz intézett beszédét Jakab Tamás. Az igazgató hangsú-
lyozta, hogy a végzősök értékes és megbecsült tagjai legyenek a társada-
lomnak, ne pedig olyanok, akik csak az online térben léteznek, akiknek a
közösségi média a legfontosabb. – Mivé válj inkább? – tette fel a kérdést
az intézményvezető, amire válaszul közölte: – Azzá, aki felül tud emelkedni
a problémákon, és nem a kifogásokat keresi, hanem a megoldásokat. Meg
tudja szervezni saját mindennapjait, be tudja osztani szabadidejét, hogy
mindenre jusson. Van igénye a tájékozódásra, megfelelő kritikai gondolko-
dással rendelkezik. A maszk pedig ne annak legyen a jelképe, hogy még
kevesebbet beszélgessünk embertársainkkal, hanem a felelőségé, amit irán-

tuk érzünk. Ezt követően Szarvas Péter plébános mondta el ünnepi gon-
dolatit. – Kívánom, hogy büszkén öltsétek fel a szalagot, ami jelzi, hogy
Bocskais végzős diákok vagytok. Viseljétek méltósággal – mondta az atya,
majd megáldotta a jelképet. Jakab Tamás ezután a feltűzte a szalagokat
az osztályfőnököknek, majd zene kíséretében az osztályfőnökök helyezték
el a végzős diákok ünnepi öltözékén, ami az alma materben eltöltött évekre
emlékeztet, és az összetartozást szimbolizálja.

FELTŰZTÉK A SZALAGOT A BOCSKAIS DIÁKOK

Átadták a Szerencsi Szakképzési Centrum Műszaki és Szolgáltatási Tech-
nikum és Szakképző Iskolában szeptember 30-án az új digitális közösségi
alkotóműhelyt (DKA). A közel 550 millió forint értékű, a gazdaságfejlesz-
tési és innovációs operatív programban elnyert pénzügyi forrás segítsé-
gével az intézmény infrastrukturális beruházásokat és eszközbeszerzé-
seket valósított meg, illetve pedagógusi továbbképzéseket és diákok fel-
zárkóztatását célzó programokat indított. Az eseményen Rubi Zsoltné
kancellár köszöntötte a megjelenteket és elmondta: a DKA műhelyek ki-
alakításának célja, hogy népszerűsítsék a szakképzést és a pályaorien-
tációt, valamint játékos formában segítsék a pályaválasztást az általános
iskolások körében. Az átadáson jelen volt Bódis József, az alkotóműhely
létrehozását támogató Innovációs és Technológiai Minisztérium felsőok-
tatásért, szakképzésért és innovációért felelős államtitkára, aki arról be-
szélt, hogy a kormány a nagyon széles társadalmi és szakmai egyeztetést
követően létrejött szakképzési stratégiára alapozva alakította át a szak-
képzés teljes rendszerét. – Nem elég a tanulók figyelmét felkelteni a di-
gitális világ iránt, hanem azt – a szakmai tartalom és képzések segítsé-

gével – fenn is kell tartani. Az így szerzett digitális tudás pedig a legfon-
tosabb eszköz lehet a korai iskolaelhagyás és a lemorzsolódás elleni harc-
ban – hívta fel beszédében a figyelmet az államtitkár. Csontos Dávid, a
Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatal projektirányítási elnökhe-
lyettese beszédében a digitalizáció fontosságát emelte ki. Az alkotómű-
helyben megismerhetők és kipróbálhatók a legkorszerűbb technológiák.
Ezek az ismeretek hozzájárulnak a diákok modern szakmai gyakorlatához.
Az ünnepi műsort és a beszédeket követően programozott robotkar vág-
ta át a nemzetiszín szalagot a Digitális Közösségi Alkotóműhely átadásán,
majd a résztvevők megtekintették a létesítményt. A 150 négyzetméteres,
szélessávú internettel és számítógépekkel felszerelt teremben az elekt-
ronika, a robotika, a 3D-s lézervágás és a CNC-anyagmegmunkálás gépeit
helyezték el. Az alkotóműhelyt az intézmény saját, illetve más iskolák di-
ákjai egyaránt használhatják tanórai, és azon kívüli foglalkozások, szak-
körök és versenyek megtartására. Koncz Zsófia, országgyűlési képvise-
lő-jelölt az átadáson, arról beszélt, hogy Szerencs mindig is diákváros
volt, a településen kettő általános iskola, egy gimnázium és szakképző
intézet található. Fontos, hogy ezt megtartsuk és az iskoláinkat tovább
fejlesszük – jelentette ki a politikus.

Harminc önkéntes diák, pedagógus és szülő vett részt október 9-én a
Bocskai István Katolikus Gimnáziumban szervezett véradáson. A Diák
Vércsepp elnevezésű akció rámutat arra, hogy fontos már fiatal korban
rendszeresen részt venni véradáson, hogy megfelelő mennyiségű vér áll-
jon az egészségügyi intézmények rendelkezésére. A Magyar Vöröskereszt
a kampány kereti között ismertető kiadványokat is eljuttatt a megye kö-
zépiskoláiba, ami az akciót népszerűsíti. Ezen kívül a program keretében
köszönetet nyilvánítanak az önkéntes véradóknak, akik döntésükkel em-
beri életeket mentenek. A program kiemeli, hogy csak a rendszeres ön-
kéntes véradók jelentenek garanciát a biztonságos vérellátásra.

VÉRADÁS A BOCSKAIBAN

A szalagavató ünnepséget az udvaron tartották meg.

KORSZERŰ TECHNOLÓGIA AZ ALKOTÓMŰHELYBEN

Nyiri Tibor polgármester az átadáson.



Tokajban 1932 óta rendezik meg a szüreti napo-
kat, amikor szőlő és bor tiszteletére tartott ese-
ményen minden évben a 27 hegyaljai település
polgármestere jelképesen összeönti a borvidék
településeinek adott évi szőlőtermését, és ebből
születik az elkövetkezendő évben a Tokaj Hegyal-
jai Polgármesterek Bora, amit a Grand Tokaj Zrt.
készít el. A térség legnagyobb szüreti mulatsága
idén a koronavírus elleni küzdelem érdekében ke-
vesebb, de izgalmas programmal várta az érdek-
lődőket. A programsorozat október 1-jén kezdő-

dött és négy napon keresztül tartott. A járvány
miatt a programokat szétszórták a város terüle-
tein, ezzel is elkerülve a tömeg kialakulását. Az
eseménysorozaton utcaszínház, népi játékok,
tűzzsonglőrshow, interaktív történelemóra, gó-
lyalábasok és vásári komédiások várták a láto-
gatókat. Az érdeklődőknek lehetőségük volt
megízlelni a Kossuth téren Tokaj-Hegyalja borá-
szatainak prémium borait, de a kiállításokon be-
tekintést nyerhettek a szüreti munkafolyamatok-
ba is. A fesztivál leglátványosabb eseménye a fel-

vonulás, ami a járvány miatt az idén elmaradt. Az
ikonikus szőlő-összeadási ceremóniát viszont
megtartották, amin Nyiri Tibor Szerencs polgár-
mestere is részt vett. A ceremóniamester betű-
rendben szólította a térség polgármestereit, akik
kosár szőlőt és pohárnyi aszúszemet öntöttek a
közös tárolóba. A polgármester által elvitt sző-
lőfürtök és az aszúszemek az önkormányzat sa-
ját birtokáról származnak. Az esemény a hagyo-
mányőrzés mellett az összefogás fontosságát is
hirdeti. Ezt követően polgármesterek átvonultak
a Tokaji Múzeumba, ahol átvették a nyilatkozatot
– amit augusztus 19-én írtak alá –, ami szimbo-
likusan megújította a húsz éve kötött megálla-
podást, melyen az alábbi felirat szerepel: „Mi To-
kaj-Hegyalja településeinek polgármesterei ün-
nepélyesen kijelentjük, hogy a Tokaji bor hírne-
vének és ismeretségének növelésért együtt kí-
vánunk munkálkodni. Tokaj-Hegyalja történelmi
borvidék, kultúrtáj, világörökségi helyszín. Ez Ma-
gyarország egésze számára egyedülálló, világhírű
kincset jelent. Határozott szándékunk és nemes
kötelességünk a világörökségi terület védelme,
fenntartása és értékőrző használata. Települése-
ink összetartozásának jelképe a polgármesterek
bora. E nemes hagyomány folytatásával szeret-
nénk emelni a kulturált borfogyasztás és a mi-
nőségi vendéglátás színvonalát.”
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Dr. Koncz Zsófia, a Fidesz-KDNP jelöltje kapta a
legtöbb szavazatot az október 11-ei időközi or-
szággyűlési képviselő-választáson Borsod-Aba-
új-Zemplén Megye 6. számú választókörzetében.
A voksolást azért írták ki a tiszaújvárosi székhe-
lyű egyéni választókerületben, mert júliusban tra-
gikus motorbalesetben elhunyt Koncz Ferenc, a
térség 2018-ban megválasztott országgyűlési
képviselője. A két legesélyesebb indulón kívül Dr.
Koncz Zsófia, Fidesz-KDNP és Bíró László, az el-
lenzéki összefogás jelöltjén kívül a választáson
még további hárman indultak: Váradi Gábor, füg-
getlen a Miskolci Roma Önkormányzat képvise-
lője, az Igen Szolidaritás Magyarországért Moz-
galom által támogatott független Tóth Ádám, va-
lamint Sóváriné Bukta Erika, a Demokrata Párt
színeiben. Az október 11-én megtartott válasz-
táson a szavazatok teljes feldolgozottságánál Dr.
Koncz Zsófia, 51 százaléknyi voksot gyűjtött be,
az összellenzéki támogatással induló ellenfele Bí-
ró László, 46 százalékot szerzett. A különbség
1487 szavazat. A választókerületben összesen
35.369 választópolgár ment el szavazni, a válasz-
tásra jogosultak 45 százaléka. Szerencsen össze-

sen tíz szavazókör volt, a két legesélyesebb jelölt
egyenlően 5-5 szavazókört nyert meg. Szerencs
1. számú szavazókörében – Rendelőintézet – 225
érvényes szavazattal Dr. Koncz Zsófia nyert, Bíró
László 191 szavazat. A 2. számú szavazókörben
– Népház – szintén Dr. Koncz Zsófia nyert 218
szavazattal, Bíró Lászlóra 182-en voksoltak. A 3.
számú szavazókörben – Rákóczi-vár Lovagterem
– Bíró László nyert 277 érvényes szavazattal, Dr.

Koncz Zsófia 247. A 4. számúban – Rákóczi-vár
Színházterem – szintén Bíró László nyert 233 sza-
vazattal, Dr. Koncz Zsófia 223. Az 5. számú vá-
lasztókerületben – Gyárkerti Óvoda – is nyerni
tudott Bíró László 189 érvényes szavazatot be-
gyűjtve, Dr. Koncz Zsófia 166. A 6. és 7. számú
szavazókörben – Rákóczi Ált. Iskola – Dr. Koncz
Zsófia nyert 272, illetve 246 szavazattal, Bíró
László 169, valamint 216 voksot gyűjtött. A 8.
számú választókerületet, ami szintén az iskolá-
ban van Bíró László nyerte 229 szavazattal, Dr.
Koncz Zsófia 210. A 9. számú választókerületben
– Gyárkerti Óvoda – ismételten Bíró László nyert
151 érvényes szavazattal, Dr. Koncz Zsófia 120. 10.
számút – Idősek Klubja – Dr. Koncz Zsófia nyerte
meg 152 szavazattal, Bíró Lászlóra itt 104-en sza-
vaztak. Szerencsen összesen 4241 választópolgár
ment el szavazni, ebből 2079 szavazatot kapott
Dr. Koncz Zsófia, Fidesz-KDNP jelöltje, Bíró László,
az összellenzék indulója 1941, a különbség mind-
összesen 138 szavazat. Tóth Ádám független je-
lölt 156, Váradi Gábor független induló 19, Sóvá-
riné Bukta Erika a Demokrata Párt képviselője 14
szavazatot kapott.

HAGYOMÁNYŐRZÉS ÉS 
ÖSSZETARTOZÁS TOKAJ-HEGYALJÁN

KONCZ ZSÓFIA NYERTE A VÁLASZTÁST

Jelképesen összeadták a szőlőt polgármesterek.
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Szerencs Város Önkormányzata egy sikeresen elnyert belügyminisztériumi
pályázatnak köszönhetően felújítja a Jókai úti 1-es számú háziorvosi ren-
delőt. Az előzetes tervek szerint a munka a jövő nyáron kezdődik, mert
ilyenkor a rendelőt kevesebb beteg látogatja, továbbá a nyári időjárás ked-
vezőbb az építkezés szempontjából. Az önkormányzatnak már korábban
is voltak kezdeményezései az épület korszerűsítésére, azonban az ingatlan
egyik része magántulajdonban volt, így a pályázatot a bírálók nem támo-
gatták. Miután az önkormányzat ezt az idén megvásárolta, az utolsó aka-
dály is elhárult. A tervek szerint felújítják a homlokzatot és a teljes tető-
szerkezetet, mert az elmúlt évek alatt az épület többször is beázott. Ki-
cserélik a nyílászárókat és ajtókat, továbbá javítják az épület falain kelet-
kezett sérüléseket. A bejáratot akadálymentesítik, újjá építik a vizesblok-
kot. A megvásárolt hátsó épületrész felújítását nem finanszírozza a pá-
lyázat, ezért ezt az önkormányzat saját pénzből kívánja finanszírozni. Nyiri
Tibor polgármester érdeklődésünkre elmondta a beruházáshoz szükséges
adminisztrációs feladatokat már elkezdték a hivatal szakemberei és az
egyeztetés is folyamatos Rohály Judit főorvos asszonnyal. Nincs sok idő,
hiszen a projekt befejezésének határideje jövő év vége. Az építkezés meg-
kezdése előtt és rendeléssel kapcsolatos változásokról a lakosságot idő-
ben tájékoztatni fogják.

FELÚJÍTJÁK AZ 
ORVOSI RENDELŐT

Nőgyógyászati szakrendelést nem csak panasz
esetén, hanem szűrés céljából is ajánlott felke-
resni. A rendszeres szűrővizsgálat kiemelten fon-
tos a női egészség megőrzéséhez, melynek el-
sődleges célja a fertőzések és szervi elváltozások
kiszűrése mellett a rák megelőző állapotainak idő-
beni felismerése. Dr. Zámbó László a Szántó J. Endre
Egyesített Szociális és Egészségügyi Intézet egyik elismert
nőgyógyásza. 1955-ben Mezőcsáton született, de kétéves kora óta Di-
ósgyőrben lakik. Az általános és középiskolát Miskolcon végezte el, majd
a Debreceni Egyetem befejezése után a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei
Központi Kórház Diósgyőri tagkórházában kezdett dolgozni. Szerencsre
1992-ben került, ahol tíz évig heti két alkalommal nőgyógyászati szak-
rendelést tartott a Rákóczi út 51. szám alatt található orvosi ügyelet épü-
letben. 2002-ben elköltözött Diósgyőrből az ország középső részére majd
a hatvani kórházban dolgozott nyugdíjas koráig. Ezután visszaköltözött
Miskolcra és mivel közúton Szerencs viszonylag rövid időn belül elérhető,
ezért ismét találkozhatnak vele a szakrendelőben. Elmondása szerint fon-
tos neki a páciens nyugalma, ezért a vizsgálatokat mindig egy kötetlen
beszélgetéssel kezdi. – Dr. Bobkó Géza. igazgató főorvossal jó kapcsolatot
ápolok, régóta ismerjük egymást. Hasonlóan jó a véleményem az intéz-
mény dolgozóiról. Szeretek itt dolgozni, munkámat szívvel-lélekkel vég-
zem – mondta a főorvos, aki csütörtökönként 8-14 óra között várja pá-
cienseit a szakrendelőben.

A kormány tavalyi döntése alapján a közfinanszírozott egészségügyi szol-
gáltatók egyszeri, a működési struktúrát és a gazdálkodási egyensúly ja-
vítását szolgáló kifizetésben részesülnek. Azokat az intézményeket tá-
mogatták a gazdálkodási egyensúlyuk javítása céljából, amelyek a rájuk
kiszabott teljesítmény volumen korlát keretét meghaladták 2018. novem-
ber 1. és 2019. július 31. közötti időszakban. Ebből a pénzalapból a sze-
rencsi Szántó J. Endre Egyesített Szociális és Egészségügyi Intézet 85,5
millió forint támogatást kapott. Az intézmény ebből az összegből többek
között a vastagbéltükrözéshez szükséges berendezéseket, valamint en-
doszkópiai műszereket és sterilizálót vásárolt – tájékoztatta szerkesztő-
ségünket Molnár Pál, belgyógyász. A főorvos hangsúlyozta, hogy a régi
műszereket sokszor kellett javítani, az új berendezésekkel biztonságo-
sabbá válik a vizsgálat. Az intézmény által műszerfejlesztésre elnyert
pénzügyi forrás az intézményben dolgozóknak köszönhető, akik a volu-
men korláton felül is ellátták a betegeket.

FEJLESZTÉSEK 
A BELGYÓGYÁSZATON

Új autóval gazdagodott október 8-án Szántó J. Endre Egyesített Szociális
és Egészségügyi Intézet, amit még aznap szolgálatba is állítottak. A Re-
nault Trafic típusú kisbuszt Bobkó Géza, az intézmény igazgató főorvosa
adta át. Az ESZEI-nek már szüksége volt egy új és modern gépkocsira,
amit elsősorban betegszállításra használnak, de a hátsó ülések kivételével
beleférnek csomagok és orvosi műszerek is.

GÉPJÁRMŰ AZ EGÉSZSÉGÜGY
SZOLGÁLATÁBAN

MINIPORTRÉ:
DR. ZÁMBÓ LÁSZLÓ



hírekhírek KÖZÉLET6 SZERENCSI

– Egy esztendő telt el azóta, hogy az ön-
kormányzati választás után megalakult az
új képviselő-testület.
– A város közéletében és az én életemben

egyaránt kihívásokkal, a korábbiaktól talán ke-
ményebb – többször a személyeskedésektől
sem mentes – kampányt követően képviselő-
társaimmal együtt erős felhatalmazást kaptunk
a választópolgároktól arra, hogy a település la-
kóinak az érdekében megvalósítsuk a progra-
munkat. A terveink konkrétak, céljainkhoz év-
ről-évre szeretnénk közelebb kerülni. Úgy gon-
dolom, hogy az eltelt tizenkét hónap alatt el-
végzett munka biztos alapot nyújt a folytatásra
és talán az emberek is érzékelik Szerencs fej-
lesztése és fejlődése érdekében tett erőfeszíté-
seinket. Ugyan korábban közel másfél eszten-
deig már polgármesterként dolgoztam, de a ta-
valyi választással lezárult egy fejezet: egyértel-
művé váltak a város vezetésben a viszonyok, a
saját- és az önkormányzat által hozott dönté-
sekért vállalt felelősség. A legfontosabb felada-
tok közé tartozott az immár három éve elnyert
projektek megvalósításának a felgyorsítása, a
költségvetésben meglévő összességében közel
500 millió forintos hiány kezelése, a város és in-
tézményeinek működőképességének a biztosí-
tása.

– Milyen intézkedések születtek a pénz-
ügyi egyensúly javítása érdekében?
– A legfontosabb teendőként került meghatá-
rozására az átgondolt, megfontolt és takarékos
gazdálkodás. Mára világossá vált, hogy nem
tartható a költségvetésben, hogy az egyensúlyt
úgy tervezzük, hogy több száz millió forintos

bevételnek a valóságban nincs meg a fedezete.
Ez utóbbi legtöbbször ingatlanok, földterületek
értékesítését takarta, csak éppen a vevők nem
érkeztek, akik fizettek volna. Az idén már több
mint 100 millió forintért adtunk el földterületet,
ingatlant befektetőknek. Tudtuk, hogy az idő-
sek otthona fenntartásához évente 100 millió
forintot kell hozzá tennie a város önkormány-
zatának, miközben az ott lakók csupán 15 szá-
zaléka szerencsi lakos. Egy évig tartó tárgyalá-
saink a református egyházzal az idén ősszel
eredményre vezettek. A jövő esztendőben már
nem kell számolnunk ezzel a kiadással, miköz-
ben az intézmény működésének a feltételeiben,
a dolgozók munkakörülményiben jelentős javu-
lás várható. A Rákóczi református általános is-
kola épületének az értékesítéséből bruttó 200
millió forint érkezett a számlánkra, amiből tör-
lesztettük a három évvel ezelőtt kapott bel-
ügyminisztériumi támogatást, amivel közel öt-
millió forint büntető kamatot már azonnal meg-
takarítottunk, miközben tudjuk, hogy az épület
Szerencsen marad és a továbbiakban is a minő-
ségi oktatást szolgálja. Sikerült azt is elérnünk,
hogy az önkormányzatnál és az intézményeknél
lévő kifizetetlen számlák összege is csökkent. 

– Hozzá láttak a költségvetési szervek tel-
jes körű átvilágításához, azonban eddig
csupán a művelődési központ anyaga ke-
rült az önkormányzat elé. Folytatódik ez a
munka? 

– Ez a döntésünk a hatékonyabb, takarékos
gazdálkodás feltételeinek a megteremtését
szolgálja. Véleményünk szerint már kezelhe-
tetlen volt, hogy a művelődési központ és a
könyvtár működéshez évente 110 millió forint
költségvetési támogatásra volt szükség, mi-
közben a tevékenysége szerteágazó volt a
szálláshely értékesítéstől kezdve, a vendéglá-
táson át, egészen a turisztikai központ mű-
ködtetésig. Ezért volt szükség a feladatok át-
csoportosítására, ami után az intézmény alap-
feladatainak az ellátására összpontosíthat: a
művelődés lehetőségeinek a megteremtésére,
a kulturális élet szervezésére, a könyvtári szol-
gáltatás biztosítására. A hotel új gazdája a vá-
rosüzemeltető nonprofit kft. lett – hiszen a
portfóliójába tartozik a Népház vendégszobá-
inak az értékesítése és a simai tábor működ-
tetése. A turisztikai központ – mint kiállítóhely
– a Zempléni Múzeumhoz került. A szakem-
berek már áttekintették a polgármesteri hiva-
tal tevékenységét is, a javaslataikat letették az
asztalomra, amelyeket rövidesen a képviselő-
testület elé terjesztek. Ez a munka jövő esz-
tendőben tovább folytatódik. A Szerencsi Vá-
rosüzemeltető Nonprofit Kft.-nél nem régiben
zárult le a több mint húsz hónapig tartó vizs-
gálat, amibe a Nemzeti Adó- és Vámhivatal
bekapcsolódott. A hatóság megállapítás nél-
kül zárta le az eljárást, ami számomra meg-
nyugtató. 

folytatás a 7. oldalon.

Tizenkét hónap telt el azóta, hogy Sze-
rencs Város Képviselő-testületének
tagjai ünnepélyesen lették az esküjü-
ket és átvették megbízó levelüket. Az
elmúlt időszak jelentős kihívásokat ho-
zott az önkormányzat munkájában. A
költségvetésben tátongó több száz
millió forintos hiány befoltozása, a há-
rom évvel ezelőtt elnyert pályázatok
megvalósítása, a település működőké-
pességének a fenntartása megfontolt
döntéseket igényelt, miközben az em-
berek egészségét kellett védeni ez idá-
ig ismertelen vírussal szemben. Az or-
szággyűlési képviselő tragikus halála
miatt időközi választást tartottak
negyvenkét településen, közöttük Sze-
rencsen. Többek között ezekről beszél-
gettünk Nyiri Tibor polgármesterrel.

EGY ESZTENDŐ MÉRLEGE 
A VÁROS SZOLGÁLATÁBAN
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– Az idén tavasszal a koronavírus-járvány
és a fertőzés mérséklésére hozott központi
és helyi intézkedések alapvetően változ-
tatták meg az emberek életét. Milyen kihí-
vást jelent ez az önkormányzatnak? 
– Úgy gondolom, hogy nem csupán az ember-
ek egyéni életében, hanem az egészségügyi
szolgáltatók, a közösségek, a vállalkozások és
az önkormányzatok tevékenységében is egy tel-
jesen új helyzetet teremtett a pandémia. Eddig
ilyen kiterjedt, világméretű járvánnyal a mi élet-
ünkben még nem találkoztunk, így nincsenek
tapasztalataink és nem is készülhettünk fel erre.
Legfontosabb feladatunknak tekintettünk, hogy
védjük az emberek egészségét és városunkban
mérsékeljük a járvány terjedését. Szerencsen és
Ondon széles körű társadalmi összefogás való-
sult meg, amit ezúton is köszönök és példamu-
tatónak tartok. A szociális területen dolgozók
erejüket nem kímélve gondoskodtak az idős
emberekről, mi pedig folyamatosan biztosítot-
tuk a védekezéshez szükséges maszkokat, fer-
tőtlenítőt, kesztyűket. A kormány elvonta az
önkormányzatoktól a súlyadót, ami Szerencs
esetében mínusz 35 millió forintot jelent és nem
számolhattunk az idegenforgalmi adóval. Mivel
nonprofit cégeink két hónapig szinte nem mű-
ködtek, így 20-20 millió forinttal kellett kiegé-
szítenünk költségvetési támogatásukat. A vál-
lalkozások is haladékot kaptak az adófizetésére,
ezért a bevételeink is szerényebben alakulnak.
Összességében 80-100 millió forintot költöttünk
közvetlenül a korona-vírus járványhoz kapcso-
lódó védekezésre. Ennek meg volt a hatása, hi-
szen tavasszal Szerencsen nem fordult elő meg-
betegedés.

– A napokban éljük a járvány második hul-
lámát.
– Már van egy kis tapasztalatunk, ugyanakkor
a kormány és az Operatív Törzs által bevezetett
intézkedések is enyhébbek, azonban fontosnak
tartom, hogy betartsuk a szabályokat. Gondo-
lok itt elsősorban a kötelező maszkviselésre, a
távolságtartásra, a gyakoribb kézmosásra. A
krónikus betegségben szenvedők inkább ma-
radjanak otthon, vagy úgy válasszák meg a vá-
sárlás, ügyeik intézésének az időpontját, hogy
minél kevesebb emberrel találkozzanak. Az ön-
kormányzatunk is elővigyázatos, ezért szabá-
lyoztuk a polgármesteri hivatalba történő belé-
pést és ott tartózkodást, nem szervezünk tö-
megrendezvényeket, ütemezve osztottuk a tan-
évkezdési támogatást és az időseknek biztosí-
tott utalványokat. A háziorvosi rendelőkben
már rendelkezésre áll az influenza elleni védő-
oltás, ami ingyenes és az orvosok javasolják a
beadatását, hiszen a két fertőzés együtt súlyo-
sabb következménnyel járhat. Ahogyan említet-
tem tavasszal nem fordult elő Szerencsen meg-
betegedés, azonban ősszel alkalmanként már
tíz felett is volt a koronavírussal igazolt fertő-

zések száma és ennél még több ember eseté-
ben rendelt el a hatóság házi karantént. Szeren-
csére eddig haláleset e miatt nem történt. Ah-
hoz, hogy megőrizzük az egészségünket, szük-
ség van a szabályok szigorú betartására. A vé-
dőoltás-kutatások jól haladnak, vannak részben
hatékonynak bizonyult terápiák, azonban azzal
kell számolnunk, hogy életünk már nem tér
vissza a régi kerékvágásba.

– A járvány ellenére az idén több beruhá-
zás vette kezdetét a városban.
– Mint említettem, egyik legfontosabb felada-
tomnak tekintem az elnyert pályázatok mara-
déktalan megvalósítását még akkor is, ha me-
net közben változtak a körülmények, így a pro-
jekteket ehhez kell igazítanunk. Igazán nem sok
időnk maradt, hiszen a jövő év nyaráig a meg-
kezdett munkákat be kell fejezni ahhoz, hogy
határidőre el tudjunk számolni. Sajnos a koro-
navírus-járvány lassította a munkát, de eddig
sikerült túljutnunk a nehézségeken. Utak, par-
kok, játszóterek, parkolóhelyek létesülnek, ren-
delők korszerűsödnek, csapadékvíz-elvezető
rendszert építünk, építünk Szerencsen és On-
don, Fecskésen pedig piacot –, ipari parkot fej-
lesztünk. Úgy gondolom, hogy a helyiek is érzik
és látják, hogy csinosodik a városunk. És ez
még csak a kezdetet…

– Az Ondi úton a kerékpárút építésénél el-
távolított növények miatt elégedetlenked-
tek az ott lakók és a piac átépítése is las-
san halad.
– Higgyék el nekem, hogy az értékrendemben

fontos a tiszta, zöld, gondozott környezet, an-
nak a védelme. Biológia tanárként harminchat
évig erre neveltem a tanítványaimat. A kilenc-
venes évek elején néhai Kiss Attila barátommal
ilyen céllal hoztuk létre a Sziget Alapítványt, ami
a szemlélet formálásán kívül az Aranka-tetőn a
törpemandulásnak, mint természetes társulás-
nak a megóvásán dolgozott. Ezen a területen
a Szerencsi Városgazda Nonprofit. Kft pályázati
pénzből mandulást és birsalma ültetvényt tele-
pített. A Szeretlek Szerencs! civil mozgalommal
a Szabadság utca melletti területen és a város
keleti bejáratánál fákat ültettünk és gondozunk.
Az elmúlt hónapokban a város két pontján mű-
anyag kupakgyűjtőket helyeztünk el. Örülök an-
nak, hogy sokan kapcsolódnak a kezdeménye-
zéseinkhez és továbbra is várjuk a Szerencsért

tenni akarókat. Tehát a környezetünk védelme
fontos, azonban azt is méltósággal kell elvisel-
nünk, hogy a valamikor az ingatlan elé közte-
rületre kiültetett növényzet akadályozza egy
közösségi cél megvalósítását – jelen esetben a
kerékpárút, járda és csapadékvíz-elvezető rend-
szer építését – , akkor nincs más megoldás,
mint a területet rendezni, ami a növényzetet is
érintheti. Mára talán látható, hogy egy teljesen
új egységes városkép alakul ki az Ondi úton –
és a település több pontján – és az utolsó lép-
csőben megtörténik a zöld felület egységes ki-
alakítása és a fásítás. Itt is szeretném felhívni
az ott lakók figyelmét, hogy az ingatlanjaik előtt
ne kezdjenek parkosításba, mert ezt az önkor-
mányzat elvégzi. A piac második ütemének az
építéshez is hozzá kezdtünk tavasszal. Itt már
ekkor – az egyik elárusító helyhez kötődő –, ré-
gen húzódó problémát kellett orvosolni. Ez volt
a feltétele annak, hogy a munkaterületet át tud-
juk adni a vállalkozónak, aki hozzá is kezdetett
a munkához. Sajnos naponta tapasztaljuk, hogy
nem rendelkezünk naprakész közműtérképek-
kel, ami alapján pontosan tervezhető az adott
területen a kivitelezés. Ez történt a piac eseté-
ben is, amiért pár hétre fel kellett függeszteni
az építkezést, a beruházó pedig levonult a te-
rületről. Újabb tárgyalások, egyeztetések, köz-
beszerzés. Nem is sorolom tovább… Nem egy-

szerűsíti a helyzetet, hogy három évvel ezelőtt
árazták be a jelenleg megvalósuló projekteket,
azóta pedig már minden megváltozott. Többek
között az építőanyag árak is jelentősen emel-
kedtek. A lényeg, hogy reményeim szerint a na-
pokban nyertest tudunk hirdetni, majd novem-
ber elején gőzerővel folytatódik a munka és a
jövő év nyarán már a régi helyén várja az eladó-
kat és a vásárlókat a megújult piac.

– Közben túl vagyunk egy időközi ország-
gyűlési képviselő-választáson. A városban
többen a szemére vetették, hogy a kam-
pányban független polgármesterként szere-
pet vállalt a kormánypátok jelöltje mellett.
– Ajánlom a Tisztelt Olvasó figyelmébe, hogy

egy esztendővel ezelőtt, az új önkormányzat
megalakulásakor a Rákóczi-várban elmondott
beszédemben hangsúlyoztam, hogy történt ami
történt, a választást megelőző kampány idő-
szakát én lezártnak tekintem és politikai hova

folytatás a 8. oldalon.

„…ne az én személyes identitásomat nézzék,

hanem a település érdekében, az itt élő embe -

rekért végzett munkámat kísérjék figyelemmel

és értékeljék. Ne várja tőlem senki, hogy a vá-

rosomat áldozzam fel a politika oltárán.”
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Szerencs Város Önkormányzata október 6-án délután tartott megemlé-
kezést az aradi vértanúk tiszteletére a Kossuth-téren. Az eseményen Szar-
vas Péter római katolikus plébános osztotta meg ünnepi gondolatait. –
Számomra büszke és értékes dolog, hogy magyarnak születtem, hogy e
föld a Kárpát-medence hordoz engem, amit otthonomnak mondhatok.
Büszke vagyok arra, amikor visszagondolok a történelmi tanulmányaim
során mindazokra a hősökre és csodálatos egyéniségekre, akik itt éltek
ezen földön és ennek a nemzetnek voltak a szentjei, nagyjai, értékes em-
berei. Büszke vagyok, hogy magam is megismerhettem múltjukat, növe-
kedhettem az ő emlékükön, ha dicső vagy vérzivataros is volt – mondta
az atya. Szarvas Péter plébános Kossuth Lajos fonográf felvételének idé-
zésével zárta a gondolatait. A beszédet követen a Szerencsi Férfikar adott
elő a megemlékezéshez méltó dalokat, majd az önkormányzat, intézmé-
nyek, politikai pártok és a civil szervezetek képviselői helyeztek el koszorút
a vértanúk kopjafájánál. Az ünnepi megemlékezés az Arad utcai emlék-
táblánál ért véget, ahol szintén elhelyezték a kegyelet virágait. A kormány
2001-ben nyilvánította a magyar nemzet gyásznapjává október 6-át, ami-

kor az 1848-49-es forradalom és szabadságharc leverése után Aradon ki-
végzett 13 vértanúra - Aulich Lajosra, Damjanich Jánosra, Dessewffy Arisz-
tidra, Kiss Ernőre, Knézich Károlyra, Láhner (Lahner) Györgyre, Lázár Vil-
mosra, Leiningen-Westerburg Károlyra, Nagysándor Józsefre, Poeltenberg
Ernőre, Schweidel Józsefre, Török Ignácra, Vécsey Károlyra -, valamint az
aznap Pesten kivégzett gróf Batthyány Lajosra, Magyarország első füg-
getlen, felelős kormányának miniszterelnökére emlékeznek.

Báthory György azzal kereste fel szerkesztőségünket, hogy mutassuk be
olvasóinknak, hogy két darab egyenként közel 3 kilogrammos karalábé ter-
mett a kertjében. Egy átlagos karalábé 50-60 dkg körül mozog. A Báthory
ingatlanon nőtt óriás zöldségekről már tavaly is beszámoltunk. Korábban
a sárgarépái nőttek hatalmasra. Báthory György arra a kérdésünkre, hogy
mitől fejlődnek nagyra a kertjében a zöldségek elmondta, hogy szerinte a
permetszermentes nevelés, a megfelelő trágyázás, a gazolás, valamint a
heti 3-4 locsolás lehet a kulcs. – Ezen kívül a kerti termőföldemben is lennie
kell valaminek, ami pozitívan befolyásolja a növények fejlődését – mondta.
Magyarországon a legnagyobb karalábé Császáron termett 2014-ben, ami-
nek a pontos súlya 10,42 kilogramm volt. Már önmagában ez is szép méret,
de még a fele
sincs a világre-
kordernek, amit
Alaszkában ter-
m e s z t e t t e k
1998-ban: 21,46
ki logrammot
nyomott.

AZ ARADI VÉRTANÚKRA EMLÉKEZTEK

ÓRIÁSKARALÁBÉK TEREMTEK

folytatás a 7. oldalról.
tartozástól függetlenül mindenkit hívok és vá-
rok, akik a város építésében tevékenyen szere-
pet kívánnak vállalni. Koncz Ferenc országgyű-
lési képviselő ugyan nem volt jelen az esemé-
nyen, de őt is arra kértem, hogy segítse közös
terveink megvalósítását, hiszen ő korábban két
cikluson keresztül volt a város polgármestere.
Meggyőződésem szerint az erőinket nem meg-
osztani, hanem egyesíteni kell ahhoz, hogy ered-
ményeket tudjunk elérni. A múltból még csupán
annyit szeretnék felidézni, hogy – bár nem vol-
tam a pártnak a tagja – , de korábban a Fidesz
támogatásával indultam és választottak meg
önkormányzati képviselőnek, lettem alpolgár-
mester, majd az időközi helyhatósági választá-
son polgármester. Az identitásom nem válto-
zott: jobb oldali, keresztény, konzervatív értéke-
ket valló ember vagyok. A tavalyi választáson a
Fidesz döntött úgy, hogy nem velem képzeli el
a jövőt. Ezért nekem nem volt más lehetőségem,
mint picit félre húzódva független jelöltként mé-
retettem meg magam. Az idén ősszel Koncz
Zsófia az országgyűlési képviselő-jelölt elsőként
keresett fel azzal, hogy a jövőben szeretne ve-
lem együtt dolgozni Szerencsért. Ezt követően
kezdeményezésükre találkoztam Tóth Ádám és
Bíró László jelöltekkel, akikkel megismertettem
a város törekvéseit, céljait. Elveimhez hűen, a

korábbi személyes konfliktusokat félre téve – fi-
gyelembe véve azt is, hogy akivel ez volt, sajnos
tragikus körülmények között elhunyt – biztosí-
tottam Koncz Zsófiát a támogatásomról. Termé-
szetesen azt sem szabad figyelmen kívül hagyni,
hogy választókerületünk 42 településének veze-
tői közül 38-an így döntöttek. Nyilván Szerencs
nem hasonlítható Tiszaújvároshoz, hiszen gaz-
dasági ereje, pénzügyi potenciálja a két város-
nak eltérő. A másik tény, hogy szűk másfél esz-
tendő múlva, 2022-ben lesznek az országgyűlési
képviselő-választások, addig pedig a jelenlegi
kormány gyakorolja a közhatalmat, amivel kor-
rekt és tisztességes kapcsolatra törekszem, hi-
szen ezt kívánja a város érdeke. Arra kérem a
szerencsieket, ondiakat, hogy ne az én szemé-
lyes identitásomat nézzék, hanem a település ér-
dekében, az itt élő emberekért végzett munká-
mat kísérjék figyelemmel és értékeljék. Ne várja
tőlem senki, hogy a városomat áldozzam fel a
politika oltárán.

– Milyen tervek vannak a jövőre nézve a
foglalkoztatás bővítésére?
– Továbbra is azt gondolom, hogy a helyi vál-

lalkozások megerősítése fontos a feladat. Első-
sorban rájuk számíthatunk. A kormány által –
a járvány miatt – hozott intézkedések talán se-
gítséget nyújtanak nekik, hogy túléljék a nehéz

helyzetet. A Nestlével, mint multinacionális cég-
gel az utóbbi időben javultak a kapcsolataink.
A szerencsi gyár termelésének fejlesztésére –
ezáltal a foglalkoztatás bővítésére – vonatkozó
tervei egybeesnek a törekvéseinkkel. Az immár
megválasztott országgyűlési képviselő a kam-
pányban bejelentette, hogy a szigetelőanyag-
gyár építéséhez is rövidesen hozzá kezd a be-
ruházó, ami majd újabb lehetőséget kínál a
munkát keresőknek. Én is több tárgyaláson va-
gyok túl, ami ugyan még csak a kezdet, de
ezekről csak akkor fogok nyilatkozni, ha már
megvalósult. Megjegyzem, hogy sokszor na-
gyobb problémának látom azt, hogy nem ren-
delkezünk elegendő szakképezett munkaerővel.
Ez utóbbi pedig legalább olyan fontos feladat,
mint a munkahelyteremtés. 

– Elégedett az elmúlt egy év teljesítmé-
nyével?
– Ha mindent mérlegre teszek, akkor azt kell

mondanom, hogy jó úton járunk. Azt a mondást
is sokszor hallják tőlem: „Ugyanannyi ideig tart
az erdőbe bemenni, mint onnan kijönni.” Úgy
gondolom, hogy képviselő-társaimmal együtt
céltudatosan haladunk előre a programunk
megvalósításán. Erre öt évet kaptunk a válasz-
toktól. Ebből most egy esztendő mérlegét von-
tuk meg és a java még ezután következik.



Márkus Károly 1933-ban született Girincsen, sze-
gény sorban nőtt fel, öten voltak testvérek. A
nyolc általános elvégzése után, középiskolai ta-
nulmányait Diósgyőrben folytatta. Jó sportoló
volt, sokat focizott így hamarosan játékvezető-
nek állt. 1953-ban sorozták be katonának, az 56-
os események alatt éppen szabadságát töltötte
Szerencsen. 1956. október 23-ai budapesti ese-
mények híre gyorsan terjedt, így nem sokkal ké-
sőbb Szerencsen is megindult a mozgolódás.
Márkus Károly a frissen megalakult munkásta-
nács tagja lett, vezetői képessége már ekkor
megmutatkozott. – Két nappal később az utcá-
kon nemzetiszín szalagokat osztogattak. Emlék-
szem: Dr. Záhony Károly járási ügyész összehívta
a párttitkárokat, intézményvezetőket, rendőrtisz-
teket és megállapodtak abban, hogy Szerencsen
békés eszközökkel fenntartják a rendet, nem
akartak fosztogatást, gyújtogatást, semmilyen
rendbontást. Október 26-án egy nagy tüntető
tömeg a cukorgyártól felvonult a járásbíróságig
majd vissza, de atrocitásra nem került sor –
mondta Márkus Károly. Este azonban ugyan ez
a tömeg átvette az irányítást a rendőrség felett
és elvették a fegyvereiket is. Ferenczi Sándor pa-
rancsnoksága alatt a rendőröket felmentették és
az ÁVO csoportot feloszlatták, a rend és a béke
megtartása érdeklőben a forradalmárok civil őr-
járatokat szerveztek. Október 28-án a szerencsi
felkelők egy Csepel teherautónyi lőszert a mo-
noki lőszerraktár telepéről küldtek Budapestre.
November 4-én azt a hírt kapták a település la-
kói, hogy szovjet csapatok érkeznek Nyíregyháza
irányából. A hírt a vasútnál dolgozók is megerő-
sítették, akik azt jelentették, hogy Záhonynál ha-
talmas szovjet harckocsikból álló konvoj lépte át
a határt. A hír hallatán a gyári munkások és a fi-
atalság egy kis része fegyvert követelt az ellen-
álláshoz, azzal fenyegetőztek, ha nem kapnak,
erőszakkal szereznek maguknak. Egy kisebb cso-
portnak végül sikerült megkaparintania az elzárt
lőfegyverek egy részét és a 37-es főút elbariká-
dozásába fogtak. Az volt a tervük, hogy így tar-
tóztatják fel – vagy legalábbis lassítják – a szov-
jet csapatokat. Az ellenállók a barikád melletti
útszéli árokban foglalták el a helyüket és várták
a szovjet konvojt. – Többen oda siettünk és meg-
parancsoltuk nekik, hogy adják át a fegyvereiket,
ők vonakodtak eleget tenni, de a határozottsá-
gunk végül meggyőzte őket. Gyorsan begyűjtöt-

tük a lőfegyvereiket, a felállított barikádot pedig
szétszedettük velük a 37-es főútról. Leginkább
csak félrehúztuk az elemeket. Sietnünk kellett,
mert tudtuk: a szovjet csapatok bármelyik pilla-
natban megérkezhetnek – mondta Márkus Ká-
roly. Nem tévedtek sokat, mert a szovjet harcko-
csik 30 perccel később már meg is érkeztek, ám
ez csak egy kisebb csapat volt. Márkus Károly
visszaemlékezése szerint három darab – valószí-
nűleg T-54/55 szovjet közepes harckocsi – állt
meg a város határában. Ferenczi Sándor, a nem-
zetőrség parancsnoka, valamint id. és ifj. Czink
Zoltán fehér zászlóval várták az oroszokat. Már-
kus Károly ekkora már szabaddá tette az áthala-
dást a 37-es főúton, hiszen az ellenállás teljesen
reménytelen lett volna a túlerővel szemben. A
barikád, amit a tankok ellen emeltek gyenge volt,
a maroknyi ember lőfegyvere pedig hatástalan-
nak bizonyult volna az akkori élvonalbeli techni-
kának számító erősen páncélozott közepes harc-
kocsik ellen. Ráadásul a szovjet tankok minden
bizonnyal a földdel tették volna egyenlővé a 37-
es főút melletti házakat. A kb. húsz fős szovjet
egységgel tárgyalva kiderült, hogy nem akartak
Szerencsre bevonulni, csak leszakadtak csapat-
testüktől és utánuk siettek Miskolcra. Ferenczi
Sándor a szovjet gépkocsira felszállva kísérte
őket végig a településen, hogy ne legyen prob-
léma. Szerencsen a forradalom alatt nem történt
nagyobb atrocitás vagy vérontás, amiben nagy
szerepet játszott Márkus Károly. A forradalom
bukása után az új kommunista hatalom megto-
rolta a munkástanácsok és a nemzetőrség veze-
tőit, ez alól Szerencs sem volt kivétel. Márkus Ká-
roly szerint tapintható volt a feszültség, sokan
féltek. November 9-én a nemzetőrség feloszlott
Szerencsen. A járási, községi, üzemi munkásta-
nácsok vezetőinek, tagjainak egy részét letartóz-
tatták. Börtönre ítélték többek között Dr. Záhony
Károlyt. Kétszer is internálták rab-munkatáborba
id. Czink Zoltánt. Vizsgálati fogságban tartották
a munkástanácsok több tagját, valamint a nem-
zetőrség vezetőit. Ők hosszú hónapokon keresz-
tül rendőri felügyelet alatt álltak, kommunista ün-
nepeken begyűjtötték őket. – Az ünnepnapokat
megelőző éjjelen dörömböltek az ajtón, fegyve-
res kísérettel elvittek, és bezártak a többiekkel
együtt. Volt olyan alkalom amikor egy kis szobá-
ba tucatnyi embert zsúfoltak, alig kaptunk leve-
gőt – emlékszik vissza Márkus Károly. A forrada-

lom bukása után nagyjából 40 fő – beleértve sok
nemzetőrt is – azonnal elmenekült a városból és
Csehszlovákián át nyugatra menekültek. Sátoral-
jaújhelyből érkezett az este leple alatt egy teher-
autó. – Aznap este felráztak álmomból, és csak
azt mondogatták: – Jönnek-jönnek, menekül-
jünk. Azt akarták, hogy én is induljak velük, de
úgy döntöttem itt maradok. Segítettem nekik fel-
pakolni a teherautóra, majd elköszöntünk – me-
séli. A megtorlás után számos alkalommal kény-
szerítették, hogy vesse papírra, hogy a forrada-
lom alatt mit csinált Szerencsen. – Azt akarták,
hogy áruljam be a társaimat, de én mindig csak
a saját történetemet írtam le, a többiekről soha
egy szót sem beszéltem. Ez természetesen nem
tetszett nekik, egy alkalommal egy sötét szobá-
ba zártak, pár perccel később három őr érkezett
és gumibottal ájulásig vertek. Még aznap este a
családi házam előtt félig eszméletlen állapotban
kidobtak az árokba. Hajnali 5 óra körül a gyárba
igyekvő munkások találtam rám. Édesanyám a
sérüléseimet látva annyira rosszul lett, hogy
mentő vitte el – meséli Márkus Károly. Tatay Zol-
tán mellett egy másik szerencsi forradalmár is
elesett Budapesten. Oleár István, 24 éves szeren-
csi fiatalembert november 4-én reggel haldokol-
va, eszméletlen állapotban, haslövéssel vitték be
Budapesten a II. sz. Sebészeti Klinikára, ahol még
a műtét előtt meghalt. – Tudom, hogy a holttes-
tét a legnagyobb titokban Szerencsre szállították,
a saját szemeimmel láttam – Ő a római katolikus
temetőben nyugszik – mondta Márkus Károly,
akinek egy hatalmas kő esett le a szívéről, hogy
a történetet lapunk olvasóival megoszthatta.

Az 1956-os forradalom és szabadságharc Magyarország népének a sztálinista
terror elleni forradalma és a szovjet megszállás ellen folytatott szabadságharca,
amely a 20. századi magyar történelem egyik legmeghatározóbb eseménye volt.
A szerencsi forradalmi eseményeket Márkus Károly egykori járási munkástanács-
tag elmondása alapján idézzük fel.

AZ ÖTVENHATOS SZERENCSI 
FORRADALMÁR: MÁRKUS KÁROLY

PORTRÉ SZERENCSI hírekhírek 9



hírekhírek KÖZÉRDEKŰ10 SZERENCSI

Országos foglalkoztatási projektet indított el Borsod-Abaúj-Zemplén me-
gyében a Mirehab Közhasznú Nonprofit Kft; ahol megváltozott munka-
képességű embereknek és közfoglalkoztatottaknak biztosít álláslehető-
séget. A szerencsi telephellyel rendelkező központhoz több olyan akkre-
ditált munkáltató is csatlakozott, akik rehabilitációs foglalkoztatás kere-
tében alkalmazzák a munkavállalókat. A szerencsi telephelyen a Get Work
Trend Kft, a Zemplén-Vektor Kft, a MIREHAB Közhasznú Nonprofit Kft,
akkreditált szolgáltatóként pedig a NEAT Nonprofit Kft. van jelen. A cégek
közös célja, hogy minél több megváltozott munkaképességű ember dol-
gozhasson, személyiségük formálódjon és a képességeik és készségeik
megmaradjanak, vagy éppen fejlődjenek. A Get Work Trend Kft. még az
idei évben szeretné legalább ötven főre növelni a dolgozói számát. A cég
pelenkacsomagolással foglalkozik, a jövőben megnövekedő létszám miatt
a tervek szerint a városban új telephelyre költöznek. Az épületben lévő
BaltorTech Kft. üzemében műanyag fröccsöntést végeznek, a cég a jövő-
ben besegít a pelenkacsomagolásba. Az üzem területén dolgoznak a Mi-
rehab Kft. munkavállalói is, akik dekoratív szarvasokat készítenek faanyag-
ból. Ezeket az ajándéktárgyakat a karácsonyi vásáron fogják árulni –
mondta Ferenczi Tamásné, a Mirehab Kft. vezetője. A NEAT Nonprofit Kft.
részéről Kovács Zoltán, ügyvezető ismertette azokat a termékeket, ame-
lyek segítségével szeretnék bevonni a megváltozott munkaképességű em-
bereket az idősgondozásba. A cég átfogó megoldásokat kínál az egész-
ségcentrumoknak és betegfelügyeletet végzőknek, hiszen az eszközök
segítségével egyszerűbbé és könnyebbé válik a munkájuk. A termékek kö-
zött a kommunikációs eszközök széles spektruma található meg. Kovács
Zoltán a sajtótájékoztatón bemutatta az cég által üzemeltetett víruskaput.
A gépben beépített érintésmentes hőmérő található, áthaladáskor pedig
gőz segítségével a belépő személyt fertőtleníti. Az ügyvezető beszámolt
arról, hogy a forgalmasabb intézményekbe, nagyobb létszámú rendezvé-

nyekre ideális megoldást jelent a víruskapu, mivel gyors és biztonságos,
üzemeltetését a megfelelő képzést követően megváltozott munkaképes-
ségű emberek végezhetik. Az eseményen jelen volt a Magyar Vöröskereszt
Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei szervezetének igazgatója, Grubert Roland,
aki az egészségmegőrzésről és a vírusvédelmről tartott tájékoztatót a
dolgozóknak. A civil szervezet céljai között szerepel, hogy az adományok
mellett, foglalkoztatási támogatást is biztosítsanak azoknak, akik hátrá-
nyos helyzetűek a munkavállalás terén. Laták Kamilla, a vöröskereszt me-
gyei koordinátora egy új kezdeményezésről is beszámolt, aminek a kere-
tében hasonlóan megváltozott munkaképességű munkavállalók egy mis-
kolci varrodában újrahasznosított textíliákból és anyagokból bohócokat
készítenek. A szerencsi munkapróba-központ azoknak a személyeknek
biztosít munkalehetőséget, akik egészségkárosodásuk miatt hátrányos
helyzetbe kerültek a munkaerőpiacon.

MUNKAPRÓBA KÖZPONTBAN 
A MEGVÁLTOZOTT MUNKAKÉPESSÉGŰEK

A Bocskai István Katolikus Gimnázium és Technikum német nyelvi mun-
kaközössége is méltóképpen megemlékezett október 3-án a német új-
raegyesítés 30. évfordulójáról. Miután a szövetségesek 1945-ben legyőz-
ték Németországot, az állam területét és Berlint egyaránt francia, brit,
amerikai és szovjet szektorokra osztották. Négy évvel később nyugaton
kikiáltották a kapitalista rendszerű Németországi Szövetségi Köztársasá-
got (NSZK), a szovjetek ezt októberben követték a kommunista Német
Demokratikus Köztársaság (NDK) megalapításával. Berlinben a két eltérő
rendszert a szovjetek fallal választották el egymástól, ami egészen a hi-
degháború végéig 1989 őszéig állt. Németország újraegyesítését – De-

utsche Wiedervereinigung – 1990. október 3-án deklarálták, amikor is a
keleti területek (NDK) csatlakoztak a nyugatiakhoz (NSZK). Ez alkalomból
a 12.A osztály haladó német csoportja kétnyelvű prezentációt készített
a 30 évvel ezelőtti eseményekről, melyet a gimnázium diákjai egész héten
az aulában lévő kivetítőn követtek nyomon – tájékoztatta lapunkat Jakab
Tamás, igazgató. – Ezenkívül meghirdettünk egy plakátversenyt hagyo-
mányos és digitális kategóriában, melyre vártuk a csapatok jelentkezésék.
Diákjaink nagyon lelkesen fogadták a kihívást és várakozásainkon felül
teljesítettek. Összesen 18 pályamű érkezett, 7 digitális és 11 hagyományos
formában készült. Szebbnél szebb alkotások, igazán kreatív és egyedi
megoldások születtek, melyek közül a zsűri csak hosszas tanakodás után
tudta a legjobbakat kiválasztani – értékelte a versenyt Pajuf Izabella, a
középiskola tanára. Hagyományos kategóriában első helyezett lett a 9.H
osztály csapata: Batta Panka, Fodor Kincső, Gyenes Kincső, Jakab Milán,
Konter Levente, Kőrösi Kristóf, Nagy Bianka, Nagy Luca, Popovics Flóra,
Sándor Milán, Spisák Veronika, Takács Vivien. Második helyezett lett a
12.A osztály csapata: Varga Zita, Hauschel Kamilla, Madarasi Brigitta, Ké-
pes Petra,Takács Hanga, Ács Kincső, Juhász Flóra, Ónodi Jázmin, Keller
Enikő. Harmadik helyen a 10.A osztály végzett: Bőcsi Anna, Rónavölgyi
Anna, Szabó Dóra, Szabó Lilla részvételével. Digitális kategória első he-
lyezett 11.A osztály: Varga Levente, Varga Péter, második helyen végeztek
a 8.H osztály diákjai: Müller Dorina, Lamos Regina, Szabó Norbert, Szol-
noki Ákos. A rendezvényt Szerencs Város Német Nemzetiségi Önkor-
mányzata is támogatta.

PLAKÁTVERSENY A BOCSKAIBAN

Pelenkacsomagolás a Get Work Trend Kft-nél.
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A Szerencsi Hírek

következő száma
2020. november 27-én

jelenik meg.

INGATLANINGATLAN
Szerencsen eladó rendezett, kertes, 2 szobás, összkom-
fortos, gázfűtéses ház garázzsal. Tel.: 70/604-0751.

LakosságiLakossági

apróhirdetés



SzerencSi PolgárMeSteri Hivatal
Cím: 3900 Szerencs, Rákóczi út 89. Tel.: (47) 565-200. A hivatal ügyfélfo-
gadási 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.

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.

elMŰ-ÉMáSz
ELMŰ-ÉMÁSZ szerencsi fióktelepe. Cím: 3900 Szerencs, Rákóczi utca
87. Tel.: (20/30/70) 938-3838. ELMŰ hibabejelentéshez a (80) 383-940 te-
lefonszám hívható helyi tarifával (kék szám). ÉMÁSZ hibabejelentés a (80)
424-344 telefonszámon. Ezeken a számokon a hét minden napján egész
nap fogadják a hívásokat. Nyitva tartás: hétfő: 8–16, kedd: zárva, szerda:
10–18, csütörtök: zárva, péntek: 8–14, szombat-vasárnap: zárva. 

BorSodvíz
Borsodvíz Zrt. Tokaji Üzemigazgatóság Szerencsi Kirendeltsége. Cím: 3900
Szerencs, Kisvásártér 16. Tel.: (47) 361-664. Hibabejelentés: Tel.: (47) 362-
940. (7–15 között). Panaszbejelentés: Szerencs, Kisvásártár 16. Tel.: (47)
361-664.

eSÉlyegyenlŐSÉgi FogadÓÓra
Dr. Hronszky Regina, az Egyenlő Bánásmód Hatóság Borsod-Abaúj-Zemp-
lén Megyei Referense november 12. (csütörtök) a Szerencsi Polgármesteri
Hivatal tanácstermében (3900 Szerencs, Rákóczi út 89.) 13 órai kezdettel
fogadóórát tart. A tanácsadás térítésmentes.

BMH nonProFit KFt.
A BMH Nonprofit Kft. szerencsi telephelye. Cím: 3900 Szerencs, Eperjes
utca 7. Tel.: (21) 350-0111. Nyitva tartás: hétfő: 8–16 óráig, kedd: zárva,
szerda: 8–20 óráig, csütörtök: 8–16 óráig, péntek: 8–16 óráig. E-mail:
ugyfelszolgalat@bmhnonprofit.hu. A BMH Nonprofit Kft. szolgáltatási
területén havonta egyszer kerül begyűjtésre az ép öblös üveg, melyhez
átlátszó „üveghulladék gyűjtőzsák” feliratú zsák (postaládába elhelyezve,
és üresítéskor pótolva) díjmentesen a lakosságnak. A következő üveg-
szállításra november 17-én kerüls sor. A gyűjtőzsákba az ép, egész sö-
rös-, boros-, pezsgős-, befőttes-, és egyéb öblös üveget lehet elhelyezni.
Az üveghulladékkal teli zsákokat a járatnapokon reggel 6 óráig, az ingat-
lan elé közterületre, jól látható helyre kell kihelyezni! Az elszállítást kö-
vetően a BHM Nonprofit Kft. dolgozói cserezsákot adnak. 

tigáz zrt.
Tigáz Zrt. Miskolc Területi Üzemeltetési Egység. Cím: 3527 Miskolc, Sajó-
szigeti út 3. Tel.: (80) 180-380. E-mail cím: ugyfelszolgalat.tigazdso@ti-
gaz.hu. Gázszivárgás vagy üzemzavar észlelése, hibabejelentés esetén a
(80) 300-300 telefonszám éjjel-nappal hívható. 

KorMányHivataloK
Szerencsi Járási Hivatal. Cím.: 3900 Szerencs, Rákóczi utca 63. Tel.: (47)
795-010. E-mail cím: jaras.szerencs@borsod.gov.hu. Ügyfélfogadás szerda:
8-12.
Kormányablak Osztály. Cím: 3900 Szerencs, Rákóczi utca 89. Tel.: (47)
795-005, (47) 795-006, (47) 795-008, (47) 795-245, (47) 795-246, (47)
795-247, (47) 795-248, (47) 795-249. E-mail cím: kormanyablak.sze-
rencs@borsod.gov.hu. Ügyfélfogadási rend: hétfő: 8–18, kedd: 8–14, szer-
da: 8–18, csütörtök: 8–16, péntek: 8–14.

ügyeleteS gyÓgySzertáraK
Oroszlán gyógyszertár
November 2-8. és november 30. – december 6.: Cím: Szerencs, Be-
kecsi 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
November 9-15.: 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
November 16-22.: 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.)

Centrum gyógyszertár
November 23-29.: 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 nyitásig. (Orvosi
ügyelet igénye szerint.)
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KÖZÉRDEKŰ INFORMÁCIÓKKÖZÉRDEKŰ INFORMÁCIÓK

Házasságot kötöttek: 
Ujházi Benjámin – Gintner Evelin, Balog Ottó – Dorkó Franciska,
Csillahó Tamás – Pocsai Edit, Boncsér Gábor – Hegedűs Viktória,
Frankó Zoltán – Dibás Bernadett, Dajka István – Timár Katalin,
Pásztor Péter – Patvaros Nikolett, Horváth Albert – Balázs Andrea,
Tóth Szabolcs – Kocsis Hajnalka, Szabó-Kovács Sándor – Kovács
Kinga.

Elhunytak: 
Jakab Sándor József – (83), Zinger János – (72), Virág Zoltán Ká-
rolyné sz. Kékedi Margit Ibolya – (67), Palcsó Józsefné sz. Lukács
Jolán – (80), Vecser Sándor Mihály – (69), Csorba Istvánné sz. Ba-
lovics Margit – (71), Marton Lajosné sz. Vozár Margit – (92), Kiss
Béláné sz. Debreczeni Margit – (88), Varga Sándorné sz. Richter
Anna – (95), Józsa Lajos – (76).

ANYAKÖNYVI HÍREK
2020. OKTÓBER



A parlagi ligetszépe éve-
lő gyógynövény, amely 1-
1,5 méterre is megnő.
Csodálatos gyógyító ha-

tását már a dél-amerikai
indiánok is felfedezték év-

századokkal ezelőtt. Használ-
ták bőrproblémák kezelésére, sebgyó-

gyításra, de asztma és megfázás ellen is. A 17.
század eleje óta megtalálható Európában, így
Magyarországon is. A ligetszépe olajában két
fontos telítetlen zsírsav található: a linolsav és
a gamma-linolénsav (GLA). A linolsav a „jó” zsí-
rok egyikeként van számon tartva. Esszenciális
zsírsav, ami azt jelenti, hogy szervezetünk
egészséges működéséhez elengedhetetlen, ám
mivel nem képes előállítani, ezért ételekkel vagy
kiegészítőkkel kell fedeznünk szükségleteinket.
Kutatások kimutatták, hogy a ligetszépe olaj-
ban lévő GLA képes enyhíteni a diabétesznél
gyakran tapasztalt idegkárosodás, valamint a
sclerosis multiplex okozta idegsérülések tüne-

teit. A GLA az idegimpulzusok átvitelét is erő-
sítheti, így hatásos segítség lehet az Alzheimer-
kór kezelésében is. Hatóanyagai emellett táp-
lálják a fejbőrt, támogatják az egészséges haj
és körömnövekedést, a bőrt rugalmassá teszik
és regenerálják. Egyes tanulmányok szerint az
olaj enyhíti az ekcéma kellemetlen tüneteit. Je-
lentős mértékben képes csökkenteni a kolesz-
terinszintet és a vérnyomást, így csökkenti a
szívinfarktus és egyéb szívbetegségek kocká-
zatát. A menstruáció alatt felszabaduló prosz-
tagladinokkal való kölcsönhatásán keresztül a
ligetszépe olajban lévő GLA segíthet a menst-

ruációs görcsök enyhítésében, ezenkívül mér-
sékli a premenstruációs mellérzékenységet, bé-
lirritációs fellángolásokat és segít az endomet-
riózis visszafogásában. Sok PMS-ben szenvedő
beteg szervezetében szokatlanul alacsony GLA-
szintet mutattak ki, talán ezért bizonyultak a ki-
egészítők olyan hasznosnak. Széles körben ki-
mutatták továbbá, hogy a ligetszépe olaj me-
nopauza idején mérsékli a hőhullámokat és ja-
vítja a közérzetet. Általánosságban elmondha-
tó, hogy a női hormonrendszer igen hatékony
és biztonsággal használható gyógynövénye.

Vitelki László, Gyógynövénybolt

Előző játékunk megfejtése: Az ashwagandha gyökere tonizáló, vizelethajtó, zsírégető hatású,

afrodiziákum. Nyertesünk: Hámori Lajosné, 3900 Szerencs, Ondi u. olvasónk, a Szerencsi

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

vehető a Szerencsi Polgármesteri Hivatal recepcióján. Új kérdésünk: Milyen „jó” zsírok talál-

hatóak a ligetszépe olajban? Megfejtéseiket november 20-ig postázzák címünkre (3900

Szerencs, Rákóczi út 89.) vagy adják le a Polgármesteri Hivatal recepcióján.
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A HÉT GYÓGYNÖVÉNYE: A LIGETSZÉPE

Mézes gondolatok névvel nyílt kiállítás október
9-én a szerencsi Zempléni Múzeumban. A Kun-
szentmártoni Helytörténeti Múzeumban vető-
dött fel az ötlet, hogy egy időszaki kiállítás ke-
retében mutassák be a méhészet történetét, sa-
játosságait. Az ötlet egy interaktív tárlat képé-
ben öltött testet, amely azóta vándorkiállítás-
ként enged betekintést a méhek és a méhészek
– sokak számára teljesen ismeretlen – világába.
A tárlat elsősorban a gyermekeknek szól, de a
felnőtteknek is sok újdonsággal szolgál. Az első
teremben a rablógazdálkodást lehet megismer-
ni, ami azt jelenti a méhészetben, hogy egy
méhcsalád egy másik méhcsaládtól rabol mézet
és virágport. A második terem a méhek mun-
káját és a mézet, mint terméket mutatja be. A
kiállítást Majoros Judit igazgató, Nyiri Tibor pol-
gármester és Vass-Bathó Beatrix a bemutató
egyik szervezője nyitotta meg. Utóbbi beszédé-
ben kiemelte, hogy a tárlat nagyon népszerű a
gyermekek körében és Szerencs a negyedik cél-
állomás. Nyiri Tibor polgármester a kiállításon
örömét fejezte ki, hogy a Zempléni Múzeumba
is megérkezett a tárlat, hiszen a méhek rendkí-
vül fontos szerepet töltenek be az ökosziszté-
mában. – A méhek pótolhatatlan szereplői a
mezőgazdasági rendszereknek: nem csupán
hozzájárulnak a biológia sokféleséghez, de ál-
taluk hasznos információhoz is jutnak a szak-
emberek. – Fontosnak tartom, hogy elsősorban
a gyermekek megismerkedjenek a kiállítás té-
májával – hangsúlyozta a polgármester. Az ese-
ményen részt vett Farkas János, az Országos
Magyar Méhészet Borsod-Abaúj-Zemplén Me-

gyei szaktanácsadója, aki érdeklődésünkre el-
mondta, hogy a megyében ezerötszáz körüli a
számuk a méhtartóknak, akiknek a jelentős ré-
sze mellékállásban méhészkedik. Ez a szám a
többi megyéhez viszonyítva az előkellő harma-
dik helyet foglalja el, tehát összeségében el-
mondható, hogy térségünkben sokan méhész-
kednek. Farkas János kérdésünkre válaszolva
közölte, hogy sajnos továbbra is nagy problé-
mát jelent a nem megfelelő permetszer hasz-
nálata a mezőgazdaságban. – Két évvel ezelőtt
ez a jelenség nagy gondot okozott a naprafor-
gó virágzása alatt, amikor is a kijáró virágport

gyűjtő méhek pár nap leforgása alatt eltűntek
a kaptárakból, csak a fiatal egyedek maradtak
meg, akiknek utána át kellett venni az eltűnt
idősebb méhek munkáját. Ez a sok méhészt ne-
gatívan érintett, s ez a jelenség most 2020-ban
megismétlődött. A tavasz még viszonylag szé-
pen alakult, de ismételten a napraforgó virág-
zásnál – és itt nem csak a vegyi anyagokra kell
gyanakodni, hanem az időjárásra is – sok méh
ismételten eltűnt. Sajnos az idei év nem sikerült
tökéletesre – mondta a szakember. A tárlat
2021. április 30-ig megtekinthető a Zempléni
Múzeumban.

MÉHEK ÉS MÉZ A MÚZEUMBAN

Balról jobbra: Nyiri Tibor polgármester, Majoros Judit igazgató, Vass-Bathó Beatrix szervező.



A Szerencsi Rendőrkapitány-
ság felhívja a lakosság fi-
gyelmét, hogy a bevezetett
járványügyi készültségre te-
kintettel a Szerencsi Rendőr-
kapitányságon az engedély-
ügyi eljárásokkal kapcsola-

tos ügyek intézése: a (+3647) 563-340/59-25-
ös mellék telefonszámon történő előzetes be-
jelentkezés alapján, egyeztetett időpontban le-
hetséges. Kérik, hogy elsődlegesen elektronikus
úton nyújtsák be kérelmeiket, melyre az ugyin-
tezes.police.hu portálon van lehetőségük.

hírekhírek MOZAIK14 SZERENCSI

ÜGYFÉLFOGADÁS
A RENDŐRSÉGEN

Négy új kamerát helyeztetett ki Szerencsen az
önkormányzat az Aranka-tetőre, amivel már
több mint ötvenre emelkedett a településen
megtalálható térfigyelő kamerák száma. Az
Aranka-tetőn az elmúlt években pályázatból
mandula- és birsalmafákat ültettek. A növénye-
ket a Szerencsi Városgazda Nonprofit Kft. gon-
dozza. Az utóbbi időben azonban nem egyszer
fordult elő, hogy a termés jelentős részét – de
olyan is volt amikor szinte az egészet – isme-
retlen tettesek ellopták. A négy új térfigyelő ka-
mera az ültetvények védelmét szolgálja. Sze-
rencsen a rendszer a Szerencsi Rendőrkapitány-
ságra van bekötve, amit hamarosan felújítanak,
a régi kamerákat pedig modernekre cserélik –
tájékoztatta szerkesztőségünket Nyiri Tibor pol-
gármester. – Azt ígérhetem, hogy a közeljövő-
ben egyeztetünk a rendőrséggel és az üzemel-
tetést végző vállalkozással, hogy megbeszéljük
melyek azok az eszközök, amiket feltétlenül
cserélni kell. A korszerűsítést legkésőbb jövő év
elejéig befejezzük – mondta a polgármester.

TÉRFIGYELŐ 
KAMERÁK 

AZ ARANKA 
TETŐN

A bűnelkövetők körében nem vesztett népsze-
rűségéből az úgynevezett „unokázós” csalás.
Ennek a lényege, hogy ismeretlen személy uno-
kájuknak vagy más közeli hozzátartozónak ki-
adva magukat hívják fel vezetékes telefonon az
idős embereket és valamilyen okra, például tar-
tozásra, balesetre hivatkozva készpénzt vagy
pénzzé tehető értéket csalnak ki tőlük. Ezekben
a csalástípusokban közös, hogy a csalók az idős
emberek pénzét, értékeit igyekeznek elvenni. Te-
lefonon keresik őket. Valamelyik fiatalabb csa-
ládtagnak adják ki magukat, aki különleges ve-
szélyes, problémás helyzetben van éppen, akár
balesetet szenvedett. Idős áldozataikra lelki nyo-
mást gyakorolnak. Kérik, hogy valamelyik pén-
zátutalási szolgáltató által fenntartott befizető
helyeken utaljanak át egy bizonyos személy ré-

szére nagyobb összeget. Fontos, hogy amennyi-
ben hozzátartozóval, unokával kapcsolatban ke-
resik, szakítsa meg a telefonhívást és haladék-
talanul vegye fel a kapcsolatot a megnevezett
családtaggal, mert így tudja ellenőrizni a hívás
valódiságát! Bűncselekmény gyanúja esetén
azonnal értesítse a rendőrséget a 107-es vagy
112-es segélyhívószámon!

A Bocskai István Katolikus Gimnázium tanulói a
Szerencsi Kóborkák Állatvédő Alapítványnak
gyűjtöttek közel másfél mázsa állateledelt,
amint október 9-én adtak át az intézmény au-
lájában. Az iskola diákjai október 1-jétől folya-
matosan gyűjtöttek a nemes célra, amit az ala-
pítvány nevében Szomráki Erika vett át. Beszé-
dében kiemelte nagyon hálás az iskola tanulói-
nak az adományért. Hangsúlyozta a házi ked-
vencek ivartalanításának fontosságát, ami a sze-
rencsieknek ingyenes, ezt ugyanis az alapítvány
fizeti. Az állateledelek mellett pénzbeli támoga-

tást is átadtak – amit szintén a diákok gyűjtöt-
tek – a Szerencsi Kóborkáknak, amit Jakab Ta-
más, az iskola igazgatója nyújtott át.

ÁLLATELEDEL
A KÓBORKÁKNAK

FIGYELEM! NEM MIND
UNOKA, AKI AZT ÁLLÍTJA!

BALESET A BELVÁROSBAN
Közúti közlekedési baleset történt október 6-án Szerencs belvárosában. A rendőrség tájékoz-
tatása szerint a BMW típusú személygépjármű vezetője tolatás közben nem adta meg az el-
sőbbséget, a 37-es főút
irányából, a Rákóczi-úton
közlekedő és Bekecs felé
haladó szabályosan köz-
lekedő Skodának. Az
összeütközést követően
mindkét személygépjár-
műben anyagi kár kelet-
kezett, személyi sérülés
nem történt. A baleset
körülményeit a Szerencsi
Rendőrkapitányság Köz-
lekedésrendészeti Osz-
tálya vizsgálja.
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Az egykori cukorgyár területéből vásárolt a gyárkerti óvoda szomszéd-
ságában a Nestlé Hungária Kft. Az 1,4 hektáros földterülettel a termelő
üzem számára gyakorlatilag kinyílt a tér. Korábban bármilyen nagyobb
bővítést is tervezett volna a Nestlé, ezt terület hiányában nem tudta
megtenni – válaszolta kérdésünkre Nyiri Tibor polgármester. A növekedés
útjában volt a nagyon leromlott állapotban lévő egykori cukorrépamag-
raktár, ami a jelenleg felújítás alatt lévő kazánház és cukortárolók mellett
helyezkedett el. Ezt az önkormányzat felajánlotta a Nestlének, ami még
teljeskörű felújítással sem felelt volna meg a szigorú élelmiszer-biztonsági
előírásoknak. Az épületet szeptember 30-án végérvényesen lebontották,
amivel így értékes földterületek szabadultak fel. Hamarosan egy teher-
gépjármű parkoló kialakítása is megtörténik. A tervekről szólva a Nestlé
Hungária Kft. a Szerencsi Hírekkel tájékoztatásul közölte: – Az elmúlt
években sikerült az eddiginél is szorosabbra fűzni a Nestlé és Szerencs
városának kapcsolatát, aminek köszönhetően immáron hivatalosan is a
Nestlé tulajdonát képezi a volt cukorgyár területének egy része. Ez egy
nagyon fontos lépés mind a város, mind a Nestlé életében, hisz a meg-
vásárolt terület a jövőben nagy előrelépést jelenthet a város közlekedése,
elsősorban a kamionforgalom szempontjából. A terület fejlesztése ugyan-

is lehetővé teszi, hogy a gyárba érkező kamionok a főútról a várost el-
kerülve azonnal a raktárokba tudják szállítani a beérkező alapanyagokat
- csökkentve ezzel a város forgalmát és zajszennyezését. A korszerűsítés
nem csak forgalomelterelési jelentőséggel bír, de a jövőben új munkahe-
lyeket is teremthet a városban.

RÖVIDESEN MEGSZŰNIK A KAMIONOK
VÁRAKOZÁSA A RÁKÓCZI ÚTON

Szerencs Város Önkormányzata 2018-ban közel
fél milliárd forintot nyert el zöld-város fejleszté-
se pályázaton. A zöldfelületek kialakítása során
az elsődleges cél, hogy az új területek alkalma-
sak legyenek a családok és a fiatalok számára
szabadidejük hasznos eltöltéséhez. Ennek a pro-
jektnek a keretében újul meg a piac és környé-
ke. Ennek keretében a meglévő tető mellé egy
épület kerül, belső árusító helyekkel. A piac mö-
gött lévő aszfaltos rész is átalakításra kerül. Nö-
velik a parkolót számát ezzel együttesen a zöld-
terület nagyságát. A munka azonban nyár vé-
gén egy előre nem látott műszaki akadályba üt-
között. Az aszfaltos terület alatt olyan csator-

narendszer húzódik, ami nem szerepelt a felújí-
tási terveken, ezért a kivitelezést le kellett állí-
tani. Az új műszaki tervek elkészítése időt vett
igénybe, ami alatt a pályázatot elnyert beruházó
levonult az építési területről. Nyiri Tibor polgár-
mester kérdésünkre válaszolva közölte, hogy
ezért volt szükség új közbeszerzés kiírására. –
Látható, hogy évről-évre növekednek az árak
az építőiparban, ezért is fontos, hogy a pályázat
a beruházás összegét tekintve versenyképes le-
gyen, hiszen nekünk most az érdekünk az, hogy
találjunk egy új beruházót és minél korábban
folytatódjon a munka, ami a tervek szerint a jö-
vő év nyaráig befejeződik.

FOLYTATÓDIK A PIAC FELÚJÍTÁSA

A Szerencsi Polgármesteri Hivatal dolgozói is besegítettek szeptember 22-én a
burgonyaszedésbe, a 37-es főút mellett, a bevásárló központok szomszédsá-
gában lévő önkormányzati tulajdonban lévő földterületen. A hivatali alkalma-
zottak segítségére azért volt szükség, mert az időjárás előrejelzés szerint a csa-
padékos időszak miatt kárba mehetett volna a termés. A plusz munkaerővel
így még időben be tudták takarítani a burgonyát. A területen a Szerencsi Vá-
rosgazda Nonprofit Kft. emberei feszített tempóban már hetek óta dolgoztak.
Az idén egy hektáron vöröshagyma került a földbe, két hektáron kukoricát ve-
tettek, valamit 2,5 hektárnyi burgonyát ültetettek. – Jó terméshozamokkal di-
csekedhetünk, burgonyából és hagymából is sok termett, és a minőségük is
megfelelő. A vöröshagymák szép nagyra fejlődtek, s a burgonya gumók is nagy-
ra nőttek, a termőföldre sem volt panasz az éven – mondta Bakos Béláné, a
Szerencsi Városgazda Nonprofit Kft. kertészeti vezetője. A betakarított termést
várhatóan a városi konyha használja majd fel. A begyűjtésben a Művelődési
Központ és Könyvtár valamint a Zempléni Múzeum dolgozói is besegítettek.

BESEGÍTETTEK AZ ŐSZI BETAKARÍTÁSBAN



A GYERE azaz a Gyermekek Egészsége Programját 2015-ben indította el
Szerencsen a Magyar Dietetikusok Országos Szövetsége a Nestlé kizáró-
lagos szponzorálásával. A program célul tűzte ki, hogy a helyi közösség
tagjait hozzásegítse az aktív és egészséges életmód kialakításához és an-
nak hosszú távú fenntartásához. Ennek eredményeképpen a gyermekkori
elhízás előfordulásának jelentős csökkentése volt az egyik legfontosabb
feladat. A program működése során szoros együttműködést és összefo-
gást alakítottak ki a város lakosaival és intézményeivel. Szerencsen óvo-
dák, iskolák, középiskolák, egészségügyi, oktatási és közétkeztetési intéz-
mények közreműködésével zajlott a 18 év alatti lakosság, mintegy 2400
gyermek oktatása, illetve a családok tájékoztatása. Az eredetileg 2018-
ban lezárult programot a Nestlé Hungária Kft. további két évvel meghosz-
szabbította. Ennek köszönhetően a Bolyai János Katolikus Általános Iskola,
valamint a Rákóczi Zsigmond Református Két Tanítási nyelvű Általános
Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola növendékei olyan egészségfejlesztési
témákról tanulhattak az elmúlt tanévben, mint a táplálkozással összefüg-
gő pszichés tényezők, az élelmiszer-higiénia, az élelmiszerpazarlás vagy a
tudatos bevásárlás fontossága. A projekt zárását szeptember 21-én tar-
tották meg a résztvevő pedagógusok jelenlétében a Bolyai iskolában. Ku-
bányi Jolán, a Magyar Dietetikusok Országos Szövetségének leköszönő
elnöke beszédében hangsúlyozta a programban résztvevő gyermekek az
iskola pedagógusai által egy átfogó az egészséges táplálkozással kapcso-
latos információk birtokába jutottak. Tompa Gábor, a Nestlé vállalati kom-
munikációs és közkapcsolati igazgatója ajándékcsomaggal köszönte meg

a tanárok munkáját, és kifejezte elismerését. Nyiri Tibor, polgármester az
eseményen kiemelte az egészséges táplálkozás oktatásának fontosságát,
amit már gyermekkorban szükséges elkezdeni, emellett hangsúlyozta a
rendszeres testmozgás jótékony hatásait és köszönetet mondott a Nest-
lének, hogy Szerencset választották a program megvalósításának egyik
helyszínéül.

A közel fél milliárd forintos zöld-város projekt keretében a
Rákóczi-vár udvarának egy részén tanösvényt alakítanak ki.
A környezeti és természetvédelmi nevelés szempontjából Ma-
gyarországon egyre több területen alakítanak ki a növényvi-
lág megismerését célzó látványosságot, amelyek a környe-
zettudatos gondolkodás fejlesztésének kiváló eszközei és
helyszínei. A legtöbb tanösvény a nemzeti parkokban talál-
ható, de különböző civil-zöld szervezetek, iskolák, erdészetek
és önkormányzatok is egyre többet építenek a lakóhelyeken
vagy azok közvetlen közelében. – A Rákóczi-vár kertjében
olyan növények megismertetése a cél, amelyek Szerencsen
és a térségben megtalálhatóak, illetve Magyarországon ős-
honos fajok – tájékoztatott Nyiri Tibor polgármester. A léte-
sítmény szélesebb lehetőség nyújt a projektmunka-jellegű ta-
nulási formákra, melyeket a városban és környékén található
oktatási intézmények a tantermen kívül valósíthatnak meg.

Megérkezett a háziorvosi praxisokba és az üzemorvosokhoz az influenza
elleni védőoltás – közölte október 21-én az országos tisztifőorvos a ko-
ronavírus-járvány elleni védekezésért felelős operatív törzs online saj-
tótájékoztatóján. Müller Cecília arra kérte a koronavírus szempontjából
magas kockázatú csoportokba tartozókat, hogy éljenek az idén min-
denkinek ingyenesen biztosított védőoltás lehetőségével. Javasolta, te-
lefonon kérjenek háziorvosoktól időpontot, ezzel minimalizálva a váró-
teremben az érintkezést a betegforgalommal. Elmondta: kétféle oltó-
anyag van, a 6-35 hónapos gyermekek két oltást kapnak, a felnőtteknek
adható, három komponensű vakcina két A típusú és egy B típusú influ-

enzatörzs ellen nyújt védelmet. A tisztifőorvos kitért arra: a koronavírus
ellen az influenza elleni védőoltás nem ad védelmet, ugyanakkor mind-
két vírus „célszerve az alsólégúti traktus”, ezért fontos legalább az egyik
ellen védekezni. Érdemes kérni a Prevenar vakcinát is amit a S. pneu-
moniae baktérium által okozott invazív betegség, tüdőgyulladás – pne-
umonia – és akut középfülgyulladás elleni védettség kialakítására al-
kalmazzák. A vakcinát gyermekeknél és felnőtteknél egyaránt alkalmaz-
zák az említett baktérium által okozott invazív betegség és a tüdőgyul-
ladás elleni védettség kialakítására. Ez a vakcina viszont térítésköteles
és csak receptre kapható.

VÉDŐOLTÁSOK A BETEGSÉG MEGELŐZÉSÉÉRT
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SIKERES VOLT A GYERE PROGRAM

TANÖSVÉNY ÉPÜL A VÁRKERTBEN

A tanösvény madártávlatból.

A gyermekek sokat tanultak a pedagógusoktól.



A labdarúgók a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei
Kelet Felnőtt 11. fordulójában a Szerencs VSE ha-
zai pályán az Alsózsolcai KSC csapatát fogadták.
Az október 17-én hazai környezetben megtar-
tott mérkőzésen egyértelműen a vendégcsapat
kezdett jobban, végig uralták a labdát, aminek
köszönhetően a 21. percben gólt lőttek a sze-
rencsieknek. A szépítésre a 40. percig kellett
várni, amikor Ternyik Máté talált a vendégcsapat
hálójába. A csapatok 1-1 döntetlen állásnál men-
tek pihenőre. A folytatásban megismétlődött a
mérkőzés elején tapasztalt Alsózsolcai dominan-
cia, az 50. percben sikerült egy újabb gólt lőni a
hazai hálóba. Három perccel később Kiss Krisz-
tián majd Berecz László szerzet találatot a sze-
rencsieknek. Sokáig úgy tűnt a mérkőzést a ha-
zaiak nyerik meg, ám a 84. percben a vendég-
együttes kiegyenlített. A végeredmény Szerencs
VSE - Alsózsolcai KSC 3-3. Az U19-es csapatnak

azonban 5-2 arányban sikerült győzedelmesked-
niük. – A csapat szívét-lelkét kitette a pályán,
három pontrúgásból kaptunk gólt, amit át fo-
gunk beszélni és gyakorolni fogjuk, hogy többé

ne történhessen ilyen. Igazságos eredmény szü-
letett egy magas színvonalú mérkőzésen. Nem
lesz olyan könnyű ez a csoport sem! Gratulálok
az ifi győzelméhez – mondta Nagy László edző.
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A Szerencs VSE női felnőtt kézilabdacsapata a
megyei bajnokság harmadik és negyedik fordu-
lójában hazai szurkolók előtt játszott a Kulcsár
Anita Sportcsarnokban. Október 9-én a harma-
dik fordulóban az Albrecht-MISKOLCI VSC volt
az ellenfél. A hazaiak végig uralták a mérkőzést,
már az elején megmutatkozott a jobb taktika.
A szerencsi lányok támadásai rendre értékes
pontokat hoztak, az első félidő végére 6 pontos
előnyre tettek szert. A második félidőben a ha-
zai csapat tovább növelte az előnyét, s végül 8
ponttal legyőzték a vendégcsapatot. A vég-
eredmény Szerencs VSE – Albrecht MISKOLCI
VSC 30-22. A negyedik fordulót október 18-án
játszotta a Szerencs VSE a Tiszaújváros SC ellen.
A Tiszaújváros egy erős játékosokból álló csa-
pat. A szerencsi lányok heves támadásokkal
rendre betaláltak a tiszaújvárosiak hálójába, az
első félidő végére 2 ponttal vezettek. A máso-

dik játékrészben a vendégcsapat lassú támadá-
sokkal kizökkentette a gyors játékhoz szokott
szerencsi lányokat és a mérkőzés végére feljöt-
tek pontban. A végeredmény Szerencs VSE - Ti-
szaújváros SC 37-37. – A támadással nincs
problémánk, szerencsére úgy sikerült elkezdeni
a szezont, hogy a csapat lendületesen támad,
a lányok gólt lőnek, de sajnos mi is sok gólt ka-
punk. Az egész védelemre igaz, de legfőképpen
a szélekre, hogy a védők nem találják meg a
megfelelő időpontot és nem alkalmazzák beta-
nult taktikát. Ez a széleken azért veszélyes mert
ott, ha hibázik a védő, akkor szinte biztosan 2
perces kiállítás vagy büntető dobások lesznek.
Ezen mindenképp dolgozni fogunk, a sérülések
miatt sok az új játékos, akiknek még nincs meg
a kellő tapasztalatuk, de összeségében elége-
dett vagyok velük – mondta Katona Krisztina
edző.

DÖNTETLEN EREDMÉNY SZÜLETETT

Fotó: Globo Televízió

EGY GYŐZELEM EGY DÖNTETLEN

Abaújszántón tartották meg október 3. és 4. között az országos az U15-
ös és az U17-es utánpótlás bajnokságot. A Magyar Súlyemelő Szövetség
és az Abaújszántói VSE közös szervezésű versenyére közel kilencven sú-
lyemelő nevezett. Ilosvai Selymes Péter Általános Iskola tornatermében
megtartott bajnokságon a Szerencs VSE súlyemelői is részt vettek. Serdülő
női 71 kg harmadik helyen végzett Lamos Regina, 76 kg súlycsoportban a
dobogó második fokára Fábián Léna álhatott fel. Serdülő férfi 61 kg Balázs
Morvai harmadik hely, 89 kg Kelecseny Róbert szintén harmadik hely, 
96 kg Bódi Levente ötödik helyezés. A versenyen a rendezők fokozottan
ügyeltek a koronavírus-járvány miatti kötelező óvintézkedésekre.

SZÉP EREDMÉNYEK
A SÚLYEMELŐKNÉL

Fotó: magánarchívum



Kos: III. 21. – IV. 20.
A november a Kos jegyűek számára is-

mét egy aktívabb munkahelyi időszak lesz. Ily
módon minden problémával könnyen meg fog
birkózni, és a talpraesettsége akár még a felet-
tesei figyelmét is felkeltheti.

Bika: IV. 21. – V. 20.
A következő hónapban a kiváló kommu-
nikációs készségeinek köszönhetően

könnyen alakít ki olyan gyümölcsöző üzleti kap-
csolatokat, amelyek a cége vagy saját magának
jelentős mértékű anyagi bevétellel járnak.

Ikrek: V. 21. – VI. 21. 
Az elkövetkező időszakban – novem-
berben – az Ikrek bármikor számíthat a

családja támogatására. Így bármilyen jellegű
problémával könnyen meg tud majd birkózni,
amennyiben nem akar mindent egyedül meg-
oldani.

Rák: VI. 22. – VII. 22.
A Rák számára a november egy pozitív
időszak lesz, és a csillagok állása kifeje-

zetten kedvező hatást gyakorol majd a komoly
párkapcsolatokra. Az ön és a partnere közti kö-
telék erősebb lesz, mint valaha, ez kedvezhet a
következő lépés megtételének.

Oroszlán: VII. 23. – VIII. 23.
Ez a periódus ideális lesz az Oroszlán

számára arra, hogy egy magasabb szintre lépjen
a párkapcsolatában. A családtagjaival való kap-
csolata is zavartalan, és tökéletesen harmoni-
kus lesz.

Szűz: VIII. 24. – IX. 23. 
Ebben a hónapban komoly sikereket ér-
het el a karrierjében. A november során

az önt jellemző pozitív gondolkodása és meg-
oldás centrikus hozzáállása révén még az ösz-
szetettebb feladatokkal is meg fog birkózni.

Mérleg: IX. 24. – X. 23. 
Az elkövetkező időszakban lecsende-
sednek ön körül a dolgok, így ennek kö-

szönhetően újra élvezheti a harmóniát és a ro-
mantikus pillanatokat a párja társaságában. A
horoszkóp szerint fontos, hogy a hónap során
a barátait se hanyagolja el.

Skorpió: X. 23. – XI. 22.
Az elkövetkező időszakban a munkahe-
lyén nem lesznek komolyabb feladatai,

ezért nyugodtan töltheti az idejét a karácsony
megtervezésével is. A csillagok állása szerint a
november kimondottan jó egészséget ígér a
Skorpió csillagjegyűek számára.

Nyilas: XI. 23. – XII. 21.
Novemberben a Nyilasok a pozitív ener-

giák előretörését fogják megtapasztalni, ami fő-
ként az életük intellektuális területén lesz érzé-
kelhető. A kapcsolata a szeretteivel tökéletesen
harmonikusan fog alakulni.

Bak: XII. 22. – I. 20.
A következő hetekben egy harmonikus
időszak vár önre, aminek előnyeit a kar-

rierje építése terén is kamatoztathatja. A főnö-
kei és a munkatársai is kedvesek, megértők
lesznek önnel.

Vízöntő: I. 21. – II.19.
Az elkövetkező időszakban – november
folyamán – a Merkúr planéta hatásának

köszönhetően a Vízöntő jegy szülöttei hatalmas
mennyiségű mentális energiára tehetnek szert.
Ennek hála temérdek információ befogadására
lesz képes.

Halak: II. 20. – III. 20.
Az elkövetkező időszakban – november
folyamán – a pozitív energiák megjele-

nése lesz érzékelhető a párkapcsolatában. Ki
fog békülni egy-két régebbi ellenségével és ké-
pes lesz felülemelkedni a régebben elszenvedett
sérelmeken.

Horoszkóp (2020. november)

Az ősz című Csokonai-versből idézünk: „Jer ba-
rátom! minden únalmat űzzünk el …”
VÍZSZINTES: 1. Az idézet folytatásának első része.
8. Belbecs! 10. Meghatározó tényező. 12. A Légszivaty-
tyú csillagkép latin neve (a LATINA betűiből). 13. Páros
szervünk. 14. Tea, németül. 15. Üreg, tájszóval. 16. Az
idézet folytatásának második része. 17. Iskolai bú-
tor. 18. Köln határai! 19. Egész … film; hosszabb terje-
delmű mű a moziban. 21. Vastag húsú paprikafajta. 23.
Páratlan vita! 24. Borít, fed. 25. Férfi becenév, egy olim-
piai kabalamackót is így hívtak! 26. Oszmán-török ka-
tonai rang. 28. A kálium-cianid képlete. 29. Gurítós
sportág. 31. Továbbított hír. 33. A társadalom előkelő
rétegének bírálata. 35. Citrom nedve.
FÜGGŐLEGES: 1. Tények rögzítése a számítógépen.
2. Kései hangszeres rendezvény. 3. Közterület közle-
kedésre szolgáló része. 4. Toldalékfajta (de nem rag!).
5. Az Egyesült Királyságban él. 6. Bécsi nagymama! 7.
A sztori vége! 8. … reale; létező dolog, latinul. 9. Ő
alakítja Károlyt a Liza, a rókatündér című filmben. 11.
Állami Egészségügyi Központ, röviden. 15. Hétvégi
házikó. 18. Szőlőhegy Tarcal környékén (a KICK + SEE
betűiből). 20. Tenger, angolul. 22. Szabadtéri összejö-
vetel. 26. Amely személy. 27. Község Aggtelektől 15
km-re (a kék csak ékezettel ez!). 30. A lábaihoz. 31.
Herélt kos. 32. Egészségtudományi Kar, röviden. 34.
Üres kas!

Előző rejtvényünk megfejtése: Dünnyögnek a szomjas darazsak. Megfejtőnk 1 db csokoládé csomagot nyert: Bosnyák Gézáné, 3900 Sze-
rencs, Dózsa György út 88. szám alatti lakos. A fenti rejtvény megfejtését november 20-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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Hamarosan elkészül a tanösvény.


