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Szerkesztőségünk fontos-
nak tartotta, hogy részle-
tesebben is megismertes-
sük olvasóinkkal Bu-
kovszky Pétert, aki jelen-
leg már Szerencs külterü-
letein teljesít hivatásos
mezőőri szolgálatot. Cik-
künk a 11. oldalon olvas-
ható.
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VESZÉLYES HELY!
A Posta előtt található
gyalogosátkelő, sárga vil-
logót és nagyobb fényere-
jű megvilágítást kap. Fo-
kozott óvatosságra van
szükség mind az autósok,
kerékpárosok és gyalogo-
sok részéről. Cikkünk a 
4. oldalon olvasható.

A Nestlét a világ legnagyobb élelmiszergyártójaként tartják számon.
A 19. század végén a cég már jelen volt Magyarországon a vállalat
első termékeivel. Szerencsen 1991-ben vette meg az akkori csokolá -
dé gyárat. Cikkünk a 9. oldalon olvasható.



Május 4-e, a tűzoltónap alkalmából a katasztró-
favédelem állományának számos tagja részesült
elismerésben, vagy soron kívüli előléptetésben.
Az együttműködő szervezetek több munkatár-
sának munkáját szintén elismeréssel köszönte
meg a katasztrófavédelem. Dr. Góra Zoltán tűz-
oltó altábornagy, a BM Országos Katasztrófavé-
delmi Főigazgatóság főigazgatója szolgálati fel-
adatai kiemelkedő ellátása elismeréseként di-
cséretben és pénzjutalomban részesítette: Ka-
zsik Sándor tűzoltó századost a Szerencsi Hiva-
tásos Tűzoltóparancsnokság parancsnok-helyet-
tesét. Lipták Attila tű. dandártábornok, a Bor-
sod-Abaúj-Zemplén Megyei Katasztrófavédelmi

Igazgatóság igazgatója – Tűzoltók napja alkal-
mából – kiemelkedő szakmai tevékenysége el-
ismeréséül fizetési fokozatban soron kívül előre
sorolta: Jancsik Balázs c. tű. főtörzsőrmestert a
Szerencsi Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság –
Szerencsi HTP – beosztott tűzoltóját, továbbá
dicséretben és tárgyjutalomban részesítette:
Sztankovics László c. tű. főtörzsőrmestert, aki
szintén a Szerencsi HTP beosztott tűzoltója.  Nyi-
ri Tibor, Szerencs polgármestere közösségi olda-
lán bejegyzésében kiemelte, hogy a jeles nap
Szent Flóriánnak, a tűzoltók védőszentjének az
ünnepe, aki megtestesíti az állhatatosság, önfel-
áldozás és bátorság eszméjének jegyeit és meg-

köszönte a Szerencsi Hivatásos Tűzoltóság dol-
gozóinak a példaértékű munkáját.

ELISMERÉSBEN RÉSZESÜLTEK

A koronavírus-járvány harmadik hullámában az
új fertőzöttek és a gyanús esetek, valamint a
kórházi ellátást igénylő betegek számának fo-
lyamatos csökkenése újra lehetővé teszi az egy-
napos sebészeti ellátások beindítását. Az em-
beri erőforrások minisztere még március 5-én
utasítást adott arra, hogy azonnal függesszék
fel az egynapos sebészeti ellátásokat az ország
egész területén a koronavírusos beteg folyama-
tos ápolásának a garantálása, a járvány meg-
fékezése, valamint a kórházak tehermentesíté-
se miatt. A Szántó J. Endre Egyesített Szociális
és Egészségügyi Intézetben az egynapos sebé-
szeti beavatkozások kizárólag az ellátás rugal-
mas tervezésével és a szükséges járványügyi in-

tézkedések betartásával indult újra. A betegek
felvételének feltétele, hogy az egészségügyi ál-
lapotból adódó egyéb kontraindikáció nem áll
fenn és érvényes védettségi igazolvánnyal, an-
nak hiányában pedig a tervezett beavatkozást
megelőző 48 órán belüli negatív SARS-COV-2
PCR teszt eredménnyel és a műtét napján vég-
zett negatív antigén gyorsteszttel rendelkez-
nek. Dr. Bobkó Géza az intézmény igazgató fő-
orvosa elmondta, hogy az újraindítás nem egyik
napról a másikra történik. – Meghatározott
protokoll szerint kezdődnek a beavatkozások
Szerencsen az egynapos sebészeten. Elsőként
azokat a betegeket értesítjük, akiknek a felfüg-
gesztés előtt már időpontot adtunk, de el kel-

lett halasztanunk a beavatkozásokat – mondta
az igazgató főorvos. Hozzátette: ezeket a páci-
enseinket újra értesítjük, és sürgősségi alapon
mérlegeljük kollégáimmal az ellátási sorrendet.

A Nemzeti Művelődési Intézet Borsod-Abaúj-
Zemplén Megyei Igazgatóság munkatársai, vala-
mint a Közművelődési Foglalkoztatási és Képzési
Program közművelődési asszisztensei a Mentők

napja alkalmából május 10-én emléklap-
pal hálálták meg és mondtak köszönetet
a Szerencsi Mentőállomás dolgozóinak a
nap mint nap végzett fáradhatatlan
munkájukért. A Mentők napját minden
év május 10-én ünneplik. Ezen az éven
73 éves az Országos Mentőszolgálat és
134 éves Magyarország szervezett élet-
mentése. 1887. május 10-én alakult meg
Budapesten az Önkéntes Mentőegyesü-
let. A mentés ügye 1948-ig a különböző
társadalmi egyesületek kezében maradt,
akkor jött létre az Országos Mentőszol-

gálat és a mentés állami feladattá vált. A Men-
tőszolgálat jelenleg 255 mentőállomással rendel-
kezik. Elhelyezkedésüket úgy alakították ki, hogy
a riasztását követő 15 percen belüli az ország va-

lamennyi pontján a mentés helyszínére tudjanak
érkezni. A mentőegységek megközelítőleg 38
millió kilométert tesznek meg évente az ország
útjain. A Magyar Nemzeti Bank új 10 és 20 forin-
tos pénzérméket bocsátott ki tavaly nyáron a ko-
ronavírus-járvány elleni védekezésben kiemelke-
dő szerepet vállaló honfitársaink, köztük a Men-
tőszolgálat áldozatos munkájának elismerése és
az irántuk érzett tisztelet kifejezéseként. Az érme
hátulján „Tisztelet a hősöknek” felirat olvasható.
Nyiri Tibor, Szerencs polgármestere közösségi ol-
dalán köszöntötte a jeles nap alkalmából a Sze-
rencsi Mentőállomás dolgozóit, bejegyzésében
kiemelve, hogy a koronavírus-járvány hatalmas
terhet jelentett a társadalomra, azonban az
egészségügy dolgozóitól, a mentőktől áldozatos
munkát követelt, amiért hálás a város lakossága.
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EMLÉKLAP A MENTŐK NAPJA ALKALMÁBÓL
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A lakosságnak elérhető az online időpontfog-
lalás a COVID-19 védőoltásra bármely oltó-
pontra. A szerencsi rendelőintézetben hétköz-
nap 13-14 óra között lehetséges az időpontfog-
lalás. Jelenleg – cikkünk megírása pillanatában
– Sinopharm vakcinára és kérhető foglalás. Pfi-

zer-Biontech oltást május 20-26 között adták,
annak, aki regisztrált és kérte. A lakosságot fo-
lyamatosan tájékoztatjuk az elérhető vakcinák-
ról a www.szerencsihirek.hu, a facebook olda-
lunkon és a város hivatalos weboldalán. Min-
denképpen szükséges, hogy a lakossági regiszt-

ráció megtörténjen a vakcinainfo.gov.hu olda-
lon. Ezt követően az időpontfoglaló kezelése
nagyon könnyű, a TAJ-szám és születési dátum
megadásával tudnak belépni a regisztráltak.
Majd kiválaszthatják, hogy melyik napon, hány
órakor és melyik településen és ott melyik kór-
házi oltóponton szeretnék megkapni az oltást.
Fontos tudni, hogy mindenki csak egy foglalást
tud végezni és a véglegesített foglalása már
nem módosítható. A foglalásnál érdemes arra
is gondolni, hogy a második oltást is ugyan-
azon a kórházi oltóponton fogja megkapni,
ahol az elsőt. A regisztrált az időpontfoglalás-
ról visszaigazoló emailt, sőt az oltás előtti nap
emlékeztető emailt is kap. A foglalás visszaiga-
zolása ki is nyomtatható. Ügyelni kell arra, hogy
a lefoglalt időpontban pontosan jelenjen meg!
Az oltásra vigye a személyi igazolványát, a TAJ-
kártyát, a kitöltött és kinyomtatott hozzájáruló
nyilatkozatot, és lehetőleg a kinyomtatott fog-
lalás visszaigazolást. A regisztráltak, ha már
foglaltak online időpontot és a háziorvosuk is
hívja őket oltásra, akkor jelezzék a háziorvos-
nak, hogy már van időpontjuk kórházi oltópon-
tos oltásra! Így a háziorvos másnak tudja fel-
ajánlani a vakcinát.

A koronavírus-járvány hullámai miatt, a Szántó
J. Endre Egyesített Szociális és Egészségügyi In-
tézet – továbbiakban ESZEI – laboratóriumá-
ban túlterheltek az egészségügyi dolgozók. A
lakosság részéről a szerkesztőségünkhöz szá-
mos olyan bejelentés érkezett, amelyben arra
panaszkodnak, hogy nehéz elérni vagy időpon-
tot foglalni a vérvételre. Ennek egyik oka a már
említett koronavírus-járvány, a másik, hogy a
vizsgálatra jelentkezők döntő többsége telefo-
non kér időpontot – ami miatt leterheltek a vo-

nalak –, a harmadik pedig
a megnövekedett szero-

lógiai (vénás vérből)
kért antitest vizsgála-
tok. Póda Tamás (fo-
tónkon) a Synlab Hun-

gary Kft. kereskedelmi
és marketing igazgatója ér-

deklődésünkre elmondta, hogy a gyorsabb és
gördülékenyebb szolgáltatás biztosítása érde-
kében, érdemesebb online foglalni időpontot a
www.synlab.hu weboldalon. Hozzátette: az
időpontfoglalás nagyon egyszerű és gyors. A
szükséges adatok (név, születési idő, e-mail
cím, telefonszám) megadása után, kiválaszt-
hatjuk az általunk legjobbnak vélt napot és idő-
intervallumot. Az eddig megszokott szolgálta-

tásokon túl, szerológiai antitest (vénás vérből)
vizsgálati mintavételre is lehetőség van az
ESZEI-ben. – Várjuk azokat a pácienseiket, akik
arra kíváncsiak, hogy átvészeltség esetén, vagy
az oltásnak köszönhetően, kimutatható-e az
immunválasz a szervezetükben. A mintavételt
a szerencsi rendelőintézetben is el lehet a vé-
gezni, a tesztelést azonban a budapesti köz-

ponti laborunkban végezzük. A kapacitásaink
azonban végesek, ezért előfordulhatnak kisebb
csúszások, késések – mondta Póda Tamás. A
kereskedelmi és marketing igazgató hangsú-
lyozta, ha online foglalunk időpontot, azzal je-
lentős mértékben hozzájárulunk ahhoz, hogy a
jövőben ne legyen túlterhelt a szerencsi labo-
ratórium.
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OLTÓPONT A RENDELŐINTÉZETBEN

A GÖRDÜLÉKENYEBB VÉRVÉTELÉRT



Szerencsen, a Rákóczi úton, a Posta előtt található gyalogosátkelő, sár-
ga villogót és nagyobb fényerejű megvilágítást fog kapni a közeljövő-
ben. A területen azért vágták fel az úttestet, hogy a berendezés mű-

ködéséhez az áramforrást biztosítsák. A belvárosban található gyalo-
gosátkelőn, legutóbb 2021. március 8-án történt halálos kimenetelű
gázolás. Szerencs Város Önkormányzata, a Nemzeti Közlekedési Ható-
sággal és dr. Koncz Zsófia országgyűlési képviselővel együttműködve,
növeli az említett zebra biztonságát. Felhívjuk a sofőrök figyelmét, hogy
a hatályos KRESZ-előírások szerint a jármű vezetőjének a kijelölt gya-
logos-átkelőhelyeket csak fokozott óvatossággal és olyan sebességgel
szabad megközelítenie, hogy adott esetben a gyalogos részére elsőbb-
ségadási kötelezettségének maradéktalanul eleget tudjon tenni. A se-
besség helyes megválasztása a zebra megközelítésekor alapvető fon-
tosságú. Felhívjuk a kerékpárosok figyelmét is, hogy a zebrán csak ab-
ban az esetben van elsőbbségük, ha a kerékpárt gyalog tolják át. Az
említett gyalogosátkelőhely ráadásul Szerencs egyik, ha nem a legfor-
galmasabb szakasza. A közvetlen szomszédságban található élelmi-
szerbolt, a posta és buszmegállók miatt nagy a gyalogosforgalom. Ezért
fokozott óvatosságra van szükség mind az autósok, kerékpárosok és
gyalogosok részéről. A tervek szerint a városban található forgalma-
sabb átkelők is erősebb fényerejű megvilágítást kapnak a jövőben és
Ondon is kialakítanak egy a biztonságot szolgáló zebrát.

FIGYELEM! VESZÉLYES HELY!
hírekhírek AKTUÁLIS4 SZERENCSI

Egy újabb veszélyes helyre szeretnénk felhívni
a gyalogosok figyelmét. Szerencsen a közleke-
dési jelzőlámpa kereszteződéstől tovább halad-
va a 37-es számú főút körforgalom irányába a
menetirány szerinti jobb oldalon található egy
hirdetőtábla, amelynek közvetlen közelében
bokrok takarják a szabad kilátást. Az érintett
szakaszon a gyalogosok részéről az átkelés az
úttest másik odalára rendkívül balesetveszélyes,
mivel a személygépkocsi-vezetők a növényzet
miatt későn észlelhetik a gyalogost, utóbbiak
számára pedig a kilátás nem optimális. Az em-
lített növényzetet május 19-én kicsit visszavág-
ták, azonban még így sem ajánljuk az átkelést.
Az alig 40 méterre található gyalogos-átkelő-
hely sokkal biztonságosabb megoldást kínál.

A rendőrség május 11-13-a között elsősorban a gyalogosokra kon-
centráló baleset-megelőzési ellenőrzést tartott. Ebben az időben
a szerencsiek is találkozhattak a rendőrökkel a gyalogátkelőhelyek
közvetlen közelében. A „Zebra terv” elnevezésű baleset-megelő-
zési ellenőrzés főként a gyalogosok és a védtelen közlekedők biz-
tonságára figyel. Az ellenőrzés során a rendőrök testkamerát és
civil járműveket is bevetve, a közlekedésbiztonsági szempontból
indokolt helyeken ellenőrizték a gyalogosok és a járművezetők
szabálykövető magatartását. Az országos akcióban közel 1200
rendőr vett részt 136 testkamerával és 562 járművel, több mint
1000 helyszínen. A járművezetők esetében 564 fővel szemben
közigazgatási bírságot, 1099 személlyel szemben helyszíni bírsá-
got szabtak ki a járőrök, 412 esetben figyelmeztetésben részesí-
tették, 130 alkalommal azonban feljelentették a sofőröket. A
rendőrök 244 gyalogost helyszíni bírsággal sújtottak, míg 907 főt
figyelmeztetésben részesítettek és 25 személyt feljelentettek.

GYALOGOSOK FIGYELEM!

„ZEBRA TERV” AKCIÓ SZERENCSEN IS



Szerencs Város Önkormányzata a tavasz beköszöntével felhívja a figyelmet
a 14/2001. (V.24.) rendeletre. A jogszabály értelmében a tulajdonos köteles
gondoskodni az ingatlan előtti járdaszakasz, járda hiányában egy méter
széles területsáv, illetőleg, ha a járda mellett zöldsáv is van, az úttestig
terjedő teljes terület; az ingatlan határa mentén a nyílt árok és ennek mű-
tárgyai; tömbtelken a külön tulajdonban álló egyes épületek gyalogos
megközelítésére és körül járására szolgáló járda és a tömbtelket körülvevő
terület, illetőleg az útburkolatig terjedő teljes terület tisztántartásáról, a
csapadékvíz zavartalan lefolyását akadályozó anyagok és más hulladékok

eltávolításáról. A tájékoztató szerint az ingatlanon lévő kultúr növényzet
az ingatlantulajdonos szakszerűen köteles gondozni. Az ingatlan gyomo-
sodását meg kell akadályozni, a gyomokat rendszeresen, olyan sűrűséggel
kell irtani, hogy a gyomnövények szármagassága a 20 centimétert ne ha-
ladja meg, és azok magvakat ne tudjanak nevelni. Az ingatlantulajdonos
köteles gondoskodni arról, hogy gyomnövényekkel a szomszédos ingat-
lanokat ne fertőzze meg. Az ingatlanon lom szabadon nem tárolható. Hul-
ladékot a kerti komposzt kivételével csak zárt tárolóedényben szabad tá-
rolni. A tárolóedénynek olyannak kell lennie, hogy a benne tárolt hulla-
dékhoz rágcsálók, rovarok ne férhessenek hozzá, abból szennyezett anyag
ne kerülhessen ki. Szerencs Város Önkormányzata Képviselő-testületének
a közösségi együttélés alapvető szabályairól szóló 10/2017. (VIII.30.) ön-
kormányzati rendelete közösségi együttélés alapvető szabályait sértő ma-
gatartásnak minősíti a köztisztasági előírások, valamint a hulladékgazdál-
kodási szabályok megsértését. A közösségi együttélés alapvető szabályait
sértő magatartás esetén 5.000 forinttól 200.000 forintig, vagy 5.000 fo-
rinttól 2.000.000 forintig terjedő közigazgatási bírság szabható ki attól
függően, hogy az elkövető természetes vagy jogi személy. – Tekintettel
arra, hogy nem célunk a bírság kiszabása, ezért arra kérem a Tisztelt La-
kosságot, hogy fokozottan ügyeljenek a köztisztasági szabályok betartá-
sára, amellyel közösen tehetünk Szerencs városképének megőrzéséért,
javításáért – hangsúlyozta dr. Krajnyák Rita jegyző.
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AZ INGATLANTULAJDONOS KÖTELESSÉGEI

Hosszú évtizedek óta problémát jelent Magyarországon az illegális hul-
ladéklerakás, habár azt nehéz követni, javuló vagy inkább romló ten-
dencia jellemző rá. Szerencsen is problémát okoz ez a jelenség, főként
a fenyvesben, az Aranka-tetőn, valamint Szerencs és Ond között a régi
bányánál. Ezeken a területeken visszatérő probléma a szemetelés, amely
elszállítása évről évre egyre költségesebb és nehezebb. – Az illegális
hulladéklerakás egyre súlyosbodó környezeti probléma városunkban
mind belterületen, mind külterületen, amely a környezetszennyezés mel-
lett közegészségügyi veszélyeket is rejt magában, hiszen számtalan eset-
ben a rágcsálók elszaporodásához vezet, amelyek szerepe jelentős az
egyes fertőző betegségek terjesztésében – adott tájékoztatást dr. Kraj-
nyák Rita jegyző. Súlyos problémát jelent a település területén az utak
mellé, az elhagyatott területekre, a magántulajdonú, de bekerítetlen, il-
letve az önkormányzati közterületeken és a külterületi ingatlanokon il-
legálisan lerakott lakossági kommunális, vagy építési hulladék. A hulla-
dékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény értelmében tilos a hulladékot el-
hagyni, – a gyűjtés, begyűjtés, tárolás, lerakás szabályaitól eltérő módon
– felhalmozni, ellenőrizetlen körülmények között elhelyezni, kezelni. A
hulladéktól csak kijelölt vagy arra fenntartott helyen, a környezet veszé-
lyeztetését kizáró módon lehet megválni. – Felhívom a figyelmet, hogy
az ingatlanon ellenőrizetlen körülmények között elhelyezett vagy elha-
gyott hulladék elszállításának és kezelésének kötelezettsége a hulladék
tulajdonosát vagy korábbi birtokosát terheli. Ha a hulladék tulajdonosa
vagy korábbi birtokosa kötelezettségét önként nem teljesíti, vagy nem
állapítható meg a személye, illetve annak személye, aki a hulladéktól
megvált, akkor a kötelezettség azt az ingatlanhasználót terheli, akinek
az ingatlanán a hulladékot elhelyezték vagy elhagyták – mondta a jegy-
ző. Az ingatlanhasználó mentesül a felelősség alól, ha azt, aki a hulla-
dékot az ingatlan területén vagy közterületen elhagyta vagy jogellene-

sen elhelyezte, a környezetvédelmi hatóság előtt beazonosításra alkal-
mas módon megnevezi, és vele szemben a jogellenesség tényét bizo-
nyítja. A környezetvédelmi hatóság a jogellenesen elhelyezett vagy el-
hagyott hulladék elszállítására és kezelésére kötelezi azt a személyt, aki
e kötelezettségének önként nem tesz eleget. Szerencs városban köz-
szolgáltatás keretében a BMH Nonprofit Kft. által a kommunális, a sze-
lektív hulladék és a zöldhulladék gyűjtése, szállítása és végleges elhe-
lyezése megoldott. Mindezek mellett lehetőség van a hulladék BMH
Nonprofit Kft. által működtetett hulladékudvarba (3900 Szerencs, Eper-
jes u. 7.) történő beszállítására. – Mindannyiunk közös érdeke az illegális
hulladéklerakás visszaszorítása, hiszen ezzel tehetjük a legtöbbet a kör-
nyezetünkért! Kérek mindenkit, hogy ingatlana vonatkozásában a meg-
felelő hulladékkezelésről, a hulladék elszállíttatásáról – különös tekin-
tettel a jelenlegi járványhelyzetre – gondoskodni szíveskedjen az eset-
leges szankciók elkerülése érdekében – hangsúlyozta dr. Krajnyák Rita,
Szerencs város jegyzője.

Fotó: magánarchívum

AZ ILLEGÁLIS SZEMÉTLERAKÁS
JOGKÖVETKEZMÉNYEI
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A Szerencsi Hírek egy korábbi lapszámában már beszámoltunk arról,
hogy egy pályázat keretében a Szerencsi Polgármesteri Hivatal épü-
letegyüttese energetikai racionalizáláson, korszerűsítésen esik át. A
falakat szigetelni fogják, a nyílászárókat háromrétegű hőszigeteltre
cserélik, korszerűsítik a fűtést, hőszivattyút helyeznek üzembe, az egy-
kori ÉMÁSZ-ügyfélszolgálat épületére napelemeket telepítenek. A be-
ruházás lényege, hogy csökkenjen az ingatlanok fenntartási költése.
Nyiri Tibor polgármester érdeklődésünkre elmondta, hogy a felújításra
nagy szükség van, hiszen ezzel éves szinten milliós kiadásokat spórol
meg az önkormányzat. A hivatal épületében nem csupán a hivatal al-
kalmazottai dolgoznak, a kormányhivatal munkatársai és a kormány-
ablak is itt került elhelyezésre, ahová naponta akár több száz ügyfél
is érkezik. Télen a fűtésért, nyáron a hűtésért jelentős pénzt kell fizetni.
A háromrétegű nyílászárókkal, a közel tíz centis külső szigeteléssel, a
fűtési rendszer korszerűsítésével, továbbá a napelemek használatával
jelentős összeget takarít meg az önkormányzat.

KORSZERŰSÍTÉS ÉS TAKARÉKOSSÁG 

A folyamatos esőzéseknek köszönhetően, május 19-én nagy területen ala-
kult ki belvíz Ond közelében. A Szerencs-patak jelentősen megduzzadt,
nagy sodrással zúdult, és sok helyen jelentős szemét gyűlt össze. A vízállás
Ondon meghaladta a 280 cm-t. Nyiri Tibor polgármester, Szabó István al-

polgármester és Tóth István a Városgazda Non-profit Kft. igazgatója a
kritikusnak számító területeken személyesen tájékozódtak a kialakult hely-
zetről. Az önkormányzat – mint a januári árvízveszélynél – most is szoro-
san együttműködött a katasztrófavédelemmel és a vízügyi szakemberek-
kel. A polgárőrök közreműködésével a Szerencs-patakot a hármas-tónál
található zsilipnél folyamatosan szabályozták, ahol az abaújszántói mérő-
állomás adatait is felhasználták. Az árhullám tetőzése május 19-én a kora
esti órákban érte el a szerencsi területet. Az időjárás nem volt túl kegyes,
ugyanis még aznap este is esett az eső. Nyiri Tibor polgármester hangsú-
lyozta, hogy az önkormányzat mindent tőle telhetőt megtesz elsősorban
az ondiak ingatlanjainak a védelméért, ugyanis a megduzzadt vízszint le-
ginkább az alacsonyabban fekvő területet veszélyeztette. A katasztrófa-
védelemmel együttműködve, homokzsákokkal erősítették meg a kritiku-
sabb pontokat. Szerencset elhagyva a Takta csatornán a vízszint 339 cm-
en tetőzött. A megyében is jelentősebb gondokat okozott. A Hernád és
a Sajó folyók áradása, illetve vízátfolyások miatt a közlekedőknek két al-
sóbbrendű útszakaszt el kellett kerülniük. A Hernád folyó miatt a 3724-es
számú út Novajidrány és Vizsoly települések közötti szakasza, továbbá a
Sajó folyó áradása miatt a 2603-as számú útnak a 26-os számú út és Sa-
jókaza település közötti szakaszát zárták le rövidebb ideig.

Megkezdődött az egynyári növények ültetése a szerencsi közterületeken.
A virágosítás során közel hatvanezer egynyári növény kap helyet város-
szerte (többek között büdöske, zsálya), továbbá tízezer balkonnövény:
főként muskátli. Újdonságnak számít az éven a dísznapraforgók ültetése,
amit a Szerencsi Városgazda Non-profit Kft. hosszú idő óta újra kihelye-

zett. – Ebből első körben csak keveset, csupán néhány száz darabot ne-
veltünk, amiket most a frekventált helyekre – körforgalmi csomópontok
– ültetünk. Az első tapasztalataink pozitívak, ezért jövőre több dísznap-
raforgót szeretnénk majd nevelni, mivel ezek rendkívül mutatósak –
mondta Bakos Béláné kertészeti vezető. A virágosítás a tervezett ütem-
terv szerint május végére elkészül, azonban az elmúlt hetekben tapasztalt
esőzések, akár két héttel is kitolhatja ezt az időpontot. Hozzátette: a frek-
ventált helyeket, mint például az említett körforgalmi csomópontok, az
uszoda környéke valamint a Kossuth térre kiemelt figyelmet fordítanak
majd a locsolásnál és a gyomtalanításnál. Optimális időjárási körülmények
mellett, a szerencsiek és a városon átutazók, akár október végéig is gyö-
nyörködhetnek az egynyári virágokban. A cég dolgozói amint végeztek
a virágok ültetésével, nekilátnak az önkormányzat tulajdonában lévő sző-
lőterület, valamint az Aranka-tetőn a mandula és birsalma ültetvények
gondozásába.

A VIRÁGOS SZERENCSÉRT

GYAKORI ESŐ UTÁN ÁRADÁS ÉS BELVÍZ



Eredménytelenül zárult az a pályázat, amelynek keretében megújul a sze-
rencsiek körében csak „ZAB” épületként emlegetett ház. A pályázatot
hamarosan újra meghirdetik a kivitelezők számára.  Hátráltató tényező
a folyamatosan emelkedő építőanyag árak. A Széchenyi 2020 program
keretében megvalósuló pályázattal az önkormányzat célja az épületben
nyolc lakóegységet magába foglaló esélyotthon-lakás kialakítása, a fia-
talok lakhatási lehetőségeinek biztosítása és körülményeik javítása. A
projekt célcsoportja a Szerencsen élő, illetve lakóhelyként városunkat vá-
lasztani szándékozó 18-35 év közötti fiatalok. A felújításra 100 millió forint
áll a rendelkezésre.

KÉSIK A „ZAB”
ÉPÜLET FELÚJÍTÁSA

VÁROSFEJLESZTÉS – VISSZATEKINTŐ SZERENCSI hírekhírek 7

Lezárult, de a projektben résztvevő szakemberek és az önkormányzat
elhivatott együttműködésének köszönhetően hosszú távon önkormány-
zati hatáskörben tovább folytatódhat az a kétéves Európai Unió által tá-
mogatott „A szenvedélybetegség megelőzése, visszaszorítása a közös-
ségi kohézió erősítésével” elnevezésű projekt, amely a szenvedélybe-
tegségek kezelését, megelőzését és visszaszorítását célozta meg a sze-
rencsi és a gönci járásban. A május 29-én lezárult projekt finanszírozá-
sára közel 75 millió forint vissza nem térítendő támogatást biztosított
Magyarország kormánya és az Európai Unió. A megvalósult projekt egy-
szerre szólította meg a fiatal korosztályt, a szülőket és családokat, va-
lamint a célcsoporttal foglalkozó szakembereket. A fiatalok számára kis-
csoportban megvalósult tréningek, interaktív programok hatására a
résztvevők megtanulták felismerni és elfogadni a pozitív tulajdonságaik
mellett jelen lévő negatív, fejlesztésre szoruló viselkedésformáikat. Az
interaktív foglalkozásokon az alábbi témakörök feldolgozása történt já-
tékos, szórakoztató formában: önismeret, kommunikációs készségek fej-
lesztése – pozitív, negatív érzelmek kifejezése, nemet mondás képes-
ségének fejlesztése –, asszertív kommunikáció, helyes szülő-gyermek
kommunikáció, kortárskonfliktusok kezelése, a reklám hatásának való
ellenállás fejlesztése. A készségek elsajátításával a fiatalok egy későbbi,
nehezebb élethelyzetben képesek felismerni döntéseik következményeit,
sikeresebben kerülik el a különböző kábítószerrel és alkohollal való kap-
csolatot. A foglalkozásokat az egészségtudatosság jegyében a város ki-

váló szakemberei tartották. Nem titkolt hosszú
távú cél, hogy őket a projektzárás után is meg-
találják kérdéseikkel, problémáikkal a progra-
mokban résztvevők. A családi rendszer megerő-
sítését, a szülői készségek fejlesztését szolgáló
speciális programok alkalmával az érdeklődő
szülők hatékony párbeszédet folytathattak az
előadókkal a helyes szülői magatartásról, a ha-
tékony szülő-gyermek kommunikációról, a csa-
ládi kapcsolatok változásáról a kamasz gyermek
viselkedésváltozása kapcsán, az egészséges
életmódról, a drogokról és a droghasználat je-
leiről, a jogi aspektusokról (büntetés, elterelés),
valamint a segítő szervezetek tevékenységeiről.
A projekt lehetőséget nyújtott arra is, hogy a fi-
atalokkal kapcsolatba kerülő szakemberek kö-
zött folyamatos párbeszéd alakulhasson ki an-

nak érdekében, hogy közösen, összefogva, a kompetenciahatárokat és
feladatokat ismerve és összehangolva tervezhessék a személyre szabott
segítségnyújtást. A megvalósítás során Szerencs város vezetői, képvi-
selői, a szakosztályok vezetői és tagjai, a szociális, egészségügyi, oktatási
szakemberek, a gyámhivatal, rendőrség munkatársai, és a mentők, tűz-
oltók is tevékenyen segítették a programokat. A program sikerét mutatja
az, hogy a projekt eredményei a jövőben hosszú távon is fenntartható-
nak látszanak az összefogásnak köszönhetően. Szerencs Város Önkor-
mányzata által elkészített akcióterv a következő 3 évre határoz meg
konkrét feladatokat, melyek a fenntarthatóságot biztosítják, és azokra
a jól működő és kipróbált pillérekre fog támaszkodni, amik már bizo-
nyítottak – mondta Putnoki Lászlóné a HÁLÓ Közösségi Alapellátás in-
tézményvezetője. Nyiri Tibor Szerencs város polgármestere érdeklődé-
sünkre elmondta, hogy az önkormányzat és a HÁLÓ közötti együttmű-
ködés töretlen. Egy jól működő, képzett szakemberekből álló csoport
jött létre a városban, akik az évek alatt sok emberen segítettek már -
fogalmazott a polgármester. A kétéves projekt egyik jelentős hozadéka
a KEF azaz a Kábítószerügyi Egyeztető Fórum hivatalos megalakítása,
mely a fenntartási időszak egyik lényeges feladata. A korábbiakban a
rendőrség által életre hívott fórum hivatalos megalakítása az önkor-
mányzat vállalása. A KEF fő célja a hatékonyabb kommunikáció és
együttműködés segítése a szakemberek között, elsősorban az egész-
ségfejlesztés és a kábítószer megelőzés területén.

AKCIÓTERV A SZENVEDÉLYBETEGSÉG
VISSZASZORÍTÁSÁRA



Pünkösdi gondolatok Balázs Pál református lelkipásztortól. Pünkösd törté-
netét az Apostolok cselekedeteiről szóló könyv 2. fejezetében olvashatjuk.
A tanítványok együtt voltak, amikor hirtelen hatalmas szélrohamhoz hasonló
zúgás támadt az égből, amely betöltötte az egész házat. A fejük fölött pedig
lángnyelvek jelentek meg. Beteltek Szentlélekkel és különféle nyelveken
kezdtek el beszélni, úgy, ahogy a Lélek adta nekik. A Jeruzsálemben tartóz-
kodó idegenek a saját nyelvükön hallották őket beszélni. Péter apostol ekkor
előállt és igehirdetésére háromezren tértek meg. Majd azt olvassuk, hogy
napról napra nőtt ez a szám. Pünkösddel kapcsolatban sokan gondolják azt,
hogy harmadik, jelentéktelenebb ünnep az egyházban. Hosszú hétvége, sza-
badnappal jár, kirándulásokat lehet tervezni vagy a feltornyosuló munkákat
lehet befejezni. Nincs romantikája, legfeljebb a pünkösdi rózsa ékesíti. Pedig
az üdvtörténeti események között ugyanolyan jelentőségű ünnep, mint ka-
rácsony vagy húsvét. Akkor válik igazi ünneppé, ha Istent, mint Szenthá-
romság Istent hisszük. Másképpen nem is lehet hinni. Az ünnepkörhöz hoz-
zátartozik a tíz nappal előtte lévő mennybemenetel ünnepe, áldozócsütör-
tök, és az egy héttel későbbi szentháromság vasárnapja. A bibliai történet
alapján, református vallásunk szerint az ünnepnek három területe van: a
Szentlélek kiáradása; az anyaszentegyház születése; és a tanítványokra ha-
gyott misszió. A Szentlélek a Szentháromság Isten harmadik személye,
egyenlő örök Isten az Atyával és a Fiúval. Nem más, mint a reánk áradt és
bennünk lakozó Isten, aki vigasztal és mindig velünk marad. Péter pünkösdi
prédikációjára háromezren tértek meg. Ezért nevezzük az egyház születés-
napjának is ezt az ünnepet. Azt követően pedig napról napra nőtt ez a kö-
zösség a Krisztushoz tértekkel. Ahol megfordultak az apostolok az evangé-
lium üzenetével ott gyülekezetek jöttek létre és az anyaszentegyház nagy
közösségének részei lettek. A Lélek képesít és kényszerít a misszióra. Az ál-
dozócsütörtökön kapott parancs teljesítésére csak akkor szabad elindulni
az apostoloknak, ha betelnek Szentlélekkel, addig Jeruzsálemben kell ma-
radniuk. Pünkösd üzenetét a Szentlélek kitöltetésének történetén kívül János

evan-
géliumában,
Jézus búcsúbe-
szédében is megtaláljuk,
amikor a Paraklétoszt/Párt-
fogót ígéri. Arról biztosítja
a tanítványokat, hogy ő az
Atyához megy, de elküldi a
Pártfogót, akiről azt mondja, hogy: vi-
gasztal és erőt ad; mindenre megtanítja őket; és eszükbe juttatja azokat a
szavakat, amelyeket Jézus mondott nekik. Vigaszra minden embernek szük-
sége van, hiszen sok fájdalom, veszteség, baj, betegség ér bennünket. A Lé-
lek ebben segítségünkre van. Tanulni nem csak a diáknak szükséges. A
Szentlélek az Isten útján való járásra akar megtanítani. Áldott dolog az em-
lékezés, amikor szeretteink egy-egy szavára, mozdulatára, jellemzőjére gon-
dolunk vissza. A Lélek Jézus szavaira, tetteire, megoldásaira akarja irányítani
a figyelmünket. Református hitvallásunk szerint pünkösd ünnepe mindezeket
jelenti számunkra: az Atya és a Fiú Szentlelke kiárad erre a világra; megalakul
az egyház az első gyülekezettel, tagjai szemtanúi a Lélek munkájának; elin-
dulnak a tanítványok apostolokként a misszióiba; aki pedig mindezt hiszi
van vigasztalódása; Krisztus beszédét nemcsak elméjében, hanem szívében
forgatja. A Szerencsi Református Gyülekezetben az ifjak, azaz a konfirmáltak
ezen az ünnepen részesülnek először az úrvacsora jegyeiben és az egyház
önálló tagjaivá nyilvánítjuk őket. Idén tizenheten tettek vallást hitükről. 

Balázs Pál, református lelkész

PÜNKÖSDI GONDOLATOK
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A koronavírus-járvány harmadik hulláma alatt
Szerencsen sok kedvelt szolgálatást állt le. Ma-
gyarország kormánya április 19-e óta fokozato-
san enyhít a járványügyi korlátozásokon. A TI-
REK Szerencsi Idősek Otthona április 30-tól már
látogatható. Az intézménybe csak kizárólag vé-
dettségi- és személyi igazolvány felmutatásával
lehet belépni. Az okmányok hitelességét a biz-
tonsági szolgálat ellenőrzi. Egy ellátotthoz csak
egy látogató érkezhet az épületbe, valamint egy
18 éven aluli gyermek. Belépés előtt kötelező a
lábbeli és a kéz fertőtlenítése, valamint a száj-
maszk viselése. Az udvaron történő látogatásra
nem vonatkoznak a személyi korlátozások, az
ellátottak az udvaron akár egyszerre több hoz-
zátartozót is fogadhatnak, amennyiben rendel-
keznek védettségi igazolvánnyal. Látogatási idő
minden nap, 9-12 óra, valamint 13-17 óra között
van. Újra látogatható a szerencsi idősek klubjai
is. Az eddig alkalmazott szabályokat továbbra is
minden klubtagnak be kell tartani, belépéskor
ellenőrzik a hőmérsékletet és használni kell a
kézfertőtlenítőt. A klubhelyiségekben kötelező
a szájmaszk viselése, valamint a másfél méteres
távolság. Május 3-tól újra látogathatóak a Sze-

rencsi Művelődési Központ és Könyvtár termei
azok számára, akik rendelkeznek védettségi iga-
zolvánnyal. Valamennyi alkotó, előadó és műve-
lődő közösség, klub, szakkör, kórus tagjai újra
visszatérhetnek a Rákóczi-várba. A könyvtár is
újra látogatható védettségi igazolvánnyal. Azok,
akik nem rendelkeznek ezzel, de szeretnének
könyvet kölcsönözni, nekik továbbra is fenntart-
ják a „Könyvtár-kapu” és a „Házhoz megy a
könyv” szolgáltatásokat. A „Könyvtár-kapu”
egy olyan új kölcsönzési forma, ahol az intéz-
mény bejáratánál adják át az előre egyeztetett
kölcsönözni kívánt könyveket. A „Házhoz megy
a könyv” azt a célt szolgálja, hogy a könyvtár

munkatársai a megadott címre szállítják ki a kért
könyveket. A szolgáltatások igénybevételének
feltétele, hogy érvényes könyvtári tagsággal ren-
delkezzen az olvasó. A Szerencsi Fürdő & Well-
nessház május 7-én 10 órakor újra kinyitott. A
vonatkozó kormányrendelet alapján csak olyan
személy veheti igénybe a szolgáltatásokat, aki
rendelkezik védettségi igazolvánnyal. A Zemplé-
ni Múzeum is újra kinyitotta kapuit a látogatók
előtt. A koronavírus-járvány alatt sem tétlenked-
tek a múzeumi dolgozók. Újabb, korábban még
sehol máshol nem publikált képeslapokkal bő-
vült a gyűjtemény, továbbá a „Rákócziak egy
nagy dinasztia születése” című kiállítás is jelen-
tősen megújult. Majoros Judit a múzeum igaz-
gatója érdeklődésünkre elmondta, hogy a fel-
nőtt korosztály védettségi igazolvány felmuta-
tásával léphet be az intézmény területére, a 18
évnél fiatalabbakra azonban ez nem vonatkozik.
Hozzátette: nem számítanak nagyobb csoportok
érkezésére, hiszen a koronavírus-járvány miatt
jelentősen visszaesett a látogatók száma, jelen-
leg kisebb 4-5 fős csoportok látogatják a múze-
umot. Az első nagyobb rohammal szeptember-
ben lehet majd számolni.

NYITÁS SZERENCSEN



– Mikor jelent meg a Nestlé Magyarorszá-
gon?
– A Nestlé csecsemőtápszereivel és MAGGI® ter-
mékeivel a magyar fogyasztók már a 19. század
végén találkozhattak. Szerencsen 1927-ben gyár-
tották le az első BOCI® márkanevű csokoládét,
az első BALATON® szelet 1950-ben készült el Di-
ósgyőrben - persze ezek a csokoládék akkor még
nem Nestlé termékek voltak. 1974-ben kezdő-
dött meg a MAGGI® termékek bércsomagolása
a Debreceni Konzervgyárban, a nyolcvanas évek
elején pedig az első import NESQUIK® termékek
is megérkeztek Brazíliából. A Nestlé „piros táb-
lás” csokoládé gyártása Diósgyőrben kezdődött
1989-ben. 
– Melyek voltak az elmúlt harminc év legi-
konikusabb hazai pillanatai a cég történe-
tében?
– Szerencsére sok ilyen pillanat van. Az első ter-
mészetesen a Nestlé Hungária Kft. megalakulása
1991-ben. A második talán a NESQUIK® kakaó
szerencsi gyártásának kezdete - kevesen tudják,
de a terméket azóta is innen szállítjuk a környező
országokba. De említhetném a büki Darling ál-
lateledelgyár felvásárlását, vagy a 2006-os NESP-
RESSO® bevezetést is. Később, 2017-ben a Nestlé
húszmilliárd forintos beruházással bővítette a bü-
ki PURINA® gyárat, és ebben az évben kapta
meg a szerencsi gyár az UTZ-tanúsítványt is.
2018-ban személyesen voltam jelen azon az ese-
ményen, ahol átadtuk a Szerencsi védjegy cso-
koládékon való használatának a jogát a Szerencsi
Bonbon Kft.-nek. De 2019 is fontos dátum volt a
szerencsi gyár életében, mert ebben az évben a
világon először ebben a gyárban készült újra-
hasznosítható papírcsomagolású NESQUIK® ter-
mék, a NESQUIK® All Natural kakaópor. 
– Hogyan teljesítenek a Szerencsen gyártott
termékek a nemzetközi piacon?
– Rendkívül jól, hiszen az itt készült termékeink
nyolcvan százaléka exportra készül. Amikor 1991-
ben a szerencsi gyárba kerültem, megközelítőleg
12.000 tonna kakaó és kávé készült az üzemben,
mára ez a szám 40.000 tonnára nőtt. Szerencsről
közel harminc országba exportálunk, ami óriási
piacot jelent. A szerencsi gyárban készült termé-

kek méltán híresek a minőségükről. 
– Sok hazai fogyasztó a Nestlé piros táblás
csokit tekinti az első sikerterméknek. 
– Ez a termék közvetlenül a rendszerváltás előtt
került forgalomba. A siker talán a rendkívül jó mi-
nőségű kakaónak volt köszönhető, ez volt az el-
ső valóban nyugati recept alapján készült csoko-
ládé. Ebben az időben még nem számított napi
rutinnak, hogy a család átugrik Bécsbe és bevá-
sárol a hétvégére. A piros táblás csokit Magyar-
országon szinte bárhol lehetett kapni. Egyébként
a csoki maga nem Szerencsen, hanem Diósgyőr-
ben készült, de ettől függetlenül talán ezt a ter-
méket tekintik az emberek az első ikonikus Nest-
lé terméknek a hazai piacon.
– Hogyan tudnak lépést tartani a gyorsan
változó fogyasztói szokásokkal?
– Folyamatosan figyeljük a fogyasztók ízlését, íz-
világát. Törekszünk arra, hogy termékeink beil-
leszthetőek legyenek a kiegyensúlyozott étrend-
be, folyamatosan csökkentjük a MAGGI® termé-
kek sótartalmát, vagy a reggelizőpelyheknek cu-
kortartalmát. A fogyasztókat olyan termékek fo-
gyasztására kívánjuk ösztönözni, melyek kisebb
környezeti lábnyommal rendelkeznek, és köny-
nyebben beilleszthetőek egy kiegyensúlyozott ét-
rendbe, ezért folyamatosan bővítjük a növényi
alapú élelmiszer- és italkínálatot és karbonsem-
leges márkáink körét is. A növényi alapú Garden
Gourmet termékcsalád például a Nestlé Hungária
viszonteladó partnereinél már Magyarországon
is elérhető.
– Hogyan látja Magyarországon a fogyasz-
tók részéről a fenntarthatóság kérdését. Ön
szerint igénylik ezt az emberek?
– Sajnos Magyarországon ez még gyerekcipőben
jár, ezért is igyekszünk termékeinkkel példát mu-
tatni az embereknek. Itthon még előfordul, hogy
a vásárlók kompromisszumot kötnek ebben a
kérdésben, főleg az ár miatt. Egy hazai kutatás-
ból például nemrég az derült ki, hogy élelmiszer-
vásárlás során a vevők többségét elsősorban az
íz érdekli, a dobogó második helyén a minőség
és a megbízhatóság állt, a harmadik helyen pedig
az ár. A fenntarthatóság lényegesen lemarad a
sorrendben. Egy fenntartható árut drágább elő-

állítani, hiszen a termeléstől kezdve a gyártáson
át az újra felhasználhatóságig a folyamatok sok
mindenben különböznek a hagyományos folya-
mattól. Ez egy nagyon komplex rendszer, és csak
akkor működhet tökéletesen, ha minden, a rend-
szerben szereplő érintett együttműködik egy kö-
zös cél érdekében, azaz partnereink is hasonló-
képpen gondolkodnak, és a termelési lánc min-
den szereplője részt vesz a feladatokban.
– Hogyan látja a fiatal munkavállalók hely-
zetét, hogyan támogatják őket?
– A fiatalok foglakoztatásának támogatása na-
gyon fontos a Nestlé számára. Jó példa erre a kü-
lönböző oktatási intézményekkel való együttmű-
ködés, vagy a duális képzés elindítása. Azt sze-
retnénk elérni, hogy a különböző oktatási intéz-
ményekben úgy tanítsák a szakmákat, hogy mire
a diák végez az iskolában, olyan tudás legyen a
kezében, amivel könnyebben el tud helyezkedni.
A Nestlé gyáraiban lehetőséget kínál az ilyen faj-
ta tanulásra és gyakorlatszerzésre. 
– Önnek melyik a legkedveltebb Nestlé ter-
méke?
– Nagyon sok kedvenc termékem van. Már több
mint harminc éve dolgozom a világcégnél, régeb-
ben, mint ahogy Magyarországon megalakult a
Nestlé Hungária Kft. A reggelt egy NESCAFÉ®-val
vagy NESPRESSO®-val indítom, ami mellé sokszor
Nestlé gabonapelyhet fogyasztok. Ha külföldön
vagyok, mindig veszek Nestlé joghurtot is. És ter-
mészetesen a Nestlé csokoládékat is nagyon sze-
retem. 
– Mi a Nestlé jövőbeli tervei hazánkban?
– A legfontosabb célunk az, hogy az eddigi gya-
korlatunkat folytatva olyan termékeket kínáljunk
a fogyasztóknak, amik beilleszthetőek a kiegyen-
súlyozott étrendbe. Fontosnak tartom, hogy fo-
lyamatosan fejlesszük és modernizáljuk a gyára-
inkat, de mindezt úgy, hogy 2050-re elérjük a kar-
bonsemlegességet. Gyárainkban továbbra is ki-
számítható jövőt szeretnénk kínálni a fiatal pá-
lyakezdőknek, és támogatjuk a képzéseiket is. A
szerencsi gyár a jövőben is kávé- és az italporok
gyártásra fog összpontosítani. N.I.

Bár a Nestlé Hungária története harminc évvel ezelőtt kezdődött, a ma jól ismert
Nestlé termékek a 19. század vége óta jelen vannak a magyar fogyasztók életében.
A svájci élelmiszeróriás a diósgyőri gyárral együtt 1991-ban vásárolta meg az 1923-
ban alapított Szerencsi Csokoládégyárat, majd ezután jelentős modernizációt haj-
tott végre. A cégnek ma három gyára van Magyarországon: a szerencsi a vállalat
európai kávé- és kakaóitalpor-gyártó és töltőüzeme, és itt működik cég közép-ke-
let-európai régiójának érzékszervi vizsgáló központja is. Diósgyőrben a Nestlé
egyetlen, kizárólag üreges csokoládéfigurákra specializálódott gyártóegységét ta-
láljuk, a büki PURINA gyár pedig a cég állateledel-gyártásának kelet-közép-európai
központja. A svájci vállalat Magyarországon 2400 embert foglalkoztat. A Szerencsi
Híreknek adott interjúban Noszek Péter, a Nestlé Hungária ügyvezetője beszélt a
cég elmúlt harminc évéről, magyarországi kilátásairól, jövőbeli terveiről.

HARMINC ÉVE SZERENCSEN
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Így vagyunk valahogy Szerencs főutcájával, a Rákóczi út kereskedőháza-
ival is. A harminc évvel ezelőtti átalakított, elkoszolódott homlokzatokat
már régen elfeledtük, könnyen hozzászoktunk a sok felújított üzlethez.
Érdekes városképi időutazásra hívom a Tisztelt Olvasót, a Posta utcával
szemközti saroképület százhúsz éves építészeti történetét felvillantva.
Három fotó mutatja az épület három alapvető korszakát, leírva szinte a
teljes huszadik század történelmét, melyet lenyomatként hordoz az üzlet
homlokzatának változása.
Az első kép az 1900-as évek elejéről származik, az un. „Aranykor” köze-
péről. A fotón, az utcán minden rendben van, az úttest már nem sáros,
korszerű bazalt kockakővel burkolták, a szélén vízelvezető folyókákkal.
A szekerek, a lovaskocsik, az emberek az élet, a gazdaság működéséről
szólnak, mindenki megy a dolga után, a fehér kendős, kötényes cseléd,
az egyenruhás altiszt, a kalapos polgár. Maga a sarki épület is egyfajta
polgári jólétet tükröz, a rendben álló ablakok és portálok vakolatkerete-
zéssel és kőmintázatú csíkozással (kváderezéssel) díszítettek, a homlok-
zat tetején díszes főpárkány és attikafal fut végig, mutatva a nemes emel-
kedettséget. Fent a szépen csíkozott és a sarkon ívesen átforduló minta
mutatja, hogy a tető az akkori szokás szerint fazsindellyel fedett, így volt
ez a Szolgabírói Hivatal (most Kollégium) épületénél is. A bejárat fölött
díszes oromfal emelkedik, köríves lezárással a tetején, a szélein és a hom-
lokzat végeinél alaposan faragott kő díszek emelkednek ki, mint örökké
nyíló virágok egy-egy vázában. A homlokzat legfontosabb helyén pedig
szolidan felírva láthatjuk a ház nevét: GYÓGYSZERTÁR Szt. Antalhoz. A
főutcai épületek igényessége, az anyagok és díszítések szinte pazarló ki-
alakítása mutatja a korszak gazdagságát, az ország működését, egy pol-
gári szépérzék és ízlés jelenlétét, mely így a város összképét is rendben
tartotta.
A második kép 1988-ban készült, jellemzi azt a korszakot, amelyben az
úgynevezett szocializmusban éltünk. Az épületről leszedték szinte az ösz-
szes dísz, az íves oromfalat, a faragott kő vázákat, a kiálló főpárkányt,
egyszóval „fizikailag megsemmisítettek mindent, ami az egykori gaz-
dagságra utalt” (ahogy egy 1946-os, a párt számára készült javaslatban
olvastam). Mivel „minden a népé” volt, ezért valójában nem volt senkié,
nem volt gazdája. Látható az épületen a karbantartás hiánya, a tetőről
az esővíz átszivárog a falon, a lefolyók rossz helyen vannak, a vakolat
mállik. Amit ráraktak újdonságként, az sem hordoz esztétikai értéket: a
szokványos vasrácsok, a sematikus vakolatcsíkok, egy zászlótartó. Né-
hány részlet maradt csak meg, ami mutatta, hogy itt valaha értékes épü-

let állott, a magas kő lábazat, a máshonnan idekerült faragott kőgolyó
díszek a fal tetején (vajon hova lettek az eredetiek?), a tetőforma nyugodt
vonala. Megmaradt még az üzlet neve egyszerű betűkkel felrakva: gyógy-
szertár, de Szent Antal már eltűnt, a rendszernek nem volt szüksége rá.
Az üzlet környéke is jellemző a korszakra: van itt gázpalackból barkácsolt
düledező szemetes, kipusztulás határán lévő foghíjas sövénymaradvá-
nyok, levegőben lógó villanyvezetékek, Trabantok és egyéb autócsodák.
Az utca is valahogy az elkeseredettséget, reménytelenséget sugallja, ke-
vés az ember a képen, és azok sem tűnnek túl bizakodónak.
A harmadik fotó az 1995-ben szerencsésen felújított állapotot mutatja
napjainkban (Tusnády Zsolt építész tervei alapján), és evvel átvezet a ma
korszakába. Megteremtődött a megújulás lehetősége, és ha lassan is, de
a szolid fejlődés az épületekben is meg tud jelenni. Az ésszerű kihasználás
miatt az épület emeletet kapott, a helyreállítás szellemében pedig vissza-
kerültek a díszes homlokzati elemek, a lehetőségekhez igazodó mérték-
ben. És a legfontosabb, visszakerült az íves tetejű oromfal is a bejárat
fölé, egy modernebb, és a felső szinthez szükséges íves ablakot is magába
foglaló formában. És sikerült megőrizni a kő lábazatot és a faragott kő
golyókat is, melyek az oromfal két oldalára kerültek (és a hátsó kerítésre).
Az emeleti szint ablakai egy keskeny sávban helyezkednek el, és nem kö-
vetik az alsó, historikusnak mondható stílust. Jól egymásra épült itt két
korszak, lent a régi, és fent az új, de olyan formában, hogy nem érezzük
a két stílus ellentétét, hogy bár más, az új mégis a régi folytatásának te-
kinthető. A ház környezetén is érezhető a megújulás, újjáépült a járda és
az útburkolat, földbe kerültek a villanyvezetékek, kandelábereket kapott
a főutca. A legfontosabb mégis az, hogy sikerült megtartani egy értékes
szerencsi épületet, és továbbfejlesztve megidézni egykori szépségét. Ér-
demes megőrizni, ami a miénk, az egykori értékeinket, és a mai igényekre
alakítva tovább használni azt, ami még megmaradt az előző viharos év-
századból. Ahogy a Kisvakond mondja az esernyős epizódban: Ha valamit
megjavítanak, annak mindenki örül!

Salamin Ferenc

Az ember egyik jó adottsága, hogy a rosszat könnyen elfelejti.
Legalábbis, ha a környezete, az utcában egy kerítés vagy a kö-
zeli park megújul, az előző rendezetlen, lepusztult állapotra
legtöbbször már rövid időn belül nem emlékszik. Csak néhány
hónapja volt, de legtöbbünk már nem tudná felidézni pl. a fu-
tókör melletti düledező kerítéseket, a szűk járdát, a felszínre
kilógó romos betonalapokat.

GYÓGYSZERTÁR SZT. ANTALHOZ

Fotó: Szántó Tamás

1. kép 2. kép

3. kép
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Az érvényben lévő jogszabály szerint mezőőr
olyan 18 életévét betöltött, büntetlen előéletű
magyar állampolgár lehet, aki a lőfegyvertartási
engedély megszerzésére vonatkozó feltételek-
nek megfelel, és az előírt szakmai vizsgával ren-
delkezik. Egy korábbi cikkünkben már említet-
tük, hogy Nyiri Tibor polgármester, már több
mint két évvel ezelőtt nyilatkozott arról, hogy
fontosnak tartja, hogy ezt a feladatot a köve-
telményeknek megfelelő helyi ember lássa el. A
választás Bukovszky Péterre esett. A városve-
zető szerint az állandó mezőőri jelenlét vissza-
tartó hatású lehet a környezetet szennyezők, a
szemetelők és a gyakori rongálások tekinteté-
ben. A Szerencsi Hírek korábban már beszámolt
arról, hogy a fenyvesben a „Hello Wood Églék”
elnevezésű építményt az elmúlt időszakban is-
meretlenek többször is megrongálták, arra is
volt példa, hogy a letépett faelemeket azután
tüzelőként használták a bográcsozók, emellett
pedig tetemes mennyiségű szemetet hagytak
hátra. A fő probléma azonban az illegális sze-
métlerakás, amely sokak számára teljesen ért-
hetetlen, hiszen az Eperjes u. 7. szám alatt ta-
lálható hulladékudvarhoz, egy szerencsi vagy
ondi család évente akár több száz kilogrammot
is beszállíthat térítésmentesen. Szerencs Város
Önkormányzata ezért a mezőőrség felállításán
túl, további megfigyelőrendszert telepít a jövő-
ben nem csupán a belvárosban, hanem Sze-
rencs külterületeire, főként az fenyvesbe és az
Aranka-tetőre. A városvezetés elsődlegesen azt
reméli a mezőőrségtől – és a jó minőségű tér-
figyelő kameráktól –, hogy visszatartó erőt
képviselnek majd a rongálókkal, randalírozók-
kal, a környezetünket károsítókkal szemben.
Szerkesztőségünk fontosnak tartotta, hogy
részletesebben is megismertessük olvasóinkkal
Bukovszky Pétert, aki jelenleg már Szerencs kül-
területein teljesít hivatásos mezőőri szolgála-
tot.

– Mesélj magadról.
– 1998-ban Miskolcon születtem, Szerencsen
töltöttem gyermekkorom. A Bolyai János Kato-
likus Általános Iskolában végeztem el általános
iskolai tanulmányaimat. Ezt követően a Bocskai
István Katolikus Gimnáziumban rendészeti sza-
kon érettségiztem. Ekkor már aktív volt a sport-
pályafutásom.

– Hogyan kerültél kapcsolatba a sportlö-
vészettel és a vadászattal?
– Édesapám fiatal korában sportlövő volt, egy
barátja mutatta meg nekem a szépségét. Ter-

mészetesen egyből megtetszett, és mindig vár-
tam a következő találkozást. Édesapám a sport-
lövészet mellett vadászatban is jártas. Kiskorom
óta a természetet járom, és aktívan részt vet-
tem a vadgazdálkodás alapvető feladataiban,
például a téli vadetetésben. Ezért nem is volt
kérdés, hogy a későbbiekben vadászni is szeret-
nék.

– Miért pont ezt a sportot választottad?
– Ez egy komplex tevékenység, amely vélemé-
nyem szerint átlagon felüli mentális állapotot és
fizikai erőnlétet követel, valamint önuralomra
és fegyelemre tanít. Nagy mértékben javítja a
koncentrálóképességet is.

– Milyen eredményeket értél el?
– Szerencsére volt részem számos nemzetközi
versenyen megmérettetni magam. Országos
bajnok, több országos dobogós helyezés, Olim-
piai Reménységek Verseny 2. helyezés.

– Milyen tanulmányokat végeztél?
– Idén végeztem az Eszterházy Károly Egyete-
men, mint szőlész-borász mérnök. Egyelőre a
vállalkozói tevékenységem, illetve a mezőőrség
mellett nem tervezek további tanulmányokat
folytatni.

– Miért vállaltad el a mezőőrséget?
– Mivel szőlészet-borászattal foglalkozom, nap
mint nap szembesülök Szerencs külterületein
található illegálisan lerakott szeméttel. Szeret-
ném, ha rövid időn belül lecsökkenne ezek szá-
ma, és egy tiszta környezet fogadhatná a túráz-
ni és sportolni vágyókat.

– Miért lehet fontos egy mezőőr Szerencs
külterületein?
– Mindenképp preventív módon hat a szabá-
lyokat figyelmen kívül hagyókkal szemben. Sú-
lyos pénzbüntetés jár a tettenérés esetén, ami
csak személyes jelenléttel lehet eredményes.

– Mi a legfontosabb feladata egy mezőőr-
nek, hogyan kell elképzelni a napi rutint?
– A külterületek feltérképezése és a folyamatos
megfigyelése. Mivel szőlővel foglalkozom, így
szerencsés helyzetben vagyok. Nem csak éjsza-
ka, nappal is szemmel tudom tartani a kiemelt
területeket.

– Milyen előfeltétele van egy ilyen hivatás-
nak?
– Alapfeltétel a fegyvertartási és viselési enge-
dély, amellyel már a sport és vadászat miatt
alapból rendelkeztem, továbbá szakvizsgákat
kellett tennem.

– Milyen eszközöket viselhetsz?
– Szolgálati fegyver, bilincs, gumibot, paprika -
spray, lámpa és megfigyelő eszközök, mint pél-
dául távcső.

– Mi a legnagyobb probléma jelenleg Sze-
rencs külterületein?
– A legnagyobb problémát az illegális hulladék-
lerakás okozza, és talán a rongálás az, ami jel-
lemző.

– Mit tervezel tenni ezek megakadályozá-
sáért?
– A meglepetés erejével kell hatnom, és jókor
kell jó helyen lennem ahhoz, hogy tettem érhes-
sem az elkövetőket. Bár remélhetőleg a tudat,
hogy egy mezőőr is ügyel Szerencs külterülete-
ire valamelyest visszatartó erőt képvisel. N.I.

Bukovszky Péter, szőlész-borász, sportlövő és mezőőrt sokaknak már nem kell be-
mutatni. A Szerencsi Hírek hasábjaiban olvasóink korábban már találkozhattak
sporteredményeivel és a szakmai nyilatkozataival a szőlészettel kapcsolatban. 

SZOLGÁLATBAN A MEZŐŐR



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

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

reNdelőiNtézet
Szántó J. Endre Egyesített Szociális és Egészségügyi Intézet. Cím: 3900
Szerencs, Bekecsi út 10. Tel.: (20) 999-5159, (20) 999-5225, (47) 361-740,
(47) 361-558, (47) 361-758. Intézményvezető: Dr. Bobkó Géza igazgató-
főorvos. Titkárság: (47) 561-028, fax: (47) 361-558, internet:
www.eszei.hu. Szakrendelések időpontjai és további információk a ren-
delőintézet honlapján. A szerencsi Egyesített Szociális és Egészségügyi
Intézet tájékoztatja betegeit, hogy március 8-tól határozatlan ideig a ko-
ronavírus-járvány miatt az egynapos sebészeti ellátás szünetel. Az intéz-
ményben ambuláns műtéteket sem végeznek.

KorMáNyHivAtAloK
Szerencsi Járási Hivatal Foglalkoztatási Osztály. Cím: 3900 Szerencs,
Kassa utca 23. Tel.: (47) 361-909, (47) 560-241, (47) 364-509. E-mail cím:
foglalkoztatas.szerencs@borsod.gov.hu Ügyfélfogadási rend: hétfő: 8-12
és 13-15, kedd: 8-12, szerda: 8-12 és 13-16, csütörtök: 8-12, péntek: 8-11.
Szerencsi Járási Hivatal Gyámügyi Osztály. Cím: 3900 Szerencs, Kos-
suth utca 3. Tel.: (47) 795-014, (47) 795-011, (47) 795-016, (47) 795-017,
(47) 795-019. E-mail cím: gyam.szerencs@borsod.gov.hu Ügyfélfogadási
rend: hétfő: 8-12 és 13-16, szerda: 8-12 és 13-16, péntek: 8-12.
Szerencsi Járási Hivatal Hatósági Osztály. Cím.: 3900 Szerencs, Rá-

kóczi út 63. Tel.: (47)
795-012, (47) 795-013,
(47) 795-015, (47) 795-
018. E-mail cím: hato-

sag.szerencs@borsod.gov.hu Ügyfélfogadási rend: hétfő: 8-12 és 13-16,
szerda: 08-12 és 13-16, péntek: 08-12.
Szerencsi Járási Hivatal Kormányablak Osztály. Cím: 3900 Szerencs,
Rákóczi út 89. Tel.: (47) 795-006, (47) 795-008, (47) 795-008, (47) 795-
245, (47) 795-246, (47) 795-247, (47) 795-248, (47) 795-249. E-mail cím:
kormanyablak.szerencs@borsod.gov.hu Ügyfélfogadási rend: hétfő: 8-18,
kedd: 8-14, szerda: 8-18, csütörtök: 8-16, péntek: 8-14.
Szerencsi Járási Hivatal Népegészségügyi Osztály. Cím: 3900 Sze-
rencs, Kossuth utca 3. Tel.: (47) 561-025. E-mail cím: nepegeszsegugy.sze-
rencs@borsod.gov.hu Ügyfélfogadási rend: hétfő: 8-15.30, szerda: 8-15.30,
péntek: 8-12.30.

ügyeleteS gyógySzertárAK
Szerencs gyógyszertár
Május 31. – június 6.: Cím: Szerencs, Gyár út 40. (Tesco Áruház). Telefon:
(0647) 560-302, (0647) 560-303. Nyitva tartás: hétfő-szombat: 8-20 óráig,
vasárnap: 8-16 óráig. Zárt ajtó melletti ügyelet: hétfő-szombat: 20-22 óra,
vasárnap: 16-22 óra. Készenlét: Naponta 22 órától a másnap reggeli nyi-
tásig. (Orvosi ügyelet igénye szerint.)
Centrum gyógyszertár
Június 7-13.: Cím: Szerencs, Rákóczi út 75. Telefon: (0647) 362-054. Nyit-
va tartás: hétfő-péntek: 8-20 óra, szombat-vasárnap: 8-16 óra. Zárt ajtó
melletti ügyelet: hétfő-péntek: 20-22 óráig, szombat-vasárnap: 16-22 órá-
ig. Készenlét: Naponta 22 órától másnap reggeli nyitásig. (Orvosi ügyelet
igénye szerint.)
Oroszlán gyógyszertár 
Június 14-20.: Cím: Szerencs, Bekecsi út 8. Telefon: (0647) 361 433. Nyit-
va tartás: hétfő-péntek: 8-19 óráig, szombat-vasárnap: 8-14 óráig. Zárt
ajtó melletti ügyelet: hétfő-péntek: 19-22 óráig, szombat-vasárnap 14-22
óra. Készenlét: Naponta 22 órától a másnap reggeli nyitásig. (Orvosi ügye-
let igénye szerint.)
Alba gyógyszertár
Június 21-27.: 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.)
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VIRÁGVÁSÁR

Házasságot kötöttek: Juhász Zsófia Bianka – Bóna Márk, Dion Bernadett – Major Gábor,
Endrész Georgina – Drótár János, Varga Edit – Kiss Bálint, Marcis Réka – Frikker Gergely
Ádám, Magyari Adrienn – Bárdosi Péter, Kurucz Georgina – Lukács Pál, Oláh Zsüliett – Hajdu
Tibor, Pelyhe Zsanett – Sajó Dániel, Köles Hajnalka – Harkály Máté, Zilahi Ivett – Kolozsvári
Erik.

Elhunytak: Frankó Andrásné sz. Ferenczi Mária (90), Benedek Józsefné sz. Séra Anna (95),
Juhász Ágoston Endréné sz. Arnóczki Piroska (85), Gondola Gyuláné sz. Földes Julianna (85),
Nyilas Jánosné sz. Szőke Mária (97), Eperjesi Ferenc Istvánné sz. Hubner Margit (77), Révay
Sándor (83), Illés Mihályné sz. Bacsur Ilona (98), Körömi Gyuláné sz. Kóródi Margit (87), Mot-
kó Józsefné sz. Kavecsánszki Mária (84), Balics Ferenc (67), Oravecz Sándorné sz. Lukács Gi-
zella (91), Végső Margit (66), Rengel Lajosné sz. Horváth Erzsébet (87), Herczeg Istvánné sz.
Fazekas Éva (74), Pozsgai Miklósné sz. Kovács Klára (85), Orosz László (27), Botos Kálmánné
sz. Krajczár Jolán (68), Hegedüs Imréné sz. Hegedüs Márta (88), Kerekesné Győrfi Mária (61),
Menyhért László (88), Kállai István János (79), Kosárkó Istvánné sz. Kunkli Irén (86), Orosz
Mihályné sz. Müller Rozália (89).

ANYAKÖNYVI HÍREK
A Szerencsi Városgazda Nonprofit Kft. bal-
kon és egynyári virágvásárt hirdet! Helyszín:
3900 Szerencs, Eperjes út 9. Időpontja: mun-
kanapokon 9-14 óra között. Árak: 200-2500
forintig. A vásár a készlet erejéig tart.



Az ízletes, fehér virágú
akácerdeink csaknem
egyötödét teszi ki. Észak-
Amerikából a XVI. szá-

zadban került Európába.
Gyógyászati szempontból

igen értékes növény. Virágából
készült teája köhögéscsillapító, hurut-

és görcsoldó, enyhe hashajtó. Meghűléses be-
tegségeknél izzasztó hatású. Gátolja a túlzott
gyomorsavképződést, gyomor- és bélfekély
esetén is alkalmazható. Fánk és palacsinta ké-
szítésénél ízesítőként a tésztába keverhetjük,
teakeverékekbe pedig ízjavítóként adagolhat-
juk. Ráncsimító, bőrtónus javító hatása is van,
így előszeretettel alkalmazzák kozmetikumok-
ban. Ha pedig egyszerűen egy kis kényeztetésre

vágyunk, tegyünk a fürdővízbe jó sok akácvi-
rágot. Gyűjtése egyszerű, frissen, a virágzás
kezdetén érdemes leszedni. Ez az időszak má-
jus-június elejére esik. A virágokat a fürtök be-
gyűjtése után fejtsük le a zöldes kocsányról, és
azonnal szárítsuk meg. A megszárított akácvi-
rág kiválóan alkalmas teának. Gyomorsav-túl-
termelés és emésztési zavarok esetén a pana-

szok enyhítésére, megszüntetésére, vagy meg-
előzéscéljából készítsünk teát az akácvirágból
az alábbiak szerint: 2 teáskanálnyi szárított
akácvirágot 2 dl forró vízzel leforrázunk, majd
5 perc elteltével leszűrjük. Íze kellemes, alkal-
manként akár élvezeti teaként is fogyaszthat-
juk.

Vitelki László, Gyógynövény

Előző játékunk megfejtése: A csalán rendkívül gazdag tápanyagokban, vitaminokban és
ásványi anyagokban, különösen vasban, kalciumban, káliumban és kovasavban. Nyer-
tesünk: Soltész Annamária olvasónk a rovat támogatója, a Szerencsi Gyógynövénybolt (Sze-
rencs, Rákóczi út 108.) ajándékcsomagját nyerte. Az ajándékutalvány átvehető a Szerencsi Pol-
gármesteri Hivatal recepcióján. Új kérdésünk: Mikor érdemes begyűjteni az akácvirágot?
Megfejtéseiket június 21-ig postázzák címünkre (3900 Szerencs, Rákóczi út 89.) vagy adják le
a Polgármesteri Hivatal recepcióján.

A HÓNAP GYÓGYNÖVÉNYE: AZ AKÁCVIRÁG

A megyében végbemenő integrációs folyama-
tok következtében szükségessé vált egy egy-
szerű és finanszírozható azonosítási rendszer
bevezetése. Ennek oka, hogy a három korábbi
közszolgáltató mind különböző módon – mat-
rica, chip – azonosította be az ingatlanhaszná-
lókat és a kukákat. A teljes integrációt és a
BMH Nonprofit Kft. megalakulását követően a
2018. évben bevezetésre került a matricás hul-
ladékgyűjtő edényzet azonosító rendszer. A
matrica a hulladékgyűjtő edényzet, ezáltal az
ingatlanhasználó és az általa használt edényzet
űrmértékének beazonosítására szolgál. Továb-
bi előnye, hogy a gyűjtőjárat személyzete az
ürítés alkalmával szemrevételezés alapján el
tudja dönteni, hogy az adott kuka üríthető-e,
azonos-e a matrica adatai a kuka méreteivel.
A cég a szerkesztőségünkhöz eljuttatott tájé-
koztatóban felhívja a figyelmet, hogy a matrica

érvényessége nem jár le és nem kerül minden
évben új kiküldésre. A matricák 2018. évben ke-
rültek legyártásra – valamint a BMH Nonprofit
Kft. 2018. január 1-től látja el a hulladékgazdál-
kodási közszolgáltatáshoz kapcsolódó felada-
tokat – ezért szerepelt a „2018”-as évszám a
matricákon, nem a lejárati dátumot jelöli. A cég
az ingatlanhasználóknak településenként sza-
kaszosan, postai levében, a nyilvántartási ada-
taiknak megfelelő sorszámozott matricát kül-
denek, melyet a vegyes hulladékgyűjtő edény-
zetre kell felragasztani. Több településen ezeket
a matricákat az edényzet átvételekor osztották
ki. A matrica igazolja, hogy az adott ingatlan-
használó a Közszolgáltató fogyasztói adatbá-
zisban szerepel. A hulladékgazdálkodási köz-
szolgáltatást díjfizetés nélkül igénybe vevők ki-
szűrése érdekében a kuka ürítése alkalmával a
szállító jármű személyzete minden esetben el-

lenőrizni fogja a mat-
rica meglétét. Sze-
rencsen az érvényesí-
tő címkével történő
ellátottság megköze-
líti a 90 százalékot,
ezért 2021. június 1-
től kizárólag a matri-
cával ellátott kukák
kerülnek ürítésre. En-
nek a hiányában a
szállítást végző gyűj-
tőjárat személyzete
jegyzőkönyv kiállítá-
sával tájékoztatja az
érintett ingatlanhasz-
nálót.

RECEPTKLUB:
SÜLTPAPRIKA-
KRÉMLEVES

CSAK A MATRICÁVAL ELLÁTOTT
HULLADÉKGYŰJTŐKET ÜRÍTIK
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Rovatunkban ezúttal a sültpaprika-krém-
leves elkészítési módját ismertetjük meg
olvasóinkkal.
Hozzávalók 4 főre: 1 kg kápia paprika vagy
kaliforniai paprika, 1 fej nagyobb hagyma, 4 ge-
rezd fokhagyma, 2 ek olaj, só, bors, 1 tk őrölt
kömény, 3 ek balzsamecet, alaplé vagy víz, 200
ml tejszín.
Elkészítése: A paprikákat 200 fokos sütőbe
tesszük, és 35 perc alatt megsütjük, ezt köve-
tően hagyjuk kihűlni. A hagymát és fokhagymát
megpirítjuk az olajon, a paprikák héját lehúz-
zuk, és eltávolítjuk a magokat, majd hozzáadjuk
a hagymás alaphoz, sózzuk, borsozzuk, meg-
szórjuk a köménnyel, és rálocsoljuk a balzsame-
cetet. Ezután annyi vizet vagy alaplevet adunk
hozzá, amennyi ellepi. Mikor felforrt, botmixer-
rel összezúzzuk, legvégül hozzáadjuk a tejszínt,
amivel újra felforraljuk. Jó étvágyat kívánunk!
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A Zempléni Z.H.K. Nonprofit Kft.
szerkesztőségünkhöz eljuttatott
levelében tájékoztatja a lakossá-
got, hogy 2021. évben Újrahasz-
nálati Központ (ÚK) létrehozásá-
val bővíti szolgáltatási körét,
ezáltan is fejlesztve a Zemplén
térség hulladékgazdálkodási
rendszerét. A Zempléni Újra-
használati Központ fő célja, hogy
megelőzzék a hulladékok kelet-
kezését; a még használható és jó
állapotú tárgyak ne a hulladék-
lerakóba, hanem a környezettu-
datos otthonokba kerüljenek. A
központ a szolgáltatási területek
középpontjában, Szerencsen
nyitja meg kapuit 2021. szeptem-
berében, azonban a tárgyak té-

rítésmentes leadására már 2021. május 4-től le-
hetőség van. A már szükségtelenné vált tárgya-
kat, eszközöket a jelenleg is üzemelő hulladék-
udvarokban, a hulladéktól elkülönítve, a szokásos
nyitvatartási időben veszik át.

A leadható tárgyak köre:
– lakberendezési tárgyak, bútorok,
– sporteszközök pl. kerékpár, labda, roller stb.,
– konyhai eszközök,
– könyvek,
– feleslegessé vált, de még biztonságosan hasz-
nálható (nem elektromos) eszközök.

A tárgyakat, a központ őszi nyitása után jelképes
összegért tudják majd megvásárolni a lakosok.
Az Újrahasználati Központ működéséről további
információk olvashatók a www.zhk.hu/ujrahasz-
nalatikozpont weboldalon.

„Eljött a döntő nap, amelyen két óriási sereg
mérte össze erejét, kísértette szerencséjét. Az
Úr 1241. évének április 12-éje volt. A hajnali köd
jótékony, langyos paplanja már kezdett szaka-
dozni a Sajó ártere fölött, s a párán áttörő első
napsugarak melegét a hátán érezve ébredezett
Tormás. A vitéz Kálmán herceg seregéhez tar-
tozott, tisztségét nézve István lovag fegyver-
hordozója. Egy termetes tölgy töve mellett, a
füvön feküdt, a süppedő láp egy kis szárazula-
tán, amelyet a külvilágtól óvón eltakart a sűrű
sás és nád. Ennek köszönhette, hogy még él.
Ahogy tisztult a feje, úgy jutottak el hozzá a kül-
világ zajai. Mindössze néhány száz méterre volt
az országúttól, ahonnan paták dobogását, lo-
vak nyerítését halhatta, néha pedig ismeretlen
nyelvű hangfoszlányokat hozott a szél. Éjszaka
heves csatát vívtak a Sajó fölött átívelő egyet-
len kőhídért – a tatárral”- kezdődik a regény,
majd folytatódik a szereplők, a szituáció és a
helyszín bemutatásával: „A lustán kanyargó fo-
lyó lejjebb és feljebb kényelmesen terült el a sík
vidéken. A híd két oldalán még az utat is kikö-
vezték, mint a rómaiak egykoron, hogy a rend-

szeresen visszatérő áradások ne tegyenek kárt
benne. Ugrin érsek – aki inkább volt katona,
mint egyházi személy – István vezetésével erős
őrséget rendelt ide, azzal a szigorú paranccsal,
hogyha cserkélő tatárok jönnek felderítésbe, ak-
kor még a zempléni oldalon verjék vissza őket,
ne tudják kifürkészni a magyarokat. Ha pedig
nagy erővel támadnak, akkor szükség szerint
meghátrálhatnak a borsodi partra, de azonnal
küldjenek hírnököt a táborba, hogy kivonulhas-
son az érsek és Kálmán herceg serege a mongol
visszaverésére”

A regény a Muhi és a Borsodi földvár (ma: Ede-
lény) közti térségben és a csata idején, illetve
az azt követő néhány napban játszódik.
Mi a véleménye az alkotásról a történésznek?
„Érdekes és izgalmas történelmi kisregényt tart-
hat kezében az érdeklődő, egy olyan írást,
amely visszarepít bennünket a múltba, a tatár-
járás viharos és kegyetlen időszakába. A törté-
nész végzettségű író tollát ezúttal egy fikció
megírásának szándéka vezérelte: akár így is tör-
ténhetett, akár ez is megeshetett! Írói fantázi-
ájának teret engedve egy könnyen olvasható,
lebilincselő történetet tár elénk, amelynek se-
gítségével bepillantást nyerhetünk eleink hét-
köznapjaiba egy olyan korszakban, amikor a lét
és a nemlét kérdései valóban a véres és kegyet-
len valóságot jelentették. A könyv filmszerűen
meséli el a történetet: miközben megelevened-
nek előttünk a szereplők, az arcok és elvará-
zsolnak a színes leírások, bepillantást nyerünk
a középkori hétköznapokba, megismerhetjük az
akkori viselkedési szokásokat”

Garadnai Zoltán, történész, 
Magyar Nemzeti Levéltár.

Ha felkeltette az érdeklődését az ajánló,
akkor a kötetet megvásárolhatja Miskol-
con, a Szeles utca 35. szám alatt, a Búza
téren, a templom mögött található görög-
katolikus ikon és kegytárgyboltban, fo-
gyasztói ár: 1240 Ft. E-book formátumban,
webshopban megvásárolható 1000 Ft:
www.monimarkt.hu

KÖNYVAJÁNLÓ
A magyar történelem egy kevésbé is-
mert, tragikus eseményével a Muhi csa-
tával és tatárjárással foglalkozik Csontos
László történelmi kisregény trilógiájának
első kötete, az Ezüst kard kék mezőben.
Azokat a hétköznapi hősöket mutatja
be, akiknek köszönhető, hogy népünk
nem tűnt el a történelem viharában.

ÚJRAHASZNÁLATI KÖZPONT NYÍLIK
SZERENCSEN



A szerencsi Sziget Alapítvány a tragikusan fia-
talon elhunyt Kiss Attila gimnáziumi igazgató-
helyettes emlékére, valamint a sportjellegű ter-
mészetjárás népszerűsítése érdekében – immá-
ron 18. alkalommal emléktúrát szervez a Sze-
rencsi-dombvidéken, amelyre szeretettel vár
minden kedves érdeklődőt. Az út során meg-
emlékeznek Csőri István és Szatmáry Ágnes
helytörténeti kutatókról. Az eseményt az ér-
vényben lévő koronavírus szabályok szigorú be-
tartásával tartják meg. 

A túra ideje: 2021. május 29. (szombat)
A túra indítási helye és időpontja: 

Szerencs, Rákóczi-vár, 8 óra.
A túra útvonala: Szerencs, Rákóczi-vár – Árpád-
hegy – Hidegvölgy Monok – záportározó – Ing-
vár – Nagyrépás – Megyaszó, Református pa-
rókia – Megyaszói Református Temető.
Táv: kb. 20 km, szintemelkedés: kb. 100 méter.
Egyéb tudnivalók:
– Visszautazás a túra után különjárati autó-

busszal.
– Monokig jelzett turistaúton, utána jelzetlen
úton haladnak tovább.
– A túrán mindenki saját felelősségére indul.
– A túra során frissítővel szolgálnak Monokon,
valamint a célban is.
– Javasolt felszerelés: bejáratott túrabakancs
(túracipő), tartalék zokni, esőköpeny, kulacs víz,
eü. csomag, sapka a nap ellen.
– Rossz idő esetén is elutaznak a megyaszói te-
metőbe és elhelyezik a megemlékezés virágait.
– Akik úgy döntenek, hogy Monoktól nem
akarják folytatni az utat, azoknak megoldják az
átszállítását Megyaszóra.

A túrán való részvétel szándékát kérik
visszajelezni a szervezőknél: 3900 Szerencs,

Alkotmány út 31. Tel.: +36 30 903 4195.

Jó időt és kellemes túrát kíván 
mindenkinek a Sziget Alapítvány!

KISS ATTILA EMLÉKTÚRA
MOZAIK SZERENCSI hírekhírek 15

A koronavírus-járvány miatt idén a szokásostól
eltérő volt az érettségi. A járványügyi szabályok
szerint az idén elmaradtak a szóbelik. Voltak
olyan szerencsi diákok, akik kifejezetten örültek
ennek, míg mások szerint hátrány, mivel álta-
lában a szóbelin a vizsgázó javíthat az érdem-
jegyén. Május 3-án a reggel 9-kor kezdődött
meg a szerencsi két középiskolában a magyar
nyelv és irodalom érettségi, a járványügyi sza-
bályok maximális betartásával. A magyarérett-
ségi első részében a diákok az 1848/49-es sza-
badságharc szónokairól szóló cikket kaptak
szövegértési feladatnak, a szónokok között
említve Jókai Mórt és Kossuth Lajost. A szö-
vegben szó volt még Széchenyi István és Deák
Ferencről is. Az írásbeli első részéhez egy olyan
feladat is tartozott, amelyben a diákoknak
megadott szempontok alapján egy rövid dol-

gozatot kellett írniuk, ami vagy érvelés, vagy
egy gyakorlati szövegműfaj, például hivatalos
levél. Az érvelési feladatban a videójáték kont-
ra társasjáték témakört kellett összehasonlíta-
ni, a gyakorlati szövegalkotásnál az iskolai diá-
könkormányzat tagjaként egy természetjáró
szakkör indításáról kellett hivatalos kérvényt
írni az iskola vezetőségének. Az írásbeli érett-
ségi első része másfél órás volt. Ezután kapták
meg diákok az esszéfeladatokat. A diákok itt
Mikszáth-novella elemzését, vagy Arany János-
és Tóth Árpád-vers összehasonlító elemzése
közül választhattak. Erre a végzősök 150 percet
kaptak. A gimnáziumban a Szerencsi Híreknek
nyilatkozott diákok szerint egyáltalán nem volt
nehéz a középszintű feladatsor. Május 4-én a
matematika írásbelivel folytatódtak a számon-
kérések. A középszintű matematika írásbeli el-

ső részében 12 feladatot tartalmazott. Ezeken
többnyire egyszerű, alap feladatok voltak, ami-
re 45 perc állt a vizsgázók rendelkezésére. A
második feladatlap a beszámolók szerint már
sokkal nehezebb volt. Ez két A. és B. részre osz-
lott. Az A. három feladatot tartalmazott, a B.
jelűben szintén három feladat volt, de a diá-
koknak csak kettőt kellett megoldaniuk. A má-
sodik feladatlapra 135. perc állt rendelkezésük-
re. Összességében a szerkesztőségünknek nyi-
latkozott diákok szerint nehéz volt az idei ma-
tematika érettségi. Volt, aki a kevés időre, más
a feladatok nehézségére panaszkodott, sokak
szerint nem vették figyelembe a kérdéssor ösz-
szeállításakor, hogy a diákok már régóta ott-
honról tanultak. A történelem írásbelikkel foly-
tatódtak május 5-én szerdán az érettségi vizs-
gák. A középszintű írásbeli 180 percig tartott
a diákoknak egy központi feladatsort kellett
megoldaniuk, amelynek első része egyszerű,
rövid választ igénylő kérdésekből, a második
szöveges (kifejtendő) témákból állt. Idén töb-
bek között az athéni demokrácia, középkori
építészet, Mátyás uralkodása, valamint a má-
sodik világháborúval kapcsolatos kérdéseket
kaptak helyet a középszintű feladatlap első ré-
szében. Az érettségi második felében érintet-
ték a dualizmus kori ipart és a török terjeszke-
dést is. A megszólaló diákok szerint hasonlóan
a magyar nyelv és irodalom érettségihez, ez
sem okozott komolyabb nehézségeket. Május
6-án angol nyelv, 7-én német, 11-én kémia és
földrajz, 13-án biológia, 15-én informatika, 17-
én pedig fizika érettségit tartották.

RENDHAGYÓ ÉRETTSÉGI



A Tatay Zoltán Ifjúsági Sporttelep mellett egy 60
méter széles és 150 méter hosszú kutyafuttatót
alakítanak ki. A területen jelenleg a Szerencsi Vá-

rosgazda Non-profit Kft. munkatársai dolgoznak,
akik a növényzetet távolítják el. Az említett rész
korábban egy elhanyagolt terület volt, ezért a
földterület hasznosításával a város és a lakosság
is nyer. Régi igényük a szerencsi kutyatartóknak,
hogy legyen egy olyan hely, amely nem a belvá-
ros közelében van – hiszen van olyan ember, aki
fél a kutyáktól –, hanem a város külső részén,
ahol a kutyák kedvükre póráz nélkül futkározhat-
nak, játszhatnak a gazdikkal mondta el érdeklő-
désünkre Nyiri Tibor polgármester. Hozzátette: a
cél a kutyafuttatótól egészen a hármas tóig, egy
egységes rekreációs park létrehozása, amely egy
olyan terület, ami a szabadidő hasznos eltöltését
szolgálja. A legtöbb kutyafuttatóra igaz, hogy

rendelkezik házirenddel, ami várhatóan a szeren-
csire is elkészül. A kutyafuttatókra általánosság-
ban igaz, hogy a területre kizárólag veszettség
ellen beoltott, féregtelenített, egészséges kutyát
lehet vinni. Tüzelő nőstény kutyával a futtatóba
belépni csak egyedül, vagy más kutyák gazdái-
nak beleegyezésével lehet. A futtatóban minden-
ki saját felelősségére tartózkodhat. A kutyaürü-
léket a gazda köteles mindig feltakarítani. Parko-
lókat is kialakítanak a személygépkocsival érke-
zőknek.  A kivitelezést teljes egészében a Sze-
rencsi Városgazda Non-profit Kft. saját dolgozó-
ival és járműparkjával végzi el. Ha az időjárás ke-
gyes lesz, legkorábban a nyáron már igénybe is
vehetik a kutyák és gazdáik az új létesítményt.

GAZDÁTLAN TERÜLETEN KUTYAFUTTATÓ ÉPÜL

Hazai környezetben játszott a Szerencs VSE NB
III-as asztalitenisz csapata május 2-án. A szeren-
csiek a debreceni DASE játékosait fogadták. Erő-
fölény tekintetében a vendégcsapat volt az esé-
lyesebb, így a hazai csapatnak a tisztes helytállás
volt a cél. A végeredmény is ennek függvényé-
ben alakult, hiszen a DASE 12-6 arányban diadal-
maskodott. Lövey Ádám 3 mérkőzést nyert, Sá-
rossy Balázs és Zeller Gábor 1-1 győzelemmel já-

rult hozzá a végeredményhez. Ki kell emelni,
hogy a Lövey Ádám – Sárossy Balázs kettős a
páros mérkőzését nagyon szép és tudatos játék-
kal tudták megnyerni. A Szerencs VSE NB II-es
csapata május 15-én Gödöllő gárdája ellen lépett
asztalhoz. Nem indult jól a mérkőzés, hiszen
mindkét páros játékot elveszítették. A meccs vé-
géig kitartott a jó forma keresése, ennek megfe-
lelően alakult a végeredmény is. A szerencsiek

12-6 szenvedtek veresé-
get. Köllő Ábel és Lövey
Ádám 2-2 meccset
nyert. Lehoczki Gábor és
Korály Tibor 1-1 győzel-
met aratott. Az NB III-as
csapat ugyanezen a na-

pon Nyírtétre látogatott, ahol értékes pontokat
szereztek, hiszen döntetlent tudtak elérni, annak
ellenére, hogy az első számú játékosuk nem ját-
szott. Kiemelkedő teljesítmény nyújtott az ifjú Sá-
rossy Balázs, aki mind a 4 egyéni mérkőzését
megnyerte. Zeller Gábor 3 mérkőzéssel tudott
ehhez a sikerhez hozzájárulni, Csorba István pe-
dig, aki betegsége miatt csaknem egy évnyi ki-
hagyás után állt újra asztalhoz, egy pontot szer-
zett. Egy nappal később május 16-án Egerben lé-
pett pályára a szerencsiek NB III-as csapata, ahol
a jóval erősebb gárda ellen a kitűzött cél itt is a
tisztes helytállás volt. Sajnos a papírforma be is
igazolódott, hiszen 16-2 arányban nyertek az eg-
riek. A szerencsiek 2 pontját Sárossy Balázs sze-
rezte.

hírekhírek MOZAIK – SPORT16 SZERENCSI

ASZTALITENISZ ÖSSZEFOGLALÓ

Hazánkban minden év május 10-e a „Madarak
és Fák Napja”. Ez a nap több mint száz éve a ter-
mészet és az élővilág védelmének napja Ma-
gyarországon. A „Madarak és Fák Napja” az
egész természet ünnepe, amikor azt ünnepeljük,
hogy testvérei vagyunk minden élőlénynek a
Földön. Ezen nap alkalmából a Napsugár épület
óvodásai közösen virágokat ültettek, melyeket
a szülők biztosítottak. Az együttes munkán ke-
resztül is arra ösztönözték a gyermekeket, hogy
óvják és ápolják a környezetüket, megszilárdítva
ezzel a környezet tudatosságot. A későbbiekben
szükséges gondozási feladatok, mint például az
öntözés elvégzését követően tudnak majd mun-
kájuk eredményében gyönyörködni. A felhívás-
hoz a Szerencsi Művelődési Központ és Könyv-
tár is csatlakozott, akik az ismertebb madarakról
és fákról helyeztek el rövid ismeretterjesztő pla-
kátokat a Várkertben. Ugyan a madarak és fák
napjának eredete több mint százéves múltra

nyúlik vissza, ennek ellenére drámai módon
fogynak a madarak a magyar táj jelentős részét
kitevő szántókról és gyepekről, amire számos
ornitológus (az állattan madarakkal foglalkozó
tudományága) felhívta már a figyelmet. A kü-
lönböző felmérések alapján 20 év alatt mintegy
32 százalékkal csökkent a szántóföldek madár-
állománya. A madarak és fák megőrzése ezért
soha nem látott mértékben vált fontossá. Az év
madara 2021-ben a cigánycsuk, ami a légykapó-
félék családjába tartozó faj, a mezei verébnél ki-
csit kisebb. Az év fája pedig a lisztes berkenye,
ami középhegység sziklás termőhelyeinek ritka
vadgyümölcsfaja. Virágait sok rovar látogatja,
termését a madarak fogyasztják. Nyiri Tibor, Sze-
rencs polgármestere a jeles naphoz kapcsolódva
hangsúlyozta, hogy a Föld napja testvérünnepe-
ként 1902-ben rendezték meg az első Madarak
és Fák Napját. „Évente egy nap szenteltessék a
madarak és fák védelmében” idézte Herman Ot-

tót, akinek kezdeményezésére 1906-tól hivatalos
ünnepként tartjuk számon Magyarországon is
május tizedikét. Ezen alkalom célja, hogy külö-
nös figyelmet szenteljünk törékeny természeti
kincseinkre, amelyek között élünk. A fa, amely
a legősibb növényszimbólum, a madarak, pedig
az eget jelképezik.

MADARAK ÉS FÁK NAPJA

Fotó: Napsugár óvoda

Fotó: Globo Televízió



A B.A.Z. megyei II. Kelet Felnőtt 23. fordulót má-
jus 1-jén tartották a Tatay Zoltán Ifjúsági Sport-
telepen. A szerencsiek a mezőny egyik legerő-
sebb csapatát, az erdőhorvátiakat fogadták. A
mérkőzésen a bejáratnál a 18 évnél idősebb szur-
kolók csak védettségi igazolvánnyal léphettek be
a pályára, a fiatalabb játékosok azonban szaba-
don beléphettek. Az összecsapást a vendégcsa-

pat kezdte jobban, a 36. percre már háromgólos
előnyre tettek szert. Az első szerencsi gólra a fél-
idő után, a 65. percig kellett várni, ekkor Ternyik
Máté talált a vendégcsapat hálójába. A 82. perc-
ben az erdőhorvátiak újfent gólt rúgtak a sze-
rencsieknek, amire három perccel később Kiss
Krisztián válaszolt egy szerencsi góllal. A vég-
eredmény Szerencs VSE – Erdőhorváti SC 2-4. Az
U19-es csapat 9-0-ra legyőzte az erdőhorváti ifi
csapatot. A 24. fordulóban a szerencsiek idegen-
ben, a Mezőzombor FC ellen játszottak május 9-
én. A hazai csapat végig uralta a játékot, a 87.
percre már három góllal vezettek. A 92. percben
Kiss Krisztián szerezte meg a mérkőzés első és
egyben utolsó szerencsi gólját. A végeredmény
Mezőzombor FC – Szerencs VSE 3-1. A szerencsi
ifi csapat 5-1-re diadalmaskodott. A B.A.Z. Me-
gyei Kupa 2. fordulóját május 12-én tartották
meg a Tatay Zoltán Ifjúsági Sporttelepen. A Sze-
rencs VSE játékosai ezúttal az edelényiek csapa-
tát fogadták. A szerencsi csapatban több U19-es

játékos is lehetőséget kapott bizonyítani: Kovács
Máté, Levik Boldizsár és Dányi Gábor. Az ered-
mény nem tükrözi a valóságot, hiszen a szeren-
csiek jól felépített támadásokkal sokáig nyomás
alatt tudták tartani a vendégcsapatot, ám ezek
közül egy helyzetet sem sikerült gólra váltani. A
rutinosabb edelényiek rendre kihasználták ezeket
az apró hibákat, és ezeknek köszönhetően köny-
nyedén rúgták a gólokat a szerencsi hálóba. A
végeredmény Szerencs VSE – Edelény-Borsod-
szer 0-8. A B.A.Z. megyei II. Kelet Felnőtt 25. for-
dulójában a Szerencs VSE idegenben, Alsózsolca
ellen játszotta soron következő mérkőzését. A
mérkőzést a hazai csapat kezdte jobban, a 23. és
a 31. percben két gólt lőttek a szerencsieknek. A
pihenőt követően a szerencsiek összeszedték
magukat, a 64. percben Kiss Krisztián, két perc-
cel később Kormány Dénes góljával kiegyenlítet-
tek a szerencsiek. A végeredmény Szerencs VSE
– Alsózsolcai KSC 2-2. Az U19-es csapat 4 gólos
vereséget szenvedett.

Az Albrecht-MISKOLCI VSC gárdáját fogadta a
Szerencs VSE női kézilabda szakosztálya május
8-án hazai pályán. Ezúttal védettségi igazolvány
birtokában már ott lehettek a nézők a lelátókon.
A meccs elején négy góllal elléptek a szerencsiek,
a miskolciak megpróbáltak felzárkózni, ám a sze-
rencsiek jól védekeztek, gyors támadásokkal a
félidő végére már hét pontra növelték az előnyü-
ket. A csapatok 22-15 állásnál mentek pihenőre.
A második játékrészben fordult a kocka, egyér-
telműen a miskolciak uralták a játékot. Percről
percre fokozatosan ledolgozták a hátrányukat. A
mérkőzés végére a szerencsiek elfáradtak, sokat
hibáztak, ezért az 55. percre a miskolciak három
gólra megközelítették a hazai gárdát. A meccs
hajrájában mindkét csapat erőn felül teljesített,
végül óriási csatában a szerencsiek bizonyultak
jobbnak. A végeredmény: Szerencs VSE – Al-

brecht-MISKOLCI VSC 37-35. A soron következő
mérkőzés május 15-én Alsózsolcán, a tabella leg-
erősebb csapata, a Borsod Sport Klub ellen volt.
A végeredmény Borsod Sport Klub – Szerencs
VSE 45-25. A tabella végeredménye: Borsod
Sport Klub (Alsózsolca) 22 pont, Albrecht-MIS-
KOLCI VSC 10 pont, Szerencs VSE 9 pont, Mező-
keresztes VSE 6 pont. Az idény legtöbb góljával
a Szerencs VSE játékosa, Katona Beáta büszkél-
kedhet, összesen 158 alkalommal talált a hálóba.
Katona Krisztina edző érdeklődésünkre elmond-
ta, hogy összességében nehéz idényt tudnak ma-
guk mögött, de bármilyen mélyen is voltak, so-
sem hagyták cserben egymást. – Akkor is egy
Család voltunk, amikor a legnehezebb napokat
éltük. Nem kértünk külső segítséget, mi szerettük
volna a magunk erejéből megcsinálni. Végtelenül
büszke vagyok a csapatra. Nem tudjuk sajnos,

hogy mit hoz a jövő, de az biztos, hogy ezt a fan-
tasztikus csapatot, soha nem felejtem el – mond-
ta értékelésében az edző.

A Szerencs VSE felnőtt kosárlabdacsapata május 6-án játszotta az idény
utolsó mérkőzését a Hunyadi Sportcsarnokban. A mérkőzésen az ellenfél
ezúttal Sátoraljaújhely csapata volt. Az összecsapás már nem befolyásolta
a tabellán elért végeredményt, ugyanis a szerencsiek a bajnokság 4. he-
lyen végeztek. Endrész Tamás edző érdeklődésünkre elmondta, hogy a
mérkőzésen már olyan támadási és védekezési formákat gyakoroltak,
amiket majd a következő mérkőzésen a szikszóiak ellen, a hazai pályán
már alkalmazni is tudnak, ugyanis a tabellán mindkét csapat 8-8 ponttal
holtversenyben van a harmadik helyezésért. A végeredmény Szerencs
VSE – STK SE 65-95. A megyei bajnokság végeredménye: Miskolci Egye-
tem 13 pont, STKE SE (Sátoraljaújhely) 11 pont, holtversenyben SZIKLA
(Szikszó) 8 pont, Szerencs VSE 8 pont, Club 96 Tiszaújváros 2 pont.
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LABDARÚGÁS: HAVI ÖSSZEFOGLALÓ

HARMADIK HELYEN VÉGEZTEK A KÉZISEK

A SZIKSZÓIAK ELLEN LESZ A BRONZ DÖNTŐ

Fotó: Szerencs VSE Labdarúgás



Kos: III. 21. – IV. 20.
A temperamentumos Kos számára a jú-

nius mind a munkában, mind pedig a szerelem-
ben, igencsak eredményesnek ígérkezik, azon-
ban fontos, hogy mások nehogy elbizonytala-
nítsák törekvéseiben.

Bika: IV. 21. – V. 20.
A munkája során megelégedettséget
vághat zsebre, a magánéletében nagy

változásokra számíthat, melyeket nem valami
jól visel, akár pozitív, akár negatív irányba moz-
dulnak is el majd a dolgok.

Ikrek: V. 21. – VI. 21. 
A június az Ikrek hónapja. A szerelem te-
rén mindent elsöprő lehet a siker ebben

az időszakban, akár párkapcsolatban, akár ma-
gányosan éli életét. Fontos, hogy Ön lépjen el-
sőként, hiszen energikus kisugárzásának keve-
sen tudnak majd ellenállni. 

Rák: VI. 22. – VII. 22.
A június egy igen fordulatos és ese-
ménydús hónapnak ígérkezik, ráadásul

mindez úgy történik majd, hogy egyszerűen,
szinte képtelen lesz beleszólni az események
alakulásába. Jobban teszi, ha most csak hagyja
magát sodorni az árral.

Oroszlán: VII. 23. – VIII. 23.
Ez a hónap nehézségekkel telinek ígér-

kezik, csak akkor, ha akként is gondol a nem
várt fordulatokra. Amennyiben hagyja, hogy
egy kicsit a kiváló megérzései vezéreljék, máris
könnyebb lesz a nyár első hónapja.

Szűz: VIII. 24. – IX. 23. 
E jegy szülöttei júniusban igazán szipor-
káznak, már legalább is, ami az ötlete-

ket illeti, ugyanakkor a temérdek „ötlet” meg-
valósítására már aligha marad energiájuk, leg-
főképpen azért, mert túl sok van nekik belőle.

Mérleg: IX. 24. – X. 23. 
Remeknek ígérkezik a június hó, legyen
szó munkáról, szerelemről vagy család-

ról egyaránt. Érdemes most kihasználnia a csil-
lagok szerencsés állását, mert a most eszközölt
befektetései magas hozammal térülhetnek meg
a jövőben!

Skorpió: X. 23. – XI. 22.
A jegy szülöttei számára a június igazán
"skorpiósnak", azaz szenvedélyesnek,

érzelmesnek no és persze sikerekkel és kihívá-
sokkal telinek ígérkezik, melyeket nagyon fog-
nak élvezni. Vigyázniuk kell, nehogy túlhajszol-
ják magukat buzgalmukban.

Nyilas: XI. 23. – XII. 21.
A Nyilasokra júniusban rámosolyog a

szerencse, hiszen rendkívül energetikus és vi-
dám, felhőtlen hónap elé néznek. A vakmerő
nyilas most elemében lehet, hiszen nagy nyári
kalandok elé néz. 

Bak: XII. 22. – I. 20.
A június kissé rosszul alakul, s míg a ma-
gánéletében számára kielégítően ala-

kulnak a dolgok, addig a munkájában ez már
koránt sincs így, tehát mindenképpen nehézsé-
gekkel számolhat ezen a területen.

Vízöntő: I. 21. – II.19.
Az elkövetkező hónapban, mind a ma-
gánélet, mind pedig a munka terén, iga-

zán remekül indulnak a dolgok, ám az utóbbit
egy hirtelen, mondhatni a semmiből fakadt
konfliktushelyzet árnyékolhatja be, ezért erre
oda kell figyelnie. 

Halak: II. 20. – III. 20.
A soron következő hónapban, júniusban
a munkában a megfontoltság és a nyu-

galom jellenzi majd, míg a szerelemben a tőlük
alapvetően idegen váratlanság, forrófejűség jel-
lemzi, ami meglehetősen meglepő helyzeteket
eredményezhet majd.

Szerencsi Hírek 2021. június horoszkóp

VÍZSZINTES: 1. Fecske Csaba egyik verséből idézünk
(első rész). 11. Beleegyező, helyeslő válasz. 12. „A” keblek!
13. Gázlómadár. 14. Az áll alatti zsírpárna. 15. Ülnök szélei
nélkül! 16. Antik római pénz. 17. Semmikor. 18. A kukorica-
szem tartalékfehérjéje. 19. Hegység Németországban. 20.
Vívók küzdőtere. 21. Talján. 23. Szaglószerv. 24. Japán és bel-
ga autók jelzése. 26. Kassák egyik lapja volt. 27. Az abc utol-
só betűje kiejtve. 28. Seat modell. 30. Szótlanul elgondolko-
zó. 32. …er- nó: négyes találat a lottón (régies)! 33. …rium:
az ókori államkincstár neve. 34. A szoftverfejlesztésben
használt strukturált elemzés és tervezés technológia rövi-
dítése. 35. Duplán: hazai város! 36. Érlel közepe! 37. Az egyik
szülő. 38. Az információ egysége. 39. Magasabbak, mélyeb-
bek; latinul. 41. Dorka kutyusa.
FÜGGŐLEGES: 1. Mulatság. 2. Perzselés, izzó anyag okozta
folt, seb. 3. Iratkapocs. 4. Tunézia autójele. 5. Ország Ázsiá-
ban. 6. Kávéház volt Budapesten (ott, ahol a hatos megáll).
7. Nemzetközi Együttműködési Alap rövidítése. 8. Római
1050-es. 9. Megfigyeléssel, utánzással megtanul. 10. Fejlő-
dése tetőpontja. 14. Erősen megvastagodott tengelyű fü-
zérvirágzat. 17. Csemege-szőlő fajta. 18. Járványok terjedé-
sének megakadályozására tett intézkedés. 19. Hektár rövi-
dítése. 20. A Szovjetunió vezető napilapja volt. 22. Megha-
tározott alakú vékony lemez. 25. Kékes piros bogyójú ma-
gyar szőlőfajta. 29. Párt! 31. Testben-lélekben kifejlett. 

32. Letétbe helyezett pénzösszeg használatáért fizetendő díj. 33. A versidézet második, befejező része. 34. Leszármazott, ivadék. 35. Rövid és hosszú morzejel.
37. Mangalicatenyésztők Országos Egyesülete rövidítése. 38. Kifutófiú. 40. Irídium vegyjele. 41. Hangtalan tanú!

Előző rejtvényünk megfejtése: „…mint az édes, sárga méz, csorog szép kezére.” Megfejtőnk 1 db csokoládé csomagot nyert: Borbás Mária
olvasónk. A fenti rejtvény megfejtését június 21-ig postázzák címünkre (3900 Szerencs, Rákóczi út 89.) vagy adják le a Szerencsi Polgármesteri
Hivatal ügyfélszolgálatán. A keresztrejtvény helyes megfejtője 1db csokoládé csomagot nyer. A nyeremény átvehető a Szerencsi Polgármesteri
Hivatal ügyfélszolgálatán.
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