
az ÖnkorMányzati
Választások
eredMÉnyei

az október 13-án megtar-
tott választáson nyiri ti-
bor lett szerencs polgár-
mestere az elkövetkező öt
évre. 
Cikkünk a 3-5. oldalon ol-
vasható.

BiztonságBan
Minden-

szentekkor
a temetőlátogatások so-
rán több veszélyforrás is
leselkedhet ránk, ezért a
rendőrség felhívja a fi-
gyelmet az óvatosságra.
Cikkünk a 6. oldalon ol-
vasható.
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Németh Lajos meteorológus tartott előadást az éghajlatváltozásról „Mi
lesz veled Föld, mi lesz veled éghajlat” címmel szeptember 30-án a Rá-
kóczi-vár lovagtermében. Az eseményen többek között szó esett arról,
hogy megállítható-e a Föld egyre gyorsuló melegedése, hogy a mostani
éghajlat változásokban mekkora szerepe van az emberi tevékenységek-
nek, a jövőben milyen időjárási körülményekre számíthatunk a Kárpát-
medencében és, hogy mit tehetünk a felmelegedés lelassítása érdekében.
Az előadást nagy érdeklődés övezte, ahol a résztvevők kérdéseket is fel-
tehettek a szakembernek. VEA
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Szerencs Város életében hagyomány, hogy köszönti a 90. életévüket be-
töltő szépkorú polgárait. Az elmúlt héten többen is ünnepelték a jeles
évfordulót. Bekényi János Gusztávot október 1-jén köszöntötte családja
körében Nyiri Tibor polgármester. A városvezető átnyújtotta az Orbán
Viktor miniszterelnök által aláírt emléklapot és a város ajándékait. Guszti
bácsi szabónak tanult, de szakmájában csak rövid ideig dolgozott. Nyug-

díjba a Miskolci Városgazdától vonult. Két lánya született és egy unokája
van. Jó egészségnek örvend, szeret tenni-venni a ház körül. Feleségével
és lányával él. Sipos Andrást a Gyémántkapu Idősek Otthonában köszön-
tötte a polgármester október 4-én. András bácsi katonaként is szolgált
a nehéz időkben gyerekét korán elveszítette, de rokonai rendszeresen
látogatják.

VEA

90 ÉVesek lettek

előadás a 
klíMaVáltozásról

A szerencsi Alzheimer Café október 14-én tartotta soron következő ösz-
szejövetelét a Sörház Étteremben. Az eseményen Ternyikné Kádas Ágnes
gyámügyi és igazságügyi osztályvezető „Nyitott kérdések, nehéz dönté-
sek: Mire szolgál a gondnokság intézménye” címmel tartott értekezést,
majd  Berta Ildikó szociális munkás, szociálpolitikus az Intézményesült
szociális ellátások témakörében tartott értekezést az érdeklődőknek. Az
Alzheimer Café egy olyan kezdeményezés, amely a helyi közösségekben
élő szociális és egészségügyi szakemberek valamint segítőszándékú em-
berek önkéntes munkájának köszönhetően, a helyi lehetőségek függvé-
nyében rendezi az összejöveteleit.

ÉrtekezÉs 
a deMenCiáról
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– Mit gondol minek köszönhető ez a
nagyarányú győzelem?
– Titkon reménykedtem benne, hogy én ka-
pom meg a lehetőséget a város vezetésére, de
ilyen magas arányra azért nem számítottam.
Talán annak köszönhető, hogy a kampányban
igyekeztünk eljutni sok helyre azért, hogy sze-
mélyesen megszólíthassuk az embereket. Ren-
geteg pozitív visszajelzést kaptunk, ami azt je-
lezte számunkra, hogy sokan fognak támogat-
ni a szavazás alkalmával. A választás a demok-
rácia ünnepe. Öt évente egyszer van lehetősé-
ge a lakosságnak véleményt formálnia a saját
ügyeiket intéző emberek tekintetében. Ez a
nagyarányú győzelem számomra azt jelenti,
hogy a szerencsiek többsége a személyemmel
és a programunkkal azonosulni tudott. Közel
húsz éves vezetői tapasztalatom van, azóta
mindig a közösségért dolgozom. A pedagógu-
si pályám és a város közéletében kifejtett te-
vékenységem alatt igyekeztem mindig ember-
ségesen hozzáállni a diákokhoz, kollégákhoz,
mindenkihez egyaránt. Azt hiszem ezt a támo-
gatást kaptam most vissza.

– A képviselőjelöltek tekintetében mind
a 8 helyre az Önt támogató Független je-
löltek kerültek be a testületbe.
– Valóban így van. Így a közös munka is ered-
ményesebb lehet. Azt gondolom, hogy mind-
annyian remek emberek és tenni akarnak a
város fejlődéséért. Valamennyiük vállal vala-
milyen társadalmi munkát az egészségügy, a

sport vagy a vállalkozások területén. Biztos
vagyok benne, hogy amit együtt kitalálunk, azt
meg fogják tenni a köz érdekében. Ez nem azt
jelenti, hogy bólogató János módjára nyomo-
gassák a gombokat, hanem azt, hogy az őszin-
te véleményükkel segítsék a munkát, és tart-
sanak kapcsolatot az emberekkel. Újdonság
lesz az, hogy mindegyik képviselőnek van egy
kijelölt területe, amit felügyelni fog. Utána jár
a problémáknak, és ha valami olyat tapasztal,
akkor azt jelzi és keresi a megoldásokat.

– Melyek ezek a területek, amit kijelöl-
tek?
– Fontos feladatokat határoztunk meg. Ilyen
például a fiatalok helyben tartása, az óvodá-
sok és a bölcsődések témaköre. Egyik legna-
gyobb probléma a városban az utak állapota,
továbbá a csapadékvíz elvezetés. A közbizton-
ság, egészségügy, környezetvédelem, kultúra,
szórakozás, idősek, sport és még hosszasan
sorolhatnám, de ígérem ezek a témák nem
fognak a homályba veszni a választás után
sem, és igyekszünk mindent megtenni, amit
tudunk.

– Mik a legfontosabb lépések a közeljö-
vőben?
– Az első és legfontosabb, amit kértem, és ez-
úton is kérem a szerencsieknek és az ondiak
türelmét, hiszen minden újjá alakuló testület-
nek jár egy-két hónap türelmi idő. Ezt úgy
szokták emlegetni a politikában, hogy az első
száz nap. Első lépésként átvilágítjuk az intéz-
ményeket és utána kizárólag szakmai alapon
hozzuk meg döntéseinket. A kampányban el-
hangzott, hogy jelenleg 400 millió forintos hi-
ány van a költségvetésben. Úgy gondolom –
a pénzügyi osztályvezető tájékoztatója alapján
–, hogy az elmúlt évben ezt a hiányt nem nö-
veltük, hanem sikerült megállítanunk, de mu-
száj áttekintenünk azt, hogy ezt a 400 milliót
hogyan lehet csökkenteni. A város működésé-

hez a jó szándékú emberek munkáján kívül el-
engedhetetlen a gazdasági stabilitás. Nekünk
az a feladatunk, hogy az emberek akaratát
közvetítsük a kormány felé. Orbán Viktor be-
szédében azt hangsúlyozta, hogy minden te-
lepüléssel jó kapcsolatot akar ápolni, pártál-
lástól függetlenül. Bízom benne, hogy ez való-
ban így lesz. Nehéz kampányon vagyunk túl.
Ezúton szeretnék köszönetet mondani minden
segítőmnek elsősorban a családomnak külö-
nös tekintettel a feleségemre, aki a kampány
időszakban a saját munkáját háttérbe szorítva
támogatott engem és a Függetlenek csapatát.
Továbbra is a Szeretlek Szerencs marad az
iránymutató mindannyiunk számára.

VEA

tisztelt szerencsiek
és ondiak!

Képviselőtársaimmal együtt kö-
szönjük a bizalmat, hatalmas meg-
tiszteltetés és öröm, hogy teljes fel-
hatalmazással láthatunk neki prog-
ramunknak, amellyel elindulhat sze-
retett városunk a fejlődés útján.
Szerencs és Ond lakosainak sorsa, az
itt lakók életminőségének javítása
érdekében minden forrást, támoga-
tást és együttműködést fel fogunk
használni. Ennek jegyében korrekt
és a város érdekeit szolgáló együtt-
működésre törekszünk a kormány-
nyal, illetve annak területünkért fe-
lelős országgyűlési képviselőjével is.
Hiszen a célunk közös, hogy az ígé-
reteknek megfelelően együtt békes-
séget teremtsünk és minden esz-
közzel azon dolgozzunk; hogy jó le-
gyen itt élni, gyermeket nevelni, jö-
vőt tervezni.

nyiri tiBor Maradt szerenCs
PolgárMestere

Az október 13-ai hely önkormányzati választásokon magas szavazó kedv mu-
tatkozott. Az országos átlag 48,58% volt. Szerencsen viszont a választók közel
60%-a járult az urnák elé azért, hogy éljenek állampolgári jogukkal. A legtöb-
ben a 3-as számú szavazókörben voksoltak, itt a jogosultak több mint 65%-a
jelent meg. Az urnazárást követően megkezdődött a szavazólapok feldolgo-
zása és a hajnali órákban megszületett az eredmény. A szerencsiek Nyiri Tibor
Független polgármesterjelöltnek szavaztak bizalmat. A voksok 64,04%-át kap-
ta meg, így ő vezeti a várost a következő ciklusban. Arról kérdeztük, hogy ho-
gyan értékeli az eredményt és milyen célkitűzései vannak a jövőre vonatko-
zóan.
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Az október 13-ai helyi önkormányzati választásokon magas rész-
vételi arány mutatkozott. Szerencsen a választópolgárok közel
60%-a járult az urnák elé 19 óráig. A polgármesterjelöltek közül
Nyiri Tibor (Független) 2848 szavazatot kapott, azaz a voksok
64,04%-át, így ő lesz városunk polgármestere a következő öt
évben. Az önkormányzati képviselők közül 8 független jelölt
szerzett mandátumot: Dr. Bobkó Géza, Dr. Gál András, Dr. Gál
Tamás, Rábainé Végh Anett, Gábor Zsuzsanna, Kiss Dezső, Pro-
fáncsik Sándorné és Szabó István alkotja majd a képviselő-tes-
tületet a következő ciklusban.

Német nemzetiségi önkormányzat összetétele
Dr. Árvay László
Braun Csaba
Vágási-Endrész Edina

Roma nemzetiségi önkormányzat összetétele
Glonczi Lajos (LUNGO DROM)
Molnár Ferenc (FIROSZ)
Czimbalmos Lászlóné (FIROSZ)
Buri Imréné (FIROSZ)
Balázs Erzsébet (LUNGO DROM)

1. Dr. Bobkó Géza (Független)

2. Dr. Gál András (Független)

3. Dr. Gál Tamás (Független)

4. Rábainé Végh Anett (Független)

5. Gábor Zsuzsanna (Független)

6. Kiss Dezső (Független)

7. Profáncsik Sándorné (Független)

8. Szabó István (Független)

9. Danyi László (Fidesz-KDNP)

10. Dr. Brugoviczky Zsolt (Fidesz-KDNP)

11. Dr. Takács István (Fidesz-KDNP)

12. Ráczné Váradi Éva (Fidesz-KDNP)

13. Kiss Attila (Fidesz-KDNP)

14. Varkoly Ádám (Fidesz-KDNP)

15. Jakab Tamás (Fidesz-KDNP)

16. Pazonyi Zoltán (Fidesz-KDNP)

17. Herczeg Zoltán

18. Csepely János

19. Dorgai László (Független)

20. Horváth Ádám

21. Tóth Benjámin

22. Papp Sándor

23. Beregi Gábor (Független)

24. Tóthné Borbély Gabriella

25. Szűcs Anita

26. Bárány Alexandra

2621

2611

2045

1919

1837

1808

1509

1439

1417

1348

1331

1287

1266

1243

1211

1154

928

863

704

603

372

362

349

346

321

247

1. nyiri tibor (Független)

2. dr. egeli zsolt (Fidesz-kdnP)

3. Bíró lászló

4. Farkas kornél (Független)

2848 (64,04%)

1323 (29,75%)

221 (4,97%)

55 (1,24%)

Önkormányzati képviselő-
jelöltekre leadott szavazatok

Polgármester választás

a nemzetiségi szavazás

(Jobbik, MszP, Momentum, 
Mindenki Magyarországa)

(Jobbik, MSZP, Momentum, 
Mindenki Magyarországa)

(Jobbik, MSZP, Momentum, 
Mindenki Magyarországa)

(Jobbik, MSZP, Momentum, 
Mindenki Magyarországa)

(Jobbik, MSZP, Momentum, 
Mindenki Magyarországa)

(Jobbik, MSZP, Momentum, 
Mindenki Magyarországa)

(Jobbik, MSZP, Momentum, 
Mindenki Magyarországa)

(Jobbik, MSZP, Momentum, 
Mindenki Magyarországa)

(Jobbik, MSZP, Momentum, 
Mindenki Magyarországa)

így dÖntÖttek a szerenCsi
VálasztóPolgárok
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Az eseményen Nyiri Tibor polgármester köszön-
tötte a megválasztott képviselőket és a Helyi
Választási Bizottság tagjait valamint a meghí-
vottakat és az ülés iránt érdeklődést tanúsító
vendégeket. Ezt követően Plávenszky József a
Helyi Választási Bizottság elnöke ismertette a
választás eredményeit. Elmondta, hogy a sza-
vazatszámláló bizottságok a választást szabá-
lyosan, pontosan és precízen bonyolították le.
A választás napján négy polgármester jelöltre,
az egyéni listán 26 képviselőjelöltre lehetett
szavazni illetve a megyei listára. 4500 választó-
polgár járult az urnákhoz, amely 58, 67%-os
részvételi arányt jelent. Az összegzést követően
a megválasztott képviselők név szerint Dr. Bob-
kó Géza, Dr. Gál András, Dr. Gál Tamás, Rábainé
Végh Anett, Gábor Zsuzsanna, Kiss Dezső, Pro-
fáncsik Sándorné és Szabó István tették le es-
küjüket és átvették megbízóleveleiket. A har-
madik napirendi pontban Nyiri Tibor megvá-
lasztott polgármester mondta el az eskü szö-
vegét és kapta kézhez megbízólevelét. A Kép-
viselő-testület titkos szavazáson döntött az al-
polgármester személyéről, és egyhangúlag Dr.
Gál Andrást választották meg erre a tisztségre,
aki társadalmi megbízásban kívánja ellátni ezt
a feladatkört. Az ünnepi ülésen megalakultak a
Képviselő-testület bizottságai is. A szervezeti
struktúrát megváltoztatva, az előzetes egyez-
tetések és az érintett személyek megkérdezése
alapján a Jogi és Ügyrendi Bizottság elnökének
Rábainé Végh Anett képviselőt, tagjainak pedig

Dr. Gál Tamás, Gábor Zsu-
zsanna képviselőket, a
Pénzügyi Bizottság elnöké-
nek pedig Dr. Bobkó Gézát,
tagjainak Szabó Istvánt, Kiss
Dezsőt és Profáncsik Sán-
dornét javasolta a polgár-
mester, amit a testület egy-
hangúan megszavazott. A
hagyományoktól eltérően az
alakuló ülésen választották
meg a bizottságok külső
tagjait akik Kunder Péter,
Bukovszky Péter és Búza
Béla. Nyiri Tibor ismertette

polgármesteri programját, ami megegyezett a
kampány anyagaiban közöltekkel. A város ön-
kormányzata több társulási tanácsnak a tagja,
ezért a helyi önkormányzati választások után,
a testületi tagok személyi változásai okán a tár-
sulásba delegált képviselőket is szükséges meg-
választani. A Szerencsi Többcélú Kistérségi Tár-
sulás Társulási Tanácsába, a Borsod-Abaúj-
Zemplén Térségi Ivóvíz-kezelési Önkormányzati
Társulási Tanácsába, valamint az Abaúj-Zem -
plén Szilárdhulladék-gazdálkodási Önkormány-
zati Társulás Társulási Tanácsába 2019. október
21. napjától a település delegáltja Nyiri Tibor
polgármester, akadályoztatása esetén Dr. Gál
András alpolgármester. Az ülés zárásaként Nyiri
Tibor megköszönte a Képviselő-testület mun-
káját és további sikeres együttműködést kívánt.
Szerencs Város Képviselő-testületének október
21-ei ünnepi alakuló ülése teljes terjedelmében
megtekinthető a Szerencsi Hírek Youtube csa-
tornáján.

VEA

Megalakult szerenCs Város 
úJ kÉPViselő-testülete

Október 21-én került sor Szerencs Város Képviselő-testületének alakuló ülésére a Rákóczi-vár színháztermében. 
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November elsején és már az azt megelőző na-
pokban is sokan mennek el a temetőkbe, hogy
fejet hajtsanak szeretteik síremlékénél, emléke-
zetül gyertyát gyújtsanak és virágot helyezzenek
el. Ki-ki gyalogosan, kerékpárral, tömegközleke-
déssel vagy autóval indul a hosszabb-rövidebb
útra. A virág- és mécsesárusok standjai környé-
kén, a temetők bejáratánál, illetve az oda vezető
utakon, parkolókban tömeg alakul ki. A hosszú
utazás, a torlódások, a teli parkolók figyelmet-
lenné, idegessé teszik a megemlékezőket. Ezt az
elkövetők is tudják és ki is használják. A gépko-
csiban látható helyen hagyott értékek, a tömeg-
közlekedési eszközön a farzsebben lévő pénz-
tárca, mobiltelefon, a temetőben lezáratlanul
hagyott kerékpár nincs biztonságban. 
Annak érdekében, hogy a megemlékezés
zavartalan legyen, fogadják meg tanácsa-
inkat:
– Mielőtt útnak indul, ellenőrizze le, hogy a lakás
ajtóit, ablakait bezárta-e, a meglévő riasztót be-
kapcsolta-e.
– Próbálja meg elkerülni a nagyobb csoportosu-
lásokat, hiszen köztudott dolog, hogy a zsebtol-
vajok a nagy tömegben „dolgoznak”.
– Ne hagyja az utolsó pillanatra a bevásárlást,
a temetők előtti virágárusok nagy tömeget von-
zanak. Míg ön virágot válogat, a zsebtolvaj ele-
melheti a farzsebben, táska tetején elhelyezett
pénztárcát.
– A tömegközlekedési eszközökön fokozott fi-
gyelemmel utazzon ebben az időszakban is.
– Ne feledje, ilyenkor mindkét keze foglalt a vi-
rágoktól, szatyroktól és az sem szokatlan a bu-
szon, vonaton, vagy villamoson, hogy az embe -
rek a megszokottnál közelebb állnak egymás-
hoz. Éppen ezért értékeit, okmányait lehetőleg
a ruházat belső zsebeiben tárolja, ahol azok ne-

hezen hozzáférhetők a zsebtolvaj számára.
– A virág- és mécsesvásárlását – a tömeg elke-
rülése végett – időzítse kora reggelre, amikor a
piacokon, árusító helyeken még kisebb a forga-
lom.
– A mécseseket, virágokat ne rakja ki napokkal
korábban, mivel vannak olyan elkövetők, akik
azok eltulajdonítására specializálták magukat.
– Bármilyen rövid időre is távolodik el a gépjár-
műtől, azt csukja be. Látható helyen ne hagyjon
értéket (mobiltelefon, GPS, laptop, tablet, pénz-
tárca, kabát) a gépkocsiban.
– Ha kerékpárral érkezik a temetőbe azt is min-
den esetben lakatolja oda fix tárgyhoz. A leg-
jobb, ha több ponton is rögzíti a kétkerekűt. Ne
hagyjon értéket a kerékpáron sem.

– A síremléknél még rövid időre se hagyja őri-
zetlenül a táskáját, minden magára hagyott ér-
ték vonzó lehet az alkalmi tolvajok számára.
– Gépkocsi feltörés, lakásbetörés esetén fontos
a helyszín eredeti állapotának megőrzése, a
rendőrség azonnali értesítése a 112 segélyhívó
számon!
– Mielőtt útnak indul, tájékozódjon a temetők
nyitvatartásáról, a temetőbe történő behajtás és
parkolás rendjéről. Esetlegesen a forgalmi rend
változásáról.
– Idejében induljon útnak, kalkuláljon a megnö-
vekedett forgalommal, a parkolók telítettségé-
vel. Tervezze meg a meglátogatandó temetők-
höz vezető utat.
– A sűrű forgalomban legyen toleránsabb au-
tóstársaihoz.
– Figyeljen oda a temetők környékén, az út szé-
lén, vagy a parkolókban lévő gyalogosokra, ke-
rékpárosokra.
– Figyeljen a megvásárolandó virág minőségére
is. A csendes megemlékezést pillanatok alatt töri
derékba a hervadt, pergő szirmú virág. Az áru-
soknál minden eladó, csak a vásárlón múlik,
hogy megvásárolja-e a portékát.
– Égő gyertyát vagy mécsest ne hagyjon koszo-
rún, mert tüzet okozhat.
A Rendőrség kiemelt feladatának tekinti, hogy
ebben az időszakban is biztosítsa a lakosság és
az értékei védelmét, a Polgárőrséggel együtt fo-
kozottan jelen vannak és felügyelnek a közbiz-
tonságra, a közlekedés rendjére a temetőkben
és azok környékén is.

Forrás: BAZ megyei Rendőr-főkapitányság

BiztonságBan Mindenszentek
És halottak naPJán is!

A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei
Rendőr-főkapitányság és a Szerencsi
Rendőrkapitányság szervezésében
október 17-én Szerencsre érkezett az
az országos prevenciós turné, mely-
ben táncos-akrobatikus előadásokon
keresztül hívják fel a fiatalok figyel-
mét az őket esetlegesen érinthető ve-
szélyekre. A rendezvény legfőbb célja
volt a fiataloknak bemutatni a dro-
gok, a családon belüli és iskolai erő-
szak, a kiközösítés, valamint a ba -

lesetek elkerülési lehetőségeit a táncművészet közvetítésével. A táncok között a diákok szakem-
berek bevonásával átbeszélték a látottakat. Ezt a feladatot Jenei Károly alezredes, a Borsod-Aba-
új-Zemplén Megyei Rendőr-főkapitányság Bűnmegelőzési osztályvezetője és Görcsös Lajos a Sze-
rencsi Rendőrkapitányság Közlekedésrendészeti osztályvezetője látta el. N.I.

Baleset- És BűnMegelőzÉsi
tánCos előadás Fiataloknak



Szerencs Város Önkormányzata október 4-én
tartott megemlékezést az aradi vértanúk tisz-
teletére a Kossuth-téren. Az eseményen Gaál
Ernő szavalata után Balázs Pál református lel-
kész osztotta meg gondolatait. Elhangzott,
hogy az aradi vértanúk bizonyságot tettek Isten

szeretetükről és hazafiasságukról. Hozzátette
ez az emléknap nem csak egy gyásznap, hanem
táplál, megesősít minket hitünkben és fontos
dolgokra tanít. –Ez a mai nap testvériségre, az
egymás iránti megbecsülésre és tiszteletre kell,
hogy tanítson bennünket- hangsúlyozta a lelki-
pásztor. A beszéd után a Bolyai János Katolikus

Általános Iskola diákja versekkel és énekekkel
idézték fel a múlt eseményeit. Ezt követően az
önkormányzat, politikai pártok, intézmények és
civil szervezetek képviselői helyeztek el koszo-
rút a kopjafák előtt. Az ünnepi megemlékezés
az Arad utcai emléktáblánál ért véget, ahol szin-
tén elhelyezték a kegyelet virágait. VEA
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az aradi VÉrtanúkra eMlÉkeztek
szerenCsen

A Szerencsi Városüzemeltető Non-Profit Kft. si-
keresen pályázott a Helyi termékértékesítést
szolgáló piacok infrastrukturális fejlesztése, kö-
zétkeztetés fejlesztése című projektre. Az el-
nyert 12,88 millió forint támogatási összegből
az Idősek Otthona Főzőkonyhára új tárgyi esz-
közök kerültek beszerzésre: 220 db termo tálca,
egyéni tálcás tálaláshoz edényzettel, 6 db zárt
könnyűfém kivitelű szállító konténer, amellyel a
termo tálcás ételek kerülnek szállításra az Idő-

sek Otthona lakói számára. A konyhán dolgozó
személyzet napi feladatainak megkönnyítésére
egy átfutó rendszerű ipari mosogatógép is be-
szerzésre került. Ahhoz, hogy a szállítókonté-
nert mozgatni tudják a dolgozók egy rámpa ke-
rült kialakításra a főzőkonyha előtti területen a

Szerencsi Városgazda Non-Profit Kft. munkatár-
sainak segítségével. A megvásárolt eszközök-
nek köszönhetően higiénikusabban, precízeb-
ben és gyorsabban tudják lebonyolítani a napi
ötszöri étkezést az Idősek Otthona bentlakói
számára.

eszkÖzFeJlesztÉs a Főzőkonyhán
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Szerencs Város Önkormányzata a Rákóczi-vár
színháztermében köszöntötte a város hatvan
év feletti lakóit október 1-én. Az eseményen
Nyiri Tibor polgármester és Koncz Ferenc or-
szággyűlési képviselő mondott beszédet akik
az idősek iránti tisztelet, megbecsülés és oda-
figyelés fontosságát hangsúlyozták. Ezt köve-
tően a város óvodásai kedveskedtek műsorral
a résztvevőknek. Majd Straub Dezső színész,
valamint Szabó Noémi és Kovács Szilárd operett
énekesek szórakoztatták a közönséget. Az ön-
kormányzat idén is apró figyelmességgel készült
a résztvevőknek, amit a rendezvény végén
nyújtottak át. Október 2-án a Fecskési Idősek
Klubjában köszöntötték a tagokat. Sipos Attila
a Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatási

központ vezetője arról szólt, hogy nem csak
ezen a napon fordítanak kiemelt figyelmet az
idősekre, hanem az év minden napján próbál-
nak figyelni a szép korúakra. Ezt követően Nyiri
Tibor polgármester és Egeli Zsolt szólt a klub-
tagokhoz. Az ünnepség énekes táncos produk-
cióval ért véget. A Szerencsi Idősek Otthona la-
kóit is köszöntötték az Idősek Hónapja kereté-
ben. A program minden évben nagy népszerű-
ségnek örvend az intézményben, amikor is sok
közös kulturális programmal és kirándulással
színesítik az otthonban lakók mindennapjait. Az
eseményen az intézmény igazgatója Kontra
László köszöntötte a megjelenteket, majd Nyiri
Tibor polgármester szólt a szépkorúakhoz. Be-
szédében kiemelte, hogy az új vezetőséggel kö-

zösen egy olyan várost szeretne kialakítani,
ahol nagy hangsúlyt fordítanak a biztonságra
és senkinek nem kell a létbiztonsága vagy a jö-
vője miatt aggódnia legyen az fiatal, középkorú
vagy idős. A városvezető beszéde végén meg-
köszönte az intézmény dolgozóinak az áldoza-
tos munkát, amit mindennap végeznek. Ezt kö-
vetően a Bolyai János Katolikus Általános Iskola
2. osztályos diákjai adtak műsort, majd átadták
az iskola ajándékát az intézménynek. A műsor
végén Csejoszki Szabolcs görögkatolikus paró-
kus, Balázs Pál református lelkész és Szarvas Pé-
ter katolikus plébános osztotta meg ünnepi
gondolatait, majd Korondi Klára verses szava-
lata zárta a köszöntést.

VEA – N.I.

tisztelet a Város szÉPkorú 
Polgárainak
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Az eseményt Skorván József a Szerencsi Logiklub elnöke és Csider Andor
a Szerencsi Művelődési Központ és Könyvtár igazgatója nyitotta meg,
majd Nyiri Tibor polgármester köszöntötte a megjelenteket. Beszédében
kiemelte, nagy örömmel tölti el, hogy ismét Szerencs szívében a Rákóczi
várban rendezték meg a versenyt, ezzel is öregbítve a város jó hírnevét.

A beszédeket követően Kasparek Éva a Rejtvényfejtők Országos Szövet-
ségének az elnöke ismertette a verseny szabályait. A megjelentek négy
kategóriában tehették próbára tudásukat: kezdő, haladó, mesterjelölt és
mester. A rejtvények között megtalálható volt a sudoku, a hagyományos
skandináv rejtvény, valamint az olasz keresztrejtvény is. A versenyre az
ország minden tájáról érkeztek versenyzők, közel 180-an vettek részt.
Skorván József érdeklődésünkre elmondta, hogy soha ennyien még vet-
tek részt a versenyen. Mint mondta, a sikerhez nagyban hozzájárult a
Rákóczi-vár családias hangulata, a város barátságos légköre, valamint a
szervezők odaadó munkája. A Szerencsi Logiklub a kezdő csapatverseny-
ben első helyezést, a haladó csoportban pedig hatodik helyezést ért el.

A Szerencsi Művelődési Központ és Könyvtár, a Szerencsi
Logiklub, valamint a Rejtvényfejtők Országos Egyesülete
(ROE) október 19-20 között immáron harmadik éve rendez-
te meg az országos rejtvényfejtő versenyt. 

országos reJtVÉnyFeJtő Verseny szerenCsen

A Vasutas Nyugdíjasklubok
Országos Szövetsége, a Vas-
utasok Szakszervezete Orszá-
gos Nyugdíjas Szervezete, va-
lamint a Miskolci területi kép-
viselet közösen október 10-én
köszöntötte a helyi és kör-
nyékbeli nyugdíjas vasutaso-
kat a Rákóczi-vár lovagtermé-
ben. A rendezvényre a mis-
kolci terület hét nagy nyugdí-
jas alapszervezetéből érkez-
tek a tagok. Minden éven a
MÁV a szakszervezetekkel közösen támogatást ad arra, hogy a vasutasok
egy évben egyszer egy közös program keretében találkozhassanak. A Mis-
kolci területi képviselet magába foglalja Hatvan – Miskolc – Szerencs –
Sátoraljaújhely vasútvonalat. A megjelenteket Nyiri Tibor polgármester
köszöntötte. Az eseményen műsort adtak a Bolyai János Katolikus Álta-
lános Iskola diákjai valamint a Szikra Tánciskola növendékei. N.I.

A Szerencsi Rászorultakért Alapítvány szervezésében hatodik alkalommal
rendezték meg a Szerencsi Arany Fakanál főzőversenyt szeptember 25-
én a Szerencsi Idősek Otthonának udvarán. Az eseményen 15 csapat mu-
tatta meg főzőtudását. A rendezvényt Koncz Ferenc országgyűlési kép-
viselő és Nyiri Tibor polgármester nyitotta meg, akik az idősek iránti tisz-
telet és a róluk való gondoskodás fontosságát hangsúlyozták. Ezt köve-
tően Korondi Klára a Szerencsi Rászorultakért Alapítvány kuratóriumának
elnöke szólt arról, hogy ezt a főzőversenyt mindig az idősek hónapjához
kapcsolódva rendezik meg, hogy ezzel is egy kis örömet szerezzenek az
otthon lakóinak. Az elkészült gasztronómiai alkotásokat szakmai zsűri ér-
tékelte. A bírák döntése alapján az első helyezett a Gyémántkapu Idősek
Otthonának csapata lett, akik egy tárkonyos marharagu levest készítettek.
A kupa az oklevél és a pénzjutalom mellett ők érdemelték ki a jövő évi
Arany Fakanál főzőverseny rendezési jogát. A második helyen az Öreg a
Nénikéd Klub szüreti babgulyása végzett a harmadik helyet pedig a Szo-
ciális és Gyermekjóléti Alapszolgáltatási Központ töltött káposztája érde-
melte ki. A rendezvényen közreműködtek többek között a szerencsi óvo-
dások, a Hajnali Néptáncegyüttes és a Classic zenekar is. VEA

Vi. arany Fakanál
FőzőVerseny

a Vasutas nyugdíJasokat
kÖszÖntÖttÉk
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Három édesipari cég a Sze-
rencsi Bonbon Kft. a Halász
Produkt Kft. valamint a mul-
tinacionális Nestlé Hungária
Kft. tavaly döntött úgy, hogy
összefog a hazai élelmiszeri-
part sújtó munkaerőhiány el-
len és a Szerencs Város Ön-
kormányzatával együttmű-
ködve beindítja az édesipari
termékgyártó, elektronikai
műszerész és gyártósori gép-
beállító szakmák duális kép-
zését a Szerencsi Szakképzési Centrum Műszaki és Szolgáltatási Szak-
gimnáziuma és Szakközépiskolájában. Szeptemberben indult képzésben
résztvevők közül egy évfolyam látogatást tett a Nestlé szerencsi gyár-
egységében október 18-án. A tanulókat Nyiri Tibor polgármester és He-
lene Kovalevsky gyárigazgató köszöntötte, akik beszédükben hangsú-
lyozták, hogy a szakképzésben tanulók nagyon szerencsések, hiszen nem
csak elméleti ismereteket tanulhatnak meg a diákévek alatt, hanem szak-
mai tapasztalatokat is szereznek. Ezt követően a diákoknak a cég rövid
történetét ismertették, majd betekintést nyertek a gyártás folyamatába
is a résztvevők.

A Partnerséggel a versenyképes tudásért című Erasmus program kereté-
ben svéd horvát és lengyel pedagógusok tettek látogatást a Rákóczi Zsig-
mond Református Álta-
lános Iskolában. A taná-
rok betekintést nyernek
a magyar oktatási rend-
szerbe, óralátogatásokon
vettek részt és szakmai
megbeszéléseket tartot-
tak. Ezen felül megismer-
kedtek Tokaj-Hegyalja
nevezetességeivel és a
magyar gasztronómiával
az itt töltött napok so-
rán.                              VEA

látogatást tettek
a nestlÉBen

Október 11-én került sor a Bolyai Matematika Csapatverseny megyei, kör-
zeti fordulójára, aminek egyik helyszíne a Bolyai János Katolikus Általános
iskola volt. A szerencsi helyszínen több mint 300 diák mérte össze tu-
dását 4 fős csapatokban. Az eseményt Gaszperné Tilman Edina igazgató
nyitotta meg, aki eredményes versenyt kívánt a résztvevőknek majd
Maczkóné Matlák Julianna, matematika szakos pedagógus, arról adott

tájékoztatást, hogy a csa-
patoknak 60 perc áll ren-
delkezésükre a 14 feladat
megoldására, amik a tanu-
lók matematikai és logikai
ismereteit célozták meg. A
megyei eredményhirdetés-
re október 24-én került sor
Sajószentpéteren. VEA

Bolyai MateMatika CsaPat-
Verseny a katolikus iskoláBan

toVáBB erősÖdik a
neMzetkÖzi kaPCsolat

a rákóCziBan

Október a betakarítás és a szüret hónapja. Ehhez a hagyománykörhöz
kapcsolódva tartottak szüreti mulatságot a város két általános iskolájá-
ban az elmúlt héten. A Bolyai János Katolikus Általános Iskolában október
8-án a negyedik osztályosok készültek műsorral a város óvodásainak. A
tanulók egy rövid mesejátékot adtak elő, majd énekekkel és tánccal szó-
rakoztatták a kicsiket, akik ezután kóstolót kaptak az őszi gyümölcsökből.
A Rákóczi Zsigmond Református Általános Iskolába október 10-én tettek
látogatást az ovisok, akiknek a harmadikosok kedveskedtek verses tán-
cos produkcióval, amibe a kicsik is bekapcsolódhattak, így eltöltve egy
vidám délelőttöt az intézményben. VEA

szüreti Mulatságon
az óVodások



Yehudi Menuhin aki az
ENSZ Nemzetközi Zenei Ta-
nácsának elnöke volt 1975-
ben kezdeményezte az
UNESCO-nál, hogy október
1-jét nyilvánítsák A zene vi-
lágnapjává. A hegedűmű-
vész szerint meg kell be-
csülnünk a csöndet, az eze-
rarcú muzsikát pedig azért
fontos megismernünk,
mert közelebb hozza egy-
máshoz az embereket és a
kultúrákat. 1975-ben Yehu-
di Menuhin ezekkel a sza-
vakkal köszöntötte A zene világnapját. – Szavakkal már nagyon sokszor
visszaéltek, különösen a korunk társadalmában egyre növekvő tudatlanság
következtében. A zene azonban továbbra is módot ad arra, hogy az em-
berek ma is megértsék egymást, amikor az emberiségtől a múlt előítéletei
távolabb állnak, mint valaha, de megerősödve kerülnek előtérbe azok az
örök értékek, amelyek mindig részét képezték bármely nép minden mű-
vészi megnyilvánulásának – mondta az egykori elnök. A Rákóczi Zsigmond
Református Általános Iskola diákjai is megemlékeztek a jeles napról. N.I.
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A már hagyománnyá
vált rendezvény
tanévnyitó ünnep-
séggel indult, ahol
Lengyel Melitta
Vesztergom And-

rea Tanévnyitó című
versét szavalta el.

A hét többi napját a tanulók
osztályfőnökeikkel töltötték.
Hétfőn, az ünnepély után a házirend ismerteté-
sére, tűz-és balesetvédelmi oktatásra került sor.
Kedden az intézmény védőnője tartott előadást
személyes higiénia és egészséges életmód té-
mában. Kitért az alkohol- és energiaital fogyasz-
tás, dohányzás és a droghasználat veszélyeire is.
A nap hátralévő részében önismereti játékok se-
gítségével ismerkedtek a gyerekek egymással.
Osztályfa készült, amit közösen készítettek el.
Szerdán matematika tantárgyból kompetencia -
mérést írtak az osztályok.
Iskolánk tanárai fontosnak tartják a mérést, hiszen
megmutatja milyen készségekkel, képességekkel
érkeznek intézményünkbe az újonnan felvett di-

ákok. Kinek lesz szüksége felzárkóztató órákra.
Ezek után tanulásmódszertani gyakorlatokat vé-
geztek. Ennek keretében kis csoportokban, ko-
operatív módszerrel elkészítették a diákok a
számukra ideálisnak vélt tanulószoba rajzát.
A feladat betekintést nyújtott, milyennek látják
a gyerekek a megfelelő tanulási környezetet,
milyen körülmények között tanulhatnak otthon.
Csütörtökön a Szerencsi Rendőrkapitányság
dolgozói várták a fiatalokat egy beszélgetésre
a bűnmegelőzésről, majd szövegértésből kom-
petenciamérést írtak.
Pihenésként városi séta következett, megismer-
kedve a hely nevezetességeivel.

A hét zárásaként, pénteken sportnap volt, kö-
zösségszervező játékokkal. Megrendezésében
iskolánk Diákönkormányzata segédkezett.
Kosárra dobás, „50 kör egy lapon”, mit tudsz
rajzolni belőle, kirakós játék Szerencs látnivaló-
ival, találós kérdés, tánc lufikkal, lufifújás.
A szórakoztató feladatok a mozgáskoordináci-
ót, a logikai gondolkodást és a megfigyelő kész-
séget fejlesztették.
Vidám hangulatban telt el ez a pár nap, a gye-
rekek élvezték a játékos feladatokat, a sok is-
meretlen arc osztállyá kovácsolódott, igazi ba-
rátságok szövődtek.

Romhányiné Kovács Rita

ProJekthÉt a Műszaki iskoláBan
„Középiskolás lettem” címmel projekt-
hetet rendeztek a kilencedikes tanulók
számára a Szerencsi Szakképzési Cen -
trum Műszaki és Szolgáltatási Szakkö-
zépiskola és Szakgimnáziumában.

Pályaorientációs napot tartottak október 11-én a Bolyai János Katolikus
Általános Iskolában. A diákok ezen a napon több helyszínre is ellátogat-
tak, ahol betekintést nyerhettek egy tűzoltó vagy éppen egy mentős
mindennapjába. Az intézményben továbbá számos szakmai tájékoztató
programon vettek részt a tanulók.

PályaorientáCiós
naP a BolyaiBan

zene VilágnaPJa
a rákóCziBan



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

B-a-z megyei KormányHivatal 
SzerencSi JáráSi Hivatal

Cím: 3900 Szerencs, Rákóczi út 63. Tel.: (47) 777-561. Nyitvatartás: hétfő:
7–17 óráig, kedd: 8–14 óráig, szerda: 8–17 óráig, csütörtök: 8–18 óráig,
péntek: 8–14 óráig.

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

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

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

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

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

SzerencSi művelődéSi KözPont 
éS Könyvtár

3900 Szerencs, Huszárvár u. 11. (Rákóczi-vár). Tel./Fax: (47) 362-290. Igaz-
gató: (20) 971-0861. E-mail: szerencsiamk@szerencs.hu.

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: www.eszei.hu.

ügyeleteS gyógySzertáraK
Október 21-27.: Tesco Gyógyszertár, október 28. – november 3.:
Centrum Gyógyszertár, november 4-10.: Oroszlán Patika.

A B.-A.-Z. Megyei Kormányhivatal Szerencsi Járási Hivatal Foglalkoztatási
Osztályán nyilvántartott állásajánlatok alapján, Szerencsen autószerelőt,
segédmunkást, autómosót, műszaki eladót, csőszerelőt, víz-gáz és fű-
tésszerelőt, bolti eladót, kézi csomagolót, targonca vezetőt, anyagmoz-
gatót, karbantartó műszerészt, konyhai kisegítőt, bolti eladót, hús-, hen-
tesáru eladót keresnek. Mádon, borászati pincemunkást, Bekecsen be-
tanított munkást és autószerelőt, Taktaharkányban tehergépkocsi vezetőt
(C+E+GKI, nemzetközi), Taktakenézen bolti eladót, Megyaszón targon-
cavezetőt, Mezőzomboron konyhai kisegítőt keresnek. Változó foglal-
koztató hely szerint kőművest, festőt és mázolót, gipszkarton szerelőt,
bádogost, szobafestőt, ácsot, tetőfedőt, villanyszerelőt, ács-állványozót,
ipari bádogost, ipari szigetelőt, segédmunkást alkalmaznának. Telefon:
47/361-909. Tervezett képzések: bérügyintéző, targoncavezető, szoci-
ális gondozó, ápoló, virágkötő, 7-8 osztály felzárkóztató+zöldterületi kis-
gép üzemeltető, tisztítástechnológiai munkatárs, gyermek és ifjúsági fel-
ügyelő, mezőgazdasági munkás.

állásaJánlat
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emlékezés 2019. november 4-én (hétfő),
az 1956-os forradalom leverésének gyásznapján.

17 óra: Közönségtalálkozó a Rákóczi-vár 
lovagtermében.

Vendég: Prof. Dr. Pintér Lajos, nyugalmazott egyetemi tanár, Magyar-
ország tiszteletbeli veronai konzulja, aki résztvevője volt az 1956-os for-
radalomnak, valamint Dr. Hegedűs Csaba olimpiai bajnok birkózó, aki
gyermekként élte meg a forradalmat, és az utána következő éveket.
18.30 óra: Csendes mécsesgyújtás a Kossuth téri

1956-os emlékműnél.
Minden érdeklődőt szeretettel várnak!



A sütőtök eredeti származási helye Közép- és
Dél-Amerika. Amerikában a Halloween ünne-
pekkor kivájt töklámpásokat is sütőtökből ké-
szítik Magyarországon a leghíresebb sütőtök-
termesztő vidék Nagydobos környékén van,
Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében. Szeptem-
bertől januárig tart a sütőtök szezonja, nevével
ellentétben azonban nem csak sütni lehet, fi-
nom desszerteket, leveseket, köreteket is ké-
szíthetünk ebből a vitaminokban gazdag és ol-
csó zöldségből. Kedvező élettani hatásai már
régóta ismertek, a szeplő és egyéb bőrhibák ke-
zelésétől kezdve egészen a kígyómarásig kúrál-
tak vele különböző betegségeket. Európába a
spanyol hódítók hozták, hazánkban is nagyon
régen termelik táplálkozás-élettani értékei mi-
att, a második világháborút követő szűkös esz-
tendőkben szinte néptápláléknak számított. A
húsa - mint azt sárga színe is mutatja - igen gaz-

dag karotinoidokban, C- és B-vitaminokban. Mi-
ért érdemes fogyasztani: NAGYON TÁPLÁLÓ ÉS
ÁSVÁNYI ANYAGOKBAN GAZDAG:Lenyűgöző,
hogy mennyi hasznos dolog van benne. Ráadá-
sul amellett, hogy tele van vitaminokkal és ás-
ványi anyagokkal, nem teszi tökre a diétádat.
Alacsony a kalóriatartalma, hiszen 94%-a víz.
MAGAS AZ ANTIOXIDÁNS-TARTALMA: A tes-
tedben lévő szabad gyökök fontos feladata,
hogy a káros baktériumokat elpusztítsák. De ha
túl sok van belőlük, akkor súlyos betegségeket
okozhatnak. A sütőtökben lévő anitoxidánsok,
így az alfa-karotin vagy a béta-karotin képesek
semlegesíteni a szabad gyököket és ezzel meg-
akadályozzák a sejtek károsodását. JAVÍTJA A
LÁTÁST: Gyakori probléma, hogy idősebb kor-
ban romlik a szemed. A megfelelő tápanyagok
fogyasztásával csökkenhet ennek a kockázata.
Itt is a béta-karotin, illetve az ebből létrejövő A-

vitamin játszik kulcsszerepet. CSÖKKENTI A
RÁK KOCKÁZATÁT: Számos vizsgálat bizonyítja,
hogy az alfa-karotin és a béta-karotin bevitel
mérsékli a gyomorrák és más emésztőrendszeri
tumorok kialakulásának az esélyét. A tudósok
szerint nem csak ezen múlnak a betegségek, de
fontosak a megelőzésben.

A tyúkhúrfű a szegfűfé-
lék családjába tartozó,
hűvösebb éghajlatot ked-
velő, Európában és

Észak-Amerikában ősho-
nos, egyéves növény. Ősszel

vagy télen csírázik, majd átte-
lelve tavasszal hajt ki és egész éven

át fellelhető. A nitrogénben gazdag talajokat
kedveli, inkább hűvös árnyékos területeken ta-
láljuk. A tyúkhúrt a kínai orvoslás már 200 éve
használja, elsősorban bőrbetegségek kezelésé-
re. A legújabb kutatások szerint hatékony lehet
olyan vírusfertőzések kezelésénél is mint példá-
ul a herpesz. Az európai népgyógyászatban,
epe, vese– és májtisztító, kőoldó hatást tulaj-
donítanak neki. Használatos emésztési problé-
mák kezelésére, valamint koleszterinszint csök-

kentésre is. Tápláló, frissítő hatása miatt gyen-
gélkedő betegeknek is előszeretettel adják. A
belőle főzött tea bevérzések ellen is javasolt.
Használják még köhögés és tüdő problémák
esetén, de a reuma ellen is hatékony. Teaként
elkészítve, reggel éhgyomorra és ízesítés nélkül
fogyasztandó. A nyers, fiatal hajtásokból saláta
készíthető kellemes, édes íze miatt. Omlettekbe

sütve, vagy levesbe, főzelékbe főzve is fogyaszt-
ják. Külsőleg felhasználva, készülhet belőle for-
rázat és áztatmány is, amelyet fáradt szemre,
aranyérre, ekcémára, fekélyes sebekre használ-
hatunk, de főzetét bőrnyugtató és fertőtlenítő
krémekbe is keverhetjük, kiváló sebgyógyító és
fertőtlenítő tulajdonságai miatt.

Vitelki László, Gyógynövénybolt
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a hÉt gyógynÖVÉnye: a tyúkhúr

sokoldalú sütőtÖk

óriás terMÉs
a kertBen

Nem mindennapi répák termettek Bát-
hory György szerencsi lakos kertjében. A
répák mérete és súlya többszöröse egy
átlagosnak. Báthory György érdeklődé-
sünkre elmondta, a siker titka a gondos
törődés és a sok öntözés.

Legutóbbi játékunk megfejtése: A növényből gyógynövény bort készítettek. A beküldők

közül Králik Györgyné, 3900 Szerencs, Szabadság út 15/3. szám alatti olvasónk a Szerencsi

Gyógynövénybolt (Rákóczi út 108.) ajándékcsomagját nyerte. A nyereményről szóló utalvány

átvehető a szerkesztőségünkben. Új kérdésünk: A kínai orvoslás mióta és mire használja

a tyúkhúrt? Megfejtéseiket november 1-ig postázzák címünkre (3900 Szerencs, Rákóczi út

94.) vagy adják le a Fürdő és Wellnessház recepcióján. A borítékra írják rá: Egészségünkért.



A kérdés az, hogy vajon figyelünk-e arra,
mekkora a számunkra megfelelő adagnagy-
ság, vagy egyszerűen mindig elfogyasztjuk
azokat az adagokat, amiket kapunk? Van-e
fogalmunk róla, hogy az elmúlt ötven évben
– miközben az elhízás járványméretű lett –
több étteremben is az ételadagok körülbelül
138%-kal nőttek (egy külföldi kutatás ered-
ménye alapján)? A gyors- és a hagyományos
éttermekben egyaránt a legnépszerűbb me-
nüket vizsgálták. A felszolgált ételsorban kö-
rülbelül a 600 kilokalóriát határozták meg az
optimális értéknek, ehhez képest az összes
vizsgált országban találtak olyan éttermeket,
ahol ezt jócskán meghaladták a menük. Igye-
kezzünk tehát tudatosabban választani az ét-
termekben, vendéglátóhelyeken, bátran kér-
jünk kisebb adagokat, a legtöbb helyen van
erre lehetőség! 
A felnőttek számára megfelelő adagnagysá-
gokról az OKOSTÁNYÉR® tud iránymutatást
adni, a hazai táplálkozási ajánlás egy átlagos
egészséges felnőtt energiaszükségletét veszi
alapul. Ez természetesen az egyéni tényezők
(pl. életkor, nem, magasság, fizikai aktivitás
stb.) függvényében mindenkinél kicsit más-
ként alakul. A 6-17 éveseknek szóló változat-
hoz a szakmai szervezet a gyerekeknek külön
energiaigény-kalkulátort és adagolási útmu-

tatót is kidolgozott. A gyermekek energiaigé-
nye a kor, nem, testtömeg és aktivitás alapján
nagy szórást mutat, iskolás korban napi 1300
és 3300 kcal között változik. 
A boltban vásárolt élelmiszerek esetén pedig
mindig érdemes a címkéket gondosan elol-
vasni. A termékek nagy részének csomagolá-
sa többadagos, ezt ne hagyjuk figyelmen kí-
vül! Főleg a nassolni valók esetében történik
meg könnyen, hogy egyszerre csúszik le az
egész csomag például tévézés közben. Sze-
rencsére egyre több élelmiszeren feltüntetik
az ajánlott egyszeri fogyasztási mennyiséget,
ehhez tartsuk magunkat! Mérjük fel azt is,
hogy a többi a szavatossági idő lejárta előtt
elfogy-e, ha nem, ne vegyük meg belőle a na-
gyobb kiszerelést!
Az érvényben lévő táplálkozási ajánlás, az
OKOSTÁNYÉR® közérthetően fogalmazza
meg, hogy miből, mennyit és hányszor kellene
fogyasztanunk naponta, illetve egy hét folya-
mán. Jól használható kiindulópontot ad az
adagok megállapításához is. Ehhez igazítsuk a

táplálkozásunkat és a vásárlásainkat is. Ne ve-
gyük és ne együk túl magunkat, mert ez előbbi
élelmiszerpazarláshoz, az utóbbi pedig elhí-
záshoz vezethet! Néhány praktikus apró trük-
kel könnyebben kordában tarthatjuk az étke-
zéseinket, például adjuk meg az evésnek a
módját, ne habzsoljunk, legalább 20 percet
szánjuk egy étkezésre, ez alatt az agyunk is ér-
zékeli majd, hogy jól laktunk. Legyen szép a
tálalás és szedjük az ételt kisebb tányérokra,
mert azokon automatikusan többnek és lak-
tatóbbnak tűnik majd az étel. Fogyasszunk na-
ponta ötször, hatszor kisebb adagokat. Ha el-
bizonytalanodunk, olvassuk el figyelmesen a
választott élelmiszer címkéjén található infor-
mációkat, látogassunk el az OKOSTÁNYÉR®

honlapjára, személyre szabott étrendért pedig
kérjük ki dietetikus szakember véleményét.
A cikk a szerencsi GYERE® Program szakmai
irányítójának, a Magyar Dietetikusok Orszá-
gos Szövetségének lektorálásával jött létre. A
program a Nestlé az Egészséges Gyerekekért
támogatásával valósul meg.
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edd Csak Meg, ki Van FizetVe!
Hányszor, de hányszor hangzik el ez a mondat egy étteremben! Persze valóban nehéz megállni, hogy otthagyjuk a tá-
nyérunkon a maradékot, amiért nem keveset fizetünk. Az sem helyes, hogy pazaroljuk az ételt, miközben egyre égetőbbé
válik a fenntartható élelmiszerellátás.



INGATLANINGATLAN
Szerencs, Rákóczi út 135. sz.
alatti társasház 1. emeletén, 148
m2-es, 3 és fél szobás összkom-
fortos, klímás lakás bútorozottan,
áron alul eladó! Érd.: 06(20)599-
4266. (16,17)
Szerencs központjában 46 m2-es
lakás sürgősen eladó. Érdeklődni:
06(47)363-097. (16, 17, 18)

Szerencsen a Kárpát utcában
gáz központi fűtéses családi ház
eladó, vagy csere is megoldható.
Érd. : 06(20)271-8758. (16,17)

LakosságiLakossági

apróhirdetés

SZERENCSI hírekhírek 15HIRDETÉS



Izgalmas és akciókban gazdag
mérkőzést láthatott az, aki októ-
ber 18-án kilátogatott a Kulcsár
Anita Sportcsarnokba. A szerencsi
kézilabdás lányok a rutinos Tisza-
újvárosi SC csapatát fogadták. A
szerencsi lányok már a mérkőzés
elején a vendégcsapat tudtára ad-
ták, hogy fiatalságuk ellenére ne
számítsanak könnyű játékra. Az
első félidőben a csapatok fej-fej
mellett haladtak a gólok számá-
ban. A játékosok 16-16 eredmény-
nél mentek pihenőre. A második
játékrészben is sokáig folytató-

dott a kiegyenlített mérkőzés, azonban a szerencsieknek a mérkőzés
hajrájában sikerült egy rövid időre a vendégcsapat fölé kerekedni, és
egy stabil 3 pontos előnyt kialakítani. A mérkőzés végeredménye: Sze-
rencs VSE – Tiszaújvárosi SC, 29 – 26. Katona Krisztina a szerencsiek
edzője érdeklődésünkre elmondta, hogy a taktika terén az egyszerűsé-
get választották, semmit nem bonyolítottak túl. A szerencsi lányok to-
vábbra is veretlenek és magabiztosan 8 ponttal vezetik a tabellát. N.I

Erdőhorváti csapatát fogadták a Szerencs VSE labdarúgói október 12-én
hazai pályán. A mérkőzés nem indult túl jól a szerencsi focistáknak, ugyan-
is a 14. és a 34. percben is gólt kaptak. A második félidőben azonban for-
dult a kocka, újult erővel és jobb taktikával a hazai játékosok bizonyultak
jobbnak. A mérkőzés végéhez közeledve a 71. és a 81. percben Buri Attila
két alkalommal talált a vendégek hálójába. A hátralévő időben már egyik

csapat sem tudott a másik fölé kerekedni. A végeredmény Szerencs VSE
– Erdőhorváti SC 2-2. A Szerencsiek jelenleg a tabella 6. helyén állnak. Az
ifi csapat mérkőzése elmaradt, mivel a vendégcsapat tagjai nem jöttek el
a találkozóra. A következő mérkőzés október 20-án idegenben Garadna
ellen lesz. A Szerencs VSE a meccs jegybevételéből befolyt teljes összeget
felajánlotta egy beteg kislány, Márton Júlia gyógyítására. N.I.

hírekhírek SPORT16 SZERENCSI

Sajnálatos módon a szerencsi asztalitenisz-szakosztály NB II-es és megyei
csapata is vereséget szenvedett a soron következő meccsükön, örven-
detes viszont, hogy születtek szép versenyeredmények az elmúlt idő-
szakban. Az NB II-es csapat 2019.10.06-án Miskolcon játszott a DVTK
együttese ellen. A szerencsiek sajnos nem bírták a végjátékot, így 11-7
arányban alul maradtak. Li Hongyang 3, Köllő Ábel 2, Korály Tibor 1 győ-
zelemmel járult hozzá a mérkőzés végeredményéhez. Köllő Andrásnak
most nem sikerült meccset nyerni. A Li Hongyang – Korály Tibor kettős
a páros mérkőzést is megnyerte. A megyei csapat két mérkőzést is leját-
szott az elmúlt két hétben. A MEAFC megyei csapatával szemben 17-1
arányban maradtak alul a szerencsiek, míg Ózd ellen 18-0 arányban szen-
vedtek vereséget. A MEAFC csapatával szemben csupán Nagy Bencének
sikerült pontot szereznie. Korály Tibor részt vett a Pozsonyban megren-
dezett VIII. Rendőr Asztalitenisz Európa Bajnokságon 2019.09.19–22. kö-
zött, és csapatban az előkelő III. helyen végzett a társaival. Ezúton is gra-
tulálunk ehhez a nagyszerű eredményhez. Köllő Ábel 2019.09.29-én te-
rületi bajnokságon vett részt Budapesten, ahol a páros versenyszámban
a társával a II. helyet szerezték meg, egyéniben pedig Ábel szintén ezüs-
térmes lett. Köllő András szakosztályvezető

asztalitenisz

toVáBBra is Veretlenek 
a Felnőtt kÉzisek

dÖntetlen lett
a szerenCs – erdőhorVáti



A Szerencs VSE női ifjúsági kézilabda csapata a DVSC Schaffler
csapatát fogadták október 11-én a Kulcsár Anita Sportcsarnok-
ban. A vendégek nagyon hamar a szerencsiek tudtára adták,
hogy győzni akarnak , hiszen sorra lőtték a gólokat a hazaiak
hálójába. A félidőben 12-20-as debreceni vezetésnél mentek pi-
henőre a játékosok. A vendégek a második játékrészben is foly-
tatták a gyors támadó játékot és a kemény védekezést, amire
a szerencsiek nem tudtak válaszolni. A végeredmény Szerencs
Vse-DVSC Schaffler: 23-34.

VeresÉg hazai
Pályán

2019. október 13-án, vasárnap került megrendezésre a 2019/2020-as sze-
zon harmadik Bozsik fesztiválja Encsen. Szerencs Város Sportegyesületét
az eseményen 2 csapat képviselte. Az U7-es korosztályba tartozó gyerekek
mérkőzésjátékokban és ügyességi feladatokban csillogtathatták tudásukat,

míg a nagyobbak, az U9-es korosztályú gyerekek mérkőzés és exerlights
játékokban mérhették meg magukat.

Szép cseleiért Váradi
Magor és Szőke Zalán
került kiemelésre és ka-
pott oklevelet csapata-
inkból.
A gyerekek nagyon jól
érezték magukat és na-
gyon várják már a követ-
kező egyben a szezon
utolsó rendezvényét.
Köszönjük a szülők biz-
tatását és szurkolását!

dr. Molnár Krisztián
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A Szerencs VSE súlyemelői október 19-én több versenyen is képviseltették
magukat Kazincbarcikán. A megmérettetéseken nagyon szépen szerepel-
tek a szerencsiek. 
Eredményeik: 6 arany, 2 ezüst, 3 bronz.
Fiú korcsoport 55 kg súlycsoport: 3. helyezett Morvai Zalán, 67 kg súly-
csoport: 1. hely Dobi Kristóf, +89 kg súlycsoport: 2. hely Bódi Levente.
Serdülő női: 71 kg súlycsoport: 1. hely Fábián Léna 107 kg összetettel a leg-
jobb női versenyző.

Serdülő férfi 55kg súlycsoport: 1. hely Morvai Balázs Örs 118kg legjobb
férfi versenyző. 61 kg súlycsoport: 3. hely Gergely Dávid 80 kg összetett.
71 kg súlycsoport: 3. hely Fehér Tamás 77 kg összetett. 81 kg súlycsoport:
1. hely Danó Roland 165 kg összetett legjobb férfi versenyző. 89 kg súly-
csoport: 1. hely Kelecseny Róbert 90 kg összetett.
Felnőtt női korcsoport 2. helyezett Kusperné Harkó Brigitta.
Masters férfi 1. hely Morvai Zoltán 195 kg összetettek.
A következő megmérettetés a Junior Országos Bajnokság lesz november
9-10-én aminek Szerencs ad majd otthont.

eredMÉnyesen szerePeltek
a szerenCsi súlyeMelők

Bozsik tornán a szerenCsiek



kos: iii. 21. – iV. 20.
Valaki a figyelmedet igényli, de ez egyre

terhesebbé válik a számodra. Ne feledd, hogy
nem is olyan régen még éppen erre a figyelem-
re vágytál. Talán át kell gondolnod, mi az, amire
valóban szükséged van.

Bika: iV. 21. – V. 20.
Lehet, hogy régóta követsz egy mintát,
de most úgy döntesz, hogy más utakat

is kipróbálsz. Ha így teszel, kellemes meglepe-
tésekben lehet részed, és talán új eredményeket
is meg tudsz majd valósítani.

ikrek: V. 21. – Vi. 21. 
Ebben az időszakban (október vége és
november hónap eleje között) nem sze-

retnél rossz érzést kelteni senkiben, de vannak
kötelességeid, amiknek meg kell felelned. Ezt
pedig akkor is szigorúan veszed, ha valakinek
nem tetszik, hogy így jársz el..

rák: Vi. 22. – Vii. 22.
Ebben az időszakban (október vége és
november hónap eleje között) ne várj

túl sokat magadtól, mert így is átlagon felül tel-
jesítesz. Legyél büszke az elért eredményeidre,
és vedd észre, ha néha ideje egy kis pihenőt is
tartani, hogy utána jobban menjen a munka.

oroszlán: Vii. 23. – Viii. 23.
Eleinte vonzónak tűnhet valaki ostroma,

de most már kezd fárasztani, hogy sokadszorra
kell nemet mondanod. Ha valóban zavar a do-
log, add tudtára, hogy nincs ez így rendben, és
hajlandó vagy lépéseket is tenni ellene.

szűz: Viii. 24. – iX. 23. 
Ne érezd magadat rosszul egy olyan
helyzetben, amiben te vagy az áldozat.

Lehet, hogy valaki megpróbálja veled elhitetni,
hogy te vagy a hibás, de nem hagyhatod, hogy
ez a gondolat a te fejedbe is bejusson.

Mérleg: iX. 24. – X. 23. 
Október vége és november hónap eleje
között egy nehéz út végén jársz, ne add

fel a harcot most, amikor már látod a fényt az
alagút végén. Alig néhány lépés választ el attól,
hogy valóban megkönnyebbülj, és akkor élvez-
heted a sikereidet.

skorpió: X. 23. – Xi. 22.
Ebben az időszakban (október vége és
november hónap eleje között) mindig

egy lépéssel távolabbra helyezed a céljaidat, és
ez jó is, mert segít előre haladnod, de ha soha-
sem éred el a kielégültség érzését, az egy idő
után frusztrálóvá válhat a számodra.

nyilas: Xi. 23. – Xii. 21.
Képes vagy kompromisszumot kötni

egy vitás helyzetben, amikor mindenképpen
együtt kell dolgoznod valakivel, és ez a jövőbeli
együttműködéseteket is segíti. Ha kevesebb a
súrlódás, mindenki boldogabb.

Bak: Xii. 22. – i. 20.
Valaki csak egy kérdést akar feltenni ne-
ked, de kényes pontra tapint, és attól

tartasz, hogy a válaszodból esetleg valami
olyasmi is kiderülhet, amit te inkább elrejtenél.
Ne aggódj, nincs mit takargatnod.

Vízöntő: i. 21. – ii.19.
Sokáig elmélkedtél valamin, de most itt
az ideje (ebben az időszakban), hogy

tettekké váltsd az elképzeléseidet. Ne toporogj
tovább egy helyben, és ne másoktól várd a
megoldást, mert csakis te tudhatod, hogy mi
kell neked igazán.

halak: ii. 20. – iii. 20.
Ebben az időszakban egy komoly vita
egy kapcsolatban sem örömteli pillanat,

de van, amikor ez sokkal egészségesebb, mint
tovább nyelni a csalódottságot. Máskor ne várd
meg, míg eddig fokozódik a dolog, beszéljetek
időben.

horoszkóp (2019. október 25. – november 8.)

VÍZSZINTES: 1. Múlik az idő, … (folytatás első
része). 12. Udvarias ellentéte. 13. Hús nélküli csont.
14. Község Pest megyében. 15. Az államnak fizetjük.
17. Határozott névelő. 18. Tehergépkocsi márkanév.
19. .. jó volna! 22. Zakó azonos hangzású betűi! 23.
A fősor második része. 28. Retek héj! 29. Nyugat
rövidítése. 30. A Dunakanyar legfelsőbb városa. 32.
Azonos betűk. 33. Pára! 34. Norvég könnyűzenei
együttes. 36. És; latinul. 39. -ság, -… 41. Árapály; an-
golul. 43. Alkonyat. 46. Hidegkonyhai étel. 
FÜGGŐLEGES: 1. Középen lőtt! 2. Napellenző a
sapka elején. 3. Az ábécé utolsó betűje. 4. Rozika
páratlan számú betűi! 5. Város Angliában. 6. Japán
pénznem. 7. Rovarpetéből kikelt utód. 8. A rénium
vegyjele. 9. Adatod páros számú betűi! 10. Víztől
meglágyuló. 11. Élesíti. 15. A fősor harmadik, be-
fejező része. 16. Emelkedett hangú lírai költe-
mény. 20. Szamóca. 21. Zuzmói fele! 22. …való: rá-
termett. 24. Kettős betű. 25. Kétes! 26. Gátőr azo-
nos hangzású betűi! 27. Ámen magánhangzói! 28.
Románia autójelzése. 31. Gáz; németül. 32. A rejt-
vényfejtés egyik kelléke. 35. Leölésre nevelt sertés.
37. Munkacsapat; angolul. 38. Szomjoltó, folyékony
élelmiszer. 40. Miatta. 42. Előbbre. 44. Hesseni kö-
zepe! 45. Telek szélei nélkül! 47. Vés szélei! 48. A
fa része. 49. Az asztatin vegyjele.

Előző rejtvényünk megfejtése: Az ősz egy második tavasz amikor minden falevél színpompás virág. Megfejtőnk 1 db csokoládé csomagot
nyert: Szabó László, 3900 Szerencs, Csalogány út 21. A fenti rejtvény megfejtését november 1-ig postázzák címünkre (3900 Szerencs, Rákóczi
út 94.) vagy adják le a Fürdő és Wellnessház recepcióján. A keresztrejtvény helyes megfejtője 1 db csokoládé csomagot nyer. A nyeremény átvehető
a Szerencsi Művelődési Központ és Könyvtár gazdasági irodájában.
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