
INTERJÚ
Dr. Barva Attila jegyző, az
elmúlt hetekben bejelen-
tette, hogy 2021. január 
1-jétől Miskolc Megyei Jo-
gú Város Önkormányzatá-
nak aljegyzőjeként foly-
tatja tovább a munkáját.
Cikkünk az 5. oldalon ol-
vasható.
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HÁZI SEGÍT-
SÉGNYÚJTÁS

Interjú Havasné Váczi Vik-
tóriával a helyi házi segít-
ségnyújtás szolgáltatás ve-
zetőjével a szervezet műkö-
déséről, valamint a korona-
vírus-járvány által kialakult
nehézségekről. Cikkünk a
10. oldalon olvasható.

Épül a turisztikai megállóhely.



A Szerencsi Városgazda Nonprofit Kft. burgonya és
hagyma vásárt hirdetett a szerencsi lakosság részére.
Lakcímenként maximum 5 zsák burgonyát és 3 zsák
hagymát vihettek el kedvező árakon. Egy 30 kilogram-
mos zsák burgonyáért 1500 forintot kértek míg a kisebb
kiszerelésű 15 kilogrammos hagymáért 750 forintot. A
cég az idén az önkormányzat 8 hektáros területén há-
rom hektáron krumplit, kettő hektáron hagymát ter-
mesztett. Az éven rendkívül sok termés volt, burgonyá-
ból közel 300 mázsát, míg vöröshagymából 80 mázsát
raktároztak el, amiből vásárt tartottak a szerencsi la-
kosságnak. Az akciónak nagy sikere volt.

MEGGYÓGYULT A
POLGÁRMESTERRögler Józsefnét 90. születésnapja alkalmából ok-

tóber 22-én szerencsi otthonában köszöntötte
Nyiri Tibor polgármester és Király Judit a Szerencsi
Művelődési Központ és Könyvtár közművelődési
szakembere, akik a városi ajándékok mellett át-
adták Orbán Viktor miniszterelnök köszöntőleve-
lét. Ilike néni 1930. október 23-án született Tállyán.
Egy fia született, aki unokahúgával együtt jelenleg
is segít a gondozásában. Dolgozott a helyi csoko-
ládégyárban, adóhivatalnál, és a Magyar Nemzeti
Banknál. Elmondása szerint jó egészségnek ör-
vend, kora ellenére mindösszesen csak két fajta
gyógyszert szed. Nagyon szeret főzni, ám az utób-
bi időben már inkább étteremből rendeli az ételt.
Napjait olvasással és tévénézéssel tölti.
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Egy új kupakgyűjtőt
adtak át október 22-én
Szerencsen, az egykori
Profi üzletsor mellett.
Az előző dupla szív
alakú edényzet a pol-
gármesteri hivatal előtt
nagy sikert aratott,
ezért Kretovics István,
a Szerencsi Kisgép
Centrum tulajdonosa
egy új gyűjtőt készített
el. Az alkotás a Szeret-

lek Szerencs civil szerve-
zet kezdeményezésére a Rákóczi-vár alakjára hasonlít, az építőanyag pedig a nemrég lebontott
cukormagraktárból származik. Az összegyűjtött kupakok értékesítéséből befolyt pénzt a Szeretlek
Szerencs, civil szervezet tagjai jótékonysági célokra fordítják.

Pozitív lett Nyiri Tibor Szerencs város
polgármesterének – és több képviselő-
nek is – a COVID-19 tesztje még októ-
ber végén. A polgármester beszámolt
arról, hogy a tünetei enyhék voltak,
ezért a lakásán maradt karanténban és
onnan intézte a város ügyeit. Szűk két
hét múlva már munkába is ált a polgár-
mester. – Ezúton tájékoztatom váro-
sunk lakóit, hogy meggyógyultam a ko-
ronavírus fertőzésből, háziorvosom iga-
zolta, hogy tünetmentes vagyok és mi-
után az elvégzett tesztem eredménye
is negatív, ezért a B.-A.-Z. Megyei Kor-
mányhivatal Szerencsi Járási Hivatala
Népegészségügyi Osztálya a járvány-
ügyi elkülönítésemet feloldotta, így
2020. november 11-én a hivatalban
folytatom a munkámat. Ezúton is kö-
szönöm az elmúlt hetekben a felém
megnyilvánult együttérzést, a jókíván-
ságokat és biztatást. Kérem, hogy tart-
sák be a járványügyi szabályokat, vi-
gyázzanak magukra és vigyázzunk egy-
másra – nyilatkozta lapunknak a pol-
gármester. A képviselőtestületből töb-
ben is meggyógyultak már a COVID-19
vírusfertőzésből. Nyiri Tibor továbbra is
mindenkit arra kér, hogy vegye komo-
lyan a járványügyi előírásokat, azokat
tartsa be, ügyeljen a helyes maszkhasz-
nálatra, a távolságtartásra és a rend-
szeres, alapos kézmosásra.

Jótékony célra fordítják a befolyt összeget.

KILENCVENEDIK ÉVFORDULÓ

Rögler Józsefné középen szerettei körében.

Nyiri Tibor a hivatali dolgozószobájában.

A lakosság részéről nagy volt az érdeklődés.

ÚJ KUPAKGYŰJTŐT AVATTAK

BURGONYA ÉS HAGYMA 
VÁSÁRT TARTOTTAK
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Az életbe lépő intézkedések egyike, hogy az
egyetemek, középiskolák átállnak a digitális ok-
tatásra, az általános iskolákban marad a hagyo-
mányos munkarend. A Szerencsi Óvoda és Böl-
csődében 2020. március 16-tól lépett hatályba
fenntartói jogkör címén az első intézkedés. Az
Ondi Csillagfény Gyermeksziget Tagóvoda fent
említett dátum után nem fogadott gyermekeket
és 2020. március 20-tól a többi intézmény sem.
Az óvodapedagógusok home office-os időará-
nyos szabadságon voltak. – A hosszú kényszer-
pihenő után 2020. május 25-től Szerencsen újra
kinyitott a két intézmény és a félbe hagyott fel-
adatokat ismételten folytathattuk. Az óvoda a
megszokott rendben fogadta a gyermekeket és
szülőket. Ez folyamatosan működött, az augusz-
tusi és szeptemberi új óvodások beszoktatása is
a megszokott ritmusban a szülővel együtt való-
sult meg. Az élet nem változott 2020. október
21-ig – mondta Kecskésné Nagy Edit, óvodave-
zető. Országosan ebben az időszakban már is-
mert volt a megbetegedések számának emel-
kedése, ami sajnos a Gyárkerti épület egyik cso-
portját is érintette. Az óvodavezetés a teljes cso-
portot, 17 gyermeket október 26-án karantén alá
helyezte. Ezután több dolgozó is megbetegedett
ezért az intézmény úgy döntött, hogy a bizton-
ság kedvéért a szülők csak a bejáratig kísérhetik
be a gyermeküket. Ezeket a szabályokat a Nap-
sugár épületében is bevezették. – A maszk
használatát az épületen belül minden felnőtt
számára kötelezővé tettem. A gyermekeket csak
hőmérőzést követően kísérjük be a csoportba.
A fertőtlenítés a zárt környezet ellenére termé-
szetesen egy nap többször megtörténik – hang-
súlyozta Kecskésné Nagy Edit. Arra a kérdésünk-
re, hogy az intézmény tervez-e a saját jogkörén
belül újabb szigorításokat bevezetni Kecskésné
Nagy Edit elmondta, a jelenlegi óvintézkedése-
ket megfelelőnek tartja, ezért egyelőre szigorí-
tásra nincs szükség. Az óvodások körében a jár-
vány miatt nincs fennakadás, megszokták már
a maszkot a felnőtteken. – Ezt a rendkívüli idő-
szakot gyermek, szülő és óvodai dolgozó egya-
ránt felelősségteljesen, a szabályokhoz alkal-
mazkodva fogadja. Mindenkinek köszönöm a
közös együttműködést! A Bolyai János Katolikus

Általános Iskola a Magyarország Kormánya által
előírt, valamint az ezzel összhangban álló Egri
Főegyházmegye, mint fenntartó által kért jár-
ványügyi óvintézkedéseket maximális mérték-
ben betartja. A tanév eleje óta, a járvány terje-
désének megállítása érdekében az egyik legfon-
tosabb, és legradikálisabb intézkedés az volt,
hogy az oktatási intézmény területére csak a di-
ákok és a dolgozók léphetnek be. – A tanulók
étkeztetésénél is kiemelten fontos volt megszer-
vezni a távolságtartásnak megfelelő létszámú
csoportokat, illetve a fokozott fertőtlenítést is.
A diákok körültekintőek, odafigyelőek, rugalma-
san alkalmazkodtak a kialakult új szabályokhoz,
kéréseinket igyekeznek maximálisan betartani
– mondta Gaszperné Tilman Edina igazgató. Az
iskolában a tanulók körében az igazoltan COVID-
19-el fertőzött gyermekek száma alacsony, az al-
kalmazottak között szintén csekélynek mond-
ható a betegséggel érintettek száma, mindössze
öt százalék, akik az őszi szünet előtti időszakot
otthonaikban töltötték, és a hatósági karantént
feloldó határozattal már újra dolgoznak. Az is-
kolában jelenleg az egyik legnagyobb kihívást a
rémhírek eloszlatása jelenti. – A szülők mind-
annyian saját gyermekükért aggódnak. Intéz-
ményvezetőként azt tartom a legfontosabb fel-
adatomnak, hogy olyan környezetet biztosítsak
a fenntartó Egri Főegyházmegye támogatásával
a háttérben, amelyben a gyerekek és a kollégák
egyaránt nyugodt körülmények között dolgoz-
hatnak – hangsúlyozta az igazgató. Nagyon fon-
tos a gyerekek lelki egészségének védelme. –
Kollégáimmal többet beszélgetünk diákjainkkal,
igyekszünk kérdéseikre hiteles válaszokat adni,
meghallgatjuk történeteiket, ezáltal is oldjuk a
bennük esetlegesen kialakuló feszültséget, szo-
rongást. A szabályoknak megfelelően progra-
mokat szervezünk, illetve a lehetőségekhez mér-
ten a tehetséggondozás formáit alkalmazzuk.
Szinte minden tantárgyból online versenyeken,

pályázatokon vesznek részt tanulóink – mondta
Gaszperné Tilman Edina igazgató. A Bocskai Ist-
ván Katolikus Gimnázium és Technikumban je-
lenleg a hibrid oktatás szervezése – 7-8. évfo-
lyam jelenléti-, 9-14. évfolyam digitális oktatás
– jelenti a legnagyobb kihívást, valamint nyílt
nap hiányában a beiskolázás online térben tör-
ténik. Az intézmény területén és belépéskor is
minden előírt óvintézkedést betartanak. A Sze-
rencsi Szakképzési Centrumban hasonlóan a
többi oktatási intézményhez maradéktalanul be-
tartják a járványügyi előírásokat. – A kollégáink
hőmérést végeznek minden belépéskor, kötele-
ző a kézfertőtlenítés, illetve a maszk szabálysze-
rű használata iskoláinkban. A tantermekben
kéz-, és eszközfertőtlenítési lehetőséget bizto-
sítunk. Betartjuk a kormányrendeletben és az
ágazati ajánlásban foglaltakat, biztosítottak a
szakmai gyakorlatok kontaktformában is, termé-
szetesen a hatályos járványügyi előírásoknak
megfelelően – mondta el érdeklődésünkre Rubi
Zsoltné kancellár. Hozzátette: a tavaszi tapasz-
talatokat is figyelembe vették a digitális okta-
tásra való átállás során. Az iskolák nem kerültek
bezárásra, aki igényli, bemehet az intézménybe,
maximum 10 fős csoportokban órák tartása is
megvalósítható. Eszközkölcsönzéssel segítjük
azokat a diákjainkat, akik otthon tanulnak és
nem rendelkeznek számítógéppel. A kormány-
zati döntés alapján az internetszolgáltatás egy
hónapra ingyenes. A legnagyobb kihívást az je-
lenti, hogy nem tudjuk meddig tart a pandémia.
Célunk a lemaradás, iskolaelhagyás megakadá-
lyozása. Most a pályaorientáció kérdése foglal-
koztatja leginkább iskoláinkat, amely a jelenlegi
helyzetben az online térbe került, a korábban
megszokott személyes találkozások helyett. A
közösségi felületeinken kisfilmekkel próbáljuk
segíteni a választás előtt álló diákokat és szüle-
iket a felelős döntés meghozatalában – tájékoz-
tatott a kancellár.

A KORONAVÍRUS KIHÍVÁSA AZ OKTATÁSBAN

A rászorulóknak ingyen biztosítják az internetszolgáltatást.

Szeptember 1-jén hagyományos mun-
karendben, de szigorú biztonsági intéz-
kedések mellett kezdődött el a tanév
csaknem hatezer köznevelési intéz-
mény több mint tizenháromezer fel-
adatellátási helyén. Az óvodák, iskolák
betartják a biztonsági ajánlásokat. A
koronavírus-járvány azonban rohamo-
san terjed, ezért novemberben újabb
szigorító intézkedések bevezetéséről
döntött a kormány. 
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A koronavírus-járvány továbbra is felszálló ág-
ban van, Európában, a szomszédos országok-
ban és Magyarországon is exponenciálisan nő
a fertőzöttek száma, egyre többen igényelnek
kórházi ellátást. A járványt megállítani nem le-
het, a cél a fertőzés lassítása és a kórházak tel-
jesítőképességének védelme. Ezt szolgálják a
veszélyhelyzettel kihirdetett újabb védelmi in-
tézkedések. A rendőrség szigorúan ellenőrzi a
szabályok betartását, pénzbírságot szabhat ki,
és azokat a helyeket, ahol nem tartják be az
előírásokat, bezáratja. A katonák az ország
több városában támogatják a rendőrök munká-
ját és részt vesznek a szigorítások- és a kijárási
tilalom betartatásának ellenőrzésében, vala-
mint a közrend és a közbiztonság fenntartásá-
ban. Emellett a katonák 93 kórházban megfe-
lelő szakmai felügyelet mellett tehermentesítik
az egészségügyi dolgozókat olyan feladatok-
ban, amelyek szakképesítés nélkül is elvégez-
hetők és ellátják az egyes kijelölt intézmények
őrzését, védelmét. Este 8 óra és reggel 5 óra
között kijárási tilalom van érvényben, minden-
kinek haza kell érnie 20 óráig. A kijárási tilalom
alóli mentesülés egyik esete a munkavégzés,
amelyet azonban igazolni szükséges. Az üzletek
– a gyógyszertárak és a benzinkutak kivételével
– 19 óráig maradhatnak nyitva és utána a kijá-
rási tilalom lejártával, tehát leghamarabb reggel
5 órakor nyithatnak ki. A rendeletben nem em-
lített szolgáltatók és szolgáltatások – például
fodrász, masszőr, személyi edző – a szokott
rendben működhetnek a kijárási tilalom szabá-
lyai mellett. A maszkviseléssel és távolságtar-
tással kapcsolatosan eddig bevezetett szabá-
lyok továbbra is érvényesek, azzal, hogy a 10
000 főnél nagyobb település egyes közterüle-
tein a maszkviselés kötelező. A területek kije-
lölése a polgármester feladata. Szerencsen je-
lenleg nem kötelező közterületen a maszkvise-
lés, de egészségünk megóvása érdekében aján-
lott hordani. Minden gyülekezés tilos. Az étter-
mek vendéget nem fogadhatnak, ott csak az
étel elvitele céljából lehet tartózkodni. A szállo-
dák turistákat nem fogadhatnak, csak üzleti,
gazdasági vagy oktatási célból érkezett vendég
szállhat meg. Mindennemű rendezvény megtar-
tása tilos, ideértve a kulturális eseményeket, va-
lamint a karácsonyi vásárokat. A sportmérkő-
zéseket zárt kapuk mögött kell megtartani. A
szabadidős létesítmények használata tilos, be-
leértve különösen a fitnesztermeket, fedett
uszodákat, múzeumokat, könyvtárakat, mozi-
kat és állatkerteket, korcsolyapályákat. A böl-
csődék, az óvodák és az általános iskolák a 8.
osztályig a megszokott rend szerint nyitva tar-
tanak, a speciális intézményi védelmi intézke-
déseket az igazgató határozza meg. A középis-
kolák és egyetemek digitális munkarendre tér-

tek át. A kormány ki-
hirdette a rendeletet,
miszerint a helyhez kö-
tött internet-hozzáfé-
rési szolgáltatás har-
minc napra ingyenesen
vehető igénybe a digi-
tális oktatásban részt-
vevő diákok és peda-
gógusok számára a
köznevelésben és a
szakképzésben. Ma-
gán és családi rendez-
vények – például szü-
letésnap – 10 főig szervezhető. Temetés legfel-
jebb 50 fővel tartható meg. Esküvők lakodalom
nélkül tarthatóak meg, azonban az eseményen
csak meghatározott személyek vehetnek részt.
A kormány tárgyal a koronavírus-elleni vakciná-
ról annak érdekében, hogy az emberek mielőbb
hozzájuthassanak majd az oltóanyaghoz, és ki-
hirdette azt a rendeletet, amely egyszerűsíti és
felgyorsítja a koronavírus ellen külföldön gyár-
tott oltóanyagok és gyógyszerek Magyaror-
szágra történő behozatalát. Az egészségügyi

védekezés részeként már végzik az ingyenes
influenza elleni oltások beadását. Folyamatos a
háziorvosi praxisok ellátása az influenza elleni
védőoltással. Kiemelten fontos az idősek és
krónikus betegek védelme. Az időseket is kérik,
hogy fokozottan figyeljenek magukra és az ál-
talános óvintézkedések betartására. A kórhá-
zakban és az idősotthonokban látogatási tila-
lom van érvényben. A hatóságok továbbra is
kérik a lakosságot az együttműködésre és a
szabályok betartása.

SZIGORODTAK A KORLÁTOZÁSOK

KORONAVÍRUS SZŰRŐ-
PONT SZERENCSEN

Szerencs Város Önkormányzata november 19-
től koronavírus szűrést biztosít azoknak a be-
tegeknek, akiknek az egészségi állapota meg-
engedi és gyorsítani szeretnék a háziorvos és a
Nemzeti Népegészségügyi Központ – NNK –
által elrendelt mintavételt. Mintavételi helyet az
egykori ÉMÁSZ ügyfélfogadási irodájában ala-
kítottak ki, amiben nagy szerepe volt Nyiri Tibor
polgármesternek, így a szerencsieknek nem kell

Encsre utazniuk, hogy elvégezzék rajtuk a PCR
vizsgálatot. November 19-től szerda, csütörtök,
péntek 8-órától 22-ig az Országos Mentőszol-
gálat szakdolgozói végzik el a mintavételezést,
amelyeket Debrecenbe szállítanak elemzésre. A
mintavétel a szerencsi lakosoknak is háziorvosi
megrendelés alapján, egyeztetett időpontban,
a szakmai protokollnak, eljárásrendnek megfe-
lelően történik térítésmentesen.

Nyiri Tibor polgármester (középen) a hivatal dolgozóival bejárást tart.
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– Viszonylag rövid idő alatt szép szakmai kar-
riert futott be. Honnan indult erre az útra?
– Edelényben nőttem fel, itt végeztem el az ál-
talános iskolát is. A középiskolai tanulmányaimat
már Miskolcon folytattam, ahol külkereskedelmi
ügyintézői végzettséget szereztem. Ezt követően
a Miskolci Egyetem Állam- és Jogtudományi Ka-
rán szereztem felsőfokú végzettséget. Gyermek-
korom óta tanultam angolt és németet, ezért az
egytetem elvégzése után, Németországban egy
tartományi önkormányzatnál voltam fél évig gya-
kornok. Ezután Mainz Tartományi Belügyminisz-
tériumban tanulmányoztam a közigazgatást,
ahol megpályáztam és elnyertem egy ösztöndí-
jat, aminek köszönhetően egy német európai
parlamenti képviselő mellett voltam gyakornok
először Brüsszelben majd Strasbourgban. Első há-
zasságomból két gyermekem született: Bálint és
Bianka. Feleségemmel, Mónikával pedig szintén
két gyermeket nevelünk Áront és közös gyer-
mekünket Lilient. Hobbijaim közé tartozik a lab-
darúgás, a sakk és a tenisz.
– A külföldi munka után visszakerült Bor-
sod-Abaúj-Zemplén megyébe, majd Szeren-
csen folytatta a munkáját.
– Hazánk Európai Uniós csatlakozását megelő-
zően, 2003-ban hazaköltöztem, mert a miskolci
önkormányzat felajánlotta az európai uniós re-
ferensi állást, ahol a legfontosabb feladataim kö-
zé tartozott a város széles körű testvérvárosi
kapcsolatainak szervezése és a csatlakozásból
adódó helyi feladatok koordinálása. Hat évig dol-
goztam a jegyzői- és a polgármesteri kabinetben,
ahol jól tudtam kamatoztatni a külföldön szerzett
tapasztalataimat. Szerencsre 2009 júliusában –
Gadóczi Bertalan akkori aljegyző invitálására –
kerültem, mint jogi referens. Ekkor még Bíró Lász-
ló volt a jegyző, aki éppen nyugdíjba készült, őt
Gadóczi Bertalan váltotta. 2009 novemberében
nevezett ki a képviselő-testület aljegyzővé. Ekkor
Rónavölgyi Endréné volt a polgármester, amely
időszakban sok pályázatot nyert el a város, ami
lefoglalta a város vezetőinek az idejét, így én
kaptam a feladatot a hivatal munkájának a ko-

ordinálására, az önkormányzat tartalmi munká-
jának az előkészítésére, szerződések tanulmá-
nyozására és előterjesztések készítésére. Jegyző-
vé 2012. december 1-jétől – Koncz Ferenc pol-
gármester javaslatára – választott meg a képvi-
selő testület.
– Ki a jegyzőnek a főnöke?
– A jegyzőnek a főnöke a polgármester. Neki és
a képviselő-testületnek van beszámolási kötele-
zettsége. 2012 előtt a jegyző megválasztásáról
még a képviselő- testület döntött, 2013. júliusa
után ez a jogkör már a polgármester feladatai
közé került. Tehát a következő jegyző személyé-
ről is Nyiri Tibor polgármester határoz.
– Vannak, akik úgy tekintenek a jegyzőre,
mint egy politikai szereplőre, miközben ő a
polgármesteri hivatal vezetője, a törvényes-
ség őre.
– A jegyzőnek kényesen egyensúlyozni kell a po-
litika és a törvényesség biztosítása között. Pél-
dául választások alkalmával felügyelni kell a vok-
solás tisztaságát. Semmi más nem vezérelheti,
csak a jogszabályokhoz való ragaszkodás, pártat-
lanul, befolyástól mentesen.
– Előfordult, hogy ellent kellett mondani a
munkáltatójának?
– Természetesen erre is volt példa. A jegyzői hit-
vallásom részét képezi, hogy ilyenkor meg kell
keresni a lehetőséget, hogy az adott ügyben ér-
vényesülhessen a vezetői szándék, ugyanakkor
megfeleljen a jogszabályi előírásoknak. Mindig
törekedtem arra, hogy a lehető legjobb megol-
dást biztosítsam. Említettem, hogy sakkozom. A
játékban általában mindig több lépést előre meg-
tervezek, így a kialakult a helyzetekre már van
válaszom. 
– Jegyzőként mi volt a legnagyobb kihívá-
sa?
– A szerencsi pályafutásom alatt három polgár-
mesternek is bizonyítanom kellett, hogy alkalmas
vagyok ellátni a vezetői feladatokat. Büszke va-
gyok arra, hogy az elmúlt időszak alatt mindig a
törvényességet tartottam szem előtt és Szerencs
város érdekeit szolgáltam. Jó kapcsolatot ápol-
tam Rónavölgyi Endrénével, hiszen neki köszön-
hetem, hogy elkezdhettem Szerencsen dolgozni.
Koncz Ferenc – akit rendkívüli módon sajnálok,
hogy a sors elragadta tőlünk – időszaka alatt so-
kat tanultam és tapasztalatokat szereztem, a vá-
rosunk által elnyert pályázatok előkészítése so-
rán, ami gazdagította a tudásomat. Nyiri Tibor

jelenlegi polgármesterrel is kiváló a kapcsolat, si-
keresen dolgozunk együtt és menedzseljük a pá-
lyázatok megvalósulását, amely nagyon nehéz
és olykor rendkívüli kihívásnak mutatkozik. De
meg kell említem Magda Gábor volt polgármes-
tert, akivel a mai napig beszélgetünk telefonon,
ő érdeklődik a város ügyei iránt és hasznos ta-
nácsokkal lát el. Hasonlóan jó volt mindig a vi-
szonyom a képviselőkkel, a hivatal dolgozóival,
az intézmények vezetőivel, az önkormányzattal
együttműködő társszervekkel, civil szervezetek-
kel, a helyi gazdasági élet szereplőivel, a testvér-
városok képviselőivel. Ezért mindannyiuknak kö-
szönettel tartozom.
– Ha ilyen jól érzi itt magát, akkor miért tá-
vozik mégis Miskolcra?
– A jövő év elejétől a korábbi három aljegyző he-
lyett a megyeszékhely városában Csiszárné dr.
Sajgó Erikával ketten fogjuk ezt a tisztséget be-
tölteni. Az én feladatom lesz – a hatósági tevé-
kenység kivételével – a jogi főosztály vezetése.
Szakmai szempontból ez nagy kihívás, felelősség
és lehetőség, hiszen mindezt egy nagyváros ön-
kormányzatánál kell végeznem. Köszönettel tar-
tozom Veres Pál Miskolc polgármesterének és dr.
Ignácz Dávid jegyzőnek, hogy megkerestek ezzel
a lehetőséggel, a pályázatomat elfogadták és al-
kalmasnak tartottak ennek a feladatnak az ellá-
tására. Hálás vagyok Nyiri Tibor polgármester úr-
nak, hogy a döntést rám bízva a támogatásáról
biztosított. 
– Mit üzen az utódjának?
– Szeretném leszögezni, hogy feleségemmel úgy
tervezzük, hogy nem költözünk el Szerencsről.
Nem tudom, hogy a jövőben mit fog hozni a sors,
de a jelenlegi elképzelés szerint továbbra is a vá-
rosban szeretnénk maradni, hiszen szeretünk itt
élni, a családom segítsége és támogatása nagyon
fontos számomra. A Szerencsi Polgármesteri Hi-
vatal köztisztviselői képzett és tapasztalt szak-
emberek. Egy jól működő szervezet, azonban
mint minden intézmény racionalizálható, munká-
jának az eredményessége javítható. Ez a folya-
mat már elkezdődött és a jövő évben folytatódik.
Természetesen attól, hogy én 2021. január 1-jétől
már Miskolcon fogok dolgozni, ez nem gátol meg
abban, hogy ha igény van rá, akkor a város ve-
zetőinek a segítségére legyek. Eredményes, jó
munkát kívánok az utódomnak és örömmel ol-
vastam a jókívánságokat és gratulációkat, ame-
lyeket az elmúlt hetekben juttattak el hozzám.

Dr. Barva Attila Szerencs város jegyzője. A jegyző a hivatal vezetője, aki tevékeny-
ségét a polgármester irányítása mellett végzi. A jegyző feladata az önkormányzati
ügyek mellett, államigazgatási feladatok elvégzése is. Államigazgatási kérdések-
ben nem tartozik felelősséggel a polgármesternek, vagy a képviselő testületnek,
de tájékoztatási, beszámolási kötelezettsége van. Dr. Barva Attila az elmúlt he-
tekben bejelentette, hogy 2021. január 1-től Miskolc Megyei Jogú Város aljegyző-
jeként folytatja tovább a munkáját. Az alábbi interjúban vele beszélgettem.

KIHÍVÁS, FELELŐSSÉG ÉS LEHETŐSÉG



hírekhírek VÁROSÉPÍTÉS6 SZERENCSI

Tavasszal megkapja a gumiborítást a Zöld Város projekt keretében épülő
belvárosi futókör. Az útvonal érinti a Bocskai István Katolikus Gimnáziu-
mot, a volt Hunyadi-Iskola parkját, valamint a Szerencsi Polgármesteri Hi-
vatal melletti Béke utcát. A gumiburkolat lerakása után a diákok és spor-
tolni vágyók az előzetes tervek szerint jövő tavasszal már igénybe is ve-
hetik a futókört. A gumilapok már megérkeztek, de a hideg időjárás miatt
nem lenne célszerű a téli hónapokban a lefektetésük. A munkálatok ta-
vasszal folytatódnak. – A Szerencsi Szakképzési Centrum előtt lerakott
térkő minősége azonban több területen nem megfelelő, ezért a polgár-
mesteri hivatal műszaki ellenőrének észrevételét követelőn a kivitelező
a gyártóval egyeztetett – aki elismerte a felelősségét – és tavasszal ga-
ranciában cserélik a felületet – mondta Nyiri Tibor polgármester. A futó-
kör mellett Kedves Béla kertészmérnök vezetésével már elvégezték a
fák, cserjék, évelő növények ültetését. Az említett helyek mellett a Béke
utcában található parkoló is megújult, ahová szintén elültetésre kerültek
a növények. Tavasszal kiépítésre kerül egy elektromos töltőállomás is. A
volt Hunyadi iskolával szemben található parkban hét darab juharlevelű
platánt ültettek. A katonaszobor mögötti öreg cserjéket kivágták, he-
lyükre pedig többek között piroslevelű díszgalagonyát, többféle fajta ta-
lajtakaró rózsát, kislevelű hárst és gyöngyvesszőt telepítettek. A park te-

rületét perzsa varázsfával, házi berkenyével, japán kövérkével, indás pim-
póval, tarkalevelű kecskerágóval, örökzöld orbáncfűvel és rododendron-
nal gazdagították. Mindamellett, hogy a fáknak, cserjéknek köszönhe-
tően szebb lesz a belváros, környezetvédelmi szempontból is nagy a je-
lentősége van a növényeknek, amelyek gondozása a Szerencsi Város-
gazda Nonprofit Kft. feladata lesz.

ÉPÜL ÉS SZÉPÜL A BELVÁROS

Egyes fajtákból több száz darabot ültettek.

A Fecskésen november 12-én és 13-án a reggeli órákban lezárták az Arany
János-Dobó Katica, valamint az Andy Endre-Dobó Katica útkereszteződé-
seket, hogy lefektessék a csapadékvíz-elvezető rendszernek a betonele-
meit. A munkálatok idejére az útburkolatot is felvágták, ezért a személy-
gépkocsival közlekedők a Dobó Katica útról közvetlenül nem hajthattak
be az említett utakra. Mindkét esetben a CS-KER Tranzit Kft. munkásai a
délutáni órákra végeztek a tevékenységgel. A fecskési csapadékvíz-elve-
zető rendszer beruházásról összeségében elmondható, hogy nagyobb fenn-
akadások nélkül végzi a munkát a vállalkozó. A kivitelező helyszíni képvi-
selőjének elérhetősége: Petró Attila építésvezető, telefon: (30) 469 7622.

Hamarosan elkészül az egykori cukorgyár területén található kamionpar-
koló első fele, amivel egy régóta fennálló probléma szűnik meg Szeren-
csen. Korábban az árut szállító kamionok a Nestlé Hungária Kft. gyára
előtt várakoztak, parkoltak, amivel sok kellemetlenséget okoztak. A járda
a kamionok nagy súlya alatt sok helyen szétrepedt, este pedig a magas
szerelvények eltakarják a közvilágítás fényét, ezzel jelentősen megne-
hezítve a gyalogosforgalmat. Az érem másik odalát is nézve a kamionok
vezetői erről nem tehettek, mivel máshol nem tudtak megállni. A cukor-
gyár területén jelenleg több felújítás és építkezés is folyamatban van. Az
ipari park 2-es számú pályázatban megépül a kamionparkoló valamint
felújítják a közvetlen szomszédságában található kazánházat, ami vár-
hatóan november végére teljesen elkészül. Az ipari park 1-es számú pá-
lyázatban többek között megépül a cukorgyár területén a parkolót és a
Nestlé Hungária Kft. hátsó bejáratát összekötő aszfaltút. Ezzel lehetővé
teszik, hogy a gyárba érkező kamionok a főútról a belvárost elkerülve
azonnal a raktárakba tudják szállítani a beérkező alapanyagokat, ezt kö-
vetően pedig lehetőségük lesz a gyár területén parkolni. – Sajnos az ipari
park 1-es számú pályázattal közel egy évig folytattuk a közbeszerzést,
mindig volt olyan kifogás, vétó vagy jogorvoslat, ami hátráltatta a pályá-
zatnak az elindulását. Az összekötő út ezért várhatóan jövő év tavaszán
fog elkészülni – válaszolta érdeklődésünkre Nyiri Tibor polgármester. 

A parkolóban maximum nyolc kamion tud megállni, ami nem túl sok.
Arra a kérdésünkre, hogy tervezik-e bővíteni ezt a jövőben a polgármes-
ter igennel válaszolt. – Egyelőre ez a parkoló tudja fogadni a kamionokat
és nagyjából még ennyi helyet szeretnénk majd a jövőben megépíteni.
Erre azonban egy kicsit még várni kell, hiszen a koronavírus-járvány Sze-
rencs Város Önkormányzatnak eddig 100 millió forintjába került és még
ennek az összegnek nem látjuk a végét. A városvezetés a sofőrök tisz-
tálkodásáról és szociális helyiségek kialakításáról tárgyalásokat folytat a
Nestlével – tájékoztatott a polgármester.

ÉPÜL A KAMIONPARKOLÓ

A kamionparkoló a jövőben tovább bővül.

Decemberig végeznek a feladatokkal.

ÚTÁTVÁGÁS ÉS CSATORNAÉPÍTÉS A FECSKÉSEN
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A tavalyi esztendőben Szerencsen, a Világörök-
ségi Kapuzat és Turisztikai Fogadóépület mellett
az ország legnagyobb karácsonyi világító foga-
tát készítette el Kretovics István, a helyi Kisgép-
és Fénycentrum tulajdonosa. A Guinness-rekord-
nak hitelesített alkotást, a „Télapó leghosszabb
szánját” negyvenegy darab rénszarvas húzta,
ami 96.437 LED izzóból készült. – Tavaly sok em-
ber figyelmét keltette fel a harminchetes főút
mellett az esti órákban fényárban tündöklő szar-
vasok, szánok, angyalok, krampuszok, amivel a
látványosság Szerencsre irányította a figyelmet
– tájékoztatott a Nyiri Tibor polgármester. Meg-
jegyezte: a világörökségi kapuzat és környezete
egyúttal bejárat Zemplénbe és Tokaj-Hegyaljára,
ezért idegenforgalmi szempontokat figyelembe

véve megállóhelyet hozunk létre a vidékünkre
érkezőknek. Ennek első lépcsőjeként teret épí-
tünk, aminek már megkezdődtek a munkái. A
polgármester megjegyezte, hogy természetesen
a koronavírus-járvány miatt bevezetett veszély-
helyzetben körültekintőnek kell lenni, a legfon-
tosabb az emberek egészségének a védelme,
ezért az idén a nem szerveznek nyilvános ad-
venti gyertyagyújtásokat, ünnepségeket. A ter-
vek szerint a jövőben a most épülő terület köz-
vetlen közelében lesz majd annak a kisvonatnak
a megállóhelye, amelyre felszállva sétakocsiká-
zás keretében a város nevezetességeit tekinthe-
tik majd meg az érdeklődők és a toronyba is fel-
mehetnek majd a turisták, ahonnan Zemplén
panorámájában gyönyörködhetnek.

TURISZTIKAI MEGÁLLÓHELY ÉPÜL

A cél az átutazó turisták megállítása.

November első heteiben megkezdődtek az útfelújítási munkálatok a Ma-
gyar utcában. Az útburkolat felső rétegét már hónapokkal korábban fel-

marták, jelenleg pedig a szegélyek lerakása zajlik gőzerővel. Ezt követően
kerül majd az új betonréteg az útra, és megtörténik a kerékpársáv felfes-
tése is. Az út azonban elég keskeny, ráadásul nagy az áthaladó forgalom,
ezért az önkormányzat úgy döntött, hogy ezt a problémát azzal szünteti
meg, hogy a Magyar utcát egyirányúsítja. Elsősorban a kerékpárosok biz-
tonsága miatt döntöttek így, de a már említett nagy autós forgalom is
nyomós indok volt. A tervek szerint a tanuszodától halad majd az új for-
galmi irány a 37-es számú főút irányába, ott pedig megszüntetik a beka-
nyarodó sávot. A 37-es főútról így tilos lesz bekanyarodni a Magyar utcára.
Arra a kérdésünkre, hogy a felújítások alatt az utcát miért nem süllyesz-
tették le, a polgármester a következőket közölte. – Valóban igaz, hogy a
Magyar utca magasabban fekszik, mint a házak talapzata, de az út süly-
lyesztésével együtt a közműveket is lentebb kellene tenni, ami többszö-
rösére emelné a költségeket. – mondta Nyiri Tibor polgármester.

MEGÚJUL A MAGYAR UTCA

Egyirányúsítják a Magyar utcát.

Novemberben megkezdődtek a Szerencs-patak mellett a kerékpárút épí-
tésnek a munkálatai. A fenntartható települési közlekedésfejlesztés meg-
nevezésű pályázaton elnyert 500 millió forint vissza nem térítendő európai
uniós támogatásból valósul meg Szerencsen a biztonságos kerékpáros
közlekedés feltételeinek javítása, korszerűsítése. A projekt célja, hogy a
kiépítésre kerülő kerékpárutak a meglévőkhöz csatlakozva, összefüggő
kerékpáros hálózatot alkossanak. A projekt keretében egy különálló híd
is épül a patak felett a meglévő autóhíd közvetlen közelségében. A kivi-
telező cég összesen húsz főt csoportosított át az Ondi úti kerékpárút épí-
téséről erre a területre, hogy a kemény fagyok beálltáig a lehető legtöbb
munkálatot elvégezhessék. A feladat nem egyszerű, hiszen a hídépítés
komoly technikai és mérnöki munkát követel a munkásoktól és a hídra rá-
vezető bicikliút megemelése sem egynapos munka. Amint végeznek a
hídépítéssel kapcsolatos feladatokkal, akkor a már meglévő 210 méteres
járdával együtt – a Penny bevásárlóközponttól mérve – összesen 1250
méteren át épül kétirányú kerékpárút végig a Keleti Iparterület mentén,
Szerencs közigazgatási határig. – Gyakorlatilag a hídnak az elemei már
készen vannak legyártották, a két betonpillérnek kell megkötnie, hogy a
későbbiekben – várhatóan tavasszal – rátudják emelni a híd további szer-
kezeti elemeit. Az átjáró egyrészt azért is fontos, hogy az ipari parkban
dolgozók kerékpárral is megtudják közelíteni a cégeket – mondta a pol-

gármester. A kerékpárút az ondi ipari terület felé folytatódik. Az elképzelés
az, hogy festői környezet között, a szőlők mentén Mád irányába lehessen
folytatni a kerekezést. – A terveink között az szerepel, hogy összekötjük
még ennek a projektnek a keretében Ondot és Szerencset, a jövőben pe-
dig egy másik pályázatot szeretnénk elnyerni, ahol Rátka és Mád felé to-
vábbi összeköttetéseket szeretnénk létrehozni. A munkálatok egészen ad-
dig végzik a Szerencs-patak közvetlen közelében amíg az időjárás engedi,
ám a betonozást és a híd beemelését egészen biztosan csak jövő tavasszal
fogják elvégezni. A bringások leghamarabb a nyár elején vehetik birtokba
az épülő kerékpárutat és a hidat.

KERÉKPÁROS HÍD A PATAK FELETT

Épül a kerékpáros híd a Szerencs-patak felett.
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A stílusában eklektikus és szecessziós jegyeket
mutató épület arányos, ma is gyönyörködteti a
szemét és a szívét az embernek, és említsük
meg a tervező, Dvorák Ede műépítész nevét is,
hiszen a harmonikus tömegalakítás, a homlok-
zatok nemes díszítettsége, a belső terek nagy-
vonalúsága mind neki köszönhető. Érdekes a
Fürdő építésének története is, például az, hogy
az akkori képviselő testület 1900-ban határozta
el először az építést, de a végleges döntésig, a
pénz előteremtéséig nyolc év telt el, a döntés
után azonban viszonylag hamar birtokba vehet-
ték a szerencsiek. A fürdő épülete eredetileg
kádfürdőnek és „gyógyfürdőnek” épült, mivel
akkoriban szinte senkinek nem volt otthon für-
dőszobája, elsősorban tisztálkodni, kádban für-
deni jártak ide az emberek, valamint a melegvi-
zes kismedencében áztatni magukat, esetleg
iszappakolást vagy masszázst igénybe venni jöt-
tek a fürdőbe.
A tizenhárom évvel ezelőtti felújítás során a mai
igényeknek megfelelően úszómedence, pezsgő-
fürdő, merülőmedence, szaunák, gőzkabin, öl-
tözők, és szolgáltatásokra alkalmas helyiségek
készültek. A helyreállítás során sok érdekes rész-
letre is fény derült, és sok részletet kellett kita-
lálni egykori elmosódott fotók alapján, vagy az
eredeti tervező helyébe képzelve magunkat. Az
alaprajzi elrendezés egyszerű, logikus, a belső
terek elegáns sorolásban következnek egymás
után: a szélfogóban az építők, építtetők, terve-
zők nevét olvashatjuk, s innen lépünk be az elő-
csarnokba, mely nyolcszögű alaprajzával, körben
lévő üvegajtóival, magas, kupolás lefedésével le-
bilincselő hatást tesz a látogatóra. A látszólag
haszontalan térpazarlás az öröm és felszaba-
dultság érzésével tölti el az érkezőt, innen már
egyenes gerinccel és büszkén megy tovább, s
már ezért a lelki élményért érdemes volt meg-
építeni ezt a termet. Az eltérő oldalhosszúsá-
gokból álló nyolcszög alaprajz egyébként na-
gyon praktikus elosztótér is, hiszen nyolc ajtón
nyolcféle irányba juthatunk tovább, ezek az üve-
gezett, kétszárnyú ajtók az eredeti, százéves
szerkezetek. Az előcsarnokból jobbra és balra in-
duló folyosók vezetnek a két szinten az öltözők-
höz, a medencékhez és szaunákhoz, és egyéb
szolgáltatások szobáihoz.
Izgalmas a századforduló korának emlékeit, il-
letve azok mai megfelelőit felfedezni az épület
belső és külső látványában. Az előcsarnok csil-

lárját régen kötélen en-
gedték le a szereléshez,
ennek csigáit és tekerő
szerkezetének kerek
dobozát láthatjuk, mint
ipartörténeti emléket a
felmenő falban. Itt a
sárga, piros, zöld üve-
gek a felső ablakokban
a régi mintáját követik,
de az egykori képesla-
pok fekete-fehér képe-
inek homályos szürke
árnyalataiból elképzel-
ve és helyreállítva. Az
előcsarnok alatt egy alsó szinti pihenő-kávézó
tér készült, mely egy tégla kupolát kapott az al-
só folyosók mennyezetéhez hasonlóan, és
amelybe egy kis kerek nyíláson át lehet letekin-
teni a felső előcsarnokból.
Az „U” alaprajzú épület udvarán a két háború
között külső úszómedencét építettek. Ennek a
helyén készült a felújításnál egy új medencetér,
mely az udvar lefedésével alakult ki, és amely-
nek a homlokzatán sok üvegfelület készült, hogy
a parkra minél jobban ki lehessen látni. A téglá-
ból rakott tartópillérek és boltívek a régi kerítés-
fal mintájára épültek, a fogazottan rakott tégla
párkánnyal együtt. A medencetérből itt egy na-
pozóteraszra lehet kiülni, a parkosított kertet él-
vezve.
Az egyszerűség, a puritánság jegyében készül-
tek egykor a belső terek burkolatai is, a padló a
legtöbb helyen terrazzo, vagyis egyfajta helyszí-
nen öntött csiszolt műkőhabarcs volt. A néhány
helyen megmaradt maradványok mintájából kö-
vetkeztetve az előcsarnokban és közlekedőiben
állították helyre ezt a ma már különlegesnek te-
kinthető padlóburkolatot. A belső terek hangu-
lata is egy meglepő időutazást kíván biztosítani
a látogatóknak, a mai kor igényeinek megfelelő
szolgáltatások mellett a régies karaktert felvil-
lantva. Az eredeti meszelt falakat fehér mosható
festés idézi, a szaunák és gőzkamra, sókamra az
új igényeket jelenítik meg, azonban az időtlen-
séget sugárzó fehér térben mint fürdődézsák,
fahordók jelennek meg felnagyított formában,
amelyekben akár dédapáink is fürödhettek vol-
na.
Városi intézményhez illően az épület külső kiala-
kítása is racionális volt, megjelenése egyszerű,
időtálló, puritán. Igényesebb díszítése csak a be-
járat környékének van, részletei azonban egy-
szerű és olcsó anyagokból készültek: vakolat -
stukkók, hajtott laposvas korlátok, vasbordás
ablakok, cserép fedés. Az önkormányzat beru-
házása abban a korban sem lehetett drága, hi-
valkodó, de olcsó megoldásokkal mégis rangos
épületet kívántak emelni. 

A homlokzatokat kiugró részek, díszes rizalitok
osztják, a falfelületeken párkányok, osztó sávok,
un. vakolat lizénák futnak, az ablakok körül ke-
retezés, felettük párkány vagy timpanon talál-
ható. A bejárat erősen hangsúlyozott, mint egy
tipikus és jól megfogalmazott saroképület, a
részletekben gazdag bejárati üvegfalat és ajtót
száz éves képeslapok felnagyításával, alig látha-
tó fotókból állítottuk helyre. A sarok felőli bejárat
fölött hangsúlyos és magas oromzat emelkedik
ki, két kerek oszlop és tetejükön nagyméretű
timpanon emeli a bejárat fényét. Csodával ha-
táros módon megmaradtak az oromzatok tete-
jén a kőgömbök és a főbejárat feletti hattyú is.
A bejárat mögött a tetőből nyolcszögű, magas,
toronyszerű épületrész emelkedik ki, már itt is
mutatja magát a ház közepe, az előcsarnok köz-
ponti szerepe.
Izgalmas eleme az épület városképi megjelené-
sének az egykori kazánház magas kéménye. A
nyolcszögletű szerkezetben a téglasorok száz
évet is kibírtak, a hótól-jégtől meggyengült ha-
barcsot cserélve, a felső részt újrafalazva, to-
vábbra is szemet gyönyörködtető. A homlokzati
nyílások eredeti acél bordás ablakait az új abla-
kok elé rácsként építettük be, illetve a fürdőcsar-
nok és a medencetér közötti falba kerültek belső
ablakoknak, ezzel is idézve a régi hangulatot.
A Fürdő épülete már száztíz évig fennmaradt,
és képes volt többször a megújulásra, az aktuális
igények befogadására. Szerkezetei, alaprajzi el-
rendezése, külső formálása időtálló, visszafo-
gott, nem pazarló. Az ilyen épületeknél (és min-
den épületnél) a karbantartás, az értő használat
és fenntartás nagyon fontos, hiszen egyes rész-
letek a hó és fagy hatására tönkremehetnek
(mint például a vakolat díszítések, a kőgömbök,
a hattyú). Ezeket azonban viszonylag könnyű fel-
újítani, újra készíteni, és akkor ez a csodálatos
épület akár további több száz évig tudja még
szolgálni és gyönyörködtetni Szerencs város pol-
gárait. 
Vigyázzunk rá, közös értékünk!

Salamin Ferenc

110 ÉVES A SZERENCSI FÜRDŐ
A Fürdő Szerencs egyik legszebb és leg-
patinásabb épülete, a kor igényeinek
megfelelő magas színvonalú középület.
1910-ben tíz hónap alatt készült el, de
a gyors építkezés ellenére szerkezetileg
és építészetileg egy ma is mutatós és
stabil intézményt kapott a város.

Fotó: Salamin Ferenc



Napjainkban egyre gyorsul a világ, cserélődnek
az emberi kapcsolatok. A tudáshoz és az infor-
mációhoz való hozzáférés manapság az internet-
nek köszönhetően rendkívül egyszerű. Ebben az
óriási információáradatban azért még egy biztos
pont van: ez pedig a könyvtár. Számtalan nem-
zetközi vagy helyi kezdeményezés központja, ki-
indulópontja lehet. Egyszerre segíti a helyieket
képzésekkel – pl. számítástechnikai – vagy ösz-
szekovácsol kisebb közösséget – pl. előadások,
szakkörök –, manapság pedig már a nyugalom
épületeként is jellemzik a könyvtárakat, ahol le-
het elmélkedni. Kóra Judit (fotónkon) könyvtáros-
ként dolgozik a Szerencsi Művelődési Központ
és Könyvtárban. Békés megyében született, egy
Körös-parti városban Gyomaendrődön. Az álta-
lános és a középiskolai tanulmányait is itt végez-
te el, majd a Debreceni Egyetemen – egykori
Kossuth Lajos Tudományi Egyetem – biológia
szakos tanár diplomát szerzett. – Az egyetemi
éveim alatt Makoldi Sándor rajzóráit látogattam,
az ő irányítása alatt sajátítottam el a rekeszzo-
mánc technikát, ami egy ősi ötvös zománc tech-
nika. Miskolcon elvégeztem a Fazola Henrik Szak-
gimnáziumban az ötvös képzést. A saját magam

által megtervezett rekeszzománc ékszereket, a
szintén általam készített foglalatba illesztem. Je-
lenleg Békéscsabán nemezkészítőnek tanulok –
mondta Kóra Judit. A nemez- ősi kelmekészítő
mesterség, melynek múltja Közép-Ázsiában több
mint háromezer évre tekint vissza. Honfoglaló
őseink is használták ezt a kellemes tapintású,
ugyanakkor erős anyagot. – Első munkahelyem
az Életfa Kulturális Alapítvány volt Békéscsabán,
ahol kézműves foglalkozásokat tartottam. Ezt kö-
vetően a Savio Szent Domonkos Katolikus Álta-
lános Iskolában tanítottam biológiát hat évig.
Mellette óraadó tanárként a mezőberényi Petőfi
Sándor Gimnáziumban, majd a gyulai Karácsonyi
János Katolikus Gimnáziumban dolgoztam. Mikor
Golopra költöztünk férjemmel sokáig nem volt
munkahelyem. Később a helyi községi könyvtár-
ban könyvtárosként dolgoztam, utána pedig az
Ősi Magyar Címertár tárlatvezetője lettem. Na-
gyon megszerettem a könyvtárosi munkát, ezért
is kerültem a Szerencsi Művelődési Központ és
Könyvtárba – meséli Judit. Sokféle anyaggal dol-
gozott már, a lényeg az alkotás és az elkészült
tárggyal megörvendeztetni az embert. – Legked-
vesebb anyagom a zománc, de most az új szere-

lem a gyapjú, melyből többek között különböző
figurákat és ülőpárnát készítek. Ezen túlmenően
nagy kedvvel nyúlok a csuhéhoz és a mézeska-
lácshoz is. Nagyon sok illusztrációt készítettem
már, melyek közül több nyomtatott formában
megjelent.

MŰVÉSZ ÉS KÖNYVTÁROS:
KÓRA JUDIT

A Szerencsi Többcélú Kistérségi Társulás –
SzTcKT – égisze alatt működő házi segítség-
nyújtás a térségben közel négyszáz idős, beteg
vagy önmagát ellátni nem képes embernek se-
gít nap mint nap. A házi segítségnyújtás veze-
tőjét kértük meg, hogy mutatkozzon be olva-
sóinknak. Havasné Váczi Viktória (fotónkon)
1981 tavaszán szültetett Miskolcon, kisgyermek-
kora óta Szerencsen – a Fecskésen – él család-
jával. A Debreceni Egyetem Nyíregyházi Karán
az általános szociális munkás szakot végezte el.
– Már a főiskolai tanulmányaim előtt és alatta
is több munkaformát kipróbáltam, de valami-
lyen oknál fogva, mindegyik ember közeli volt,
személyes kapcsolatok felvételével. A diplomám
megszerzése közben férjhez mentem, majd kis-
fiam születése után pályázat keretében iskolai
szociális munkásként kezdtem el dolgozni, tér-
ségünk három hátrányos helyzetű településén.
A gyerekekkel és családokkal való mindennapi
kapcsolatban úgy éreztem, hogy talán többet
is tehetnék értük, többre is taníthatnám őket,
ami egyfajta prevenció lenne – mondta Havas-
né Váczi Viktória. Ezért döntött úgy, hogy elvég-
zi az Eszterházy Károly Egyetem Sárospataki
Karán a tanítóképzőt. Mindeközben a pályázat

leteltével az SzTcKT Támogató Szolgálatának
lett a vezetője, ahol a fogyatékos emberek min-
dennapjait próbálták könnyebbé tenni. – 2017.
szeptemberében átkerültem az idős ellátásra,
mint a házi segítségnyújtás vezetője. Mindegyik
tevékenységet közel éreztem magamhoz, kor-
csoporttól függetlenül éltem már át mások
problémáját és nehézségeit. Minden területen
mindig próbálom magamból a maximumot ki-
hozni és segíteni, legyen szó ellátottról, kollé-
gáról, hozzátartozókról – mondta. Elmondása
szerint egy valamit nem szabad elfelejteni, hogy
sokan nem tudják, hogy valójában milyen nehéz
a szociális szférában dolgozni. – Hiába próbál-
juk magunkat kívül helyezni az ellátottak ne-
hézségein – mint minden emberi lényt –, min-
ket is megérint mások problémája az objektivi-
tásunk ellenére. Aki ezt a szférát választotta
munkahelyének, az egyfajta életvitelt is vállalt
vele. Higgyük el, hogy ezen a területen dolgozó
emberek a lehetetlent is elkövetik, hogy a leg-
jobban teljesítsenek, de ők is csak emberek. Le-
hetnek betegek, lehet rossz napjuk, de mégis
ott vannak és segítenek, lehet rájuk számítani
a nehézségek leküzdésében – hangsúlyozta Ha-
vasné Váczi Viktória.

MINIPORTRÉ:
HAVASNÉ VÁCZI VIKTÓRIA
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– Mi is az a házi segítségnyújtás?
– Az idős személy önrendelkezésén alapuló önálló életvitelének meg-
könnyítése, elsődlegesen a lakáson belüli szolgálatatások elérésének se-
gítésével, valamint önállóságának megőrzése mellett a lakáson kívüli se-
gítségnyújtás biztosítása a fő prioritásunk. A gondozónők feladatai közé
tartozik, hogy az idős személyeket speciális igényeiknek megfelelően biz-
tosítja az ellátott otthonában az étkeztetést, tisztálkodást, gondozást és
ápolást. Segít a napi életvitelben, a hivatalos ügyek intézésében, rokoni
és baráti kapcsolat fenntartásában. Tanácsadást nyújt az ellátott igényei
szerint. Elvégzi a kötelező adminisztrációt, és adatokat közöl a kötelező
statisztikai jelentésekhez. A gondozás fizikai – egészségügyi –, mentális,
szociális, egyéni szükségleteknek megfelelően történik. A gondozás célja
a kliens meglévő képességének fenntartása, esetleges fejlesztése. Ezen
munkaköröket betöltő személyek közfeladatot ellátó személyeknek mi-
nősülnek.
– Mekkora területet fednek le?
– A Szerencsi Többcélú Kistérségi Társulás égisze alatt összesen negy-
venhat fő közalkalmazott gondozó és tizenöt fő közfoglalkoztatott szo-
ciális segítő dolgozik, akik nyolc településen – Szerencs, Rátka, Mező-
zombor, Mád, Monok, Legyesbénye, Bekecs, Taktaszada – gondoskodnak
a közel négyszáz fő ellátottról.
– Kik igényelhetik?
– A házi segítségnyújtás igénybevétele önkéntes alapú, az ellátást igény-
lő vagy törvényes képviselője szóbeli vagy írásbeli kérelmére, indítványára
történik. A kérelem beérkezése után, a szolgáltatás vezetője felméri az
igénylő gondozási szükségletét. Amennyiben a kérelmező gondozási
szükséglete megállapítható, a házi segítségnyújtás szolgáltatását a meg-
állapított gondozási szükséglet mértékének megfelelően biztosítani fog-
juk. Az ellátás megkezdése előtt, az ellátást igénylővel, illetve törvényes
képviselőjével, írásban egy megállapodást kötünk.
– Egyre népszerűbb az idősek körében, Szerencsen is hasonló a
tapasztalat?
– A Szerencsi Kistérség lakónépessége előrehaladott mértékben elöre-

gedett. A fiatalkorúak aránya alacsony, amely a népességszám fenntar-
tását veszélyezteti. A középkorúak rétege az átlagosnál szélesebb, amely
a munkavállalás szempontjából kedvező, míg az időskorúak aránya je-
lentősen meghaladja az átlagot. Az idősebb középkorúak túlsúlya miatt
fokozatosan nő az időskorúak aránya, amely a szociális és egészségügyi
ellátórendszer számára is egyre nehezebb kihívást jelent. A COVID-19 jár-
vány következtében még inkább előtérbe került a házi segítségnyújtás,
hiszen még azok az idős rászoruló emberek is igényelték tavasszal az
idősáv bevezetése után az ellátást, akinek egyébként volt hozzátartozója.
Természetesen abban az adott pillanatban egyedül voltak, hiszen egy
gyermek, vagy unoka sem szeretné veszélyeztetni a koronavírus-járvány
alatt az időskorú hozzátartozóját. Az egyre növekvő igénylők száma
megnehezíti a mindennapi munkát, de eddig sikerült a szervezési felada-
tokat úgy elvégezni, hogy egy kis várakozási idő után minden leendő el-
látott megkapta a segítséget. Sok idős, beteg, rászoruló, egyedül elő em-
ber maradna gondoskodás nélkül, ha a településeken nem működtetnénk
a házi segítségnyújtást. Hálásak lehetünk mindannyian, hiszen a Szerencsi
Többcélú Kistérségi Társulásban működő szolgáltatás még a mai napig
térítésmentesen vehető igénybe, ami az önkormányzatok és a dolgozók
összefogása nélkül nem lenne lehetséges.
– Hogyan néz ki a gondozó egy napja?
– A gondozók mindennapjai nagyon hasonlítanak egymásra, hiszen már
kialakult az ellátott és a gondozó között a bizalmi kapcsolat, valamint
az igényfelmérés. Már tudják, hogy kinek mire van szüksége és mikor!
Éppen ezért, ennek megfelelően végzik a tevékenységüket. A folyama-
tosan változó rendelkezések – COVID-19 koronavírus-járvány – miatt,
próbálnak a dolgozók is rugalmasan alkalmazkodni. Az idősáv bevezetése
volt a legnehezebb a tavaszi időszakban, hiszen akkor a megszokott napi
rutinjuk borult fel, és nem csak a gondozónak, de az idős rászorulónak
is alkalmazkodni kellett ezekhez a változásokhoz. Napi tevékenységek
közé sorolhatnánk a gyógyszer felíratást és kiváltást, a bevásárlást, az
ápolás és gondozást, de feladatuk még a csekkek befizetése, gyógysze-
relés, közvetlen környezet rendben tartása, ebédeltetés.
– Egy ellátottra naponta átlagosan hány óra jut? Hétvégén is
igénybe vehető a szolgáltatás?
– A dolgozók hétfőtől-péntekig, 8-16 óra között biztosítják a szolgálta-
tást, mindennapos rendszerességgel. Hétvégén nem igényelhető a szol-
gáltatás. A megnövekedett ellátotti létszám miatt sajnos a gondozók át-
lagosan napi 1 órát tudnak a gondozásra szoruló ellátottnak segíteni,
míg szociális segítés esetén ez fél óra. A koronavírus-járvány gyors ter-
jedése miatt, hogy mindannyian vigyázni tudjunk egymásra, az ellátást
a gondozók a vezető kérésére a személyi kontaktus csökkentésével vég-
zik. Természetesen az önellátásra képtelen személyek esetében ez a meg-
oldás nem kivitelezhető, ezért itt csak a fokozott figyelem és védőeszköz
használata védheti meg mindkét felet. A szolgáltatás nyújtása során min-
den esetben az ellátott szükségleteit vesszük figyelembe, rugalmasan al-
kalmazkodva a változásokhoz. A segítségnyújtás során figyelembe kell
venni a szolgáltatást igénybe vevő megmaradt képességeit, igényeit.
– A koronavírus-járvány miben nehezítette meg a munkálatokat?
– A szolgáltatás során a tevékenységek részben a kliens otthonában,
részben viszont forgalmas közösségi terekben történnek, ez a fertőzés
terjedésében magas kockázatot jelent. A gondozási tevékenység kocká-
zatelemzését el kell végzeni, a feladatoknál figyelembe kell venni, mely
tevékenységek nélkülözhetetlenek a kliens személyi biztonsága érdeké-
ben. Bevásárláskor gondozóink a lehetőségekhez mérten megpróbálnak
tömbösíteni, hogy kevesebb üzletet kelljen felkeresni és ott a lehető leg-
kevesebb időt tölteni. Előnyben részesítik a jól tisztítható és előre cso-
magolt termékeket, figyelembe véve az ellátottak egyéni igényeit, lehe-
tőség szerint kerülik a készpénzes vásárlást.

Szerencsen is egyre népszerűbb a szolgáltatás.

Az idős emberek segítésének egyik legfőbb helyszíne saját
otthonuk, ezért a házi segítségnyújtás feladata és célja,
hogy megteremtse mindazokat a lehetőségeket, amelyek
lehetővé teszik az idős, beteg, rászoruló ellátottak lakókör-
nyezetükben történő gondozását, ápolását. Az alábbi inter-
júban Havasné Váczi Viktóriát kérdeztük a szolgáltatásról.

A HÁZI SEGÍTSÉGNYÚJTÁSRÓL
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A Szerencsi Hírek

következő száma
2020. december 18-án

jelenik meg.

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

LakosságiLakossági

apróhirdetés



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

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

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

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

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

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

ügyeletes gyógysZertÁraK
Oroszlán gyógyszertár
November 30 – december 6.: Cím: Szerencs, Bekecsi út 8. Telefon:
(0647) 361 433. Nyitva tartás: hétfő-péntek: 8-19 óráig, szombat-vasár-
nap: 8-14 óráig. Zárt ajtó melletti ügyelet: hétfő-péntek: 19-22 óráig,
szombat-vasárnap 14-22 óra. Készenlét: Naponta 22 órától a másnap reg-
geli nyitásig. (Orvosi ügyelet igénye szerint.)

Alba gyógyszertár
December 7-13.: Cím: Szerencs, Rákóczi út 102. Telefon: (0647) 361-530.
Nyitva tartás: hétfő-péntek: 8-17 óra, szombat-vasárnap: 8-12 óra. Zárt
ajtó melletti ügyelet: hétfő-péntek: 17-22 óra, szombat-vasárnap: 12-22
óra. Készenlét: Naponta 22 órától másnap reggeli nyitásig. (Orvosi ügyelet
igénye szerint.)

Szerencs gyógyszertár
December 14-20.: Cím: Szerencs, Gyár út 40. (Tesco Áruház). Telefon:
(0647) 560-302, (0647) 560-303. Nyitva tartás: hétfő-szombat: 8-20 óráig,
vasárnap: 8-16 óráig. Zárt ajtó melletti ügyelet: hétfő-szombat: 20-22 óra,
vasárnap: 16-22 óra. Készenlét: Naponta 22 órától a másnap reggeli nyi-
tásig. (Orvosi ügyelet igénye szerint.)

Centrum gyógyszertár
December 21-27.: Cím: Szerencs, Rákóczi út 75. Telefon: (0647) 362-
054. Nyitva tartás: hétfő-péntek: 8-20 óra, szombat-vasárnap: 8-16 óra.
Zárt ajtó melletti ügyelet: hétfő-péntek: 20-22 óráig, szombat-vasárnap:
16-22 óráig. Készenlét: Naponta 22 órától másnap reggeli nyitásig. (Orvosi
ügyelet igénye szerint.)
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KÖZÉRDEKŰ INFORMÁCIÓKKÖZÉRDEKŰ INFORMÁCIÓK

Házasságot kötöttek: Oláh Gabriella – Palánkai Ádám, Barta Kin-
ga Hajnalka – Dr. Erdős András, Hodos Dalma – Molnár Máté.

Elhunytak: Bernáth Jánosné sz. Kramcsák Jolán (87), Póta Ferenc-
né sz. Fügei Zsuzsanna (70), Kocsis István (85), Szűcs Józsefné sz.
Csere Borbála (81), Gánóczi Istvánné sz. Bukta Anna (84), Szarvas
Istvánné sz.Stefán Erzsébet (82), Kovács Gáborné sz. Körömi Margit
(107), Szitás Lászlóné sz. Kuzsella Margit (92), Géczi Ernőné sz. Lip-
ták Olga Anna (80), Lónárt Istvánné sz. Kurucz Anna (93).

ANYAKÖNYVI HÍREK
2020. NOVEMBER

JÖVŐRE CSAK AZ 
ÚJ TÍPUSÚ KUKÁKAT ÜRÍTIK

2021. január 1-től kizárólag csak az új típusú, matricával el-
látott kukák kerülnek ürítésre, ezért aki még nem vette át
az új edényeket, az legkésőbb 2020. december 30-ig meg-
teheti a BMH Nonprofit Kft. szerencsi telephelyén (3900 Sze-
rencs, Eperjes u. 7.) – hívta fel a figyelmet a szolgáltató. Nyit-
va tartás: Hétfő: 8-16 óra, kedd: zárva, szerda: 8-20 óra, csü-
törtök: 8-16 óra, péntek: 8-16 óra.



Az örökzöld bodorrózsa
(cistus creticus) egy aro-
más illatú cserje, amely
túlnyomórészt Görögor-

szágban őshonos. A vadon
termő növény a magnézi-

umban gazdag talajokon talál
optimális feltételeket. Egészen a Krisz-

tus előtti 4. századig visszakövethető a gyógy-
növény alkalmazása. Egy legenda szerint az olim-
poszi istenek bizonyos növényeknek gyógyerőt
adtak. Ennek során a cistus növényt duplán ál-
dották meg. Gyantában gazdag levelei egyrészt
gyógyítják a sebeket, másrészt megszépítik a
bőrt, és a szervezetet összességében egészsége-
sen és fiatalon tartják. Már az ókori egyiptomiak
is ismerték a növény gyógyhatását. A belőle
nyert gyantát drágán árulták, és parfümként
használták fel. Vizsgálatok szerint a cistustea hús-
szor erősebb antioxidáns hatással rendelkezik,

mint a C- és az E-vitamin. A polifenolok olyan
csersavvegyületek, amelyek körülveszik és meg-
kötik a baktériumokat, vírusokat és nehézféme-
ket, hogy azok ne tudjanak benyomulni a sejtek-
be. A betegség enyhül vagy nem is tör ki. A cis-
tusban található polifenolok így képesek a szív-
és érrendszert stabilizálni, az immunrendszert
erősíteni és a sejtanyagcserét védeni. A CMC Déli
Klinika kutatócsoportja Dr. Jankovics István viro-
lógus és klinikai mikrobiológus vezetésével kimu-
tatta, hogy a vírusszaporodás vizsgálatához el-
terjedten használt szövettenyészeten a bodorró-

zsa semlegesíti, vagy elpusztítja az új koronaví-
rust illetve jelentősen gátolja a szaporodását. Az
elért eredmények igazolták továbbá, hogy a bo-
dorrózsa nemcsak hogy gátolja a vírusok növe-
kedését, hanem egyben irányítja a vírusfertőzés
által okozott kóros immunológiai reakciókat is,
így csökkenti a betegség megnyilvánulási súlyos-
ságát. A kezdeti stádiumban lévő vizsgálatok
alapján remélhetjük, hogy ez a kevésbé ismert
gyógynövény a későbbiekben segítségünkre le-
het a vírusfertőzések megelőzésében és gyógyí-
tásában. Vitelki László, gyógynövénybolt

Előző játékunk megfejtése: linolsav és a gamma-linolénsav. Nyertesünk: Kovács Viktória, Rad-
nóti utca 9. szám alatti olvasónk a Szerencsi Gyógynövénybolt (Szerencs, Rákóczi út 108.)
ajándékcsomagját nyerte. Az ajándékutalvány átvehető a Szerencsi Polgármesteri Hivatal re-
cepcióján. Új kérdésünk: Milyen hatással rendelkezik a cistustea? Megfejtéseiket december
7-ig postázzák címünkre (3900 Szerencs, Rákóczi út 89.) vagy adják le a Polgármesteri Hivatal
recepcióján.

ÉLETMÓD SZERENCSI hírekhírek 13

A HÉT GYÓGYNÖVÉNYE: A BODORRÓZSA

Rovatunkban ezúttal egy régi klasszikus, a
kezdők kedvencét, egy finom édességet a
Fügés-pisztáciás csokiszalámi elkésztési
módját ismertetjük meg olvasóinkkal.
Hozzávalók: 10 dkg étcsokoládé, 10 dkg vaj, 5
cl rum, 25 dkg háztartási keksz, 1 evőkanál cuk-
rozatlan kakaópor, 1 evőkanál dzsem (barack,
málna), 16 dkg apróra vágott aszalt füge, 3 dkg
apróra vágott pisztácia megpirítva, porcukor a
hempergetéshez.
Elkészítése: A keksz felét apróra tördeljük, a má-
sik felét ledaráljuk. A csonthéjasokat és az aszalt
fügét kisebb nagyobb darabra vágjuk. A csoko-
ládét összetördeljük, és a vajjal együtt tálba tesz-
szük, gőz fölött megolvasztjuk és összekeverjük.
Hozzáadjuk a rumot és a darált kekszet, majd az
összes többi hozzávalót, és alaposan összedol-
gozzuk. A masszát megfelezzük, és fólián két ru-
dat formálunk belőle, szorosan betekerjük a fó-
liába, ezután hűtőbe tesszük néhány órára. Ha
kellően megkeményedett, kicsomagoljuk, és por-
cukorban alaposan meghempergetjük. Ha aján-
dékba adjuk, akkor zsírpapírba csomagoljuk, a
végeit megtekerjük, mintha valódi szalámi lenne.

Jó étvágyat!

RECEPTKLUB:

FÜGÉS-PISZTÁCIÁS
CSOKISZALÁMI

Szerencs Város Önkormányzata nevében Nyiri Ti-
bor polgármester az idősek napja alkalmából
ötezer forint értékű vásárlási utalványokat nyúj-
tott át november 12-én a városban működő két
bentlakásos idősotthon, a Gyémántkapu Idősek
Otthona és a Tiszáninneni Református Egyház-
kerület fenntartásában működő Szerencsi Idősek
Otthona képviselőinek. Az 5000 forintos utal-
ványra azok a szépkorúak voltak jogosultak, akik
legalább egy éve a szociális intézményekben él-
nek. A Gyémántkapu Idősek Otthonában 93 el-
látott kapott ajándékutalványt, 465.000 forint ér-
tékben, míg a Tiszáninneni Református Egyház-
kerület Szerencsi Idősek Otthona 167 lakója,

835.000 forint értékben. Azok a szépkorúak is
rendben megkapták a támogatást, akik saját la-
kásukban élnek otthon. A koronavírus-járvány
jelentősen átírta mindennapjainkat, ezért a ve-
szélyeztetett korosztály egészségének megóvá-
sa, valamint a járvány terjedésének mérséklése
érdekében az Idősek világnapja alkalmából biz-
tosított utalványok átvétele – a szokásostól el-
térően –, több héten keresztül ütemezve történt.
– Az Idősek Napja alkalmával csaknem 3000
szépkorúnak adtunk át 5000 forintos vásárlási
utalványt, a kiadási tétel 15 millió forintba került
és a nehézségeink ellenére is vállaltuk a kifizeté-
sét – nyilatkozta Nyiri Tibor polgármester.

Nyiri Tibor polgármester, Jónyárné Demkó Andrea a TIREK képviseletében és Farkas Györgyi a
Gyémántkapu Idősek Otthona nevében vette át az utalványokat.

AJÁNDÉKUTALVÁNY AZ
IDŐSOTTHONOK LAKÓINAK



Az 1956-os forradalom és szabadságharc hatvannegyedik, vala-
mint a köztársaság kikiáltásának harmincegyedik évfordulója al-
kalmából. Lipták Attila tűzoltó dandártábornok, a Borsod-Abaúj-
Zemplén Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság igazgatója kie-
melkedő szakmai tevékenysége elismeréséül fizetési fokozatban

soron kívül előre sorolta: Müller Norbert c. tűzoltó főtörzsőrmes-
tert, a Szerencsi Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság gépjárműveze-
tőjét. Tárgyjutalomban részesítette: Molnár Gábor c. tűzoltó fő-
törzsőrmestert, a Szerencsi Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság be-
osztott tűzoltóját.
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Bukovszky Péter, sző-
lész-borász mérnök
hallgatót kérdeztük a
késői szüretről. A fiatal-
ember neve sokak szá-

mára ismerősen hangzik,
korábban sportlövészeti ver-

senyeken öregbítette városunk hírnevét. Három
évvel ezelőtt azonban úgy döntött, hogy felhagy
az élsporttal és a szőlészet-borászat felé fordult.
Elmondása szerint ez sokkal nehezebb, mert egy
sok külső tényező által befolyásoló szakmába
csöppent bele. Szőlő területeik zöme Szerencs és
közvetlen közelében található, de Mezőzombo-
ron és Mádon is van ültetvényük. – Véleményem

szerint a szerencsi dűlőkön termett szőlőből is le-
het csúcsminőségű borokat készíteni. Bízom
benne, hogy a közeljövőben felértékeltebb hely-
ségnek számítunk majd szőlészetben és borá-
szatban. Mi, helyi szakemberek ezen dolgozunk
és bízom benne, hogy összefogással előre léphe-
tünk majd – osztotta meg lapunk olvasóival re-
ményét Bukovszky Péter. Elmondása szerint a
2020-as időszak szépen indult, mondhatni kár-
tevő mentesen vészelték át a termelők a nö-
vényvédelmi ciklusokat, a preventív módszert
választó gazdák jó termésre számíthatnak. A ko-
rai szőlő fajták szürete rendben történt. – Ké-
sőbb a szüret derekán érkező közel 100 millimé-
ter nagyságrendű lehullott csapadék felborította

a reményeket, nagy minőségi romlás következett
be. Sajnos ezért az idei aszú termés is elmaradt
– mondta el érdeklősédünkre Bukovszky Péter.
A borértékesítés nagy mértékben visszaesett a
járvány miatt. A hazai éttermekben a korlátozá-
sok következtében nem a megszokott ütemben
fogynak a borok, illetve az exportra váró nedűket
sem tudják útnak indítani. – Vendégfogadás is
kivitelezhetetlenné vált a legfrissebb rendelet ér-
telmében. Türelmesen várunk és reméljük, hogy
a következő esztendőben beindul a borpiac. Ad-
dig is azon vagyunk, hogy az idei tételekből ki-
hozzuk a lehető legtöbbet, és jövőre újult erővel
nekiláthassunk az értékesítési feladatoknak –
hangsúlyozta a szőlész-borász.

NEHÉZ HELYZETBEN A BORÁSZATOK

Fokozott egészségügyi és biztonsági intézkedé-
seket vezettek be november 3-tól a TIREK Sze-
rencsi Idősek Otthonában. Az intézményben lá-
togatási, kijárási és ellátotti csomag behozatali
tilalmat rendeltek el, a rohamosan terjedő koro-
navírus-járvány miatt. A bejelentés napjától szá-
mítva határozatlan időre felfüggesztik az ellátot-
tak részére a csomagok átadását, illetve az in-
tézménybe történő behozatalát. Idegenek nem
tartózkodhatnak az intézmény területén. Az ott-
hon dolgozóinak belépéskor továbbra is kötelező
a kézfertőtlenítés, a lábbeli fertőtlenítése, a száj-
maszk viselése. Kontra László az intézmény igaz-
gatója kérdésünkre elmondta, hogy igyekeznek
a lehető legjobb védelmet megadni az otthon la-
kóinak. – Megkértem a dolgozókat, hogy nap-
közben és munkaidőn kívül csökkentsék le mini-
málisra a bevásárlóközpontokban töltött időt,
ezzel is csökkentve a vírus behurcolásának az
esélyét. Az intézmény jelenleg több mint 2 hó-
napra elegendő tartalékkal rendelkezik, ez vo-
natkozik a fertőtlenítőszerekre a maszkokra és
kesztyűkre. A hozzátartozók a családtagjaik felől
a 47/361-651 telefonszámon tudnak érdeklődni.
Az intézmény arra is lehetőséget biztosít, hogy
azon bentlakóval is lehessen beszélni, aki nem

képes használni vagy
nincs mobiltelefonja. A
belépési tilalom nem
érinti: az Országos Men-
tőszolgálat szakembe-
reit, a betegszállítókat,
illetve az orvosokat. –
Azok, akik mégis úgy
döntenek, hogy szemé-
lyesen szeretnének be-
szélni családtagjaikkal
azoknak szigorúan a
másfél méteres távol-
ság betartásával erre le-
hetőségük van, de csa-
kis úgy, hogy a látogató
a kordonon kívül ma-
rad, ezt azonban nem
ajánljuk sem gondozottjainknak, sem a hozzá-
tartozóiknak. A szigorú szabályokat nem vélet-
lenül hoztuk meg, és elmondhatjuk, hogy hatá-
sokat, ugyanis – cikkünk megírása pillanatáig –
egyetlen egy COVID-19-ben szenvedő betegünk
sincs az intézményben – mondta Kontra László.
A TIREK Szerencsi Idősek Otthonában egy lelki-
pásztor is rendszeresen látogatja az időseket,

hogy lelki vígaszt nyújtson nekik ebben a kivéte-
lesen nehéz időben, továbbá a dolgozók sok szó-
rakoztató programot szerveznek az intézmény
falain belül. Kontra László érdeklődésünkre el-
mondta, hogy koronavírus fertőzés esetén is van
tervük. Két lélegeztetőgépet a C. épületben he-
lyeztek el, fertőzés esetén ide szállítják át a be-
teget és itt különítik el a többi ellátottól.

Kontra László szigorú szabályokat vezetett be.

SZIGORÚ SZABÁLYOK 
AZ IDŐSEK OTTHONÁBAN
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Nyiri Tibor, Szerencs polgármestere arról tájé-
koztatta szerkesztőségünket, hogy Magyaror-
szág Kormánya a 478/2020. (XI.3.) Korm. ren-
delettel 2020. november 4. napjától az élet- és
vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges
megbetegedést okozó koronavírus-járvány kö-
vetkezményeinek elhárítása, a magyar állam-
polgárok egészségének és életének megóvása
érdekében Magyarország egész területére ve-
szélyhelyzetet hirdetett ki. A katasztrófavéde-
lemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények
módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény
előírása szerint veszélyhelyzetben a települési
önkormányzat képviselő-testületének feladat-

és hatáskörét a polgármester gyakorolja, kép-
viselő-testületi ülés nem tartható. Tekintettel
arra, hogy a közmeghallgatás képviselő-testü-
leti ülésnek minősül, ezért a 2020. november
18-ra tervezett ondi lakossági fórum, valamint
a 2020. november 19-re tervezett szerencsi köz-
meghallgatás megtartására nincs jogszabályi le-
hetőség. A polgármester tájékoztatójában kitért
arra, hogy a veszélyhelyzet megszűnését köve-
tően a közmeghallgatás megtartásáról intézke-
dik. Szerencs Város Önkormányzata minden
helyzetben a törvényességet tartja szem előtt,
ezért tisztelettel kéri a szerencsi és ondi lakosok
szíves megértését.

ELMARAD A KÖZMEGHALLGATÁS

A szociális munka napján azokat az embereket köszöntötte
Nyiri Tibor polgármester, akik tevékenységükkel naponta
járulnak hozzá az emberek problémáinak a megoldásához,
időseket gondoznak, közösségeket segítenek, családoknak
nyújtanak segítő kezet, számíthatnak rájuk a betegek, a fo-
gyatékosággal élők, a szenvedélybetegek egyaránt. – Váro-
sunkban is tapasztalható elöregedés és a koronavírus-járvány
egyaránt kihívást jelent a szociális ágazatban dolgozókra, hiszen több
az eltartásra, gondoskodásra és gondozásra szoruló ember. Szerencsen
és Ondon biztosítottak az időskori ellátás személyi- és tárgyi feltételei,
a dolgozók lelkiismeretesen végzik a hivatásukat, törődnek a rájuk bí-
zott emberekkel, munkaköri kötelezettségeiknél naponta jóval többet

tesznek. Munkájukat erkölcsileg elismerjük és nagyra érté-
keljük, azonban ettől elmarad az anyagi megbecsülésük.
Bízom abban, hogy ez utóbbi rövidesen központilag is
megtörténik, azonban Szerencs Város Önkormányzatá-
nak határozott szándéka, hogy a költségvetés egyensú-

lyának a helyreállítását követően a szociális dolgozók mun-
kakörülményein és élethelyzetükön javítson, hiszen ők a vál-

tozás előmozdítói a társadalom és az egyén, a család és a szűkebb
közösség életében. A korábbi években megszokottaktól eltérően a
veszélyhelyzet miatt személyesen nem tudom köszönteni Önöket,
ezért tiszteletemet ezúton fejezem ki – írta közösségi oldalán a pol-
gármester.

Az egyre rohamosabban terjedő koronavírus-járvány nagy feladat elé ál-
lítja a magyar egészségügyet. A fekvőbeteg ellátó intézmények nehezen
bírják a rájuk háruló feladatokat. Magyarországon napról napra nő a fer-
tőzöttek száma, ami alól megyénk sem kivétel, ez a Borsod-Abaúj-Zemp-
lén Megyei Központi Kórház és Egyetemi Oktató Kórház orvosait, szak-
dolgozóit rendkívüli módon igénybe veszi. Dr. Bobkó Géza a Szántó J.
Endre Egyesített Szociális és Egészségügyi Intézet – továbbiakban ESZEI
– igazgató főorvosa szerint a növekvő megbetegedések miatt, eljutottak
arra a pontra, amikor már Miskolcon segítség nélkül nem tudják ellátni
a betegek ápolását. – Sajnos sor került a régóta hangoztatott kirende-
lésre, más munkáltatónál történő munkavégzésre. Ezért felsőbb utasításra
az ESZEI tizenegy dolgozóját november 2-tól átirányították a megyei kór-
ház Csabai kapu telephelyén lévő betegek ellátására. Nővéreink tudo-
másul vették, hogy most máshol van szükség a munkájukra és legjobb
tudásuk szerint igyekeznek helytállni a jelen körülmények között. A mi
alkalmazottjainkat sem kíméli a járvány, sajnos – cikkünk megírása pil-
lanatáig – 12 fő van betegállományban a 38 fő szakdolgozói létszámunk-
ból. A most kirendelt 11 fővel szintén csökkent az asszisztensi létszámunk,
így kétségessé válik, hogy a maradék létszámmal 31 szakrendelésünket
a továbbiakban az eddigi óraszámban és a korábbi színvonalon tudjuk-
e működtetni – adott tájékoztatást Dr. Bobkó Géza. Dr. Révész János a
Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Központi Kórház és Egyetemi Oktató Kór-
ház főigazgatója levélben fejezte ki háláját és köszönetét Dr. Bobkó Gé-

zának és minden egészségügyi dolgozónknak, akik jelenleg Miskolcon
nagy empátiával, önzetlenül segítenek, valamint a Szerencsen maradott-
aknak is, hiszen rájuk így több teher hárul. Az ESZEI-ben a csökkent lét-
szám miatt november 1-jétől az alábbi szolgáltatások kerültek felfüg-
gesztésre: egynapos sebészet, kúraszerű ellátás, fizioterápia, gyógytorna,
gyógymasszázs.

EGÉSZSÉGÜGYI DOLGOZÓK MISKOLCON

Miskolcra készülnek a szerencsi dolgozók.

HÁLÁVAL TARTOZUNK MUNKÁJUKÉRT!



A Karcsai LSE csapatát fogadta hazai pályán
november 14-én Szerencs Város Sportegyesü-
letének felnőtt férfi labdarúgó csapata. Nagy
László a szerencsi csapat edzője érdeklődé-
sünkre elmondta, hogy a mérkőzésre való fel-
készülés nem volt optimális, hiszen napokkal
a találkozó előtt ellentmondásos hírek kering-
tek a mérkőzés lebonyolításáról. Később azon-
ban már olyan valós hírek érkeztek, hogy
amennyiben a szerencsiek vállalják a mérkő-
zést akkor zárt kapuk mögött nézők nélkül
megtarthatják, a csapat végül úgy döntött,
hogy lejátsszák a találkozót. Mind a játékosok
mind a vezetőség úgy döntött, hogy játszanak
annak ellenére, hogy 6 alapember hiányzott a
csapatukból. A vezető gólt a karcsaiak szerez-
ték meg a 8. percben. Ezt követően a 20. perc-
ben is sikerült gólt lőniük a szerencsieknek. Az
első hazai találatra a 28. percig kellett várni,
amit Tímár Bence lőtt. Nem sokkal később a
36. percben újfent a vendégek lőttek gólt így
a csapatok 1-3 karcsai vezetésnél mentek pi-
henőre. A második félidőt ritmusát a szeren-
csiek kapták el jobban, a 61. percben Berecz
László szerezte meg a második hazai gólt. A
karcsaiak azonban a 81. percben bebiztosítot-
ták magukat egy újabb találattal. A végered-

mény: Szerencs VSE – Karcsa LSE: 2-4. Kristóf
Péter, csapatkapitány: – Bizonytalan napok
után, úgy határoztunk, hogy győzzön a futball
a vírus felett. Sajnos a meccs alapján ez rossz
döntésnek bizonyult, még szerencse, hogy ezt
nézők nem láthatták. Gratulálunk Karcsának,
hibáinkat kihasználták, aztán hősiesen küzdöt-

tek. Az Szerencs VSE sportolói jobbulást kíván-
nak Zsezsének! Egy ideig ez volt az utolsó
mérkőzés ugyanis a legújabb kormányrendelet
értelmében az amatőr bajnokságokat, vagyis
az alsóbb osztályokban felfüggesztik a talál-
kozókat és a csapatsport edzéseket is megtilt-
ják.

ZÁRT KAPUS VERESÉG KARCSA ELLEN
hírekhírek SPORT – HIRDETÉS16 SZERENCSI

A karcsaiak bizonyultak jobbnak. Fotó: Kovács Mihály



Szerencsen a Városi Tanuszoda adott otthont
október 17-én a B.-A.-Z. Megyei Úszó Szövet-
ség által szervezett Vígh József Emlékverseny
II. és III. fordulójának. Közel 80 résztvevő ér-
kezett a megyéből városunkba, hogy meg-
küzdjenek a legfényesebb érmekért és a kupá-
kért. A kiemelt díjat minden korcsoportban
azok a versenyzők nyerhették meg, akik mind-
három fordulóban részt vettek és a legtöbb
pontot gyűjtötték. Az eseményen összesen 23
futam startolt el a különböző korcsoportok-
ban. A szerencsi csapat 21 arany, 16 ezüst és
10 bronzéremmel lett gazdagabb. A három for-

dulós megmérettetés legeredményesebb
úszói: Lukács Zsófi, Tóth Abigél, Kazsik Csenge,
Sajgó-Soós Tibor, Lénárt Zalán, és Tóth Bende.
A pandémiás helyzet miatt elmaradt a hagyo-
mányosan márciusban megrendezésre kerülő
B.-A.-Z. Megyei Úszó Szövetség díjátadó ün-

nepsége, ahol az egyesületek 2019-es év leg-
eredményesebb versenyzőit díjazták. A Sze-
rencs VSE két kiváló úszója, Lukács Zsófi és Lé-
nárt Zalán így ezen a rendezvényen vették át
a díjat – adott tájékoztatást Rábai Anett szak-
osztályvezető.

ÉREMESŐ
A SZERENCSI 
ÚSZOKNAK
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A Mezőkeresztes VSE játékosait fogadták hazai pályán a november 22-én
vasárnap a Szerencs VSE női kézilabdacsapata. A zárt ajtók mögött meg-
tartott mérkőzésen mindkét csapat fej-fej mellett haladt egészen a 11.
percig, amikor is a szerencsiek átvették a vezetést. A 15. percre már 4
pontra növelték az előnyüket, amit az első félidő végére 6 pontra emeltek.
A csapatok 18-12 szerencsi vezetésnél mentek pihenőre. A 6 pontos kü-
lönbség egészen a 43. percig megmaradt, innentől kezdve a szerencsi lá-
nyok folyamatosan növelték az előnyüket. A legtöbb pontot hosszú át-
adássokkal szerezték, amivel nem igazán tudtak mit kezdeni a mezőke-
resztesiek. A szerencsi lányok az ilyen indításokból rendre értékes ponto-
kat szereztek. A végeredmény Szerencs VSE – Mezőkeresztes VSE: 40-22.
Összességében elmondható a szerencsi lányok játékáról, hogy a mérkőzés
alatt összeszedetten támadtak és a védelem is sokat javult. – Nagyon
boldog vagyok, amiért sikerült átlendülni a mélyponton. Bízunk abban,
hogy az év utolsó mérkőzésére is sikerül átmentenünk ezt a teljesítményt
– értékelte a mérkőzést Katona Krisztina a szerencsiek edzője. A követ-
kező mérkőzés november 29-én a Sárospataki USI ellen lesz.

GYŐZTEK A SZERENCSI LÁNYOK

A Szerencs VSE junior kosárlabdacsapata az Észak-keleti Régió
A. csoportjának első fordulójában a Debrecen játékosait fogad-
ták november 17-én a Hunyadi Sportcsarnokban. A zárt ajtós
mérkőzésen egyértelműen a szerencsi játékosok domináltak,
végig magabiztos játékkal irányították a mérkőzést. A végered-
mény Szerencs VSE – DEAC: 102-52. Endrész Tamás, edző érté-
kelésében elmondta, hogy összességében elégedett a csapat
teljesítményével, de akadtak még hibák, amiken még dolgoz-
niuk kell. Az edző hangsúlyozta, hogy a csapat márciusban ját-
szott utoljára és még idő kell, hogy visszarázódjanak a játéko-
sok. A mérkőzés elején annyit kért a csapattól, hogy a dobott
pontok száma 100 felett legyen, amit a szerencsiek sikeresen
teljesítettek.

NAGY FÖLÉNNYEL NYERTEK
A KOSARASOK



Kos: III. 21. – IV. 20.
A csillagok állása szerint a Kos jegyben

születettek az év végén egy kifejezetten békés
időszakra számíthatnak. A biztonságos otthoni
környezetben fantasztikusan jól fogja érezni
magát.

Bika: IV. 21. – V. 20.
A december a munka terén a Bika szá-
mára egy pozitív periódus lesz, viszont

a magánélet terén kisebb nehézségei adódhat-
nak. Egy rendkívül fontos döntés előtt fog állni,
bátran kérjen tanácsot.

Ikrek: V. 21. – VI. 21. 
Az év utolsó hónapját legszívesebben a
barátai körében tölti majd el, mivel a

társaságukban könnyedén megfeledkezhet az
élet mindennapos problémáiról. Azonban fon-
tos, hogy megtartsa a kellő egyensúlyt, és oda-
figyeljen a prioritásokra.

Rák: VI. 22. – VII. 22.
A december során az emberi kapcsola-
tai erősek és harmonikusak lesznek, vi-

szont nem árt, ha kerüli a párjától való túlzott
és nyilvánvaló függőséget. Ebben a periódus-
ban a Rák csillagjegyűeknek tartózkodniuk kell
a kisebb-nagyobb vitákban való részvételtől.

Oroszlán: VII. 23. – VIII. 23.
Az esztendő utolsó hónapja során az

Oroszlán kedvére kiélvezheti a hosszú téli esték
nyújtotta kényelmet és nyugalmat. Eszébe jut-
nak majd a régi barátai is, akikkel újra felveszi
majd a kapcsolatot.

Szűz: VIII. 24. – IX. 23. 
Most a Szűz hajlamos lesz a saját és a
mások iránti érzéseit magába fojtani.

Emiatt decemberben komolyabb kommunikáci-
ós problémái is adódhatnak. Ügyelnie kell rá,
hogy a munkahelyén ez ne okozzon problémát.

Mérleg: IX. 24. – X. 23. 
Az elkövetkezendő időszak a Mérlegek-
nek a szenvedély és a romantika jegy-

ében fog eltelni. Rendkívül erős, intenzív érzel-
mek törnek a felszínre a lelkében, de azért jó,
ha helyén kezeli a dolgokat, és kissé visszafogja
önmagát.

Skorpió: X. 23. – XI. 22.
Az esztendő végét jelző időszak – a de -
cember hónap – pozitív energiával tölti

fel az emberi kapcsolatokat. Az év utolsó hó-
napjában élvezni fogja mások társaságát, örö-
mét leli abban, ha új emberekkel ismerkedhet
meg.

Nyilas: XI. 23. – XII. 21.
Az esztendő legvége a Nyilas számára

a tökéletes harmónia időszakát hozza el, amit
legszívesebben a szerettei körében tölt majd el.
Élvezni fogja ennek az időszaknak a csendessé-
gét. A hangulata pozitív, optimista lesz.

Bak: XII. 22. – I. 20.
A horoszkóp szerint decemberben a csa-
lád és a rokonok körében érzi majd  leg-

jobban magát. Ebben az időszakban a Baknak
elegendő ideje lesz az elmélkedésére, és az új
esztendőre vonatkozó reális célok kitűzésére.

Vízöntő: I. 21. – II.19.
Az esztendő végét jelző időszakban – a
de cember hónapban – Vízöntőnek lesz

utoljára lehetősége arra, hogy kitűnjön a kollé-
gái közül a munkahelyén. Tele lesz energiával,
így még olyankor is jól fog tudni teljesíteni, ami-
kor mások erre már képtelenek lesznek.

Halak: II. 20. – III. 20.
Az elkövetkezendő időszakban az ünne-
pek megtervezésére csak a hétvégéi

lesznek alkalmasak. Fontos, hogy az egészségét
se hanyagolja el, és ezekben a hideg napokban
ne becsülje alá a betegségek megelőzésének
fontosságát.

Horoszkóp (2020. december)

Juhász Gyula Anakreoni dal című verséből idé-
zünk: „November hűs derűje / Még néha tündö-
köl ránk / …”
VÍZSZINTES: 1. Az idézet folytatásának első része.
9. Kés lényege. 10. Eszeveszett sebességgel haladó. 12.
Vetíthető állókép. 14. Haszonbérbe vesz, régiesen. 15.
Őrlemény, dara. 17. Becézett Enikő. 19. Tévésorozat
szezonja. 21. 3 oxigénatomból álló molekula. 22. Disz-
nó, angolul. 24. Széles csík. 26. Nagy méretű főző-
edény. 27. Ábrahám …; kortárs színésznő. 28. Humo-
rista (Ádám). 30. Kiflit vajaz. 32. Község Gyöngyöstől
keletre. 34. Ő, mások nélkül. 38. Tanulók ajkán zeng.
40. Középszer!
FÜGGŐLEGES: 1. Veszprém patakja. 2. Csekély mér-
tékben. 3. Régen élt előd. 4. Fémpénzeink egyike. 5.
Szerkezet az ajtón. 6. A beleegyezés szava. 7. „Isten
ostorának” népéből való. 8. Helyeselve fejet hajtó. 11.
Település Segesvár közelében (régies férfinév is!). 13.
Az idézet folytatásának második része. 16. Görbü-
let. 18. Hosszú ideig vágyakozó. 20. A mai Erdély terü-
letén élt ókori nép tagja. 23. Neurális. 25. Gyártulajdo-
nos, az eke hazai továbbfejlesztője (István; 1802-1883).
29. A szelén vegyjele. 31. A …; Bacsó Péter legendás
filmszatírája. 33. Nem géppel működtetett (eszköz).
35. Hazai kereskedelmi bank névbetűi. 36. Csomópont.
37. Részesrag; a -nak párja. 39. Turistaút része!

EFEMER

Előző rejtvényünk megfejtése: Az új boron vídám beszélgetésünkkel. Megfejtőnk 1 db csokoládé csomagot nyert: Némethné Hadházi Judit,
Szerencs, Lipták J. u. 26. alatti lakos. A fenti rejtvény megfejtését december 7-ig postázzák címünkre (3900 Szerencs, Rákóczi út 89.) vagy
adják le a Szerencsi Polgármesteri Hivatal ügyfélszolgálatán. A keresztrejtvény helyes megfejtője 1 db csokoládé csomagot nyer. A nyeremény át-
vehető a Szerencsi Polgármesteri Hivatal ügyfélszolgálatán.
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Épül a kerékpáros híd.


