
KÖLTSÉGVETÉS
Szerencs Város Önkor-
mányzatának az idei költ-
ségvetés megtervezése
nem volt egyszerű fel-
adat. A cél a munkahelyek
védelme, és város műkö-
dőképességének a megőr-
zése. Cikkünk a 3. oldalon
olvasható.
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TILOS 
AZ ÉGETÉS

A központi rendelkezések
alapján Szerencsen is tilos
az avar és kerti hulladék
szabadtéri égetése, ami a
levegő minőségének javí-
tását és a lakosság egész-
ségének a védelmét szol-
gálja. Cikkünk a 14 olda-
lon olvasható.

A felújított cukorgyári kazánház 
szomszédságában 2500 m2-es csarnok épül.



Korábban már megírtuk, hogy Hernádkakon február 4-én tájékoztatták
az érintett településeket a 37-es számú főút 2×2 sávra történő bővíté-
séről. A beruházó Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. megbízásából a
kivitelező a Duna Aszfalt Zrt. Az ütemterv alapján egészen március vé-
géig a szakemberek a lőszermentesítési és a fakivágási munkákat vég-
zik. Ezt követően áprilisig a régészek veszik majd birtokba az érintett
területet. Az útépítési munkálatok májusban kezdődnek el. A Gesztely-
Szerencs útvonal 2×2 sávra történő bővítésének legkésőbb 2023-ra el
kell készülnie.

Kilencvenedik születésnapján köszöntötték feb-
ruár 23-án Pintér Gyulát (fotónkon), a Gyé-
mántkapu Idősek Otthona, Levendula ház épü-
letrészlegében. Az ünnepeltnek Nyiri Tibor pol-
gármester nyújtotta át az Orbán Viktor minisz-
terelnök gratuláló oklevelet, valamint a város

ajándékait. Gyula bácsi 1931-ben született Gön-
cön. Pénzügyi-számviteli informatikával foglal-
kozott az egykori helyi ÁFÉSZ-ban, innen is
ment nyugdíjba. Három gyermeke született, hat
unokája és hét dédunokája van. Gyula bácsi
szeret az otthonban élni, rokonaival a korona-
vírus-járvány miatt csak ritkán találkozik. A mai
napig kedveli az informatikát, szobájában saját
számítógéppel is rendelkezik. Kedvenc időtöl-
tése a családfakutatás. Elmondta: az utóbbi idő-
ben kiderítette, hogy felmenői között grófok is
voltak, ezért tovább folytatja a kutatást, hogy
minél jobban megismerje ősei eredetét. Szintén
kilencvenedik születésnapján köszöntötte már-
cius 2-án Szerencs polgármestere Homonnay
Tibornét (fotónkon), a Gyémántkapu Idősek
Otthonában. Az Orbán Viktor miniszterelnök
gratuláló oklevél átadása után Lenke néni is

megkapta a város ajándékait. 1931-ben szüle-
tett Körösladányban, innen költöztek férjével
Abaújszántóra. Egy lány gyermeke született. Az
otthonban összesen hat éve él, szabadidejében
szeret horgolni, rajzolni és rádiót hallgatni. Az
intézményi programok rendszeres résztvevője.
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MEGKEZDŐDÖTT
A MUNKA

A HARMINCHETESEN

Jelentősebb forgalomkorlátozásokra kell számítani a 37-es számú főút
tarcali elágazásánál. A kereszteződésben egy négyágú körforgalmi cso-
mópont kerül kiépítésre: Szerencs, Sátoraljaújhely, Tarcal és a közelben
található étterem felé. A beruházó Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt.
megbízásából a HE-DO Építő Zrt. A 37-es számú főút teljes pályaszer-
kezetét cserélik a létesítendő körforgalomtól Szerencs irányába 230 mé-
ter hosszan, Sátoraljaújhely irányába 160 méter hosszan. Ugyanez ér-
vényes a 38-as számú főútra is, ahol a körforgalomtól Tarcal irányába
115 méter hosszan cserélik a pályaszerkezetet. A Sárga Borház felé ve-
zető utat teljes 80 méter hosszan cserélik. Az új tengelysúlymérő állo-
más a meglévő helyén fog újjáépülni, kiemelt szegéllyel ellátott sziget
választja majd el a 37-es számú főút pályaszerkezetétől. A körforgalom
egysávos lesz és közvilágítást is kap, amit 19 db kandeláberen lévő lám-
patest fog ellátni. Az építés ideje alatt ideiglenes forgalomterelést ve-
zetnek be, a 37-es számú és a 38-as számú főúton jelzőlámpával irányí-
tott, félpályás forgalomterelésre kell majd számítani. A forgalmirend-

változásokról a beruházó Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. folyama-
tosan tájékoztatja a lakosságot. A kivitelezési munkák várhatóan au-
gusztusban fejeződnek be.

KÖRFORGALOM ÉPÜL A TARCALI ELÁGAZÁSNÁL

SZÜLETÉSNAPI KÖSZÖNTÉSEK

Újabb körforgalom épül.

Fakivágás a 37-es számú főúton.
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A pandémia első és második hullámának idején
is az önkormányzat legfontosabb célja volt a
munkahelyek védelme, a takarékos és átgon-
dolt költségvetés megtervezése, valamint a vá-
ros működőképességének a megőrzése volt. 
– A járvány harmadik hullámában sem válto-
zott semmi az imént felsorolt célok közül-
mondta el érdeklődésünkre Nyiri Tibor polgár-
mester. Közölte: a költségvetést mindig egy ala-
pos felkészülési munka előzi meg. Ez most hat-
ványozottan igaz a mostani helyzetre, hiszen a
pandémia alapjaiban borította fel a város pénz-
ügyeit. A polgármester februárban készíttette
el a büdzsét, amit március 12-én elfogadott. 
– Gyakorlatilag „Covidos-költségvetés” lesz.
Mind a mai napig sok olyan bizonytalanság van,
ami miatt fillérre pontosan előre tervezni nem
lehet. Példaként említve nem egy önkormány-
zati fennhatóság alatt üzemeltetett intézmé-
nyünk zárva van, ami nekünk komoly nehézsé-
get jelent. Azt kértem az intézményvezetőktől
és a jegyző kisasszonytól, hogy legalább júniu-
sig úgy kalkuláljanak és készítsék el a költség-
vetést, mint amikor veszélyhelyzet van érvény-

ben – hangsúlyozta a polgármester. A város el-
ső embere kitért arra, hogy olyan bevételi for-
rások is kiestek, mint a Rákóczi-várban tartott
lakodalmak terembérleti díja vagy éppen a mú-
zeumi belépők ára. Az önkormányzatnak a ne-
gyedik éve folyamatosan emelkedő minimálbér
is problémát jelent, ami a munkavállalóknak
egy öröm, hiszen többet vihetnek haza a csa-
ládjukhoz, ám a koronavírus-járvány ideje alatt
az önkormányzatnak plusz kiadást jelent. Sze-
rencs Város Önkormányzata 2021-ben „valódi
nullás” költségvetést fogadott el, vagyis ez azt
jelenti, hogy a település nem költ el többet,
mint amennyi pénzt beszed. A Szerencsi Hírek
2021. január 29-ei számában már beszámoltunk
arról, hogy az üveggyapotgyár építéséhez szük-
séges önkormányzati földterületért a PIMCO
Kft. nettó 105 millió forint vételárat fizet és kö-
telezettséget vállalt további bruttó 39 millió fo-
rint megtérítésére. Ezzel a bevételi forrással szá-
molva a nullás költségvetés elérhető távolságba
került. – Korábban az önkormányzat úgy oldot-
ta meg a költségvetést, hogy előre betervezett
– többek között – ingatlanértékesítéseket, föld -
eladásokat, amelyek java azután nem valósult
meg, így valójában mínuszos volt a „nullás”
költségvetés, amit a törvény napjainkban már
nem enged meg – mondta a polgármester. 
A nullás költségvetés eléréséhez hozzájárult a

Szerencsi Idősek Otthona fenntartóváltása is,
amit a Tiszáninneni Református Egyházkerület
tavaly szeptemberben vett át az önkormányzat-
tól. Éves szinten az intézmény fenntartási költ-
ségét megközelítőleg 100 millió forinttal kellett
kiegészítenie az önkormányzatnak. Nyiri Tibor
hangsúlyozta, hogy a nehézségek ellenére nem
mondtak fel egyetlen egy önkormányzati dol-
gozónak sem, holott számos olyan más várost
tudna felsorolni, ahol nem egy embert küldtek
el, mert egyszerűen nem tudták tovább fizetni
a béreket. Hozzátette: ha a koronavírus-járvány
nem történt volna meg, akkor szinte minden
évben több tízmillió forint jutott volna arra,
hogy fejlesszük a várost: járdákat, árkokat épít-
sünk. Szerencsen több olyan vállalkozás is van,
akik nem éltek az iparűzési adó-kedvezménnyel,
és befizették a teljes iparűzési adót a város
kasszájába, hogy ezzel is segítsék a költségve-
tést, amit ezúton is köszönök. A kormány még
januárban döntött arról, hogy a huszonötezer
főnél kisebb lakosságszámú önkormányzatok
esetében a 2021. évben kieső iparűzési adóbe-
vételének összegét a központi költségvetésből
megtéríti. – Ez a pénz júniusban és októberben
várható, de csak azt az összeget kapjuk vissza,
amit kedvezmény formájában igénybe vettek a
helyi vállalkozók – válaszolta kérdésünkre a
polgármester.

Áldott húsvéti ünnepeket kívánok
Szerencs és Ond valamennyi

lakójának!

Nyiri Tibor
Szerencs polgármestere

Szerencs Város Önkormányzatának az
idei költségvetés megtervezése nem
volt egyszerű feladat. A koronavírus-
járvány miatt a várt bevételek, mint
például a gépjárműadó és idegenfor-
galmi adó – hozzávetőlegesen mínusz
40 millió forint évente –, amivel meg-
közelítőleg két év alatt 80 millió forint
bevételtől esik el a város.

KÖLTSÉGVETÉS A JÁRVÁNY 
HARMADIK HULLÁMÁBAN



hírekhírek VISSZATEKINTŐ4 SZERENCSI

A kommunista diktatúrák áldozatainak emléknapja alkal-
mából tartottak megemlékezést február 25-én Szerencsen.
A koronavírus-járvány miatt a hagyományoktól eltérően
– diákok nélkül – a reggeli órákban csak Nyiri Tibor pol-
gármester, képviselők, a jegyző, továbbá a Szerencsi Mű-
velődési Központ és Könyvtár dolgozói voltak jelen. A tisz-
teletadást a Rákóczi út és Posta utca kereszteződésében
lévő emléktáblánál tartották, ahol Nyiri Tibor polgármes-
ter osztotta meg gondolatait. Elmondta: Magyarországon
a második világháborút követően a rendszerváltásig tar-
tott a kommunista diktatúra, aminek közel 600 ezren es-
tek áldozatul hazánkban. A szovjet kényszermunkatábo-
rokba elhurcoltak közül sokan nem tértek vissza. Az ál-
dozatok közé tartoztak azok is, akiket börtönbe zártak,
vallattak, kínoztak, megbélyegeztek vagy lelki terror alatt tartottak. 
– Fontos a megemlékezés, hogy méltóak legyünk történelmi nagyjaink-
hoz és 1956 hőseihez, akik az életüket adták a szabadságért. Emlékez-

nünk kell, hogy soha ne történhessen meg újra ez a szörnyű tragédia 
– mondta a polgármester. Történészek és kutatások alapján közel 100
millióra teszik a kommunizmus áldozatainak számát az egész világon.

Szerencs Város Önkormányzata és a Szerencsi Művelődési Központ és Könyv-
tár a szerencsi cukorgyár bezárásának évfordulóján, március 10-én a korona-
vírus-járvány miatt, szűk körben megemlékezést tartott a Cukorgyári Emlék-
parkban. A megemlékezés koszorúját Nyiri Tibor polgármester (fotónkon)
helyezte el. 2008. március 10-én a Mátra Cukor Zrt. német tulajdonosa beje-
lentette, hogy megszünteti a szerencsi cukorgyártást, és a nagy múltú üzem
végleg bezárja kapuit. A gyár a város életének, fejlődésének meghatározó
ipari létesítménye és egyben jelképe is volt. A szerencsi és környékbeli emberek
több generációja kereste itt kenyerét a működés 118 éve alatt. A gyárbezárás
miatt több százan veszítették el állásukat, megélhetésüket, és a Mátra Cukor
Zrt. döntése százmilliós nagyságrendű adóbevétel kiesést okozott a városnak.
Az önkormányzat képviselő-testülete 26/2009. (II. 12.) számú határozatával
március 10-ét Cukorgyári Emléknappá nyilvánította.

Az 1848/49-es forradalom és szabadságharc
hősei előtt tisztelegtek március 11-én Szerencs
Város Önkormányzatának képviselői a Kossuth
téren. A koronavírus-járvány miatt a városve-
zetés csak szűk körben emlékezett a magyar
történelem egyik, a mai napig meghatározó
eseményére. A helyszínen Nyiri Tibor polgár-
mester koszorút helyezett el a ’48-as obeliszk-
nél. Ezt követően az ondi emlékműhöz vonultak
át a résztvevők, ahol a polgármester a képvi-
selőkkel közösen hajtottak fejet. A város első
embere videóüzenetében többek között el-
mondta, hogy az idei éven a megemlékezés el-
tér a megszokottól. – 2021. márciusa más, mint
az előző évek, hiszen azt a felhőtlen megemlé-
kezést ma nem tudjuk megtartani. Kéréssel for-

dulok minden szerencsi és ondi lakoshoz, hogy
aki ezzel egyetért emlékezzenek március 15-én
– a járványügyi szabályok fokozott betartásával
– azokról a hősökről, magyar és nem magyar
emberekről, akik életüket adták a forradalom-
ban és szabadságharcban. Nagyon fontos, hogy
még a nehéz időszakokban is legyenek olyan
zsinórmértékek, olyan pontok, amikhez tudunk
igazodni. Ilyen a magyarság történelmében a
1848/49. Bármilyen nehéz időket élünk nem en-
gedhetjük meg, hogy feledésbe kerüljenek az
akkori hőstettek, hiszen gyakorlatilag ez a közös
történelmünk. Kívánok mindenkinek emelke-
dett március 15-ét és ha csak a legkisebbet
megtudjuk tenni, hogy otthonunkban egy mé-
csest gyújtunk, vagy elsétálunk a közeli emlék-

helyekhez és magyar zászlót helyezünk el, már
ezzel méltó képen megemlékeztünk a 1848/49-
es hősökről – hangsúlyozta a polgármester.

A FORRADALOMRA
ÉS HŐSEIRE EMLÉKEZVE

A KOMMUNIZMUS ÁLDOZATAIRA
EMLÉKEZTEK

CUKORGYÁRI EMLÉKNAP

Szűk körben emlékeztek meg az áldozatokról.

A ‘48-as obeliszknél helyezték el a megemlé-
kezés koszorúját.



Zöld város projekt egyik nagy fejlesztése a Kisvásár-téren található piac
és környékének a megújítása. A munkaterületet még tavaly áprilisban
átadták az akkori kivitelezőnek, azonban az aszfaltos terület alatt olyan
csatornarendszer húzódik, ami nem szerepelt a felújítási terveken, ezért
a kivitelezést tavaly nyáron le kellett állítani. Az új műszaki tervek elké-
szítése időt vett igénybe, ami alatt a pályázatot elnyert beruházó levonult
az építési területről. Az új kivitelező – Linép Team Kft. – már január óta
gőzerővel dolgozik, hiszen a teljes felújításnak legkésőbb az idén nyáron
el kell készülnie. Nyiri Tibor polgármester a helyszínen érdeklődésünkre
elmondta, hogy a beruházás magában foglalja a csarnok építését, az
árusító helyek burkolását, új parkolók kialakítását – közel 40 új férőhely
–, és a zöldterület kialakítását. – A projekt neve Zöld város, ezért mintegy
60-70 fát fogunk ültetni a környékén, hogy kompenzáljuk a betont, ami

az építkezéshez volt szükséges. A klímaváltozás miatt nagyon fontosnak
tartom városunkban a zöld területet, a fa pedig a jövőt jelenti, és nem
utolsó sorban tisztul a levegő is – mondta Nyiri Tibor polgármester.

ÉPÜL, SZÉPÜL A PIAC
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Szerencs Város Önkormányzata korábban pályázatot nyújtott be a sze-
rencsiek körében csak „R-épületként” hívott – Rákóczi út 99 szám alatti
– ingatlannak a felújítására. A „Gyerekesély programok infrastrukturális
hátterének kialakítása a Szerencsi járásban” című pályázat lényege a
gyermekszegénység visszaszorítása és az esélyegyenlőség megteremté-

se. A cél az, hogy a programba bevont tanulók általános iskolai eredmé-
nyei javuljanak, a hiányzások és bukások száma csökkenjen, továbbá
olyan ösztönző kényszer, tudás átadása, mellyel a munka világában meg-
állják a helyüket és értéket teremtenek. A felújított épületben a hátrányos
helyzetű gyermekeknek tanácsadást és felzárkóztató programokat is tar-
tanak majd. A támogatás összege közel 100 millió forint, amelyből a já-
rulékos költségek – műszaki ellenőrzés, tervezői díj stb. – levonása után
bruttó 90 millió forint áll majd a rendelkezésre, hogy az épületet a mai
kornak megfelelően kívül-belül felújítsák. A projektben nem szerepel az
ingatlan hátsó bejáratánál található udvar és parkoló renoválása, az utób-
bit az építkezés idejére lezárják. Nyiri Tibor polgármester a helyszínen
tett bejáráson elmondta, hogy a szerencsiek régi álma valósul meg az
ingatlan felújításával, hiszen az épület állaga folyamatosan romlott, amit
az elmúlt években a Szerencsi Művelődési Központ és Könyvtár raktár-
ként használta, illetve a csokoládé fesztivál idején a főszínpadi fellépők
pihenőhelyiségeként funkcionált. A közbeszerzési eljáráson nyertes kivi-
telező a Szerencsi ÉP-KER Kft. Az önkormányzat átadta a munkaterület
a cégnek, a felújítási munkálatok előreláthatólag nyárra befejeződnek.

A Szerencsi Hírek 2021. február 26-ai lapszámá-
ban már beszámoltunk arról, hogy a januárban
külsőleg és belsőleg is megújult volt cukorgyári
kazánház mellett egy könnyűszerkezetes 2500
m2 csarnok épül, aminek az építési munkálatai
tavaly novemberben kezdődtek el. Nyiri Tibor
polgármester március 10-én a helyszínen is
megtekintette az épülő csarnokot. Elmondta,
hogy kezdetben sok hátráltató tényező lassítot-
ta a kivitelezést: ilyen volt a talajrétegben a ko-
rábban elbontott cukorgyár maradványai, amit
el kellett szállítani. Ezen felül alig 50 cm mélyen
már jelentős talajvíz található, ami ugyancsak
hátráltatta a szakembereket a munkában, hiszen
a három méter mélyre tervezett gáz és elektro-
mos vezetékeket így nem lehetett az előzetes
tervek szerint lefektetni. Így ennek a megvaló-
sítása jelentős többletköltséget igényelt, amit
sem a kivitelező sem pedig a város nem tud biz-
tosítani. – Ezért most várni kell, amíg folytatód-

hat a munka. A nehézségek ellenére is a kivite-
lező a DE-EL Bau Kft. jó ütemben haladt az épít-
kezéssel – mondta a polgármester. Cikkünk
megírása pillanatában a vázszerkezet teljesen

elkészült, a kivitelező emberei amint rendezőik
a gáz és elektromos vezetékek okozta probléma,
hozzálátnak a belső munkálatokhoz. A polgár-
mester elmondta, hogy folyamatosan keresik a
csarnokot és a szomszédságában található fel-
újított közraktár bérlőit, vállalkozóit. Hozzátette:
amint elkészül a csarnok, a szervizút, a kamion-
parkoló másik fele egyszerre lesz jelen itt a múlt,
a jelen és a jövő. A szerencsi cukorgyár több
mint 100 évig biztosított megélhetést több ezer
embernek. – Egy új cukorgyár felépítése hozzá-
vetőlegesen 100-120 milliárd forintból valósul-
hatna meg, ami mellé jelentős magántőke is
szükséges, így ez illúzió. Ha új cukorgyár nem is
épül a közeljövőben fontos, hogy továbbra is
funkciót találjunk a volt területnek. Ezt csak úgy
lehet elérni, ha vállalkozók települnek be, és ve-
szik igénybe a közraktárat és csarnokot, mely
utóbbi akár élelmiszergyártásra is alkalmas –
hangsúlyozta a polgármester.

FELÚJÍTJÁK AZ „R-ÉPÜLETET”

VÁRJÁK AZ ÚJ CSARNOKOK BÉRLŐIT

Az idén nyárra elkészül a felújított piac.

Hamarosan új homlokzat díszíti az épületet.
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Szarvas Péter 
római katolikus 

plébános
Kedves Olvasók! Ked-
ves ünnepre készülő

testvérek! Csodálatos
élmény, amikor egy ün-

nep igazi értelmét felfogjuk, és
azonosulni tudunk annak mondanivalójával.
Húsvét azon ünnepek közé tartozik, amelyet
emberileg nem könnyű megismerni. Húsvét ün-
nepe ugyanis a természetfölötti világba akar
elvezetni bennünket. A természetfölötti világot
azonban nem lehet csupán csak az evilági ér-
zékszervekkel megismerni. Szükség van a meg-
előlegezett bizalomra a természetfölötti világ
hittel való felismerésére. Húsvét titkát azért ne-
héz sok embernek felismerni, mert nem ismeri
az Istent, és az Ő természetfölötti világának
csodálatos létét. Jézus feltámadását csak az Is-
tenbe vetett hittel lehet megérteni és felismer-
ni. Hiába látják a Jézus sírját őrző katonák a fel-
támadás tényét, mégsem akarnak hinni még
saját szemeiknek sem. Hiába hallja a tényeket
a főpap és az írástudók, nekik be kellett volna
ismerniük, hogy tévedtek. A feltámadás Jézus
korában sem mindennapi esemény. Jézus kö-
zelében élők is nehezen tudják megérteni, fel-
fogni az Ő feltámadását, pedig több alkalom-
mal beszél halála előtt arról, hogy hamarosan
megölik, de harmadnapra feltámad. Még Mária
Magdolna is azt hiszi a temetőkertben, hogy a
kertészt látja maga előtt. Csak miután nevén
szólítja Jézus, megkapja a hit ajándékát, esik le

a lelki szemeiről a lepel, amely hitének látását
nyitja meg. Ugyan ezt élik meg az emmauszi
tanítványok, akik csak a vacsora közben isme-
rik fel Jézust a kenyértörésben. Jézus sorra fel-
tárja magát előttünk, és ha mi észrevesszük Őt,
akkor mi is fel fogjuk tudni ismerni az életünk-
ben. Nekem kell elindulni a feltámadt Jézus felé
bizalommal, mert a feltámadt Jézust nem tud-
juk másképp felismerni, mint a hit vágyával, és
az isteni szeretet kegyelmével. Isten szeretné
Önmagát mindenkinek feltárni, de rajtunk mú-
lik, hogy felnyitjuk-e szemeinket, és felismer-
jük-e azokat a jeleket, amelyeket már Isten elő-
re feltárt nekünk önmagáról. Még a Jézushoz
közelálló személyek is nehezen ismerték fel a
feltámadottat. Teste már a természetfölötti vi-
lág létéhez tartozott. Fontos megtalálnunk,
hogy a mi életünkben mi lehet az a jel, amely
felnyitja hitünket és lelkünk különleges látását
a természetfölötti világ csodálatára. Az emma-
uszi tanítványok példája bennünket is el tud
vezetni arra, hogy hitünk szeméről a fátyol fel-
lebbenjen, és tisztán tudjuk meglátni Isten cso-
dálatos világát, és fel tudjuk ismerni a feltáma-
dott Jézust életünk zarándokútján. Az emma-
uszi tanítványokhoz csatlakozó Jézust útköz-
ben a tanítványok hallgatták, aki feltárta a
Szentírás soraiból, hogy mindennek így kellett
történnie. Nekünk is gyakran kell kezünkbe
venni a szentírást és más vallásos témájú köny-
veket, hogy Istent, és az Ő világát egyre jobban
megismerjük. A feltámadt Jézus igazi egyéni-
sége megnyílik számunkra a megismerés által.
A következő lépés volt, hogy befogadták ott-

honukba, és megosztották Jézussal az ottho-
nukat és ennivalójukat. Gyakran kell nekünk is
kinyitni az életünk ajtaját Jézus számára, hogy
otthonra találjon a mi életünkbe is. Jézus meg-
áldja otthonunkat, megáldja életünket, részévé
válik mindennapjainknak. De keresni kell Őt az
Ő otthonában, a templomban is. A tanítványok
miután felismerték Jézust, azonnal visszamen-
tek Jeruzsálembe, hogy a közösséget keressék,
amely Jézus jelenlétének a közössége volt. Az
Egyház, Jézus misztikus, titokzatos testének a
közössége. Nekünk is ebben kell felismerni a
Feltámadottat. Miután Jézus jelét adta önma-
gának a kenyértörésben, rögtön felismerte őt
a két emmauszi tanítvány. A szentmise és a
szentáldozás kegyeli pillanataiban Jézus szá-
munkra is feltárja önmagát. Kérem Istent, és
kívánom, hogy sokaknak közülünk nyíljék meg
a hitük, a lelki látásuk, a természetfölötti világ-
ra, hogy rajtunk is átragyogjon az Isten megis-
merésének a fénye. Ez adja meg a feltámadott-
ba vetett hitünket és adja meg lelkünk tisztán-
látását a felismerés boldog találkozását Húsvét
ünnepén. Áldott Húsvéti ünnepeket kívánok!
Szarvas Péter plébános.

Csejoszki Szabolcs 
görögkatolikus

parókus
Nincs itt, feltámadt!
Nagyböjt folyamán,

Urunk feltámadásának
ünnepére készülve sokféle

gondolat fogalmazódik meg az
emberben. A böjtölésnek a legfőbb célja, hogy
a szeretet Istenét tudjuk szemlélni, leginkább
az Ő személyét próbáljuk megismerni. Meggyő-
ződésem, hogy napjainkban csak így tudunk él-
ni, bízni és húsvétot ünnepelni.
Vajon vannak-e közöttünk, akiben nem fogal-
mazódtak meg az elmúlt időszakban vagy a
napokban a csüggedés,az elkeseredés, és a fé-
lelem nyomasztó gondolatai? Hallva a tragikus
híreket, látva a körülöttünk tomboló járványt,
érezve testet lelket meggyötrő fájdalmát fel-

HÚSVÉTI GONDOLATOK
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tesszük a kérdést hol a húsvéti öröm, hol a vi-
gasztalás? A zsoltáros így fogalmazza meg
ugyanezt a tapasztalatot „Mély verembe tet-
tek engem, sötétségbe és a halál árnyékába”
(Zsolt 88(87), 7) A verembe esett ember, ugyan
látja a kiutat,de önerejéből képtelen kimászni
onnan. Hallja az ágak reccsenését, de már ki-
csúszott lába alól a talaj és már el is süllyedt.
Ezt érezzük életünk nagy megpróbáltatásai so-
rán. A verembe esett ember kilátástalan hely-
zetében egy dolgot tehet, segítségért kiált. Az
evangéliumok üzenete és az egyház tanítása
szerint nekünk nem akárki siet a segítségünkre.
Maga Krisztus az, aki jó pásztorként megkeresi
a rábízottakat, senkiről, még a századik elkó-
borló bárányról sem feledkezik meg. A legkö-
zelebb szeretne hozzánk kerülni. Szent Pál
apostol Krisztus értünk vállalt keresztáldozatá-
ról így ír:” Ő az Istennel való egyenlőségét nem
tartotta olyan dolognak, amelyhez feltétlenül
ragaszkodnia kell, hanem kiüresítette magát,
szolgai alakot öltött, és hasonló lett az ember-
ekhez,…engedelmeskedett mindhalálig, még-
pedig a kereszthalálig.” (Fil 2,6-8) A megmen-
tőnk a vigasztalónk nem a világ felett uralkodó
megközelíthetetlen úr, hanem az emberrel
együtt szenvedő a halál sötétségét is magára
vállaló szeretet Istene. Ha rá figyelünk és az Ő
példáját követjük ma is megérezzük gondos-
kodását, hiszen mindnyájan az ő képe és ha-
sonmása vagyunk. Az Ő szeretete valósul meg
egy vigasztaló telefonhívásban, az egymásért
elmondott imákban, egy szatyor élelmiszer át-
adásában, amikor nem tudunk otthonainkból
kimozdulni, a betegeket gondozók küzdelmé-
ben.

Ma is jogunk van húsvétot ünnepelni! Mert az
angyal szava amit a sírhoz siető kenethozó asz-
szonyoknak mondott „Miért keresitek az élőt
a holtak között? Nincs itt feltámadt.”(Lk 24,6)
reménytelenségben, gyászban, félelemben és
szenvedésben ma még inkább aktuális. Napja-
inkban maszkban és távolságot tartva ugyan,
de lélekben mégis közel, reményteljes szívvel
mondjuk: Krisztus Feltámadt! – Valóban Feltá-
madt!

Balázs Pál 
református
lelkipásztor

Ki hengeríti el ne-
künk a követ…?

A Márk evangéliuma
alapján olvassuk, hogy ami-

kor elmúlt a szombat néhány asszony korán reg-
gel elindult Jézus sírjához, hogy drága kenettel
megkenjék Jézus holttestét. Menet közben azon
szomorkodtak, hogy ki hengeríti el a nehéz kö-
vet a sír bejáratáról. Aztán, amint felnéztek lát-
ták, hogy a kő el van hengerítve, pedig igen
nagy volt. Sokan azt szerették volna, hogy az a
szombat ne múljon el. Maradjon Jézus a sírban.
A farizeusok temetni szerették volna Jézust és
az egész Jézus ügyet. Ám a szombat elmúlt és
eljött húsvét reggele, mert Krisztus legyőzte a
halált és feltámadt a halottak közül.
Az elmúlt esztendőben a világjárvány miatt a
templom falain kívül, a szűk családban vagy
éppen magányunkban ünnepeltük húsvétot.
Zárva voltak a templomok. Most egy évvel ké-
sőbb reménykedünk, hogy az egy héttel ezelőtt
ismét bezárt templomokat húsvétra megnyit-

hatjuk és gyülekezeti közösségben ünnepelhe-
tünk. Sajnos a vírus terjedésének hullámgörbé-
je nem ezt sejteti velünk. Nagy kő van a mi szí-
vünkön is. A világ szívén. Ahogyan az asszo-
nyok is megállapították, Jézus sírjával kapcso-
latosan. Mi is ezen töprengünk: Kicsoda oldja
meg, hárítja el ezt az óriás járványkövet a világ
szívéről? Az asszonyok szomorúan, lehorgasz-
tott tekintettel mentek a sír felé, a temetőkert
felé. Így járjuk mi is igen gyakran az utunkat, a
temetőket a gyászunkkal, fájdalmunkkal. Meg-
oldatlanok a gondjaink, sziklaként nehezednek
ránk az élet terhei. „Igen nagy volt a kő”. Igen
nagy a mi terhünk és félelmünk is. 
Aztán úgy olvassuk tovább, hogy amint felnéz-
tek, látták, hogy a kő el van hengerítve. A Bib-
liában ezt olvassuk: „Nézzünk fel Jézusra, a hit
szerzőjére és beteljesítőjére… aki vállalta a ke-
resztet…”. Egy kánon ének szavai így hangza-
nak: „Ne aggodalmaskodjál, nézz Jézusodra
fel..” Krisztusra tekintve oldódnak meg, henge-
ríttetnek el a súlyos gondok. Isten segítsen
bennünket, és ezt a világot, hogy ebben a hely-
zetben mi is tudjunk Rá tekinteni. Nézzünk az
Ő keresztjére föl, lássuk meg a nyitott sírt és a
feltámadást. 
Ebben az évben már sokan mentek el a minden
élők útján, tragikus hirtelenséggel, fiatalon,
vagy az élettel betelve, megfertőződve e jár-
ványban. Isten ereje és hatalma az, ami a ne-
héz követ elhengerítheti! A feltámadás ünne-
pére készülve hordozzuk imádságban földünk
gyógyulását, és ha zárt templomajtókkal ér is
bennünket húsvét, akkor nyíljanak a szívek, aj-
kak a feltámadott Úr magasztalására. Áldott
ünnepet kívánok!
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Dr. Szemán György (fotónkon) szülész, nőgyógyászt már sokaknak
nem kell bemutatni, hiszen a szerencsi lakosok is sokszor találkozhattak
vele a bekecsi magánrendelésén, ahol 10 évig praktizált. Léhen született
– község az Észak-Magyarországi régióban, Borsod-Abaúj-Zemplén me-
gyében, a Szikszói járásban –, kezdetben ott tanult. Édesapja vasutas
volt, ezért pár év után a jobb megélhetés miatt Miskolcra költözött a
család, majd Martinkertvárosban vagy régebbi nevén Martintelepen
építkeztek, jelenleg is itt él. – Három gyermekem született. Fiam másod -
éves joghallgató a Pázmány Péter Katolikus Egyetemen. Lányaim köz-
gazdászok, a fiatalabbik Budapesten él, az idősebbik Angliában dolgozik.
Nyárra várjuk első unokánkat, Aminát, aki brit és magyar állampolgár
lesz – mondta az orvos. Az általános iskola elvégzése után a Földes Fe-
renc Gimnáziumban, majd ezt követően Debrecenben az egyetem or-
vostudományi karán végzett 1982-ben. – Diplomám megszerzését kö-
vetően a Vasgyári Kórházban kezdtem el dolgozni (1991-ben a kórház
neve Diósgyőri Kórház és Rendelőintézet lett, de a köznyelv változatlanul
Vasgyári Kórházként emlegette), összesen 17 évig dolgoztam itt, majd
összeférhetetlenségi okokból 1999-ben munkahelyet váltottam így ke-
rültem a Semmelweis Kórházba, mellette magánpraxisban 12 évig a me-
zőkövesdi szakrendelőben dolgoztam egészen addig amíg a város
egészségügyileg Miskolchoz tartozott – mondta az orvos. 2017-ben Mis-
kolc valamennyi kórházának az összevonása megtörtént, így létrejött
egy nagy „mamutkórház” a B.-A.-Z. Megyei Központi Kórház. 2018-ban
lett nyugdíjas, de utána is sokat besegített részállásban a volt kollégái -
nak. – A 2017-es kórházi összevonás részemről nem tetszett, sok volt a
macera, új helyre kellett költözni, ezért úgy döntöttem, hogy elfogadom
dr. Bobkó Gézának, a Szántó J. Endre Egyesített Szociális és Egészségügyi
Intézet igazgató főorvosának az ajánlatát és hetente egy alkalommal
itt Szerencsen rendelek, mellette pedig folytatom a magánpraxist 

– mondta az orvos. Hozzátette: 38 évig volt szülész, nőgyógyász és több
mint 5000 gyermeket segített a világra. – Az egyik alkalommal két szü-
lés is volt egyidőben, ráadásul mindkét édesanya ikreket várt. Jól em-
lékszem, mivel egymás mellett voltak két külön szobában, szinte per-
cenként rohantam át egyik szülőtől a másikhoz, ám végül minden rend-
ben alakult. Sok hasonló csodálatos élményem van, ezért, ha újrakezd-
hetném az életemet akkor is ezt a gyönyörű hivatást választanám 
– hangsúlyozta az orvos. Dr. Szemán György szabadidejében sokat olvas,
vadászik és képeket fest. Ez utóbbit nemrég kezdte el, mint új hobbit.

Dr. Papp Miklós (fotónkon) ortopéd sebész, (PhD Med Habil egyetemi
docens) 1962-ben született Gyöngyösön. Az ortopédia az orvostudomány
azon ága, amely a mozgási szervrendszer statikájával, dinamikájával, a
csontok illetve ízületek, rendszerbetegségeivel, sérüléseivel foglalkozik.
A Szántó J. Endre Egyesített Szociális és Egészségügyi Intézetben – to-

vábbiakban ESZEI –, március 16-án tartott elsőként rendelést az
ortopédián. Elmondta, hogy korábban már több alkalommal is járt
Szerencsen, az ESZEI-ben pedig remekül fogja magát érezni. Egye-
düli gyermekként nőtt fel a családban, szülővárosában járt általá-
nos iskolába és gimnáziumba is, majd ezt követően a Debreceni
Egyetem Orvostudományi Karán végzett. 1986-ban végzett az
egyetemen és rögtön ezt követően elhelyezkedett a B.-A.-Z. Me-
gyei Kórház és Egyetemi Oktató Kórház Ortopéd-Sebészeti Osz-
tályán, ahol egészen 2021. március elsejéig dolgozott. – Végigjár-
tam a ranglétrát, adjunktus, főorvos, majd osztályvezető főorvos
voltam. Az új törvény kapcsán nem írtam alá a kórházzal a szer-
ződésemet. Miskolcon magánrendelésem van, emellett a MÁV-nál
rendelek, illetve március 16-tól hetente egy alkalommal a szerencsi
rendelőintézetben fogadom a betegeket – ismertette az orvos.
Hozzátette: a 65 év felettiek 10 százalékának protetizálást igénylő
térdkopása van és 6 százaléknak csípőkopása van. Óriási tömege-
ket érint és egyre jellemzőbb, hogy már fiatalok is érkeznek az or-
topédiára. – Nagyon gyorsan fejlődik az orvostudománynak ezen
ága, elsősorban az implantátumokra gondolok, amelyek egyre job-
bak, hosszabb élethűek és komfortosabbak. Rohamtempóban fej-

lődnek az említett implantátumok pontosságát elősegítő módszerek is,
gondolok itt a robot-asszisztált térdprotézisekre – hangsúlyozta az orvos.
Papp Miklósnak két gyermeke van és fél éves unokáját a koronavírus-
járvány miatt az elmúlt időszakban csak pár alkalommal látta. Szabadi-
dejében szeret olvasni, kutyájával sétálni és játszani.

MINIPORTRÉ: DR. PAPP MIKLÓS

MINIPORTRÉ: DR. SZEMÁN GYÖRGY



Különleges ez az épület több szempontból is. A
Rákóczi út – mely a város főutcája és akkor még
a hegyaljai településeket összekötő főút is –, to-
vábbá a környező utcák nagyjából az 1800-as
évek végétől átalakultak kisvárosi jellegűvé, a
boltok és lakóházak egymáshoz érnek a tűzfa-
laikkal, azaz úgynevezett zártsorú beépítésűvé
válik az utcakép. A címben szereplő villa azon-
ban nem ilyen, hanem a járdától hátrébb épült,
csak egy oldala van kint az utcavonalon, a másik
három homlokzat a kert területére néz. Nem
csatlakozik egyik szomszédjához sem, így az-
után nem követi sem a Posta utca, sem a Jókai
utca vagy a Huszárvár utca megjelenését, ma-
gányosan áll, mint egy egykori gazdag villane-
gyed megmaradt túlélője. Nem sok igazi nagy-
polgári eklektikus-historikus villaépületet isme-
rünk a városban, bár a Rákóczi út elején egykor
két jelentős, és hasonló jegyekkel bíró kúria is
állt, az egyik cukorgyári vendégházként üzemelt
a helyén álló áruház építése miatti lebontása
előtt, a másik pedig a mögött lehetett, és az
egykori dr. Paczauer-féle gyógyintézetként sze-
repel a régi képeslapokon. Egy épületet lehet
még a villák közé sorolni talán, a Városháza mel-
letti Petrikovics házat, de annak kisvárosi polgári
karaktere egyszerűbb. De mi is az az eklektikus
stílus a címbeli épületen? A történeti építészeti
korszakok, mint a gótika, a reneszánsz (pl. a Rá-
kóczi vár néhány fennmaradt ablakkerete), vagy
a klasszicizmus után jelenik meg az 1800-as évek
második felében a historizmus kora, melyben
minden korábbi stílus másolásával, újra alkalma-
zásával épültek a neoromán, a neoklasszicista,
vagy a neogótikus középületek (mint a magyar
parlament is). Ebben a korban ezeknek az épí-

tészeti stílusoknak a szabályai szerint kellett a
homlokzatokat, a díszítéseket, az arányokat ki-
alakítani. A stílusok egy időben történő tobzó-
dása a század végére már oda vezetett, hogy
elkezdték a stílusjegyeket keverni, és minden ko-
rábbi szabályt felrúgva, csak az adott épület mu-
tatós megjelenését valamiféle egyedi és szub-
jektív arányrendhez igazítva tervezték az első
háború előtti aranykor konjunktúrájában, egyre
nagyobb mennyiségben, a villákat és középüle-
teket, később áruházakat, múzeumokat, lovar-
dákat, és más csodákat. Ez már az eklektika ko-
ra. A stíluskeveredést és a látszólagos összevisz-
szaságot tekinthetnénk hanyatlásnak is, azon-
ban ne legyünk igazságtalanok. Az építészek
klasszikus tanulmányai, a szabályok, arányrend-
szerek fennmaradása nagyon szép, jó arányú,
tetszetős és szemet gyönyörködtető, valamint
a mai napig jól használható épületeket eredmé-
nyezett. Ne felejtsük azt a tény sem, hogy egész
városrészek épültek ebben a századforduló kö-
rüli időszakban egységes megjelenéssel, mint
Szerencs, Miskolc, vagy akár Budapest vagy Bécs
teljes belvárosa, és mai napig szeretjük ezeket
a meghatározó, hangulatos városrészeket. A
Posta utcai villaépület is ebben a korszakban
épülhetett, eklektikus stílusban. Evvel a szabad
formálással indult el egyébként a stílusok kö-
töttségei alóli teljes felszabadulás is, először a
szecesszió burjánzó megjelenésével, a háború
után pedig a bauhaus-os, majd modernista fel-
fogással az építészetben, mely egészen a mai
napig tart, nem mindenki örömére. A „kocka-
építészet” mellett szerencsére van még más mo-
dern mai stílus is, mint például az organikus (lásd
pl. a Művelődés Házát Sárospatakon), vagy a re-
gionalista építészet (lásd pl. a piac épületét Tar-
calon). A címbeli épületet egy nagy sátortető
alatt alakították ki, abból a bejárati rész áll csak
ki kisebb nyúlványként, továbbá az egykori kert

felé egy faszerkezetű veranda. Az utcák keresz-
teződésénél lekerekített díszesebb sarokrész lát-
ható, a fal csíkozásával, kváderezésével, az ab-
lakok körüli keretezés timpanon szerű felső le-
zárásával. A többi ablak keretezése kissé egy-
szerűbb, az ablakok és az eresz alatt profilos pár-
kányok húzódnak, a lábazat pedig faragot cik-
lopkőből van. Az egyik legszebb épületrész a fa-
oszlopos veranda, melynek egy részét sajnos
befalazták. Az oszlopok tetején cirádásan fara-
gott deszkacsipke sarokelemek vannak, a víz-
szintes gerenda felett lécekből készült apácará-
csos sáv díszíti a homlokzatot, a tető állókorcos
bádogos fedést kapott, az oldalán fűrészfogasra
vágott deszkázással. Figyelemre méltó a villa ke-
rítése is, a lábazat nagyméretű faragott kövek-
ből és ferde tetejű kő fedlapokból készült, a ke-
rítéselemeket íves tetejű klasszikus Haidekker-
rács elemekkel oldották meg. A lakóépület funk-
ció után az épületet az eltelt évtizedekben sok
mindenre használták, volt iroda, orvosi rendelő,
művelődési intézmény vezetősége, raktár, de saj-
nos az utóbbi legalább másfél évtizedben hasz-
nálaton kívül állt. Csodálkozik az ember, hogy a
tulajdonosa hagyja elpusztulni egy értéktárgyát,
és az ilyen ésszerűtlennek tűnő jelenség mögött
az emberek valami furcsaságot, vagy akár „tur-
pisságot” sejtenek. Még egy kis idő a jelenlegi
állapotában, és a ház gazdasági értéke a nullá-
hoz fog közelíteni, pedig jellegzetes példája ez
az épület a századfordulós villáknak, ezért min-
denképpen értékes és egyedi színfoltjává vál-
hatna Szerencsnek. Alkalmas lehetne villalakás-
nak, kávéháznak, elegáns irodaháznak, de ud-
vari bővítéssel akár könyvtárnak is. Felújítása,
értelmes használata a város történelmének egy
korszakát tudná bemutatni, és a település szé-
leskörű kultúrájának elemeként biztosítaná a
múlt és a jövő egymásra épülését.

Salamin Ferenc
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A Posta utca és a Jókai utca sarkán áll
egy romos állapotú villaépület, mely
különleges megjelenésével Szerencs
egyik gyöngyszeme lehetne, ha tulaj-
donosai nem hagyták volna a pusztu-
lás felé elindulni. 

EKLEKTIKUS VILLA A BELVÁROSBAN

Fotó: Salamin Ferenc

Fotó: Salamin Ferenc
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A házi segítségnyújtás olyan gondozási forma,
mely az igénybe vevő önálló életvitelének
fenntartását, szükségleteinek megfelelően la-
kásán, lakókörnyezetében biztosítja, amelynek
alapelve, hogy az idős ember a lehetőségekhez
képest minél tovább maradjon meg saját ott-
honában. A házi gondozó feladatai ellátása so-
rán segítséget nyújt ahhoz, hogy az ellátást
igénybe vevő fizikai, mentális szociális szükség-
lete saját környezetében, életkorának, élethely-
zetének és egészségi állapotának megfelelően,
meglévő képességeinek fenntartásával, fel-
használásával, fejlesztésével biztosított legyen.
Jelenleg 46 fő szociális gondozó és 18 fő szo-
ciális segítő látja el a településeken élő jelenleg
394 fő ellátott gondozását. A koronavírus-jár-
vány miatt ez a szám napról napra változik, a
vírusban életüket vesztő idős ellátottak halála
miatt, az így fellépő üresedést a folyamatosan
érkező igények következtében azonnal feltöl-
tik. A jelzőrendszeres házi segítségnyújtás az
időskorú, valamint a fogyatékos személyek ré-
szére biztosított olyan ellátási forma, amelynek
segítségével fenntartható az ellátást igénybe
vevő saját lakókörnyezetében történő bizton-
ságos életvitele, továbbá megelőzhetők olyan
sorozatos krízis helyzetek, amelyek a későbbi-
ekben bentlakásos intézményi elhelyezést in-

dukálhatnak. A szolgáltatás a segítő munka jel-
legéből adódóan szorosan összefügg, és ezért
ráépül a házi segítségnyújtásra. A házi segít-
ségnyújtásban dolgozó gondozók szakmai ta-
pasztalatait és tudását felhasználva folyamatos
készenléti rendszerben működik. Az alapszol-
gáltatás igénybevételének feltétele, hogy az
igénylő mentális és fizikai állapota olyan le-
gyen, amely lehetővé teszi a rendszer megfe-
lelő használatát. A jelzőrendszeres házi segít-
ségnyújtás az ellátott részére biztonságot
nyújt, oldja a magánytól és a tehetetlenségtől
való szorongás és félelem érzését. A jelzőrend-
szeres házi segítségnyújtás megszervezésével
a szociális gondozó számára lehetőség nyílik
arra, hogy azonnal, vagy nagyon rövid idő alatt
a szolgáltatást igénybe vevő lakásán segítsé-

get nyújtson egy-egy kialakult krízishelyzet
megoldásában. A szolgáltatás 2005 került ki-
építésre a kistérségben 110 db jelzőkészülékkel,
jelenleg ez a szám már 360 db. A fenntartó
számára a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás
működtetése 2010-óta nem kötelezően ellá-
tandó feladat, a kistérség plusz szolgáltatás-
ként biztosítja a lakosság részére mind a 18 te-
lepülésen. A jelzőkészülékek elosztása a kistér-
séghez tartozó települések között. A legfris-
sebb adatok szerint. Alsódobsza 9 fő, Bekecs
16 fő, Golop 9 fő, Legyesbénye 8 fő, Mád 17 fő,
Megyaszó 16 fő, Mezőzombor 17 fő, Monok 18
fő, Prügy 17 fő, Rátka 44 fő, Sóstófalva 9 fő,
Szerencs 85 fő, Taktaharkány 17 fő, Taktakenéz
14 fő, Taktaszada 18 fő, Tállya 17 fő, Tiszalúc 19
fő, Újcsanálos 10 fő.

JELZŐRENDSZER
AZ ELLÁTOTTAK BIZTONSÁGÁÉRT

Alig ült el a farsangi láz izgalma, az óvo-
dások máris a következő ünneplésre mél-
tó alkalomra készültek. A nemzetközi nő-
napra szerkesztőségünk március 3-án a
Napsugár Óvoda, Százszorszép csoport
műsorának a próbájába tekinthetett bele.
A zenés, táncos előadásra a gyermekek
már hetekkel korábban elkezdték a felké-
szülést. Az óvodapedagógusok elmond-
ták, hogy a csöppségek saját kezűleg ké-
szítették el az előadás kellékeit, a verse-
ket pedig még játék közben is szorgalma-
san ismételgették. A műsort március 8-
án mutatták be, ám a koronavírus-járvány
miatt nem a szülőknek, hanem az intéz-
mény női dolgozóinak.

A házi segítségnyújtás szociális alapel-
látási formaként, az SzTcKT fenntartá-
sában 2020-ban továbbra is szervezet-
ten, hatékonyan látja el feladatát a kis-
térség 8 településén (Szerencs, Bekecs,
Legyesbénye, Mád, Monok, Mezőzom-
bor, Rátka, Taktaszada).

NŐNAPOT ÜNNEPELTÉK AZ ÓVODÁBAN

A kicsik lelkesen készültek a műsorral.
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Az orvosok és az egészségügyi dolgozók kö-
telező kirendelhetőségét, változtak az orvos-
bérek. Érintette a hálapénzt, a másod- és har-
madállásokat, a magánpraxisok rendelési fel-
tételeit, kollektív szerződéseket, plusz juttatá-
sokat, valamint a szabadságok kiszámolását.
A kormány szorgalmazza és pénzügyileg is
preferálja az úgynevezett praxisközösségeket.
Ez egy adott térségen belül minimum öt házi-
orvosi szolgálat közös munkáját, összefogását
jelenti. Tilos lesz hálapénzt adni az orvosoknak.
Március 1-jétől a Nemzeti Védelmi Szolgálat
(NVSZ) ellenőrzi az egészségügyi szolgálati jog-
viszonyban állóknál a hálapénz elfogadását. Ja-
nuár elsejétől ugyanis a vesztegetés jogszabá-
lyi tényállása kibővült a büntető törvénykönyv-
ben a hálapénzzel. Csakis kizárólag ajándék-
tárgy adása vagy elfogadása megengedett,
készpénz vagy minden más ellenszolgáltatás
értékhatártól függetlenül a büntető törvény-
könyvbe ütközik. A jogszabálymódosítások
természetesen a Szántó J. Endre Egyesített
Szociális és Egészségügyi Intézettet – további-
akban ESZEI –, is érintette. – Az egész ország-
ban jelentős változásokat hozott ez, valameny-
nyi egészségügyi dolgozónak, szóval ez nem

egy kis dolog volt – válaszolta megkeresé-
sünkre dr. Bobkó Géza (fotónkon). Az igazga-
tó főorvos így folytatta: – Leszűkítve a szeren-
csi egészségügyre, a mi életünkben is jelentős
a változás. Az állam megítélésem szerint arra
törekedett, hogy szeretne velünk, az egészség-
ügyi dolgozókkal, orvosokkal, nővérekkel egy
adott helyzetben rendelkezni, mozgósításokat
és átcsoportosításokat végrehajtani – mondta
az igazgató főorvos. Hozzátette: a rendelőin-
tézetben mindenkit tájékoztattak előre a tör-
vényváltozásokról, három dolgozó kivételével
mindenki aláírta az új munkaszerződését. – A
rendelőintézetben próbáltunk tájékoztatást
adni a dolgozóinknak, ahogyan ezt a törvény
is előírta. Ezután volt egy személyes dolgozói
elbeszélgetés is. Dolgozóink nagy többsége ná-
lunk maradt és ezzel elfogadta az új jogvi-
szonyt – hangsúlyozta az igazgató főorvos. El-

mondta, hogy a közalkalmazottakat tekintve
62 dolgozóból 59 dolgozó aláírt, ebből egy dol-
gozó a jogviszonyváltozás ellenére sem akart
már itt dolgozni, korábban is tervezte a fel-
mondását. A második személy szintén hasonló
pályamódosításra készült, míg a harmadik sze-
mély valóban jogviszonyváltás miatt mondott
fel. – Arányait tekintve én úgy gondolom, hogy
ez a három dolgozó végső soron nem rendí-
tette meg az intézetünk szakmai állományát –
közölte az igazgató főorvos. Más szabály vo-
natkozik azonban a vállalkozó státusszal ren-
delkező orvosokra, nővérekre. – A vállalkozó
orvosok, nővérek, asszisztensek szintén nagy
számban maradtak. Összesen heten nem írták
alá az új jogviszonyt. Ők is leginkább kényszer-
ből mert a főállású munkájukkal nem tudták
összeegyeztetni a rendelést. Azt mondták a
dolgozóink, hogy szeretnek ide járni, itt dol-
gozni, jól érzik itt magukat, remek a munkahe-
lyi légkör, nem a körülmények miatt határoztak
így – mondta az igazgató főorvos. Kiemelte,
hogy leginkább két szakrendelést érintett: a
nőgyógyászat és a szemészetet, de mivel en-
nek már korábban a tudatában voltak, március
1-jére pótolták az említett szakrendeléseken a
kiesett orvosokat és nővéreket. A törvénymó-
dosítások dr. Bobkó Géza igazgató főorvost is
érintette, hiszen a magánpraxisát vagy az igaz-
gatói állása között választania kell. – Összefér-
hetetlenség engem is érintett, azonban az élet-
belépés előtt egy héttel hoztak egy olyan jog-
szabály-módosítást, ami felmenti azokat sze-
mélyeket az összeférhetetlenség alól – két év
időtartamra –, akik hasonló szituációban van-
nak. Én azzal a feltétellel vállaltam még ezt a
két évet, hogy a dolgozók többsége ebbe be-
leegyezett, és kiállnak mellettem – hangsú-
lyozta az igazgató főorvos.

Az egészségügyi szolgálati jogviszony-
ról szóló még tavaly októberben elfo-
gadott törvény, illetve a hozzá kapcso-
lódó, időközben megjelent rendeletek
alapjaiban szabják át az egészségügy
rendszerét. A március 1-jén életbelé-
pett törvény szerint többek között új
alkalmazási szabályok léptek életbe,
ezek közé tartozik, hogy az orvosok fi-
zetése három lépcsőben jelentősen
emelkedik és tartalmazza a hálapénz
kivezetését is.

VÁLTOZÁSOK AZ EGÉSZSÉGÜGYBEN

Dr. Bobkó Géza szerint is komoly változások előtt áll az egészségügy.
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SzerencSi PolgármeSteri HivAtAl
Cím: 3900 Szerencs, Rákóczi út 89. Tel.: (47) 565-200. A hivatal ügyfélfo-
gadási ideje: hétfő: 8–12 óráig, szerda: 8–12 és 13–16 óráig, péntek: 8–
12 óráig. Fogadóórák: Nyiri Tibor polgármester: minden szerdán 14 órától,
előzetes időpont-egyeztetéssel: Tel.: (47) 565-202.

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 igaz-
gató főorvos. Titkárság: (47) 561-028, fax: (47) 361-558, internet:
www.eszei.hu. Szakrendelések időpontjai és további információk a ren-
delőintézet honlapján. A szerencsi Egyesített Szociális és Egészségügyi
Intézet tájékoztatja betegeit, hogy március 8-tól határozatlan ideig a
koronavírus-járvány miatt az egynapos sebészeti ellátás szünetel. Az
intézményben ambuláns műtéteket sem végeznek.

KormányHivAtAloK
Szerencsi Járási Hivatal Foglalkoztatási Osztály. Cím: 3900 Szerencs,
Kassa utca 23. Tel.: (47) 361-909, (47) 560-241, (47) 364-509. E-mail cím:
foglalkoztatas.szerencs@borsod.gov.hu Ügyfélfogadási rend: hétfő: 8-
12 és 13-15, kedd: 8-12, szerda: 8-12 és 13-16, csütörtök: 8-12, péntek: 8-
11.
Szerencsi Járási Hivatal Gyámügyi Osztály. Cím: 3900 Szerencs, Kos-
suth utca 3. Tel.: (47) 795-014, (47) 795-011, (47) 795-016, (47) 795-017,
(47) 795-019. E-mail cím: gyam.szerencs@borsod.gov.hu Ügyfélfogadási
rend: hétfő: 8-12 és 13-16, szerda: 8-12 és 13-16, péntek: 8-12.
Szerencsi Járási Hivatal Hatósági Osztály. Cím.: 3900 Szerencs, Rá-
kóczi út 63. Tel.: (47) 795-012, (47) 795-013, (47) 795-015, (47) 795-018.
E-mail cím: hatosag.szerencs@borsod.gov.hu Ügyfélfogadási rend: hétfő:
8-12 és 13-16, szerda: 08-12 és 13-16, péntek: 08-12.
Szerencsi Járási Hivatal Kormányablak Osztály. Cím: 3900 Szerencs,
Rákóczi út 89. Tel.: (47) 795-006, (47) 795-008, (47) 795-008, (47) 795-
245, (47) 795-246, (47) 795-247, (47) 795-248, (47) 795-249. E-mail cím:
kormanyablak.szerencs@borsod.gov.hu Ügyfélfogadási rend: hétfő: 8-18,
kedd: 8-14, szerda: 8-18, csütörtök: 8-16, péntek: 8-14.

Szerencsi Járási Hivatal Népegészségügyi Osztály. Cím: 3900 Sze-
rencs, Kossuth utca 3. Tel.: (47) 561-025. E-mail cím: nepegeszsegugy.sze-
rencs@borsod.gov.hu Ügyfélfogadási rend: hétfő: 8-15.30, szerda: 8-15.30,
péntek: 8-12.30.

ügyeleteS gyógySzertárAK
Alba gyógyszertár
Március 29. – április 4, április 26. – május 2.: 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 más-
nap reggeli nyitásig. (Orvosi ügyelet igénye szerint.)
Szerencs gyógyszertár
Április 5-11.: Cím: Szerencs, Gyár út 40. (Tesco Áruház). Telefon: (0647)
560-302, (0647) 560-303. Nyitva tartás: hétfő-szombat: 8-19 óráig, va-
sárnap: 8-16 óráig. Zárt ajtó melletti ügyelet: hétfő-szombat: 19-22 óra,
vasárnap: 16-22 óra. Készenlét: Naponta 22 órától a másnap reggeli nyi-
tásig. (Orvosi ügyelet igénye szerint.)
Centrum gyógyszertár
Április 12-18.: 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.)
Oroszlán gyógyszertár 
Április 19-25.: Cím: Szerencs, Bekecsi út 8. Telefon: (0647) 361 433. Nyit-
va tartás: hétfő-péntek: 8-19 óráig, szombat-vasárnap: 8-14 óráig. Zárt
ajtó melletti ügyelet: hétfő-péntek: 19-22 óráig, szombat-vasárnap 14-22
óra. Készenlét: Naponta 22 órától a másnap reggeli nyitásig. (Orvosi ügye-
let igénye szerint.)

KÖZÉRDEKŰ INFORMÁCIÓKKÖZÉRDEKŰ INFORMÁCIÓK

Házasságot kötöttek: Kabai Krisztina – Bodnár Richárd, Gris Ág-
nes Emese – Takács Márk, Dolányi Janka – Béki Balázs, Vinnai 
Bianka Viktória – Asztalos Áron, Imre Georgina – Dovák Dávid,
Tóth Boglárka – Kiss Máté, Szilvási Melinda – Marwitz Zoltán.
Elhunytak: Orosz Balázsné sz. Munkácsi Katalin (76), Spisák Jó-
zsefné sz. Kiss Julianna (74), Fodor László (80), Maczó Lajosné sz.
Gábor Erzsébet (95), Klamancsek Lajos (68).János (84), Soltész Ist-
ván Zsolt (53), Soltész Mercédesz (26).

ANYAKÖNYVI HÍREK 2021. MÁRCIUS



A kisvirágú füzike a liget-
szépefélék családjába
tartozó évelő, lágyszárú
gyógynövény. 30-80 cm-

es, molyhos, lándzsás le-
velű, vékony szárú. Július-

ban nyíló virágai aprók, hal-
vány rózsaszínűek, a hajtás felső ré-

szén laza fürtvirágzatot képeznek. Patakparto-
kon, útszéleken, erdőirtásokon találkozhatunk
vele, nedves réteken fellelhető egész Magyar-
ország területén. A népies nevén asszonyhaj-
nak nevezett növényt már az amerikai indiánok
is alkalmazták, égési sérüléseiket borogatással
csillapították. Leveles szára és virágos hajtása
is gyógyhatású, a leggyakrabban teaként, tink-
túraként vagy kapszula, illetve tabletta formá-
jában alkalmazzák. A kisvirágú füzikét elsősor-
ban prosztata-megnagyobbodás kezelésére és
megelőzésére használják, természetes gyulla-
dáscsökkentő hatása miatt azonban a nők szá-

mára is nagyon hasznos gyógynövény. Többek
között hólyaggyulladásra, vesetisztításra, a pe-
tefészek fertőzéseire és vizelési problémákra
ajánlott. Rendszeres fogyasztásával elkerülhető,
illetve megelőzhető a prosztata megnagyobbo-
dása, gyulladása, a prosztata szöveteinek kóros
elburjánzása. A kisvirágú füzike hatóanyagai
csökkentik a vizelések számát, egyúttal növelik
az egyszeri mennyiséget, a kiürülés hatékony-
ságát. Már a kellemetlen tünetek megjelenése
előtt, 40 éves kor felett elkezdhető a szedése,
a tünetek megjelenésekor pedig hamar mérsék-

li, meg is szünteti az állandó vizelési ingert, a
vizeletürítéssel járó fájdalmakat, a gyenge vize-
letsugarat, az utócsepegést, az ürítés nehézsé-
geit. Nőknél kíméletes, de hatékony gyulladás-
csökkentő hatása miatt hólyaggyulladás, hó-
lyagműködési elégtelenség esetén kiválóan
használható, nagy segítség a méh és a petefé-
szek fertőzéseinél is. A vesemedence-gyulladást
természetes úton kezeli, megszünteti a vissza-
térő húgyhólyag gyulladásokat, a vizeletürítési
nehézségeket, mérsékli a zavaró vizeletcsepe-
gést. Vitelki László, Gyógynövénybolt

Előző játékunk megfejtése: A páfrányfenyő javítja a memóriát, serkenti az agy működését,
jó hatású migrén ellen. Hatásosan alkalmazható asztma, allergia, Alzheimer-kór, szív-
és keringési betegségek esetén. Nyertesünk: Oraveczné Pintér Judit olvasónk a rovat tá-
mogatója, a Szerencsi Gyógynövénybolt (Szerencs, Rákóczi út 108.) ajándékcsomagját nyerte. Az
ajándékutalvány átvehető a Szerencsi Polgármesteri Hivatal recepcióján. Új kérdésünk: A kisvi-
rágú füzike rendszeres fogyasztásával mi kerülhető el? Megfejtéseiket április 12-ig postázzák
címünkre (3900 Szerencs, Rákóczi út 89.) vagy adják le a Polgármesteri Hivatal recepcióján.

A HÓNAP GÓGYNÖVÉNYE: A KISVIRÁGÚ FÜZIKE

Megjelent az emberi erőforrások minisztere
19/2021. (III.10.) EMMI határozata a 2021/2022-
es tanévre történő óvodai valamint általános
iskolai beiratkozásról. A miniszteri határozat ér-
telmében az említett nevelési évre, illetve tan-
évre történő beiratkozás a szokásos rendben
és ütemezésben történhet meg, azonban a
szülőnek vagy gondviselőnek nem szükséges
feltétlenül személyesen megjelennie az intéz-
ményben, hanem elektronikus úton is eljárhat-
nak. Utóbbi esetben a szükséges dokumentu-
mokat elegendő az első nevelési napon, illetve
a tanév első napján benyújtani. Szerencsen a
Bolyai János Katolikus Általános Iskolában áp-
rilis 15-16. között van lehetőség a beiratkozás-
ra. A járványügyi helyzet miatt telefonon is le-
hetőség van szándéknyilatkozatot tenni a fent
említett munkanapokon 8-16 között a (20) 545

2316 számon. A szándéknyilatkozatot – amely
tartalmazza a gyermek adatait és a szülők el-
érhetőségeit –, e-mailen is el lehet küldeni a
szerencsbolyai@gmail.com címre. Akik ezeket
a lehetőségeket nem tudják igénybe venni, úgy
személyesen is lehetőség van a beiratkozásra,
az említett időpontban az iskola aulájában a
járványügyi előírások betartásával. A beiratko-
záshoz szükséges adatok: gyermek adatai (név,
születési idő, hely, TAJ szám, oktatási azonosító
szám), szülő vagy gondviselő adatai, elérhető-
ségei. A Tiszáninneni Református Egyházkerü-
let Püspöki Hivatal tájékoztatása szerint a Rá-
kóczi Zsigmond Református Két Tanítási Nyelvű
Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskolá-
ban a tanköteles gyermekek beiratkozására áp-
rilis 15-16. 8-17 óra között van lehetőség az is-
kolában.

RECEPTKLUB:

GYÖMBÉRES
RÉPAKRÉMLEVES

BEIRATKOZÁS A SZERENCSI
ÁLTALÁNOS ISKOLÁKBA
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Rovatunkban ezúttal egy tavaszi különle-
geséggel a gyömbéres répakrémleves el-
készítési módját ismertetjük meg olvasó-
inkkal.
Hozzávalók 4 főre: 50 dkg répa, 2 db újhagy-
ma, 1 ek vaj, 1 dkg gyömbér, 1 tk curry, 500 ml
zöldségalaplé, 200 ml tejszín, 1 ek citromlé, 2 ek
tejföl.
Elkészítése: A répát megpucoljuk, lereszeljük
durvára. A hagymát megpucoljuk és felkarikáz-
zuk, a zöldjét félretesszük, a fehérjét megpirít-
juk a vajon. Ezután hozzáadjuk a répát, a curryt
és a gyömbért, majd rövid ideig együtt pároljuk.
Ha ezzel elkészültünk, felöntjük az alaplével, a
tejszínnel és 10 perc alatt összerottyantjuk az
egészet. Végül hozzáadjuk a citromlevet és bot-
mixerrel pürésítjük. Ízlés szerint tejföllel meglo-
csolva, és a hagyma zöldjével megszórva tálal-
juk. Jó étvágyat!

Megkeződött az elsősök beiratkozása az általános iskolákba.



Nyártól mezőőrrel is találkozhatunk majd
Szerencs külterületein, az Aranka-tetőn és
környezetében, a szőlőültetvényeken és
szántóföldeken. A mezőőr olyan 18 életévét
betöltött, büntetlen előéletű magyar állam-
polgár, aki a lőfegyvertartási engedély meg-
szerzésére vonatkozó feltételeknek megfelel,
és az előírt szakmai vizsgát letette. Nyiri Ti-
bor polgármester érdeklődésünkre elmond-
ta, hogy már több mint két éve megkezdő-
dött ennek a feladatnak az ellátására meg-
felelő személy képzése, aki rendelkezik kellő
helyismerettel, továbbá képes a szigorú vizs-
gákat teljesíteni. – A fegyverviselés miatt is
felelősségteljes magatartást követel ez a hi-
vatás, akit egy fiatalember személyében
megtaláltunk – mondta a polgármester. Hoz-
zátette: az állandó mezőőri jelenlét vissza-
tartó hatású lehet a környezetet szennyezők,
a szemetelők és a gyakori rongálások tekin-
tetében. A Szerencsi Hírek korábban már be-
számolt arról, hogy a fenyvesben a „Hello
Wood Églék” elnevezésű építményt az elmúlt

időszakban ismeretlenek többször is meg-
rongálták, arra is volt példa, hogy a letépett
faelemeket azután tüzelőként használták a
bográcsozóknál, emellett pedig tetemes
mennyiségű szemetet hagytak hátra. A pol-
gármester elmondta azért, hogy ezt a jövő-
ben megakadályozzák az Aranka-tetőhöz
hasonlóan – amint a város pénzügyi helyzete
ezt lehetővé teszi – kamerarendszert építe-
nek ki. Az Aranka-tetőn és a közeli Fekete-

hegy környékén a szemetelés a jellemző.
Szerkesztőségünk még a tavaly december-
ben járt ott és néhol nagy mennyiségű ipari
hulladék, bontott cserepek, műanyag flako-
nok hevertek szanaszét. A városvezetés azt
reméli a mezőőrségtől – és a tervezett feny-
vesi kamera megfigyelőrendszertől –, hogy
visszatartó erőt képviselnek majd a rongá-
lókkal, randalírozókkal, a környezetünket ká-
rosítókkal szemben.

hírekhírek AKTUÁLIS14 SZERENCSI

Egészen 2020. december 31-ig az egyes ön-
kormányzatok hatáskörébe tartozott a ház-
tartási tevékenységgel okozott légszennye-
zésre vonatkozó egyes sajátos, valamint az
avar és kerti hulladék égetésére vonatkozó

szabályok megállapítsa. Ezt 2021. január 1-
től egy jogszabályváltozás hatályon kívül he-
lyezte, tehát a korábbi helyi szabályozás ér-
vényét vesztette, így Szerencsen is 2021. ja-
nuár 1-től tilos az avar és kerti hulladék sza-

badtéri égetése, melyet nem befolyásol a je-
lenleg fennálló veszélyhelyzet sem. Dr. Kraj-
nyák Rita jegyző felhívja a figyelmet arra,
hogy válasszák a zöldhulladék szállítás
igénybevételét, melyet a BMH Nonprofit Kft.
április 1. és november 30. között kéthetente
térítésmentesen végez. A közterületet nem
szennyező módon a nagyobb méretű faágak
legfeljebb 2 cm átmérőig és 1 méter hosszú-
ságúra darabolva, kötegelve helyezhetők el
a zöldhulladék gyűjtő zsákok mellett. A la-
kosság részéről több bejelentés is érkezett
szerkesztőségünkhöz, hogy a társasházak
elől több esetben nem szállították el a zöld-
hulladákot. Tájékoztatásul közöljük, hogy a
BMH Nonprofit Kft. társasházak esetén más
szabályok szerint jár el. A közös képviselő-
nek kell jeleznie a cég felé az elszállítási
igényt, hogy jelentősebb mennyiségű zöld-
hulladék összegyűlt, amit azután egy előre
meghatározott napon a cég szakemberei el-
szállítanak.

MEZŐŐR ÉRTÉKEINK 
ÉS A KÖRNYEZETÜNK VÉDELMÉÉRT

TILOS A KERTI HULLADÉK ÉS AVAR
SZABADTÉRI ÉGETÉSE

Nyártól már mezőőr járja Szerencs külterületeit.

Szerencsre is vonatkozik a szigorítás.
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A Rákóczi út és a Béke utcai kereszteződésnél
kettő megállni tilos tábla hívja fel az személy-
gépkocsi-vezetők figyelmét arra, hogy a Béke
utcában tilos autóval megállni, ennek ellenére
rendszeres, hogy egyszerre akár 6-7 személy-
gépjármű is parkol az utca általános iskolához
eső végén. A KRESZ szerint a tábla azt jelzi,
hogy – a forgalmi vagy műszaki okból szüksé-
ges megállást kivéve – megállni, valamint vá-
rakozni tilos. Az elmúlt hetekben ez többször
is fennakadásokat okozott a forgalomban oly
módon, hogy egy a Rákóczi útról a Béke utcá-
ba bekanyarodni készülő jármű nem tud behaj-
tani, mivel a Béke utca menetirány szerinti jobb
oldalán – A Rákóczi út felől nézve – szabály-
talanul parkolnak, a menetirány szerinti bal ol-
dalon adott esetben pedig egy jármű várakozik
a kikanyarodásra. A gépjárművezetőknek nem

csupán a szabálytalankodásáért, hanem bal-
eset esetén az anyagi kárért és esetleg a be-
következett személyi sérülésért egyaránt felel-
niük kell. Megjegyezzük, hogy a helyszíntől alig

több mint 40 méterre Szerencs Város Önkor-
mányzata nemrég egy 24 férőhelyes parkolót
újított fel, ahol biztonságosan várakozhatnak a
sofőrök.

SZABÁLYTALANKODÓK A BÉKE UTCÁBAN

A csalók minden lehetőséget megragadnak és leginkább az idős ember-
ekre fókuszálnak, akik egyedül élnek. A Szerencsi Rendőrkapitányság az
alábbi felhívást juttatta el szerkesztőségünkhöz. Világszerte tapasztalha-
tó, hogy az új koronavírus által terjesztett járvány miatt megjelentek az
olyan ál értékesítők, akik weboldalakon, közösségi oldalakon, e-mail cí-
meken és telefonon keresztül kínálnak egészségügyi eszközöket és újon-
nan már a vakcinával történő oltásra is ajánlkoznak, vagy erre hivatkozva
személyes adatokat próbálnak kicsalni. A csalók klinikai, kórházi dolgo-
zóknak, háziorvosnak, vagy önkormányzati dolgozónak kiadva magukat
személyesen, vagy telefonon keresztül igyekeznek megtéveszteni az idős
embereket az oltásra hivatkozással. Előfordulhat, hogy személyesen ke-
resik meg az idős embereket, ekkor egészségügyi dolgozók által viselt
fehér ruhában jelennek meg. Adategyeztetést végeznek, személyes és
bankkártya adatokat kérnek el annak érdekében, hogy az általuk hivat-
kozott szervezet nevében (pl.: önkormányzat) a járvány miatt támogatást
tudjanak átutalni a felhívott részére, egyben – látszólag – a védőoltásra
is regisztrálnak. Személyes és pénzügyi adataink komoly értéket képvi-
selnek. Ha ezek illetéktelen személyek számára hozzáférhetővé válnak,
az jelentős anyagi károkat okozhat. A rendőrség tanácsa arra az esetre,

ha valaki ilyen hívást kap: Járjon utána, hogy valóban a hivatkozott szer-
vezet, vagy hivatal kereste meg: Tegye le a telefont, majd hívja fel a te-
lefonáló által megjelölt intézményt! Tegyen fel ellenőrző kérdéseket: Kér-
dezze meg a hivatkozott szervezet központi elérhetőségét, a hívó nevét,
beosztását! Legyen gyanús, ha pénzátutalásról esik szó, illetve felajánlják,
hogy az utalás lebonyolításában segítenek! Bankkártyaadataikat sem-
milyen körülmények között ne adják meg ismeretleneknek sem telefo-
non, sem személyesen! Nyilvános helyen, idegenek jelenlétében ne be-
széljenek magánügyeikről, mert visszaélhetnek az információkkal! Ne
adja meg személyes adatait ismeretleneknek! Ha felmerül, hogy bűncse-
lekményt próbáltak meg elkövetni Ön vagy hozzátartozója sérelmére,
hívja azonnal a 112-es segélyhívószámot!

CSALÓK HÚZNAK HASZNOT
A KORONAVÍRUS-HELYZETBŐL

ELMARAD 
A TERVEZETT EBOLTÁS
A Szerencsi Városgazda Non-profit Kft. arról tájékoztatta szer-
kesztőségünket, hogy a 2021. március 13-14. között tervezett
szerencsi és ondi eboltás a koronavírus-járvány miatt elmarad.
Közölték, hogy amint a járványügyi előírások engedik kihirde-
tik az új időpontokat.

Balesetveszélyesen parkoló autók a Béke utcában.

Fotó: pixabay.



Kettő újabb kondipark létesül Szerencsen: az
egyik a Tatay Zoltán Ifjúsági Sporttelepen, a má-
sik pedig a Váci Mihály út mellett található fo-
cipályán. A talajelrendezési munkálatokat a Sze-
rencsi Városgazda Non-profit Kft. szakemberei
már február 24-én elvégezték, ami után átadták
a területeket a kivitelező cégnek. A talajelren-
dezés magába foglalta a Váci Mihály utcában
az árok kiszélesítését és az építési területen a
talajnövényzet eltávolítását. A Tatay Zoltán If-
júsági Sporttelepen azonban már több feladat
hárult a cégre. Itt egyrészt nem csak a kondi-
park közvetlen környezetében tisztították meg
a környezetet, hanem a sporttelep bejáratától
egészen a Vári-telepig. Szerkesztőségünk már-

cius 3-án jelen volt a növényzet eltávolításakor
és meglepve tapasztalta, hogy még mindig visz-
szatérő probléma a sporttelepen a szemetelés.
Az eltávolított bokrok közt jelentős mennyiségű
hulladék volt: alumínium dobozok, chipses zacs-
kók és a különféle háztartási hulladékok. Ezt az
elburjánzott növényzetet most jelentős mérték-
ben visszavágták és megkezdték a sporttelep
kerítésének is a felújítását. Ugyanezen a napon
az áramszolgáltató szakemberei helyreállították
a helyszínen található megdőlt beton villa-
nyoszlopokat. Nyiri Tibor polgármester érdek-
lődésünkre elmondta, hogy kezdetben három
kondiparkra pályáztak, de abból csak kettőt si-
került elnyerni. – Konkrétan megtervezett, egy-

séges formaterv alapján készülnek a létesítmé-
nyek. Az ilyen helyeken fellelhető szokásos esz-
közök mind megtalálhatóak lesznek, amik alatt
gumiburkolat lesz – mondta a polgármester.
Hozzátette: tudatában van annak, hogy új ját-
szóterekre is nagy igénye lenne a szerencsi la-
kosoknak, azonban a pályázati rendszer nem
így működik. Arra lehet benyújtani a pályázatot,
amit éppen meghirdetnek, és 2017-ben csak
kondiparkokra lehetett igénylést beadni. A vá-
ros élt ezzel lehetőséggel, hiszen ez a pályázat
amellett, hogy az egészséges életmódot hiva-
tott szolgálni, 100 százalékos támogatottságú,
tehát a városnak ez egy fillérjébe nem kerül. A
Váci Mihály úton épülő kondiparknál a helybé-
liek közül többen kifogásolták, hogy elveszik a
gyerekektől a focipályát, ez azonban csak rész-
ben igaz, hiszen a pálya fele egy kapuzattal to-
vábbra is megmaradt. Többen érdeklődtek,
hogy miért éppen itt épül fel a kettő kondipark-
ból az egyik, hiszen a kertvárosban ez kieső he-
lyen van. Mivel a belvárosban az Erzsébet-téren,
a várkertben és a futókör mellett is van már
egy-egy ilyen kondipark, ezért 2017-ben az ak-
kori városvezetés úgy döntött, hogy csendes
kertvárosi környezetben is kialakítanak egyet,
távol a város zajától. A polgármester arra kéri
a sportolni vágyókat, hogy őrizzék meg a léte-
sítmények tisztaságát. A Tatay Zoltán Ifjúsági
Sporttelepen új parkolókat is kialakítanak –
mart aszfaltozással –, a szurkolóknak és spor-
tolni vágyóknak. A két kondipark a tervek sze-
rint április elejére készül el.

KONDIPARKOK AZ EGÉSZSÉGÉRT

Az utóbbi években egyre többen tartanak kutyát Szerencsen. A korona-
vírus-járvány miatt szinte a duplájára emelkedett az ebet sétáltatók szá-
ma. Ahhoz, hogy az esetleges konfliktusokat mind kutyát sétáltatókkal
mind azokkal, akik a házikedvenc nélkül sétálnak fontos pár alapvető
szabály betartása. Az első és legfontosabb – amiről már a Szerencsi Hírek
2021. február 26-ai lapszámában is beszámoltunk –, közterületeken ebet

csak olyan személy vezethet, aki az kutya irányítására, kezelésére és fé-
ken tartására képes. Az eb tulajdonosának biztosítania kell, hogy a kutya
sem más állatot, sem embert harapásával ne veszélyeztessen. A második
legfontosabb, hogy minden tulajdonos takarítsa össze a kutyapiszkot a
közterületeken. Az szinte semmilyen erőfeszítésbe nem kerül, ha egy
zacskó is lapul az gazdiknál, ráadásul a legtöbb kereskedelmi forgalom-
ban kapható kifejezetten erre a célra szánt zacskó a környezetre nem ká-
ros, lebomló anyagból készül. Nem mindenki szereti a kutyákat, sokan
félnek tőlük, különösen a nagytermetű ebektől. Az állatot nem szabad
odaengedni ismeretlenekhez. Ezzel kizárható a nemvárt felugrálás, szag-
lászás, dörgölőzés, nyalogatás – ami másokat jogosan zavarhat. Különö-
sen oda kell figyelni a gyerekekre. Ha meg szeretnék simogatni az ebet,
azt nem szabad hagyni a tulajdonosoknak, hogy kontroll nélkül az állat
a kicsikre zúdítsa szeretetét vagy éppen félelmét. Mindig jelezni kell, hogy
a kutya barátságos az idegenekkel vagy nem. A póráz hosszára is ügyelni
kell, ne engedjük olyan távol, ahol már nem lehet rá hatni, gyorsan vissza-
hívni. Ebbe a távolságba azt is bele kell kalkulálni, hogy egy másik kutya,
ember, macska, labda mágnesként vonzhatja az állatot. Tilos a kutyának
engedni, hogy a közterületeken a virágokat, dísznövényeket kikaparja,
kontroll nélkül területmegjelölési célból levizelje a kapualjakat, személy-
gépkocsik kerekét. A fentebb leírt szabályok betartásával elkerülhető a
kutyagazdikra olykor rázúduló kötözködők haragja.
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A KUTYASÉTÁLTATÁS ETIKETTJE

Fotó: pixabay

A Tatay Zoltán Ifjúsági Sporttelepen már épül a korszerű kondipark.



A Borsod Sport Klub csapatát fogadták a Szerencs VSE női felnőtt kézi-
labda játékosai március 5-én, hazai pályán a Kulcsár Anita Sportcsarnok-
ban. Nézők a lelátón a koronavírus-járvány miatt nem lehettek. Mindkét
csapat online élőben közvetítette a mérkőzést a szurkolóinak. A szerencsi
lányok egészen a 8. percig vezették a mérkőzést. A vendégcsapat innen-
től kezdve átvette a vezetést, a 15. percre már 2 pontra, a 23. perce pedig
már 5 pontra növelte előnyét. A szerencsi támadások sokszor pontatla-

nok voltak, az ellenfél játékosai azonban rendre betaláltak a szerencsiek
hálójába. A félidőre 12-21 állásnál mentek pihenőre a játékosok. A má-
sodik játékrészben a szerencsi lányok egyértelműen jobban játszottak,
mint az első félidőben, a hátrányukat fokozatosan dolgozták le. Négy
perccel a lefújás előtt a Szerencs VSE játékosai 4 pontra megközelítették
a BSK-t. A vendégcsapat védelme azonban az utolsó pillanatig kitartott,
nem engedték, hogy szerencsiek felzárkózzanak, gyors visszatámadá-
sokkal a 4 pontos előnyüket egészen a meccs végéig megőriztek. A vég-
eredmény Szerencs VSE – Borsod Sport Klub, 31-35. Katona Krisztina a
csapat edzője értékelésében kifejtette a három legutóbbi mérkőzés há-
rom vereséggel zárult. – Próbáltuk megfejteni az előző két mérkőzés
után, hogy vajon miért nem tudtunk pontot szerezni. Talán az egyetlen
kézenfekvő magyarázat a megfelelési kényszer, túlságosan akartunk.
Most a bajnokság legerősebb csapatával játszottunk. Nekünk semmi ve-
szíteni valónk nem volt, szerettünk volna felszabadultan játszani, azt hi-
szem a második félidőben sikerült is. Rengeteg kihagyott ziccer és sok
technikai hiba jellemezte a mérkőzésen mindkét csapatot. – mondta az
edző. A Szerencs VSE kézilabdázói az alapszakaszban többet nem ját-
szanak hazai pályán. Március 28-án viszont kezdődnek a rájátszás mér-
kőzések, azonban a nagyon szoros helyezések miatt még nem tudni, há-
nyadik helyről vágnak neki a bajnokság utolsó szakaszának.

Vác csapata ellen kezdődött a szerencsi NB II-es asztalitenisz együttes
tavaszi szezonja. A kezdés bizakodásra ad okot, bár nagyon nagy a bi-
zonytalanság a folytatást illetően. Vác ellen 14-4 arányban diadalmas-
kodtak a szerencsi játékosok. Köllő Ábel és Lehoczki Gábor 4-4 meccset
nyertek, Korály Tibor 3, míg Köllő András 2 győzelemmel járult hozzá a
nagyarányú győzelemhez. Korály Tibor és Köllő András a páros mérkő-
zést is megnyerték. Sajnos az NB III-as csapatnak nem sikerült ilyen jól
a kezdés, hiszen a Brass-Fitt tiszaújvárosi csapat ellen 11-7 arányban
vesztették el a találkozót. Lövey Ádám 4, Sárossy Balázs 2 győzelmet
aratott. Lövey Ádám és Sárossy Balázs megnyerte a páros mérkőzést is
– adott tájékoztatást Köllő András edző.

A Szerencs VSE U14-es fiú kosárlabdacsapata a Szerencsi Darazsak, február
27-28-án hazai pályán a Hunyadi Sportcsarnokban a Budapest Honvéd/B
gárdáját, NKA Pécs/B csapatát és a Győri KC/A játékosait fogadta. A sze-
rencsi fiatal kosárlabdázók magabiztos játékkal mind a három mérkőzést

megnyerték. A végeredmények: Szerencsi Darazsak – Budapest Honvéd
B. 121-58, Szerencsi Darazsak – NKA Pécs B. 85-61, Szerencsi Darazsak –
Győri KC A. 110-50. A szerencsi junior kosárlabdacsapat március 3-án szin-
tén hazai pályán a Nyíregyházi Sportcentrum KA/A csapatát fogadták.
Endrész Tamás edző a mérkőzés végén értékelésében kifejtette, hogy a
78 pontnyi különbség, amivel a vendégcsapat végül megnyerte a mérkő-
zést rendkívül soknak számít. Hozzátette: a vereség abból adódott, hogy
a szerencsiek játékosok ezen a mérkőzésen híján voltak a magabiztosság-
nak. A végeredmény: Szerencs VSE junior kosárlabdacsapat – Nyíregyházi
Sportcentrum KA/A 61-139. A Szerencs VSE felnőtt férfi kosárlabda játé-
kosai, ugyancsak hazai mérkőzésen, március 4-én a Tiszaújvárosi Club 96
gárdáját fogadta. A vendégcsapat összeségében idősebb játékosokból
állt, ezt a fiatalabb szerencsiek előnyére vált. A második negyedre már je-
lentős előnyre tettek szert, amit a harmadik negyedre 40 pontra tornáztak
fel. Endrész Tamás a csapat edzője elmondta, hogy a védekezésből és a
támadásból a csapaton belül mindenki egyenlő mértékben kivette a ré-
szét. Hozzátette: a csapat már készül a közelgő megyei döntőre, amin a
legjobb teljesítményüket akarják nyújtani. A koronavírus-járvány miatt az
összes mérkőzést zártajtók mögött játszották le Szerencsen.

KOSÁRLABDA ÖSSZEFOGLALÓ
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VERESÉG HAZAI PÁLYÁN

EGY GYŐZELEM, EGY VERESÉG

Fotó: archivum.

A Szerencsi Darazsak mind a három mérkőzést megnyerték.



Kos: III. 21. – IV. 20.
Április rengeteg mentális energiát ad.

Valószínűleg megpróbálja elérni céljait mind a
személyes életében, mind a karrierben. A Mer-
kúr segít egyértelműen meghatározni céljait és
azok elérési módjait.

Bika: IV. 21. – V. 20.
A Bikák élete pozitivitással teli lesz az
élet számos területén. Különösen azok-

ban a kapcsolatokban, amelyeket a Vénusz be-
folyásolni fog. A bolygó hatalmas adag önbizal-
mat fog adni Önnek, és ezért tisztelet övezi majd.

Ikrek: V. 21. – VI. 21. 
Az elkövetkező hónap, az április a men-
tális energiákról szól, és nem lesz gondja

semminek a megszervezésével. A Merkúr jó
kommunikációs készségeket fog adni, amelyek
a kapcsolatokban és a munkában is megjelen-
nek.

Rák: VI. 22. – VII. 22.
Áprilisban a Rákoknak jobban ellenőriz-
niük kell önmagukat. Hajlamosak lesz-

nek a robbanékonyságra mind a munkahelyen,
mind otthon. Ez jelentős hatással lesz a kollé-
gákkal való kapcsolataira. Fontos lesz számára,
hogy érezze szükség van Önre.

Oroszlán: VII. 23. – VIII. 23.
Az április a függetlenség és a változás

hónapja lesz az Oroszlánok számára. Legyen
szó magatartásának, életmódjának, munkahe-
lyének vagy arculatának változásáról, ezt teljes
mértékben élvezheti. 

Szűz: VIII. 24. – IX. 23. 
A Nap befolyásával érezheti az élet irán-
ti vágyat az óriási mentális képessége

mellett. A munkaéletben ragyogó lesz, mert a
tempója megállíthatatlan lendületet kap. Vi-
gyázzon arra, hogy ne hajtson túl keményen.

Mérleg: IX. 24. – X. 23. 
Az elkövetkező hónapban, áprilisban a
világ tetején lesz. Minden harmóniában

fog működni otthon és a munkahelyen is, és re-
mek alkalom lesz ez egy rövid nyaralásra. Pró-
báljon meg egy családi kirándulást kitalálni né-
hány napra.

Skorpió: X. 23. – XI. 22.
Ennek a hónapnak az energiája miatt
sok mindent fogja érdekelni, akár zöld-

ségleves főzésre való felkészülés, akár kvan-
tumfizika. Ne feledje azonban, hogy nem szá-
mít, hogy miben gyarapodik; az a fontos, hogy
annak elérése kiteljesítse Önt.

Nyilas: XI. 23. – XII. 21.
Április mentális energiát fog adni, amely

a munkahelyen lesz a legjobban felhasználva.
Hatékonysága egy gépre fog hajazni, és emiatt
a munkatársai tele lesznek csodálattal. Önnek
köszönhetően sok érdekes ötlet merül fel.

Bak: XII. 22. – I. 20.
A munka elfelejtése áprilisban kihívást
jelent a Bakok számára. Az élete a mun-

káról fog szólni, és akár élvezi, akár nem, még
otthon sem tudja abbahagyni a kötelességein
való gondolkodást. 

Vízöntő: I. 21. – II.19.
A Vízöntő nagyon elfoglalt lesz az elkö-
vetkező hónapban. Az Ön erőfeszítése

és sikere hajlamos lesz meghaladni a szokásos
teljesítményét, ami kiváló alkalom lehet arra,
hogy kihasználja annak előnyeit és fizetéseme-
lést kapjon.

Halak: II. 20. – III. 20.
Az elkövetkező hónapban, áprilisban a
Halak más embereknek tűnnek a Mer-

kúr hatása miatt. Egyrészt a beszédkészsége hi-
hetetlenül javulni fog, ami sok szempontból elő-
nyös lehet, de magával hozza a kísértést is má-
sok manipulálására.

Szerencsi Hírek 2021. április horoszkóp

Ábrányi Emil Március tizenötödikén című
verséből idézünk: „Széttörte láncát a nemesi
kar, És a parasztnak adta jobb kezét: …”
VÍZSZINTES: 1. Az idézet folytatásának első
része. 11. Önfejűség. 12. Merengve töprengő. 13.
Zátony szélei! 14. Határozott névelő. 15. Töltött
cukorka. 16. Angol tagadószó. 17. Filmszínház. 18.
Csordultig. 19. Ilyen rendelet az ukáz. 20. Színeha-
gyott. 21. A balti államok egyikében él. 22. Áts …
; Molnár Ferenc hőse. 24. A Fradi kabalamadara!
25. Hamis (hang). 26. Helyrag; a -ra párja. 27. A
stroncium vegyjele. 28. Konfesszió. 30. Békétlen
állapot előidézése. 
FÜGGŐLEGES: 1. Kakas fejdísze. 2. Havat géppel
eltol. 3. Maró hatású anyag. 4. Hazánk vallás- és
közoktatásügyi minisztere volt 1872-1888 között
(Ágoston). 5. Liechtenstein fővárosából való. 
6. Légiesen könnyed. 7. Kékszőlőből készült, vilá-
gosabb színű bor. 8. Csapadék. 9. A Maros partjai!
10. Skiccet készítő. 16. Számára. 17. Mészáros Ár-
pád Zsolt művészneve. 18. Vállra vethető lapos
bőrtáska. 19. Seprűvirág néven is ismert évelő
cserje. 20. Csapadékforrás az égen, költői szóval.
21. Az idézet folytatásának második része.
22. Farkasok csapata. 23. El innen, madár! 25. Ál-
lattenyésztő telep. 26. Van még bőven ideje. 

28. Féktelen, szilaj. 29. Tudományos akadémiánk névbetűi. 31. Képző; a -ve párja. EFEMER

Előző rejtvényünk megfejtése: Takarodjon el a tél, Örvendezzen aki él. Megfejtőnk 1 db csokoládé csomagot nyert: Lippai Józsefné olvasónk.
A fenti rejtvény megfejtését április 12-ig postázzák címünkre (3900 Szerencs, Rákóczi út 89.) vagy adják le a Szerencsi Polgármesteri Hivatal
ügyfélszolgálatán. A keresztrejtvény helyes megfejtője 1db csokoládé csomagot nyer. A nyeremény átvehető a Szerencsi Polgármesteri Hivatal
ügyfélszolgálatán.
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