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Nagy érdeklődés övezte Dr. Tűzkő Judit pszichi-
áter főorvos előadását február 10-én a Sörház
Étteremben. A Szerencsi Alzheimer Café össze-
jövetelén a szakember ugyanis egy mindenkit
érintő témakörben tartott értekezést, a Stressz
és következményei címmel. Szó esett a szoron-
gásról annak jellemzőiről is. Ide tartoznak a

nyugtalanság, rossz előérzet, pesszimizmus in-
gerlékenység. A főorvos a káros következmé-
nyekről is szólt. Ezek lehetnek az alkalmazko-
dási zavarok, vagy akár depresszió, de fizikai tü-
netek is jelentkezhetnek úgymint a gyomorfe-
kély, szívbetegségek, vagy akár daganatos el-
változások is előfordulhatnak. Elhangzott, hogy

a világon több száz millió ember szenved pszi-
chiátriai zavarban a legtöbben, azaz 400 millió-
an szorongásos betegségekkel küzdenek. Az
előadáson a résztvevők a kezelésre vonatkozó
információkat is megtudhattak. Az Alzheimer
Café összejövetelén közreműködtek a Szerencsi
Művészeti Iskola növendékei is. VEA

Szinte minden háztartásban megtalálható a tra-
dicionális magyar üdítő, azaz a szódavíz, azon-
ban csak kevesen tudják, hogyan is fedezték fel

ezt az italt. Ezért hozta létre a Magyar Keres-
kedelmi és Vendéglátóipari Múzeum azt a ván-
dorkiállítást, ahol a látogatók megismerkedhet-

nek a szódavíz történelmével. A tárlat január
31-én érkezett meg Szerencsre, a Zempléni Mú-
zeumba. Az ünnepélyes megnyitón Majoros Ju-
dit, a múzeum igazgatója köszöntötte a meg-
jelenteket, majd Kiss Imre a kiállítás kurátora
mutatta be a tárlatot. A látogatók a feltalálástól
a gyártásig végig követhetik a magyar kultuszi-
tal történelmét, valamint a palackok formáinak
a változására is szemléletesen rámutat a kiállí-
tás. A tárlat április végég tekinthető meg a
Zempléni Múzeumban. VEA
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– Most már bizonyos, hogy az idén március kö-
zepén megkezdődik Szerencsen a Rákóczi út
felső – a Bekecs helységnévtáblától a harminc -
hetes számú főút cukorgyári körforgalmi cso-
mópont közötti – szakaszának a komplex fel-
újítása – tájékoztatta lapunkat Nyiri Tibor. A vá-
ros polgármestere kérdésünkre válaszolva kö-
zölte, hogy az előzetes tervek szerint a 2018-as
esztendőben történt volna az építkezés, azon-
ban az egészséges ivóvízellátása érdekében az

Európai Unió támogatásával megvalósított pro-
jekt keretében Szerencsen az érintett szakaszon
a szolgáltató Borsodvíz Zrt. 2019. nyarán vé-
gezte el az elavult csőrendszer cseréjét, amit az
útfelület helyreállítása követett. Be kellett tar-
tani a technológiai előírásokat például a nyo-
máspróbákat, a felbontott szakaszok tömöríté-
sét, ezért az egyeztetéseket követően átüteme-
zésre került az útfelújítás időpontja. Ezzel egy-
időben azok az ingatlanok is bekötésre kerültek

a szennyvízhálózatba, amelyek a kilencvenes
években műszaki okok miatt kimaradtak, így
már ez sem indokolja a jövőben az úttesten a
beavatkozásokat. – Mára minden feltétel adott,
hogy március közepén kezdődjön a munka,
amit hatvan napra terveznek – ismertette a pol-
gármester, aki ehhez hozzá tette: a 245 millió
forintba kerülő beruházást a Colas Hungária Zrt.
végzi. Ezúton fejezte ki köszönetét Magyaror-
szág Kormányának, hogy ezt az összeget ren-
delkezésre bocsátotta a kivitelezőnek. A meg-
lévő burkolatot a szegélyek között felmarják,
4500 tonna aszfaltot terítenek, majd kopóréte-
get húznak a felületre. Megtörténik a közel há-
romszáz darab aknafedőlap szintezése, a csa-
padékvízelvezetők megerősítése, új jelzőtáblá-
kat helyeznek ki és felfestik az útburkolati jele-
ket. A felújítással egyidőben az önkormányzat
a Községi Fürdő mellett több mint harminc új
parkolóhelyet alakít ki, ezzel is bővítve a belvá-
rosban az autók várakozásának a helyszíneit.
Nyiri Tibor jelezte, hogy az építkezés időtartama
alatt a forgalom korlátozására, lassabb haladás-
ra kell számítani, kisebb torlódások is előfordul-
hatnak, ezért a polgármester kéri a közlekedők
és a lakosság türelmét, de ezzel a munkával a
szerencsi emberek régi vágya valósul meg.
Polgármester úr ígérete szerint a városlakókat
folyamatosan tájékoztatni fogják a munkála-
tokról, forgalomterelésről és a további tudni-
valókról!

kezdődik A MUNkA
– MegÚjUl A rákóCzi Út

A kilencvenes évek elején kezdődött,
majd négy évig, négy szakaszban va-
lósult meg Szerencs bazaltkockákkal
borított fő útjának a felújítása. A be-
ruházás keretében kicserélték a köz-
műveket, megújult a közvilágítás, a
légvezetékek a föld alá kerültek, új
kandelábereket állítottak az út szélére.
A lakosság örömmel fogadta a fejlesz-
tését, hiszen a városkép szempontjá-
ból alapvetően meghatározó közterü-
let megszépült, valamint a rázós – eső-
ben, télen-nyáron egyaránt csúszós –
felület helyett biztonságosabb útsza-
kaszt vettek birtokba a járművezetők.
Azóta több infrastrukturális építkezés
történt a Magyar Közút Nonprofit Kft.
kezelésében lévő úton: kiépült a veze-
tékes földgáz, a tavalyi esztendőben az
elavult ivóvízcsövet cserélték újra. 
A munkák miatt gyakoriak voltak a fel-
bontások, az elmúlt év őszére a ki-
sebb-nagyobb gödrök, kátyúk miatt
közlekedésre már szinte alkalmatlan
volt az útfelületet.



Az eseményen Kocsis József, a Bocskai István
Katolikus Gimnázium tanára idézte fel a múlt
eseményeit. A rendezvény koszorúzással és mé-
cses gyújtással ért véget. Másnap a vasútállo-
más előtt található Regionális Málenkij Emlék-
műnél folytatódott a visszatekintések sora. A
tiszteletadáson Árvay László, Szerencs Város
Német Nemzetiségi Önkormányzatának elnöke
köszöntötte a megjelenteket, aki elmondta,
hogy 2014-ben az országban először Szeren-
csen állítottak regionális málenkij robot emlék-
művet, a térség Német Nemzetiségi Önkor-
mányzatainak összefogásával. Azóta a lábazat-
nál elhelyezett koszorúk sokasága jelzi, hogy
számos közösség tagjai hajtottak fejet az áldo-
zatok emléke előtt. Ezt követően Dr. Latorcai

Csaba, az Emberi Erőforrások Minisztériumának
közigazgatási államtitkára szólt a megjelentek-
hez: – Fontos hogy minél többet beszéljünk a
jövő nemzedékének a huszadik század diktatú-
ráiról, legyen az barna vagy vörös. Fontos az is,
hogy azokban a családokban, ahol még élnek
áldozatok, adják tovább a mártírok és ember-
mentő hősök életpéldáját gyermekeiknek és
unokáiknak, mert ezzel segítik az utánunk jövő
generációkat világképük formálásában, felelős
döntéseik meghozatalában és a szolidáris sze-
retet megerősítésében – mondta az államtitkár.
A beszédek után a történelmi egyházak képvi-
selői mondtak imát az elhurcoltakért. A múlti-
dézés zárásaként az önkormányzatok, intézmé-
nyek és civil szervezetek képviselői helyezték el
a kegyelet koszorúit az emlékműnél. Az esemé-
nyen közreműködtek a Bocskai István Katolikus
Gimnázium diákjai valamint a Rakamazi Erzsé-
bet Királyné Német Nemzetiségi Általános Isko-
la és Alapfokú Művészeti Iskola tanulói.

VEA
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Szerencs Város Önkormányzata február 25-én tartott megemlékezést a kommu-
nista diktatúrák áldozatainak tiszteletére a Rákóczi és Posta utca keresztező-
désében található emléktáblánál.

tiszteletAdás Az áldozAtokért



A Start-közmunka program keretein belül, a Szerencsi Városgazda Non-
Profit Kft. és Szerencs Város Önkormányzatának támogatásával épül több
mint félszáz parkoló a vasútállomással szemben. A Városgazda munka-
társai egyéb feladataik ellátása mellett végzik a munkát és remélhetőleg
a közeljövőben használatba vehetik a szerencsiek és ondiak.

Új pArkolóhelyek
A vAsÚtálloMásoN
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Dr. Bobkó Géza igazgató főorvos meghívására február 19-én, a Magyar
Ápolók napján köszöntöttük az ESZEI ápolóit. Az Országgyűlés hat évvel
ezelőtt nyilvánította Kossuth Zsuzsanna születésének évfordulóját a Ma-
gyar Ápolók Napjává. Az ápolói hivatást gyakorlók megbecsülésének je-
leként az idén Vasenszki Erika, pszichiátriai szakasszisztens részesült di-
cséretben, amihez ezúton is szívből gratulálok, továbbá szeretném hálá-
mat kifejezni Szerencs és Ond lakosságának nevében is minden ápoló ál-
dozatos munkájáért.

ápolók
köszöNtése

Nyiri Tibor polgármester, valamint az előző ciklusban önkormányzati
képviselőként is tevékenykedő Danyi László képviselői felajánlásának
köszönhetően új játékokat és egyéb, a gyermekek kényelmét szolgáló
használati eszközök kerültek megvételre a közelmúltban az Ondi Óvoda
részére. Itt jelenleg egy csoport működik 10 fővel, így igazán családias
hangulatban telnek a gyerekek és az óvónők mindennapjai az intéz-
ményben.

játékok Az 
óvodásokNAk
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Csejoszki Szabolcs görögkatolikus parókus előadására várták az érdek-
lődőket a Rákóczi-vár lovagtermébe a Házasság Hetén. Az országos
programsorozatot hazánkban 2008 óta szervezik meg a civil szervezetek
és egyházak közreműködésével, ami egy olyan széleskörű összefogás,
ami példamutatással valamint erkölcsi és biblia érvekkel hívja fel a figyel-
met a házasság és a család fontosságára. Idén a Csapatmunka szerelem-
mel mottót kapta a program sorozat. Szerencsen ezúttal az egyházi iko-
nok témaköre állt a középpontban, melyek örök érvényű üzeneteket hor-
doznak. Magyarországon a házasságkötések száma az utóbbi években
folyamatosan növekvő tendenciát mutat. 2019-ben mintegy 62 ezer há-
zasság köttetet, ami 27%-al több mint 2018-ban, ezzel egyidejűleg a vá-
lások száma csökken. Városunk évről évre csatlakozik ehhez a program-
sorozathoz a görögkatolikus hitközösség szervezésében, azonban mind
a három Szerencsen működő egyház képviselteti magát ezeken a ren-
dezvényeken, ami jól mutatja az egységet a felekezetek között. VEA

CsApAtMUNkA szereleMMel

Zsúfolásig megtelt a Rákóczi-vár színházterme óvodásokkal és kisiskolá-
sokkal február 14-én, ahol a Piroska és a farkas története elevenedett meg
a színpadon. A bábelőadás a Kultúrházak éjjel nappal elnevezésű országos
programsorozatnak köszönhetően valósulhatott meg, amihez Szerencs
évről évre csatlakozik. Idén február 14-16. között került megrendezésre az
esemény, aminek célja, hogy bemutassa a közművelődési intézmények
sokszínűségét. A Szerencsi Művelődési Központ és Könyvtár kilencedik

alkalommal csatlako-
zott a kezdeményezés-
hez. A gyerekeknek a
bábelőadás mellett far-
sangi játszóházat is
rendeztek, ahol a kicsik
elkészíthették saját far-
sangi maszkjukat. A
felnőttek érdekfeszítő
értekezést hallhattak,
Fő az egészség címmel
Melegné Liszkai Katalin
természetgyógyász
előadásában. A ma-
gyar népművelők egye-
sülete tizennégy évvel

ezelőtt indította útjára a program-
sorozatot, Szerencs kilencedik al-
kalommal vesz részt az esemény-
ben. Idén a „MINDENNAP ÉRTÉ-
KET ADUNK”jelmondatot kapta a
rendezvény. Ezzel kívánják jelezni,
hogy a közművelődés a hétköznapokban is értékes kultúrát közvetít és
teremt. VEA

kUltÚrházAk éjjel-NAppAl
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A farsangi néphagyományokat követve a Bolyai János Katolikus Általános
Iskola február 13-án tartott mulatságot az alsó tagozatosoknak. A diákok
színes jelmezekbe öltözve egyénileg és csoportosan is felvonultak a kö-
zönség előtt, akik szórakoztató műsorral is kedveskedtek a megjelentek-
nek. Voltak kalózok és hercegnők is. Másnap a felső tagozatos nebulók

csoportos produkcióit láthatták az érdeklődők. A nyolcadikosok keringő-
jét követően szórakoztató formában jelentek meg a hupikék törpikék,
katonák valamint a cirkusz világa is életre kelt a színpadon. A legkreatí-
vabb maskarákat jutalomban részesítették. A Rákóczi Zsigmond Refor-
mátus Általános Iskola február 20-án tartotta a farsangi rendezvényét
az intézmény aulájában. Az eseményen az alsó tagozatos diákok vonultak
fel színes jelmezekbe öltözve, akik különböző produkciókkal szórakoz-
tatták a közönséget. VEA

szíNes MAskArákAt öltöttek
A diákok

A Hegyalja Kapuja Mozgáskorlátozottak és Fogyatékkal Élők Egyesülete február 27-én tartotta hagyományos farsangi
mulatságát a Rákóczi-vár színháztermében. Az eseményt Koncz Ferenc országgyűlési képviselő és Nyiri Tibor pol-
gármester nyitotta meg és kívántak jó szórakozást a résztvevőknek. Ezt követően a Rákóczi Zsigmond Református
Általános Iskola diákjai zenés énekes produkciója szórakoztatta a megjelenteket. A műsort követően színes jelme-
zekbe vonultak fel az egyesületi tagok, valamint több vidám jelenetet is eljátszottak a vállalkozó szelleműek.

vidáM jelMezekbe bÚjtAk



A Szerencsi Testvérvárosi Egyesület január 31-én tartott közgyűlést a
Rozsnyai Kúriában. Az eseményt Csepely János az egyesület elnöke nyi-
totta meg majd ismertette a napirendi pontokat. Elsőként a 2019-es évről
adott tájékoztatást az elnök. Elhangzott, hogy több programot is szer-
veztek a tagoknak melynek célja a testvérvárosi településekkel való kap-
csolattartás volt. Júniusban ugyanis Geisenheimbe látogattak el az egye-
sületi tagok, ahol a városvezetése köszöntötte őket, ami jól mutatja a
két település szoros kapcsolatát. Az ősz folyamán pedig Rozsnyóra utaz -
tak el, ahol megtekintették a Rozsnyói Malom nemzetközi festőtábor ki-

állítást is. Ezenfelül több kirándulást és színházlátogatást is szerveztek a
tavalyi esztendőben. A jelenre vonatkozóan elhangzott, hogy a taglét-
szám jelenleg 70 fő. Két pályázatot sikerült megnyerni amivel összesen
450.000 Ft támogatáshoz jutott az egyesület. A beszámolót az idei év
programjait ismertették a jelenlévőkkel. Idén is több látogatást terveznek
a testvérvárosokban valamint egy Erdélyi utazás is a tervek között sze-
repel. Valamint színházlátogatások és kirándulások is színesítik a 2020-
as esztendőt. VEA

Megtartotta éves közgyűlését a Szerencsi Horgász Egyesület február 23-
án a Rákóczi Zsigmond Református Általános Iskola aulájában. A meg-
jelenteket Honfi László az egyesület vezetője köszöntötte. Beszédében
ismertette a 2020-as törvényi változásokat. Az éves állami horgászjegy
a tavalyi árhoz képest 50%-al emelkedett. Az emelkedést az EAH azaz
egységes állami horgászokmány elemeinek drágulása okozza. Honfi Lász-
ló kiemelte, hogy az állami horgászvizsga és bizonyítvány megszerzése
is átalakul. A jövőben a kezdő horgászoknak többé már nem a hagyo-
mányosnak számító írásos formában kell számot adniuk tudásukról, ha-
nem számítógépen, online rendszeren keresztül történik a vizsga. Elhang-
zott, hogy a Homokos-tó természetes vízpárolgásának kiküszöbölésére
egy új gravitációs elven működő kb. 140 méter hosszú vízvezető rendszert
építettek ki. Működésének egyik feltétele, hogy a Bakos árokban meg-
felelő mennyiségű víz legyen, ami a következő nagy feladat lesz. A Ho-
mokos-tó mellett szó esett a tavaly tavasszal bekövetkezett Szerencsi

patakon történt halpusztulásról is. Laboratóriumi vizsgálatok kimutatták,
hogy ezt az alacsony oxigéntartalom okozta. A halpusztulás azonban
korántsem volt olyan sok mint ahogyan azt sok helyi horgász előadta –
mondta az elnök. A patak jelenlegi állapota megnyugtatóan alakul. Az
egyesület az éven is megrendezi immáron a 20. Spisák Lajos nevével fém-
jelzett házi horgászbajnokságot. A tervek szerint az idén újra a Homo-
kos-tó ad majd otthont a versenynek, amin továbbra is csak a szerencsi
tagsággal rendelkező horgászok vehetnek részt. A bajnokságra regiszt-
rálni a Szerencsi Horgász Egyesület irodájában lehet. (Szerencs, Kossuth
Lajos út 4.) Nagy örömmel fogadták a horgászok azt a hírt, hogy a Sze-
rencsi hármas tó néven ismert vízterületet hamarosan birtokba vehetik.
A MOHOSZ (Magyar Országos Horgász Szövetség) minden bizonnyal a
Szerencsi Horgász Egyesületnek fogja ítélni a halgazdálkodási jogot, s
erre nem is kell sokat várni – mondta Honfi László. A közgyűlés végén
tombola sorsolást tartottak a horgászok. N.I.
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közgyűlést tArtottAk A horgászok

A testvérvárosi egyesület tervei



A Salánki család a Felvidékről, Zsolnáról szár-
mazott, korábban a Smirák nevet használták.
A családfenntartó édesapa a trianoni döntéssel
elszakított városból Barcsra került, ahol posta-
vezetőként tevékenykedett. Két fia és egy
leánya még a Felvidéken született, de a család
legkisebb gyermeke már a Dráva-parti kisvá-
rosban látta meg a napvilágot 1920. február
20-án.
Nem sokkal később a család ismét költözni
kényszerült, az édesapát ugyanis Vácra helyez-
ték, ott a „deákvári” részben éltek. A legkisebb
fiú okos volt és érdeklődő, már ötéves korától
az elemi iskolába járt, majd a szigoráról okta-
tási és nevelési elveiről híres piarista gimnázi-
umban 1937-ben érettségizett kitűnő ered-
ménnyel. Gimnazistaként ugyan a történelem
volt a kedvenc tárgya, de a jobb megélhetés re-
ményében a Budapesti Műszaki Egyetem ve-
gyészmérnöki szakára iratkozott be. A családfő
korai rokkantnyugdíjazása miatt a négy gyer-
meket nevelő és taníttató család nehéz anyagi
helyzetben volt, ezért az egyetemista fiú szá-
mára szinte kötelező volt a kitűnő eredmény
és az azzal járó tandíjmentesség.

A II. világháborúra tekintettel 1941-től felgyor-
sították az egyetemi képzéseket, előfordult,
hogy egy szemeszter alatt két félév tananyagát
kellett elsajátítani. Így fordulhatott elő, hogy
Salánki István már 21 évesen diplomát szerzett
kitűnő eredménnyel, ezzel az egész ország leg-
fiatalabb vegyészmérnöke lett. Negyedéves ko-
rától kisegítő tanársegédként dolgozott a Me-
zőgazdasági Kémiai Technológiai Tanszéken,
majd a diploma megszerzése után is a Mű-
egyetemen maradt, célja a műszaki doktorátus
megszerzése volt. Egyetemi karrierjében hirte-
len változást hozott, hogy 1942-ben, 22 évesen
kinevezték a megüresedett adjunktusi állásra.
A háború és Budapest ostroma nagy vesztesé-
geket okozott neki, mivel egy bombatalálat el-
pusztította az otthonát, hosszú ideig a testvé-
rénél kell meghúznia magát. Helyzete annyira
kilátástalan volt, hogy 1946-ban otthagyta az
egyetemet, és megpályázta a Magyar Cukor-
ipar Rt. Szerencsi Gyárának lakással is járó fő-
vegyészi állását. 1946. októberétől beosztott

üzemvegyészként, majd ezt köve-
tően 1947-ben fővegyészként dol-
gozott.
Tudományos terveit azonban nem
adta fel, szeretett volna visszatérni
Budapestre és újra az egyetemen
oktatni. 1954. júniusában azonban
hirtelen elhunyt a gyár főmérnöke
és Salánki Istvánnak ajánlották fel
a megüresedett pozíciót, aki a
maradás mellett döntött. 1958-
ban újra felvetődött a fővárosba
költözés lehetősége, ekkor a mi-
nisztériumba akarták vinni az ipa-
rág főmérnökének, ám ő erősebb-
nek érezte a gyárhoz való kötődését. 1980-ig,
nyugdíjba vonulásáig a Szerencsi Cukorgyár fő-
mérnökeként tevékenykedett.
A Szerencsi Cukorgyár mindenkor a magyar cu-
koripar élvonalához tartozott. 1950 és 1988 kö-
zött a gyárat 15 alkalommal minősítették a ha-
zai cukoripar legjobb üzemének, sőt egy alka-
lommal az egész élelmiszeripar legjobb válla-
lata volt.

Salánki István nyugdíjasként újra kedvenc tár-
gyával, a történelemmel foglakozhatott,
ugyanis Pál György igazgató 1982-ben felkérte,
hogy végezzen gyártörténeti kutatásokat. Az
1948-ig tulajdonos Magyar Cukoripar Rt. irat-
anyaga ugyan a második világháborúban meg-
semmisült, a gyár iratai is elvesztek, de mégis
fennmaradt annyi dokumentum, amelynek se-
gítségével sor kerülhetett gyár történetének
megírására. Hatévi kutatás után elkészült „A
Szerencsi Cukorgyár 100 éve” című jubileumi
kiadvány. Ezen kívül Salánki István közreműkö-
dött „A magyar élelmiszeripar története” című
kötet cukoripari részének megírásában is.

A Szerencsi Cukorgyár 1989-ben ünnepelte
fennállásának 100. évfordulóját. A centenári-
umra a gyár dolgozói nagy gonddal készültek.
Pál György igazgató kezdeményezte egy szak-
gyűjteményt létrehozását. „A Szerencsi Cukor-
gyár Üzemtörténeti Kiállítása és Nemzetközi
Cukorgyűjteménye”, közismerten a „Cukormú-
zeum” néven működő intézményt Salánki Ist-

ván nagy szaktudással és lelkesedéssel vezette
hosszú éveken át. 
A nyugdíjas főmérnök a Magyar Élelmiszer Tu-
dományos Egyesületben is aktívan tevékeny-
kedett, főleg a cukoripari szakosztályban, 1982
óta a tudomány- és technikatörténeti szakosz-
tályban, ennek 1994-től vezetője volt. Kiváló
Dolgozó, Aranyjelvényes Újító, megkapta a
Munka Érdemrend arany fokozatát, Szerencs
Pro Urbe Díját, a MÉTE szinte valamennyi ki-
tüntetését. Az általa vezetett múzeum 1997-
ben „Az Év Múzeuma” országos pályázaton
különdíjat nyert.
Szerencs Város Önkormányzata 1996-ban a
Millecentenárium alkalmából alapított városi
kitüntetésben részesítette, majd 2000-ben Pro
Urbe Szerencs kitüntetéssel ismerte el munkás-
ságát.
Életének 94. évében, 2014. szeptember 24-én
távozott az élők sorából.

Ezen írásunkkal a 100 esztendővel ezelőtt
született Salánki Istvánra emlékezünk, aki
60 évig állt a Szerencsi Cukorgyár szolgá-
latában, az egész életét az üzem irányítá-
sának, és a gyártörténet kutatásának
szentelte. Emléke nemcsak családtagjai,
ismerősei, munkatársai körében él, elmé-
lyült, széles körű tudása, a munkához való
hozzáállása, szorgalma példát ad Szerencs
város egész közösségének. 

Majoros Judit,
Zempléni Múzeum igazgatója

A Szerencsi Cukorgyár történetéről senki nem tudott többet, mint a
nagyüzem gyémántdiplomás, nyugdíjas főmérnöke, Salánki István.
1946-tól 1980-ig dolgozott a magyar cukoripar fellegvárának mond-
ható gyárban, nyugdíjba vonulása után pedig a magyar cukoripar és
a szerencsi gyár történetét kutatta olyan lelkesedéssel, mint ahogy a
munkáját is végezte.

100 éve született
sAláNki isváN
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A Rákóczi Zsigmond Református Általános Iskola adott otthont
az Anyanyelvi játékok, játékos anyanyelv című vetélkedőnek feb-
ruár 7-én. A versenyt néhány évvel ezelőtt szervezték meg elő-
ször melynek célja, hogy népszerűsítsék a magyar nyelvet a di-
ákok számára, valamint, hogy felhívja a figyelmet az anyanyelv-
ápolás fontosságára, és, hogy játszva ismertesse meg a fiata-
lokkal nyelvünk szépségeit és sokszínűségét. A versenyen a ma-
gyar nyelvtan ismerete mellett szerepet kap a nyelvi kreativitás
és leleményesség, a verbális és nonverbális kommunikációs kész-
ség, valamint az általános műveltségre vonatkozó kérdésekkel
is találkozhatnak a résztvevők. .A szerencsi verseny győztese a
Göncruszkai Talentum Református Tehetséggondozó Általános
Iskola lett, így ők továbbjutottak a Széphalmon megrendezésre
kerülő döntőbe. A Rákóczi Zsigmond Református Általános Is-
kola csapata a harmadik helyet szerezte meg. VEA

Huszonkilencedik alkalommal került megrendezésre a
Zrínyi Ilona Országos Matematika Verseny, amit 11 éve
a Gordiusz középiskolai versennyel összevonva tartanak
meg. A megyei fordulóra február 21-én került sor, amin
a megye 134 iskolájából közel 2600 diák vesz részt, 15
helyszínen. A Bolyai János Katolikus Általános Iskolában
több mint 120-an írták meg a tesztlapokat. A megmé-
rettetést 2-12. osztályos tanulóknak hirdették meg. A di-
ákoknak 25 illetve 30 feladatot kellett megoldaniuk, ami-
re korosztálytól függően 60, 75 valamint 90 perc állt
rendelkezésükre. Az ünnepélyes eredményhirdetés két
hét múlva lesz, a legjobban teljesítő tanulók továbbjut-
nak az országos döntőbe, aminek Kecskemét ad majd
otthont.

VEA

A Bocskai István Katolikus Gimnázium diákönkormányzata nyolcadik al-
kalommal rendezett végzős bált a tanulóknak, február 21-én. Az ese-
ményt Gazdóf Miklósné igazgatóhelyettes nyitotta meg, majd Szarvas
Péter római katolikus plébános szólt a megjelentekhez. Ezt követően

Molnár Gergő a diákönkormányzat elnöke mondott köszönetet mind-
azoknak, akik közreműködtek a bál megszervezésében. A beszédeket az
iskola diákjainak zenés, énekes műsora követte, ami után kezdetét vette
az egész estét átívelő mulatozás. VEA

bál A végzősökNek

zríNyi iloNA MAteMAtikA verseNy
A bolyAibAN

ANyANyelvi vetélkedő A rákóCzibAN
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A Bocskai István Katolikus
Gimnázium hagyományte-
remtő céllal rendezett öko-
lógiai vetélkedőt január 31-
én az intézmény aulájában,
a Teremtésvédelmi nap ke-
retein belül. A három fős
csapatoknak különböző té-
mákban kellett felkészülni-
ük mint például a tiszai ci-
ánszennyezés vagy a cser-
nobili atom katasztrófa. 
Forrás: Bocskai István Ka-
tolikus Gimnázium Facebo-
ok oldala

ökológiAi vetélkedő A giMNáziUMbAN

2020. február 2-án megrendezésre került a mára már hagyománnyá vált
szavalóverseny a Szerencsi Szakképzési Centrum Műszaki és Szolgáltatási
Szakgimnáziuma és Szakközépiskolájában.
A megmérettetésre tizennégyen jelentkeztek. A Valentin nap közelsége
miatt több diák választott szerelmes verset. A legnépszerűbbek Balassi
Bálint, Csokonai Vitéz Mihály és Ady Endre romantikus költeményei vol-
tak. Az első helyezést Csepcsényi Zoltán 11/1 osztályos központifűtés- és
gázhálózat rendszerszerelő tanuló nyerte saját alkotásával. A második
díjat Sipos András tizedikes szakgimnáziumi diákunk kapta, aki Ady Endre
egyik költeményét szavalta. A bronzérmes Lucskai Péter tizedikes vil-
lanyszerelő jelölt lett, Arany János: Letészem a lantot című művének elő-
adásával. A Diákönkormányzat kitüntetésében részesült Busku Norbert
tizedikes asztalos. Különdíjat vihetett haza Takács István kilencedikes
szakközépiskolai tanuló, Csokonai Vitéz Mihály: A Reményhez című ver-
sének előadásával. A zsűri iskolánk magyartanáraiból állt: Albók- Márton

Rita, Romhányiné Kovács Rita, a DÖK munkáját segítő pedagógus: Mis-
kolczi-Kovács Éva, valamint Merczi Zsuzsanna tanárnők alkották a bíráló
bizottság tagjait.
Az elismerést kapott diákok a Szerencsi Bonbon Kft. édességcsomagját
vihették haza a Szerencsi Szakképzésért Alapítvány jóvoltából.

szAvAlóverseNy A szszC MűszAki iskolájábAN

Ezeken a településeken az elmúlt hetekben a
Centrumhoz tartozó középiskolák igazgatói
pályaorientációs szülői értekezleteket is tar-
tottak, ismertették az újonnan induló képzé-
seket. 
A gyárlátogatásra a Szerencsi Tankerületi Köz-
pont autóbusza szállította a közel 30 diákot
és tanáraikat. A bejárás során az iskolások kö-
zelebbről is megismerkedtek az édesiparral és
betekinthettek a különféle szakmák rejtelme-
ibe. A tanulók figyelemmel hallgatták a szigorú
biztonsági rendszerről szóló tájékoztatást és
érdeklődéssel vettek részt az üzemlátogatá-

son. A programon jelen volt Rubi Zsoltné kan-
cellár és Bukta Márta főigazgató, valamint
Szabó Árpád tankerületi igazgató. A gyárláto-
gatás végén a Szerencsi Szakképzési Centrum

megvendégelte a résztvevőket. A tervek sze-
rint a jövőben is szeretnének hasonló pályao-
rientációs programokat szervezni a két közne-
velési intézmény közös összefogásával.

gyárlátogAtásoN A diákok
Prügy, Taktaharkány, Taktakenéz és
Megyaszó települések általános iskolás
diákjai tettek látogatást a Nestlé Hun-
gária Kft. szerencsi gyárában január
végén a Szerencsi Szakképzési Cent-
rum és a Szerencsi Tankerületi Központ
együttműködésének köszönhetően. 



SzerencSi PolgármeSteri Hivatal
Cím: 3900 Szerencs, Rákóczi út 89. Tel.: (47) 565-200. A hivatal ügyfél-
fogadási ideje: hétfő: 8–12 óráig, szerda: 8–12 és 13–16 óráig, péntek:
8–12 óráig.

Fogadóórák: Nyiri Tibor polgármester: minden szerdán 14 órától, elő-
zetes időpont-egyeztetéssel: Tel.: (47) 565-202. 
Dr. Barva Attila jegyző: minden páros hét szerdáján 8–12 óráig.

B-a-z megyei KormányHivatal 
SzerencSi JáráSi Hivatal

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

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

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

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

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

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

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

SzerencSi rendőrKaPitánySág
Székhely: Szerencs, Bekecsi út 10. Telefonszám: +36-47/563-340. Központi
segélyhívó: 112, 107. Központi elektronikus levélcím: szerencsrk@bor -
sod.police.hu. Az ügyfélfogadás rendje: engedély ügyekben munkanapo-
kon minden héten hétfőn és szerdán 8-15.30 óra között, szabálysértési
ügyekben munkanapokon minden héten kedden és csütörtökön 8-15 óra
között, egyéb ügyekben munkanapokon hétfőtől csütörtökig 7.30-16 óra
között, pénteken 7.30-13.30 óra között, panasz és közérdekű bejelentés-
ek tekintetében a nap 24 órájában. Kapitányi fogadónap: minden hónap
első hétfőjén 9-12 óra között.

áramSzolgáltatáS
ÉMÁSZ Nyrt. Szerencsi fiókiroda

Cím: 3900 Szerencs, Rákóczi u. 87. Nyitvatartás: hétfő: 8–16 óráig, szer-
da: 10–18 óráig, péntek: 8–14 óráig. Pénztárzárás a nyitvatartási idő vége
előtt 30 perccel, utolsó ügyfél fogadása a nyitvatartási idő vége előtt 10
perccel történik. Bankkártyás befizetés lehetséges az ügyfélfogadási idő
végéig. Telefonszámok: 06 (40) 42-43-44 (kizárólag hibabejelentésre szol-
gál), 06 (40) 28-28-28 (számlázás és egyéb ügyintézés).

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

ügyeleteS gyógySzertáraK
Március 2-8.: Alba Gyógyszertár, március 9-15.: Tesco Gyógyszertár,
március 16-22.: Centrum Gyógyszertár, március 22-29.: Oroszlán Pa-
tika, március 30. – április 5.: Alba Gyógyszertár.
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Azon túl, hogy finom, számos egészségügyi
előnnyel bír. Lila színe miatt a padlizsán mindig
is kitűnt a zöldségfélék közül – ez a tápláló fi-
nomság a nadragulyafélék családjának tagja,
melybe a burgonya, a paradicsom vagy a pap-
rika is tartozik. Botanikailag gyümölcs, és nem
zöldség – ugyanúgy nő, ahogyan a paradi-
csom. Ám a konyhában, felhasználása szem-
pontjából sokkal inkább zöldségnek tekintjük.
Más színes zöldségekhez hasonlóan a padli-
zsánnak is számos egészségügyi előnye van.
Segít ellenőrzés alatt tartani a diabéteszt. A
padlizsán rostban gazdag, oldható szénhidrát
viszont kevés van benne. Igen hatékony emiatt
a vércukorszint szabályozásában valamint a

glükóz felszívódásának kontrollálásában. A 2-
es típusú cukorbetegségben szenvedők számá-
ra ideális választás. Az egészséges padlizsán
összetevőinek köszönhetően nagymértékben
leviszi a koleszterinszintet és a vérnyomás sta-
bilizálásában is segít – mindezzel hozzájárul a
szívproblémák kockázatának csökkentéséhez.
A padlizsán káliumtartalma hozzásegíti a szer-
vezetet a megfelelő hidratáltsághoz. Megelőzi
a szívkoszorúér-betegségek kialakulását. Az
agyra nézve hasznos. A padlizsán ún. fitotáp-
anyagokat tartalmaz, mely megvédi a sejt-
membránokat bárminemű károsodástól, vala-
mint megkönnyíti az üzenetátadást az agy
egyik részből a másikba, megőrizve a memória
funkciót is. Segít a vas előállításában:Vasra
mindenkinek szüksége van a szervezet megfe-
lelő működéséhez. Ugyanakkor a felhalmozó-

dott vas sem előnyös – a padlizsánban levő
nasunin viszont segít a felesleges vas eltávolí-
tásában. Mindezzel csökkenti a szívroham esé-
lyét, azon túl, hogy a szabad gyökök ellen is
felveszi a harcot. Az egészséges padlizsán arról
ismert, hogy víztartalma magas, míg kalória-
tartalma alacsony. Vagyis, ideális a fogyókúrá-
zók számára. Szivacsos szerkezete csak könnyí-
ti a fogyasztását, természetes, nyers formájá-
ban is finom. Egészségesen tartja és védi az
emésztőrendszert a padlizsán, igen jó rosttar-
talma miatt. A székrekedést is megakadályoz-
za, és a vastagbélrák kialakulásának esélyét is
csökkenti. Számos ízletes zöldséges, húsos étel
készíthető az egészséges padlizsánnal, éljünk
hát áldásos hatásaival! A padlizsános receptek
sorában az egyik legfinomabb a padlizsán-
krém, amelyet pirítóssal ideális fogyasztani.

A tajgagyökér az er-
nyősvirágzatúak rendjé-
be és az aráliafélék  csa-
ládjába tartozó növény-

faj. Északkelet-Ázsiában
honos gyógynövény. Szi-

bériai ginzeng néven is is-
mert, de hasonló gyógyhatásán kí-

vül nincsen köze a ginzenghez. 2–3 m magas,
tüskés cserje. Szürke kéreggel borított törzsén
és ágain összetett, tenyér alakú leveleket ta-
lálunk. Apró virágai álernyőt képeznek. Hím-
nős virágai sárgás színűek, rovarbeporzásúak.
Kimutatták, hogy a tajgagyökér gyökere ser-
kentőleg hat a központi idegrendszerre, vala-
mint a mellékvesekéregre. Segíti a szervezet
alkalmazkodását a fizikai és lelki stresszel járó

állapotokhoz, a hideghez, a sugárzáshoz, im-
munrendszer-erősítő, és különösen a nyirok-
sejtekre valamint az alacsony vércukorszintre
van kedvező hatással. Orosz orvosok, akik el-
sőként hívták fel a figyelmet a növény  gyó-
gyító tulajdonságaira, stressz elleni és a szer-
vezet alkalmazkodását segítő hatásáért alkal-

mazták. Nyugat-Európában is hasonló okok-
ból javasolják, továbbá az alacsony vérnyo-
mással kísért aszténia (erőtlenség) kezelésére.
Az immunrendszert serkentő tulajdonsága mi-
att a vírusfertőzések megelőzésében is szere-
pet kap.

Vitelki László Gyógynövénybolt

ÉLETMÓD SZERENCSI hírekhírek 13

A hét gyógyNövéNye: A tAjgAgyökér

A szíNes és fiNoM pAdlizsáN

Legutóbbi játékunk megfejtése: A nyírfa nedve külsőleg serkenti a haj növekedését. A

beküldők közül Czinkné Ronyecz Judit olvasónk a Szerencsi Gyógynövénybolt (Rákóczi út

108.) ajándékcsomagját nyerte. A nyereményét átveheti a Gyógynövényboltban. 

Új kérdésünk: Hol őshonos a tajgagyökér? Megfejtéseiket március 27-ig postázzák címünkre

(3900 Szerencs, Rákóczi út 94.) vagy adják le a Fürdő és Wellnessház recepcióján. A borítékra

írják rá: Egészségünkért.

Színes, mutatós, könnyen fogyasztha-
tó, számos ételhez felhasználható – de
miért érdemes a padlizsánra szavaz-
nunk?
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Érdemes apró, betartható célokat kitűznünk
magunk elé a hosszú távú életmódváltásért.
Ami a mozgást illeti, felnőtteknek legalább heti
2,5 óra, gyermekek és serdülők számára napi 60
perc mozgás ajánlott. A rendszeres sportnak
számos pozitív egészségügyi hatása van: szív-
és érrendszeri betegségek, szénhidrát-anyag-
csere betegségek, elhízás megelőzése, állóké-
pesség javulása, jobb vérellátás és oxigénfelvé-
tel, mozgáskoordináció és testtartási hibák ja-
vítása, az energiafelhasználás növelése, stressz-
levezetés, nyugtató hatás, az immunrendszer
erősítése és még folytathatnánk a sort. Azon-
kívül, hogy a mozgással sokat teszünk az
egészségünkért, hasznosan tölthetjük el vele a
szabadidőnket jó társaságban.
A heti néhány alkalommal végzett testmozgás
általában nem kíván különleges étrendet, elég,
ha az egészséges táplálkozás, az OKOSTÁ-
NYÉR® ajánlásait követjük. Figyeljünk a rend-
szeres, napi ötszöri étkezésre azért is, hogy ne
teljen el túl sok idő az utolsó étkezéstől a moz-
gásig, valamint ügyeljünk a testedzés miatt
megnövekedett folyadékbevitelre. A sportolás-

hoz érdemes jól hidratált állapotban hozzákez-
deni, ugyanakkor az is kellemetlen lehet, ha
közvetlenül az edzés előtt isszuk tele magun-
kat. Épp ezért a mozgás miatt megnövekedett
folyadékigényt minél arányosabban osszuk el a
nap folyamán. Versenysportnál az alapelv szin-
tén az egészséges táplálkozás, de ebben az
esetben már érdemes egyénre szabott étrend
összeállítását kérni dietetikus szakembertől. A
fokozott verejtékezéssel nemcsak folyadékot
vesztünk, hanem só és egyéb ásványi anyagok
is távoznak a szervezetünkből, amelyeket szin-
tén vissza kell pótolni! A veszteség mértéke ter-
mészetesen függ a választott mozgástól és an-
nak időtartamától, de valamelyest egyénileg is
különböző lehet. 
Edzés előtt legalább fél órával együnk utoljára,
ekkor is már csak könnyebben emészthető

ételt, mivel a gyomor kiürüléséhez idő kell. Cél-
szerű ilyenkor gyorsabban felszívódó szénhid-
rátokat tartalmazó, alacsony rost- és zsírtartal-
mú ételeket választani kisebb mennyiségben,
például egy müzliszeletet egy pohár joghurttal,
2 dl 100%-os narancslevet, egy banánt vagy
egy almát. Az edzéseket megelőző étkezések
célja a vércukorszint stabilizálása, a glikogén-
raktárak feltöltése, az éhségérzet kialakulásá-
nak megelőzése és a megfelelő folyadékellá-
tottság biztosítása. Edzés előtt kb. két-három
órával laktatóbb, lassú felszívódású, magasabb
rost-, fehérje- és zsírtartalmú étel ajánlható,
akár egy főétkezés vagy pl. egy rozskenyérből
készült szendvics sajttal, sonkával, salátaleve-
lekkel, paradicsommal. Edzés után pótolni kell
a mozgás során elveszített folyadékot, szénhid-
rátot és fehérjét! Vizet mindenképpen kell inni,
de jöhet egy szendvics, krémtúró, zabkása, ba-
nános-joghurtos gyümölcsturmix is. A lényeg,
hogy a folyadékpótlást minél előbb fehérjét és
szénhidrátot is tartalmazó étkezés kövesse a re-
generáció elősegítése és az immunrendszer tá-
mogatása miatt. 
A mozgáshoz egyébként nem kell feltétlenül
edzőterembe mennünk, például a tavaszi nagy-
takarítással elégetett kalóriák is beleszámíta-
nak az energiaegyensúlyba. Egy rövid séta a
parkban, egy buszmegállónyi gyaloglás vagy a
lift helyetti lépcsőzés, de akárcsak egy kiadós
játék a gyerekekkel a játszótéren vagy egy este
áttáncolása, már mind-mind segít ellensúlyozni
a bevitt kalóriákat.
A cikk a szerencsi GYERE® Program szakmai irá-
nyítójának, a Magyar Dietetikusok Országos
Szövetségének lektorálásával jött létre. A prog-
ram a Nestlé az Egészséges Gyerekekért támo-
gatásával valósul meg.

Köztudott, hogy az egészséges élet-
mód két pillére a helyes táplálkozás
és a rendszeres testmozgás. Nekünk,
magyaroknak sajnos mindkét terüle-
ten vannak hiányosságaink, ez pedig
meglátszik azon is, hogy a várható
élettartamunk az európai átlag alatt
marad és az is szomorú tény, hogy a
világ negyedik legelhízottabb nemze-
te vagyunk. Változtatni azonban min-
dig lehet! 

MozogjUNk reNdszereseN
és okosAN!
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INGATLANINGATLAN
Szerencs központjában 46 m2-es lakás
eladó. CSOK igénybe vehető. Érd.: 47/363-
097. (2-4)
Szerencsen garázs kiadó! Érd.: 70/967-
1142. (2)

VEGYESVEGYES
Recepciós munkakörbe keresünk alkal-
mazottat. Elvárás: angol társalgási szint,
számítógépes ismeret alapfokon, jó kom-
munikációs készség. Jelentkezés: 20/511-
8082. Önéletrajzát email-ben az:
info@meggyeshotel.hu címre várjuk. (2-4)

LakosságiLakossági

apróhirdetés

Szerencs Város Önkormányzata 
tisztelettel hívja és várja az érdeklődőket 

az 1848/49-es forradalom 
és szabadságharc 

évfordulója alkalmából 
szervezett ünnepi programokra.

2020. március 13. péntek
7.50 Iskolai megemlékezés a Bocskai István Katolikus Gimnázi-

umban, ezt követően koszorúzás a Kossuth-szobornál. 
9.00 Megemlékezés és koszorúzás Széchenyi István szobránál

a Rákóczi Zsigmond Református Két Tanítási Nyelvű 
Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola diákjaival a 
Késmárk utca–Széchenyi utca kereszteződésénél.

12.00 A szerencsi diákönkormányzatok koszorúzása 
Petőfi Sándor emléktáblájánál. Műsor: SzSzC Műszaki 
és Szolgáltatási Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája.

15.30 Megemlékezés és koszorúzás Ondon az emlékműnél. 
Ünnepi beszéd: Nyiri Tibor polgármester. 
Közreműködnek: ondi és szerencsi óvodások, Galgóczi
Ferencné. (Rossz idő esetén a tornateremben.)

2020. március 14. szombat
18.45 Ciráda együttes koncertje, majd
20.00 Ismerős Arcok zenekar koncertje a Rákóczi-vár színház-

termében. Belépődíjas rendezvény.

2020. március 15. vasárnap
9.00 Koszorúzás az 1848-as emlékműnél a Kossuth téren. 

Beszédet mond: Nyiri Tibor polgármester.
Közreműködik: Hegyalja Pedagógus Kórus.

10.00 Ünnepi megemlékezés a Rákóczi-vár színháztermében. 
Beszédet mond: Koncz Ferenc országgyűlési képviselő 
Műsor: Bolyai János Katolikus Általános Iskola.

Nemzeti ünnepünk 
szerencsi programjai

2020. március 13–15.

A chip behelyezés díja 4 500 Ft/eb,
oltás díja 4 500 Ft ebenként, melyet
a helyszínen kell megfizetni. Ez a díj a
kötelező féreghajtást is magában fog-
lalja, 20 kg testsúlyig. Minden három
hónaposnál idősebb eb oltása kötelező.
Az előző évben kapott oltási könyvet
kérjük, mindenki hozza magával, mert
új oltási könyvet csak térítés ellenében
áll módunkban kiállítani.
A háznál és a rendelőben történő
oltás díja: 5 500 Ft ebenként, a chip
behelyezés díja 5 500 Ft ebenként.
A háznál történő oltás időpontja: 2020. március 29-én (vasárnap) 8-17
óráig tart, 2020. március 29. után pedig egyénileg egyeztetett időpont-
ban történik, melyre bejelentkezni a Szerencsi Városgazda Non-profit
Kft-nél az alábbi telefonszámokon lehet, munkaidőben: 7:00-15:30-ig.
Az oltás és chip-ezés meglétét a hatóságok az állat tartási helyén ellen-
őrizni fogják. Az oltatlan és chip-ezetlen eb tulajdonosa 80 000 – 220
000 Ft-ig terjedő pénzbüntetésre számíthat. A kötelező oltást követően
az Önkormányzat ebösszeírást tart!

Dr. Boros László Jogosult állatorvos Tel.: 20/323-6507
Szerencsi Városgazda Non-profit Kft. Tel.: 47/361-308, 70/628-4271

2020.03.07. (szombat) 08:00-10:30: Szerencsi Városgazda NP. Kft.
Telephely (Szerencs, Eperjes 9.)
2020.03.07. (szombat) 10:40-12:00: Fecskés, Arany J. úti Élelmi-
szerbolt mögötti üres telek
2020.03.07. (szombat ) 13:00-14:30: Erzsébet tér (nagy Posta mö-
gött) 
2020.03.08. (vasárnap) 08:00-10:30: KRESZ Park (Hidegvölgy utca
végén)
2020.03.08. (vasárnap) 10:40-12:00: Kilián út 33 szám melletti
üres telek
2020.03.08. 13:30-16:00: Ondi út (játszótér mögött)

Az oltás helyszíNei és időpoNtjAi szereNCseN:

lAkossági felhívás!
érteSítéS az eBeK 2020. évi veSzettSég 

elleni oltáSáról éS cHiPezéSéről 
SzerencS éS ond területén

MEGHÍVÓ
Szerencs Város Önkormányzata 

minden érdeklődőt vár 
a szerencsi cukorgyár bezárásának évfordulója 

alkalmából rendezett 

megemlékezésre és koszorúzásra 
2020. március 10-én, kedden 14 órától

a Cukorgyári Emlékparkban.
Közreműködik a Szerencsi Férfikar.

Emlékező gondolatok: Nyiri Tibor polgármester

2020.03.07. (szombat) 14:40-15:30: Fő út Ady Endre út sarok 
2020.03.07. (szombat) 15:30-16:30: Alsó buszmegálló

Az oltás helyszíNei és időpoNtjAi oNdoN:



A Szerencs Városi Sportegyesület kézilabdacsapata a női ifjúsági bajnok-
ság 13. fordulójában a Mezőkeresztes együttesét fogadta február 15-én
a Kulcsár Anita Sportcsarnokban. A találkozó első percétől kiegyenlített
összecsapást láthatott a közönség. A gyors támadásokat szoros véde-
kezés követte. Az első harminc perc után 12-13-at mutatott az eredmény-

jelző a vendégek javára. Azonban a második játékrészben sem hagyott
alább a lendület, gólt gól követett. A szerencsieknek sikerült ledolgozni
csekély hátrányukat és a rendkívül színvonalas és izgalmas meccset meg-
nyerniük. Végeredmény: Szerencs VSE- Mezőkeresztes VSE: 30-29. A csa-
patunk jelenleg a tabella harmadik helyét foglalja el. VEA

A Derecske Ifjúságáért Egyesület junior kosárlabda csapatát
fogadták hazai pályán a szerencsi kosarasok február 17-én. A
hazaiak már az első negyed végére 8 pontos előnyre tettek
szert. Jól felépített gyors támadásokkal és pontos kosarakkal
a félidőre a helyi kosarasok már 30 pontra növelték előnyüket.
A mérkőzés utolsó két negyedében a szerencsiek uralták a já-
tékot, s magabiztosan fejezték be a mérkőzést. A végered-
mény: Szerencs VSE – DIFE KK 136-55. A szerencsi kosarasok
edzője, Endrész Tamás érdeklődésünkre elmondta a Derecskei
junior csapattal már korábban is játszottak, ahol könnyű győ-
zelmet arattak. – Arra kértem most a fiúkat, hogy ne bízzák
el magukat, hiszen korábban már többször is estünk abba a
hibába, hogy elbíztuk magunkat. Most ez nem történt meg. 
A fiúk jól játszottak, sok támadást indítottunk, s a védelmünk
is jó volt – mondta Endrész Tamás. N.I.

győzeleM dereCske elleN
hírekhírek SPORT16 SZERENCSI

izgAlMAs Mérkőzést vívtAk

Az éllovas csapat ellen játszottunk hazai kör-
nyezetben február 16-án. Így az elején boríté-
kolható volt, hogy nagyon nehéz lesz az össze -

csapás. A végeredménnyel teljes mértékben
elégedett vagyok a vereség ellenére, ugyanis a
fiataljaink ismét megmutatták, hogy a jövőben

ugyancsak kell velük számolni, hiszen most már
nemcsak szorongatják a legjobb játékosokat,
hanem le is győzik őket. A végeredmény azon-
ban 11–7 lett Apagy javára. Lehoczki Gábor és
Köllő Ábel 3–3 győzelemmel, Fónagy-Árva Pé-
ter 1 győzelemmel járult hozzá a végeredmény-
hez. 
Február 9-én Miskolcon rendezték meg a me-
gyei serdülő bajnokságot, ahol a szerencsi fia-
taljaink, Konter Levente és Sárossy Balázs is
képviseltették magukat. Sárossy Balázs szép
eredménnyel zárta a napot, hiszen a serdülő
igazolt kategóriában a 2. helyet szerezte meg,
míg a nem igazolt kategóriában a 3. helyen
végzett. 

Köllő András szakosztályvezető

AsztAliteNisz



Első alkalommal került megrendezésre a Farsangi Focifesztivál, február 8-
án a Kulcsár Anita Sportcsarnokban, melynek nem titkolt célja, hogy minél
több fiatal kezdje el ezt a sportágat városunkban. Az eseményt a Szerencs
Városi Sportegyesület labdarúgó szakosztálya szervezte, amelyre 6-13 éves

korú gyerekeket vártak. A fiatalok egy vidám, felszabadult délutánt tölt-
hettek el együtt, amellett hogy bepillantást nyertek a futball világába. A
szakosztály a jövőben is szeretne hasonló eseményt rendezni.

fArsANgi foCi fesztivál

A Borsod-Abaúj-Zemplén Megye I. Borbély Zoltán csoport utolsó 7. for-
dulójában a Szirmabesenyői SSE 2 csapatát fogadták március 1-jén a sze-
rencsi sakkozók. A hazai környezetben megtartott mérkőzésen, közel két
azonos erejű csapat mérte össze tudását, amit a végeredmény is tükröz,
Szerencs VSE - Szirmabesenyői SSE 2, 6 - 6. Győzelmet vívott ki: Pribelszky
Bence Dániel, Tóth Tamás, Balogh Imre, Gurály László András. Döntetlent
játszott: Ifj. Balogh Imre, Balogh László, Simai Gábor, Cseppely János. A
Szerencs VSE I. csapata a szezont a tabella 7. helyén fejezte be. A bajnok-
ságot a DVTK III. csapata nyerte. N.I.

Az északkeleti magyarországi regionális junior kosárlabda bajnokság következő fordulójában az
SZVSE csapata a MEAFC B gárdáját fogadta február 26-án a Hunyadi Sportcsarnokban. Az első
félidő szoros játékot hozott, azonban a szerencsiek a második játékrészre is megőrizték gyorsasá-
gukat és jó védekezést mutattak aminek köszönhetően sikerült ellépni ez ellenféltől és jelentős
előnyre szert tenni. Végeredmény: Szerencs VSE-MEAFC/B: 97-67. Endrész Tamás, a csapat edzője
elmondta, hogy az összes játékosnak sikerült hozzátenni az eredményhez mind pontokban mind
pedig a védekezésben, ami bíztató a jövőre nézve.

NAgyAráNyÚ győzeleM MiskolC elleN
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kos: iii. 21. – iv. 20.
Szenvedélyesebb lehetsz a szokásosnál

és ez az életed minden területét érintheti, de
lehetnek esetek, különösen akkor, ha valaki
olyannal vagy együtt, akivel nem szeretnéd túl-
ságosan összerúgni a port. 

bika: iv. 21. – v. 20.
Valaki kritikusan és igazságtalanul áll
hozzád és ezt megjegyzéseivel is jelzi.

Az csak természetes, hogy nem esik jól neked,
de mivel nem te vagy a frappáns visszavágások
mestere, végezd ezt a magad módján.

ikrek: v. 21. – vi. 21. 
Most felpöröghet az életed és ez, ha
nem vagy elég körültekintő, kapkodás-

sal és kommunikációs zavarokkal járhat. Bár-
mennyire is gyors most a te gondolkodásod,
szánj elegendő időt arra, hogy másokkal is
megoszd a részleteket 

rák: vi. 22. – vii. 22.
Légy bármilyen eltökélt is, ellenállásba
ütközhetsz valaki részéről, aki úgy érzi,

túlságosan is önző vagy és magabiztos. Gondo-
san válaszd meg, hogy milyen csatamezőn üt-
közöl meg az illetővel és ha úgy látod, hogy ér-
demes, válaszd a taktikai visszavonulást. 

oroszlán: vii. 23. – viii. 23.
Talán egy kicsit többet kell megtenned

az átlagosnál ahhoz, hogy megszerezd, amit
akarsz, legyen az valamely anyagiakat érintő
dolog, vagy akár érzelmi igény. Persze nem is te
lennél, ha nem érnéd el, amit akarsz ezúttal is. 

szűz: viii. 24. – iX. 23. 
A hónap első időszaka magánéleti és
szakmai sikereket hozhat számodra,

környezeted egy része irigykedve figyel majd
rád, más részét pedig lenyűgözi egyéniséged és
karizmád.

Mérleg: iX. 24. – X. 23. 
A hónap első időszakában megnöve-
kedhet benned a feszültség, talán a kül-

ső elvárások miatt, így ha nem szeretnél vitát
a környezeteddel, akkor érdemes levezetned az
energiát valahol máshol. Jó alkalmat teremt erre
a mozgás.

skorpió: X. 23. – Xi. 22.
A hónap első időszakában egy bátor hú-
zással komoly eredményt érhetsz el egy

számodra fontos területen, ami lehet egy mun-
káddal kapcsolatos dolog, de akár egy olyan is,
amely a magánéleteddel, vagy egy fontos kap-
csolatoddal függ össze.

Nyilas: Xi. 23. – Xii. 21.
A hónap első időszakában meghibáso-

dások, műszaki problémák és félreértések nö-
velik benned a bizonytalanságot és arra ösztö-
nöznek, hogy meghozz néhány régóta haloga-
tott döntést.

bak: Xii. 22. – i. 20.
Erő és energia jellemez, ami bátorságot
és önbizalmat kölcsönöz neked. Ha

azonban túlzottan magabiztosnak mutatkozol,
előfordulhat, hogy a környezeted egy részénél
mindez visszatetszést vált majd ki.

vízöntő: i. 21. – ii.19.
Nagy lehet benned az igény a sikerre és
a szeretetre, de ahhoz, hogy megkapd,

amit szeretnél, keményen meg is kell majd dol-
goznod. Sok múlik most a körítésen, a megje-
lenésen, így fordíts különösen nagy gondot a
külsődre, beleértve a ruházatodat is.

halak: ii. 20. – iii. 20.
Olyan helyzetekbe keveredhetsz, ame-
lyekben gyors gondolkodásra és refle-

xekre lesz szükséged és arra, hogy kétes hely-
zetekben is a megfelelő döntést tudd meghozni.
Számodra ez könnyen lehet, hogy az év egyik
legemlékezetesebb időszakává válik.

horoszkóp (2020. március 6. – április 3.)

VÍZSZINTES: 1. Köszöntelek , kedves… (folytatás
a rejtvény fősorában, első rész). 12. Desszertféle.
13. -ba, -… 14. … Derek: amerikai színésznő. 15. Kö-
zépen futok! 16. Tartozást kifizet. 18. Építkezéseknél is
használt anyag. 20. Rege közepe! 21. …ógus: papnö-
vendék. 23. Fél hegy! 24. Nemesgáz. 27. G.E.A. 28. Me-
nők szélei nélkül! 29. A beküldendő megfejtés má-
sodik része. 32. Félig mély! 32. Taktaközi település pol-
gára. 35. Sáv, pászta. 36. Kifia páratlan számú betűi!
38. Személyes névmás. 40. Utóvizsga rövidítése. 43.
Elektronikus termékek márkaneve. 44. Győr-Moson-
Sopron megyei település. 
FÜGGŐLEGES: 1. A stroncium vegyjele. 2. Pest megyei
település. 3. Figyelmes, elővigyázatos. 4. Peru autójele.
5. Hangtalan Maros! 6. Betűk az abc elejéről. 7. Bűn-
cselekményt követ el. 8. Cromwelli fele! 9. Piac közepe!
10. Bagolyfélék. 11. Sapienti …; latin mondás. 16. A fő-
sor harmadik, befejező része. 17. Az SZTK elődje. 18.
A fej része. 19. Csont; latinul. 22. Az Európai Unió rövi-
dítése. 23. Földdel kapcsolatos előtag. 25. Fegyvert el-
süt. 26. Szedi a lábait. 27. Hosszú farkú, pikkelyes testű,
gyors mozgású, rovarevő hüllő. 30. Abba fele! 31. Rúg-
jad közepe! 33. A kukoricacső lefosztott héja. 34. Ko-
pár, terméketlen. 37. Fillér mássalhangzói! 39. Alapszó-
faj. 41. … culpa; az én vétkem. 42. A Nemzetközi Va-

lutaalap angol nevének rövidítése. 45. Nyit páros betűi! 46. TOP-…: rocktrió. 47. Sima azonos hangzású betűi! 48. Az abc kezdő betűi!

Előző rejtvényünk megfejtése: Idegen nyelveket tudni szép, a hazait pedig lehetségig mívelni kötelesség. Megfejtőnk 1 db csokoládé cso-
magot nyert: Brener Béláné, 3900 Szerencs, Gyár út 5. A fenti rejtvény megfejtését március 27-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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