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A Magyar Közút Nonprofit
Zrt. munkatársai meg-
kezdték a Rákóczi út re-
konstrukcióját, valamint
új parkolóhelyek is létre-
jönnek hamarosan a vá-
rosban. Cikkünk a 3. olda-
lon olvasható.
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KINCSÜNK
Minden szerencsi és ondi la-
kos postaládájába lapunk
április számával együtt be-
csomagolva 2 db többször
használatos, mosható masz -
kot juttatunk el. Cikkünk a
4. oldalon olvasható.



Nyiri Tibor az elmúlt hetek munkájára visszate-
kintve közölte: miután a Kormány kihirdette a
veszélyhelyzetet, szinte ezzel egyidőben láttunk
hozzá a településünkön a szükséges intézkedé-
sek előkészítéséhez és meghozatalához. A jog-
szabály alapján ebben az időszakban a képvi-
selő-testület helyett egyszemélyben a polgár-
mestert hatalmazza fel a döntések meghozata-
lára. Ez a munka kora reggeltől késő estig egész
embert kíván. Segítségemre van a helyben lét-
rehozott Operatív Tanács, aminek a tagjai szak-
emberek, vezetők, akik a településen a hétköz-
napokon is a mindennapi életet szervezik. Fo-
lyamatosan konzultálok a testület tagjaival, akik
tájékoztatnak, véleményt alkotnak és javasla-
tokat tesznek. Alig két hét leforgása alatt szá-
mos határozatot hoztam, amelyek közül csupán
példaként említem a megemlékezések, ünnep-
ségek, különböző kulturális- és szabadidős ese-
mények megtartásának a felfüggesztését, az in-
tézmények- játszóterek bezárását, az óvoda,
bölcsőde korlátozott működési feltételeinek a
biztosítását, az egészségügyi alap- és járóbeteg
ellátás átszervezését, a hivatal személyes
ügyfélfogadásának a szüneteltetését, miközben
gondoskodtam arról, hogy biztosítva legyen a
szájmaszk és fertőtlenítőszer azoknak, akik hi-
vatásukból adódóan ebben a nehéz időben is
emberekkel foglalkoznak. Nagy figyelmet fordí-
tunk az idősekre, a 65 éven felüliekre, hiszen ők
a fokozottan veszélyeztetett korosztályba tar-
toznak. Az igény az elmúlt napokban a részük-
ről is növekedett, sokan fordulnak hozzám se-
gítséget kérve. Ellátásukat a Szerencsi Többcélú

Kistérségi Társulás házi segítségnyújtó- és jel-
zőrendszeres szolgálataival és a családsegítők
közreműködésével folyamatosan biztosítjuk.
Szinte huszonnégy órában önkénteseket szer-
vezünk, felajánlásokat fogadunk, a legkülönbö-
zőbb igényeket megfogalmazó telefonhívások-
ra válaszolunk. Ebben a munkában segítségem-
re van Havasné Váczi Viktória, Visóczki Beáta,
Sipos Attila, a polgárőrök Oláh János és csapata,
valamint a közvetlen munkatársaim, akik pél-
damutatóan teljesítik feladataikat, amiért ez-
úton is köszönetet mondok. 
Az idősek otthonát már az első napon lezártuk,
ott csak a gondozottak és alkalmazottak tar-
tózkodhatnak. Minden feltételt megteremtet-
tünk a lakók körültekintő ellátásához, a szigorú
szabályok betartását naponta személyesen is
ellenőrzöm. Átszerveztük az étkezését, az élel-
miszerek épületek közötti mozgatásához új,
biztonságos szállítóeszközöket vásároltunk,
amihez a pénzt pályázatból biztosítottuk. Itt
köszönöm meg a Szerencsi Városüzemeltető
Nonprofit Kft. vezetőjének és munkatársainak
az étkeztetéshez kapcsolódó feladatok végre-
hajtásában nyújtott hatékony támogatását. A
rendkívüli feladatokkal együtt járó kiadások fe-
dezésére az önkormányzat költségvetését is
módosítanom kellett, eddig nyolcmillió forintot
csoportosítottam át. Intézkedtem arra is, hogy

az információk minél korábban eljussanak a la-
kossághoz, ezért rövidesen új heti hírműsorral
jelentkezünk a televízióban, honlapjainkon, kö-
zösségi oldalainkon naponta friss híreket olvas-
hatnak, szórólapokon tájékoztatjuk az ember-
eket és a Szerencsi Hírek hasábjain is a koro-
navírus-járvány megfékezésére tett erőfeszíté-
seinkről olvashatnak. Az élet – ha kicsit korlá-
tozottan is – de halad tovább, így dolgozunk
az európai uniós és hazai pénzügyi forrásból
megvalósítandó projektjeinken, megkezdődött
a Rákóczi út teljes körű felújítása, végezzük az
új parkolóhelyek kialakítását és tervezzük a kö-
zös jövőnket, mert a járványt követően újra kell
indítanunk az éle tet városunkban. Befejezésül
szeretném megköszönni lakóinknak, hogy jog-
követők, felelősségteljesen viselkednek és ösz-
szefogásból is példát mutatnak a nehéz hely-
zetben. Az eltelt hetekben sok-sok egyéni-, cég
által történő felajánlás, adomány érkezett, ami
jó érzéssel tölt el, hiszen a segítség a bajban
igazán értékes. Terveink szerint összegezzük
majd a támogatásokat és az érintettek bele-
gyezésével nyilvánosságra hozzuk. A veszély-
helyzetben végzett hatékony munka bizako-
dásra – ugyanakkor nemelégedettségre – ad
okot, hiszen eddig településünkön hatékonyan
vettük fel a harcot a koronavírus-járvány ter-
jedésével szemben.

A tavasz közeledtével a szerencsi és on-
di emberek munkákat terveztek a kisk-
ertekben, a földeken, gyümölcsösben
és a szőlőben, többen már a húsvéti
ünnepre készülődtek, azonban hazánk-
ban a koronavírus-járvány gyors terje-
dése március közepén városunkban is
átírta mindennapi életünket, szinte
azonnali intézkedések váltak szüksé-
gessé a fertőzés terjedésének a lassí-
tása érdekében – nyilatkozta lapunk-
nak Szerencs város polgármestere, aki
ehhez hozzá tette: hatalmas a kihívás
és az ezzel járó felelősség, hiszen az
emberek egészségének a megóvása a
tét és nekem ez a legfontosabb. 
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A VESZÉlYHElYZEtBEN AZ EMBEREK
EGÉSZSÉGE A fONtOS



Korábban már beszámoltunk arról, hogy a sze-
rencsiek nagy örömére felújításra kerül a város
főutcája. A munkaterület átadása március kö-
zepén megtörtént, a kivitelezés a Rákóczi út
forgalomirányító jelzőlámpás útkereszteződé-
se és a Béke utcai közötti szakaszán indult,
majd tovább folytatódott a járásbíróságig. A
gépek a szegélybontáshoz láttak hozzá az On-

di úti csomóponttól Bekecs felé a jobb ol-
dalon, majd onnan visszafelé az ellenkező
irányában. Rövidesen elkezdődött a vissza-
építés is, haladva a bontás után. Március
30-tól a kimart szakaszok aszfaltozását vé-
gezte a kivitelező. Az útfelújítás idején sza-
kaszosan egy sávon, jelzőlámpás irányítás
mellett halad a forgalom, ami a gépjármű-
vezetőktől nagyobb figyelmet- és türelmet
igényel, a főutcán történő közúti közleke-
dés helyett javasolt a mellékutak használa-
ta.

BONtJÁK
ÉS ÉpÍtIK
SZERENCS 

főutCÁJÁt

A városlakók nem csak a megújuló főutcának örülhetnek, hanem a tele-
pülésen új parkolóhelyek is segítik majd a közlekedőket. Régóta húzódó
probléma volt Szerencsen a parkolásra alkalmas területek alacsony szá-
ma. A legnagyobb gondot ez a vasútállomásnál jelentette, hiszen sokan
napi rendszerességgel vonattal járnak be távolabbi munkahelyükre és
gépkocsijukat a környéken állítják le. Ennek orvoslására Szerencs Város

Önkormányzata a Start közmunkaprogram keretében több mint 50 férő-
helyes parkoló kialakításába kezdett a MÁV-állomás épületével szemben.
A munkákat folyamatosan végzik, aminek köszönhetően hamarosan bir-
tokba vehetik a gépkocsival közlekedők a területet. A belváros parkolási
nehézségei is enyhülnek, hiszen a római katolikus plébánia és a Szerencsi
Fürdő és Wellnessház közötti területen közel harminc autó befogadására
alkalmas parkoló létesül.
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ÚJ pARKOlÓK A VASÚtÁllOMÁSON 
ÉS A BElVÁROSBAN
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A SZÁJMASZKOK 
HASZNÁLATÁRÓL

A COVID-19 vírus okozta világjárvány kapcsán
számos alkalommal vetődik fel a különböző
szájmaszkoknak a használata. A Nemzeti Nép-
egészségügyi Központ hivatalos tájékoztatása
szerint a sebészeti szájmaszkok anyaga bakté-
riumszűrő, ami egyes esetekben 98 százalé-
kos, azaz megközelítik az FFP3D légzésvédő
eszköz szűrési kapacitását.
A légzésvédelem értelmezésében a biológiai
tényezők áthatolásával szemben ilyen mértékű
ellenállás sem jelent azonban teljes körű vé-
delmi képességet - hangsúlyozzák. A maszk
ugyanis nem illeszkedik az arcra, emiatt nem
zárja a légutakat, nem gátolja meg az alászí-
vást.
Az ENSZ Egészségügyi Világszervezet (WHO)
egyértelmű ajánlása alapján egészséges em-
ber számára nem szükséges a sebészeti maszk
viselése, jelentősen nem csökkenti a fertőző-
dés veszélyét, viszont álbiztonságot adhat,
esetleg nem figyelnek a többi megelőző aján-
lásra, például, hogy ne nyúljanak arcukhoz,
szemükhöz kézmosás nélkül.
A légúti tüneteket mutató betegre javasolt a
sebészeti szájmaszk adása, hogy kevesebb –
esetlegesen fertőzött légúti csepp kerüljön a
levegőbe.

A fertőtlenítőszerekkel együtt a szájmaszkok
a járvány bejelentését követően rövid időn
belül elfogytak a gyógyszertárakból, így a hi-
ányt egyedi megoldásokkal enyhítik, hogy a
veszélyhelyzetben dolgozóknak jusson a fer-
tőzés mérséklésére szolgáló védelmi eszköz-

ből. Ezzel szinte egyidőben városunkban több
vállalkozás is megkezdte a többször haszná-
latos maszkok varrását és ebből több százat
ajánlottak fel téritésmentesen. Nyiri Tibor
polgármester mondott köszöntet a felajánlá-
sáért és közölte, hogy azokat a háziorvosi-,
a szociális-, az ügyeleti ellátásban résztve-
vőknek, az idősgondozásban dolgozóknak
juttatták el.
Vannak, akik saját maguk kezdtek ún. textil-
maszkok készítésébe. Zemlényi Mária orvos
közösségi oldalán arra hívja fel a figyelmet,
hogy ezt hosszabb időn keresztül viselve, a
kilégzett párától benedvesedve több veszélyt
is hordoz. Ezért csak rövidebb ideig javasolja
a textilmaszk használatát, azt gyakran kell
cserélni és úgy tanácsos levenni, hogy ne
érintsük a külső felületét. A textilmaszkot
használat után javasolt hypos vízbe tenni, 90
fokon mosni, majd száradását követően va-
salni. Talán a maszknál is fontosabb a gyako-
ri- és alapos szappanos kézmosás, az egy-
mástól legalább két méteres távolság tartá-
sa, a fertőtlenítés, a ruházat váltása és mo-
sása. Aki pedig csak teheti, az maradjon ott-
hon!

AZ EGÉSZSÉG KÖZÖS KINCSÜNK,
ÓVJuK MEG EGYÜtt!

ÖNKÉNtESEK 
JElENtKEZÉSÉt VÁRJÁK

Szerencs Város Önkormányzata helyben működő varrodáktól rendelt szájmaszkokat. Minden szerencsi és ondi lakos pos-
taládájába lapunk ezzel a számával együtt becsomagolva 2 db többször használatos, mosható maszkot juttatunk el. Nyiri
Tibor polgármester felhívja a lakosság figyelmét a védőfelszerelés szabályos használatára, amihez a lenti cikkünkben
igyekszünk tanácsokkal szolgálni.

A koronavírus-járvány különleges időszakot hozott, amelyben a társa-
dalmi szolidaritás és az összefogás, valamint az online megoldások fon-
tosabbak lettek, mint valaha. Szerencs Város Önkormányzata a veszély-
helyzet idejére önkéntes hálózatot szervez, hogy a járványveszély miatt
legveszélyeztetettebb idősek és betegek közül senki se maradjon ellátás
és segítség nélkül. Nyiri Tibor polgármester felhívást tett közzé, amely-
ben hangsúlyozza: felelősséget érezve a nagyszülőkért és az idős em-
berekért, számítanak mindenki segítségére, aki vállalja az önkéntes
munkát, illetve térítésmentesen felajánlja szolgáltatását, ezzel is segítve
a karitatív összefogást. Az akcióhoz csatlakozni a(0647) 565-204-es te-
lefonszámon és a szerencs.onkentes@gmail.com e-mail címen lehet.
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A koronavírus-járványra történő tekintettel április 2-től változik a Tesco
áruházak nyitvatartási ideje. A szerencsi üzlet hétfőtől-péntekig 6-20 órá-
ig, vasárnap 6-18 óráig fogadja a vásárlókat.
A március 28-tól hatályos kormányrendelet alapján a 65 évet betöltött
személyek reggel 9 és 12 óra között látogathatják az élelmiszerboltokat,
piacokat, gyógyszertárakat, drogáriákat. Ennek értelmében áruházakban
ebben az idősávban csak az alkalmazottak és idősebb vásárlók tartóz-
kodhatnak. Kérik a vásárlókat, hogy saját és családjuk érdekében a kor-
látozást tartsák be. 
Az áruházakban szigorúan betartják a Nemzeti Népegyészségügy Köz-
pont higiéniai ajánlásait az egészségmegőrzés érdekében, ezért felhívják
a vevők figyelmét, hogy kerüljék az arc és száj érintését valamint köhö-
géskor, tüsszentéskor használjanak zsebkendőt. Ezen kívül vásárlás köz-
ben be kell tartani az ajánlott kettő méter távolságot egymástól és kol-
légáiktól.

A Polgármesteri Hivatal ablakába kihelyezett pi-
ros szívvel szeretnénk kifejezni elismerésünket
mindazok számára, akik a korona-vírus járvány
miatt kiala kult veszélyhelyzetben a mindenna-
pokban helyt állnak munkájukkal. Köszönet illeti
továbbá minden szerencsi és ondi lakost a be-
vezetett intézkedésekben való együttműködé-
sükért!
Vigyázzanak magukra, maradjanak otthon!

VÁltOZIK 
A NYItVA tARtÁS 

A tESCO ÁRuHÁZBAN

Tisztelt Szülők!

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. CXC. törvény 8. § (2)
bekezdése alapján minden gyermek abban az évben,
amelynek augusztus 31. napjáig betölti a 3. élet-
évét, a nevelési év kezdőnapjától (2020. szeptember
1-jétől) legalább napi négyórás óvodai nevelésre kö-
telezett.
A koronavírus terjedése okán kihirdetett veszélyhely-
zet miatt a 2020/2021-es nevelési évre történő óvodai be-
iratkozások során a köznevelésért felelős miniszter hatá-
rozata alapján javasoljuk, hogy a szülők az óvodákkal
egyeztetve a következőképpen járjanak el:

Ha a szülő nem a kötelező felvételt biztosító óvo-
dába szeretné gyermekét beíratni, akkor ezt a szán-
dékát – a körzetes óvoda nevének és címének megjelö-

lésével – elektronikus úton, vagy – különösen indokolt
esetben – telefonon jelezze az általa választott óvoda
vezetőjének legkésőbb 2020. április 17-ig.
Kérjük a Tisztelt Szülőket, hogy a gördülékeny ügymenet
érdekében az óvodai beiratkozást gyarkertiovoda@sze-
rencs.hu elektronikus levelezési címen tegyék meg, lehe-
tőség szerint 2020. április 14-16. napja között. 
2020. április 15-16. napján, 8-12 óra között a beiratkozás-
sal kapcsolatosan az óvodapedagógusok állnak rendel-
kezésre a 47/361-224 vagy 06/20 581-1878-as telefonszá-
mokon.
2020. április 9. napján, 8-16 óra között Kecskésné Nagy
Edit, óvodavezető várja beiratkozással kapcsolatos kér-
déseiket.

A jelentkezési lap letölthető a www.szerencs.hu webol-
dalról.

ElEKtRONIKuS ÓVODAI BEIRAtKOZÁS
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Fokozottabban vannak jelen Szerencs utcáin a polgárőrök, hiszen a ko-
ronavírus miatt a civil szervezet dolgozóinak is megnövekedett a mun-
kájuk. Közterületi- és külterületi szolgálattal segítenek a szolgálatban lé-
vők a koronavírus-járvány miatt kialakult helyzet enyhítésében. Oláh Já-
nos, a Szerencsi Polgárőr Egyesület vezetője instrukciókkal segíti kollégái
munkáját. A polgárőrök elsősorban élelmiszerek, gyógyszerek beszerzé-
sével és kiszállításával segítenek az időseknek. Kiemelt figyelmet fordí-
tanak a kijárási korlátozás szabályainak a betartatásában, a közterüle-
teken csellengő gyermekekre és fiatalkorúakra, szükség esetén pedig jel-
zik ezt a társszerveknek. Az egyesületek tagjai a megfelelő védőintéz-
kedések betartásával látják el feladataikat és elsősorban azért dolgoznak,
hogy a megbetegedés súlyosabb következményeivel fenyegetett korosz-
tály minél kisebb kockázatnak legyen kitéve.

KÖZtERÜlEtEN A pOlGÁRőRÖK

A kistermelők, árusítók az árusítás ideje alatt foko-
zottan és rendszeresen folyóvízzel mossanak kezet,
ahol ez nem megoldható, ott kézfertőtlenítő gél
vagy kendő alkalmazása javasolt. A szabadban tar-
tott piacok esetében is fontos, hogy elkerüljék a
szoros sorban állást, a vásárlók tartsanak egymás
között legalább két méteres távolságot. A zöldsé-
geket, gyümölcsöket fogyasztás előtt alaposan meg
kell mosni. A piacokra is vonatkozik a korlátozott
nyitva tartás. Szerencsen szombatonként a stando-
kon csak élelmiszer forgalmazható, azonban a mö-
götte lévő bolhapiac a veszélyhelyzet időtartamára
bezárásra került. A kijárási korlátozás itt is érvénye-
sül, így 9-12 óra között a 65 év felettiek, míg kilenc
óra előtt az ennél fiatalabbak vásárolhatnak.

tARtSuNK tÁVOlSÁGOt A pIACON

Szerencs Város Operatív Tanácsának döntése alapján március 19-től bezárták Szerencsen és Ondon is a játszótereket és a kon-
diparkokat. Ezeket a szabadidős helyszíneket a kialakult járványhelyzet miatt nem lehet látogatni, hiszen a játékok használata
és folyamatos érintése lehetőséget biztosítanak a vírus terjedésére. Nyiri Tibor arra
kéri a szülőket, hogy a gyerekeket ne vigyék a játszóterekre, kerüljék a másokkal
való kontaktust. Szerencs polgármestere felhívta a figyelmet arra, hogy a döntések
arról szólnak, hogy csökkentsék a fertőzés lehetőségét, minél alacsonyabb szinten
tartsák a városban és Ondon a megbetegedések számát.

tIlOS A BElÉpÉS A JÁtSZÓtEREKRE
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Drasztikusan megnövekedett a sor a patikák
előtt a veszélyhelyzet bejelentése után. Elkezd-
ték a betegek és az egészségesek is felhalmozni

a készítményeket. Az Országos Gyógyszerészeti
és Élelmezés-egészségügyi Intézet március 19-
én elektronikus levélben értesítette a gyógy-

szerészeket az újabb bevezetendő intézkedé-
sekről. Hazánkban a járvány egy újabb szintre
lépett és az egyedi megbetegedések után már-
cius végén a csoportos fertőzések fázisában
volt. Az elmúlt időszakban jelentősen megnö-
vekedett a patikák forgalma, ezáltal óriási nyo-
más nehezedett a dolgozókra. Előfordulhatnak
egyes gyógyszerekből átmeneti hiányok, azon-
ban a szállítás folyamatos, így arra kérik a la-
kosságot, hogy ne vásároljanak a szükségesnél
több készítményt. A gyógyszerészek felhívják a
figyelmet arra, hogy az új rendelet szerint a kor-
mány által kihirdetett veszélyhelyzetben a
gyógyszerek kiadását meghatalmazás nélkül is
teljesítik annak, aki közli a beteg TAJ-számát,
és saját személyazonosító adatait igazolja. Mi-
vel a gyógyszertárakban többségében beteg
emberek fordulnak meg, ezért fontos, hogy
csak annyian tartózkodhatnak a helyiségben,
ahány ablaknál történik a kiszolgálás és kérik a
szájmaszk használatát.

SORBANÁllÁS A pAtIKÁKNÁl

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma intézkedési tervet készített az új koronavírus-járvány időszakában az ottho-
nukban élő fogyatékos személyek megfelelő ellátásával kapcsolatban. A fogyatékkal élők megóvása ebben a nehéz
időszakban is fontos Szerencs Város Önkormányzatának. A jelenlegi helyzetben a megóvás módja elsősorban az
izoláció, és a biztonságos életkörülmények megteremtése. Ennek a megvalósításhoz azonban a társadalom többi
tagjának a segítségére is szükségünk van. Ezért kérjük, hogy amennyiben a környezetükben olyan fogyatékkal élő
személyről van tudomásuk, aki ellátásra szorul, azt jelezzék a (06 20) 472-4601 telefonszámon! Segítségüket
előre is köszönjük!

Nyiri Tibor polgármester

SEGÍtSÉG A fOGYAtÉKKAl ÉlőKNEK

A március 16-tól életbe lépett rendkívüli ítélkezési szünet időtartama
alatt a bíróságok Borsod-Abaúj-Zemplén megyében sem tartanak elő-
készítő ülést, tárgyalást és nyilvános ülést.
A bíróság a személyes jelenlétet igénylő halaszthatatlan eljárási cselek-
ményeket lehetőség szerint távmeghallgatással folytatja le. Amennyiben
a távmeghallgatásra nincs lehetőség, a bíróságokon speciális tárgyaló-
termi protokoll lép életbe. A tárgyalóteremben jelenlévő személyeknek
egymástól legalább két méter távolságra kell tartózkodniuk, a bíróság
kérdésére nyilatkozniuk kell arról, hogy a megelőző 14 napban jártak-e
fertőzéssel érintett területen, valamint találkoztak-e fertőzött, vagy azzal
érintkező személlyel. 
A halaszthatatlan eljárási cselekményekre megidézett ügyfeleken kívül a
bírósági épületekbe kizárólag a hivatali kötelezettségét ellátó bíró vagy
igazságügyi alkalmazott, valamint olyan személy léphet be, aki a bíróság
érdekkörébe tartozó feladatokat lát el.
A személyes ügyfélfogadás a Miskolci Törvényszéken és valamennyi já-

rásbíróságon szünetel, a bírósági irodák távközlési eszközön vagy elekt-
ronikus formában látják el tájékoztatási kötelezettségeiket.

RENDKÍVÜlI ÍtÉlKEZÉSI SZÜNEt
A BÍRÓSÁGOKON



A rendelet tételesen felsorolja, hogy milyen tevékenységek tartoznak eb-
be körbe. Ennek tekinthető:
a munkavégzés, a hivatásbeli kötelezettség, a gazdasági, mezőgazdasági
és erdészeti tevékenység, valamint az ezek elvégzéséhez nélkülözhetet-
len anyagokat, valamint eszközöket árusító üzletben (különösen a mű-
szaki cikket, az építőanyagot és eszközöket árusító üzletben) történő vá-
sárlás. A napközbeni kiscsoportos felügyelet céljából a kiskorú gyermek
kísérése, az egészségügyi ellátás és szolgáltatás igénybevétele, beleértve
a gyógyító tevékenységen túl a testi és a lelki egészség megőrzése cél-
jából nyújtott egészségügyi szolgáltatásokat (különösen pszichoterápiás
ellátás, fizioterápiás kezelés, gyógytorna). Az egyéni szabadidős sport-
tevékenység, szabadidős célú gyalogos közlekedés.
A házasságkötés és a temetés szűk családi körben. A napi fogyasztási
cikket értékesítő élelmiszerüzletben történő vásárlás, a napi fogyasztási
cikket értékesítő egyéb (illatszert, a drogériai terméket, a háztartási tisz-
títószert, a vegyi árut és a higiéniai papírterméket árusító) üzletben tör-
ténő vásárlás, az állateledelt, takarmányt forgalmazó üzletben történő
vásárlás, a mezőgazdasági üzletben történő vásárlás, ideértve műtrágyát
értékesítő üzletet és vágóhidat, a piacon, a helyi termelői piacon történő
vásárlás, a gyógyszert, a gyógyászati segédeszközt forgalmazó üzletben
történő vásárlás, az üzemanyag-töltőállomás felkeresése, a dohánybolt-
ban történő vásárlás. A fodrász, a manikűrös szolgáltatások igénybevé-
tele, a szállítási, tisztítási és higiéniás szolgáltatások igénybevétele, a gép-
jármű- és kerékpárszerviz, a mezőgazdasági és erdészeti gépek és be-
rendezések javításával kapcsolatos szolgáltatások igénybevétele, a hul-
ladékgazdálkodással összefüggő szolgáltatások igénybevétele, a legszük-
ségesebb esetben a személyes megjelenést igénylő ügyintézés, így ha-
tósági, banki, pénzügyi, biztosítási és postai szolgáltatások. Az állatok
ellátása, háziállat közterületi sétáltatása, az állatorvosi rendelő és az ál-
latkórház látogatása. A szülői jogok és kötelezettségek, a hitéleti tevé-
kenység. Alapos indok továbbá a magáról gondoskodni nem tudó, vagy
segítéségre szoruló személy (például kiskorú személy, idősszemély és be-
teg személy) részére történő segítségnyújtás. Az egyéni szabadidős
sporttevékenység, szabadidős célú gyalogos közlekedés külterületen, va-
lamint a települések belterületén – lehetőség szerint a zöldterületeken
– egyedül vagy ugyanazon háztartásban élőkkel közösen folytatható az-
zal, hogy másoktól legalább 1,5 métertávolságot kell tartani.

Azoknak, akiknek mindenképpen ki kell menniük az utcára, kötelesek
egymástól másfél méter távolságot tartani, ez vonatkozik a tömegköz-
lekedési eszközökön utazókra is. 
Tilos étterembe, kávézóba menni, kivéve az ilyen üzletek dolgozóit, és azo-
kat a vásárlókat, akik elvitelre vesznek élelmiszert, de ők is csak addig tar-
tózkodhatnak a vendéglátóipari egységekben, amíg az ételeket átveszik.
A 65 évnél idősebbek csak reggel 9 és 12 óra között mehetnek boltba,
gyógyszertárba vagy drogériába.
A rendelkezések betartását a rendőrök és a honvédség munkatársai el-
lenőrzik, aki a rendeletben foglaltakat megszegi, szabálysértést követ el
és ezért 5000-től 500 ezer forintig terjedő bírsággal sújtható.
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A járvány ideje alatt is szükség van a vérkészítményekre, elsődlegesen a sürgősségi ellátás-
hoz, különösen a gyermekgyógyászat, szülészet, szívsebészet, onkológia, hematológia,
transzplantáció területén.
A véradás azon tevékenységek közé tartozik, amely nem szüntethető be veszélyhelyzet idő-
szaka alatt sem, ezért a Magyar Vöröskereszt számít az egészséges lakosság segítségére. 
A Magyar Vöröskereszt az Országos Vérellátó Központ szakmai támogatásával szervez rend-
kívüli véradásokat. Ebben az esetben indokolt a lakóhely elhagyása, a véradás kb. 30-40
perces időtartamára.
A szervezők kérik, hogy véradási szándékukat jelezzék a 06 46 320 141-es telefonszámon
vagy messenger üzenetben a „Véradás – Borsod-Abaúj-Zemplén” megyei oldalon.
A Magyar Vöröskereszt munkatársi is folyamatosan keresik fel telefonon azokat a többszörös véradókat, akinek letelt a szüneteltetésre előírt 56 nap
és újra segíthetnek vérükkel.

ADJ ÉlEtEt! A VÉRRE SZÜKSÉG VAN

Kijárási korlátozásokat vezetett be a Kormány a koronaví-
rus-veszély miatt március 28-tól. A rendelet szerint ettől az
időponttól kezdve mindenki csak alapos indokkal hagyhatja
el az otthonát.

A KIJÁRÁSI KORlÁtOZÁS SZABÁlYAI

Szerencs Város Polgármestereként és a helyi Operatív Tanács Elnökeként
kérem Önöket, hogy, aki megteheti, maradjon otthon. Nyomatékosan
felhívom a 65 év feletti lakosok figyelmét, hogy lehetőleg ne menjenek
boltokba, postára, gyógyszertárakba. 
Segítséget elsősorban gyermekeiktől, unokáiktól, fiatalabb szomszédok-
tól kérjenek. 
Ha nincs olyan ismerőse, aki a gyógyszerek vagy az élelmiszerek beszer-
zésében segítségére lehet, kérem, keresse az önkormányzat munkatársát
a 06 20/472-4601 telefonszámon!
A háziorvosi rendelőket is csak kizárólag sürgősségi ellátás igénybe vétele
miatt keressék fel. Amennyiben a COVID-19 koronavírus fertőzés eddig
ismert tüneteit észleli magán, azaz nehéz légzése, légszomja és/vagy ma-
gas láza van, akkor se keresse fel személyesen az orvosi rendelőt, hanem
telefonon konzultáljon háziorvosával.
A Szerencsi Orvosi Ügyeletet hétköznap délután 15 órától, másnap reggel
7 óráig, valamint szabad-, és ünnepnapokon kereshetik a 47/364-300-as
telefonszámon. 
Ezúton is szeretném megköszönni az egészségügyi és szociális területen
dolgozók munkáját, és a továbbiakban is számítunk az önkéntesek se-
gítségére is, hiszen az önkormányzati ellátó rendszer teljesítőképessége
is véges. 
Az egészség közös kincsünk, óvjuk meg együtt!

Tisztelettel, 
Nyiri Tibor polgármester

tISZtElt SZERENCSI 
ÉS ONDI pOlGÁROK!
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A BMH Nonprofit Kft. a szolgáltatási területén
az ügyfeleik, munkavállalóik, illetve hozzátarto-
zóik egészségének és biztonságának megóvása
érdekében a koronavírus további terjedése, va-
lamint a kapcsolódó kormány döntések miatt to-
vábbi intézkedéseket és korlátozásokat léptetett
életbe. Határozatlan ideig felfüggesztésre kerül
a lomtalanítás, a visszaigazolt lomtalanításokat
későbbi időpontra halasztják, erről az érintett in-
gatlanhasználókat értesítik.
A szolgáltatási területen található hulladékud-
varok zárva tartanak, a lakossági hulladék átvé-
tele átmenetileg szünetel. Hulladékgyűjtő
edényzetek leadására, átvételére és cseréjére az
ügyfélszolgálatokon és a telephelyeken nincs le-
hetőség.
A személyes ügyfélszolgálati irodák zárva tarta-
nak, ügyintézésre telefonon, illetve elektroniku-
san (e-mailben) van lehetőség. Arra kérik az
ügyfeleket, hogy a személyes és a postai kap-
csolattartást kerüljék. A zárva tartásból adódóan

a szelektív-, üveg- és zöldhulladék gyűjtő zsákok
kiadása is szünetel az ügyfélszolgálatokon. A
gyűjtőzsákok pótlása a gyűjtőjáratok személy-
zete által történik. A kellemetlenségért a köz-
szolgáltató a lakosság szíves elnézését kéri.

Elérhetőségek:
Honlap: www.bmhnonprofit.hu
Telefon: 06 21 3500 111
E-mail: ugyfelszolgalat@bmhnonprofit.hu

KORlÁtOZÁSOK
A HullADÁKGAZDÁlKODÁSBAN

A Nestlé világszerte 10 millió svájci frankkal tá-
mogatja karitatív szervezetek, köztük a Nem-
zetközi Vöröskereszt munkáját, magyar leány-
cége pedig külön, mintegy 100 millió forint ér-
tékű adománnyal segíti a nehéz helyzetbe ke-
rülőket és az egészségügyi dolgozók erőfeszí-
téseit. A Nestlé Hungária Kft. a Magyar Élelmi-
szerbank Egyesületnek felajánlott szezonális
termékekkel és 12 tonna húsvéti csokoládéval
szeretné könnyebbé tenni a rászoruló családok
hétköznapjait, de az egészségügyi dolgozók és
a Magyar Vöröskereszt munkáját is támogatja
termék- és pénzadományokkal – írta március
30-án a cég sajtóközleményében.

A Nestlé vállalatcsoport több fronton is szere-
pet vállal a koronavírus-járvány negatív hatá-
sainak enyhítésében: a svájci székhelyű anya-
vállalat nemrég bejelentette, hogy 10 millió
svájci frankkal támogatja a koronavírus elleni
küzdelmet a világban, amelyet a Nemzetközi
Vöröskeresztnek és nemzeti társaságainak
ajánlott fel. 
A Nestlé Hungária Kft. e mellé közel 100 millió
forint értékű felajánlást juttat el a nehéz hely-
zetben lévő, rászoruló családoknak: más termé-
kek mellett közel 12 tonnányi húsvéti csokoládét
adományoz a Magyar Élelmiszerbank Egyesü-
letnek, amivel talán könnyebbé teheti a hátrá-
nyos helyzetű családok hétköznapjait. 
A cég az Élelmiszerbankkal való együttműkö-
désen túl további eszközzel is segíti az egész-
ségügyi dolgozókat: a napokban két furgonnyi
terméket küldött a Szent László Kórház munka-
társainak, többek között kávét, kávégépet, cso-
koládét és más egyéb finomságokat. Ezen felül
pénzbeli adományokkal is támogatja másik
stratégiai partnerüket, a Vöröskeresztet. 
A Nestlé munkatársai saját belátásuk szerint le-
mondhatnak fizetésük tetszőleges részéről a
Magyar Vöröskereszt javára, amelyet a vállalat
nem csak továbbít, hanem a felajánlás mérté-
kének megfelelő összeggel meg is támogat.

„A Nestlé a világ egyik legnagyobb élelmiszer-
gyártó vállalataként folyamatosan figyelemmel
kíséri a világszerte egyre terjedő koronavírus-
veszélyt, és rendkívül komolyan veszi a fogyasz-
tói, és a működéséhez kapcsolódó közösségek
iránti felelősségét. Fontosnak tartjuk, hogy az
Élelmiszerbankkal és a Magyar Vöröskereszttel
való együttműködésünk folytatásaként a saját
eszközeinkkel segítsünk a nehéz helyzetbe ke-
rülőkön és támogassuk az egészségügyi dolgo-
zók erőfeszítéseit” – közölte Noszek Péter, a
Nestlé Hungária Kft. ügyvezető igazgatója (fo-
tónkon).
„A Nestlé 2008 óta stratégiai partnerként segíti
egyesületünk munkáját, és éves szinten körül-
belül 60 millió forint értékben adományoz ter-
mékeket az Élelmiszerbank számára. A mostani
rendkívüli helyzetben a cég olyan felajánlást
tett, amivel talán kicsit elviselhetőbbé tehetjük
az otthonmaradásra kényszerült nélkülöző gye-
rekek napjait”- tette hozzá Szabó Szilvia, a Ma-
gyar Élelmiszerbank Egyesület ügyvezetője. 
A Nestlé dolgozóinak köszönhetően minden
magyarországi gyárban folyamatos a termelés.
A vállalat minden biztonsági és egészségvédel-
mi óvintézkedést megtett munkavállalóiért,
akik továbbra is biztosítják a fogyasztók Nestlé
termékekkel való ellátását.

A NEStlÉ SEGÍt A KORONAVÍRuS 
EllENI KÜZDElEMBEN
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RENDELÉSVÁLTOZÁS
Érvényes: 2020. március 23-tól 
a szerencsi rendelőintézetben.

Tüdőgyógyászat: kedd és péntek 8-13 óráig
Dr. Árvai Éva.
Sebészet: hétfőtől-péntekig 8-14 óráig Dr. Ár-
nyasi András.
Ortopédia: csütörtök 9-12 óráig Dr. Riskó Ág-
nes.
Mozgásszervi rehabilitáció: hétfő 9-12 óráig
Dr. Pásztor Erzsébet, csütörtökön 8-14 óráig Dr.
Kovács Andrea Éva.
Röntgen: hétfőtől-péntekig 8-14 óráig távlele-
tezéssel.
Ultrahang: kedd 15-19 óráig Dr. Lakatos István.
Szemészet: szerda 9-12 óráig Dr. Béres Zsuzsa,
péntek 9-12 óráig Dr. Eszlári Erika.
A koronavírus járvány miatt kiadott miniszteri
rendelet értelmében szemészeti ellátásra csak
sürgős szükség esetén kerülhet sor.
Az alább felsorolt időpontokban, előzetes tele-
fonos érdeklődést követően az alábbi SÜRGŐS
esetekben forduljon:

– Hirtelen látásvesztés (baleset kapcsán
vagy anélkül)

– Vegyi (sav/lúg) sérülés
– Nyílt szemsérülés (vérző seb)
– Gyermek sérülése
A rendelés addig tart meddig ellátandó betegek
vannak.
Mielőtt felkeresi a rendelést érdeklődjön telefo-
non a (0647) 361-758/60 melléken.
A B.-A.-Z. Megyei Kórház Szemészeti Ambulan-
ciája folyamatosan ellátja az ott jelentkező SÜR-
GŐS eseteket. Előzetes telefon: (0646) 515-
200/11709 vagy a 11243 mellék.
Belgyógyászat: kedd és péntek 8-14 óráig Dr.
Molnár Pál.
Kardiológia: hétfő 11-13 óráig Dr. Illyés László,
szerda 13-17 óráig. Rendel: Dr. Lóczi Géza.
Pszichiátria: hétfőtől-csütörtökig 8.30-13.30
óráig Dr. Tűzkő Judit.
Ideggyógyászat: kedd és péntek 8-14 óráig Dr.
Kovács Andrea Éva, szerda 9-12 óráig Dr. Pász-
tor Erzsébet.
Bőrgyógyászat: kedd és péntek 9-12 óráig Dr.
Tarr Tünde.

Fül-orr-gégegyógyászat: szerda és csütörtök
8-13 óráig Dr. Barabási Miklós.
Nőgyógyászat: kedd 13-17 óráig Dr. Csóka Mik-
lós Arnold, szerda és péntek 8-12 óráig Dr. Bod-
zás Csaba (bejelentkezés 8-10 óráig).
Urológia: szerda 9-13 óráig Dr. Vass István, csü-
törtök 12-16 óráig Dr. Szilágyi László.
Foglalkozás-egészségügy: hétfő és szerda 9-
11 óráig Dr. Honti Judit.
Laboratórium: hétfőtől-péntekig 7-10 óráig.
Gyermekgyógyászat: hétfő-szerda-péntek 9-
11 óráig és kedd-csütörtök 13-15 óráig Dr. Bobkó
Géza.
Reumatológia: telefonos egyeztetés alapján:
(0670) 411-5015 Dr. Hutkai Zsuzsanna.
Allergológia: előjegyzés alapján (0647) 361-
758/60 mellék havi 1 alkalommal pénteki napon
Dr. Szabó Melinda.

Rendelés szünetel:
Onkológia, diabetológia, gasztroenteroló-
gia, pszichológia, fiziotherápia, gyógytor-
na, gyógymasszázs, egynapos sebészet,
kúraszerű ellátás.

Szerencs Város Operatív Tanácsának március 20-ai döntése alapján nem zárják be a városban a
Szántó J. Endre Egyesített Szociális és Egészségügyi Intézetet. A veszélyhelyzet idejére alakított
helyben működő tanács tagjai egyeztettek a háziorvosokkal és konzultáltak a helyi és a megyei
tisztifőorvossal, majd döntöttek az egészségügyi intézmény további alacsonyabb kapacitású mű-
ködtetéséről – tájékoztatott dr. Bobkó Géza (fotónkon). Az intézet igazgató főorvosa hangsúlyozta,
hogy az egészségügyi szolgáltatások kizárólag beutalóval, indokolt- vagy sürgős esetekben ve-
hetők igénybe! Szigorították az épületbe történő belépést: a beteget csak egy fő kísérheti, célzott
kikérdezésük után a lázmérés és kéz fertőtlenítése kötelező.

NEM ZÁRt BE A SZERENCSI 
RENDElőINtÉZEt
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Szerencs Város Önkormányzata a Nemzetközi
Nőnap alkalmából köszöntötte a város lányait,
asszonyait március 6-án a Rákóczi-vár színház-

termében. Az eseményen Nyiri Tibor üdvözölte
a megjelenteket. A város polgármestere beszé-
dében kiemelve, hogy a nőket nemcsak az ün-

nepen, hanem az év többi napján is tisztelni és
becsülni kell. Ezt követően a Gyárkerti Óvoda
nebulói kedves műsorral készültek az ünnepel-
teknek. Az este zárásaként Leblanc Győző és
Tóth Éva közkedvelt előadópáros népszerű ope-
rett dallamokkal teremtett fergeteges hangula-
tot a közönség körében.

NőNApI KÖSZÖNtÉS A RÁKÓCZI-VÁRBAN

A Mátra Cukor Zrt. 2008. március 10-én jelentette be, hogy alapanyag hi-
ány miatt a társaság megszünteti a termelést az üzemben, bezárja kapuit
a Szerencsi Cukorgyár. Ezzel a döntéssel több mint 100 dolgozó vesztette
el állását, biztos megélhetését. Szerencs Város Önkormányzata, valamint
a Szerencsi Művelődési Központ és Könyvtár március 10-én erre a szo-
morú napra emlékezve szervezett múltidézést a Cukorgyári Emlékparkban.
Az eseményen Nyiri Tibor polgármester arról szólt, hogy Szerencsnek a
gyászos nap fájdalmas momentum volt, de a jövő felé kell tekinteni, és
az önkormányzat azon dolgozik, hogy betöltse az űrt, amit a nagy múltú
üzem hagyott maga után. Ezt követően Pallai Miklós a gyár egykori ve-
zérigazgatója tartott visszatekintést, majd a megemlékezés koszorúzással
ért véget. Az eseményen közreműködött a Szerencsi Férfikar.

MÚltIDÉZÉS 
A CuKORGYÁRI 
EMlÉKpARKBAN

A koronavírus terjedésével kapcsolatos veszélyhelyzeti intézkedések
között szerepelt, hogy a városi rendezvények elmaradtak, így az idén
nemzeti ünnepünk alkalmából tervezett megemlékezéseket sem tar-
tották meg a szervezők. Nagyon sokan, így a város képviselő-testülete
is fontosnak érezte, hogy megemlékezzenek legszentebb nemzeti ün-
nepünkről. Ezért a szerencsi képviselő-testület tagjai március 12-én fel-
keresték az ondi és szerencsi emlékhelyeket, elhelyezték a tisztelet vi-
rágait és néma főhajtással tisztelegtek a 48-49-es hősök előtt. Bizo-
nyára sokan éreztek együtt velünk legbelül a nemzeti ünnepünk alkal-
mából.

RENDHAGYÓ
MEGEMlÉKEZÉS 

A NEMZEtI ÜNNEpEN



A-vitamin: zsírban oldódó vitamin, gyakran
hámvédőként is emlegetik, aminek az egészsé-
ges látásban, a növekedésben és a bőr épségé-
ben van szerepe. Előanyagát a karotint bevihet-
jük például sárgarépa, sütőtök, sárgabarack,
édesburgonya fogyasztásával, maga a vitamin
pedig megtalálható a májban, a tojássárgájá-
ban, a tejben és a tejtermékekben.
B-vitaminok: vízben oldódnak, tehát a vizelet-
tel kiürülnek a szervezetből, ezért folyamatosan
pótolni kell őket. Többek között az idegrendszer
védelméért, az immunrendszer támogatásáért,
a tápanyagok hasznosulásáért és a haj, a bőr, a
köröm erősítéséért felelősek. Enyhítik a dep-
ressziót és a szorongást.    
Forrásaik a teljes értékű gabonák, a tejtermé-
kek, a húsok, a tojás, a zöldségek és a hüvelye-
sek. A B-vitaminok közül külön említést érde-
mel a B12-vitamin, ami az idegrendszer jó mű-
ködéséhez és a vérképzéshez szükséges, haté-
konyan segíti a vérszegénység megelőzését.
Azért is különleges ez a B-vitamin, mert kizá-
rólag állati eredetű élelmiszerekben (például a
májban, a húsokban, a tojásban, a tejben és a
tejtermékekben) található meg!
C-vitamin: az egyik legismertebb vitamin, amit
főként immunerősítésre használunk. Hiánya fo-
gínyvérzést, lassú sebgyógyulást, fáradtságot
és a fertőzésekre való fogékonyságot okoz. Jó
C-vitaminforrásnak tekinthetőek például a

nyers paprika, a citrusfélék, a savanyú káposzta
és a csipkebogyó. 
A tiszta C-vitamint először Szent-Györgyi Albert
állította elő paprikából. A C-vitaminnal kapcso-
latos érdekesség, hogy az embereken kívül
egyedül a tengerimalacok szervezete nem tudja
előállítani, más fajoké igen, tehát számukra ez
nem számít vitaminnak.
D-vitamin: nagy szükség van rá a csontok és
a fogak épségéért, illetve többek között az im-

munrendszer erősítéséért is. A D-vitamint leg-
könnyebben a napfényből nyerhetjük, áprilistól
októberig elég D-vitamin képződik, ha napi kb.
20-30 percet süti a nap az arcot és a fedetlen
végtagokat, ügyelve arra, hogy ne égjünk le! A
gond az őszi-téli időszakban van, amikor sokkal
kevesebb napfény ér minket. Élelmiszerekben is
található D-vitamin például a halmájolajban, a
májban, a tojásban, a tej- és tejtermékekben
vagy a dúsított margarinban, de táplálékkal ne-
héz bevinni a kellő mennyiséget. Ezért lehet,
hogy tél végére sajnos a magyar lakosság 90%-
a D-vitaminhiányos. Időskorra a napfény hatá-
sára képződő D-vitamin mennyisége erősen
csökken, ezért ebben az életszakaszban foko-
zottabban kell figyelniük az elegendő mennyi-
ség bevitelére. Manapság egyre több betegség
megelőzésében, kezelésében látják szerepét a
D-vitaminnak, például a daganatos megbete-
gedések, a szív- és érrendszeri betegségek, a
szénhidrát-anyagcsere problémák, a hormonális
zavarok esetében, az immunrendszer megfelelő
működésének pedig egyik alappillére.
A cikk a szerencsi GYERE® Program szakmai irá-
nyítójának, a Magyar Dietetikusok Országos
Szövetségének lektorálásával jött létre. A prog-
ram a Nestlé az Egészséges Gyerekekért támo-
gatásával valósul meg.

Tél végére – ha csak nem pótoltuk tudatosan – lassan kiürülnek a vitaminraktáraink. Ilyenkor foko-
zottan érdemes odafigyelnünk arra, hogy megfelelő táplálkozással bevigyük a szervezetünkbe a szük-
séges vitamin- és ásványi anyagokat, amelyek többek között az immunrendszerünk jó működéséért

is felelnek. A mostani járványhelyzetben pedig mondani sem kell, hogy milyen nagy jelentősége van ennek, abban is,
hogy elkerüljük a fertőzést, és abban is, hogyha megkaptuk, enyhébb lefolyású betegséggel essünk át rajta. Természetesen
a megbetegedést a szigorú higiéniás előírások betartásával, a gyakori kézmosással és fertőtlenítéssel, valamint a társas
érintkezések korlátozásával, teljes mellőzésével tudjuk leginkább elkerülni. Óvnunk kell az idős, főként 60 év feletti em-
bereket, mert az ő esetükben a koronavírus megbetegedés még inkább veszélyes.
A mostani helyzetben különösen, de attól függetlenül sem árt tudni, hogy melyik vitamin mire szolgál és miből lehet
hozzájutni.

VItAMIN ABC
SZERENCSI hírekhírek ÉLETMÓD12
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A B.-A-.Z. Megyei II. Kelet felnőtt labdarúgó bajnokság 18. fordulójában
a Szerencs Városi Sportegyesület focistái az eddig veretlen Sárospataki
TC együttesét fogadták március 7-én a Tatay Zoltán Ifjúsági Sporttelepen.
Az szerencsiek gyors támadójátékot mutatva próbált a hálóba találni,
azonban ez nem sikerült. A 43. percben a vendégek szerezték meg a ve-
zetést. A második játékrészben is folytatódott a lendületes játék, az 51.
percben Kiss Dávid találatának köszönhetően kiegyenlítettek a hazaiak.

A meccs hátralévő részében több gólhelyzete is adódott a szerencsiek-
nek, amit azonban nem sikerült értékesíteni.  Végeredmény: Szerencs
VSE- Sárospataki TC: 1-1. Csapatunk jelenleg a tabella negyedik helyén
áll. Az U 19-es együttesünknek sikerült győzelmet aratniuk Sárospatak
utánpótlás csapat felett. Végeredmény: Szerencs VSE U19- Sárospataki
TC U19: 1-0. A szerencsiek, mindössze egy ponttal lemaradva az listave-
zető előtt, a tabella második helyét foglalják el a bajnokságban.

EGY GYőZElEM ÉS EGY DÖNtEtlEN
HAZAI pÁlYÁN

Kiváló teljesítményt nyújtottak a Szerencs VSE fiatal kosárlabdázói az
U12-es területi korcsoportos diákolimpiai bajnokságon. A március 1-jén
hazai környezetben megtartott mérkőzéseken összesen három csapat
vett részt: a Szerencs VSE, a Kazincbarcikai Sláger, és a Miskolci Vadmacs-
kák. Szabó Miklós a csapat edzője szerint a szerencsiek remekül játszot-
tak, jól felépített támadásokkal, és erős védelemmel mind a két csapatot
legyőzték. A jó teljesítmény miatt a szerencsi csapat a B. csoportból az
eggyel magasabb A. csoportba került. N.I.

JÓl SZEREpEltEK 
A SZERENCSI KOSARASOK

A Borsod-Abaúj-Zemplén megyei felnőtt női kézilabda bajnokság 12. for-
dulójában az Albrecht -Miskolc RKSE csapatát fogadták a szerencsiek,
március 6-án a Kulcsár Anita Sportcsarnokban. A hazaiak végig uralták
a mérkőzést, már az első játékrészt követően 5 góllal vezetett az együt-
tesünk. A második félidőben sem hagyott alább a lelkesedés és a maga-
biztos játéknak köszönhetően sikerült tovább növelniük az előnyüket a
szerencsi lányoknak. Végeredmény: Szerencs VSE-Albrecht Miskolc RKSE:
31-24. Csapatunk eddig tizenegy mérkőzést vívott, amiből tízet megnyert
és csupán csak egy vereséget szenvedett, így a tabella első helyét fog-
lalják el.

ÉlEN A tABEllÁN 
A KÉZISEK



Kos: III. 21. – IV. 20.
A vizsgált időszakban az uralkodó boly-

gója együttáll a Jupiterrel és a Plútóval: ez egy
megsokszorozódott energia, olyan ereje van,
mint a versenylónak, aki már készül megnyerni
a futamot. 

Bika: IV. 21. – V. 20.
Kapcsolati téren az április is kedvezően
fog alakulni. A komoly párkapcsolatban

élő Bika csillagjegyűek a párjuk iránti kötődésük
megerősödését élhetik át. A mindennapjaikat a
romantika és a harmónia fogja átszőni.

Ikrek: V. 21. – VI. 21. 
Az április nem lesz ideális az Ön számá-
ra arra, hogy a karrierje építésére kon-

centráljon. Ebben a periódusban a csillagjegy
szülöttei a másik nem figyelmét sem lesznek
képesek magukra irányítani, ezért érdemesebb
inkább egyéb dolgokra helyezniük a hangsúlyt.

Rák: VI. 22. – VII. 22.
Ebben a hónapban a csillagok állása
kedvező lesz a Rák számára arra, hogy

fejlessze a kommunikációs készségeit. Emellett
nem lesz híján a motivációnak és az önbizalom-
nak sem. Mindezt az élet számos területén ki-
használhatja.

Oroszlán: VII. 23. – VIII. 23.
Április egésze során kiváló hangulatban

lesz, és semmi nem ronthatja el a jó kedvét.
Még az a tény sem, hogy a környezetében va-
laki esetleg ármánykodik ön ellen. Ez az időszak
az aktív sportolók számára ideális lesz.

Szűz: VIII. 24. – IX. 23. 
Miután sikerül megoldani a munkahelyi
problémákat, a Szűz még mindig tele

lesz energiával, így képtelen lesz pihenőt tarta-
ni. Ebben az időszakban minden, ami új és ér-
dekes mágnesként fogja vonzani önt. 

Mérleg: IX. 24. – X. 23. 
Április egésze során a Vénusz planéta
erőteljes hatása miatt az április a Mér-

leg számára egy kimondottan intenzív és érzé-
keny időszak lesz. Ha valaki ezidőtájt megbántja
önt, arra garantáltan hosszú időn keresztül em-
lékezni fog.

Skorpió: X. 23. – XI. 22.
A karrier tekintetében ez az időszak ki-
mondottan nyugodt lesz a Skorpió szá-

mára. Még ha Ön a természetéből adódóan
rendkívül ambiciózus alkat, akkor is érdemes
egy kicsit lazítani, és visszavenni a sodró, em-
bert próbáló tempóból.

Nyilas: XI. 23. – XII. 21.
Ebben a hónapban a Nyilas csillagjegy

szülöttei a pozitív energiák megjelenését ta-
pasztalhatják meg az életükben. A Merkúr pla-
néta erős befolyásoló hatásának köszönhetően
gyorsan döntések meghozatalára lesz képes.

Bak: XII. 22. – I. 20.
Áprilisban a tartós párkapcsolatban, és
a szinglinként élő Bak jegyűek is a po-

zitív energiák megjelenését tapasztalhatják
meg. A Vénusz planéta erős hatásának köszön-
hetően vonzódni fog az újdonságok iránt.

Vízöntő: I. 21. – II.19.
Próbálja meg a legtöbbet kihozni ebből
a pozitív időszakból. A Vízöntő számára

rendkívül fontos, hogy ebben a hónapban ha-
tékonyan be tudja osztani az idejét, és megta-
lálja a megfelelő egyensúlyt a munka és a ma-
gánélet között.

Halak: II. 20. – III. 20.
Áprilisban mindennél jobban fog vágyni
a karrierbeli sikerekre, de a horoszkóp

szerint érdemesebb kivárni egy kedvezőbb idő-
szakot. Nem lesz ugyan híján a kellő motiváci-
ónak, de a csillagok állása nem lesz kedvező a
karrierépítés szempontjából.

Horoszkóp (2020. április 3. – május 8.)

VÍZSZINTES: 1. Az április egy… (folytatás a rejtvény főso-
rában, első rész). 11. Kossuth díjas, József Attila díjas magyar
író, műfordító, drámaíró (Ferenc). 12. A dzsungel könyve (Kipling)
farkasa.13. Örmény romváros. 14. A beküldendő megfejtés
második része. 15. Rádióban, televízióban műsor közvetítése.
16. Zörgés közepe! 17. Egyezőek! 18. Pipa szélei nélkül! 20. A Föld
nagy részét borító, az élethez nélkülözhetetlen folyadék. 21.
Mértékegység rendszer. 22. Le…: cölöp állítás. 24. Ausztráliai
futómadár. 26. Szókép. 28. -… -re. 29. A béka kopoltyús lárvája.
30. Személyes névmás. 31. Jaguár …: személyautó típus. 33. Ja-
pán elektronikai márkanév. 34. A vegyjele B. 35. Barkácsgép
márkanév. 37. Ajka fele! 38. A nobélium vegyjele. 39. Felvágott
féleség neve. 42. Félig avul! 43. Az állomásra jövő vonat, autó-
busz. 44. A huszadik század egyik legjelentősebb magyar költője
(Ady 1877-1919).
FÜGGŐLEGES: 1. Műtrágya féleség. 2. Telten, tisztán, messze
hangzóan szól, hangzik. 3. Lemez kiadó világcég. 4. A rénium
vegyjele. 5. Napszak. 6. Luxemburgi, olasz és spanyol autók jele.
7. Előadó röviden! 8. Könnyűzenei stílus. 9. Hajlam, készség. 10.
Kézjeggyel hitelesít. 17. Tojás; németül. 19. Magyar énekes, cigány
származású előadó (Joci). 21. Középen csuk! 22. Erdély szívében,
az Ivóvölgyében, Székelyudvarhelytől 25 km-re található kul-
csosház neve. 23. Szovjetunió és Luxemburg autójele. 25. Nobel

díjas német fizikus (1858-1947). 26. Tábla páratlan számú betűi! 27. Keleties, támlátlan heverő, pamlag. 30. A Balaton is ez. 32. …háza: Község megyénkben
a Sátoraljaújhelyi járásban. 34. … Diddley: amerikai rock and roll énekes, gitáros (1928-2008). 35. A fősor harmadik, befejező része. 36. Linda … Miller:
Szerzőnő, alkotó. 38. De még mennyire! 40. Mellékfolyó Romániában. 41. Szignál. 42. Román autótípus. 44. Vissza: Lányunk férje! 46. Hangtalanul dug!

Előző rejtvényünk megfejtése: Szép március, ibolya szagú langyos leheletedet érzem már. Megfejtőnk 1 db csokoládé csomagot nyert: Ma-
gyar Csaba, 3900 Szerencs, Liszt Ferenc u. 4. A fenti rejtvény megfejtését április 17-ig postázzák címünkre (3900 Szerencs, Rákóczi út 94.)
vagy adják le a Fürdő és Wellnessház recepcióján. A keresztrejtvény helyes megfejtője 1 db csokoládé csomagot nyer. A nyeremény átvehető a
Szerencsi Művelődési Központ és Könyvtár gazdasági irodájában.

SZERENCSI hírekhírek SZABADIDŐ14
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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.

ügyeletes gyógyszertárak
Március 30. – április 5.: Alba Gyógyszertár, április 6-12.: Tesco Gyógy-
szertár, április 13-19.: Centrum Gyógyszertár, április 20-26.: Oroszlán
Patika, április 27. – május 3.: Alba Gyógyszertár.

KÖZÉRDEKŰKÖZÉRDEKŰ
INFORMÁCIÓKINFORMÁCIÓK

Házasságot kötöttek: 
Németh Csaba – Margitai Renáta, Szkrinyár Tibor – Dankó Viktó-
ria, Babinszki László- Németh Adrienn, Jankovics János – Bertalan
Alexandra, Lipták Gergő – Domán Ágnes, Máthé József Benjámin
– Mészáros Mária, Balogh Gábor – Lakatos Izabella, Kramcsák
Dávid – Ling Fanni.

Elhunytak: 
Kovács Andrásné (Bató Irén) 86 év, Nagy Károlyné (Bencze Ka-
talin 83 év, Morvay Györgyné (Kállai Magdolna) 84 év, Ványai Ár-
pád Miklósné (Magyar Piroska) 82 év, Lakatos Imréné (Balázs Er-
zsébet) 76 év, Gergely Józsefné (Tóth Mária Klára) 67 év, Gris And-
rásné (Lukács Irén) 81 év, Földi Józsefné (Farkas Margit) 85 év,
Horváth Sándorné (Hodászy Julianna) 84 év, Tóth Dezsőné (Ba-
logh Julianna) 84 év, Ziegler Ilona (Csordás Ilonna) 85 év, Bancsók
Andorné (Vadászi Margit) 87 év, Bán András 86 év, Sztankovics
Sándorné (Hegedűs Erzsébet) 93 év, Hilóczki Jánosné (Butella Éva)
84 év, Csengő Miklósné (Körömi Ilona) 79 év, Erdei Mária 102 év,
Derecskei Józsefné (Bodolai Anna) 87 év, Erdélyi Károlyné (Nyíri
Gizella) 69 év, Bendik László 73 év, Borza Zoltán 82 év, Borbély
Lajosné (Kálai Emerencius) 85 év, Bodnár János 75 év, Torkos Já-
nosné (Dzuró Erzsébet) 83 év, Tarbaj Andrásné (Simkó Margit) 
83 év.

ANYAKÖNYVI HÍREK
2020. MÁRCIuS 20. NApJÁIG
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