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2021. február 4-én Hernád-
kakon tájékoztatták az
érintett települések veze-
tőit a 37-es számú főút
2x2 sávra történő bővíté-
séről. A munkálatok az
előzetes tervek szerint
2023-ban befejeződnek.
Cikkünk a 4. oldalon ol-
vasható.
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MEGELŐZÉS
A katasztrófavédelem
minden évben kiemelt
hangsúlyt fektet a szén-
monoxid-mérgezéssel ösz-
szefüggő balesetek csök-
kentésére. Rendkívül fon-
tos, hogy rendelkezzünk
megbízható érzékelővel.
Cikkünk a 2-3 oldalon ol-
vasható.

Elismerés az ápolóknak a helytállásért!
Az Egyesített Szociális és Egészségügyi Intézet tizenegy dolgozóját a koronavírus-járványban a betegek
ellátására 2020. november 2-tól egészen 2021. január 11-ig a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kórház és
Egyetemi Oktatókórházba kirendelték, hogy segítsenek a kórházi dolgozóknak. Cikkünk a 8. oldalon ol-
vasható.



2021. február 1-jén a kora reggeli órákban Soltész Zsolt (53 éves) és Sol-
tész Mercédesz (26 éves), a Szerencsi Polgármesteri Hivatal munkatár-
sai, kollégáim, jóbarátaim tragikus hirtelenséggel szén-monoxid mér-
gezésben elhunytak. Szerencs Város Önkormányzata osztozik a hoz-
zátartozók fájdalmában. A tragikus hétfő reggel is úgy kezdődött so-
kunk számára, mint egy átlagos nap. Terveztük a feladatokat, célokat
és végig gondoltuk a teendőket. Az irodában azonban ismerős arcok
hiányoztak, Mercédesz nem érkezett a szokott időben, és édesapjával
Zsoltival, a gondnokkal sem találkoztak kollégái. Két munkatársunk si-
etett lakásukhoz. Néhány perc múlva szirénázó mentők, tűzoltók, rend-
őrautó hangját hallottuk, majd megkaptuk a szomorú, lesújtó hírt, amit
nehéz volt elfogadni és tudomásul venni. Személyes emlékek, gondo-

latok sokasága jutott az eszembe. Soltész Mercédeszt hat évig taní-
tottam a gimnáziumban. Mindig tisztelettudó, tisztelet adó, a tanárok
és az osztályközösség elvárásainak megfelelni akaró, vidám ember
volt, egy igazi közösségi személy, aki teremteni akart, aki adni akart a
másiknak. Hasonló jó emlékek idéződnek fel bennem Soltész Zsoltról,
akivel korábban különböző közösségekben találkoztunk. A Szerencsi
Polgármesteri Hivatalban évek óta együtt dolgoztunk, nem volt olyan
kérés, feladat számára, amit ne igyekezett azonnal, a legjobb tudása
szerint végrehajtani. Nagyon sok egyházi, politikai közösségnek voltak
a tagjai, amelyek közül azonban kiemelem: a Diósgyőri VTK szurkolói
voltak. Éveken keresztül a lelátón egymás mellé szólt a bérletünk. Az
igazi barátság ott kezdődik, amikor nem csak a munkahelyen, de azon
kívül is szívesen találkozunk egymással. Mind a ketten közösségi em-
berek voltak, akiket a sors nem egyszer kegyetlenül megbüntetett. En-
nek ellenére sem fordultak el Istentől, a közösségektől és az emberek-
től. Mentek tovább és észre sem akarták venni, amikor megbántották
őket. Én úgy gondolom, hogy ez az igazi emberi példa! A legnagyobb
törés az életükben az édesanyának és a feleségnek az elvesztése volt.
Ezek a szomorú események azonban őket és az egymáshoz fűződő
kapcsolatukat még jobban megerősítette. Szerető apa és lánya életet
éltek, amely mindannyiunk számára példamutató. Minden karácsony-
kor megajándékoztuk egymást. Zsolt legutóbb egy gyönyörű, szép iro-
dalmi gondolatokkal teletűzdelt határidő naplóval lepett meg. Most
ebből idézek és remélem, hogy szomorú gyászunkban ez vígaszt nyújt.
„A halál nékem nem fekete börtön, Nem fázlaló, nem is rút semmi-
képpen: Egy ajtó bezárul itt-lenn a földön, S egy ajtó kinyílik ott-fenn
az égen, Ez a halál.” (Gárdonyi Géza.) Ezekkel a gondolatokkal veszek
búcsút igaz barátaimtól, kollégáimtól Zsolttól és Mercédesztől. Nyu-
godjatok békében! Nyiri Tibor Szerencs polgármestere

IN MEMORIAM
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Szerencsen legutóbb február 1-jén apa és lánya
halt meg szén-monoxid-mérgezés miatt. Ezért
fontosnak tartjuk, hogy a részletesen beszámol-
juk a gáz veszélyeiről. Fontos megjegyezni, hogy
a fűtési időszak végével valamelyest csökken,
de nem szűnik meg teljesen a szén-monoxid-
mérgezés kialakulásának veszélye. Az egész év-
ben használt gázüzemű átfolyós vízmelegítők,
bojlerek és az időszakosan használt fatüzelésű

kályhák, kandallók karbantartásának elmulasz-
tása esetén a fűtési szezonon kívül is fennáll a
szén-monoxid-mérgezés kialakulásának kocká-
zata. Dojcsák Dávid c. tű. százados a Borsod-
Abaúj-Zemplén Megyei Katasztrófavédelmi Igaz-
gatóság szóvivője érdeklődésünkre elmondta,
hogy a szén-monoxiddal összefüggő balesetek
megelőzhetőek! Ehhez nagyban hozzájárul, ha
a fűtőberendezések telepítését és üzembe he-
lyezését szakemberrel végeztetjük, a használat-
ba vétel előtt pedig kéményseprő szakvéle-
ményt kérünk. Fontos, hogy a használatba vételt
követően rendszeresen tegyük lehetővé, illetve
igényeljük meg a készülékek és égéstermék el-
vezetők ellenőrzését, gondoskodjunk az idősza-
kos karbantartásukról és a szükséges javítások-
ról. A legjobb műszaki állapotban lévő, nyílt

égésterű berendezés mellett sem lehetünk
azonban biztonságban, amennyiben a működé-
séhez nem biztosított a folyamatos levegő után-
pótlás. Ilyenkor a tökéletlen égés miatt fokozot-
tabb a szén-monoxid-képződés. A szén-mono-
xid már kis koncentrációban is veszélyes lehet,
a gáz színtelen, szagtalan jelleg miatt pedig csak
egy megfelelően működő szén-monoxid-érzé-
kelő készülék nyújthat védelmet a tragédia el-
kerüléséhez. A szén-monoxid-érzékelők alkal-
mazásával fokozhatjuk a biztonságunkat, azon-
ban a készülék vásárlása során oda kell figyel-
nünk a minőségre. A szabványoknak és jogsza-
bályoknak megfelelően működő érzékelő valós
védelmet biztosít használója számára, akkor ri-
aszt, ha baj van. 

folytatás a következő oldalon.

MEGELŐZHETŐ A SZÉN MONOXID MÉRGEZÉS
A katasztrófavédelem minden évben
kiemelt hangsúlyt fektet a szén-mono-
xid-mérgezéssel összefüggő balesetek
csökkentésére, hiszen nem múlik el
olyan esztendő, amely során ne sérül-
ne meg, vagy vesztené életét valaki a
mérgező gáz miatt.



folytatás az előző oldalról.
A gyengébb minőségű készülékek hamis bizton-
ságérzetet nyújtanak és előfordulhat, hogy té-
vesen, vagy a szükségesnél később riasztanak.
Érdemes tehát utánajárni, hogy melyek azok a
típusok, amelyeket a hatóság bevizsgált és meg-
felelőnek minősített. A megfelelő és nem meg-
felelő típusok listája elérhető a katasztrófavé-
delem honlapján lehet tájékozódni. Amennyiben
már rendelkezünk szén-monoxid-érzékelővel és
az működésbe lép, mindenképp hagyjuk el a he-
lyiséget, menjünk friss levegőre a szabadba és
értesítsük a katasztrófavédelmet a 112-es tele-
fonszámon. A legtöbb szén-monoxid-mérgezést
a nyílt égésterű vagy rosszul karban tartott ké-
szülékek okozzák. Az Európai Unió az elmúlt
években kötelezővé tette a zárt égésterű kazá-
nok használatát. – 2016 óta csak zárt égésterű
készülékek üzembe helyezését engedélyezi a
szolgáltató, illetve a vonatkozó jogszabályok és
szabványok is azt írják elő a tervező számára,

hogy csak a már említett
zárt égésterű tüzelőbe-

rendezéseket tervezze
– mondta Kunné
Cseh Erzsébet, (fo-
tónkon) a Designer Te-

am Kft. ügyvezető igaz-
gatója. A nyílt égésterű ab-

ban különbözik, hogy közvetlen kapcsolatban áll
a lakótér levegőjével. Így meghibásodás esetén
az égéstermék visszajuthat a szobába, és fennáll
a szén-monoxid-mérgezés kockázata. A zárt
égésterű kazán kiküszöböli ezt a veszélyt, hiszen
a kéményen keresztül szerzi be az égéshez szük-
séges levegőt, ahol azután az égéstermék is tá-
vozik. Azonban itt nem szabad elfelejteni azt,
hogy a hideg, fagyos időjárásban a kémények-
ben kialakulhat úgynevezett jégdugó, melyek a
zárt égésterű gázkazánokat leállítják, nyílt égés-
terű berendezéseknél akár szén-monoxid-mér-
gezéses balesetet is okozhatnak. Ilyen általában
az égéstermék elvezető felső, az épületen kívüli

szakaszán alakul ki. A füstgázban ta-
lálható vízgőz kicsapódik, és hirtelen
megfagy elzárva ezzel a kéményt. A
rosszul kialakított és szigetelt, elha-
nyagolt állapotban lévő égéstermék
elvezetőknél ez fokozottan veszélyes.
Előidézhet ilyet továbbá a nedves tü-
zelőanyagot használó vegyes tüzelésű
berendezések is. Előfordulhat, hogy
egy-egy hosszabb idejű fűtés után a
kémény teste ugyan kellően felmele-
gedik és így a keletkezett jég teljesen
elolvad, de arra is reális esély van,
hogy csak egy része olvad el, nem az
egész. Az újabb tüzeléskor a jégréteg
így folyamatosan növekedni fog, míg
végül elzárja teljesen a kéményt. Nyílt
égésterű készülékek esetén füstgáz
visszaáramlás lehetséges, amely szél-

sőséges esetben CO mér-
gezést okozhat. Le-
hoczky Győző (fotón-
kon) gázkészülék és
gázszerelő mester ar-
ról tájékoztatta szer-
kesztőségünket, hogy ta-
pasztalt már olyat, hogy a
kémény egyrészt koszos volt, régóta nem volt
kipucolva továbbá rendkívül sok pókháló volt
benne található, amint amin a vízgőz még job-
ban kicsapódhat. Ezért is nagyon fontos a füs-
telvezető kémény megfelelő tisztántartása.
Azok, akik társasházakban laknak hozzájuk egy
előre meghatározott úgynevezett sormunkaterv
alapján érkeznek a kéményseprő szakemberek,
a családiházban lakók pedig saját maguknak kell
igényelni a szolgáltatást. Időpontfoglalás lehet-
séges e-mailben a kemenysepro.ugyfelszolga-
lat@kat ved.gov.hu vagy a 1818-as ingyenesen
hívható központi telefonszámon a 9.1-es menü-
rész. Személyesen, ügyfélfogadási időben a me-
gyei ellátási csoportoknál lehet időpontot kérni
(3525 Miskolc Tárkányi Béla utca 15.). Lehoczky
Győző a műanyag nyílászárókban rejlő veszélyre
is felhívta a figyelmet – Egy ilyen nyílászárót
gyakorlatilag úgy kell tekintenünk mintha egy
fal lenne. A levegő áramlása drasztikusan lecsök-
ken. Ha vásárláskor mégis a műanyag ablak mel-
lett döntünk mindenkinek javaslom, hogy a szel-

lőztető úgynevezett oxipro-
tektort szerezzünk be.

Orosz Balázs (fotón-
kon) a Tandi Kft. rész-
tulajdonosa, akik kife-
jezetten a műanyag aj-

tókba szerelhető szellőz-
tetőkre specializálódtak el-

mondta, hogy a legjobb, ha olyan szellőztetőt
szerelünk be, ami nem igényli a lakó beavatko-
zását. – Tehát ne kelljen odamenni az ablakhoz,
elfordítani a kilincset vagy elhúzni a reteszt. Az
a szellőző olyan legyen, hogy ha egyszer beépí-

tésre került az ablakba akkor bocsásson be min-
den körülmények között friss levegőt, de fontos,
hogy ezt szabályozottan tegye, hogy ne kelet-
kezzen huzat. Nem kell tartani attól, hogy ezek
elcsúfítják az ablakot, sőt még nyitott állapotban
sem könnyű észrevenni, mert a szellőztető színe
hasonló a nyílászáró tömítéséhez. Egy 55-60 m2
társasházi lakás esetén négy-öt darab szellőzőre
minimum szükség van, de a pontos számításo-
kat egy mérnöknek kell elvégeznie – mondta
Orosz Balázs. A Szeretlek Szerencs civil mozga-
lomnak három-három megbízható új szén-mo-
noxid érzékelőt ajánlott fel Kerekes Zsolt gáz-
szerelő és Gulyás Viktor a SZE-GÉP víz, gáz, fűtés
szakáruház tulajdonosa, amit a civil szervezet
további három készülékkel egészített ki. Az ér-
zékelőket február 12-én adta át Szabó István al-
polgármester, idős rászoruló embereknek. –
Február 1-jén a Szerencsi Polgármesteri Hivatal
két kollegáját vesztettük el, akik szén-monoxid-
mérgezés áldozati lettek. Ők köztudottan a Sze-
retlek Szerencs civil mozgalomnak az oszlopos
tagjai voltak. A tragédia kapcsán több vállalkozó
kereset meg minket, hogy szén-monoxid érzé-
kelőt ajánlana fel a civil mozgalomnak. Az volt
a kérésük, hogy lehetőleg rászoruló idős ember-
ek kapják meg, akik anyagilag nem tehetik meg.
Az érzékelőket a Szerencsi Városgazda Non-pro-
fit Kft. emberei segítettek üzembe helyezni és
felszerelni – mondta az al-
polgármester. Nagy Já-
nosné (fotónkon) egyi-
ke volt azoknak a
szépkorú nyugdíjas
embereknek, akik ko-
rábban nem rendelkez-
tek a riasztó berendezéssel
– Nagyon meglepett a tragédia ezért is örülök,
hogy kaptam egy készüléket és köszönöm a fel-

ajánlást – hangsúlyozta.
Gulyás Viktor (fotón-

kon) a SZE-GÉP víz, gáz,
fűtés szakáruház tulaj-
donosa érdeklődé-
sünkre elmondta, hogy

csak megbízható készü-
léket vásároljunk mind a fű-

tés mind a szén-monoxid érzékelő terén. – Fon-
tosnak tartom, hogy mindenki tisztában legyen
a saját készüléke megbízhatóságával. Sokszor
halljuk, de mi is minden egyes vevőnknek el-
mondjuk, hogy a folyamatos ellenőrzés a leg-
fontosabb. Tiszta képet kell kapnunk arról, hogy
milyen állapotban van a készülék. Egy-két hónap
alatt rohamosan romolhat az állapota ezeknek
a készülékeknek, főleg akkor, ha egy nagyfokú
felújítás következik be az ingatlanban, mint pél-
dául a nyílászárók cseréje – mondta Gulyás Vik-
tor. Hozzátette: rendkívül fontos, hogy legyen
otthon egy szén-monoxid érzékelő, amit már
szinte bármelyik gépészeti vagy műszaki keres-
kedésben beszerezhető, hiszen életet menthet.
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A 37-es számú főút 2×2 sávra történő bővíté-
sével régi álmuk valósul meg a szerencsi és a
környékbeli lakóknak. A főúton sok baleset tör-
ténik, amely megannyi áldozatot követelt az
évek során. A bővítéssel biztonságosabb lesz a
közlekedés és gyorsabban el lehet elérni Mis-
kolcot vagy éppen a fővárost. A 2x2 sávra tör-
ténő bővítés másik nagy előnye, hogy befekte-
tőket vonzhat a városba – közölte lapunkkal
Nyiri Tibor, Szerencs polgármestere, miután feb-
ruár 4-én Hernádkakon tájékoztatták az érintett
települések vezetőit a fejlesztésről. A polgár-
mester felhívta a figyelmet arra, hogy az épít-
kezés időtartama alatt nem fogják a forgalmat
a környező településekre terelni, hanem először
– Szerencs felől nézve – a bal oldali pályákat
építik majd meg, majd a jobb oldali útszakasz
következik, miközben a gépjárművek a már el-
készült felületeken közlekedhetnek. Az építke-
zés időtartama alatt váltakozó forgalmi rend lép
majd érvénybe, amit jelzőlámpák és jelzőőrök
irányítanak majd. Nyiri Tibor felhívta a figyelmet
a növekedő utazási időre, valamint torlódások
is előfordulhatnak, hiszen az idén – ettől a be-
ruházástól teljesen függetlenül – építik meg a
37-es és 38-as főutak találkozásánál (a Sárga
borháznál) a körforgalmi csomópontot. Sze-
rencs polgármestere a közlekedőktől nagyobb
figyelmet és türelmet kér a balesetek elkerülése
érdekében.
A beruházó Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt.
megbízásából a Duna Aszfalt Zrt. a kivitelező.
A társaság szerkesztőségünkhöz eljuttatott tá-
jékoztatójában ismertette: a 37-es számú főút
Gesztely-Szerencs (8+444 – 27+182 km szelvé-
nyek) közötti szakaszának 11,5 tonnás burkolat-

megerősítése és a jelenleg 2x1 forgalmi sávos
főút 2x2 sávra történő bővítése. Az építési sza-
kasz kezdete a Gesztely és Hernádkak telepü-
lések határán húzódó 37-es számú főút és a
3607. j. Gesztely-Bőcs-Kesznyéten összekötő út
által alkotott egyszerű körforgalmú csomópont
a 37.sz. főút 8+319 km szelvényében. A meg-
lévő gesztelyi körforgalomi csomópont átépí-
tésre kerül turbó körforgalommá. A 37-es szá-
mú főút fejlesztésének vége eléri Szerencs vá-
ros belterületi szakaszát, ezen az utolsó 200 m
hosszú részen a középső elválasztást kiemelt
szegélyekkel határolt sziget biztosítja, mely a
meglévő körforgalmú csomópont elválasztó
szigetéhez csatlakozik. A projekt keretében a
szerencsi meglévő körforgalom nem kerül át-
építésre. A jelenleg is használt útszakasz a le-
endő bal pálya lesz, itt a meglévő burkolat szé-
lesítését végzik el. A jobb pálya pedig „zöldme-
zős”, új útépítésként valósul meg. A Gesztely-
Hernádkak csomópont és a Bekecs, Béke úti
csomópont között (8+444 – 25+787 km szel-
vények) a szélesítés jobb oldalra történik, míg
a Bekecsi csomópont és a Szerencsi csomópont
között (25+787 – 27+182 km szelvények) a szé-
lesítés két oldalra történik. A középső elválasz-
tást a szakasz szinte teljes hosszán két külön
oszlopsorra kihelyezett egyoldali szalagkorlát
biztosítja. A szakasz elején kb. 7,0 km hosszban
a szalagkorlát helyett úgynevezett Bluesystem
közúti visszatartó rendszer (sodrony korlát) ké-
szül, amely ilyen hosszban Magyarországon ed-
dig még nem épült. A szakaszon 4 körforgalo-
mat létesítenek. Turbókörforgalom kerül kiala-
kításra Gesztely-Hernádkaki csomópontban, itt
a meglévő körforgalom teljesen el lesz bontva.

Három egysávos körforgalom épül az újharan-
godi csomópontban (15+624 km sz.), a Takta-
harkány-Legyesbénye csomópontban (22+780
km sz.), és a bekecsi csomópontban (25+787km
sz.). A kivitelezés során a meglévő közművek
kiváltása védelembe helyezése is megtörténik.
A közvilágítás a meglévő körforgalomban meg-
újul, az újonnan épített körforgalmú csomópon-
tokban pedig kiépül. A tervezési szakasz végén
a Szerencsi körforgalmú csomópont közvilágí-
tási hálózata kibővül a szabványos fényátmenet
biztosításával. A kivitelezés során több földút-
csatlakozás megszűnik, de minden ingatlan
megközelíthető marad. A buszmegállókat át-
építik. Az építkezés alatt az ingatlanok megkö-
zelítése folyamatosan biztosított lesz. 
A beruházás ütemezése:
– 2021. első lépésben a kiviteli terveket készítik

el.
– 2021 februárjában és márciusban a lőszermen-

tesítési és a fakivágási munkákat végeznek.
– 2021 márciusa és áprilisa között a régészeti

feltárásokat végzik.
– 2021 májusában a tervek szerint megkezdőd-

nek az útépítési és hídépítési munkák a jobb
pályán.

A kivitelezési munkák kezdési időpontját jelen-
tősen befolyásolhatja a közműkiváltások terve-
zésének és engedélyezésének folyamata. A cso-
mópontok és a hidak átépítéséhez terelőutakat
létesítenek.
Ha ez nem lehetséges akkor lámpás forgalom-
irányítás alatt épülnek át a csomópontok.
– Ebben az évben a teljes jobb pályán kötőré-

tegig megépülhet az útszakasz, a hozzátar-
tozó párhuzamos utakkal, vízelvezetéssel, hi-
dakkal és a csomópontokkal együtt.

– 2022 tavaszán a forgalmat átterelik majd az
újonnan épült jobb pályára, így megkezdőd-
het a bal pálya szélesítése, lokális pályaszer-
kezet cseréje, az elválasztó sáv építése, illetve
a régi hidak bontása.

– A szakaszon meglévő 6 kis híd elbontásra és
újjáépítésre kerül a 2x2 forgalmi sávnak meg-
felelő szélességben

– 2022. november végére a teljes szakaszon
befejeződhet a kopóréteg építése és a vég-
leges forgalmi rendet is kialakítják

– 2023. évben az esetlegesen elmaradt nö-
vénytelepítési munkákat pótolják majd, el-
végzik a műszaki átadás-átvételi eljárást és
a forgalomba helyezik az útszakaszt.

A kivitelező kéri a közlekedők és a lakosság szí-
ves megértését az esetleges kialakuló kellemet-
lenségért.

TÁJÉKOZTATÓ 
A 37-ES NÉGYNYOMÚSÍTÁSÁRÓL
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A Szeretlek Szerencs! civil mozgalomnak az egyik fontos célkitűzése a
nehéz sorsú családok, gyerekek és idősek támogatása. A tavalyi évben
a nagyobb ünnepek – húsvét és karácsony előtt is kedveskedett tartós
élelmiszerekből álló csomaggal a szerencsi és ondi rászorultaknak. Idén
helyi vállalkozóként, az Igniker Kft. ajánlott több zsák használt, jó minő-
ségű ruhát a civil szervezetnek. Az adományt Nyiri Tibor polgármester
és Szabó István alpolgármester adta át többek között a szerencsi törté-
nelmi egyházak, a Szerencsi Roma Nemzetiségi Önkormányzat képvise-
lőinek. A Szerencsi Óvoda és Bölcsőde lakástextilt kapott, amelyből bá-
bokat, kreatív dolgokat készíthetnek a kicsik az óvodapedagógusok se-
gítségével. Az adományból a Szerencsi Városgazda Non-profit Kft. köz-
munka programban dolgozó alkalmazottai is részesültek. A megyaszói
Ficánka Biztos Kezdet Gyermekház látogatóinak is jutott az ajándékból.

Szerencs Város Önkormányzata nevében a közelgő

Nőnap alkalmából
köszöntöm városunk lányait és asszonyait.

Nyiri Tibor
polgármester

RUHAADOMÁNY A RÁSZORULÓKNAK

KÖSZÖNET 
A HELYI VÁLLALKOZÓKNAK

Évente visszatérő hagyomány, hogy az új esztendő első nap-
jaiban Szerencs Város Önkormányzata nevében köszöntöm a
helyi vállalkozók képviselőit, akik befizetett adójukkal hozzá-
járulnak a település fejlesztéshez. A koronavírus-járvány miatt
érvényben lévő veszélyhelyzet és az emberek egészségének
védelme érdekében betartandó szabályok nem teszik lehető-
vé a személyes találkozást, ezért az idén a Szerencsi Hírek ha-
sábjaiban és a közösségi médiában videóüzenet formájában
fejezem ki elismerésemet a helytállásáért és az együttműkö-
désért. Úgy érzem, hogy idén sem maradhat el a köszönet a
szerencsi vállalkozóknak a munkájukért, hozzáállásukért,
amelyet az elmúlt hónapokban tanúsítottak. Közel egy éve
2020. márciusában mindenkit szinte letaglózott a koronaví-
rus-járványnak a terjedése és az ehhez kapcsolódó szigorú, a
mindennapjainkat korlátozó intézkedések. Korábban még so-
ha nem éltünk át ilyeneket és természetesen ez vonatkozik a
munkahelyekre is. Voltak olyan ágazatok, amelyeket nagyon
súlyosan érint a járvány és akadnak olyanok is, amelyek a túl-
élésért küzdenek. Örömmel jelentem, hogy a szerencsi és ondi
vállalkozások többsége működőképes maradt a pandémiá-
ban. Külön köszönöm azoknak a vállalkozóknak, akik felaján-
lották a segítségüket, pénzzel, maszkokkal, gumikesztyűkkel,
fertőtlenítőszerrel, vagy éppen tartós élelmiszercsomaggal si-
ettek a segítségünkre. Megmutatkozik a bajban, hogy kikre
lehet számítani és én úgy gondolom, hogy a szerencsiekre és
ondiakra lehetett. Természetesen az önkormányzat sem volt

tétlen, kollégáim és jómagam nem kíméltük az energiánkat a
védekezés sikeressége érdekében. Ezzel párhuzamosan tavaly
tavasszal elindultak azoknak a pályázatoknak a megvalósítá-
sa, amelyeknek az eredményei már látszódnak szerte a város-
ban. Nagyon fontosak ezek a fejlesztések, hiszen ahhoz, hogy
a kis- és középvállalkozások működjenek, elengedhetetlen a
munkaerő, ehhez kedvező élettér szükséges. Sajnos a magyar
bérek jelentős lemaradásban vannak a Nyugat-Európai fize-
tésekhez képest. Ha valami itthon tarthatja a fiataljainkat az
a minimum, hogy jól érezzék magukat a városunkban. Ezek a
fejlesztések hozzájárulnak ahhoz, hogy legyen munkaerő a
vállalkozásoknak, akik maximum 50 főt alkalmazhatnak. 
A pandémia nagyon hátrányosan érintette a vendéglátásból,
turizmusból élőket. Értesüléseim szerint valamennyi helyi ven-
déglő átállt az ételek kiszállítására, ezzel biztosítva a dolgo-
zóiknak munkát. Összefogással, együttműködéssel és ugyan
sajnos a tartalékok felélésével talán túl éljük a nehéz idősza-
kot és védőoltásokkal megelőzhetjük a járvány további hul-
lámait. Ehhez azonban az szükséges, hogy az oltásokban min-
denki részt vegyen, hiszen, ha elérjük a 60-70 százalékos át-
oltottságot akkor a COVID-19 nem fogja veszélyeztetni az em-
berek egészségét, a vállalkozások működését. Bízzunk egy-
másban, a vállalkozókkal együtt közösen dolgozzunk azért,
hogy a szerencsi és ondi emberek élete könnyebb és boldo-
gabb legyen! 

Nyiri Tibor Szerencs polgármestere
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„A Szerencsen 2020. évben három ütemben
megvalósult csapadékvízelvezető rendszer kivi-
telezési munkálatait cégünk, a CS-KER Tranzit
Kft. végezte. A projekt érintette Ond település-
részt, a belváros több nagyforgalmú utcájának
vízrendezését és a Fecskés teljes területét. A ki-
vitelezés ütemezett előrehaladásához szüksé-
ges munkaerő és anyagbeszerzési feltételek
megteremtését a mi cégünk esetében is nehe-
zítette a COVID-19 vírushelyzet, de 2020. év vé-
gére szerződés szerint minden tervben szereplő
műszaki létesítményt megépítettünk. A mun-
kálatok utolsó hónapjaiban bekövetkezett ked-
vezőtlen időjárás és az aszfaltkeverők – novem-
berben történt – időszakos leállása miatt min-
den fejlesztési helyszínen – így a Fecskésen 
is – maradtak olyan üzemeltetést nem gátló,
többségében tereprendezési, közterület-helyre-
állítási feladataink, amelyeket az időjárási viszo-
nyok függvényében 2021. tavaszán még el kell
végeznünk. A feladatokat a megrendelő önkor-
mányzat munkatársaival felmértük és jegyző-
könyvben rögzítettük. Ezek közé tartozik a

Fecskési településrész utcáiban a megépült ár-
kok akadálytalan vízlefolyásának biztosítása, az
útfelületekről a csapadék vízelvezető árkokba
történő bevezetése, valamint a zárt csatorna-
szakaszok mentén lévő ingatlanok járdáiról tör-
ténő elvezetése, az ezek teljesüléséhez szüksé-
ges beavatkozásoknak az elvégzése.
Ennek eléréséhez szükséges feladataink: 
Az árokrézsűk azon szakaszain ahol a fű kiko-
pott, legyengült, a füvesítés pótlása, a rézsűfe-
lületeken esetlegesen keletkezett kimosódások
igazítása.
Az út melletti padkák tömörítése, igazítása, lej-
tésképzése.
A beton kapubejárók környezetének terepren-
dezése, szükségessé váló garanciális javítások

elvégzése.
Az útpályák sárfelhordástól való mentesítése.

Minden utcában megtörtént 2020. áprilisában
a csapadékvíz-elvezető árokrendszer nyomvo-
nalának és környezetének közterületi állapot-
rögzítése, melynek alapján az útfelületeken be-
azonosítható – kivitelezéssel összefüggésbe
hozható – aszfaltburkolat hibáinak a kijavítását
is elvégezzük. A fenti javítási, pótlási munkák
elvégzésére 2021. május 31-ig kaptunk határidőt
a megrendelőtől (Szerencs Város Önkormány-
zata), melyek teljesítése garanciális bejárás ke-
retében kerül ellenőrzésre.
A fentiekben foglaltak elvégzéséig kérjük a la-
kók szíves türelmét!”

HIÁNYPÓTLÁS TAVASSZAL

Az elmúlt esztendő végén befejezte a szerencsi vas-
útállomás épületének a felújítását a MÁV Zrt. Az
építkezés alatt zavartalanul biztosították az utasfor-
galmat. Közvetlenül a főbejárat előtt a gépjárművek
várakozását korlátozták a felépített állványok miatt,
ám ez a legkisebb kellemetlenséget sem okozta, hi-
szen kicsit távolabb – a túloldalon – tavaly nyáron
átadott parkolóban, több mint ötven személygépjár-
műnek biztosított a parkolás. A közel 120 millió fo-
rintból elvégzett karbantartás keretében festették a
homlokzatot, ajtókat, ablakokat, a födémen keletke-
zett hibákat kijavították, korszerűsítették a gépésze-
tet és a megoldották a pince szellőztetését. Az épü-
letet húsz évvel ezelőtt renoválták utoljára. A felújí-
tott állomást január utolsó napjaiban megtekintette
Nyiri Tibor polgármester, aki gratulált Bodnár László
csomópont vezetőnek, megjegyezve, hogy észreve-
hető, hogy gondos gazdája van a patinás épületnek.
A vonattal érkező turisták, átutazók számára kelle-
mes benyomást tesz a megújult vasútállomás.

Szerencs Város Önkormányzatának
munkatásai a kivitelező képviselőivel
még az elmúlt év decemberében tar-
tottak műszaki ellenőrzést a Fecskésen
épülő csapadékvíz-elvezető rendszer-
nél. Mivel a téli időjárás már nem tette
lehetővé a hiányosságok pótlását,
ezért az idén tavasszal végzik el a
munkákat, amiről a CS-KER Tranzit Kft.
februárban levélben tájékoztatta a te-
lepülésrészen élőket.

MEGÚJULT A VASÚTÁLLOMÁS ÉPÜLETE



A Szerencsi Hírek 2020. decemberi lapszámában
már beszámoltunk arról, hogy Szerencsen elkez-
dődött az ingyenes WiFi hálózat kiépítése. Idén
februárban már befejeződtek a műszaki kiépíté-
sek ám a végleges üzembehelyezésre még várni
kell, ugyanis számos tesztet kell lefuttatni a rend-
szeren. A WiFi4EU kezdeményezés célja, hogy
szerte Európában ingyenes WiFi-hozzáférést biz-
tosítson a polgárok számára nyilvános helyeken,
többek között parkokban, tereken, középületek-
ben, könyvtárakban, egészségügyi központokban
és múzeumokban. A WiFi4EU kezdeményezés ke-
retében a települések 15 ezer euró – átszámítva
kb. 5 millió forint – értékű utalványra pályázhat-
tak. – Úgy gondolom, hogy ma tízből kilenc em-
bernek szüksége és igénye is van a világháló

igénybevételére. Ez ma már az emberekhez hoz-
zánőtt. A mai fiatalság már látja ennek az óriási
előnyét és egyben hátrányát is. Valahol a kettő
között kell majd megtalálni a jövő nemzedékének
az egyensúlyt, hogy senki ne váljon internet vagy
mobilfüggővé, de az életünknek ez már elenged-
hetetlen részévé vált. Ebben lép egyet előre Sze-
rencs. A WiFi4EU pályázat elnyerésével lehetőség
nyílik arra, hogy a város különböző pontjain, ahol
sok ember megfordul és könnyen megközelíthető
csatlakozhat a nyílt hálózatra. Kivétel nélkül olyan
pontokat választottunk melyek ezeknek a kritéri-
umoknak megfelelnek – tájékoztatott Nyiri Tibor
polgármester. A cél nem csupán az ingyenes wi-
fi-csatlakozás, hanem a gyors és hatékony inter-
netkapcsolat. A WiFi hotspotok összesen tíz hely-

színen kerültek kiépítésre: polgármesteri hivatal
(körkörös sugárzóval), Geisenheim tér, rekreációs
park (Magyar utca), vasútállomás, Tatay Zoltán
Sporttelep, Görcsös József Emlékpark, Rákóczi-
vár tanösvény, várkert bástya játszótér, piac tér,
Zemplén kapuja (a 37-es főút mellett).

SZERENCSI KÖZTERÜLETEK AZ INFÓSZTRÁDÁN
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Az elmúlt időszakban befejezte a kivitelező a Li-
nép Team Kft. felújítási munkálatokat a volt cu-
korgyári kazánházon. A cég emberei tavaly nyá-
ron kezdték el a 2400 m2 alapterületű épület re-
noválását, amit az év végén befejeztek. A felújí-
tás teljes költsége bruttó 308 millió forint volt,
aminek része volt a kamionparkoló, optikai ká-
bel és kerítés kialakítása. A 2011-ben műemlékké
nyilvánított épületet a tervek szerint közraktár-
ként szeretné hasznosítani. – Közraktár funkci-

óra tudtunk a pályázni, de nyitottak vagyunk
szinte bármire, az átadásig még lehet ezen mó-
dosítani. Több vállalkozóval is tárgyaltam már,
helyszíni bejárást is tartottunk. A kezdeti terv az
volt, hogy élelmiszergyártási folyamatok ellátá-
sára is alkalmas épületté újítsuk fel az ingatlant,
ám ezt sajnos a higiéniai körülmények nem te-
szik lehetővé. Az önkormányzatnak öt évig
fenntartási kötelezettsége van, azonban bérleti
díj ellenében kiadhatja vállalkozóknak. A követ-
kező időszakban prioritásként fogjuk kezelni,
hogy megtaláljuk azokat a cégeket, akik igénybe
szeretnék venni a felújított épületet – nyilatkoz-
ta a polgármester. Hozzátette: egy másik pályá-
zatból most készülnek az ipari parkon belüli köz-
utak és az árokrendszer továbbá a felszín alatt
a víz-, gáz-, szennyvíz kiépítése történik. Nem
messze a felújított épület mellett egy hasonló
méretű 2500 m2 csarnok létesül. Az építési mun-
kálatok tavaly novemberben kezdődtek el és

legkésőbb az idén nyáron befejeződnek. Cikkünk
megírása pillanatában a vázszerkezet már szinte
teljesen elkészült. – Ütemterv szerint haladunk
időjárástól függetlenül, ezért március végére

szeretnék a csarnokot közel
100 százalékos készült-

ségben átadni – mond-
ta Erdélyi György, (fo-
tókon) a DE-EL Bau Kft.
ügyvezetője. Ezt köve-

tően a belső munkálato-
kat júniusig elvégzik. Az

épületnek lesz egy hőszigetelt, fűtött része és
egy fedett, körbezárt része. Az ügyvezető el-
mondta, hogy az építkezést hátráltatta a vizes
földterület, továbbá a föld alatt a korábbi elbon-
tott épületek maradványai, ami ugyancsak to-
vább nehezítette a munkálatokat. Az épülő csar-
nokban majd lehet ipari és élelmiszer-termelői
tevékenységet is folytatni.

KÖZRAKTÁR ÉS CSARNOK AZ IPARI PARKBAN

Immár közel egy esztendeje annak, hogy élet-
ünket, ünnepeinket és mindennapjainkat alap-
vetően megváltoztatta, átalakította a COVID-19
vírus, ami emberéleteket követelve gyorsan ter-
jed a világban. A február 18.-ai adatok szerint a
fertőzöttek száma 109,9 millió, a halálos áldo-
zatoké 2,43 millió. Hazánkban igazoltan több
mint 394 ezren betegedtek meg, akik közül 
14 035 honfitársunk elhunyt. A számok – ame-
lyekre naponta ébredünk – óriásiak, gyógyuló
betegeket, szenvedő testeket és lelkeket, hal-
dokló embereket takarnak. Mellettük pedig vé-
gig ott állnak a sorsukat figyelő, a fájdalmukat
enyhítő, a haldoklónak könnyebbséget nyújtó, a
gyógyulónak életet biztosító szakdolgozók, akik

előtt a Magyar Ápolók Napján elismeréssel tisz-
telgek. 
A városunkban is sokan vannak, akik e szent hi-
vatást választották: óvják az egészségünket, tü-
relemmel, empátiával fáradoznak gyógyulásun-

kért, Hálát érdemelnek ők fáradhatatlan, önzet-
len, empatikus és áldozatos munkájukért! Az el-
múlt év novemberében tizenegy rendelőintézeti
dolgozónkat – Boros Erzsébet, Domán Mónika,
dr. Sipos Attiláné, Trembeczki Henriett, Czinkné
Kádas Erika, Szarka Rita, Bányai Zsuzsanna, Fof-
rovics Istvánné, Nádasdi Ferencné, Profáncsik
Nándor, Gyurán Péter – rendelték Miskolcra, a
megyei kórházába, akik közel három hónapig éjt
nappallá téve az élvonalban, példamutatóan,
magas szakmai felkészültséggel teljesítették hi-
vatásukat a koronavírus betegségben szenvedők
ápolásában. Nekik külön köszöntemet fejezem
ki a küldetésük során tanúsított szolgálatukért!

Nyiri Tibor Szerencs polgármestere

ELISMERÉS AZ ÁPOLÓKNAK A HELYTÁLLÁSÉRT
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Amikor 2020. október 30-án megkaptuk a Me-
gyei Kormányhivatal Népegészségügyi Osztály-
ának utasítását, nagyon sok volt a bizonytalan-
ság. Akkor még nem tudtuk, hogy hová is ke-
rülnek dolgozóink a Borsod-Abaúj-Zemplén
Megyei Kórház és Egyetemi Oktatókórházon
belül. Nem ismertették előre, hogy melyik osz-
tályon fognak dolgozni és mi lesz a feladatuk.
– mondta a főnővér. Az utasításban meghatá-
rozták, hogy milyen szakképesítéssel rendelke-
ző szakdolgozót kell kirendelni. A kirendelt ápo-
lók küldetésként fogták fel az átirányításukat.
A „COVID” kórházban november 2-án kaptak
egy gyors tájékoztatót, ahol rendkívül kedvesen
és szívélyesen fogadták a szerencsi dolgozókat.
– Amint találkoztunk a miskolci kollegákkal, a
bizonytalantól való félelmünk valamelyest eny-
hült. Nagyon örültek nekünk. Mi azonnal láttuk,
hogy itt valóban szükség van a munkánkra,
mert sokan közülük már betegállományban vol-
tak a járvány miatt. A kórtermekben szinte min-
den ágyon feküdt egy a koronavírussal fertő-
zött beteg – mondta az egyik ápoló. Az első
napon még csak, mint megfigyelők lehettek je-

len az osztályokon, kisebb dolgokban segítet-
tek, ahogy teltek a napok egyre több feladatot
voltak képesek elvégezni, majd teljes értékű,
mondhatni egyenrangú dolgozókká váltak. 
– Néhány nap után már muszáj volt felvenni a
ritmust, nem lehetett azt mondani, hogy én
csak egy segédápoló vagyok. Nekünk is ugyan-
azt kellett elvégeznünk, mint aki már gyakorlott
ápolóként az osztályon dolgozott: vért venni a
betegtől, infúziót bekötni, gyógyszert osztani,
mosdatni – meséli egy szakápoló. A tizenegy
egészségügyi dolgozó elmondta, hogy a no-
vemberi hónap volt a legkeményebb, hiszen ak-
kor tombolt a járvány. Több mint egy hétig tar-
tott, mire az szerencsi egészségügyi dolgozók
megszokták a tetőtől-talpig beöltözős védőfel-
szerelést. A betegek érdekében szigorú előírá-
sokat kellett betartaniuk, és ez már itt a védő-
felszerelés fel- és levételekor elkezdődött. – Ez
az embert próbáló felszerelés nagyon nagy ön-
fegyelmet követelt viselőjétől, hiszen több órán
keresztül nem lehetett levenni – mondta az
egyik szakdolgozó. Védőfelszerelésben nem
szenvedtek hiányt, nagy mennyiségben rendel-

kezésre állt minden. A miskolci kórházi dolgo-
zóknak a munkája nagyon nehéz volt, hiszen
eleinte a kirendelt szerencsi szakdolgozók mun-
káját is felügyelniük kellett amellett, hogy a napi
feladatukat is ellátták. Fizikailag és lelkileg is na-
gyon megterhelő volt. Az egyik szakápoló el-
csukló hangon arról számolt be, hogy az egyik
pillanatban még beszélt a koronavírussal ápolt
beteggel, csak egy pillanatig hagyta magára, a
következő percekben pedig már elhunyt. Töb-
ben is hasonlóan szívszorító történetet osztot-
tak meg. – A magatehetetlen, idős betegek
nem tudták a mobiltelefont kezelni, mi segítet-
tük őket, hogy a hozzátartozóikkal beszélni tud-
janak, adott esetben elbúcsúzzanak tőlük.
Rendkívül megrázó volt ezeket a beszélgetése-
ket végighallgatni – tette hozzá az egyik dol-
gozó. Egybehangzóan elmondták, hogy koráb-
ban egyiküknek sem volt még csak hasonló
eseményben sem része. Kezdve az elhunyt sze-
mének lecsukásán át az elszállításáig. Szó sze-
rint megijedni sem volt idejük, mert azonnal
megkezdték a fertőtlenítést, adminisztrációt,
személyes tárgyak leltárba vételét. Embert pró-
báló feladat volt ez mindannyiuk számára. 
A sok negatív tapasztalat mellett, pozitív él-
ményről is beszámoltak. Az egyik szakápoló ar-
ról mesélt soha nem fogják ezt az időt elfelej-
teni. – Az egyik gyógyult, idős beteg már ha-
zafelé tartva, miközben a mentőautóban szállt
be, hirtelen elkapta a tekintetünket, felismert
bennünket és a szemében olyan mérhetetlenül
sok hála, köszönet, kedvesség volt, amit sosem
felejtünk el. – mesélte az egyikük. Hozzátette:
angyalkáknak hívták őket a betegek. Nagyon
sok barátság köttetett a szerencsi és miskolci
egészségügyi dolgozók között. Közösen terve-
zik, hogy amint véget ér a pandémia, újra talál-
koznak. Az eltelt időszak után az ESZEI újra a
megszokott kapacitással üzemel a jelenlegi óv-
intézkedések betartása mellett. A tizenegy dol-
gozó a beszélgetés végén hangsúlyozta, hogy
köszönik azt a sok száz biztató szót, levelet, te-
lefonhívást, amit a szerencsi lakosok, hozzátar-
tozók, barátok mondtak nekik. Részben ez is
hozzájárult ahhoz, hogy mind lelkileg, mind fi-
zikailag kitartottak. Azon lakosok, akik köszö-
netüket szeretnék kifejezni számukra az
info@eszei.hu e-mail címre írhatnak. N.I.

A HŐSÖK KÖZÖTTÜNK JÁRNAK
A Szerencsi Hírek 2020. november 27-i lapszámában már beszámoltunk arról, hogy Szerencsről az Egyesített Szociális és
Egészségügyi Intézet – továbbiakban ESZEI – tizenegy dolgozóját a koronavírus-járványban a betegek ellátására 2020. no-
vember 2-tól egészen 2021. január 11-ig a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kórház és Egyetemi Oktatókórházba kirendelték,
hogy besegítsenek a kórházi dolgozóknak. – Nővéreink tudomásul vették, hogy most máshol van szükség a munkájukra és
legjobb tudásuk szerint igyekeznek helytállni a jelen körülmények között – nyilatkozta lapunknak korábban dr. Bobkó Géza
igazgató főorvos. Azóta közel négy hónap telt el. Szerkesztőségünk felkereste a tizenegy egészségügyi dolgozók, hogy szá-
moljanak be lapunk olvasóinak tapasztalataikról. Az alábbi összeállításban megrázó, szívszorító történetek következnek.
Fotónkon balról jobbra: Czinkné Kádas Erika, Boros Erzsébet, Profáncsik Nándor, Szarka Rita, Domán Mónika, Bányai Zsu-
zsanna, Dr. Sipos Attiláné, Fofrovics Istvánné, Gyurán Péter, Trembeczki Henriett, Nádasdi Ferencné. Velük beszélgettem.



Tájékoztatásuk szerint a cég a 2050-re vállalt nettó zéró kibo-
csátás elérése érdekében 2030-ra felére csökkenti karbonkibo-
csátását. A tervek szerint 2025-re a Nestlé mind a 800 gyártó-
egysége a világon 100 százalékig megújuló forrásból származó
villamos energiát fog használni. A vállalat mindhárom magyar-
országi gyárában már 2017 óta kizárólag megújuló forrásokból
származó áramot használ, és egyik gyárból sem kerül ipari hul-
ladék hulladéklerakóba. A gyárak működése során keletkező
szemetet ehelyett anyagában vagy energiaként hasznosítják újra.
A cég kizárólag fenntarthatóbb csomagolóanyagokkal érheti el
a 2050-es nettó zéró célkitűzését. Ehhez az újrahasznosított
anyagok nagyobb arányú felhasználására, több csomagolóanyag
fejlesztésére vagy akár bizonyos típusok teljes elhagyására van
szükség. Franciaországban és Svájcban a Nestlé újratölthető és
újrafelhasználható csomagolások alkalmazását teszteli, amelyek
hozzájárulnak ahhoz is, hogy 2025-re a vállalat 30 százalékkal
kevesebb újonnan gyártott műanyagot használjon csomagoló-
anyagai gyártásához. A magyarországi Nestlé gyárak is jelentő-
sen előmozdítják a vállalás teljesítését. Az új megoldásoknak köszönhe-
tően a diósgyőri, üreges csokoládéfigurákat gyártó üzemben 2020-ban
csaknem 70 tonnával csökkent a csomagolásokhoz felhasznált műanyag
mennyisége. Emellett valamennyi itt használt csomagolóanyag újrahasz-
nosításra kész. A Nestlé szerencsi gyárában is egyre több újrahasznosí-
tásra kész csomagolású termék készül, például a „Nesquik all natural ka-
kaópor”, amelynek papírcsomagolása számos európai országban újrafel-
dolgozható. A közleményben Noszek Péter, a Nestlé Hungária ügyvezetője
kifejtette, a Nestlé csomagolóanyagainak világszerte 87 százaléka már
most újrahasznosítható vagy újrafelhasználható, ezt 2025-re 100 száza-
lékra szeretnék emelni. A Nestlé globális szén-dioxid-kibocsátásának több
mint kétharmada a felhasznált mezőgazdasági termények előállításából
ered. A vállalat világszerte közvetlenül 500 ezer termelőtől, szerződött
beszállítókon keresztül pedig 4,5 millió gazdától vásárol nyersanyagokat.
Magyarországon a Nestlé Hungária búzát, kukoricát és más gabonaipari
termékeket, illetve cukrot, húsipari alapanyagot vásárol, közvetlenül ma-

gyar gazdáktól és vállalatoktól. A mezőgazdaságból származó üvegház-
hatású gázkibocsátás mérsékléséért a vállalat a beszállítóival együttmű-
ködve alakítja át az élelmiszertermelést, az intenzív talajművelési mód-
szereket a természetre nézve is előnyös és a gazdáknak is megfelelő, ma-
gasabb bevételt jelentő regeneratív mezőgazdasági gyakorlatokra váltja.
Emellett kiemelt figyelmet fordítanak a talajegészség megőrzésére, a zéró
karbonkibocsátású tejgazdaságokra, valamint a fenntartható forrásból
származó kakaó és kávé beszerzésére is. A vállalat öt éven belül alapvető
nyersanyagai 20 százalékát, 2030-ra pedig 50 százalékát talajmegújító
gazdasági gyakorlatokat folytató gazdaságokból fogja beszerezni – kö-
zölték. A Nestlé 189 országban van jelen világszerte. A svájci vállalat Ma-
gyarországon három gyárában - Szerencsen, Diósgyőrön és Bükön, illetve
budapesti központjában több mint 2400 embert foglalkoztat. A tavaly
ősszel bejelentett büki beruházásával már 150 milliárd forintot meghaladó
értékben fektet be Magyarországon, és továbbra is hosszú távú magyar-
országi jelenléttel tervez. A szerencsi gyár a Nestlé közép-európai regio-

nális kávé- és kakaóitalpor-gyártó és -töltő
üzeme, évente 40 ezer tonna kávé- és kaka-
ópor készül itt, amelyet 30 országba szállíta-
nak. A diósgyőri gyár a Nestlé egyetlen, kizá-
rólag üreges figurák gyártására specializáló-
dott üzeme a világon, ahol 120 millió darab
csokoládéfigura készül évente. Ezeket a ter-
mékeket több mint 20 országba exportálja a
vállalat. A cégcsoport állateledel-gyártásának
kelet-közép-európai központja a büki gyár,
termékei a világ több mint 40 országába jut-
nak el. A Nestlé Hungária beszállítóinak több-
sége magyar vállalkozás, amelyek évente ösz-
szesen 54 milliárd forint értékben adnak el
termékeket és szolgáltatásokat a Nestlé glo-
bális hálózatának.
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A Nestlé 3,2 milliárd svájci frankot fordít az üveg-
házhatású gázkibocsátás csökkentésére a következő
öt évben, ebből 1,2 milliárd svájci frankkal támogatja
a talajmegújító mezőgazdaságot közölte az élelmi-
szeripari vállalat február 9-én.

ÉLELMISZER, 
GAZDASÁG ÉS KÖRNYEZETVÉDELEM
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Egy szibériai eredetű hideg levegő érte el és kebelezte be február második
hetében az országot, amivel erős, viharos szél és kemény mínuszok jöt-
tek. Február 11-én a hóátfúvások nehezítették a közlekedést a 37-es szá-
mú főúton Sátoraljaújhely és Sárospatak környékén, valamint Szerencs
és Gesztely között. Az utóbbi vonalon több személygépkocsi is karam-
bolózott, a 7,5 tonnát meghaladó tehergépjárműveket elterelték Takta-
harkány irányába. A Vámosújfalut elkerülő szakaszon lesodródott az út-

testről és az út menti árokba hajtott egy kisteherautó. Szerencs belterü-
letén csak kisebb fennakadásokat okozott a hóesés és a jegesedés. A
legerősebb széllökések jellemzően elérték a 60-85 km/h-t, a Bodrogköz
térségében pedig a 100km/h-t. A zord idő nem csak a közlekedésben
okozott fennakadásokat, a heves esőzések miatt a térségben több helyen
is első- vagy másodfokú belvízvédelmi készültség volt érvényben. Aba-
újszántón a vízszint február 11-én virradóra több mint 90 centimétert
emelkedett. Az árhullám a délutáni, kora esti órákban érte el az ondi és
a szerencsi szakaszt, de sehol nem okozott komolyabb károkat. Nyiri Ti-
bor polgármester napközben a kritikusnak számító területeken szemé-
lyesen tájékozódott a szélsőséges helyzetről. Elmondta: az önkormányzat
szorosan együttműködött a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Katasztró-
favédelmi Igazgatósággal. A polgárőrök közreműködésével a Szerencs-
patakot a hármas-tónál található zsilipnél folyamatosan szabályozták. A
várost elhagyva a Takta csatornán a vízszint meghaladta a 300 centimé-
tert. A polgármester a helyszínen ismételten hangsúlyozta, amit már
évek óta sürget, hogy a Szerencs-patak, de főként a Takta csatorna med-
rének a kotrását, tisztítását mielőbb el kell végezni, hiszen, ha a víznek
ott nincs szabad folyása a nagyobb folyók irányába, akkor a Szerencs-
patak visszaduzzad. A szakemberek ebben mind egyetértenek, a munka
azonban pénz hiányában sajnos évek óta elmarad.

JEGESEDÉS, HÓÁTFÚVÁSOK, ÁRVÍZVESZÉLY

A szerencsi idősek klubja újra látogatható hétfőtől péntekig az ellátottak
előtt a hatályos járványügyi szabályok betartásával. Szükség esetén három-
szori étkezést is biztosítanak. A fecskési idősek klubja is kinyitotta kapuit,
minden pénteken Bibliai felolvasást tartanak, ami után a résztvevők beszél-
getnek az olvasottakról. Az ondi idősek klubjában szükség esetén az alap-
szolgáltatási központ munkatársa vérnyomás és vércukor mérést végeznek
a tagoknak. Mind a három közösségben segítséget nyújtanak a koronavírus
oltásra való regisztrációban, a régi és az új tagokat is szeretettel várják! Az
elmúlt hetekben a szerencsi Alapszolgáltatási Központ a Szociális és Gyer-
mekvédelmi Főigazgatóság Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kirendeltségétől
védőeszközöket kapott. A szájmaszkok és kézfertőtlenítők kiosztásra kerül-
tek a dolgozók között. A felületfertőtlenítőt takarításra használják a három
idősek klubjában, valamint a Rákóczi út 63. alatt működő irodákban. A Szo-
ciális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Ki-
rendeltsége az elmúlt időszakban levélben értesítette a 0-3 éves gyermeket
nevelő, rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult szülőket az élel-
miszer csomag átvételének helyszínéről és időpontjáról. A kartondoboz alap-
vető élelmiszereket (tészta, konzerv) tartalmazott, amit személyigazolvány
és lakcímkártya felmutatásával vehettek át a jogosultak.

ÉLET AZ IDŐSEK
KLUBJAIBAN

Nem maradt el a farsang a Szerencsi Óvoda és Bölcsődében, ahol a nép-
szokások ápolásának felelevenítése volt a cél. Feladatuknak tűzték ki a
népi kultúra értékeinek, hagyományainak megismerését, ápolását a gyer-
mekkel. Játékba ültetve hangulatos, élményszerű előadásban vettek részt.
A dalokat kísérő egyszerű lépések a kicsik érzelmi és ritmusérzékét segí-
tette kibontakozni. A Nyuszi csoport február 11-én tartotta a télűző far-
sangi mulatságot. A gyermekek izgatottan készültek erre a napra, a szülők
támogatásával szebbnél-szebb jelmezekben érkeztek: őzike, pillangó, bo-
hóc, vadász. A szerencsi bölcsődében is megrendezték a farsang vidám,
önfeledt ünnepét. A reggeli elfogyasztása után a kicsik szívesen öltötték
magukra a saját jelmezüket.
Az intézmény dolgozói zenés-táncos mulatsággon túl az ilyenkor elma-
radhatatlan farsangi fánkkal készültek a gyermekeknek, hogy még em-
lékezetesebbé tegyék számukra ezt a napot.

FARSANG 
AZ ÓVODÁBAN

Fotó: magánarchívum
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És való igaz, a hegyaljai pincesor, pincés terület
megszokott, jellegzetes képe már nehezen fe-
dezhető fel az Alsó és a Felső pincesor utcáin,
van ugyan tíz-tizenöt még eredeti, esetleg szé-
pen karbantartott pince, de azok legnagyobb
részt elszórtan találhatók. Bár régen egységes
és rendezett megjelenésű lehetett a helyi borá-
szati tevékenység ezen utcáinak képe, de mára
sok minden átalakult. Megjelentek a különböző
stílusú lakóházak a pincék között, és sok eset-
ben a borházak fölötti füves dombokat lekerí-
tették, hogy legyen „saját” telkük, általában
nem idevaló kerítésanyagokkal. Több pincebe-
járatot annyira átalakítottak, hogy már nem le-
het felismerni egykori szépségüket, vagy még a
szocializmusban „talált” anyagokkal ékesítették,
többnél az utóbbi években Frédi-Béni hulladék
kővel burkolták a falakat. Az összhatás rende-
zetlenséget, zavarosságot, néhol gagyi összha-
tást eredményez.
Beszélhetünk-e még egyáltalán Szerencsen pin-
cesorról? Most még fel lehet fedezni néhány pin-
cénél, borháznál a szépséget, az egyedi szeren-
csi pincesori építészeti stílust, ami értékes, meg-
őrzendő és csak erre a városra jellemző. De az
elmúlt évtizedek folyamatait folytatva, már nem
sokáig lesz így. Ha elindulunk a Kossuth térről
fölfele, az út egyes részei akár időutazásnak is
tekinthetők, a sok garázsbódé és néhány közte-
rületi raktárcsarnok a „mindent szabad, ami
rontja a város egykori szépségét” korába repít

vissza minket, ellentétben állva a sok helyen le-
cserélt új útburkolatokkal és több mai épülettel.
A pincesort megközelítvén a felújított, vagy
rendben tartott borházak között összedőlt, szá-
mos romos, elhagyatott, vagy gazdátlan pincék
találunk. Még sok éve nem használt borászati
üzem is akad a területen, s az utak, zöldterüle-

tek sem mindenhol rendezettek.
Pedig a szerencsi pincesorok területe jó adott-
ságú, közel van, a város központjából könnyen
elérhető, szép a kilátás a borházak előtti terek-
ről, és el lehet sétálni a közeli szőlőkbe is, vagy
akár megnézni a panorámát az Aranka-tetőről.
Több igazán elismert, magas minőségű borokat
készítő borásznak is van itt pincéje, tehát van
is miért ide ellátogatni akár a messziről jött em-
bernek is. Az igazi szerencsi vendégszeretetről
pedig én magam is sokszor meggyőződtem a
pincék hűvösében, kisebb vagy nagyobb cso-
portokat ide vezetve. Gondoljunk megjelenés-
ben például a hercegkúti pincesorokra. Bár más
hangulatúak, de az egységes szemléletet, a har-
monikus megjelenést, a felújított, rendezett
közterületek gondolatát át lehetne venni, vala-
mint azt a tapasztalatot, hogy ezek együtt
mennyire vonzóak a látogatók számára, és
mekkora forgalmat generálnak. Miért hagy-
nánk, hogy a borturizmus (és a hozzá tartozó
bevétel) nagy részét csak más hegyaljai telepü-
lések vigyék el, mikor Szerencsen is tudnák a
borászok, és a hely szelleme ugyanazt a csodát
bemutatni a világnak, mint hegyalján másutt. 
Ráadásul van távlati elképzelés és van már egy-
két megvalósult jó példa a pincesor fejlesztésé-
re, új épület építésére, felújítására. Csak elhatá-
rozás szükséges, és fejlesztési elképzelés (rész-
ben megvan), valamint központi (és a lehető-
ségekhez igazítva helyi) anyagi támogatás, pá-
lyázati összeg a végrehajtáshoz. Az itt bemuta-
tott vázlatok azt mutatják, hogy kisebb, és a régi
pincék, pincebejáratok arányára, méretére ha-
sonlító módon lehetne fejleszteni a területet,
és egyedi, csak Szerencsre jellemző „image”-et
adni a pincesornak. A mellékelt megvalósult
példák fotói pedig azt mutatják, hogy akár új-
szerű, modernebb elemekkel társítva is lehet-
séges a történelmi hangulatot megtartani, to-
vábbvinni, lehet múlt és jelen harmóniáját meg-
teremteni. Salamin Ferenc

Sok Szerencsre látogató kérdezi tőlem,
hogy melyik az igazán Tokaj-Hegyaljára
jellemző, turistacsalogató részlete a
városnak. Mondom, nézzék meg a vár
épületeit, a templomokat és a pince-
sort. Ez utóbbiról visszatérve, általá-
ban nincs nagyon felemelő élményük.

SZERENCSI PINCESOR?

Fotó: Salamin Ferenc

Fotó: Salamin Ferenc

Rajz: Salamin Ferenc
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SzErENcSi PolgármESTEri HivaTal
Cím: 3900 Szerencs, Rákóczi út 89. Tel.: (47) 565-200. A hivatal ügyfélfo-
gadási ideje: hétfő: 8–12 óráig, szerda: 8–12 és 13–16 óráig, péntek: 8–
12 óráig. Fogadóórák: Nyiri Tibor polgármester: minden szerdán 14 órától,
előzetes időpont-egyeztetéssel: Tel.: (47) 565-202.

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

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

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

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: 8-16 óráig, kedd: zárva,
szerda: 8-20 óráig, csütörtök: 8-16 óráig, péntek: 8-16 óráig. E-mail: ugy-
felszolgalat@bmhnonprofit.hu
A BMH Nonprofit Kft. szolgáltatási területén havonta egyszer kerül be-
gyűjtésre az ép öblös üveg, melyhez átlátszó „üveghulladék gyűjtőzsák”
feliratú zsák (postaládába elhelyezve, és üresítéskor pótolva) díjmentesen
a lakosságnak. A gyűjtőzsákba az ép, egész sörös-, boros-, pezsgős-, be-
főttes-, és egyéb öblös üveget lehet elhelyezni. Az üveghulladékkal teli

zsákokat a járatnapokon reggel 6 óráig, az ingatlan elé közterületre, jól
látható helyre kell kihelyezni! Az elszállítást követően a BHM Nonprofit
Kft. dolgozói cserezsákot adnak.

márciuSi HulladÉKSzállíTáS
Kommunális hulladékszállítási időpontok: március 1-2, 8-9, 15-16, 22-23,
29-30. Szelektív hulladékszállítás: március 1-2, 15-16, 29-30. Üvegszállítás:
március 16. Zöldhulladék: márciusban nem szállítanak.

KÉmÉNySEPrÉS
Cím: 3525 Miskolc, Tárkányi Béla utca 15. Telefon: 1818. A hivatal ügyfél-
fogadási ideje: hétfő: 8–20 óráig, keddtől péntekig: 8–14 óráig. Postai le-
velezési cím a BM OKF GEK részére címzetten, 1903 Budapest, Pf.: 314.
címre küldve (E-mail cím: kemenysepro.ugyfelszolgalat@katved.gov.hu).
A külföldön tartózkodó állampolgárok a +36 (1) 550 1858 helyi díjsza-
bással hívható telefonszámon érhetik el ügyfélszolgálatukat.

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

ügyElETES gyógySzErTáraK
Alba gyógyszertár
Március 1-7.: 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.)
Centrum gyógyszertár
Március 15-21.: Cím: Szerencs, Rákóczi út 75. Telefon: (0647) 362-054.
Nyitva tartás: hétfő-péntek: 8-20 óra, szombat-vasárnap: 8-16 óra. Zárt
ajtó melletti ügyelet: hétfő-péntek: 20-22 óráig, szombat-vasárnap: 16-
22 óráig. Készenlét: Naponta 22 órától másnap reggeli nyitásig. (Orvosi
ügyelet igénye szerint.)
Oroszlán gyógyszertár 
Február 22-28. és március 22-28.: Cím: Szerencs, Bekecsi út 8. Telefon:
(0647) 361 433. Nyitva tartás: hétfő-péntek: 8-19 óráig, szombat-vasár-
nap: 8-14 óráig. Zárt ajtó melletti ügyelet: hétfő-péntek: 19-22 óráig,
szombat-vasárnap 14-22 óra. Készenlét: Naponta 22 órától a másnap reg-
geli nyitásig. (Orvosi ügyelet igénye szerint.)
Szerencs gyógyszertár
Március 8-14.: Cím: Szerencs, Gyár út 40. (Tesco Áruház). Telefon: (0647)
560-302, (0647) 560-303. Nyitva tartás: hétfő-szombat: 8-20 óráig, va-
sárnap: 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.)

KÖZÉRDEKŰ INFORMÁCIÓKKÖZÉRDEKŰ INFORMÁCIÓK

Házasságot kötöttek: 
Palviscsák Eszter – Szemán József, Varga-Katalin Orsolya – Magyari
Máté, Szaszák Brigitta – Brogyánszki Gábor.

Elhunytak: 
Baghy János (85), Kálmán Sándorné sz. Kovács Eszter (79), Vajda
János (84), Soltész István Zsolt (53), Soltész Mercédesz (26).

Taktaharkány központjában 120 m2-es, rendezett ud-
varral családi ház eladó. Irányár 12,5 millió Ft. Érdek-
lődni a +36 20 535 5499-es telefonszámon lehet az esti
órákban.

ANYAKÖNYVI HÍREK
2021. FEBRUÁR



A páfrányfenyő (Ginkgo
biloba) lombhullató,
gyógynövényként ismert
kétlaki fa, amely a páf-

rányfenyők (Ginkgophyta)
törzsének egyetlen ma élő

faja. Nagyon ősi növényfaj,
szinte élő kövület, közeli rokonai nin-

csenek. Az egyik leghosszabb életű fa, ezer év-
nél idősebb példányok is ismeretesek. Ellenálló
a betegségekkel szemben, koronája ellenáll a
szélnek, hónak, fája a kártevőknek. 20–35 mé-
teresre nő meg, egyes példányai Kínában 50
méter fölé magasodnak. A ginkgofát a hagyo-
mányos kínai orvoslás és népi gyógyászat ős-
idők óta használja. Korunk tudománya is elis-
meri széleskörű egészségvédő, gyógyító hatá-
sát. Európában ma már az egyik legelterjedteb-
ben használt gyógynövény. Gyógyhatását a ku-

tatók elsősorban a növény erős antioxidáns-
ként működő flavonoid tartalmának tulajdonít-
ják. Javítja a memóriát, serkenti az agy műkö-
dését, jó hatású migrén ellen. Hatásosan alkal-
mazható asztma, allergia, Alzheimer-kór, szív-
és keringési betegségek esetén. Gátolja a vér-
lemezkék összetapadását, ezáltal a vérrögkép-
ződést. A magas vérnyomást csökkenti, az ala-
csony vérnyomást viszont növeli, tehát norma-
lizáló szerepet tölt be. Jól használható különbö-

ző gyulladások, fülzúgás, időskori halláscsökke-
nés, látászavarok, szédülés, aranyér esetén.
Minthogy általában véve javítja a szervezetben
a keringést, adagolása csökkenti az öregedéssel
együtt járó kellemetlen tüneteket, fokozza a
munkavégző képességet, gyorsítja a sebek gyó-
gyulását, hasznos visszérgyulladás utáni álla-
potban, sőt még a bőrre is jó hatással van.

Vitelki László,
gyógynövénybolt

Előző játékunk megfejtése: Az echinacea természetes fertőzésgátló: véd a baktériumok,

vírusok, gombák és egyéb kórokozó mikrobák ellen. Nyertesünk: Durányik Andrea ol-

vasónk a Szerencsi Gyógynövénybolt (Szerencs, rákóczi út 108.) ajándékcsomagját nyerte. Az

ajándékutalvány átvehető a Szerencsi Polgármesteri Hivatal recepcióján. Új kérdésünk: Milyen

betegségek ellen hatásos a páfrányfenyő? Megfejtéseiket március 16-ig postázzák cí-

münkre (3900 Szerencs, Rákóczi út 89.) vagy adják le a Polgármesteri Hivatal recepcióján.

A HÓNAP GYÓGYNÖVÉNYE: A PÁFRÁNYFENYŐ

Idén több szempontból is változtak a pálinka-
főzés szabályai. Míg a főzés adminisztrációs te-
endői szinte alig változtak, a párlat-előállítás bi-
zonyos mennyiségig adómentessé vált a ma-
gánfőzőknek és a bérfőzőknek egyaránt. A
2021-es változások nem befolyásolják a párlat-
készítés két eddig is megszokott módját, tehát
pálinkát továbbra is magánfőzéssel vagy bérfő-
zetéssel lehet előállítani. A magánfőző szemé-
lyes fogyasztásra maga állítja elő a párlatot sa-
ját gyümölcsből, és legfeljebb 100 liter űrtartal-
mú, saját pálinkafőzőt használhat. Újdonság
idén, hogy a magánfőzés adómentessé vált, de
a főzhető mennyiség – 86 liter – nem változott.
Ez a mennyiség, ahogyan korábban is, csak a
magánfőző, családtagjai vagy vendégei által fo-
gyasztható el, vagy kizárólag adóraktár részére
értékesíthető. Az adómentességgel megszűnik
a párlatadójegy is. Mostantól a magánfőzőnek
a pálinkafőzés előtt a NAV J49-es nyomtatványt
kell elküldeni a NAV-hoz akár elektronikusan,

akár papíron. Meg kell adnia a ne-
vét, a lakcímét, az adóazonosító je-
lét, a főzni tervezett pálinka meny-
nyiségét literben és nyilatkoznia
kell, hogy a magánfőzés feltételei-
nek megfelel. A bejelentés alapján
a NAV magánfőzöttpárlat-szárma-
zási igazolást készít, amit elküld a
magánfőzőnek. Ha valaki most
kezdene otthoni főzésbe, vagy már
főz, de adatai megváltoztak, a ma-
gánfőzésre szolgáló desztillálóbe-
rendezés megszerzését, valamint a

változásokat 15 napon belül kell bejelenteni a
lakóhelye szerinti önkormányzati adóhatóság-
hoz. Az ellenőrzéseket az önkormányzati adó-
hatóság munkatársai végzik. Valótlan adatok
megadása, vagy a főzés bejelentésének hiánya
miatt a desztillálóberendezést és az azon elő-
állított párlatot le is foglalhatják. A bérfőzetés-
sel szeszfőzdében előállított pálinka után a bér-
főzetőnek 2021-től évente 50 liter mennyiségig
nem kell adót fizetnie, az 50 litert meghaladó
vagy a nem adóraktárnak értékesítésre szánt
mennyiségre az adó hektoliterenként 333 385
forint. Az 50 literes mennyiség alatt 43 hektoli-
terfok alkoholterméket kell érteni, amely példá-
ul 86 liter 50 térfogatszázalék alkoholtartalmú
párlatnak feleltethető meg. A jövedéki ügyeket
elektronikusan kell intézni. Ez alól magánfőző-
nél csak a bejelentési kötelezettség és a szár-
mazás igazolása, a kizárólag bérfőzést végző
adóraktárnál pedig az adóraktári nyilvántartás
vezetése és adatszolgáltatása jelent kivételt.

Rovatunkban ezúttal egy olasz klasszikust
a rizottó elkészítési módját ismertetjük
meg olvasóinkkal.
Hozzávalók: 40 dkg rizottó rizs, 2 ek. olívaolaj,
1 közepes db zeller (lereszelve vagy apróra vág-
va), 1 közepes db vöröshagyma, 1 dl fehérbor,
1,3 l alaplé, 6 nagy db gomba, 2 tk. vaj, 6 dkg
parmezán sajt (helyettesíthető más kemény
sajttal), só ízlés szerint, bors ízlés szerint.
Elkészítése: Az apróra vágott hagymát és zel-
lert olívaolajon 10 percet pároljuk (ne színeződ-
jön), majd rádobjuk a rizst, és picit pirítjuk. Hoz-
záadjuk a bort, és fokozatosan az alaplevet fo-
lyamatos keverés mellett. Kb. 20 percet főzzük
így, és egy merőkanálnyi alaplevet hagyunk
meg a végén. Beletesszük a megtisztított nem
túl apróra vágott gombát, sót, borsot ízlés sze-
rint és a maradék alaplevet. Kb. 10 percig főzzük
még így. Ha lekapcsoltuk, hozzáadjuk a vajat és
a reszelt sajtot. Megszórhatjuk apróra vágott
petrezselyemzölddel is. Tálalás előtt 3 percig pi-
hentetjük.Elkészítési idő: 35 perc.
Jó étvágyat!

RECEPTKLUB:

RIZOTTÓ
ÚJRA ADÓMENTES 
A PÁLINKAFŐZÉS
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Dr. Gál Tamás főorvos, háziorvos érdeklősédünkre elmondta, hogy január
utolsó hetében a körzeti háziorvosok megkapták azoknak a helyi páci-
enseknek a nevét, akik regisztráltak a www.koronavirus.gov.hu oldalon.
Ha körzeteként legalább tíz személy összegyűlt akkor a Moderna vakcinát
helyben a háziorvos adta be, amelyből pontosan ennyi adag nyerhető ki.
A négyes, illetve az ötös számú körzetekben azonban nem volt meg a
minimálisan szükséges tíz fő. – Azért, hogy ne menjen kárba egyetlen
oltás sem, ezeket a betegeket a saját körzetemben nem én oltottam be,
hanem Miskolcon kapták meg a Pfizer-BioNTech vakcinát – tájékoztatott
dr. Gál Tamás. Február 5-én három turnusban szállították az időseket Sze-
rencsről, amihez Szerencs Város Önkormányzata kisbuszt biztosított,
amely az érintett háziorvosi körzetek elől indult. A lakosság beoltásának
központi szerepe van a halálesetek számának a csökkentésében, a jár-
vány megfékezésében, az egészségügyi rendszerek megóvásában, vala-
mint a gazdaság helyreállításában. Február 17-én megkezdődött a 
18–59 év közötti korosztály krónikus betegeinek oltása is az AstraZeneca
vakcinával. Az érintett krónikus betegek csoportjába tartoznak a szív- és
érrendszeri, a tüdőbetegségben, daganatos betegségben, cukorbeteg-
ségben szenvedők és a transzplantáltak. Dr. Gál Tamás főorvos elmondta,
hogy többféle oltást használnak. Minden vakcinánál le van írva, hogy mik
azok a kizáró okok, ami miatt nem lehet beadni a vakcinát, Ezek gyártótól

függően eltérőek. Általánosságban elmondható, hogy ilyen kizáró okok
közé tartozik a terhesség, a 18 életévüket be nem töltött személyek, il-
letve egy korábbi oltás során keletkezett epilepsziás roham. A teljes vé-
dettség eléréséhez két oltás szükséges, melyet négy hét különbséggel
kell beadni. – A vakcina a megoldás a vírussal szemben, ezért fontos,
hogy minél több ember adassa be magának az oltást, hogy elkerüljük a
járvány negyedik vagy akár ötödik hullámát. A legveszélyezettebb kor-
osztály a 75-80 év fölöttiek, akik krónikus betegségben szenvednek –
hívta fel a figyelmet a főorvos.
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Az oltási tervnek megfelelően február 4-én Szerencsen is
először a védőoltásra regisztráltak közül a legidősebbek
kapták meg a koronavírus elleni vakcinát. 

A koronavírus-járvány miatt fontos, hogy megfelelően dokumentálják
az oltási folyamatot, valamint nyilvántartást vezessenek azokról, akik
már átestek a fertőzésen, amit ők egy okmánnyal igazolni is tudnak. A
kormány ezért úgynevezett védettségi igazolványt állít ki hétköznapi
nevén „kovid-kártyát”. Háromféle módon lehet igazolni a koronavírus
elleni védettséget: ha valaki megkapta a védőoltást, vagy igazoltan fer-
tőzött volt, illetve ha valaki vélhetően átesett rajta, de nem tudott róla
vagy nem készült teszt, de utólag elvégzett ellenanyag-vizsgálat ezt
igazolja. Ha valaki megkapta a védőoltást, nem kell külön igényelnie
vagy kérnie az igazolványt. Az állam ingyenesen postázza a kártyát,
aminek nincs érvényességi ideje. Az igazolvány a személyi adatok mellett
tartalmazza a védőoltás idejét, valamint típusát. Ha valaki korábban
volt igazoltan fertőzött, akkor a betegségből történő felgyógyulás napja
jelenti a védettség kezdetét. Ez utóbbi az Elektronikus Egészségügyi

Szolgáltatási Térben (EESZT) nyilvántartott dátum, amikor negatív PCR-
tesztje vagy antigén gyorstesztje lett miután korábban pozitív volt. Ab-
ban az esetben, ha valakinek csak a fertőzést igazoló pozitív tesztje
van, de több teszt nem készült – mert pl. tünetmentes, enyhe tünetes
volt és otthoni karanténban maradt – akkor a teszt utáni tizedik nap a
felgyógyulás hivatalos napja. A védettségi igazolvány érvényessége –
ami nem összekeverendő a védőoltást igazoló érvényességgel – az iga-
zolt felgyógyulást követő hat hónap. Akik ugyan átestek a betegségen,
de nem voltak tüneteik, de utólagos vizsgálattal bizonyítható az ellen-
anyagok jelenléte a szervezetükben, nekik már fizetniük és kérniük is
kell a kártyáért összesen háromezer forintot. Igényelni elektronikusan
vagy személyesen is lehet bármely kormányablakban. Az ő esetükben a
kártya érvényességi ideje négy hónap. A szervezetükben lévő ellenanya-
gok jelenlétét pedig egy vizsgálattal igazolhatják, ami szintén önkölt-
séges, de hatósági áras: tizenegyezer forintba kerül. A védettséget az
igazolványon túl applikációval is lehet igazolni. Az applikáció az érintett
azonosítását követően – az EESZT-ből szerzett adatok alapján – igazolja
az érintett oltottságát. Az applikáció az oltott nevét, az érintett TAJ szá-
mát, az oltás idejét, a védőoltás típusát, a fertőzéssel szembeni védett-
ség tényét vagy annak hiányát jeleníti meg. Összefoglalva azok kaphat-
nak védettségi igazolványt, akik igazoltan átestek a koronavírus fertő-
zésen, vagy megkapták a védőoltás második adagját is. A regisztrált
gyógyult betegeknek és a beoltottaknak nincs teendőjük: nekik auto-
matikusan postázzák a dokumentumot, de akik antitest-teszttel, utólag
igazolják a védettséget, azoknak igényelniük kell az igazolványt.

REGISZTRÁLTAKAT OLTANAK
A HÁZIORVOSOK 

INFORMÁCIÓK
A VÉDETTSÉGI IGAZOLVÁNYRÓL

Fotó: illusztráció



A szerencsi Szántó J. Endre Egyesített Szociális és Egészségügyi 
Intézet az Egészségügyi szolgálati jogviszonyról szóló 

2020. évi C. törvény alapján pályázatot hirdet
Szántó J. Endre Egyesített Szociális és Egészségügyi Intézet 

Szemészet
szemész szakorvos
munkakör betöltésére

Az egészségügyi szolgálati jogviszony időtartama: határozatlan
idejű egészségügyi szolgálati jogviszony.
Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő.
A munkavégzés helye: Borsod-Abaúj-Zemplén megye, 3900 Sze-
rencs, Bekecsi út 10.
A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lé-
nyeges feladatok: Szakirányú végzettségének megfelelő szakorvosi
tevékenység ellátása, járóbeteg szakellátás keretében területi ellátási
kötelezettségnek megfelelően. Intézetünk rendelkezik egynapos se-
bészettel, ezen belül lehetőség van szemészeti műtétek végzésére.
A munkakör egészségügyi szolgálati jogviszony keretein belül látható
el.
Illetmény és juttatások: Az illetmény megállapítására és a jutta-
tásokra az Egészségügyi szolgálati jogviszonyról szóló 2020. évi C.
törvény rendelkezései az irányadók.
Pályázati feltételek:
– Egyetem, Szemészet
– Legalább 1-3 éves szakmai tapasztalat

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
– A pályázó személyi adatait, elérhetőségét is tartalmazó részletes

szakmai önéletrajz,
– szakirányú végzettséget igazoló okiratok másolata,
– orvosi alapnyilvántartási igazolás,
– érvényes MOK tagsági igazolás,
– érvényes működési engedély,
– nyilatkozat, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatai-

nak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez
hozzájárul,

– büntetlen előélet (sikeres pályázat esetén 3 hónapnál nem régebbi
erkölcsi bizonyítvány),

– magyar állampolgárság.
A munkakör betölthetőségének időpontja: A munkakör legko-
rábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2021. március 25.
A pályázati kiírással kapcsolatos további információt dr. Bobkó Géza
igazgató főorvos nyújt a 20-249-5435-os telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának módja:
– postai úton, a pályázatnak a szerencsi Szántó J. Endre Egyesített

Szociális és Egészségügyi Intézet címére történő megküldésével
(3900 Szerencs, Bekecsi út 10.).

– Elektronikus úton dr. Bobkó Géza igazgató főorvos részére a bob-
ko@eszei.hu e-mail címen keresztül.

A pályázat elbírálásának határideje: 2021. március 31.

PÁLYÁZAT SZEMÉSZ SZAKORVOSI
ÁLLÁSRA
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Az állatok védelméről és kíméletéről
szóló 1998. évi XXVIII. törvény – a to-
vábbiakban: Ávtv. – szerint, aki te-
vékenységével vagy mulasztásával
az állatok védelmére, kíméletére
vonatkozó jogszabály vagy hatósá-
gi határozat előírását megsérti

vagy annak nem tesz eleget, állat-
védelmi bírságot köteles fizetni 2021.

január 7. napjától az állatvédelmi bírság
alapösszege 75.000 forint, amennyiben az ál-

latvédelmi bírság kiszabáságra okot adó jogsértés elszenvedője kedvte-
lésből tartott állat. A közterületeken ebet csak olyan személy vezethet,

aki az kutya irányítására, kezelésére és féken tartására képes. Közterü-
leten az eb tulajdonosának biztosítania kell, hogy a kutya sem más állat-
ot, sem embert harapásával ne veszélyeztessen. Szabálysértést követ el,
aki a felügyelete alatt a település belterületén felügyelet nélkül bocsátja
közterületre, vagy kóborolni hagyja. Mindazon személyek ellen, akik ezen
kötelezettségüknek nem tesznek eleget, szabálysértési eljárás indítható.
A pénzbírság legalacsonyabb összege 5.000 forint, a legmagasabb
150.000 forint, szabálysértési elzárással is büntethető szabálysértések
esetén 300.000 forint. A pénzbírságot, annak meg nem fizetése esetén
a bíróság szabálysértési elzárásra változtatja át. Dr. Krajnyák Rita jegyző
felhívja a figyelmet az állattartással kapcsolatos jogszabályok betartására.
A település nyugalma és az állatok védelme érdekében számít a lakosság
segítő együttműködésére.

SZIGORODTAK AZ ÁLLATVÉDELMI SZABÁLYOK

A 2021. évi népszámlálásról szóló 2018. évi CI. törvény rendelkezései sze-
rint Magyarország területén 2021. május 1. napján 0 órakor fennálló állapot
alapulvételével népszámlálást kell tartani. A járványhelyzet miatt a Kor-
mány úgy döntött, hogy az adatszolgáltatók és a számlálóbiztosok egész-
ségének védelme érdekében a népszámlálást későbbi időpontra kell ha-
lasztani. A 45/2021. (II.5.) Korm. rendelet értelmében az adatfelvételt 2022.
október 1. és november 20. között tartják. Az összeírásból kimaradt sze-
mélyek és lakásuk pótösszeírását 2022. november 28-ig kell befejezni.

ELHALASZTJÁK A NÉPSZÁMLÁLÁST



A Szerencsi Városgazda Non-profit Kft. munkatársai már január első he-
tében elkezdték azon munkálatokat melyek szebbé teszik Szerencset az
itt élők és az átutazók számára. Szerencs Város Önkormányzata közte-

rületin lévő díszfák metszése a februári időszakban előtérbe került. A vá-
rosgazda kertészei elvégezték a Rákóczi, Huszárvár, Dózsa György és a
Magyar utcákon található díszfák metszését, valamint a veszélyes ágak
levágását. – A téli időjárás viszontagságai ellenére sem állt le a tevé-
kenységünk, hiszen ilyenkor a fák nyugalmi állapota miatt ebben az idő-
szakban a legcélszerűbb a faápolási munkákat elvégezni – válaszolta ér-
deklődésünkre Tóth István igazgató. A cég telephelyén január és március
között a dísznövények ápolását és nevelését végzik a szakemberek. Az
üvegházban többek között január és február hónapokban főként az egy-
nyári virágmagok vetése történt, ennek keretében szárazságtűrő fajták:
begónia, nebáncsvirág, záporvirág (gazánia), büdöske, rózsameténg (vin-
ca). – Most éppen a balkon növények (muskátli, margitvirág, cseppecske)
gyökeres hajtásdugvány beültetését végezzük a virágcserepekbe. A pa-
lántákat gondozzuk, tápoldatokkal öntözzük. Nagyságrendileg 60-70 ezer
egynyári virágmag, illetve 10 ezer tő muskátli nevelkedik most az üveg-
házunkban – mondta Bakos Béláné, a Szerencsi Városgazda Non-profit
Kft. kertészeti vezetője. Hozzátette: a cég munkatársai az önkormányzat
tulajdonában lévő szőlőterületen és az Aranka-tetőn a mandulaültetvé-
nyen is hamarosan megkezdik a metszést és trágyázást.

GALLYAZÁS ÉS DÍSZNÖVÉNYTERMESZTÉS

Tizenkét hónapra eltiltotta a rendőrség a járművezetéstől azt a sofőrt,
aki Szerencsen úgy közlekedett, hogy nem az útviszonyoknak megfele-
lően választotta meg a járműve sebességét, és az ütközés következmé-
nyeként elsodort egy nőt az egy éves gyermekével együtt. A Szerencsi
Rendőrkapitányság munkatársai 2020. december 24-én 22 óra előtt von-
tak intézkedés alá egy balesetet okozó 19 éves helyi fiatalembert. A férfi
Szerencsen a Felsőpincesor utcában személyautójával, olyan sebességgel
közlekedett, hogy elvesztette az irányítást a járműve felett, majd neki-
ütközött egy parkoló tehergépkocsinak. A teherautóból egy anya ekkor
vette ki az egy éves gyermekét a biztonsági ülésből, akiket a sodródó ko-
csi eltaszított. A baleset miatt a kislány az autó alá esett, a nő pedig egy
kerítéshez szorult, és mindketten könnyű sérüléseket szenvedtek. A sza-
bálysértés elkövetője a felelősségét elismerte, majd a hatóság az elsőfokú
határozatában a férfit tizenkét hónapra eltiltotta a járművezetéstől, és
150.000 forint pénzbírsággal sújtotta. A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei
Rendőr-főkapitányság Közlekedésrendészeti Osztálya felhívja a közleke-
dők figyelmét, hogy a rendőrök a kiemelt szabálysértéseket elkövetőkkel
szemben alkalmazza az azonnali intézkedés, és hatósági eljárás elvét a
közlekedés biztonsága érdekében.

EGY HAJSZÁLON MÚLT A TRAGÉDIA

Szerencs belvárosában a Rákóczi úton február
5-én anyagi káros baleset történt. Az Opel Za-
fira sofőrje az út szélén parkolt a belváros irá-
nyába és meg akart fordulni, hogy Bekecs irá-
nyába tovább haladhasson. A Bekecs felől ér-
kező Volkswagen Passat sofőrje ugyan észlelte
a Zafira kanyarodását, amit fékezéssel és ki-
kerüléssel próbált elkerülni, de már nem tudta.
A két autó ennek következtében összeütkö-
zött, személyi sérülés nem történt. A baleset
körülményeit a Szerencsi Rendőrkapitányság
Közlekedésrendészeti Osztálya vizsgálja. 
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BALESET A BELVÁROSBAN

Fotó: Globo Televízió



A 2021-es immáron XI. alkalommal megrendezett Hódos Imre Kupán kö-
zel 20 egyesület 150 versenyzője adta le a nevezést. A február 13-án Haj-
dúnánáson megtartott versenyen a Szerencs VSE karate szakosztálya 12
fővel képviselte városunkat. Varga Katalin szakosztályvezető és edző ér-

deklődésünkre elmondta, hogy a koronavírus-járvány alapjaiban borította
fel a versenyeket és az ezzel járó felkészüléseket. Az elmúlt évben mind-
összesen csak két versenyen tudtak részt venni a szerencsi karatésok.
Hozzátette: a járvány ellenére igyekeztek nem kiesni a formából. Az el-
múlt nyáron több alkalommal a szabadban és a gimnázium tornatermé-
ben tartottak gyakorlatokat. – Szeptemberben megpróbáltunk vissza-
térni a régi kerékvágásba, de ez csak októberig tartott, akkor szinte tel-
jesen leálltunk. A szakosztályból többen is átestek a COVID-19 fertőzésen,
mások pedig karanténban voltak, ezért nem kockáztattunk és az edzések
felfüggesztése mellett döntöttünk – hangsúlyozta Varga Katalin. Az idei
évben azonban újult erővel vágtak neki az esztendőnek. Eleinte hetente
egy, majd később két edzést tartottak figyelembe véve a járványügyi sza-
bályokat. A február 13-ai versenyre is csak a sofőr és az edzők mehettek
el, kísérők nem. A Szerencs VSE karate szakosztálya összesen tizenöt
éremmel gazdagodott: nyolc arany, négy ezüst, három bronz. Nagy László
vezetőedző, valamint Varga Katalin szakosztályvezető és edző rendkívül
büszkék a tanítványaikra és remélik, hogy az éven hasonló szép ered-
ményekben lesz még részük.

A Szerencs VSE súlyemelő szakosztályának a versenyzői február 13-án
Budapestre utaztak, hogy részt vegyenek a Baczakó Péter Emlékver-
senyen. A serdülő női korcsoport 76 kg súlycsoportban, 115 kg össze-
tettel első helyet szerezte meg a Szerencs VSE képviseletében Fábián
Léna. Ifjúsági férfi korcsoport 61 kg súlycsoportban, 143 kg összetettel
második helyen végzett Morvai Balázs Örs. Az emlékverseny névadója
Baczakó Péter olimpiai és világbajnok magyar súlyemelő edző, aki 56
éves korában 2008-ban hunyt el betegségben. Halála óta a BKV Előre
évente megrendezi az emlékversenyt.

A Szerencs VSE asztalitenisz csapatai az elmúlt időszakban több mérkő-
zésen is részt vettek. Az NB II-es csapat január 30-án, Gödöllő II. csapatát
fogadta a Hunyadi Sportcsarnokban. A találkozó 12-6 arányú szerencsi
győzelemmel zárult. Köllő Ábel, Korály Tibor és Lehoczki Gábor 3-3 mér-
kőzéssel járult hozzá a sikerhez, míg Köllő András 1 győzelmet aratott.
Ugyan ezen a napon az NB III-as csapat Nyírtétet fogadta. – Itt is nagyon
jól indult a kezdés, hiszen 11-7 arányban múlták felül a szerencsiek a ven-
dégeket. Lövey Ádám és Sárossy Balázs 4-4 győzelmet arattak, Balogh
Sándor és Zeller Gábor pedig 1-1 győzelemmel járultak hozzá a sikerhez
– tájékoztatott Köllő András edző. Az NB II-es csapat következő eredetileg
január 31-re tervezett mérkőzése elmaradt a vendégcsapat egyik játéko-
sának a betegsége miatt, de utólag február 5-én bepótolták a találkozót.
A Gödöllő I. csapata ellen nagyarányú 16-2 győzelmet sikerült kivívni. Le-
hoczki Gábor, Köllő Ábel és Köllő András 4-4 győzelmet aratott, míg Ko-
rály Tibor 3 győzelemmel járult hozzá a sikerhez. A Lehoczki Gábor és
Köllő Ábel alkotta kettős megnyerte a páros mérkőzést is. Az NB III-as
csapat január 31-én Eger gárdájával mérte össze tudását, akiktől 10-8
arányban vereséget szenvedtek. Február 7-én az NB II-es csapat a Debre-
ceni Asztalitenisz Baráti Egyesület (DABE) együttesét fogadta, akik ellen
a szerencsiek, nagyarányú 16-2 győzelmet vívtak ki. Lehoczki Gábor és
Korály Tibor 4-4 győzelemmel járult hozzá a sikerhez, míg Köllő Ábel és
Köllő András 3-3 győzelmet arattak, ezenfelül mindkét páros mérkőzést

is megnyerték. – Az NB III-as csapatunk a kömlői csapatot fogadta, akiktől
12-6 arányban szenvedtek vereséget. Lövey Ádám mind a 4 mérkőzést
megnyerte, Sárossy Balázs 2 győzelmet aratott, míg Zeller Gábor és Balogh
Sándor nem nyert mérkőzést. Sajnos mind a két páros mérkőzést elveszí-
tették a fiúk. Nagyon jó hír viszont, hogy Sárossy Balázs február 6-án, An-
dornaktályán részt vett a régiós bajnokságon, ahol második helyen vég-
zett. Ez azért fontos eredmény, mert ezáltal jogot nyert arra, hogy részt
vegyen a területi bajnokságon – hangsúlyozta Köllő András edző.

GYŐZELMEKBEN GAZDAG MÉRKŐZÉSEK
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ÉREMESŐ A KARATÉSOKNÁL

SZÉP EREDMÉNYEK
A SÚLYEMELŐKNÉL

Fotó: Varga Katalin

Fotó: Fekete Diána

Fotó: illusztráció



Kos: III. 21. – IV. 20.
Márciusban a Kost erősen befolyásolja

a Vénusz ereje. Főleg a hónap második felében
lesz sikeres a karrierje során, még inkább, ha a
pénzügyi szektorban dolgozik. A bolygó hatása
pozitívan befolyásolja majd érzelmeit is.

Bika: IV. 21. – V. 20.
A március új élményekkel teli hónap lesz
a Bikák számára. Kiváló alkalom a csa-

ládi kapcsolatok elmélyítésére, ezért próbálja
minél jobban bevonni szeretteit tevékenysége-
ibe, és mutasson érdeklődést problémáik iránt.

Ikrek: V. 21. – VI. 21. 
Az elkövetkező időszak – a március hó-
nap – minden sarkon ajtót nyit az új te-

vékenységek számára. A hónap energiája fel-
lendíti ennek a levegőjegynek az életét, sok új
ötletet kínál az önmegvalósításhoz, legyen az
új hobbi vagy munkalehetőség.

Rák: VI. 22. – VII. 22.
Az elkövetkező időszak – a március hó-
nap – felszabadítja Önt a munka és az

érzelmi nyomás alól. A Rák elégedettnek érzi
magát, és bizonyos fokú bizonyosságot, elége-
dettséget mutat a kapcsolatokban abban az
esetben, ha érzi személyének szükségességét.

Oroszlán: VII. 23. – VIII. 23.
A hónap kezdetével a romantikus érzel-

mek felébrednek - ha hosszabb ideig volt egye-
dül, március lehet a fordulópont. Ennek a hó-
napnak az energiája jó a hosszú távú kapcsola-
tokhoz is.

Szűz: VIII. 24. – IX. 23. 
A március az empátia szellemében zaj-
lik, azaz megbízhatónak tűnik a környe-

zete számára. A családi kapcsolatai szépen vi-
rágoznak; jobban fogja érezni magát ezekben
a körökben, mint a barátaival.

Mérleg: IX. 24. – X. 23. 
Az elkövetkező időszakban – a március
hónap – egészében a Mérleg szenvedé-

lyes lesz. Ha kapcsolatban áll, akkor biztos lehet
benne, hogy gyengédségének köszönhetően az
kivirágzik, és ha egyedülálló, új ismerős jelenhet
meg a láthatáron.

Skorpió: X. 23. – XI. 22.
Az elkövetkező időszakban – március
hónapban – a Skorpiókat a Hold befo-

lyásolja. Érzelmiségük sokkal jelentősebb lesz,
és megpróbálnak olyan embereket találni, akik-
nek társaságában biztonságban és nyugodtan
érzik magukat.

Nyilas: XI. 23. – XII. 21.
Ebben az időszakban a Nyilas érzelmileg

stabilnak érzi magát, és azt az érzést éli meg,
hogy biztosan tudja, mit akar az élettől. Belső
tüzük fellángol, és pozitivitást sugároznak min-
den irányba.

Bak: XII. 22. – I. 20.
Március hatalmas mennyiségű mentális
energiával tölti fel Önt – bármit is tesz,

jól fogja csinálni. Az elméjében sok érdekes öt-
let fog felmerülni, amelyeket egymás után meg-
valósít.

Vízöntő: I. 21. – II.19.
Az elkövetkező időszaknak – március
hónapnak – a kezdetén felfedezheti

kommunikációs és diplomáciai képességeit,
amelyek hasznosak lehetnek mind a munka,
mind a személyes élet szempontjából főleg, ha
azokat mások érdekében kamatoztatja.

Halak: II. 20. – III. 20.
Az elkövetkező időszakban – március
hónapban – a Nap lesz a legjelentősebb

hatással Önre. Ehhez a csillaghoz hasonlóan ön-
ben is bőséges lesz bizalom és nagylelkűség.
Ideális alkalom arra, hogy szeretteinél jó pon-
tokat szerezzen.

Szerencsi Hírek 2021. március horoszkóp

Sarkady Sándor Farsang című verséből idé-
zünk: „Maskarások, bolondok, Rázzátok a ko-
lompot: …!”
VÍZSZINTES: 1. Az idézet folytatásának első ré-
sze. 11. Bán Frigyes 1941-es játékfilmje. 12. A platina
vegyjele. 13. Orvostan- és joghallgatók nyelvi foglal-
kozása. 14. Budai városrész lakosa. 15. Páratlan nóta!
16. Az egyik sakkfigura. 17. Melyik személy tulajdona?
19. Néma Rozi! 20. A -ka képző párja. 21. Így is becé-
zik Máriát. 23. Jégen nyílást vágó. 26. A Vaal partjai!
27. Zöld színű változata a smaragd. 29. Kocsit kötél
használatával máshová szállít. 31. Imádni kezd! 32.
Félúton lakik Baktalórántháza  és Kisvárda között.
FÜGGŐLEGES: 1. Színházi tetszésnyilvánítás. 2. A tá-
volabbit. 3. Alku vége! 4. Térképgyűjtemény. 5. Égetés
(humoros műfaj), angol szóval. 6. Mérnök, a Magyar
Geodéziai Intézet megalapítója (Károly; 1881-1955).
7. 20. századi erdélyi költő (Jenő). 8. Becézett Jónás.
9. Az Ottóval rokon férfinév. 10. Történelmi város
Umbriában. 14. A bibliai Ábrahám felesége. 17. Szük-
séges. 18. Az idézet folytatásának második része
(zárt betű: Ö). 20. Ókori indoeurópai népcsalád. 22.
Község Nagyszalontától dél-nyugatra. 23. Lorán …;
néhai komikánk. 24. Orvostudományi szakterület; an-
giológia. 25. Ritka női név; különírva jelentheti: az ud-
varra, mátka! 27. Kispál és a …; Lovasi András zene-

kara volt. 28. Petrovics …; Kossuth-díjas zeneszerző (1930-2011). 30. Amit a tavaszi szél áraszt a népdal szerint! 31. Hogyishívják. 33. Igen, olaszul.
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