VÁROSNAP

MEGÚJULT

A koronavírus-járvány miatt az idén sem tartották
meg „Szerencs Város Napját”, amikor a hagyományoknak megfelelően átadják a kitüntetéseket. A
polgármester videóüzenetben mondta el ünnepi
beszédét. Cikkünk a 3. oldalon olvasható.

A Zöld Város Projekt keretein belül megújult a Huszárvár Hotel konyhája. A
járványhelyzet feloldása
után modern konyha, felújított étkező és szobák
várják a vendégeket. Cikkünk a 7. oldalon olvasható.
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KÖSZÖNET A SZERENCSI MENTŐKNEK
Szerencs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete ajándékokkal:
gyümölcsökkel és édességekkel kedveskedett április 15-én a Szerencsi
Mentőállomás dolgozóinak. Profáncsik Sándorné képviselőnő érdeklődésünkre elmondta, nagyon hálásak a szolgálatot teljesítő egészségügyi dolgozóknak és többek között ezzel a gesztussal szeretnék elismerni munkájukat, amit a koronavírus-járvány alatt nap mint nap fáradhatatlanul végeznek. – Tisztelettel és szeretettel jöttünk, beszédünkben hangsúlyoztuk, hogy továbbra is vigyázzanak magukra, hiszen ők a frontvonalban dolgoznak, mindennap ott vannak a veszélyzónában – mondta a képviselőnő. Hozzátette, tudják, hogy Szerencsen
nagyon sok magánember is segíti az állomást különböző felajánlásokkal, ezért nekik is az a céljuk, hogy a lehető legtöbb támogatást megadják – nem csak a pandémia alatt. A felajánlásokat a dolgozók nevében Tóth István mentőtiszt, a Szerencsi Mentőállomás vezetője vette
át és köszönte meg.

A képviselők ajándékai a szerencsi mentőknek.

KÁTYÚZÁS A VÁROSBAN

A városgazda dolgozói saját gépekkel javítják a kátyúkat.

Megkezdődött a kátyúzás Szerencs területén. Április 15-én a Petőfi út, Erzsébet-köz és Erzsébet úton javították a Szerencsi Városgazda Non-profit

Kft. munkatársai az útburkolaton az évek alatt keletkezett kátyúkat. Nyiri
Tibor polgármester a helyszínen elmondta: a javításokat a START közmunkaprogram keretében elnyert pályázatból finanszírozzák, amire 12 hónapra
munkabérrel, anyagköltséggel és védőfelszerelésekkel együtt 43 millió forint
áll rendelkezésre. – Mi minden éven pályázunk és eddig szerencsére mindig
nyertünk is. Új utat ugyanebből a pénzből nem építhetünk, de a legsürgetőbb javításokat elvégezzük. A gépjárműforgalom sokszorosára növekedett, így a régen épített és kevésbé korszerű utaknak először egy alapot
kellene készíteni, ez azonban sok pénzbe kerül. Egyelőre ebből a pályázatból jelenleg ennyire futja – hangsúlyozta a polgármester. Hozzátette: a felújításokat a város saját embereivel és eszközparkjával végzik el. Az Európai
Uniónál az elmúlt időszakban egyáltalán nem lehetett teljes útburkolatra
pályázatot benyújtani, így sajnos jelenleg egyetlen lehetőség maradt: a kátyúzás. A Szerencsi Városgazda Non-profit Kft. dolgozói egy előre elkészített ütemterv alapján javítják ki a városban található úthibákat, ahol prioritást élveznek a forgalmasabb helyek, a nagyobb kátyúk. Szerencs Város
Önkormányzata a lakosság türelmét és megértését kéri, hiszen a városi
utak javítása mindannyiunk érdekében történik.

SEGÍTENEK A REGISZTRÁCIÓBAN
A fertőzéseket kiváltó vírusok okozta fertőzések ellen védőoltásokkal lehet a leghatékonyabban védekezni. Ez igaz az új koronavírus okozta fertőzésekre is. A járványból az egyetlen kivezető út a védőoltás: a lakosság

tömeges oltásával lehet megfékezni a jelenleg az egész világon erőteljesen terjedő járványt. Magyarországon a védőoltás ingyenes és önkéntes,
így mindenképpen érdemes rá regisztrálni, itt a www.vakcinainfo.gov.hu
weboldalon. A Segítő Kezek az Aktív Évekért Közhasznú Nonprofit Kft.
munkatársai továbbra is segítséget nyújtanak a szerencsieknek és ondiaknak a regisztrációhoz. Akik nem rendelkeznek az ehhez szükséges informatikai eszközökkel vagy elakadnak a regisztrációban jelezhetik a (+36
20) 472-4601-es telefonszámon, vagy a járványügyi szabályok szigorú betartásával – maszkviselés és 1,5 méteres távolságtartás – személyesen
Szerencsen, a Kossuth út 4. szám (régi Ifjúsági ház) alatti irodában. Felhívjuk a figyelmet, hogy a fenti telefonszámot csak munkaidőben (hétfőpéntek 8-16 óráig) hívják és a személyes segítségnyújtás is csak ekkor biztosított.
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RENDHAGYÓ
VÁROSNAPI KÖSZÖNTŐ
Négyszáztizenhat évvel ezelőtt, 1605. április 20-án választották Magyarország
fejedelmévé Bocskai Istvánt, a szerencsi református templomban megtartott országgyűlésen. Ebből az alkalomból Szerencs Város Önkormányzata az 1998-ban
hozott határozatával április 20-át „Szerencs Város Napjává” nyilvánította. A hagyományoknak megfelelően ilyenkor adják át városi kitüntetéseket azoknak, akik
az elmúlt években hozzájárultak a település gazdasági, társadalmi és szellemi
életének fejlődéséhez, közösségének építéséhez. A koronavírus-járvány miatt
azonban erre az idén nem kerülhetett sor, a kitüntetettek személyéről későbbi
időpontban döntenek, a díjakat az önkormányzat – hasonlóan a tavalyi évhez –
az előzetes tervek szerint augusztus 20-án nyújtja majd át. Április 20-án a reggeli
órákban Nyiri Tibor polgármester, Szabó István alpolgármester, Krajnyák Rita
jegyző, valamint a Szerencsi Művelődési Központ és Könyvtár dolgozói helyezték
el a megemlékezés koszorúját és virágait Bocskai István szobránál. Délután Szerencs Város Önkormányzatának képviselői koszorúzással emlékeztek a szerencsi
református templomban található Bocskai István emléktáblánál. Ezt követően
Balázs Pál református lelkipásztor és a képviselők közösen imádkoztak.

Bocskai István szobra a Kossuth téren.

Tisztelgés a református templomban a fejedelem nagysága előtt.

Nyiri Tibor polgármester videóüzenetben
mondta el ünnepi gondolatait. – Amikor a város napja eszembe jut, akkor számomra üzennek az ősök, akik a honfoglalás előtt ezt a helyet itt Hegyalja kapujában a szerencsi dombvidék lankáin alkalmasnak gondolták arra, hogy
letelepedjenek. A bronzkortól kezdve jelen van
itt az ember, mert megtalálta azokat a feltételeket, amely a mindennapi élethez szükséges
volt. Nem véletlenül írta III. Béla magyar király
névtelen jegyzője – Anonymus – Árpád vezérünkről, hogy ő is ellátogatott erre a vidékre,
ahol szintén megtelepedett a magyarság, aminek számos nyoma maradt hátra. Eszembe jutnak a Johanniták, akik a szerencsi forrás vize
miatt választották e vidéket életük teréül. A dinasztia-alapító Rákóczi Zsigmond, aki a magyarság történelmében hatalmas cselekedetet
hajtott végre, hiszen családjával együtt meghatározta Magyarország középkori történelmének

egy szakaszát. Rákóczi Zsigmond otthon érezte
itt magát úgy, mint mi szerencsiek, akik napjainkban itt élünk. A legfontosabb történelmi események mind az őseink üzenetét hordozzák.
Hálás szívvel köszönöm meg azoknak az elődöknek is, akiknek a tetteik, munkáik, cselekedeteik mind a mai napig hatással vannak ránk.
Példaértékű volt 1890-es esztendő, amikor
mindössze nyolc hónap alatt felépítették a cukorgyárat. Üzenet értékű ez az összefogás és
cselekedet, a gazdasági tevékenység, ami mindannyiunk számára a mai napig példaként szolgál. Ezek a tettek és gazdasági értékek újra fellendítették a várost. Ma azért kell dolgozunk,
hogy minden nehézség ellenére a városban lakó emberek érezzék, hogy minden értük történik, és hosszútávon szeretnének a városban
maradni. Ezért minden tettünket ennek rendeljük alá! Hálás köszönet mindenkinek, aki a város rangjának és hírnevének az érdekében tesz.

Különösen értékes ez a munka a mai veszélyhelyzetben, amikor már több mint egy éve a járványt és annak kedvezőtlen hatásait is le kell
küzdenünk. Az egész városnak szeretném megköszönni azt a fegyelmezettséget, amivel ezt az
óriási kihívást kezelték. Természetesen vannak
a közért dolgozó emberek, akiknek külön kifejezem az elismerésemet: az egészségügyben,
rendészetben, szociális szférában, a közigazgatásban foglalkoztatottak, az oktatók és nevelők,
akik hozzájárultak ahhoz, hogy túléljük ezt az
időszakot. Külön köszönetemet fejezem ki a
gazdasági szereplőknek és a vállalkozóknak,
akik a pandémia ellenére befizették az adójukat, hiszen a város akkor maradhat életben, ha
a gazdasági feltételek biztosítottak. Meg szeretném köszönni továbbá azoknak a szervezeteknek is a tevékenységét, akik a közel húsz Európai Uniós pályázat megvalósításában szerepet vállaltak. Készülünk a jövőre, ezért minden
tettünket a város szolgálatának rendelünk alá.
Nem utolsó sorban köszönöm a számtalan civil
szervezet munkáját, akik önzetlenül tették a
dolgukat. Kívánom mindenkinek, hogy a veszélyhelyzetben őrizze meg az egészségét, tartsa be az előírásokat és kívánom minden szerencsi és ondi állampolgárnak, hogy jövőre felhőtlenül, szabadon és egészségben tudjuk ünnepelni Szerencs Város Napját – mondta videóüzenetében Nyiri Tibor polgármester.

4

SZERENCSI

hírek

VISSZATEKINTŐ

MEGEMLÉKEZÉS
II. RÁKÓCZI FERENCRŐL

Koszorúzás a II. Rákóczi Ferenc mellszobránál.

II. Rákóczi Ferenc, erdélyi fejedelem 345 évvel ezelőtt, 1676. március 27.
napján született. Neve szorosan összefügg az általa 1703-ban indított Rákóczi-szabadságharccal, melyben a teljes állami függetlenséget kívánta
visszaszerezni a Habsburg Birodalomtól. A szabadságharc azonban nem
érte el a célját. A harcokat lezáró szatmári béke, a bukás ellenére is kompromisszummal zárult, amely megakadályozta Magyarország beolvadását
a birodalomba, és a rendi alkotmány – ha látszólagosan is – 1848-ig fennmaradt. Az évforduló alkalmából március 26-án, a Rákóczi út mellett lévő
emlékhelynél Nyiri Tibor polgármester helyezte el a megemlékezés koszorúját a Szerencshez kötődő történelmi személy mellszobránál.

A HOLOKAUSZT ÁLDOZATAIRA
EMLÉKEZTEK
2001 óta minden év április 16-án a holokauszt magyarországi áldozataira emlékeznek. A pandémia miatt az idén is csak szűk körben megtartott megemlékezésen Szerencs Város Önkormányzata nevében Nyiri Tibor polgármester és Szabó István alpolgármester
helyezte el a szerencsi izraelita temető emléktáblájánál a megemlékezés koszorúját. 1944-ben e napon
kezdődött meg a magyarországi zsidók gettókba tömörítése Kárpátalján. Közvetlen előzménye volt, hogy
az országot 1944. március 19-én megszállta a náci
Németország. Kállay Miklós miniszterelnököt eltávolították posztjáról és a németbarát Sztójay Döme váltotta. Az ezt követő hónapok során több százezer
embert hurcoltak el Magyarországból. Pusztán zsidó
származásuk miatt több millió embert gyilkoltak meg
a második világháború alatt. A holokausztnak főként
zsidó származású áldozatai voltak, de koncentrációs
táborokba szállították még a romákat, homoszexuálisokat és fogyatékosokat is. Becslések szerint a hatmillió áldozat tizede volt magyar.

EXHUMÁLJÁK A SÍROKAT
Bekecs Község Önkormányzata által eljutatott
felhívás szerint, a 37-es számú főút 2×2 sávra
történő bővítése részben érinti a község önkormányzatának közigazgatási területén található, külterületen elhelyezkedő volt CsillagHarangod majorság temetőjét. Miskolc irányába haladva a jelenlegi úttest jobb oldalán
található temetőterület – egészen pontosan
0127. helyrajzi számú besorolt terület – nem
került átalakításra, az építkezés nincs befolyással az állapotára. Ugyanakkor az úttest bal
oldalán, amely a földhivatal nyilvántartása
szerint közút, már érintett. Itt ugyanis a munkálatok érintik az adott területen esetlegesen
még található sírokat. Bekecs Község Önkor-

mányzata a tervek szerint az itt található sírokat a kivitelezővel együttműködve exhumálja és a kegyelet megadása mellett, a földhivatal nyilvántartás szerinti közút területéről,
az úttest jobb oldalán található temetőrészbe
kívánja áthelyezni. Ezen okból kifolyólag arra
kérnek mindazon érintetteket, akiknek rokonának, elhunyt hozzátartozójának földi maradványai, síremléke fellelhető az adott területen, jelezze Bekecs Község Önkormányzata
felé legkésőbb május 15-ig. Elérhetőség: 3903
Bekecs, Honvéd u. 54; E-mail: titkarsag@bekecs.hu vagy személyesen egy előre egyeztetett időpontban a 47/368-857-es telefonszámon.

Emlékezés zsidótemető emléktáblájánál.
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HÚSVÉTI ÜNNEPI FÉNYEK ÉS AJÁNDÉKOK
tekinteni az alkotásokat – mondta a polgármester. A Szeretlek Szerencs!
civil mozgalom ajándékkal lepett meg 60 rászoruló szerencsi és ondi lakost, az elmúlt húsvét alkalmából. A két darab – egyenként kétezer forint
értékű – vásárlási utalványt az önkormányzati képviselők személyesen
adták át és a rajta megjelölt üzletekben válthatók be alapvető élelmiszerre és vegyiárura 2021. augusztus 31-ig. A Katolikus Karitász jóvoltából
további 50 család kapott tartós élelmiszerekből álló csomagot a kereszténység legszentebb ünnepe előtt. Az adományokat az önkéntesek még
húsvét előtt eljuttatták a rászorulóknak.

Fények a rendezvénytéren.

A Világörökségi Kapuzat melletti rendezvénytéren március 25-én Kretovics István a Szerencsi Kisgép- és Fénycentrum tulajdonosa által készített
húsvéti alkotások kerültek kiállításra. A koronavírus-járvány miatt azonban a rendezvénytérre tilos volt belépni, így a díszkivilágítást csak a kerítésen kívülről körbejárva lehetett megcsodálni. A szervezők az emberek
egészségének védelme érdekében döntöttek a korlátozás mellett. Az ünnepi fények húsvét utáni hétig voltak láthatóak. – Azért készült a fénykollekció, hogy nyújtson egy kis melegséget az emberek szívében. Csak
kellő távolságból és a járványügyi szabályok betartásával lehetett meg-

Képviselői ajándék húsvétra.

JERUSALEMA TÁNCKIHÍVÁS SZERENCSEN

Tánc az orvosi ügyelet udvarán.

Szerencsen elsőként az orvosi ügyelet egészségügyi dolgozói csatlakoztak április 11-én a Jerusalema táncos kihíváshoz, amelynek célja a karanténidőszak alatt táplálni a reményt az emberekben, megmutatni a boldogságot, hogy az élet szép, még a világjárvány idején is. A tavalyi év
legjobb tánc kihívása a dél-afrikai DJ Master KG és Nomcedo Jerusalema
című dala, ami már több mint egy éve hódít. Az egyszerű táncos koreográfiát a világon már több százezren táncolják és töltik fel az elkészült
videókat a közösségi platformokra. – Az utóbbi pár hónapban, egy egyre
többet láttam, hogy Magyarországon is elterjedt ez a videóklip, ahol közösségek, munkahelyi csoportok, sőt egészségügyi intézmények szintén
bekapcsolódtak ebbe a felhívásba, természetesen a maguk mondanivalójával. Azonban nem csak az egészségügyi dolgozókat emelném ki,
ugyanúgy országszerte a boltosok, tűzoltók, rendőrök, a mentőszolgálat
fáradhatatlan dolgozói is részt vesznek a kihívásban. Az egyik nap megnéztem a Bethesda Gyermekkórház ezzel kapcsolatban közzétett videóját és ez volt az a pillanat, amikor igent mondtam a szervezésre. Ko-

rábban már a szerencsi orvosi ügyelet dolgozói is kérték a videót, természetesen a járványügyi szabályok maximális betartásával – hangsúlyozta Rábainé Végh Anett képviselő. A felhíváshoz – cikkünk megírása
pillanatáig – Szerencsi Művelődési Központ és Könyvtár, Bolyai János Katolikus Általános Iskola, Szerencsi Rákóczi Zsigmond Református Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola, Szerencsi Hivatásos Tűzoltó Parancsnokság, Szociálisok csapata (Ondi Idősek Klubja,
Házi Segítségnyújtás, Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat), Gyárkerti
óvoda, KisHalász cukrászda, Kovács Annamária, Cini tanítványai, Földi
Timea és csapata (Légy Fitt Mindhalálig), Szerencs VSE Kézilabda Szakosztály, Szerencs VSE Úszó Szakosztály, helyi Nordic walking csapat csatlakozott. Az elkészült videókat várhatóan egy közös „szerencsi” videóklip
formájában, a Globo Televízió Facebook és YouTube oldalán tekinthetőek
meg.
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NYÁRON NYIT
AZ ÚJ REKREÁCIÓS PARK
A Magyar utcában található – a Turisztikai Központ mellett és szemben – a rekreációs park
építése tavaly kezdődött. A Zöld Város Projekt
keretében megvalósult szabadidő park munkálatainak első lépése volt az egykori cukorgyári
trafóház elbontása, a terület megtisztítása az
aljnövényzettől. Ezt követően a szakemberek
hozzáláttak a szabadidőpark építéséhez, ahol
megtalálható kosárlabdapálya, játszótér, asztalitenisz asztalok és egy kisebb sportpark, valamint számos pihenésre alkalmas padozat. A területre a közművet is bekötötték. – Eleinte ez
probléma volt, hiszen a projekt ezt nem kezelte,
nyilván az önkormányzatnak megint az üres és
lyukas zsebében kellett megkeresni a krajcárokat, de ezt a problémát sikeresen elhárítottuk,
mert fontos az, hogy a szerencsieknek és ondiaknak több korszerű közösségi terük legyen –
tájékoztatott érdeklődésünkre Nyiri Tibor. A város polgármestere ehhez hozzátette: A park bejáratát a várkerthez és Erzsébet-téren megtalálható játszótérhez hasonlóan estére bezárják,

A parkban játszótér is várja a kicsiket.

amit csak reggel nyitnak ki. Erre azért van szükség, mert korábbi tapasztalat, hogy vandálok
rendszeresen kárt tettek az említett területeken
az eszközökben.A károkozás általában az éj leple alatt történnek. Ennek megelőzésére kamerák

is figyelik a területet. A parkban növényzetet
pótolnak és újrafüvesítenek, majd a pandémia
korlátozásainak enyhítését követően vehetik
birtokba a területet a város lakói és a településünkre érkezők.

KONDIPARKOK
AZ EGÉSZSÉG MEGŐRZÉSÉÉRT
Elkészült kettő újabb kondipark Szerencsen, amelyről a Szerencsi Hírek előző
lapszámában már beszámoltunk. Az egyik a Tatay Zoltán Ifjúsági Sporttelepen, a másik pedig a Váci Mihály út mellett található focipályán. A talajelrendezési munkálatokat követően – amit a Szerencsi Városgazda Non-profit
Kft. dolgozói végeztek el – a kivitelező cég neki is látott az építkezéshez.
Viszonylag rövid határidőn belül sikerült befejezni a kondiparkokat, a legtöbb
időt a betontalapzat száradása jelentette. A pályázat amellett, hogy az
egészséges életmódot hivatott szolgálni, 100 százalékos támogatottságú.
Nyiri Tibor polgármester a helyszínen érdeklődésünkre elmondta, hogy a
sporttelepen az elkészült kondipark megépítésén túl a környezetet is rendezték. A bejáratnál új kerítést készítettek, és a Vári-telepig megtisztították
az elburjánzott növényzettől a területet. A kondipark és a bejárat közötti

Kondipark a Váci Mihály utcában.

füves területet a Rákóczi útról korábban felmart betonnal terítették be, hogy
a mérkőzésekre kilátogatóknak vagy a kondiparkot használóknak ne a sárban, gazban kelljen megállni járműveikkel. – További pályázatot nyújtottunk
be – mivel ez egy elég nagy terület –, hogy a sporttelepen körben is felépüljön a kerítés – hangsúlyozta a polgármester. Hozzátette: az új sportpálya
korábbi helyén a nádasban évente 10-15 labda tűnt el. Szerencs Város Önkormányzata kettő évig levelezett az Észak-magyarországi Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőséggel, míg végül megkapta az
engedélyeket, hogy a területet földdel feltöltsék. A polgármester elmondta,
hogy jövőbeli terveik között szerepel, hogy a focipálya melletti nyárfástól
kezdődően, a Magyar utcán található rekreációs parkon és a Turisztikai Központon keresztül egészen a hármas-tavakig egybefüggő, rendezett és tiszta
szabadidős park kialakítása. Ehhez azonban a városlakók hozzájárulását is
kéri, hiszen közös érdek, a létesítmény állagának a megőrzése. A kondiparkok használati rendje a következők: a sportparkot használóknak be kell tartaniuk a sportszerű, kulturált viselkedést. Az eszközöket csak saját felelősségre lehet igénybe venni, amivel elfogadásra kerül a tűz-, munka-, és balesetvédelmi előírások. Az eszközök használata előtt ajánlott konzultálni az
orvosával. A sportparkot csak az arra alkalmas időjárási körülmények között
szabad használni. Az eszközöket csak 140 cm-es testmagasságot meghaladók használhatják. Az igénybe vevő a tudomására jutott vészhelyzetről köteles az üzemeltetőt – Szerencs Város Önkormányzata – haladéktalanul tájékoztatni. A sportpark eszközei csak rendeltetésszerűen – a területen elhelyezett ábrák szerint – vehetők igénybe. Szigorúan tilos az eszközöket
rongálni, kár esetén értesíteni szükséges a forgalmazót és tilos tovább használni a sérült eszközt. A rongáló anyagi felelősséggel tartozik az okozott kárért.
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MODERN KONYHA VÁRJA A VENDÉGEKET
A tavalyi intézményi szervezeti átszervezéseknek
köszönhetően a Huszárvár Hotel a Szerencsi Városüzemeltető Non-profit Kft. irányítása alá került, akiknek már van tapasztalatuk ezen a téren,
hiszen a Simai Ifjúsági Tábor és a Népház Panzió
üzemeltetését is ők végzik. A Zöld Város Projekt
keretein belül már megújult a Huszárvár Hotel
konyhája is. Nyiri Tibor a helyszínen érdeklődésünkre elmondta, hogy a hotelban a konyhán túl
a szobákat is folyamatosan modernizálják. – Célunk a városüzemeltetővel közösen, hogy minősítésben elérjük a három csillagot – hangsúlyozta
a polgármester. A fejlesztésre összesen 16 millió
forint állt a rendelkezésre, amelyből modern
konyhai eszközöket vásároltak. A polgármester
szerint rendkívül fontos ez a fejlesztés hiszen, ha
véget ér a járványidőszak, akkor a turisták nagyobb eséllyel választják majd városunkat, ha jól
felszerelt szobák, szép étkező és modern konyha
fogadja őket. A helyszínen tett bejárás során Nyiri Tibor polgármester, Szabó István alpolgármester, dr. Krajnyák Rita jegyzőkisasszony és Takács

Korszerű berendezések a szálloda konyhájában.

M. István a Szerencsi Városüzemeltető Nonprofit
Kft. igazgatója járták be a hotel területét és
egyeztették a jövőbeli feladatokat. Elhangzott,

hogy a szobák modernizációja a jövőben folytatódik, továbbá a bástya belső területét is megnyitják a vendégek részére.

ÚJ ULTRAHANG KÉSZÜLÉK
A NŐGYÓGYÁSZATON

Új orvosi műszer és vizsgálóágy a nőgyógyászaton.

Egy új és modern ultrahang készülék érkezett a
Szántó J. Endre Egyesített Szociális és Egészségügyi Intézet – továbbiakban ESZEI – nőgyógyászati szakrendelésére. Az Egyesített Szociális és
Egészségügyi Intézet 85.623.000 forint támogatásban részesült, amit a közfinanszírozott
egészségügyi szolgáltatók a gazdálkodási
egyensúlyuk javítása céljára elkülönített támogatásból ítéltek meg azon egészségügyi intézményeknek, amelyek a rájuk kiszabott teljesítmény volumen korlát keretét meghaladták a
2018. november 1. és 2019. július 31. közötti idő-

szakban. Ebből az összegből sikerült megvásárolni az új készüléket. Nyiri Tibor polgármester
a helyszíni átadáson elmondta, hogy az elmúlt
időszakban a koronavírus-járvány miatt a rendelőintézetben korlátozva voltak a szakrendelések, de az intézmény a pandémia alatt még
akkor sem zárta be kapuit, amikor 2020. november és 2021. január között tizenegy egészségügyi dolgozót Miskolcra irányítottak át. Az
ESZEI jó gazdálkodásának az eredményeként ismételten sikerült egy új eszközt beszerezni, ez
öröm számomra és a rendelőintézet szolgálta-

tásait igénybe vevő személyeknek egyaránt –
hangzott el. Dr. Bobkó Géza az intézmény igazgató főorvosa érdeklődésünkre elmondta, hogy
minden szakrendelésen igyekeznek a legújabb
technológiai színvonalat biztosítani. – Most jutottunk el oda a nőgyógyászaton, hogy egy új,
modern ultrahang készüléket tudtunk beszerezni és a hozzá tartozó vizsgálóágyat, mert az
előző egy harminc évvel ezelőtti volt. Az új készüléken és vizsgálóágyon túl a szakemberek is
a rendelkezésre állnak, akik képesek kezelni az
új műszert, tehát már nem szükséges Miskolcra
elutazni példának okáért egy genetikai vizsgálatért – mondta az igazgató főorvos. Dr. Zámbó
László nőgyógyász a helyszínen közölte, hogy
az új műszer egy, a Philips cég által gyártott kifejezetten nőgyógyászati és kardiológiai célokra
tervezett egység. A modern technológiának köszönhetően már a szerencsi rendelőintézetben
is képesek a magzat megfigyelésére, illetve az
áramlási viszonyok is jól láthatóak, amely fontos
a későbbi terhesség során az úgynevezett magzati flowmetria értéknél. – Nőgyógyászati szűrésnél fel lehet fedezni különböző elváltozásokat, cisztákat, daganatokat, a méhnyálkahártyának a vastagságát rendkívül pontosan lehet
mérni – mondta. A műszerrel akár a 2-3 mmes magzat is megfigyelhető, sőt akár magzati
szívhangot látni és hallani is lehet a segítségével.
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AZ ÚJ INTÉZETVEZETŐ FŐNŐVÉR
Sallainé Nagy Ildikó (fotónkon) tölti be a Szántó J. Endre Egyesített Szociális és
Egészségügyi Intézet – továbbiakban ESZEI – új intézetvezető főnővéri pozíciót,
miután elődje Karasz Gyuláné nyugdíjba vonult. Az intézetvezető főnővér munkája nagyon szerteágazó. Megtervezi, vezeti, koordinálja és ellenőrzi az egészségügyi ellátást, a gondozást végző egységek munkáját. Az ápolói, asszisztensi,
irodai, kiszolgáló és egyéb személyzet munkatevékenységeinek irányítását és
felügyeletét végzi.
Sallainé Nagy Ildikó 1971-ben született Szerencsen. Szüleivel és nővérével együtt itt töltötte
gyermekkorát a városban. Általános iskolába is
a Szerencsen járt, középiskolai tanulmányait
Miskolcon folytatta, ahol 1988-ban végzett. Ezt
követően azonnal munkába állt a miskolci megyei kórház kardiológiai osztályán. Egy év után
azonban úgy döntött, hogy szülővárosában
szeretne munkát vállalni, így került vissza Szerencsre. – 1989 júniusa óta dolgozom a városban, akkor még a Kossuth utcában, ahol jelenleg a járási népegészségügyi intézet található,
de előtte itt szakrendelések működtek és én ott
kezdtem a belgyógyászaton Molnár Pál főorvos
úrral – ismertette. Elmondása szerint nagyon
fontosnak érzi azt, hogy folyamatosan képezze
magát, lépést tartson az orvostudomány fejlődésével, mert csak így nyújtható a legjobb szintű ápolás és szakvizsgálat. Miskolcon végezte
el a felnőtt szakápolói képzést, továbbá később
emésztőszervi endoszkópos szakasszisztensként Budapesten gyarapította a szakmai ismereteit. – Ezt követően röntgen asszisztensi végzettséget is szereztem, majd 2015-ben ápolás
betegellátás szakos diplomát vettem át a Debreceni Egyetem Egészségügyi Karán. Az összes
tanulmányomat kitűnő érdemjeggyel zártam.
Az endoszkópos képzés után a Semmelweis
Egyetemen Díszoklevelet is kaptam kiváló minősítéssel – hangsúlyozta. Időközben férjhez
ment és Bekecsen alapítottak családot, jelenleg
is itt élnek. – A férjem is az egészségügyben
dolgozik, aki már több mint harminc éve teljesít
szolgálatot a szerencsi orvosi ügyeletnél. Két
gyermekünk született. A lányom jogot végzett
a Miskolci Egyetem Állam és Jogtudományi Karán, a fiam pedig Sárospatakon tanult az Eszterházy Károly Egyetem campusán, felsőfokú
szőlész-borász mérnökasszisztensként vette át
a diplomáját– meséli. Az új pozíció betöltéséig
Sallainé Nagy Ildikó a belgyógyászaton dolgozott, ahol emésztőszervi endoszkópos szakaszszisztensként végezte a munkáját. Elmondása
szerint nagyon megszerette ezt a munkát, éppen ezért hetente két alkalommal még besegít
a szakrendelésen az utódjának, hiszen a munka
szeretetén túl ez egy olyan területe az egészségügynek, amit nem lehet könnyen elsajátítani. Az emésztőszervi endoszkópia jelenleg a
gasztroenterológia legdinamikusabban fejlődő
szakterülete. Napjainkban a köznyelveben „bél-

tükrözésnek” említett vizsgálat legfontosabb területei a gasztroszkópia (gyomortükrözés), a
kolonoszkópia (vastagbéltükrözés), az ERCP
(endoszkópos retrográd cholangio-pancreatográfia) ami az epeutak, a hasnyálmirigy vezetéket
vizsgálja és végül, de nem utolsó sorban a kapszulás endoszkópia. Sallainé Nagy Ildikó hatalmas megtiszteltetésnek vette, hogy dr. Bobkó
Géza az intézmény igazgató főorvosa felkérte
erre a felelősségteljes poszt betöltésére. – Mindig is azt gondoltam, hogy ebben a rendelőintézetben dolgozni és egy ilyen közösséghez tartozni nagyon megtisztelő mindannyiunk számára. Nagyon szeretek emberekkel foglalkozni, segíteni másokon – mondta. Arra a kérdésre,
hogy kért-e gondolkodási időt, vagy azonnal elfogadta a felkínált munkalehetőséget az intézetvezető főnővér elárulta, hogy rögtön igennel
válaszolt. – Igazából engem a kolléganőim az
intézményen belül már évek óta buzdítottak,
hogy szeretnék, ha majd egyszer én tölteném
be ezt a pozíciót. Természetesen a családom is
mindenben támogatott. Ez egy nagy kihívás a
számomra, egy új dolog kezdete – hangsúlyozta. Hozzátette: természetesen most nagyon sok
olyan plusz feladat is rá hárul a koronavírus-járvány miatt, amely rendkívüli mértékben megnehezíti a munkát. A pandémia sok új feladatot
teremt, amellyel meg kell birkózni. – Igyekszem
mindennek és mindenkinek megfelelni, ezért
folyamatosan tartom a kapcsolatot kollégáimmal, akik előtt az ajtóm mindig nyitva áll, bármilyen problémával, kérdéssel nyugodtan fordulhatnak hozzám. Azt tapasztalom, hogy a
konfliktusokat az egészségügyi dolgozók és a
betegek között többnyire sikeresen meglehet
oldani. Sokszor csak egy őszinte beszélgetés hiányzik a felek között – hangsúlyozta. Mint főnővér, a munkája rendkívül szerteágazó. Elmondása szerint elsődlegesen jelenleg az asszisztensi munkakörök betöltésére koncentrál, mert
több dolgozó távozott az intézetből az elmúlt
időszakban. Fontos, hogy minden nap minden
szakrendelésen legyen hozzáértő egészségügyi
személyzet. – Mindenki a szakképesítésének
megfelelően tudja elvégezni a feladatát. Igyekszem olyan rendelésekre beosztani a kolléganőimet, ami a saját szakterületük. Időnként persze nem várt események miatt felborul a rend,
és helyettesítésekre szorulunk. Ennek azonban
az előfeltétele, hogy mindenki egy picit rotáci-

óban dolgozva betekintést nyerjen a másik
munkájába – hangzott el. A főnővér feladata
továbbá a beszerzés egy része, többek között
kötszerek, speciális gyógyszerigények megrendelése, segédeszközök vásárlása. Minden ötödik évben el kell végezni a dolgozóknak a szakmai továbbképzést, ezeket megfelelően kell koordinálni. Ezt figyelemmel kell kísérni, hiszen
nem minden dolgozónak jön el egyszerre a továbbképzési időszak. Jelenleg azonban a pandémia miatt ez is csak digitális formában kivitelezhető, amely egy újabb leküzdésre szoruló
akadály. Feladata még a szabadságok nyilvántartása, a helyettesítések megszervezése. A rendelőintézetben dolgozó orvosok szerződésének
nyomon követése, módosítása, a munkaértekezletek megtartása. – Fontosnak tartom ezeket az összejöveteleket, hiszen mindig vannak
aktualitások, amelyek mindenkire vonatkoznak,
így jobb együtt megbeszélni. Bár jelenleg a koronavírus-járvány miatt nem tartunk nagyobb
szakmai értekezleteket, de ez is a főnővér feladatai közé tartozik – mondta. Sallainé Nagy Ildikó szabadidejében szeret olvasni, ezért rendkívül sajnálja, hogy a Rákóczi-vár könyvtára jelenleg a pandémia miatt nem látogatható. –
Nagyon szeretem a történelmi témájú könyveket, Charles Dickens – sokak szerint a viktoriánus kor egyik legnagyobb angol írója – a kedvencem. Szeretek kertészkedni, főzni és a családommal, barátainkkal kirándulni. – hangsúlyozta. A főnővér az interjú végén elmondta: az
új beosztás és a koronavírus-járvány most őt és
a világ összes egészségügyi dolgozóját próbára
teszi, ám ennek ellenére is szívvel-lélekkel fogja
végezni a feladatát. – Van egy kedvenc idézetem, amely így hangzik „Jól csak a szívével lát
az ember. Ami igazán lényeges, az a szemnek
láthatatlan.” Ez a mondat Antoine de Saint-Exupéry által írt A kis herceg műben olvasható, ami
számomra mindig egy meghatározó életfilozófia – hangzott el a beszélgetés végén.
N. I.
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EREDMÉNYTELEN VOLT A PÁLYÁZAT
Szerencs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 6/2021. (I.29.)
határozatával pályázatott hirdetett a Szerencsi Művelődési Központ és
Könyvtár magasabb vezetői megbízás (intézményvezető) ellátására.
Tekintettel arra, hogy a pályázat elbírálására létrehozott szakértői bizottság megállapította, hogy a benyújtott két pályázat közül egyik sem
felelt meg a jogszabályi feltételeknek, ezért a polgármester a 25/2021.

(III.30.) határozatával a pályázatot eredménytelennek nyilvánította és
a miniszteri rendelet értelmében 90 napon belül a pályázat megismételt
kiírását rendelte el.
Szerencs város polgármestere 2021. április 1. napjától 2021. június 30.
napjáig Király Judit közművelődési szakembert jelölte ki a Szerencsi
Művelődési Központ és Könyvtár megbizott intézményvezetőjének.

LEMONDOTT
DR. GÁL ANDRÁS ALPOLGÁRMESTER
Dr. Gál András az alábbi levelet juttatta el a Szerencsi Hírekhez,
amiben ennek változtatás nélküli közlését kérte a szerkesztőségünktől.
Alulírott Dr. Gál András, Szerencs város alpolgármestere a mai nappal
(április 9-én) lemondok alpolgármesteri tisztségemről, azonban önkormányzati képviselői mandátumomat továbbra is megtartom.
Indoklás:
1. Polgármester Úr mellőz a városi ügyekkel kapcsolatos feladatokból.
2. Nem kapok tájékoztatást az elnyert pályázatok keretében megvaló-

suló beruházásokról, kivitelezésről, határidőkről, költségekről.
3. Információk hiányában dekorációként töltöm be az egyik alpolgármesteri tisztséget.
4. Nyiri Tibor polgármesteri, egyszemélyes elképzeléseihez, döntéseihez
nem kívánok asszisztálni.
5. Nem tudok és nem is akarok Nyiri Tiborral együtt dolgozni.
Szerencs, 2021. április 9.
dr. Gál András
alpolgármester

A POLGÁRMESTER VÁLASZA
Miután Gál András levelét, annak tartalmát
-kérésének megfelelően – változtatás nélkül közöltük, az abban foglaltakkal kapcsolatban megkérdeztük Nyiri Tibor polgármester véleményét, amit szintén változtatás nélkül adunk közre.
Tisztelt Olvasó!
Nekem is kézbesítette a posta Gál András képviselőtársam által 2021. április 9-én kelt, majd
ajánlott küldeményként feladott levelet, amiben
arról tájékoztat, hogy a fenti nappal lemond alpolgármesteri tisztségéről, amire a választások
után személyesen én jelöltem.
A képviselő úr döntését tiszteletben tartom.
Azonban meglepődve olvastam alpolgármester
úr levélben, hogy velem „nem tud és nem is
akar együtt dolgozni”, mert ennek éppen az ellenkezőjét bizonyítja, hogy a Bocskai István Gimnázium igazgatójaként ő választott engem he-

lyettesévé és tizenkettő éven keresztül az irányításával dolgoztam.
Igaz, a helyzet most annyiban változott, hogy
alpolgármesterként a polgármester útmutatásai
alapján kellett végeznie a tevékenységét.
Én minden, a várost érintő fontos információt
eddig is megosztottam az érintettekkel, így az
alpolgármester úrral is, aki ezzel kapcsolatban
eddig problémát felém nem jelzett.
A munkámban fontos a nyitottság és nyilvánosság, a jog- és szakszerűség, az átláthatóság, a
város közösségének a szolgálata. A személyi
döntéseim alapjául a párthovatartozás, a rokoni- barátai kapcsolatok, a kötelezőnek vélt ajánlások helyett a szakértelem, a felkészültség, az
adott pozícióra történő alkalmasság szolgál.
Így van ez még akkor is, amikor a koronavírusjárvány miatt hatályban lévő különleges jogrend
szerint a veszélyhelyzet időtartama alatt a képviselő-testület hatásköreit egyszemélyben a pol-

gármester gyakorolja.
Megismételve azt, hogy alpolgármester úr az
önkormányzat jogszerű működésével-, gazdálkodási-, személyügyi kérdésben hozott határozataival kapcsolatban nem jelzett felém problémát, bízom abban, hogy nem ezen döntéseim
valamelyike eredményezte alpolgármesteri tisztségéről történő lemondását.
Ezúton tájékoztatom a város lakosságát, hogy a
jövőben nem kívánok a társadalmi megbízatású
alpolgármesteri tisztség betöltésére javaslatot
tenni.
Nyiri Tibor
Szerencs polgármestere
***
Tekintettel arra, hogy a kérdésben mindkét
érintett fél véleményét közöltük, szerkesztőségünk ezzel az ügyet lezártnak tekinti.

MUNKÁLATOK
A TURISZTIKAI KÖZPONTBAN
A Turisztikai Központ munkatársai a Zempléni Múzeumból és a Művelődési Központból érkezett segítséggel gőzerővel készülnek az intézmény újranyitására. A
kényszerű bezárás után a Turisztikai Központ megújult kiállításokkal várja – remélhetőleg mielőbb megérkező – látogatóit!
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VÁROSKÉP

AZ UTOLSÓ TRAFÓHÁZ
A város centrumában, az Ondi út és a Zrínyi utca
találkozásánál egy nemrég felújított izgalmas kis
épület magasodik, az egykori (egyik) Trafóház,
mely már több mint húsz éve ’helyi védett érték’
besorolást kapott. Több hasonló építmény is volt
belőlük Szerencsen, de vagy a felismerhetetlenségig átalakították (mint pl. a csokoládégyárral
szembeni vendégházat 1990-ben), vagy lebontották. Évtizedekig lakóházként használták, málló
vakolattal „díszítette” az utcaképet, de most
már érzékelhetőek a trafóház sajátos homlokzati
jegyei. Az 1909-es Birtokvázlat-térképen még
Malom utcának nevezik az Ondi utat és a főutcát
összekötő rövid utcát, amely már akkor is az iskolával szemközti nagyobb teresedésbe torkollott. Ezt a teresedést akkor a Petrikovics ház, a
Rákóczi úton álló Gyógyszertár, a beton emlékmű
mögötti épület és egy-két további kúria határolta. Valamikor a XX. század első évtizedében készülhetett az Országzászló, amely 1943-ban alakult át Hősi Emlékművé, a világháború halottainak emléket állítva, és a zászlótartó rudat bronz
honvéd szoborra lecserélve. A trafóház az 1920as években készülhetett, tehát száz év körül van
már a kora, egy 1934-es Országzászló képeslapon már látszik akkor újszerű alakja a háttérben.
De vajon mi teszi értékessé, mai szemmel is fontossá ezt a viszonylag kis alapterületű emeletes
építményt? A század elején már elindult egy modernizációs mozgalom a művészetekben – és így
az építészetben is -, mely szakítani kívánt a korábbi historikus történelmi stílusokkal, és új, a
művészi gondolatból kifejlődő alkotásokat, épületeket kívánt létrehozni. Az építészetben gon-

Fotó: Salamin Ferenc

doljunk csak Lechner Ödön és követői,
vagy Kós Károly és társai szecessziós, és
un. nemzeti romantikus, csodás épületeire. Az első háború után a művészetben a modernizációs irányzatok még inkább felerősödtek, és elvezettek pl. a
Bauhaus építészethez is. Ezek a több
mint száz évvel ezelőtti indult irányzatok
a mai napig éreztetik hatásukat, a modern építészetben jelen van az organikus (pl. a sárospataki Művelődés Háza),
a helyi jellegzetességet továbbvivő regionalista (pl. a Disznókő borház), vagy a
minimál és a „kocka” stílus is. A szerencsi egykori trafóház éppen azért (is) különleges, mert ennek a folyamatnak az
elején született, és érződik rajta a történeti stílusok jó hatása, de egyben a modern stílus gondolkodásának hatása is.
Az épület egyszerű, racionális formájú,
a tető az akkor újnak számító lapostetős
megoldású, bitumenes lemez fedéssel,
külső eresszel. A homlokzat kialakítása szerencsére hordozza a történelmi stílusokból megmaradt szerkesztést, tégla falpillérekkel tagolja a falfelületet, és közöttük további vakolat sávok osztják a felületet. Újszerű a tégla anyag megjelenítése a látványban, és új a tégla falpillérek tetejének „fejezete”, mely fejezet a római-görög klaszszikus építészetből származik, de itt egy teljesen
egyedi, csíkos vakolatmintával alakították ki. Mivel feltehetően egy típusterv szerű épületről van
szó, amit sok településen is megépítettek, racionálisnak, egyszerűnek és olcsónak kellett lennie
(tégla, vakolat), ennek ellenére a
homlokzatok díszítésének színe,
mintája, részletgazdag megdolgozottsága igényes és harmonikus építményt eredményezett.
Olyan modern épületről van szó
tehát, amely a modernizmus
egyszerűsítő kívánalma mellett

megőrzi a szemnek, a léleknek és a városképnek
is kívánatos puritán, de szinte a szecesszió, az
Art déco jegyeit is mutató díszítettséget is. A későbbi korszakok, vagy a mai kockaépítészetből
sokszor pont ez a részletgazdag szépség, az arányosság hiányzik, gondoljunk például a körforgalomnál, vagy a Kossuth térem álló emeletes
társasházakra. A trafóház is mutatja, hogy a modern stílus nem kell, hogy sematikus, utcaképbe
nem illő, és embertelen legyen. Másik érdekes
tanulsága az épület szemrevételezésének, hogy
egy egyszerű ipari, közműellátó objektumot is
meg lehet oldani olcsón, de mégis tetszetős, és
maradandó értékeket felmutató módon. Roger
Scruton angol filozófus írja a jelképpé vált piros
angol telefonfülkéről, hogy az „a nemzeti önazonosság és a tartós, megbízható államiság és
kormányzat szimbóluma, … paradigmája annak,
hogy milyennek kell lennie az utcaépítészetnek:
folytatás a következő oldalon.

Fotó: Salamin Ferenc

VÁROSKÉP – VISSZATEKINTŐ
folytatás az előző oldalról.
állandónak és méltóságteljesnek, a közrend és
a legitim jogrend szilárdságát sugárzónak”. Pedig a telefonfülke is csak egy közműszolgáltatás, de jelentése mégis lehet sokkal több. Valahogy a szerencsi trafóház is hasonló érzéseket,
gondolatokat ébreszthet az alapos szemlélőben, és valóban jelzi a két háború közötti korszak megbízhatóságot és biztonságot sugalló
magyar államiságát is. Még inkább érezzük az
égbekiáltó különbséget akkor, ha a szocializmus
áramszolgáltatására, trafóépítési gyakorlatára
gondolunk. Lenin mondása után szabadon
(„Kommunizmus = szovjethatalom + villamosítás”), az előző rendszerben az oszloptrafó betonrács-oszlopok gigantikus radiátorokkal a tetejükön, és az egyéb trafóházak mindig a főte-

SZERENCSI
rek legszebb részeire, a kőkeresztek nyakára,
vagy a templomok látványát zavaróan épültek.
A háború előtti kort eltörölni kívánó rendszer a
közterek legszebb részeit, a vallási jelképeket
kívánta űberelni az új szakrális szimbólumokkal,
a szocializmust jelképező trafókkal. Nem mondhatjuk, hogy ez már mind régen volt, elmúlt, hiszen a mai beton doboz trafók is még messze
állnak a felújított trafóház esztétikai szintjétől
(pl. a református templom mögött van egy
ilyen), és a legtöbb településen meglévő beton
és vastraverz oszlopok, a légkábelek óriási fregoliként a fejünk fölött kígyózó tömege is mutatja a mai napig ható tudatalatti bolsevizmus
munkálkodását, a sokszor igénytelen gondolkodást. Örüljünk ezért az ’utolsó trafóház’ felújításának, még akkor is, ha néhány kisebb
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szakmai hibát felfedez a figyelő szem: a tégla
falpillérek csiszolókorongos tisztítása miatt hullámos lett a felületük, a kerítés sematikus vakolatáról hiányoznak a korábbi szép csíkos minták, a kerítés oszlopai csempeszerű ragasztott
téglaszeletekkel készültek, eltűntek a kertből a
fák stb. Örüljünk egy szerencsi különlegesség
megmaradásának, és próbáljuk megfejteni,
megérteni mondandóját, mögöttes jelentését,
az egykori tervező, az egykori építtető szándékát. Lássunk benne egy másik kort, mely egy
logikusan, de egyben magasabb szinten gondolkodó, a tartósságot, a biztonságot mutató,
a praktikusság mellett a lélek igényét is teljesíteni szándékozó szemléletet tükröz. Talán példát is vehetünk erről a korról…
Salamin Ferenc

JOGERŐS BÍRÓSÁGI ÍTÉLET
A Miskolci Törvényszék sajtóosztálya a szerkesztőségünkhöz eljuttatott közleményében
ismerteti, hogy a Szerencsi Járásbíróság tárgyalás mellőzésével felfüggesztett szabadságvesztést és közúti járművezetéstől eltiltást
szabott ki azzal a vádlottal szemben, aki
2020. júliusában Bekecs településen gépkocsijával halálos balesetet okozott. A bíróság
által megállapított tényállás szerint a nő az
általa vezetett személygépkocsival 2020. július 10-én reggel Bekecs településen haladt
Szerencs irányába, kb. 50 km/h sebességgel.
A vádlott a gépkocsival meg akart fordulni az
úton, ezért a jobb oldali útpadkához húzódott

és annak érdekében, hogy a mögötte azonos
irányba haladó két járműnek – egy személyautónak és egy tehergépkocsinak – elsőbbséget biztosítson, megállt. Amikor mindkét
jármű elhaladt az autója mellett, akkor belekezdett a balra fordulásba annak ellenére,
hogy a teherautó a szemből érkező forgalmat
teljesen kitakarta előle, így nem tudott meggyőződni arról, hogy a megfordulás biztonságosan végrehajtható-e. A fordulás időpontjában, ugyanezen az útvonalon, ellentétes
irányban közlekedett motorkerékpárjával a
sértett férfi mintegy 50 km/h sebességgel. A
sértett vészfékezési féktávolságon belül volt,

amikor a vádlott a gépkocsival áthaladt az általa használt forgalmi sávba, csaknem teljes
szélességében elfoglalva azt. A sértett vészfékezett, emiatt a motorkerékpárral felborult
és az úttesten csúszva a vádlott autójának ütközött. A sértett a baleset következtében
olyan súlyos sérüléseket szenvedett, hogy a
helyszínen életét vesztette. A bíróság halálos
közúti baleset gondatlan okozásának vétsége
miatt a vádlottal szemben 1 év 8 hónap szabadságvesztést és 2 év 4 hónap közúti járművezetéstől eltiltást szabott ki, a szabadságvesztés végrehajtását 2 év próbaidőre felfüggesztette. A bíróság döntése jogerős.

ROVARCSÍPÉSBŐL BUSZBALESET

(Fotó: Vajda János / MTI)

A Szerencsi Járásbíróság tárgyalás mellőzésével,
nem jogerősen felfüggesztett szabadságvesztést
szabott ki azzal a vádlottal szemben, aki a kiránduló gyermekeket szállító autóbusznak ütközve
okozott balesetet a 37-es főúton Taktaharkánynál. A bíróság által megállapított tények szerint
a vádlott nő az általa vezetett személygépkocsival 2019. június 12-én délután a 37-es főúton haladt Miskolcról Szerencs irányába, kb. 80-90 km/h

sebességgel. Az autóban a vádlott testvére és
gyermeke utazott. Ugyanezen az útvonalon ellentétes irányban közlekedett 80 km/h sebességgel egy szlovák rendszámú autóbusz, amely kiránduló gyermekeket szállított. A vádlott vezetés
közben, egy rovarcsípés miatt a lábához nyúlt,
közben az autót balra kormányozva áttért a menetiránnyal ellentétes sávba, ahonnan egy hirtelen jobbra kormányzással a kavicsos útpadkára

hajtott, majd egy újabb balra kormányzás hatására a jármű átsodródott a szemközti sávba, ahol
nekiütközött a gyermekeket szállító busz bal oldalának. A busz sodródni kezdett, előbb az útjelző bójának, majd az útpadka melletti füves területen egy fatuskónak ütközött, végül az oldalára borult. A baleset következtében az autóbusz
utasai közül hárman 8 napon túl gyógyuló csonttörést, további nyolc gyermek könnyebb sérüléseket szenvedett. A vádlott által vezetett autó
utasainak zúzódásos sérülései keletkeztek. Nyiri
Tibor, Szerencs polgármestere azonnal segítséget
ajánlott fel és a Turisztikai Központban szállásolta
el buszban utazó sérüléseket nem szenvedett
gyermekeket. A bíróság közúti baleset gondatlan
okozásának vétsége miatt a vádlottal szemben
1 év 2 hónap szabadságvesztést szabott ki, melynek végrehajtását 2 év próbaidőre felfüggesztette. Enyhítő körülmény volt a vádlott büntetlen
előélete. A vádlott és védője a büntetés enyhítése érdekében tárgyalás tartását indítványozták,
ezért a bíróság végzése nem jogerős.
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KÖZÉRDEKŰ

KÖZÉRDEKŰ
KÖ ZÉRDEKŰ INFORMÁCIÓK
SzerencSi PolgármeSteri Hivatal

Cím: 3900 Szerencs, Rákóczi út 89. Tel.: (47) 565-200. A hivatal ügyfélfogadási 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. Hétvégén, 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 igazgatófőorvos. Titkárság: (47) 561-028, fax: (47) 361-558, internet:
www.eszei.hu. Szakrendelések időpontjai és további információk a rendelőintézet 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, Kossuth 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, Rákóczi 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) 795245, (47) 795-246, (47) 795-247, (47) 795-248, (47) 795-249. E-mail cím:

ÚJRA NYITVA
A HULLADÉKUDVAR
A BMH Nonprofit Kft. tájékoztatása szerint a Hulladékudvar már
újra nyitva tart. A hulladék beszállítása során az egészség megóvása céljából az alábbi óvintézkedéseket kell betartani. A hulladékudvar szolgáltatásainak igénybevétele során az ingatlanhasználó köteles a szájat és az orrot eltakaró védőmaszkot viselni.
Amennyiben valamely ingatlanhasználó ennek nem tesz eleget,
a hulladékudvar kezelője jogosult a hulladék átvételét megtagadni. A beszállított hulladék pakolásáról és annak a hulladékudvarban történő elhelyezéséről minden ingatlanhasználónak magának
kell gondoskodnia. Ehhez határozatlan ideig a hulladékudvar kezelője segítséget nem tud biztosítani, ezért az ingatlanhasználók
számára javasolják, hogy segítőt hozzanak magukkal.

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 Szerencs, Kossuth utca 3. Tel.: (47) 561-025. E-mail cím: nepegeszsegugy.szerencs@borsod.gov.hu Ügyfélfogadási rend: hétfő: 8-15.30, szerda: 8-15.30,
péntek: 8-12.30.

elmŰ-émáSz

ELMŰ-ÉMÁSZ szerencsi fióktelepe. Cím: 3900 Szerencs, Rákóczi u. 87/C.
(a Béke utca felől kell megközelíteni) 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 napján egész nap fogadják a hívásokat. Nyitva
tartás: hétfő: 8-16, szerda: 10-18, péntek: 8-14.

ügyeleteS gyógySzertáraK

Szerencs gyógyszertár
Május 3-9. 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 nyitásig. (Orvosi ügyelet igénye szerint.)
Centrum gyógyszertár
Május 10-16.: 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: 1622 óráig. Készenlét: Naponta 22 órától másnap reggeli nyitásig. (Orvosi
ügyelet igénye szerint.)
Oroszlán gyógyszertár
Május 17-23.: Cím: Szerencs, Bekecsi út 8. Telefon: (0647) 361 433. Nyitva
tartás: hétfő-péntek: 8-19 óráig, szombat-vasárnap: 8-14 óráig. Zárt ajtó
melletti ügyelet: hétfő-péntek: 19-22 óráig, szombat-vasárnap 14-22 óra.
Készenlét: Naponta 22 órától a másnap reggeli nyitásig. (Orvosi ügyelet
igénye szerint.)
Alba gyógyszertár
Május 24-30.: 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.)

ZÖLDHULLADÉK-GYŰJTÉS
A BMH Nonprofit Kft. tájékoztatja települések lakóit, hogy áprilisban elstartolt a zöldhulladék-gyűjtés, amit a BMH Nonprofit Kft. logójával ellátott „Zöldhulladék gyűjtőzsák” feliratú, ingyenesen biztosított zsákokban
szállítják el, amelyek pótlása ingatlanonként és ürítésenként legfeljebb
négy darabig történik. A zsákokba helyezhető falevél, ágnyesedék, vágott
fű, gyom stb. A nagyobb méretű faágak legfeljebb 2 cm átmérőig és egy
méter hosszúságúra darabolva, kötegelve helyezhetők el a zsákok mellett
a forgalmat nem akadályozva. A szolgáltató felhívja a figyelmet, hogy a
nem kötegelt ágakat nem szállítja el! Amennyiben a zöldhulladék gyűjtőzsák kevésnek bizonyul, abban az esetben a gyűjtési napokon bármilyen
átlátszó zsákban kihelyezhető a keletkezett zöldhulladék, valamint a hulladékudvarokban negyedévente 250 kilogrammig ingyenesen leadható.
Szerencsen és Ondon a zöldhulladékot legközelebb május 3-4-én, 17-18án és 31-én szállítják el.
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A HÓNAP GYÓGYNÖVÉNYE: A CSALÁN
A csalán neve a latin égni
szóból ered, és az erő
szimbóluma. Pozitív hatásaira már az ókorban
fény derült, így sokáig
igazi csodanövényként tartották számon. Úgy hitték,
misztikus védelmet nyújt a harcosoknak. Ezen kívül a nagyobb méretű csalán friss
hajtásait szívesen fogyasztották, leginkább
Észak- és Nyugat-Európában, illetve Kanadában. Leggyakrabban teát vagy levest készítettek
belőle, szegényebb területeken főzeléket, azonban a húsok elkészítése során is használták,
ugyanis a csalánnak köszönhetően rendkívül
omlós lesz a hús. A középkortól kezdve sokszor
csalánból készítettek fonalat és szövetet, a kendert helyettesítve ezzel. Ismert tény, hogy a pamutkészletek hiánya miatt az I. világháborúban
a német katonák ruházata is ebből készült. A
csalán rendkívül gazdag tápanyagokban, vita-

minokban és ásványi anyagokban, különösen
vasban, kalciumban, káliumban és kovasavban.
Legismertebb tulajdonsága természetes vízhajtó hatása: segít eltávolítani a szervezetből a felesleges folyadékot; serkenti a máj és a vesék
működését, kitisztítja a szervezetből a méreganyagokat. Aki hajlamos a vese- és hólyagkőképződésre, annak érdemes rendszeresen csalánteát fogyasztania, mert segítségével még
idejében kiválasztódik a homok. Tisztító hatásának emellett gyomor- és bélhurut esetén is
hasznát vehetjük. E népszerű gyógynövény elő-

Előző játékunk megfejtése: A kisvirágú füzike rendszeres fogyasztásával elkerülhető, illetve
megelőzhető a prosztata megnagyobbodása, gyulladása, a prosztata szöveteinek kóros
elburjánzása. Nyertesünk: Hustya Attiláné olvasónk a rovat támogatója, a Szerencsi Gyógynövénybolt (Szerencs, Rákóczi út 108.) ajándékcsomagját nyerte. Az ajándékutalvány átvehető a
Szerencsi Polgármesteri Hivatal recepcióján. Új kérdésünk: Milyen vitaminok és ásványi anyagok találhatóak a csalánban? Megfejtéseiket május 21-ig postázzák címünkre (3900 Szerencs,
Rákóczi út 89.) vagy adják le a Polgármesteri Hivatal recepcióján.

ÖNKÉNTES
ADATSZOLGÁLTATÁS
Tájékoztatom a Tisztelt Lakosságot, hogy a Központi Statisztikai Hivatal az előző
évek gyakorlatának megfelelően önkéntes adatszolgáltatáson alapuló lakossági
adatfelvételeket végez Szerencs városban.
Az adatfelvételek Országos Statisztikai Adatfelvételi Program szerinti nyilvántartási számai
és megnevezései a következők:
– 1539 – Munkaerő-felmérés és kiegészítő felvételei – havi rendszerességű
– 1942 A lakosság utazási szokásai – 2021. április, július, október, 2022. január – negyedéves gyakoriágú
– 2154 Háztartási Költségvetési és Életkörülmény Adatfelvétel, éves kikérdezés – 2021.
április-május.
Az összeírási munkát a Központi Statisztikai Hivatal megbízásából a Statek Statisztikai Elemző
Központ Kft. (Statek Kft.) fényképes igazolvánnyal ellátott kérdezői végzik. A járványügyi
helyzetre tekintettel adatszolgáltatóknak lehetőségük van a telefonon keresztüli válaszadásra, valamint egyes adatgyűjtések esetében a
kérdőívek weben történő kitöltésére. A válaszadásra kijelölt háztartások kiválasztása vé-

segíti a vizeleti savak távozását, ezért a köszvény és az ízületi gyulladások hatékony ellenszere. Vértisztító hatása révén az allergiás tüneteket (ekcéma, szénanátha, asztma, csalánkiütés) ugyancsak enyhíti. Ülőfürdőként aranyérre és reumára, borogatásként kiütésekre
használható. Nem alkalmas szívelégtelenség
vagy vesebetegség következtében létrejött
ödéma elmulasztására. 6 hétnél tovább ne
igyuk, utána iktassunk be legalább kéthetes
szünetet.
Vitelki László, Gyógynövénybolt

letlenszerű mintavétellel történik az ország különböző településein. Az adatfelvételekből
származó eredmények nélkülözhetetlenek a
társadalom jellemzőinek feltérképezésében. A
kapott adatokat a Központi Statisztikai Hivatala
hivatalos statisztikáról szóló 2016. évi CLV. törvény, valamint az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 Rendelet (általános adatvédelmi rendelet, GDPR) előírásának megfelelően bizalmasan kezeli, azokat más szervek,
személyek részére nem szolgáltatja ki. Az eredményeket név és egyedi adatok nélkül, összesített statisztikai táblázatokban közöljük. A lakosság és az önkormányzat részére munkanapokon hétfőtől csütörtökig 8:00 és 16:30 óra
között, pénteken 8:00 és 14:00 óra között a
+36 80 200-766-os (3-as mellék) telefonszámon, illetve a lakinfo@ksh.hu email címen
adunk további felvilágosítást. Az adatgyűjtés
módszertanával és a kutatási eredményekkel
kapcsolatosan a www.ksh.hu
internetes oldalon található
Adatszolgáltatóknak/Adatszolgáltatás teljesítése/Elektronikus lakossági adatgyűjtések menüpont nyújt tájékoztatást Segítő együttműködésüket ezúton is köszönöm!
dr. Krajnyák Rita sk. jegyző

RECEPTKLUB:

TEJSZÍNES
CSALÁNKRÉMLEVES
Rovatunkban ezúttal a tejszínes csalánkrémleves elkészítési módját ismertetjük
meg olvasóinkkal.
Hozzávalók 4 főre: 2 marék csalán, 1 fej hagyma, 4 dkg vaj, 4 dkg liszt, 0,75 l zöldségleves alaplé, 1,25 dl habtejszín, ízlés szerint száraz fehérbor
vagy frissen őrült bors, reszelt szerecsendió.
Elkészítése: A leöblített, lecsepegtetett csalánt
durvára aprítjuk. A megtisztított hagymát finomra vágjuk, és a felhevített vajon megfuttatjuk. Megszórjuk a liszttel, majd felöntjük egy kevés fehér borral, valamint az alaplével. Hozzáadjuk a csalán felét, és lassú tűzön forraljuk kb.
10 percig. Ezután a fűszerekkel ízesítjük. Az
edényt levesszük a tűzről. A levest az 1,25 dl tejszínnel dúsítjuk, majd beleforgatjuk a maradék
csalánt, és botmixerrel pürésítjük. Végül adagonként tányérokba vagy tálkákba merjük, és
egy kevés tejszínnel megcsepegtetve, csalánlevéllel díszítve tálaljuk.
Jó étvágyat!
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ÚJ KERÉKPÁROKAT KAPTAK A KÉZBESÍTŐK
Hét új kerékpárt kaptak április 22-én Szerencs Város Önkormányzatának közmunkaprogram keretében foglalkoztatott dolgozói, akik így gyorsabban kézbesíthetnek többek között hivatali leveleket, önkormányzati tájékoztatókat és a Szerencsi Híreket a lakossághoz. A kerékpárokat Nyiri
Tibor polgármester adta át a Föld napján, amelyhez kapcsolódva különféle eseményeket szerveztek, hogy felhívja a figyelmet a természeti környezet megóvására. – A mai nap a Földünkért is
tettünk valamit, hiszen nem egy autót vettünk,
hanem immáron a kollégák fogják egészséges és
környezetbarát módon kerékpárral kézbesíteni a
leveleket – mondta a polgármester. Tavaly
ugyancsak pályázati pénzügyi forrásból tizenhét
új biciklit kaptak a Szerencsi Többcélú Kistérségi
Társulás keretében működő házi segítségnyúj-

A polgármester adta át a kerékpárokat használóiknak.

tásban dolgozók, akik így munkájukkal még hatékonyabban tudják szolgálni az idős embereket,

akiknek az egészségi állapota vagy szociális helyzete ezt indokolja.

A KÖLTÉSZET NAPJA KÖZTERÜLETEN
A magyar költészet napját hazánkban 1964
óta minden év április 11-én József Attila születésnapján ünneplik. A pandémia miatt az idén
nem volt lehetőség a Rákóczi-várban rendezvényt tartani. A Szerencsi Művelődési Központ
és Könyvtár dolgozói ezért nyomtatott formában modern, klasszikus, vidám és elgondolkodtató verseket helyeztek el főként a Kossuth
téren található fák törzsére, padok háttámlájára. A versek közt több szerencsi alkotó műve
is olvasható. Az intézmény a 2021. évi költészet napja alkalmából távolsági szavalóversenyt is hirdetett, amire amatőr előadók nevezhettek bármely magyar vagy saját vers szavalatával. A résztvevőknek videófelvételen kellett rögzíteniük az előadást. Összesen 15 ne-

vezés érkezett, amelyek megtekinthetők a
www.facebook.com/szerencsimuvelodesikozpont oldalon. Az internet népének egészen
április 14-ig lehetett szavazni az általuk legjobbnak vélt verse, ami után a legtöbb lájkot
elérő szavaló jutalomban részesült. A szerencsi
székhelyű kulturális egyesület a Hegyaljai Alkotók Társulása is csatlakozott az akcióhoz. A
nyereményjátékban tíz darab versplakátot helyeztek el a város különböző forgalmas pontjain, amit a játékban résztvevőknek meg kellett találniuk. Ezt követően szelfit kellett készíteniük a plakáttal és elküldeni a Szerencsi
Művelődési Központ és Könyvtárnak. Azon
személyek, akik mind a tíz helyszínen jártak
különdíjban részesültek.

HÁZHOZ MEGY A KÖNYV

A koronavírus-járvány miatt a könyvtáraknak
2020. novemberben ismét be kellett zárniuk,
így nincs lehetőség a személyes használatra. A
szerencsi könyvtárnak sok idős, nyugdíjas olvasója van, akik a járvány miatt esetleg csak a
legszükségesebb helyekre – élelmiszerboltba,

gyógyszertárba – mennek el. 2021. április 12től a Szerencsi Művelődési Központ és Könyvtár új szolgáltatást vezetett be. A Könyvtárfutár kérésre házhoz viszik a könyvet. Ezt a lehetőséget az országban több könyvtár is alkalmazza. A Szerencs és Ond területén élő idős,
beteg, mozgásukban korlátozottak részére kérésre nem csak könyveket, hanem folyóiratokat, CD, DVD lemezeket és a diafilmeket is kivisznek. – A szolgáltatás igénybevételének feltétele, hogy érvényes könyvtári tagsággal rendelkezzen az olvasó. Ha valaki még nem könyvtári tag, akkor lehetőség van beiratkozásra is,
melyet a könyv kiszállításakor lehet megtenni.
A beiratkozási díj 19 és 69 éves kor között 400
forint, 70 éves kor fölött ingyenes – mondta
Tamásné Szabó Klára a Szerencsi Művelődési
Központ és Könyvtár dolgozója. Hozzátette,

hogy a könyvtárosok remélik, hogy minél többen igénybe fogják venni ezt az új lehetőséget.
A könyvek csomagolása, átadása védőfelszerelésben történik. Fontos, hogy az otthonukban
gyógyuló és házi karanténban lévő személyek
részére a kiszállítás nem végezhető. Az igényeket az alábbi elérhetőségeken várják: telefonon
(47/362-254) és e-mailben (szerencs.konyvtar@gmail.com). A könyvtár katalógusa az interneten elérhető, ahol megkereshetik az olvasók, hogy milyen könyvek vannak a könyvtárban: www.szmkk.hu. A kiszállítás szerdánként
történik, előre egyeztetett időpontban. A szállítás díja: 300,-Ft/alkalom. Azonban örömhír,
hogy egy névtelenséget kérő magánszemélytől
az elmúlt időszakban érkezett 120 ezer forintos
felajánlásnak köszönhetően az első 400 kiszállítást ingyenesen biztosítja az intézmény.
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BALLAGÁS UTÁN ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI
A járványügyi helyzetre való tekintettel az idén
a legtöbb tárgyból elmaradnak a szóbeli érettségik, a diákok írásos formában adhatnak számot tudásukról. A középiskolák (9-12. évfolyamok) a korábban tervezett április 19-e helyett
május 10-én térhetnek vissza a tantermi oktatásra, a júniusi szóbeli érettségik pedig elmaradnak. A kormányrendelet értelmében, az
érettségi vizsgatárgyak szóbeli és gyakorlati
vizsgarészeit – néhány kivételtől eltekintve –
nem tartják meg. Ilyen kivétel, ha az adott
tárgyból csak szóbeli vizsga van, vagy ha szakértői bizottság így dönt. Ilyen lehet többek között, ha a végzős idegen nyelvű emelt szintű
vizsgájával szóbeli típusú nyelvvizsga-egyenértékűséget kíván szerezni. Fontos szabály, hogy
egyazon helyiségben az írásbeliző vizsgázók
létszáma nem haladhatja meg a tíz főt. A kormányrendelet záró rendelkezései között olvasható, hogy a tavaszi érettségi szóbeli részei csak
idén nem kerülnek megrendezésre, a rendelke-

Búcsú a középiskolától.

zés 2021. május 23-án hatályát veszti. A veszélyhelyzet miatt idén sem tarthatnak ballagást a
középiskolákban. A Globo Televízió által készí-

tett ballagást május 30-án 17 órától láthatják
Facebook oldalukon, YouTube csatornájukon és
a TV képernyőin.

IGÉNYBEVEHETŐ AZ INGYENES WIFI
A Szerencsi Hírek korábban már beszámolt
arról, hogy Szerencs Város Önkormányzata
pályázati úton ingyenes WiFi hotspotokat
épített ki szerte a városban. A kivitelező
februárban befejezte a műszaki telepítéseket és a tesztek is sikeresek voltak. A WiFi4EU kezdeményezés célja, hogy szerte Európában ingyenes WiFi-hozzáférést biztosítson a polgárok számára nyilvános helyeken. A cél nem csupán az ingyenes WiFicsatlakozás, hanem a gyors és hatékony internetkapcsolat. – Nagy öröm számunkra,

hogy a WiFi4EU pályázat keretén belül Szerencsen tíz közösségi téren, ahol napközben
sokan megfordulnak, az ingyen WiFi rendelkezésre áll és ennek mindenki örül – mondta
Nyiri Tibor polgármester. Az alábbi helyszíneken érhető el az ingyenes WiFi: Szerencsi
Polgármesteri Hivatal, Geisenheim tér, rekreációs park (Magyar utca), vasútállomás, Tatay
Zoltán Ifjúsági Sporttelep, Görcsös József Emlékpark, Rákóczi-vár tanösvény, várkert bástya játszótér, piac tér, Világörökségi Kapuzat
a 37-es számú főút mellett.

MASZKOK A VÉDEKEZÉSHEZ
A Szerencsi Többcélú Kistérségi Társulás 2013 és 2015 között Prügyön, Monokon és Megyaszó
településeken Biztos Kezdet Gyerekházakat hozott létre és működtetett a kistérségi gyerekesély pályázat keretében. A Biztos Kezdet program alapgondolata az esélyek megteremtése,
illetve a képességek kibontakoztatásának biztosítása. Prevenciós program, amelynek segítségével reális lehetőség nyílik az eltérő élethelyzetből induló gyermekek számára a lehető
legkorábban történő probléma-felismerésre, a korai, célzott képesség fejlesztésre, a nagyon
korán jelentkező hátrányok mérséklésére, a lemaradás, kirekesztődés elkerülésére. A program
prioritása legfőképpen a hátrányos helyzetű kistérségekben, településeken és településrészeken, a 0-5 éves gyereket nevelő hátrányos helyzetű családok felkutatása és a programba
történő bevonása. A pályázat lezárultával a gyerekházak további működése hazai pénzügyi
forrásból továbbra is biztosított. A Társadalmi Esélyteremtési Főigazgatóság a koronavírusjárvány elleni védekezés segítése érdekében a gyerekházaknak 424.000 forint támogatást
nyújtott, amelyet a helyiségek napi többszöri fertőtlenítésére, maszk viselésére, higiénés
komfortszolgáltatások nyújtására, valamint élelmiszerköltségek fedezésére használhattak
fel. A védekezést elősegítendő április hónapban házanként 200 darab maszkot biztosított a
főigazgatóság.
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MOZAIK

SZÉPÜL A VÁRKERT
Kivágták a növényzetet március 25-én a várkert
középső részén, hogy a területet megtisztítsák
az évek alatt felhalmozódott szeméttől. A Szerencsi Városgazda Nonprofit Kft. szakemberei
a fagerendákból készült gyalogút állapotát felmérték, a sérült elemeket újra cserélik. Ezt követően a növényzetet újra betelepítik. A munkások hozzákezdtek a várkerti tó megtisztításához is. A növényzetet a parton visszavágták,
a zöldes algát a vízfelszínről eltávolították. A
tervek szerint egy keringető szivattyúval fogják
megoldani a tó vizének a folyamatos áramlását,
hogy megelőzzék a víz algásodását, hiszen a
városunkba érkező turisták kedvelt állomáshelye a várkert, amit a helyiek is szívesen keresnek
fel. A szivattyú a tanösvény számára is elegendő vízutánpótlást biztosít.

Rövidesen újra cserélik a tanösvény pallóit.

ASZTALITENISZ ÖSSZEFOGLALÓ

EBOLTÁS
UTÁN
SZÁMLÁLÁS
A Szerencsi Városgazda Non-profit Kft.
április 10-11 között megtartotta Szerencsen és Ondon az eboltásokat.

A Szerencs VSE NB II-es asztalitenisz csapata hazai környezetben március 21-én nagyarányú
17-1-es győzelmet aratott a Debrecen Asztalitenisz Klub II. csapata ellen. Lehoczki Gábor, Köllő
Ábel és Köllő András 4-4 győzelmet arattak. Lövey Ádám – aki a sérült Korály Tibort helyettesítette – 3 meccset nyert. A fiúk a két páros
mérkőzést is megnyerték. A soron következő
mérkőzést is a Hunyadi Sportcsarnokban tartották egy héttel később, amikor Nyírbátor csapatát
fogadták a szerencsi játékosok. – Nagy volt a
tét, hiszen tudtuk: aki nyer ezen a találkozón, az
lesz a tabella második helyén. Jól indult a mérkőzés, hiszen itt is sikerült mindkét páros mecscset megnyerni. Az egyéni mérkőzéseknél Lehoczki Gábor, Köllő Ábel és Köllő András 3-3
ponttal járult hozzá a végső eredményhez, a Korály Tibort ismételten helyettesítő Lövey Ádám,
pedig 1 mérkőzést nyert – mondta Köllő András
szakosztályvezető. A végeredmény: Szerencs
VSE - Nyírbátor: 12-6. Az NB III-as csapat sajnos

igencsak meggyengült Lövey Ádám nélkül, aki
már tudásával az NB II-es csapatot erősíti. – Ez
azért szükséges, hiszen a célunk az NB II-ben,
hogy megőrizzük a második helyet, és az év végén, ha lehetőség van rá, akkor megpróbálnánk
az NB I-ben szerepelni – hangsúlyozta a szakosztályvezető. A meggyengült NB III-as csapat
március 21-én a Debrecen Asztalitenisz Klub IIIas számú csapatát fogadták hazai környezetben,
akiktől 17-1 arányban vereséget szenvedett a
szerencsi csapat. Az egyetlen győzelmet az ifjú
Sárossy Balázs nyerte. Egy héttel később március
28-án Apagy gárdája volt az ellenfél a sportcsarnokban. – Az eredmény most sokkal szorosabb
volt, de sajnos ismét vereséget szenvedtünk 117 arányban. Ennek ellenére nagyon bizakodó vagyok, hiszen Zeller Gábor 3, Sárossy Balázs 2, Balogh Sándor 1 pontot szerzett, Bodó-Bán János
pedig szetteket tudott nyerni – tájékoztatta
szerkesztőségünket Köllő András szakosztályvezető.

Összesen nyolc helyszínen két nap során több
száz kutya esett át a kötelező éves oltásokon.
Az oltás többek között a veszettség ellen fontos. Ha a kutya embert mar, karmol vagy harap,
az oltási könyvet be kell mutatni az illetékes
hatóságnak (körzeti orvos, hatósági állatorvos),
ezért fontos az oltási igazolvány megőrzése.
2010. január óta csak a Magyar Állatorvosi Kamara által kiadott, sorszámmal ellátott oltási
könyvek érvényesek. A veszettség oltást, az oltóanyag adatain és az állatorvosi pecséten túl
egy hologrammos matrica igazolja. A háznál és
a rendelőben történő oltások díja: 5.500 Ft
ebenként, a chip behelyezés díja 5.500 Ft ebenként. Április 25-e után egyénileg egyeztetett
időpont szükséges, melyre bejelentkezni a Szerencsi Városgazda Non-profit Kft-nél az alábbi
telefonszámokon lehet, munkaidőben: 7.0015.30-ig. Tel.: 47/361-308, 70/628-4271, Dr. Boros László jogosult állatorvos Tel: 20/323-6507.
Az oltás és chip meglétét a hatóságok az állat
tartási helyén ellenőrizni fogják. Az oltatlan és
chipezetlen eb tulajdonosa 80.000 – 220.000
forintig terjedő pénzbüntetésre számíthat. A
kötelező oltást követően az önkormányzat ebösszeírást tart, melyet a járványügyi szabályok
betartásával végeznek.
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GÓLZÁPOR SZERENCSI SIKERREL
A B.-A-.Z. Megyei II. Kelet felnőtt labdarúgó bajnokság 21. fordulójában a
Szerencs Város Sportegyesülete focistái a Megyaszó KSE gárdáját fogadták
április 17-én a Tatay Zoltán Ifjúsági Sporttelepen. A szerencsiek erőfölénye
már a 7. percben megmutatkozott Gál Róbert góljával, majd a 21. percben
Hajdú Gábor talált a megyaszóiak hálójába. A csapatok 2-0 állásnál mentek pihenőre. A félidő után a vendégcsapat is gólt szerzett a 47. percben.
Erre reagálva a szerencsiek valóságos gólzáport zúdítottak a megyaszóiak
kapujára. A 60. percben Tóth Tamás, 70. Berecz László, 72. Kormány Dénes, 74. Ternyik Máté, 80. és 86 percben újfent Berecz László, 88. Kormány
Dénes, végül a 90. percben Hajdú Gábor rúgta be a tizedik gólt. A végeredmény Szerencs VSE - Megyaszó KSE 10-1. Az U19-es együttesnek is
sikerült győzelmet aratniuk 13-0-ra. – Gratulálok a csapatnak a győzelemhez, igaz, az első félidei játék után nem mondtam volna, hogy ennyi lesz
közte. A csapat mielőbbi gyógyulást és felépülést kíván Jakab Milán U16os játékosunknak – tájékoztatott Nagy László vezetőedző.

HŐSIESEN KÜZDÖTTEK A KÉZISEK
A Szerencs VSE felnőtt kézilabdacsapata április 17-én a Borsod Sport
Klub gárdáját – a szezon legerősebb csapatát – fogadta hazai pályán a
Kulcsár Anita Sportcsarnokban. A mérkőzés első perceiben mindkét csapat remekül kezdett, egyik fél sem tudott a másik fölé kerekedni. A 20.
percben a vendégcsapat 2 gólos előnyre tett szert, ám a szerencsieknek
sikerült a félidő végére felzárkózni. A játékosok 16-16-os állásnál mentek
pihenőre. A második játékrészben a BSK játékosai rendre a hazai csapat
hálójába találtak, amivel a 41. percre 7 gólos előnyre tettek szert. Remek
védekezéssel és gyors, pontos ellenakciókkal reagáltak a szerencsi lányok, ám a lendületük hamar elfogyott. A hajrában továbbra is hatékonyan támadtak a BSK játékosai, így előnyüket a mérkőzés végére még
tovább tudták növelni. A végeredmény Szerencs VSE – Borsod Sport
Klub 29-40. A soron következő hazai mérkőzés május 8-án lesz, az ellenfél pedig az Albrecht-MISKOLCI VSC gárdája.

KOSÁRLABDA ÖSSZEFOGLALÓ

A Szerencs VSE felnőtt kosárlabda csapata április 15-én hazai pályán a
szikszói SZIKLA csapatát fogadta. Endrész Tamás edző szerint már az öszszecsapás előtt tudták, hogy nehéz dolguk lesz, mivel a tavalyi évhez képest a szikszóiak jelentős mértékben erősödtek, köszönhetően az egyetemista játékosaiknak, akik jelenleg a koronavírus-járvány miatt otthon

vannak. A szerencsi csapatnak több játékosa egészségügyi okokból nem
léphetett pályára, így a hazai gárda meggyengülve várta a mérkőzést. –
Az első negyedben nem sikerült hatékonyan támadnunk és a védekezéssel is akadtak problémák. A második negyedtől a védekezés rendeződött,
de a támadás továbbra sem volt sikeres – mondta az edző. A végeredmény Szerencs VSE – Szikszó Szikla 52-67. A Szerencs VSE Kosárlabda
Szakosztályának U14-es fiú csapata április 17-18-án szintén hazai pályán
fogadta a Budapesti Honvéd B, az Egri VSI KOK/A és az Oroszlányi SE Lions/A csapatát. A tavaly októberben kezdődő bajnokságban a Szerencsi
Darazsak az Észak-Kelet Magyarországi régió 16 résztvevő csapataival
mérte össze tudását, amelyből az első öt csapat, köztük a Szerencsi Darazsak jutott tovább az ország legjobb 32 csapata közé. A Nemzeti Fiú
Serdülő főtábla 6. fordulója után a Szerencsi Darazsaknak sajnos nem sikerült az ország legjobb 16 csapata közé bejutni. Nagy Lajos edző elmondta, hogy a bajnokság alatt sérülések és a koronavírus-járvány is nehezítette a mérkőzéseket. – Mivel ez volt az utolsó forduló, nagyon oda
tették magukat a fiatalok, az is igaz, hogy mindig is remekül szerepeltek.
Erről voltunk híresek, hogy a csapatunk nagyon lelkes. Bárhol jártunk az
országban, mindenhol dicsértek minket – mondta az edző. A végeredmény Szerencsi Darazsak - Egri VSI KOK/A. 88-66. Szerencsi Darazsak Budapesti Honvéd/B. 106-63. Oroszlányi SE Lions/A - Szerencsi Darazsak
70-93.
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SZABADIDŐ

KERESZTREJTVÉNY

német úttörője (Konrad). 36. Hogyishívják. 37. A Kara-tengerbe ömlő szibériai folyó. 40. Kiejtett „d” betű.

Kuczka Péter Anyám keze című verséből idézünk: „Szeme nagyon messze néz és a lámpa
fénye, …”
VÍZSZINTES: 1. Az idézet folytatásának első
része. 10. Diák cipeli a hátán. 12. Szolmizációs
hang. 13. A közeli hozzátartozók összessége. 14.
Fizimiska. 16. Az anyagmennyiség mértékegysége.
17. Az Olt folyó mellékpatakja. 18. Kései rendezvény. 20. Község Fertőd mellett. 23. Az elektromos
ellenállás mértékegysége. 25. Fagyott víz. 26. Kitüremkedik az egyik belső szerve. 29. Féktelen, szilaj. 31. Környezet-, idegen előtagként. 32. Gyom,
dudva. 35. Kijár neki, joga van hozzá. 38. Középen
vonuló! 39. Kötelek egymásba bonyolódása.
FÜGGŐLEGES: 1. Miklósi …; Döbrösi Laura szerepe az Aranyéletben. 2. Grenoble folyója. 3. Páros
ének! 4. Rovarok testtája. 5. Állati fekhely. 6. Öltönykabátot viselő. 7. Egyik hazai márkája a Vénusz. 8. Kierkegaard nyelve. 9. Cáfoló, negáló. 11.
Szín a francia kártyában. 15. Az idézet folytatásának második része. 19. Thermal Hotel Visegrád, röviden. 21. Vízi átkelőhely. 22. Település
Budapesttől északkeletre. 24. Hirtelen csodálkozást kelt. 27. Ilyen a jó szónok szólása! 28. Égéstermék. 30. Észak-Macedónia pénzneme. 33. Rövid, zsinóros férfikabát. 34. A számítástechnika
EFEMER

Előző rejtvényünk megfejtése: Testvérem vagy te és szabad magyar! Megfejtőnk 1 db csokoládé csomagot nyert: Zólyomi József olvasónk.
A fenti rejtvény megfejtését május 21-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.

Szerencsi Hírek 2021. május horoszkóp
Kos: III. 21. – IV. 20.

Oroszlán: VII. 23. – VIII. 23.

Nyilas: XI. 23. – XII. 21.

Ha a konzervatív Kos eddig nem keresett új tapasztalatokat, akkor most a május ezt
megváltoztathatja. Ebben a hónapban rejtett
belső vágyat érez az ismeretlen iránt, ami utazásra sarkallja.

Május eseménydús lehet az Oroszlánok
számára, különösen, ha a családról vagy a barátokról van szó. A horoszkóp azt jelzi, hogy valami fontos dolog történhet, amely pozitívan
befolyásolja életét.

Ez a hónap a tökéletes alkalom arra is,
hogy elgondolkodjon rossz szokásain és elkezdjen tenni ellenük valamit. Az önhöz közel álló
emberek ezt gyorsan észreveszik, és akár példának is tekinthetik.

Májusban a Bika a Nap hatásának köszönhetően visszanyeri régi önbizalmát
az élet minden területén. Ezért most itt a remek
alkalom kipróbálni új dolgokat, tapasztalatokat
szerezni.

A május abszolút ideális hónap minden
fizikai tevékenységre. Egészségügyi állapota a csúcspontján lesz, ezért a horoszkóp
azt ajánlja, hogy sportolás és különféle fizikai
tevékenységek során használja fel.

Legyen önmaga, és ne hagyja, hogy a
környezetében lévők befolyásolják a
döntéseiben. Fontos, hogy ebben az időszakban
önmaga maradjon, és ne változzon meg, ha úgy
érzi azzal elvesztené személyiségét.

Az elkövetkező hónapban, májusban az
Ikrek megpróbálja kompenzálni a környezetükben az előző hónapokban kiváltott
konfliktusokat. A Vénusznak köszönhetően ez
könnyedén fog menni, a kulcs a szeretet és az
önzetlenség.

Az elkövetkező hónap, a május érdekes
ötleteket, újdonságokat fog hozni, amelyeket elsősorban a magánéletében fog hasznosítani. Valószínűleg egy érdekes projekten jár
az agya, amelyet már régóta szeretne megvalósítani.

Az elkövetkező hónapban, májusban
szinte sugárzni fog Önből a mindent elsöprő belső energia, a megújulás lehetősége,
ezért messzire elkerülik a konfliktusok is. Kiválóan teljesít a munkahelyén, ezért páran irigyek
lehetnek Önre.

Az elkövetkező hónapban, májusban a
Mars negatívan érinti mindazokat, akik
a Rák jegyben születtek. Hajlamos lesz megkerülni a problémákat azáltal, hogy elhalasztja és
később megoldja őket. Ezt igyekezni kell elkerülni.

Az elkövetkező hónapban, májusban remekül érzi majd magát a párjával. Menjen el vele kirándulni, vagy töltsenek el egy kellemes nyugodt délután együtt. Az egyedülálló
Skorpiók is élvezni fogják ezt az időszakot barátaikkal.

Az elkövetkező hónapban, májusban
fontos, hogy a Halak kellő figyelmet fordítsanak a pihenésre. Nem szabad az erején felül teljesítenie. Csakis ön van azzal tisztában,
hogy mennyit bír el. Ne hagyja, hogy más utasítgassa.

Bika: IV. 21. – V. 20.

Ikrek: V. 21. – VI. 21.

Rák: VI. 22. – VII. 22.

Szűz: VIII. 24. – IX. 23.

Mérleg: IX. 24. – X. 23.

Skorpió: X. 23. – XI. 22.

Bak: XII. 22. – I. 20.

Vízöntő: I. 21. – II.19.

Halak: II. 20. – III. 20.

HIRDETÉS
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megjavították és immár a pontos időt mutatja az egykori cukorgyár
főbejáratánál lévő óra.

