
FELÚJÍTÁS
Megkezdték a felújítási
munkát a Jókai utcai házi-
orvosi rendelőben. A hely-
reállítás ideje alatt az I.
számú háziorvos rendelő –
dr. Rohály Judit doktornő
és asszisztense – átköltö-
zött a Rákóczi út 51 sz.
alatti ingatlanba. Cikkünk
az 5. oldalon olvasható.
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A 37-es sz. főút négysá-
vossá építésének része-
ként Bekecsnél a Béke út
csomópontjában körfor-
galom kerül megépítésre.
A munkálatok alatt a Béke
utcát (Nagyköz) lezárják.
Cikkünk a 3. oldalon ol-
vasható.

KISBOLDOGASSZONY TEMPLOMBÚCSÚ
A körmenet az ünnepi szentmise után.



Hagyományteremtő céllal „Ond Jó” elnevezéssel szeptember 11-én
családias összejövetelt tartottak Ondon. Az ötletgazda, Kun Dávid ér-
deklődésünkre elmondta, már több mint húsz éve élete szerves részét
képezi a település, szereti az ott élő embereket, a vidéki hangulatot.
– Egy ideje már érlelődött bennem a gondolat, hogy az érzéseimet
tettekbe is öntöm, ezért elhatároztam, hogy egy évben legalább egy
alkalommal igyekszem tenni civilként a településért, pusztán szere-
tetből. Így jött létre az „Ond Jó” kezdeményezés, amely egyszerűen
azt jelenti, hogy jó itt élni, és együtt cselekedni boldogító. Az összejö-
vetelen a barátaimmal gulyáslevest főztünk, amelyre korábban min-
den helyi lakost meghívtunk – foglalta össze Kun Dávid. A megjelen-
tek közül – főként szépkorúak – többen elmondták örömmel fogadták
a kezdeményezést, hiszen a kellemes családias környezet remek lehe-
tőséget teremtett számukra, hogy a pandémia miatt rég nem látott
ismerőseikkel, helybéliekkel egy kellemes délután töltsenek el.

A szerencsi Kisboldogasszony templom szeptember 5-én imád-
ságtól és egyházi énekektől volt hangos. A hívek azért gyűltek
össze, hogy megemlékezzenek a templom névadójáról, Szűz
Máriáról és a szent jó cselekedeteiről. Magyarországon közel
180 Kisboldogasszony-templom vagy kápolna van, melyeknek
ezen a napon van a búcsújuk, közöttük a szerencsi római ka-
tolikus templomé. Ekkor az ünnepi szentmisén minden hívő tel-
jes feloldozást kap a bűnei alól. A korábbi évtizedekben – a
gyermekek örömére – szokás volt a búcsút tartani, ahol árusok
játékokat, édességeket kínáltak, céllövölde, ringlispíl, dodzsem
szórakoztatta a családokat. Napjainkra sajnos ez a hagyomány
már a feledés homályába merült. A szentmisét Szarvas Péter
plébános celebrálta. Az esemény körmenettel zárult.
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A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Szikszói Járási Hivatala
és a környező 24 település önkormányzata, augusztus 27-én ötödik alka-
lommal Hernádkércsen tartotta a Szikszói Járás Napját. A megjelenteket
Gerőcs-Tóth Andrea, a B.-A.-Z. Megyei Kormányhivatal főigazgatója kö-
szöntötte, aki beszédében elmondta, az esemény a térségben élő közfog-
lalkoztatási tevékenységek és az ezekhez kapcsolódó lehetőségek megis-
mertetését szolgálja, valamint a környék sokszínű adottságainak bemuta-
tása a kulturális és sportrendezvényeken keresztül. A rendezvény fő célja,
hogy a térség önkormányzatai a jövőben még szorosabbra fűzzék egy-
mással a kapcsolatokat. A gazdasági és kulturális együttműködés a környék
összes településének az érdekében áll. A rendezvényen Nyiri Tibor, Szerencs
város polgármestere és az önkormányzat munkatársai is részt vettek. –
Ennek keretében látogattunk el az egész napos szakmai, kulturális ese-
ményre, ahol standunkon kollégáim válaszoltak az érdeklődők kérdéseire.
Örömmel fogadták a látogatók a Szerencsi Hírek különszámát, amiben be-
mutatjuk városunk történelmi értékeit és a turisztikai látnivalókat – mondta
Nyiri Tibor. A különszám letölthető a város honlapjáról (www.szerencs.hu).

KISBOLDOGASSZONY TEMPLOMBÚCSÚ

A rendezvény egyik célja az önkormányzatok közötti kapcsolat erősí-
tése volt. Fotó: Dr. Krajnyák Rita.

A szentmisén hívőkkel telt meg a templom.

Kun Dávid (középen) bízik abban, hogy jövőre még többen jönnek el az
eseményre.

ONDON JÓ EGYÜTT LENNI

SZOROSABBRA FŰZIK A KAPCSOLATOKAT
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A 37-es számú főút négysávossá építésének része-
ként a (25+800 km szelvényében) Bekecsnél a Béke
út csomópontjában körforgalom kerül megépítésre.
A kivitelező ezúton is tájékoztatja a közlekedőket,
hogy a kétirányú forgalom fenntartása és a forgalom-
biztonság érdekében korlátozásokat vezettek be az
adott szakaszon. A körforgalmi csomópont teljes el-
készültéig a Béke utcát (Nagyköz) lezárják, így a fő-
útról nem lehet oda lekanyarodni vagy arról a 37-es
számú főútra felhajtani. A Béke utca csak Bekecs fő-
utcájáról, a Honvéd útról közelíthető meg. Informá-
cióink szerint a körforgalom építése megközelítőleg
négy hónapot vesz igénybe. A beruházó ezúton is kéri
a közlekedők türelmét és felhívja a gépjárművezetők
figyelmét, hogy az útszakaszon óvatosan haladjanak. A körforgalom tovább növeli a közlekedés biztonságát. 

KÖRFORGALOM-ÉPÍTÉS ÚTLEZÁRÁSSAL

Megnyitotta kapuit szeptember 2-án a kora es-
ti órákban a Szerencsi ARTÚR NAPOK Fesztivál.
Az új helyszínen – a Buffalo Bill Étterem mö-
gött – megrendezett zenés eseményen négy
nap alatt mintegy harminc fellépő várta a lá-
togatókat, a nyitókoncertet a Killer Surprise és
a Hooligans adta. Fellépett még többek között
a Bagossy Brothers Company, Punnany Massif,
Tankcsapda, Rúzsa Magdi és a Halott Pénz. Ma-
gyarországon már komoly hagyománya van a
fesztiváloknak, minden nyáron több mint ezer
kisebb-nagyobb rendezvényt tartanak ország-
szerte. Tavaly nyáron szinte az összes tömeg-
rendezvény elmaradt, a szervezők, fellépők és
a vendéglátósok is nagyot buktak a kimaradt
szezonon. Idén a pandémia miatt már márci-
usban sejteni lehetett, hogy a nagyobb hazai
fesztiválokat (például Sziget Fesztivál, Balaton
Sound, VOLT) most sem tartják meg. Ezzel
szemben a kisebb fesztiváloknak több esélyük
volt arra, hogy megrendezzék őket az éppen
előírt aktuális járványügyi szabályok szerint. A

kormány a magyar lakosság magas átoltottsá-
gával indokolta, hogy június 14-től a védelmi
intézkedések feloldásának újabb lépéseként
engedélyezte az önkormányzati falunapok
megtartását. Ez a gyakorlatban az ötezer alatti
lakosú településekre vonatkozott. Mivel a sze-
rencsi fesztivál nem tartozott ebbe a kategóri-
ába, a szervezőknek kötelező volt kérniük a vé-
dettségi igazolványt. A koronavírus-járvány mi-
att sínylődő hazai vendéglátósok, fellépők és
a szórakozni vágyók bizonyára ennek ellenére
is nagy örömmel fogadták a hírt, hogy Szeren-
csen négy napra visszatér a fesztiválhangulat.
A megnyitón Koncz Zsófia, a térség országgyű-
lési képviselője elmondta, hogy Szerencsen is-
mét a csokoládé és a zene találkozott. Nyiri Ti-
bor, Szerencs város polgármestere kifejtette,
hogy a városnak most nagy szüksége van a tu-
rizmusra, majd köszönetét fejezte ki a szerve-
zőknek, hogy a helyi embereknek ingyen biz-
tosították a belépést az eseményre. Takács Ist-
ván, a Szerencsi Bonbon Kft. alapító-igazgatója

beszédében hangsúlyozta, büszke lehet a város
arra, hogy a szerencsi csokoládé fesztivál ben-
ne van az ország tíz legnagyobb fesztiválja kö-
zött. Ezt a hagyományt igyekeznek továbbra is
megőrizni. A beszédeket követően a Hooligans
koncerttel hivatalosan is megkezdődött a Sze-
rencsi ARTÚR NAPOK Fesztivál. A helyi fellépők
közül koncertet adott csütörtökön a Killer
Surprise. Pénteken Kovács Annamária „Cini”
tanítványai és a Star Delux lépett fel. Szomba-
ton a helyi hírességek sorát erősítette: Petró
Dalma, Kovács Kristóf és Vakter Alexandra, Ha-
tás Alatt, Hajnali Néptáncegyüttes. Vasárnap a
Hegyalja Folk és a Ciráda szórakoztatta a hazai
közönséget, akiknek bizonyára szokatlan volt
az új helyszín. Koncz Zsófia a Szerencsi Hírek
kérdésére válaszolva kifejtette: a szervezők
azért döntöttek egy új helyszín mellett, mert
az aktuális járványügyi szabályokat figyelembe
véve, a nagyobb területen a nézők jobban el
tudtak különülni egymástól. Az országgyűlési
képviselő hangsúlyozta szívügyének érezte,
hogy a hagyományoknak megfelelően a sze-
rencsi és ondi emberek számára a fesztivál to-
vábbra is ingyenes maradjon. Szerkesztősé-
günk a négy nap alatt több fesztiválozót is
megkérdezett mi a véleményük a területről és
a fellépőkről. A zenei felhozatalt a megkérde-
zettek közül mindenki dicsérte, azonban az új
terület már megosztotta a látógatókat. Volt,
aki azt mondta már éppen itt volt az ideje,
hogy egy új helyre költözzön a fesztivál hiszen
a belvárost már évekkel korábban kinőtte. Má-
sok szerint a lakott területtől még távolabb kel-
lett volna a helyszínt kijelölni, így nem került
volna lezárásra a két közeli utca, a Kilián
György és a Szent István. Egy biztos a Szerencsi
ARTÚR NAPOK Fesztivál négy napra újra elhoz-
ta az önfeledt szórakozást és bulizást amire
már oly sokan vártak.

NÉGYNAPOS ÖNFELEDT SZÓRAKOZÁS

Az első nagy koncertet a Hooligans adta.
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Első napirendi pontként a 2021. évi költségvetés
módosítását tárgyalták, amit Czakóné Szikszai
Orsolya, a Pénzügyi Osztály vezetője terjesztett
elő. A változtatásra főként az önkormányzati
támogatások módosítása miatt, illetve a pénz-
maradványok felhasználása következtében volt
szükséges. Elhangzott, hogy több változás is
van, de a költségvetés egészéhez képest, nem
nagy mértékűek. Lényeges változás a pénzma-
radvány lekönyvelése, amely mind a kiadási,
mind a bevételi oldalt érinti. Változás továbbá
az önkormányzat esetében a működési célú tá-
mogatások növekedése. Az intézményeknél pe-
dig átcsoportosítások. Czakóné Szikszai Orsolya
előterjesztését a képviselőtestület egyhangúan
elfogadta. Második napirendi pontként a 2021.
évi költségvetés I. féléves teljesítéséről adott
tájékoztatást ugyancsak Czakóné Szikszai Or-
solya. A táblázatokat áttekinthető módon igye-
keztek összeállítani a kötelező rovatrendek
megtartása mellett. Ebből kiderült, hogy idő-
arányosan alakulnak a kiadások és a bevételek.
A közhatalmi bevételek 84 százalékon teljesül-
tek. (A rendkívül részletes táblázatot a nagysá-
ga miatt nem közöljük hasábunkban, azonban
bárki számára megtekinthető a város honlap-
ján.) A képviselő-testület 7 igen, 0 nem szava-
zattal, 0 tartózkodás mellett elfogadta az elő-
terjesztést. Harmadikként tájékoztató követke-
zett a 60, illetve 90 napon túl lejárt esedékes-
ségű szállítói tartozásokról. (Azért, hogy olva-
sóink is értsék miről van szó, ez lényegében
olyan közüzemi vagy helyi vállalkozó felé irá-
nyuló tartozást jelent, amit az önkormányzat
nem tudott határidőre kifizetni.) Korábban az
Állam Számvevőszék írta elő, hogy az önkor-

mányzat a testületet rendszeresen tájékoztatni
kell a lejárt esedékességű szállítói tartozások
alakulásáról. Nyiri Tibor, Szerencs város polgár-
mestere az ülésen elmondta, hogy az önkor-
mányzat az adóbevételek elvonása miatt, nem
tudta pontosan megtervezni a pénzügyi forrá-
sokat. Köszönetet mondott azoknak az adófi-
zetőknek, akik a pandémia ellenére határidőben
teljesítették befizetéseiket, így lehetőség van a
szállítói tartozások rendezésére. Az elmúlt 2-3
évben nagy hangsúlyt fektetett a Polgármesteri
Hivatal az adóbevételek beszedésére, és abban
az esetben, ha nem volt a behajtás sikeres, ak-
kor az önkormányzat a Nemzeti Adó és Vámhi-
vatalhoz (NAV) fordult. Elhangzott, hogy az ön-
kormányzat a pandémia miatt még nem tudott
eljutni arra a szintre, hogy adót csökkentsenek.
A gépjárműadó elvétele az elmúlt két év alatt
60 millió forint kiesést jelentett. A képviselő-
testület 7 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózko-
dással elfogadta az előterjesztést. Negyedik na-
pirendi pontban tájékoztató következett az ön-
kormányzat aktuális gazdasági helyzetéről,
amely lényegében az előző három pont össze-
foglalója. Az előterjesztett részletes táblázatok-
ból kiderült, hogy az önkormányzatnak 248 mil-
lió forintos folyószámlahitelt két részletben dec-
ember 20-ig vissza kell fizetni. A kiesett adóbe-
vételek után az önkormányzatnak korábban hi-
telt kellett felvennie ahhoz, hogy a likviditási ne-
hézségek miatt a kifizetéseket rendezni tudja.
A Képviselő-testület 7 igen, 0 nem szavazattal,
0 tartózkodás mellett elfogadta az előterjesz-
tést. Ötödik napirendi pontban a beszámoló kö-
vetkezett a Szerencsi Városgazda Nonprofit Kft.
II. negyedéves pénzügyi helyzetéről, különös te-

kintettel a bevételekre és kiadásokra. Tóth Ist-
ván, a Szerencsi Városgazda Nonprofit Kft.
ügyvezetője ismertette, hogy az önkormányzati
támogatás mindig időben megérkezik. Az tes-
tületi ülést megelőző bizottsági értekezleten
már felvetette, hogy létszámhiánnyal küzdenek,
a szakemberhiány jelentős. Ezt kordában tartani
a jobb fizetésekkel lehetne. További jelentős
probléma a közmunkások kevés létszáma. A
cég dolgozóinak átlagéletkora 64 év. Nyiri Tibor,
Szerencs város polgármestere elmondta, hogy
minden területen jelentkezik ez a feszítő prob-
léma. Évek óta emelik a minimálbért, a különb-
séget az önkormányzatnak kell kigazdálkodni
és a bérfeszültség is jelen van. Stabilizált költ-
ségvetésből lehet előbbre haladni, mert sajnos
központi támogatás nincs. Óriási felelősség há-
rul az önkormányzatokra, hogy ezt kigazdálkod-
ják, hiszen nincs központi pénzügyi forrás erre.
A képviselő-testület 7 igen, 0 nem szavazattal,
0 tartózkodás mellett elfogadta a beszámolót.
A következő napirendi pontban a Szerencsi Vá-
rosüzemeltető Nonprofit Kft. II. negyedéves
pénzügyi helyzete következett. Takács M. Ist-
ván, a Szerencsi Városüzemeltető Nonprofit Kft.
ügyvezetője ismertette, hogy a benyújtott be-
számoló minden kiadást és bevételt tartalmaz.
A cégnek 33 millió forint adózott megtakarítása
van, és a cég pont olyan kevés dolgozóval végzi
a munkáját, mint a városgazda, itt is napi szintű
a létszámhiány. Az előterjesztést a testület egy-
hangúlag elfogadta. (A képviselő-testület ülé-
séről készült videó teljes terjedelmében meg-
tekinthető a Szerencsi Hírek YouTube oldalán és
a város hivatalos honlapján, a szerencs.hu cí-
men.)

VÁROSHÁZI NAPLÓ
Szerencs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete augusztus 26-án újra összeült, hogy megtárgyaljanak több fontos
napirendi pontot is. Az ülésen többek között szó volt az önkormányzat 2021. évi költségvetési módosításáról, az I. féléves
teljesítésről, a 60, illetve 90 napon túl lejárt esedékes szállítói tartozásokról, a Városgazda és Városüzemeltető II. negye-
déves beszámolóikról. 
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Megkezdték a munkát szeptember első heté-
ben a Jókai utcai háziorvosi rendelőben. A fej-
lesztésre 12 millió forintot nyert pályázaton
Szerencs Város Önkormányzata, amit 3 millió
forintos önrésszel kellett kiegészíteni. A tervek
szerint felújítják a homlokzatot és a teljes te-
tőszerkezetet, mert az elmúlt évek alatt az
épület többször is beázott. Kicserélik a nyílá-
szárókat és az ajtókat, újjáépítik a vizesblok-
kot, továbbá javítják az épület falain keletke-
zett sérüléseket. A bejáratot a mai kor köve-
telményei szerint akadálymentesítik. Nyiri Ti-
bor, Szerencs város polgármester érdeklődé-
sünkre elmondta, hogy az önkormányzat meg-
vásárolta az egészségügyi szolgáltatást nyújtó
helyiségek mögötti ingatlanrészt, ahová az
idősek otthonából a házi segítségnyújtás és a
támogató szolgálat költözik, mivel az eddig
használt helyiségeket az intézményt működ-
tető református egyháznak át kell adni. Ennek
is elkezdődött a napokban az újraépítése. Te-
tőjavítás, belső terek vakolása, festése, az épü-
let szigetelése, irodák, mosdók, raktár kialakí-
tása, amire önerőből 10 millió forintot fordíta-
nak. A felújítás ideje alatt az I. számú házior-

vos rendelő – dr. Rohály Judit doktornő és asz-
szisztense – átköltözött a Rákóczi út 51 sz.
alatti ingatlanba (a központi orvosi ügyelet
épülete), ahol korábban dr. Spák László ren-
delt. A telefonszám (47/362-590) és a rende-

lési idő változatlan marad. A IV. számú házior-
vosi körzethez tartozók változatlan időpont-
ban kereshetik fel a rendelőt az orvosi ügyelet
helyiségében, a telefonszám itt szintén a régi
(47/361-203) maradt.

FELÚJÍTJÁK A JÓKAI UTCAI RENDELŐT

A Szerencsi Hírek egy korábbi lapszámában már
beszámoltunk arról, hogy megkezdődött a sze-
rencsiek körében csak „R-épületként” hívott –
Rákóczi út 99. szám alatti – ingatlannak a fel-
újítása. Szerencs Város Önkormányzata koráb-
ban pályázatot nyújtott be az épület helyreállí-
tására, ahová a Gyerekesély Program szerencsi
kistérség dolgozói költöznek majd be. A „Gye-
rekesély programok infrastrukturális hátterének
kialakítása a Szerencsi járásban” című pályázat

lényege a gyermekszegénység visszaszorítása
és az esélyegyenlőség megteremtése. A cél az,
hogy a programba bevont tanulók általános is-
kolai eredményei javuljanak, a hiányzások és
bukások száma csökkenjen, továbbá olyan ösz-
tönző kényszer, tudás átadása, mellyel a munka
világában megállják a helyüket és értéket te-
remtenek. A felújított épületben a hátrányos
helyzetű gyermekeknek tanácsadást és felzár-
kóztató programokat is tartanak majd. A támo-

gatás összege közel 100 millió forint, amelyből
a járulékos költségek – műszaki ellenőrzés, ter-
vezői díj stb. – levonása után bruttó 90 millió
forint áll a rendelkezésre, hogy az épületet a
mai kornak megfelelően kívül-belül felújítsák.
Nyiri Tibor, Szerencs város polgármestere a
helyszínen tett bejáráson elmondta. – Szinte
minden folyamatban lévő projektünknél nehéz-
ségként jelentkezik, hogy az építőanyag árak az
utóbbi hónapokban elszabadultak és több előre
nem tervezhető munkát is el kell végezni azért,
hogy az ingatlan a funkcióinak megfeleljen. Je-
lenleg a beruházás készültsége meghaladja az
ötven százalékot – mondta a helyszínen a pol-
gármester. Az épületben helyreállítják a belső
helyiségeket, hogy a mai kor követelmeinek iro-
dákat lehessen kialakítani, korszerűsítik a fűtést
és a világítást, cserélik a nyílásszárókat, meg-
szépítik a homlokzatot és megerősítik a tető-
szerkezetet. A projektben nem szerepel az in-
gatlan hátsó bejáratánál található udvar és par-
koló renoválása, de a későbbiekben az önkor-
mányzat ezt is rendbe szeretné tenni. A polgár-
mester hozzátette a szerencsiek régi álma va-
lósul meg az ingatlan felújításával, hiszen az
épület állaga folyamatosan romlott, amit az el-
múlt években a Szerencsi Művelődési Központ
és Könyvtár raktárként használta, illetve a cso-
koládé fesztivál idején a főszínpadi fellépők pi-
henőhelyiségeként funkcionált.

A felújításra már égető szükség volt, hiszen a rendelő több alkalommal beázott.

MEGSZÉPÜL AZ „R-ÉPÜLET”

Az épület rendberakására 90 millió forint áll a rendelkezésre. 
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A Zempléni Z.H.K. Nonprofit Kft. Újrahasználati
Központ létrehozásával bővítette szolgáltatási
körét, ezáltal is fejlesztve a térség hulladékgaz-
dálkodási rendszerét. A tiszta környezet alapve-
tő fontosságú. Az emberi egészség és jólét szo-
rosan kapcsolódik a környezet állapotához. Fon-
tos, hogy az emberiség minél kevesebb hulladé-
kot termeljen. A kommunális tizedét teszi ki an-
nak a 2,5 milliárd tonna hulladéknak, ami évente
keletkezik az EU-ban. Ugyanakkor komoly kihí-
vást jelent az újrahasznosítása, mivel nagyon ve-
gyes összetételű, sok különböző forrásból szár-
mazó anyagról van szó. A legtöbb EU tagállam
egyre nagyobb hangsúlyt fektet az újrahaszno-
sításra. A Zempléni Z.H.K. elkötelezett a környe-
zetvédelem mellett. Az újrahasználati központ
elsődleges célja, hogy csökkentse a hulladéko-
kat. A még használható, jó állapotú, sérülésmen-
tes és eredeti funkciójukat maradéktalanul be-
töltő tárgyak ezáltal ismét az otthonokba kerül-
nek és nem a gyüjtőtelepekre. A szeptember 15-
ei átadáson jelen volt Nyiri Tibor, Szerencs város
polgármestere és Koncz Zsófia, a térség ország-
gyűlési képviselője. Mindketten örömüket fejez-
ték ki, hogy az országban városunkban biztosí-
tott negyedikként ilyen szolgálatás. Noha a köz-

pont csak szeptemberben nyitotta meg kapuit
a Zempléni Z.H.K. Nonprofit Kft. szerencsi telep-
helyén a tárgyak térítésmentes leadására már
május 4-től lehetősége volt lakosságnak. Az új-
rahasználati központba lakberendezési tárgyak,
bútorok, sportszerek pl. kerékpár, labda, roller

stb., konyhai eszközök, könyvek, feleslegessé
vált, de még biztonságosan használható (nem
elektromos) eszközök adhatóak le. A vásárlók-
nak egy minimális összeget kell csupán fizetniük
a kiválasztott tárgyakért. Például egy konyhabú-
tor 10 ezer forintért már megvásárolható.

KÖRNYEZETÜNK VÉDELMÉÉRT

Borsod-Abaúj-Zemplén megye 23 kormányablakában – köztük a szeren-
csiben – szeptember 6-tól elérhető az aláírásminta-alapú hitelesítés,
amely egyszerűbbé teszi a személyes ügyintézéseket és csökkenti a mun-
kafolyamatok során felhasznált papírmennyiséget. A fejlesztésnek kö-
szönhetően azok az ügyfelek is élvezhetik a papírmentes ügyintézés elő-
nyeit, akik eddig nem rendelkeztek digitális aláírással vagy ügyfélkapu-
regisztrációval. Az üzembehelyezéssel egyszerű és környezetbarát ügy-
intézési módot tettek lehetővé. A biometrikus aláírásminta esetében tit-
kosított formában rögzítik és tárolják a kézjegy minden fizikai jellemzőjét,
többek között az írás sebességét, az érzékelt nyomási adatokat és azt
is, hogy hányszor és mikor emelte fel a tollat az aláíró. Szeptember 6-tól
32 ügytípus intézhető ezzel a rendszerrel a megyei kormányablakokban,
de az intézhető ügytípusok száma a jövőben folyamatosan bővülni fog.

Az országban negyedikként nyílt a szerencsi Újrahasználati Központ.

HITELESÍTETT ALÁÍRÁS 
A KORMÁNYABLAKOKBAN

Az elektronikus aláírás megkönnyíti és meggyorsítja az ügyintézést.
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A Szerencsi Többcélú Kistérségi Társulás Támo-
gató szolgálata egy kiváló állapotban lévő Ford
Transit minibuszt vehetett át szeptember 22-én
a Rákóczi-várban megtartott ünnepségen. Nyiri
Tibor, Szerencs város polgármestere érdeklődé-
sünkre elmondta, az Emberi Erőforrások Minisz-
tériuma szociális ügyekért felelős államtitkársága
által kiírt pályázaton összesen kilencmillió forin-
tot nyertek, ebből az összegből vásárolták a jár-
művet. A korábban használt mikrobusz már több
mint tíz éves, gyakran meghibásodott, ezért
többször kellett a javítás időtartamára leállítani,
ami nem egyszer logisztikai problémát okozott.
Az átadáson jelen volt Fülöp Attila, az Emberi
Erőforrások Minisztériumának szociális ügyekért
felelős államtitkára és Koncz Zsófia, a térség or-
szággyűlési képviselője, aki beszédében kiemelte
a támogató szolgálat pandémia alatt nyújtott ál-
dozatos munkáját és megemlítette, hogy Szeren-
csen kívül országszerte további ötven nyertes pá-
lyázat született. Az államtitkár beszédében el-
mondta, hogy közel fél milliárd forint értékben
írtak ki az elmúlt időszakban járművásárlásra pá-
lyázatot. Hangsúlyozta a szociális alapellátásban
dolgozók munkája rendkívül fontos, ezért támo-

gatásukra nagy figyelmet kell fordítani. Az át-
adott Ford Transit minibusz 17 férőhelyes és a
mozgáskorlátozottak szállítására is alkalmas. A
járművet a méretéhez képest tágas és kényelmes
belső tér jellemzi, az utasoldalon a széles tolóajtó

megkönnyíti a ki és beszállást. Dízelmotorja a
legkifinomultabbak és leghatékonyabbak között
vannak a piacon, amely megbízható́ teljesít-
ményt, kiváló́ územanyag-fogyasztással és ala-
csony CO2 kibocsátással rendelkezik.

MIKROBUSZ A TÁMOGATÓ SZOLGÁLATNAK

Az átadáson jelent volt balról-jobbra: Nyiri Tibor polgármester, Koncz Zsófia országgyűlési képviselő
és Fülöp Attila államtitkár.

Magyarországon a szív-érrendszeri betegségek a leggyakoribb halálokok
között szerepelnek, amit sok esetben az érelmeszesedés okoz. Ezt az ütő-
erek (artériák) belső falainak zsírok lerakódására, majd beszűkülésére és
megkeményedésére lehet visszavezetni. Az erek átmérőjének csökkenése
következtében a vér nem tud akadálytalanul áramlani, ezáltal nő az arté-
riák elzáródásának veszélye, ami stroke-hoz, szívinfarktushoz vagy a láb
keringési zavaraihoz vezethet. Ma már rengeteg tanulmány és statisztika
készült, amiből az derül ki, hogy a kor előrehaladtával nő az érelmeszese-
dés kockázata. A kialakulás esélyét tovább növeli a túlsúly, a mozgáshiány,
a dohányzás és a magas vérnyomás. Az érelmeszesedés kezdetben nem
okoz tüneteket egészen addig míg az erek beszűkülése oly mértékű nem
lesz, hogy a vérkeringés jelentősen romlik. Ekkor lépnek csak fel a tünetek,
melyek attól is nagyban függenek, hogy pontosan mely erek érintettek.
Ha az agyban futó erekben történik lerakódás, az stroke-hoz vezethet. Ha
a szív környéki erek szűkülnek be, szívinfarktus vagy szívelégtelenség ala-
kulhat ki. A vese környéki erek elmeszesedése magas vérnyomást és a ve-
se működésének leállását okozhatja. Abban az esetben, ha az érelmesze-

sedés a lábak vagy a medence ereiben van, akkor a lábak fájnak, kezdet-
ben csak nagyobb terhelésre, később járás közben is. A férfiak esetében
a medence ereinek meszesedése akár impotenciát is okozhat. Napjaink-
ban az orvostudomány előtt még nem ismert olyan gyógyszer, amellyel
az érelmeszesedés visszafordítható lenne. Olyan hatóanyag sem létezik,
amely el tudná távolítani az érfalról a lerakodást. Ezért aztán kiemelt fi-
gyelmet kell fordítani a megelőzésre. A súlyos szövődmények az idejében
megkezdett kezeléssel megelőzhetők. Az érszűkület első stádiumában
még nem okoz különösebb panaszt, de ultrahangos vizsgálattal az ereken
már láthatók az elváltozás kezdeti jelei. Dr. Gál Tamás főorvos azzal kereste
fel szerkesztőségünket, hogy felhívja a figyelmet egy olyan kezelésre,
amely azonban hatásos lehet az érszűkületben szenvedőknek. Lényegé-
ben egy olyan eljárásról van szó, amely hazánkban még nem terjed el. A
feltalálója Dr. Khaled Nashwan jemeni származású sebész, aki a Pécsi Or-
vostudományi Egyetemen szerezte meg orvosi diplomáját, illetve sebész
szakvizsgáját. Az általa kifejlesztett terápiás módszert 2006-ban számos
nemzetközi és hazai díjjal jutalmazták. A Nashwan-Parasound nevű mű-
szert az érszűkület kezelésére fejlesztette ki. A kezelés során a műszer kü-
lönböző frekvenciájú hanghullámokat bocsát ki az infra, a hallható és az
ultrahang tartományban. Ennek eredményeképpen nő az ereken keresztül
folyó véráramlás, így a végtag vérkeringése javul. dr. Gál Tamás szerint a
Nashwan-Parasound kezelés eredményei igazán figyelemreméltóak, saját
tapasztalatai is alátámasztották azt, amit egy pécsi orvoscsoport egy tu-
dományos vizsgálatban talált és 2009-ben publikált. – Hihetetlen volt szá-
momra az, hogy azon betegeim, akik a húsz alkalmas kúrát végig csinál-
tak, azt mondták nekem, hogy nagy mértékben javultak a panaszaik,
csökkent a fájdalmuk és nőtt a járástávolságuk. További jó hír, hogy maga
a kezelés teljesen fájdalommentes és eddig nem ismert semmilyen mel-
lékhatása sem – mondta dr. Gál Tamás. A főorvos bárki számára szívesen
nyújt további felvilágosítást.

Az érszűkület következtében csökken a keringő vér mennyisége. Fotó: pixabay 

AZ ÉRSZŰKÜLET KEZELHETŐ
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Szerencs 1490-ben kapott mezővárosi rangot,
akkortól tarthatott vásárokat, de azok valószí-
nűleg még nem ezen a területen voltak. Az első
katonai térképen 1785-ben még nem látható
egyértelműen a vásártér területe, de nagy zöld
folt van a helyén, azaz feltehetően akkor már a
jelenlegi helyén létezett. Az 1800-as évek tér-
képein az érzékelhető, hogy több vízelvezető
árok szeli át a területet, amely továbbra is üres
térséget mutat, azaz az állatvásár és a heti piac
feltehetően már akkor is itt működött. A XX.
század második fele azután esztétikailag is
megtépázta a piac és vásártér területét, először
drótháló, majd sertéstelepre emlékeztető beton
panel kerítés szépítette a zárt piac részt, bódék,
sufnik, garázs és hosszú beton asztalok próbál-
ták kiszolgálni a szerencsieket, valakik úgy gon-
dolhatták, hogy a helyiek nem érdemelnek job-
bat. A külső vásártér pedig egy salaktároló
placc nagyvonalúságával terpeszkedett, rozs-
dás szalagkorlátok, töredezett hepehupás asz-
falt és kőzúzalék burkolatok kergették egymást.
Lehangoló és elkeserítő volt, biztosan nem egy
városközpontba való. A „létező szocializmust”
viszont jól illusztrálta, a trapézlemez áruházzal
együtt (lehet, hogy a retro-túrizmus részére

mégis meg kellett volna hagyni eredeti lepusz-
tult állapotában a piacot?). Az új épület, melyet
Tusnády Zsolt építész tervezett vagy tizenöt év-
vel ezelőtt, próbál egyszerű elemekből létrehoz-
ni egy olyan zárt piacot, ahol a fedett árusító
csarnok mellett lehetőség van zárható boltok
kialakítására is. Érdekesebb (emeletes) kerek
épületrészek csak a főbejáratnál jelennek meg,
hogy több irányból is érkezve már messziről le-
hessen érzékelni, hogy különleges helyhez kö-
zelítünk. A teljes homlokzat a terven okker-sár-
ga téglaburkolatot kapott, hogy hasonlítson a
szerencsi kőbányából származó okkeres tufá-
hoz, amiből a vár fala, és sok egyéb is készült a
városban, de mégis egy olcsóbb anyagból le-
hessen megoldani az igényes homlokzatot. A
piac építése sok izgalmas történetet tartalmaz.
Először a kétezres évek közepén a trafóház
épült fel, az áramszolgáltató szükséglete adta
meg az első lökést. 2008-ban valamiféle pályá-
zati pénzből készült el a fedett csarnok, mely
egy nagyon izgalmas acélszerkezet, vékony
szelvényeket, kevés anyagot használ, mégis szé-
les területet fed le. A piac építése ugyan leállt
tizenkét évre, de pl. a kerek épület telekrészét
botor módon egyszer eladták valakinek, hogy
építse fel rá az épületet. Az alapozás el is ké-
szült, hiszen betonozni mindenki tud, de utána
már nem történt semmi, és a közelmúltban kel-
lett a zavaros tulajdonviszonyokat rendezni.
Történt egy pozitív fejlemény is a 2010-es évek-
ben, a piac melletti doboz áruház lapostető szi-
getelése régóta beázott már. A tulajdonosa
(ÁFÉSZ) szeretett volna egy trapézlemez „ma-
gastetőt” rábarkácsolni. Városközponti helyzete,
a műemlék közelsége és a településképi szem-
pontok hivatkozási alap volt, és végül sok ke-
mény egyeztetés eredményeképpen sikerült
egy jó megoldást találni. Kapott az épület egy
állókorcos fémfedésű magastetőt, a két fontos

homlokzat okkersárga téglaburkolatot, úgy,
hogy a nagy oromfal két kisebbre lett felosztva,
a hosszú üvegfal elé pedig egy árnyékoló kon-
zolos tető készült. Így azután az áruház hom-
lokzati illeszkedése hamarabb lett kész, mint a
piac, amelynek stílusához igazodik.
A 2020-ban elindult piac építés végeredménye
szerencsére pozitív érzésekkel zárult. A rendel-
kezésre álló pályázati összeg ugyan már nem
volt elegendő minden részlet korábbi terv sze-
rinti elkészítésére, de a hiányzó okker-sárga tég-
laburkolatot, vagy belső üzletek leválasztását
később bármikor el lehet majd készíteni. Az
építkezés közben is történtek izgalmas dolgok,
például amikor kiderült, hogy egy optikai kábel
húzódik az új épület helyén. Rögtön elindult a
hiszti a közműszolgáltató részéről, hogy ennek
az áttervezése és engedélyeztetése rengeteg
idő és pénz, és nekik nagy szükségük van 

folytatás a következő oldalon.

PIAC ÉS VÁSÁRTÉR
Szerencsen lezárulni látszik egy hosszú
folyamat, elkészült a piac épülete és
mellette a Kisvásártérnek is nevezett
teresedés felújítása. Köszönet illeti a
szerencsieket, akik kibírták a korábban
áldatlan állapotokat, és a tizenöt éves
felújítási folyamatot.

Modern külső várja majd a szerencsi piacra látogató árusokat és vendégeket. 

64 db nyugati platánt ültettek.



VÁROSKÉP – AJÁNLÓ SZERENCSI hírekhírek 9

folytatás az előző oldalról.
továbbra is erre a kábelre. A kivitelező szeren-
csére a megoldást kereste, gyorsan lerakott egy
védőcsövet az új parkolósáv alá a kábellel
együtt. Az építkezés végén derült ki, hogy az
optikai kábel már régen nem működik, évtize-
dek óta eltépve hever a vége valahol a főbejárat
mellett a járda alatt. A szomszéd telken álló
egyik sufni tetejéről, teljesen szabálytalan mó-
don, a piac telkére folyt az esővíz, ami hónapo-
kig áztatta az új falat. A sokáig tartó egyeztetés
és megállapodás után a probléma megoldása
egy fél órás megbeszéléssel és egy napos mun-
kával megtörtént. Az egész építkezés jó minő-
ségben és szakszerűen készült el, hála Smál Jó-

zsef kivitelezőnek, aki rugalmasan és a rossz
építőipari helyzetben is kreatívan oldotta meg
a felmerülő problémákat. A vásártér hálós bur-
kolati mintája és a fasorok talán segítenek a pi-
aci napokon a területek felosztásában és hasz-
nálatában. Óriási dolog, hogy 64 db nagymére-
tű platánt tudtunk elültetni a téren. Ma már ez
az igazán környezettudatos gondolkodás, a fa-
ültetés, a fák segítenek az embernek túlélni az
egyre melegebb nyári klímát, helyet adnak a
madaraknak és egyéb élőlényeknek, szépek és
látványukkal is kiegyensúlyozottabbá teszik az
embert. A piac és a vásártér egy héten legfel-
jebb kétszer fél napot működik, de az újjáépí-
tést úgy szerettük volna megoldani, hogy a töb-

bi hat napon is használható legyen az épület és
a tér. Mindkettő alkalmas rendezvények, akár
koncertek megtartására, de az is elég, ha a fa-
sorok alatti padokon emberek beszélgetnek, és
élvezik a lombok susogását, az ágak között a
madarak énekét. Biztos vagyok benne, hogy
egy új használati rendet kell kialakítani a piac
napokra és a többi napra is, de a kezdeti nehéz-
ségek után jobban fog működni, mint valaha.
Hiszen a jóhoz mindenki könnyen hozzászokik,
és egy pár hónap után már nem is emlékszik
senki a régi lepusztult piacra. És biztos vagyok
benne, hogy a fasorok alatt sétálva pedig több
mosoly fog születni, mint szitkozódás.

Salamin Ferenc

Rövidesen birtokba vehetik Szerencsen az elárusítók és a vásárlók a
szinte teljesen új piacot, a régi helyén a Kisvásár-téren. Úgy terveztük,
hogy október elején megnyitjuk a csarnokot, azonban erre még pár
napot várni kell. Az építkezés ugyan befejeződött, a létesítmény mű-
szaki átadása-átvétele megtörtént, azonban a használatba vételei
engedélyre és az ehhez szükséges szabályzatok kidolgozására még
egy kis időre volt szükség. Talán mindannyian tudjuk, hogy a bürok-
rácia útvesztői kifürkészhetetlenek. Most már leírhatom, hogy az utol-
só simításokat végzik a dokumentumokon és 2021. október középén
szélesre tárja kapuit a méltán híres és kedvelt szerencsi piac. De még
ez előtt szeretném a leendő árusokat, az újonnan kialakított üzlethe-
lyiségek leendő bérlőit bejárásra invitálni 2021. október 7-én (csü-
törtök) 14 órára, ahol képviselőtársaimmal együtt várjuk az érdek-
lődőket, válaszolunk kérdéseikre, örömmel fogadjuk az észrevételei-
ket.

Nyiri Tibor, polgármester

TALÁLKOZZUNK A MEGÚJULT PIACON

Az aradi vértanúk emléknapja. Szerencs Vá-
ros Önkormányzata megemlékezést és koszo-
rúzást szervez 2021. október 6-án, szerdán 14
órától az aradi vértanúk emléknapja alkalmá-
ból a Kossuth téri fejfáknál. A vértanúkra em-
lékezik: Csejoszki Szabolcs görögkatolikus pa-
rókus. Közreműködik a Szerencsi Férfikar.

Az 1956-os forradalom és szabadságharc
emléknapja. Szerencs Város Önkormányzata
minden érdeklődőt vár az 1956-os forradalom
és szabadságharc évfordulója alkalmából szer-
vezett koszorúzásokra és ünnepi megemléke-

zésre. 2021. október 22-én, pénteken 15 órától
koszorúzás a Kossuth téri '56-os emlékműnél,
majd 16 órától ünnepi megemlékezés és műsor
a Rákóczi-vár színháztermében. A koszorúzá-
sok részletes programja elérhető a www.sze-
rencs.hu oldalon.
Hajnali gála. Megalakulásának 15 éves évfor-
dulóját a tavalyi évben ünnepelte a Hajnali
Néptáncegyüttes. A járványhelyzet miatt 2020-
ban elmaradt ünnepi gálaműsort 2021. október
23-án, szombaton 16 órától tartják a Rákóczi-
vár színháztermében, amelyre minden érdek-
lődőt nagy szeretettel várnak.

OKTÓBERI PROGRAMAJÁNLÓ

EGYÉBEGYÉB
Eladó kombinált hűtőszekrény, mikrohullá-
mú sütő, kenyérpirító, szőnyegek, egyes-
kettes mosogatótárca, 42-es méretű férfi-
cipők és csizmák, zománcozott üst, 2 db
horgászbot felszereléssel együtt. Érdeklőd-
ni telefonon lehet az alábbi számon +36 20
448-9289.

LakosságiLakossági

apróhirdetés



A Német Nemzetiségi Önkormányzat célja – a helyi sajátosságok fi-
gyelembevétele mellett – a német kisebbség érdekeinek átfogó kép-
viselete és védelme, érdekeinek érvényre juttatása társadalmi, politikai
és kulturális területen. Az önkormányzat minden évben közmeghall-
gatást tart. A szeptember 9-én a Rákóczi-vár lovagtermében megtar-
tott eseményen Árvay László köszöntötte a megjelenteket, majd az
éves beszámoló következett. Az elnök röviden összefoglalta az elmúlt
esztendő fontosabb mérföldköveit. Elhangzott, hogy a koronavírus-jár-
vány az önkormányzat tevékenységét is megnehezítette, a vírus miatt
számos több olyan – már hagyománynak számító – kulturális program
maradt el, amelyre hosszú idő óta nem volt alkalom. Árvay László be-
jelentette, hogy decemberben a képviselő-testület minden tagnak el-
juttat majd egy ajándékutalványt, amelyet arra tudnak majd fordítani,
hogy sváb ételek kerülhessenek a karácsonyi asztalokra, ezzel is ápolva
a hagyományokat. Nyiri Tibor Szerencs város polgármestere hozzászó-
lásában kiemelte, hogy bár a betelepített svábok magyarnak vallják
magukat, szívük legmélyén nem felejtették el honnan érkeztek őseik.

Tiszteletre méltó, hogy őseik kultúráját és nemzetiségi gyökereiket
ápolják. Szerencs Város Önkormányzata támogatja a nemzetiségi ön-
kormányzatok munkáját.

hírekhírek MOZAIK10 SZERENCSI

Kereken 30 évvel ezelőtt, 1991-ben adták át a felújított szerencsi Rákóczi-
várat a mai rendeltetésének, ekkor nyerte el méltó helyét falai között a vá-
ros művelődési központja, könyvtára és a Zempléni Múzeum. A Rákóczi-
vár egyes részein az elmúlt években több alkalommal is történt nagymér-
tékű felújítás különböző pályázati projektek keretében, azonban a közmű-
velődési részleghez tartozó épületrész érintetlen maradt. A Szerencsi Mű-
velődési Központ és Könyvtár idén sikeresen indult az Emberi Erőforrások
Minisztériumánál az "Előadó-művészeti szervezetek 2021. évi tematikus
egyedi többlettámogatása" című pályázaton. A kiírást kifejezetten az 5000-
10000 lakosú települések művelődési házai részére tették közzé, melynek
célja az infrastruktura fejlesztése, technikai berendezések megújítása és az
épületek karbantartásra. A szerencsi intézmény 12,5 millió forintos egyedi
támogatási kérelmet nyújtott be, amelyből 10 millió forintot ítéltek meg. A
támogatásból a tervek szerint a lovagterem (házasságkötő terem) világí-
tásának a korszerűsítése, a hangtechnika megújítása, a kétszárnyas bejárati
ajtó javítása, valamint megkopott és elhasználódott 110 db nézőtéri szék
cseréje valósulhat meg. Tervezik továbbá a kapualjak vakolását, festését,
az árkád-terem tisztasági meszelését, illetve a közművelődési irodák, va-

lamint azok előterének a világítás-korszerűsítését és festését. Amennyiben
a támogatási összeg engedi, új számítástechnikai eszközöket, szoftvereket
és fénymásológépet is beszereznek. A pályázathoz nem kellett önrészt biz-
tosítani. A fejlesztés befejezésének határideje: 2022. június 30.

A KÖZMŰVELŐDÉS FELTÉTELEINEK A JAVÍTÁSA

Tízmillió forintot nyert pályázaton a művelődési központ.

Nagy sikerrel zárult a 30. Zempléni Fesztivál! To-
kaj-Hegyalja és Zemplén legnagyobb kulturális
rendezvénysorozatának 70 programja 40 helyszí-

nen több mint 15 ezer nézőt vonzott. A magas
színvonalú komolyzenei hangversenyek, színházi
és táncszínházi előadások, irodalmi estek, jazz- és

folkkoncertek túlnyomó része
telt ház előtt zajlott, de a kiállí-
tások és borászatokhoz köthető
rendezvények is rendkívül nép-
szerűnek bizonyultak. A feszti-
vál a korábbiakhoz hasonlóan a
jubileumi esztendőben is egy
nemes ügy mellé állt: a nyitó-
hangversenyen elhangzott jóté-
konysági felajánlás szerint jegy-
bevételének 50 százalékával a
térségi koraszülöttmentés terén

tevékenykedő Segíts Élni Alapít-

ványt szerette volna új koraszülött-mentőautó
megvásárlásában segíteni. Egy ilyen vadonatúj
Mercedes Benz Sprinter 419 CDI típusú koraszü-
lött-mentőautó a szükséges felszerelésekkel közel
50 millió forintba kerül. A tíz napos 30. Zempléni
Fesztivál teljes jegybevétele 19.054.000 forint lett,
így ennek az összegnek a felével, valamint az in-
gyenes programoknál kihelyezett adománygyűjtő
ládákban összegyűlt 433.000 forinttal, azaz ösz-
szesen 9.960.000 forinttal tudtak a beszerzéshez
hozzájárulni. Az ezt tanúsító adományozó levelet
a Zempléni Fesztivál igazgatója, Turjányi Miklós a
sárospataki Rákóczi-vár udvarában rendezett va-
sárnap esti zárókoncert előtt adta át Szűcs Ildikó-
nak, az Alapítvány elnök asszonyának a közönség
vastapsa közepette.

PÉLDAÉRTÉKŰ FELAJÁNLÁS

Közel tízmillió forintot adományoztak az új koraszülött-mentőautó
megvásárlására.

NEMZETISÉGI KÖZMEGHALLGATÁS SZERENCSEN

Az eseményen Árvay László (fotónkon jobbra) tartott beszámolót.



A Szerencsi Művelődési Központ és Könyvtár
az országban található megannyi kulturális in-
tézménnyel karöltve csatlakozott a szeptem-
ber 1-4 között megszervezésre került 92. Ün-
nepi Könyvhéthez, amely a papír és a nyom-
dafesték ünnepe. Ennek kapcsán az említett
időpontban a művelődési központ könyvvá-
sárt tartott a Rákóczi-vár belső udvarán. Az
esemény keretében az intézmény állományá-
ból kivont könyveket és folyóiratokat lehetett
megvásárolni 200 forintos darabáron. A
könyvtárosok több mint 300 db könyvet adtak
el sikeresen. A befolyt összegből (60.000 fo-
rint) új és népszerű könyveket vásárolnak,
amit a jövőben bárki kikölcsönözhet, aki tagja
a könyvtárnak. Az intézményben található le-
gújabb folyóiratokról és kötetekről érdeklődni
az alábbi elérhetőségeken lehet. Szerencsi Mű-
velődési Központ és Könyvtár címe: 3900 Sze-
rencs, Huszárvár utca 11., Tel.: +36 47 362-254,

E-mail: szerencs.konyv-
tar@gmail.com, Nyitva
tartás: hétfő: 8-16 óra,
kedd-péntek: 8-17 óra,
szombat: 8-12 óra.

Gaál Ernőt sokaknak már nem kell bemutatni, a
Szerencsi Hírek hasábjaiban korábban portré is
készült vele. A Szerencsen élő írónak és költőnek
a napokban jelent meg legújabb verses- és pró-
zakötete, amely a „Határkő II.” címet viseli. Az
518 oldal terjedelmű, kemény fedelű könyv több
mint 140 verset, 31 prózai művet, Gaál Ernőhöz
közelálló személyek önéletrajzait tartalmazza.
Emellett sok humoros írást, például Romhányi Jó-
zsef alkotásokat, („A teve fohásza”, „Bolha” és
a „Marhalevél” című versek) és számos palind-
romot is (visszafelé olvasva is értelmes szó, mon-
dat vagy mondatrész) találunk benne. A szerző
szerkesztőségünknek elmondta, hogy már egé-

szen fiatalon nagy érdeklődést mutatott a szép-
irodalom iránt. Szülei hatására adta ki szerzemé-
nyeit. Különösen nagy hatással volt rá édesapja,
aki minden pillanatot kihasznált arra, hogy ver-
seket mondjon neki. Fejből tudta Petőfi Sándor,
Arany János, Kölcsey Ferenc, Csokonai Vitéz Mi-
hály, Vörösmarty Mihály, és még sok más nagy
magyar költő művét. A verseskötet megvásárol-
ható személyesen a költőtől az alábbi elérhető-
ségek egyikén. Tel.: 06 47 362-031, +36 30 421-
4583. Postai levelezési cím: 3900 Szerencs, Ma-
gyar utca 74. E-mail: drgaalerno@gmail.com Az
alábbi sorokban Gaál Ernő egyik személyes ked-
vencéből idézzük részletet.

GAÁL ERNŐ ÚJ VERSESKÖTETE
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Csigaszerelem

Csigafiú s csigalányka,
Csúszik velük fényes nyálka.
Lassan telnek lomha percek,
Amíg együtt „menetelnek”.

Sóvárog a csigakamasz,
Csigalányra vágy’ a pimasz:
„De jó lenne véle járni,
Bokor mögé besétálni.

Benn a hűsön, hol nincs senki,
Ott lehetne ölelkezni…”
Nagymester az udvarlásban,
El is kezdi hamarjában:

„Kettőnk között hiba nincsen,
Gyere velem, édes kincsem!
Oda hívlak, hol nincs bánat,
Mindenből az öröm árad.

Megállunk egy bokor alatt,
Megcsókolom szép ajkadat.
De azután nincs megállás,
Te leszel a végén hálás.”

Heves ostrom addig tartott,
Míg a lányka igent mondott.
Fejével is biccentgetett:
„Egye-fene, – próbáljuk meg!...”

A vers tovább folytatódik…

Gaál Ernő büszkén tartja kezében az új kötetét.

KÖNYVVÁSÁR
A VÁRBAN

A befolyt összegből új
könyveket vásárol a
könyvtár.



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 igazgató-
főorvos. Titkárság: (47) 561-028, fax: (47) 361-558, internet:
www.eszei.hu. Szakrendelések időpontjai és további információk a ren-
delőintézet honlapján.

BMH NONPrOfIT KfT.
A BMH Nonprofit Kft. szerencsi telephelye. Cím: 3900 Szerencs, Eperjes
utca 7. Tel.: (21) 350-0111. Nyitva tartás: hétfő és csütörtök, péntek: 8-16
óráig, szerda: 8-20 óráig, kedd: zárva. E-mail: ugyfelszolgalat@bmhnon-
profit.hu

HuLLADéKNAPTár (2021. OKTóBEr 1-31.)
Kommunális hulladékszállítás időpontjai: október 4-5; 11-12; 18-19; 25-26.
Szelektív hulladékszállítás időpontjai: október 11-12; 25-26. Zöldhulladék
szállítás időpontjai: október 4-5; 18-19. Üvegszállítás időpontja: október 19.

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

üGYELETES GYóGYSZErTárAK
Oroszlán gyógyszertár 
Október 4-10.: 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.)
Alba gyógyszertár
Október 11-17.: Cím: Szerencs, Rákóczi út 102. Telefon: (0647) 361-530.
Nyitva tartás: hétfő-péntek: 8-17 óra, szombat-vasárnap: 8-12 óra. Zárt
ajtó melletti ügyelet: hétfő-péntek: 17-22 óra, szombat-vasárnap: 12-22
óra. Készenlét: Naponta 22 órától másnap reggeli nyitásig. (Orvosi ügyelet
igénye szerint.)
Szerencs gyógyszertár
Október 18-24.: Cím: Szerencs, Gyár út 40. (Tesco Áruház). Telefon:
(0647) 560-302, (0647) 560-303. Nyitva tartás: hétfő-szombat: 8-20 óráig,
vasárnap: 8-16 óráig. Zárt ajtó melletti ügyelet: hétfő-szombat: 20-22 óra,
vasárnap: 16-22 óra. Készenlét: Naponta 22 órától a másnap reggeli nyi-
tásig. (Orvosi ügyelet igénye szerint.)
Centrum gyógyszertár
Október 25-31.: Cím: Szerencs, Rákóczi út 75. Telefon: (0647) 362-054.

Nyitva tartás: hétfő-péntek: 8-20 óra, szombat-vasárnap: 8-16 óra. Zárt
ajtó melletti ügyelet: hétfő-péntek: 20-22 óráig, szombat-vasárnap: 16-
22 óráig. Készenlét: Naponta 22 órától másnap reggeli nyitásig. (Orvosi
ügyelet igénye szerint.)
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KÖZÉRDEKŰ INFORMÁCIÓKKÖZÉRDEKŰ INFORMÁCIÓK

Házasságot kötöttek: Ráb Julianna – Valler Sándor, Fodor Vi-
vien – Tóth Péter, Técsi Lilla – Nagy Máté, Szabó Bianka Ale-
xandra – Kristóf Zsolt, Gulyás Marietta – Takács Gábor, Földvári
Csilla Zsuzsanna – Gál László, Szakállas Mónika – Drofti Sándor
Dániel, Pusztai Dóra – Csatlós László, Kegyes Katalin – Szűcs
Csaba, Alföldi Dóra – Madarász Zsolt, Drótos Bianka – Popoff
Csaba, Dvorcsák Zsuzsanna – Réz István, Hegedűs Nikolett –
Hévizi Ádám.
Elhunytak: Szabó Attila (54), Gecse Lászlóné sz. Batta Gizella
(81), Zombori Zoltánné sz. Stefán Éva Mária (81), Bobkó Lajosné
sz. Galgóczi Terézia (91), Barta Imréné sz. Simkó Mária (81), Kis
János (91). Bodnár Lászlóné sz. Szalva Zsófia (86).

ANYAKÖNYVI HÍREK

Az egyes kormányrendeleteknek a turizmus-vendéglátás ágazatot
érintő stratégiai célú módosításáról szóló 501/2021. kormányrendelet
bevezette a szálláshely-minősítés intézményét. Ennek keretében a
Magyar Turisztikai Minőségtanúsító Testület Nonprofit Korlátolt Fe-
lelősségű Társaságot (a továbbiakban: szálláshely-minősítő szerve-
zet) vizsgálja a szálláshelyek számára előírt minőségi követelmé-
nyeknek való megfelelést és ez alapján minőségi fokozatokba sorolja
a szálláshelyeket. A szálláshely-szolgáltatók a szálláshely üzemel-
tetési tevékenység bejelentését megelőzően (új szálláshely bejelen-
tés esetén), valamint az első minősítést követően háromévente kö-
telesek a szálláshely-minősítő szervezet vizsgálatát és értékelését
kérni, a szálláshelytípusra vonatkozó követelményekhez igazodó mi-
nőségi fokozatba sorolás érdekében. A 2021. december 31-én már
nyilvántartásba vett szálláshelyek esetén az első szálláshely-minő-
sítést szálláshely típusonként az alábbi időpontig kell igényelni a
szálláshely-minősítő szervezettől: 
a) szálloda szálláshelyek esetében 2021. december 31-ig, 
b) panzió szálláshelyek esetében 2021. december 31-ig, 
c) kemping szálláshelyek esetében 2022. június 30-ig, 
d) üdülőháztelep szálláshelyek esetében 2022. június 30-ig, 
e) közösségi szálláshelyek esetében 2022. június 30-ig, 
f) egyéb szálláshelyek esetében 2023. január 1-ig, 
g) magánszálláshelyek esetében 2023. január 1-ig. 
A szálláshelyekre vonatkozó minősítési eljárásról, követelményekről
bővebb tájékoztatás a www.szallashelyminosites.hu oldalon érhető
el. Maga a minősítési eljárás csak az első alkalommal díjmentes. To-
vábbi kérdések és információk tekintetében kérjük, az alábbi elér-
hetőségeken keressék a szálláshely minősítő szervezetet: Magyar
Turisztikai Minőségtanúsító Testület Nonprofit Kft. 1011 Budapest,
Szilágyi Dezső tér 1. Telefon: +36 20 334 3364 info@szallashelymi-
nosites.hu weboldal: www.szallashelyminosites.hu 

dr. Krajnyák Rita, jegyző

TÁJÉKOZTATÁS A SZÁLLÁSHELY-
MINŐSÍTÉS INTÉZMÉNYÉRŐL



Észak-Magyarországon 400 település közel 750 ezer lakójának szeptember 1-
jétől immár az MVM szolgáltatja az áramot az Émász helyett. Már több hónapja
tudni lehetett, hogy a német E.On-tól az Émász 100 százalékos tulajdonrészét
az állami tulajdonban lévő Magyar Villamos Művek megvásárolta. Az Émász
több mint húsz ezer km hosszú villamosenergia-elosztó hálózatot üzemeltetett
Borsod-Abaúj-Zemplén, Nógrád, Heves, Pest és Jász-Nagykun-Szolnok megyé-
ben. Az MVM Émász Áramhálózati Kft. operatív ügyvezetője 2021. szeptembertől
Fodor József, míg a társaság Felügyelőbizottságának tagjai Alkér Zoltán, Liszák
Gábor, Pálmai Antal és Tóth József lettek, illetve a munkavállalók képviseletében
további két fő. A cég feladata egyebek mellett a mérőórák felszerelése, cseréje,
ellenőrzése és szükség szerint helyszíni leolvasása is. A tulajdonosváltás kapcsán
– a név- és arculatváltással egy időben – a társaság egyes elérhetőségei is meg-
változtak. A szerencsi ügyfélszolgálati iroda címe: 3900 Szerencs, Rákóczi út 87/C
(a korábbi irodaépület szomszédságában).
Központi elérhetőség:
– Telefonszám: +36 20/30/70/1 474 9999, hibabejelentés: +36 80 42 43 44
– Mérőállás bejelentése: +36 20 888 1260, +36 30 818 1260, +36 70 801 1260,
+36 1 238 1260, +36 80 424 526
– Ügyfélszolgálati irodák: a https://mvmemaszhalozat.hu oldalon, az Ügyintézés
menüpont alatt
– Web: https://mvmemaszhalozat.hu
– Online ügyfélszolgálat: https://eloszto.mvmemaszhalozat.hu
– E-mail-cím: eloszto@mvmemaszhalozat.hu

A bejelentkezéshez az
eddig használt felhaszná-
lónevet és jelszót kell
megadni. Mobilappliká-
ció: MVM Next EnergiApp
(volt ELMŰ). A bejelentke-
zéshez az eddig használt
felhasználónevet és jel-
szót kell megadni.

A stevia egy Paraguay-
ban és Brazília déli ré-
szén őshonos növény,
édes ízéért felelős ható-

anyaga a ma ismert leg-
erősebb édesítőszer. A dél-

amerikai őslakosok által Khaa
Jeenek (Édes levél) nevezett növény

a köztudatba Stevia néven vonult be. A paragu-
ay-i Guarani indiánok az őserdőben gyűjtött nö-
vényt évszázadok óta használták édesítésre, ét-
vágycsillapításra, bőrbetegségek (dermatitis,
ekcéma, seborrhoea) ellen és vágási sebek gyó-
gyítására is, mert gyorsan hat, különösebb for-
radási heg nélkül, de előszeretettel rágták a le-
velét pusztán édes íze miatt is. A steviával ki-
válóan kezelhető a cukorbetegség, mivel nem
emeli meg a vércukorszintet, hiszen glikémiás
indexe nulla. Éppen emiatt a fogyókúrázók szá-
mára is nagy segítség, hiszen segít leadni a fe-
lesleges kilókat, mivel a stevia jórészt emész-

tetlenül halad át a szervezeten, ráadásul null-
kalóriás. Kutatások igazolják, hogy a stevia
csökkenti a magas vérnyomást, a normális vér-
nyomást viszont változatlanul hagyja. Bebizo-
nyították, hogy a steviának antibakteriális ha-
tása is van, emellett kedvező ásványi-anyag tar-
talma miatt nagy segítséget jelent a fogszuva-
sodás és a szájbetegségek megelőzésére, vala-
mint gyógyítására. Néhány országban már a
fogkrémekben és a szájöblítőkben is megtalál-
juk e tulajdonsága miatt. A stevia javítja a bél-
működést és az emésztést, megnyugtatja a
gyomrot és kisebb rosszulléteket is képes elmu-

lasztani. Erős gombaölő hatása miatt a stevia a
Candida kezelésében is hatékony. A legjobb ha-
tást akkor érhetjük el, ha teaként vagy folyadék
formájában fogyasztjuk. Megvéd a bőr korai
öregedése ellen, azt fiatalossá és rugalmassá
varázsolja! Kisebb sebek, horzsolások kezelésére
néhány csepp Stevia oldatot csepegtethetünk
a sérült bőrfelületre, így a fájdalom gyorsan
megszűnik és a seb is sokkal hamarabb fog
meggyógyulni! Csökkenti az éhségérzetet és a
dohányzás, az alkohol, illetve az édességek utá-
ni vágyat is.

Vitelki László, Gyógynövénybolt

Előző játékunk megfejtése: A tárkonyt elsősorban főzésre használják. Nyertesünk: Ban-
csók Béláné olvasónk, aki a rovat támogatója, a Szerencsi Gyógynövénybolt (Szerencs, Rákóczi
út 108.) ajándékcsomagját nyerte. Az ajándékutalvány átvehető a Szerencsi Polgármesteri Hi-
vatal recepcióján. Új kérdésünk: Milyen betegség kezelhető jól a steviával? Megfejtéseiket
október 24-ig postázzák címünkre (3900 Szerencs, Rákóczi út 89.) vagy adják le a Polgármesteri
Hivatal recepcióján.
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AZ ÉMÁSZ HELYÉBE
AZ MVM LÉPETT

RECEPTKLUB:
FRANKFURTI LEVES 

– egyszerűen –

Számos frankfurti leves recept létezik, rovatunkban ezút-
tal az étel egy elterjedtebb elkészítését ismertetjük meg
olvasóinkkal.
Hozzávalók 8 főre: 1 ek sertészsír, 1 közepes db vöröshagyma,
2 gerezd fokhagyma, 1 ek fűszerpaprika, 1 teáskanál kömény-
mag, 4 db burgonya, 1 közepes db kelkáposzta, 10 dkg frankfurti
virsli (2 pár), só ízlés szerint, bors ízlés szerint, 175 g tejföl, 1 pú-
pozott ek finomliszt, 2 l víz.
Elkészítése: A hagymát apróra vágjuk. A krumplit megpucoljuk
és felkockázzuk, a káposzta leveleit megmossuk és felcsíkozzuk.
A zsírt megolvasztjuk, és rádobjuk a finomra vágott hagymát.
Kettőt keverünk rajta, nem kell sokáig, nem pörköltet készítünk.
Mehet rá a paprika, szintén egy keverésig, majd a kömény, utána
pedig a krumpli. 1 percig kevergetjük, majd felöntjük 2 liter vízzel.
Belereszeljük a fokhagymát, és fedő alatt 5 percig főzzük. Utána
hozzáadjuk a felcsíkozott káposztát, sózzuk, borsozzuk, és fedő
alatt főzzük fél órán át. Ha a zöldségek megpuhultak (ízlés kér-
dése, hogy harsanósan vagy szétfőzve szeretjük), hozzáadjuk a
felkarikázott virslit, és még 5 percig főzzük. Közben a lisztet el-
keverjük a tejföllel, majd ha csomómentes, merünk bele egy me-
rőkanálnyit a forró levesből, és azzal is kikeverjük. Visszacsurgat-
juk a levesbe, jól elkeverjük, és még 2 percig főzzük. 

Jó étvágyat kívánunk!



Az elmúlt időszakban több új játszóteret épí-
tettünk a városban, hogy a kisgyerekek szü-
leik felügyelete mellett biztonságos eszközö-
ket igénybe véve tölthessék az idejüket. Az el-
múlt esztendőben adtuk át az Erzsébet-téren
egy ilyen parkot, aminek a játékait már több-
ször megrongálták a gyerekkorúaknak nem
nevezhető suhancok.  Ők nem a szomszédos
kondipark erejüknek megfelelő gépeit, hanem
a kicsik hintáit, libikókáit zúzzák szét, hangos-
kodnak a felnőttek pedig elviszik térről gyer-
mekeit. Ez történt ez szeptember 7-én dél-
után is, amikor egy díszes társaság vette bir-
tokba a játszóteret. Az egyik szülő próbálta
őket jobb belátásra bírni, azonban kérésének
nem volt foganatja. Miután tudomást szerez-
tünk az esetről, azonnal tájékoztattuk erről a
Szerencsi Rendőrkapitányságot és rövid időn

belúl járőr érkezett a helyszínre. Ezúton is kö-
szönöm a figyelmet és a rendőrség gyors in-
tézkedését. Így tehetünk közösen, együttmű-

ködve a közbiztonság erősítésért, értékeink
megőrzéséért

Nyiri Tibor Szerencs polgármestre
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Állami ünnepünk, augusztus 20-a alkalmából
ünnepi állománygyűlés zajlott augusztus 19-
én a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigaz-
gatóságon. A rendezvényen miniszteri elisme-
réseket vehettek át az arra érdemesek, vala-
mint a Dr. Balogh Imre emlékpályázat díjazott-
jai is ez alkalommal kapták meg pályamunká-
juk jutalmát. Tűzoltósági tanácsosi címet ve-
hetett át Nácsa Bálint (fotónkon) tűzoltó alez-
redes, Szerencsi Hivatásos Tűzoltó-parancs-
nokság parancsnoka. A Belügyminisztérium-
ban tartott központi ünnepségen a hivatásos
katasztrófavédelmi szerv állományából továb-
bi harmincketten kaptak elismerést.

RONGÁLÓK A JÁTSZÓTÉREN

A Szerencsi Járásbíróság ítéletet hozott a köz-
feladatot ellátó személy elleni erőszak bűntette
miatt indult büntetőeljárásban. A vádlott 2020.
május 5-én este a tiszalúci állomáson szállt fel

a Szerencs felé tartó vonatra. A jegyellenőr (sér-
tett) észlelte a vádlott ittas állapotát, ezért nem
adott jelzést a mozdonynak az indulásra. A sér-
tett felszólította a vádlottat menetjegye átadá-

sára, aki közölte: most szabadult a börtönből,
ezért nincs jegye. A kalauz ekkor arról tájékoz-
tatta, hogy a vonaton is megveheti azt, illetve
felszólította a szabadulását igazoló okirat be-
mutatására. Mivel a vádlott ennek nem tett ele-
get és pénz híján jegyet sem tudott venni, így
a sértett leszállította a vonatról. A vádlott a pe-
ronon arcon ütötte és leköpte a sértettet. A
jegyellenőr közfeladatot ellátó személynek mi-
nősül, ezért a bíróság a vádlottat a fenti bűn-
cselekmény elkövetése miatt 5 év szabadság-
vesztésre és 5 év közügyektől eltiltásra ítélte,
egyúttal kizárta a feltételes szabadság kedvez-
ményéből. Súlyosbító körülményként értékelte
az elkövető erőszakosságát, büntetett előéle-
tét, valamint elkövetéskori ittasságát, míg eny-
hítő körülménynek tekintette azt, hogy a sértett
a vádlott bocsánatkérését elfogadta. Az ítélet
nem jogerős.

MEGÜTÖTTE A KALAUZT

Rendőri intézkedés a játszótéren.

A jegyellenőr közfeladatot ellátó személynek minősül, ezért bántalmazását súlyosan bünteti a
törvény. Fotó: illusztráció.

TANÁCSOS CÍM A PARANCSNOKNAK

A Szerencsi Hivatásos Tűzoltóparancs-
nokság parancsnoka Nácsa Bálint át-
veszi az elismerést. Fotó: katasztrófa-
védelem.



A megyében a hulladékszállításban végbemenő
integrációs folyamatok következtében szüksé-
gessé vált egy egyszerű és finanszírozható azo-

nosítási rendszer bevezetése. Ennek oka, hogy
a három korábbi közszolgáltató mind különbö-
ző módon – matrica, chip – azonosította be az
ingatlanhasználókat és a kukákat. A BMH Non-
profit Kft. megalakulását követően a 2018. év-
ben bevezetésre került a matricás hulladékgyűj-
tő edényzet azonosító rendszer. A matrica a
hulladékgyűjtő edényzet, ezáltal az ingatlan-
használó és az általa használt edényzet űrmér-
tékének beazonosítására szolgál. További elő-
nye, hogy a gyűjtőjárat személyzete az ürítés
alkalmával szemrevételezés alapján el tudja
dönteni, hogy az adott kuka üríthető-e, azonos-
e a matrica adatai a kuka méreteivel. A matricák
2018. évben kerültek legyártásra – valamint a

BMH Nonprofit Kft. 2018. január 1-től látja el a
hulladékgazdálkodási közszolgáltatáshoz kap-
csolódó feladatokat – ezért szerepel a „2018”-
as évszám a matricákon,  ami nem a lejárati dá-
tumot jelöli. A cég ismételten felhívja az ingat-
lanhasználók figyelmét, hogy amennyiben a jo-
gosultság ellenére nem vették át új vegyes hul-
ladékgyűjtő edényzetüket, vagy nem rendelkez-
nek BMH logóval ellátott azonosító matricával,
vegyék fel a kapcsolatot az ügyfélszolgálattal.
(Elérhetőség: 3900 Szerencs, Eperjes utca 7. Te-
lefonszám: +36 21 3500-111, E-mail: ugyfelszol-
galat@bmhnonprofit.hu). A matricával nem
rendelkező edények 2021. szeptember 27-től
már nem kerülnek ürítésre!
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A Miskolci Járásbíróság egy hónapra elrendelte
annak a két fiatalkorúnak a letartóztatását,
akiket a 2021. szeptember 14. napján Monok
határában elhunyt férfi megölésével gyanúsí-
tanak. A rendelkezésre álló adatok szerint a két
fiatal a Monok melletti horgásztónál alkalmi
munkát végzett. Napközben engedély nélkül
magukhoz vették a gátőrként dolgozó sértett
autóját és azzal egy nádas-füves területen el-
akadtak. Amikor ezt a sértett észlelte, ingerült
lett és közölte a gyanúsítottakkal, hogy felje-
lentést fog tenni az esetről. Szóváltásuk tett-
legességig fajult: a két terhelt puszta kézzel, il-
letve a helyszínen talált fahasábokkal ütlegelte
a sértettet, leginkább annak fejét. A 77 éves
sértett a bántalmazás következtében a hely-
színen életét vesztette. A fiatalok a holttestet
a tó melletti erdős részre húzták, azt faágakkal
és levelekkel fedték el. Cselekményük alkalmas
lehet a bűncselekmény elhárítására idős korá-

nál fogva korlátozottan képes személy sérel-
mére elkövetett emberölés bűntettének meg-
állapítására, amely akár 15 évig terjedő szabad-
ságvesztéssel büntethető, azonban a további
nyomozási cselekmények alapján nem zárható
ki súlyosabb minősültség sem. A kiszabható
büntetés lehetséges tartama önmagában meg-
alapozza a szökés, elrejtőzés veszélyét, ame-

lyet nem ellensúlyoz a gyanúsítottak tanulói
jogviszonya sem, mivel iskolaidőben végezték
az alkalmi munkát és egyhelyben tartózkodá-
suk családi környezetük ellenére is könnyen fel-
számolható. Tartani kell attól is, hogy a gyanú-
sítottak a büntetőeljárásban részt vevő szemé-
lyek befolyásolásával, megfélemlítésével meg-
nehezítenék a bizonyítást. A bíróság figyelem-
mel volt arra is, hogy a fiatalok törekedtek a
sértett holttestének elrejtésére, amellyel a fel-
derítést kívánták akadályozni. A fenti okokból
a Miskolci Járásbíróság 2021. október 17. nap-
jáig elrendelte a gyanúsítottak letartóztatását,
amellyel szemben ők és védőik fellebbezést je-
lentettek be. (Lapzártánkig másodfokon még
nem született döntés az indítványról. A Miskol-
ci Járásbíróság nyomozási bírójának végzése
addig hatályos és végrehajtható, tehát a gya-
núsítottak előzetes letartóztásba kerültek – a
szerk. megj.)

LETARTÓZTATÁSBAN A MONOKI 
EMBERÖLÉS GYANÚSÍTOTTJAI

FIGYELEM! 
A KUKÁKON KÖTELEZŐ A MATRICA!

A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Rendőr-főkapitányság iskolaőri mun-
kakör betöltésére keres jelentkezőket a:
– a Mezőkövesdi Rendőrkapitányság illetékességi területén található Sá-

lyi Gárdonyi Géza Általános Iskolában (1 fő intézményi iskolaőr),
– a Mezőkövesdi Rendőrkapitányság illetékeségi területén működő is-

kolákban (1 fő tartalék iskolaőr),
– az Encsi Rendőrkapitányság illetékeségi területén működő iskolákban

(1 fő tartalék iskolaőr),
– a Szerencsi Rendőrkapitányság illetékességi területén működő iskolák-

ban (1 fő intézményi iskolaőr), 
– az Edelényi Rendőrkapitányság illetékeségi területén működő iskolák-

ban (1 fő tartalék iskolaőr) történő munkavégzésre. 
A jelentkezés feltételeiről, az iskolaőri munkakörről bővebben olvashat a
rendőrség hivatalos honlapján (police.hu).

ÁLLÁSHIRDETÉS ÉS TOBORZÁS



Negyedik alkalommal rendezte meg szeptember 10-én a Hegyalja Kapuja
Mozgáskorlátozottak és Fogyatékkal Élők Egyesülete s Szerencsi Abylim-
pia Sport és Kézügyességi Versenyt. A Rákóczi-várban megtartott ese-
ményen Zvolenszki Sándorné az egyesület elnöke köszöntötte a tagokat.
Beszédében kiemelte: az elmúlt egy év rendkívüli nehézségek elé állította
az egyesület működését, azonban minden akadályt sikerült elhárítani.
Az elnök hangsúlyozta: a támogatók nélkül nem jöhetett volna létra az

esemény, ezért rendkívül hálás azoknak a polgármestereknek és vállal-
kozóknak, akik segítették a szervezést. Koncz Zsófia, a térség ország-
gyűlési képviselője beszédében kiemelte az egyesület a megalapítása
óta eltelt közel harminc év alatt, több mint kétezer taggal büszkélkedhet.
– Úgy gondolom az a munka, amit az elmúlt évtizedekben az egyesület
véghezvitt nagyon fontos, bizonyítja, hogy egyértelműen igény van rá,
egyben közösség-összetartó ereje is van – mondta. Nyiri Tibor, Szerencs
város polgármestere beszédében kitért a koronavírus-járvány okozta
mély sebekre. A pandémia következtében az egyesület olyan embereket
vesztett el, akiknek munkássága példaértékű volt. A polgármester szerint
a hagyományok folytatása ezeknek az embereknek az emlékét is őrzi,  a
munkájuk sem merül feledésbe. A negyedik abylimpián minden eddiginél
nagyobb szerephez jutott a sport. Az eseményen volt célba dobás, lab-
dapattogtatás, lengőteke, üvegfestés. Újdonságnak számított az éven az
íjászat és a paintball lövészet. Zvolenszki Sándorné érdeklődésünkre el-
mondta, a program a kikapcsolódás mellett remek alkalmat teremtett
arra, hogy közelebb hozzák egymáshoz a különböző korosztályú és tár-
sadalmi helyzetben élőket. Az elnök arra is kitért, hogy más hasonló civil
szervezetekből is érkeztek a meghívásukra képviselők, akikkel igyekeznek
jó kapcsolatot kialakítani. A legjobb eredményeket elért tagokat az aby-
limpia végén díjazták. A rendezvény lebonyolításában a Szerencsi Rákóczi
Zsigmond Református Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola és Alapfokú
Művészeti Iskola diákjai is közreműködtek.
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Újdonság volt az éven az íjászat.

Szerencs újra igazi sportvárosként már hetedik
alkalommal rendezte meg szeptember 25-én
az SKS Ippon Shobu Országos Felkészítő Baj-
nokságot. A Kulcsár Anita Sportcsarnokban
megtartott eseményen 17 egyesület közel 160
nevezője látványos küzdelmeket, valamint for-
magyakorlatokat teremtett. A bajnokságon a
Shotokan Liga versenyzőin kívül megjelentek a
nagykárolyi és a JKA Szövetség sportolói is. A
Shotokan karate alapítója Gichin Funakoshi
volt, aki Tokióban 1924-től kezdődően a karate
fejlesztésének szentelte életét. A mester által
kifejlesztett technika – az edzőterme után –
Shotokan néven vált ismerté. A lényege nem a
másik fél legyőzése vagy ártalmatlanítása, ha-
nem elsősorban a gyakorlásokon keresztül a
személyiségfejlesztés és a jellemformálás. Ta-
valy a koronavírus-járvány miatt elmaradt vá-
rosunkban a bajnokság, azonban a rendezvény
lebonyolítása még most is nagy kihívás elé ál-
lította a szervezőket, ám a segítők kiváló mun-
kájának köszönhetően zökkenőmentesen zaj-
lott le. A megnyitón Profáncsik Sándorné ön-
kormányzati képviselő hangsúlyozta, a Shoto-
kan karate több száz éves hagyománya és kul-
túrája igazán tiszteletreméltó, majd kiemelte,
hogy a karate bármely formája megtanítja
használóját a fegyelemre és a kitartásra. A
megnyitón beszédet mondott továbbá Aurel

Patru, a Nemzetközi SKDUN Szövetség vezető-
je, aki örömét fejezte, hogy a pandémia az idén
nem szabott gátat a bajnokságnak. Az ese-
mény egész nap zajlott, a tatamira először a
legkisebbek léptek, majd fokozatosan a nap
előrehaladtával léptek pályára az idősebbek,
akik már egymás ellen is küzdöttek. A forma-
mutatványokat és a csatákat bírók pontozták.
– A sportesemény célja a regionális fejlesztés
mellett az országos és nemzetközi versenyekre
való felkészülés volt – mondta el érdeklődé-

sünkre Varga Katalin szervező. A Szerencs VSE
karate szakosztályának sportolói az alábbi he-
lyezéseket érték el. 11 év alatti korosztályban:
Kiss Rebeka (kumite 2. hely, kata 3. helyezés)
Barnóczki Bálint (kumite 1. hely, kata 1. helye-
zés), Nagy Veronika (kata 3. hely). 18 év felet-
tiek: Kossuth Kornél (kumite 2. helyezés), Szűcs
Viven (kumite 3. helyezés, kata 3. hely) Tamás
Alexandra (kumite 3. hely, kata 2. helyezés). 35
év felettiek: Kövér Tamás (kumite 2. hely). 50
év felettiek: Nagy András (kata 1.hely).

Az eseményen nem volt hiány a látványos küzdelmekben.

SZERENCSI ABYLIMPIA

ORSZÁGOS KARATE
BAJNOKSÁG SZERENCSEN



A Szerencs VSE felnőtt labdarúgócsapat játékosai
eddig kiváló teljesítmény nyújtottak a mérkőzé-
seken. A megyei másodosztály harmadik fordu-
lójában augusztus 28-án idegenben, Pácin ellen
lépett pályára. A mérkőzésen a szerencsiek há-
rom gólt rúgtak. Az első találatot a 19. percben
Ternyik Máté szerezte, a másodikat a 34. percben
Berecz László még a harmadikat Szabó László lőt-
te a 74. percben. A szerencsiek magabiztos játék-
kal nyerték a találkozót. A B.-A.-Z. megyei II. Kelet
Felnőtt 3. forduló végeredménye Pácin SE-Sze-
rencs VSE 0-3 (0-2). Városunk focistái szeptember
4-én a Sátoraljaújhelyi TKSE csapatát fogadta ha-
zai környezetben. A találkozó első 45 perce ese-
ménytelenül ért véget, egyik csapat sem tudott
a másik fölé kerekedni, a csapatok 0-0-ás állásnál
mentek pihenőre. Az első gólra a 61. percig kellett
várni, ekkor Nagy Vencel talált a sátoraljaújhelyiek
hálójába, amire négy perccel később a ven-
dégcsapat egy góllal reagált. A találkozót végül
Berecz László döntötte el a 77. percben. A B.-A.-
Z. megyei II. Kelet Felnőtt 4. forduló végeredmé-
nye Szerencs VSE-Sátoraljaújhelyi TKSE 2-1 (0-0).
Az ötödik fordulóra szeptember 12-én került sor
Mezőzomboron. A szerencsiek a 17. perctől kezd-
ve valóságos gólzáport zúdítottak a hazai csapat-
ra. Az első találatot Fazekas Péter szerezte a 17.

percben, tíz perccel később Kiss Krisztián, a 32.
és a 47. percben ismét Fazekas Péter, a 73. perc-
ben Ternyik Máté lőtt gólt. A mezőzomboriaknak
a mérkőzés végén a 84. percben végül sikerült
betalálni a szerencsiek hálójába, ám ez már nem
sokat számított. A B.-A.-Z. megyei II. Kelet Felnőtt
5. forduló végeredménye Mezőzombor FC-Sze-
rencs VSE 1-5 (0-3). A Telkibánya ASE szeptember
19-én lépett pályára a Tatay Zoltán Ifjúsági Sport-
telepen. A szerencsiek a lendületes támadásnak
köszönhetően már a második percben megsze-
rezték a vezetést Ternyik Máté góljával, aki a 11.
percben szintén betalált a vendégcsapat hálójába.
A 40. percen Fazekas Péter, a 65. percben Kiss
Krisztán, a 75. percben Tóth Tamás, a 79. percben
Rabócz Dávid végül a rendes játékidő leintése
előtt nyolc perccel Kiss Krisztián talált újfent a tel-
kibányaiak hálójába. A B.-A.-Z. megyei II. Kelet
Felnőtt 6. forduló végeredménye Szerencs VSE-
Telkibánya ASE 7-1 (3-1). A szerencsiek az idei év
első vereségét, szeptember 26-án szenvedték el
idegenben, az Abaújszántó Korláti Vikingek ellen.
A mérkőzésen a hazai gárda kezdett jobban, akik
a 26. percben gólt lőttek a vendégcsapatnak. Az
első szerencsi találatot Ternyik Máté szerezte a
30. percben. Az első félidőben az abaújszántóiak
még két gólt lőttek. A második játékrész továbbra

is a hazai csapatnak kedvezett, akik az 57. perc-
ben már három gólos vezetésre tettek szert. A
mérkőzés utolsó gólját a 72. percben Fazekas Pé-
ter szerezte. A B.-A.-Z. megyei II. Kelet Felnőtt 7.
forduló végeredménye Abaújszántó Korláti Vikin-
gek-Szerencs VSE 4-2 (3-1). Az utolsó mérkőzés
elvesztése ellenére a szerencsi focisták eddig re-
mek teljesítményt nyújtottak, mi sem bizonyítja
ezt jobban mintsem, hogy a gárda a tabella 2. he-
lyén áll 18. ponttal. Az első helyet 22. ponttal a
Tokaj FC birtokolja. A következő mérkőzés októ-
ber 2-án hazai környezetben Pálháza ellen lesz.

Megkezdődött a szezon az asztaliteniszezőknél, amely mind a fiatalabb, mind az idősebb kor-
osztály esetén jól indult. A Szerencs VSE NB III-as csapata szeptember 4-én Mátraszelére lá-
togatott, ahol 11-7 arányban győzedelmeskedett. Lehoczki Gábor és Köllő András 4-4, Sárossy
Balázs 2 pontot szerzett. Lehoczki Gábor és Csorba István a páros mérkőzésüket is megnyer-
ték. Az NB II-es csapat szeptember 11-én hazai környezetben fogadta az egri játékosokat.
Ezen bajnoki mérkőzésen mutatkozott be a csapat két új erdélyi tagja, akik bebizonyították,
hogy méltóan képviselik a szakosztályvezető Köllő András nevelőegyesületének, a nagy múltú
székelyudvarhelyi asztalitenisz sportiskolának a hírét. A mérkőzésen a szerencsiek nagyarányú
15-3-as győzelmet arattak. Tamás Szabolcs és Sánduly Levente 4-4, Köllő Ábel 3, Korály Tibor
2 pontot szerzett; ezen felül mindkét páros mérkőzést megnyerték a fiúk.
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REMEK FORMÁBAN A FOCISTÁK

ASZTALITENISZ: KETTŐS GYŐZELEM

Szentesen került megrendezésre szeptember 11-én a Kelet-Magyarország Területi Diák I-II-es
Szabadfogású Diákolimpia, melyen Szerencs Város Sportegyesületét 6 ifjú birkózó képvisel-
tette magát. A múlt év őszi szünete óta szakosztály csak az idei nyár végén végén kezdhették
meg az első edzésüket a Bocskai István Katolikus Gimnáziumban, a rövid felkészülési idő el-
lenére is szép eredményeket értek el. Diák I. korosztály 38 kg Kőrösi Patrik két mérkőzést el-
vesztését követően nem ért el helyezést. Diák II. korosztály 29 kg első pontszerző versenyén
Nagy Zalán nem ért el helyezést. Diák II. korosztály 38 kg Pataky Vilmos egy győzelemmel,
két vereséggel az ötödik helyet szerezte meg. Diák II. korosztály 46 kg Czakó Regő egy vere-
séggel, két győzelemmel a dobogó harmadik fokára állhatott fel. Diák II. korosztály 50 kg La-
bancz Tamás két győzelemmel szerezte meg az aranyérmet. Diák II. korosztály 54 kg Halász
Ádám két győzelem, egy vereség után nagy csatában szerezte meg a harmadik helyet. A hat
versenyző közül az érmesek és az ötödik helyezett Pataky Vilmos kivívta a továbbjutást az
október 8-án Abonyban megrendezésre kerülő országos döntőre. Az eredményhirdetés fényét
tovább emelte, hogy a dobogós helyezést elért versenyzők Lőrincz Tamás olimpia arany és
Lőrincz Viktor olimpiai ezüstérmes sportolóktól vehették át érmeiket. (Fotó: Czakó Sándor)

Kitűnő teljesítményt nyújtanak a focisták. Fo-
tó: archívum

Köllő Ábel balra és Korály Tibor remek párost alakítanak.

SZÉP EREDMÉNYEK A BIRKÓZÓKNÁL



Kos: III. 21. – IV. 20.
A csillagjegy számára az október a sze-

retet hónapja lesz. A csillagok állása kedvezni
fognak Önnek, ezért itt a tökéletes alkalom,
hogy új szintre lépjen. A Merkúrnak köszönhe-
tően könnyű lesz elemeznie a kapcsolatokat.

Bika: IV. 21. – V. 20.
Októberben a Bikák talpra állnak. A Vé-
nusz hatása különösen a nők számára

varázst ad, amely a régi barátokat és az új is-
merősöket egyaránt meghökkenti továbbá ter-
mészetesen élvezni fogja ezt az új ragyogást. 

Ikrek: V. 21. – VI. 21. 
Ez az őszi hónap – az október– igen ak-
tív kreativitást és bátorságot hoz az Ik-

rek életébe. Használhatja ezeket olyan tervek
teljesítésére, amelyek régóta a fejében vannak,
de soha nem volt megfelelő alkalom azok meg-
valósítására. 

Rák: VI. 22. – VII. 22.
Az elkövetkező hónapban nagyon kom-
munikatív lesz, amelyet elsősorban a

Szaturnusz okoz. Bár általában kerüli az új em-
berekkel való találkozást, ez idő alatt élvezni
fogja az emberek társaságát, és könnyedén ki-
jöhet bárkivel.

Oroszlán: VII. 23. – VIII. 23.
Készítsen meglepetést partnere számá-

ra, mivel határozottan nem fog hiányozni az ih-
let. Mindketten megérdemelnek egy kis időt
egyedül, hosszú idő után, de vigyázzon, hogy
megtalálja a megfelelő pillanatot. 

Szűz: VIII. 24. – IX. 23. 
Egyre természetesebb, hogy nem aggó-
dik túlságosan mások véleménye miatt.

Nem lesz ez másként októberben sem. Sajnos
a barátai ezt az érdektelenség jelének tekint-
hetik, és kevésbé érintkeznek majd Önnel.

Mérleg: IX. 24. – X. 23. 
Ebben a hónapba meg fogja találni ben-
ső egyensúlyát. Október kiváló hónap

lesz az önmegvalósításra, és a legjobb, ha időt
szán erre, és élvezheti az egyedül elköltött időt.
Át kell gondolnia a gondolatait, és ehhez ma-
gánéletre van szüksége.

Skorpió: X. 23. – XI. 22.
Az elkövetkező hónapban egyszerűen
kitűnik majd a munkahelyén. Bármit

megszerezhet, amit csak akar. A Nap megadja
a szükséges erőt, és lehetővé teszi, hogy olyan
dolgokat érjen el, amelyeket soha nem gondolt
volna. 

Nyilas: XI. 23. – XII. 21.
A Nyilasokat gyakran elárasztja a har-

mónia vágya. Teljesen kiegyensúlyozottnak érzi
magát, és képes lesz átadni a béke érzését má-
soknak, és ezért valószínűleg nagyon népszerű
lesz a kollégák vagy osztálytársak körében.

Bak: XII. 22. – I. 20.
Októberben a Bakok a magányt és a
mély gondolatokat részesítik előnyben.

Gyakran elmélkedik az élet értelmén, és elemzi
a másokkal való kapcsolatát. Ez új emberek
megismerésének vágyához vezethet. 

Vízöntő: I. 21. – II.19.
A jegy szülöttei kontraproduktívak lesz-
nek a munkában. A kollégákkal való

kapcsolata nagyszerű lesz, mivel nagyon kom-
munikatív és szórakoztató lesz. Az egész csapat
jól fogja érezni magát. A felettesei is észreve-
hetik, és ezt inkább a szorgalmának tartják.

Halak: II. 20. – III. 20.
Ez a hónap elég durva lesz a Halak szá-
mára. A Mars hatása növeli képtelensé-

gét a céljainak. Gyakran reménytelennek érzi
magát, ami valószínűleg haraggá fog válni, és
ki kell adnia valakinek. Húzódjon egy kicsit visz-
sza, olvasson, meditáljon.

Szerencsi Hírek 2021. október horoszkóp

Balla Zsófia Szeptember című verséből idé-
zünk: „Szeptemberben mindenki magára…”
VÍZSZINTES: 1. Az idézet folytatásának első
része. 12. Ázsiában honos, itthon ritka galambfaj.
13. Arcszőrzetet viselő. 15. Tüzet megszüntet. 16.
A polónium vegyjele. 17. Témát részletesen kifejtő.
19. … Zeppelin; brit rockegyüttes. 20. Böllért hív.
21. 19-szeres válogatott horvát labdarúgó (Đovani).
22. Számítógépes programhiba. 23. Morzsát a föld-
re kotor. 26. Némán búvó! 27. Vívók fejfedője. 28.
Ipari elektromos eszköz tömegmegállapításra. 32.
Rágcsáló hirtelen, tömeges felbukkanása.
FÜGGŐLEGES: 1. Agráreszköz. 2. Pengevég! 3. Yale
Law School, röviden. 4. Érvényesített (menetjegy).
5. Kisfaludy …; költőnő (1836-1911). 6. Süttőnél a
Dunába ömlő patak. 7. Gesztikuláló. 8. Gömböly-
ded. 9. Technology Readiness Level, röviden. 10.
Elemi példa. 11. Háztetőt a földre ránt a vihar. 14.
Mészöly Géza-kép (1875) egy helység széléről. 17.
Az idézet folytatásának második része. 18. Tré-
fás filmes ötlet. 19. Csen, oroz. 21. Terméket nép-
szerűsítő hirdetés. 23. Árverés. 24. Kitartóan kérlel.
25. A Salvatore név becézése. 27. Hízómarha. 29.
Hosszú idő óta. 30. Abfälle zur Beseitigung (hulla-
dékok ártalmatlanítása), röviden. 31. Csatár öröme!
33. Idaho határai!

EFEME

Előző rejtvényünk megfejtése: Hiába süt a nap, árnyék van az alatt. Megfejtőnk 1 db csokoládé csomagot nyert: Gál László olvasónk. A fenti
rejtvény megfejtését október 24-ig postázzák címünkre (3900 Szerencs, Rákóczi út 89.) vagy adják le a Szerencsi Polgármesteri Hivatal ügyfél-
szolgálatán. A keresztrejtvény helyes megfejtője 1db csokoládé csomagot nyer. A nyeremény átvehető a Szerencsi Polgármesteri Hivatal ügyfél-
szolgálatán.
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KERESZTREJTVÉNY
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Megjelent a Szerencsi Hírek turizmus-idegenforgalom különszáma, amelyben a város gazdag
történelmi múltját, ipartörténeti emlékeit, rekreációs, szabadidős lehetőségeit, vendéglátó-
és szálláshelyeit, az épített környezetet népszerűsítjük a Szerencsre érkező turistáknak.

A különszám digitális formában letölthető a www.szerencs.hu oldalról.


