
BALLAGÁS
A koronavírus-járvány mi-
att az éven mindkét álta-
lános iskola külön-külön
szervezte meg a ballagó
osztályok ünnepségét, ez-
zel kerülve el a nagy tö-
meg kialakulását. Cikkünk
a 3. oldalon olvasható. 
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FELHÍVÁS!
A büntetőeljárás sikeres-
sége miatt, a rendőrség
kéri azon személyek je-
lentkezését, akiktől isme-
retlenek az elmúlt idő-
szakban különböző érték-
ben csaltak ki pénzössze-
geket. Cikkünk a 15. olda-
lon olvasható.

Hosszú kihagyás után, újra pezseg az élet a Rákóczi-vár udvarán. 
Cikkünk az 5. oldalon olvasható.



A nemzeti összetartozás napján tartottak megemlékezéseket június 4-én,
a Szerencsi Polgármesteri Hivatal előtti Trianoni emlékműnél és a Világö-
rökségi Kapuzatnál. A Trianoni Békeszerződés aláírásának 101. évfordulóján
tartott eseményen Nyiri Tibor, Szerencs város polgármestere köszöntötte
a megjelenteket. A város első embere beszédében kiemelte Magyarország
történelmének egyik legsúlyosabb eseménye mérhetetlenül nagy büntetés
volt az ország számára. Dr. Koncz Zsófia, országgyűlési képviselő arról szólt,
hogy a határon belül és kívül élő magyarokat, csakis egy erős kormány ké-
pes összetartani. A beszédeket követően elhelyezték az emlékezés koszo-
rúját a Trianoni emlékműnél. A megemlékezés délután a Világörökségi Ka-
puzatnál folytatódott. Nyiri Tibor polgármester beszédében hangsúlyozta:
kötelességünk megőrizni a múltunkat, mivel nem tudhatjuk, hogy mit hoz

a jövő. – Az őrségi magyarság gyakorlatilag már beolvadt a szomszédos
országokba, mivel nem őrizte meg a múltját. Fontos, hogy tartsuk a kap-
csolatot a határon túli magyarokkal, hiszen az elmúlt 100 évben rendkívül
sok megaláztatásban volt részük. – Nem szólalhattak meg az anyanyelvü-
kön, mert ebből hátrányuk született, volt olyan időszak a múltban, amikor
Romániában kifejezetten tiltva volt a magyar nyelv használata – mondta
a polgármester. Hozzátette: Szerencs Város Önkormányzata a jövőben még
szorosabbra fűzi kapcsolatát romániai testvérvárosával, Nyárádszeredával.
A polgármester kitért arra, hogy sok évnyi kitartó munka eredménye, hogy
az említett erdélyi várost sikerült az Europart testvérvárosi programba fel-
venni, melynek lényege a résztvevő városok felnőtt lakosainak, de főként
fiataljainak a találkozása, egymás kultúrájának a megismerése. A megem-
lékezésen közreműködött Parajos Tibor tanár és cserkésztiszt, Kretovics
István, Karády István és Eperjesi Ildikó. Az 1920. június 4-i trianoni béke-
szerződés aláírásának évfordulójáról 2010 óta a nemzeti összetartozás nap-
ján tartják meg. A trianoni békeszerződés az első világháborút lezáró Párizs
környéki békeszerződések Magyarországra erőszakolt rendszerének része-
ként, a háborúban vesztes Magyar Királyság és a háborúban győztes an-
tant szövetség hatalmai (Nagy-Britannia, Franciaország, Olaszország) kö-
zött létrejött békeszerződés, amely többek között az Osztrák–Magyar Mo-
narchia felbomlása miatt meghatározta Magyarország és Ausztria, Romá-
nia, valamint az újonnan létrejött Csehszlovákia és a Szerb–Horvát–Szlovén
Királyság új határait. Egyes becslések az új határok megrajzolásával az ős-
honos magyar népességből 300 ezer került Ausztriához, 3,5 millió Csehszlo-
vákiához, 5,3 millió Romániához, 4,1 millió Jugoszláviához. A döntés 23,4
millió lakost érintett, Magyarországon az összmagyarság mindössze alig
kétharmada, megközelítőleg 8 millió fő maradt.
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TRIANON 101. ÉVE – VÁROSI MEGEMLÉKEZÉS

A magyar hősök napja alkalmából tartottak megemlékezéseket május
28-án Szerencsen és Ondon. Az eseményen beszédet mondott Nyiri Tibor
polgármester, aki felhívta a figyelmet, hogy az elesett hősöket sosem
szabad elfelejteni, példát kell vennünk a hazaszeretetükről és bátorsá-
gukról. Hangsúlyozta a mai fiatalságnak hálát kell adniuk azért, hogy
nem kell átélniük azt a félelmet, kilátástalanságot, szomorúságot, amit
még nagyszülőiknek és ükszülőiknek át kellett élniük. A városvezető sze-
rint a mai fiatalok szerencsések mert a térségben nincs háború, béke van,
amire vigyáznunk kell. Nyiri Tibor polgármester elmondta az emberiség-
nek össze kell fognia, és a háborúk helyett rendezniük kell a nézeteltéré-

süket, hiszen hamarosan új közös ellenségekkel kell valamennyi ország-
nak megküzdenie, amely nem mást, mint a globális klímaváltozás, vagy
egy újabb világméretű pandémia. A polgármester megragadta az alkal-
mat, hogy beszédében köszönetet mondjon a jelenkori hősöknek, a men-
tőknek, tűzoltóknak, rendőröknek, katonáknak, ápolóknak, orvosoknak
és minden a védekezésben résztvevő civilnek, akik a koronavírus-járvány
alatt fáradhatatlanul dolgoztak. Az eseményen ökumenikus beszédet
mondott Móré-Taracközi Anna református segédlelkész, Csejoszki Sza-
bolcs görögkatolikus parókus, Szarvas Péter katolikus plébános. Az egy-
házi beszédeket követően koszorút helyezett el Szerencs Város Önkor-
mányzata nevében Nyiri Tibor polgármester. A megemlékezés Ondon
folytatódott, ahol a városatya beszédét követően Galgóczi Ferenczné
szavalatát hallgathatták meg a résztvevők, majd elhelyezték a megem-
lékezés virágait. Ezt követően a szerencsi református templomban is
megemlékeztek Rákóczi Zsigmond fejedelemről és tetteiről. Az esemény
koszorúzással ért véget. Az elesett magyar hősök emlékezetét először
1917-ben iktatták törvénybe, az emléknap erre az évre vezethető vissza,
ekkor már a végéhez közeledett az első világháború. Ekkor mondták ki
először, hogy nemzetünk hősi halottainak kegyeletteljes tiszteletét meg-
felelő módon kifejezésre kell juttatni. A kommunista Magyarországon e
napot nem ünnepelték. A Magyar Köztársaság Országgyűlése 2001-ben
minden esztendő május hónapjának utolsó vasárnapját a Magyar Hősök
Emlékünnepévé nyilvánította.

TISZTELET A MAGYAR HŐSÖKNEK
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A Rákóczi Zsigmond Református Két Tanítási Nyelvű Általános Is-
kola és Alapfokú Művészeti Iskolában június 12-én tartották meg a
ballagási ünnepséget, amit rendhagyó módon a szokásostól eltérően
rendeztek meg a pandémia miatt. A szervezők minden osztálynak külön
ünnepséget tartottak, ezzel kerülve el a nagy tömeg kialakulását. Az ese-
ményen nem volt diáksorfal, és azt sem engedték meg, hogy a ballagók
szülei és hozzátartozói az iskolán belül várakozzanak. A vendégsereg az
intézmény főbejáratával szemben lévő udvaron foglalt helyet. A végzős
diákok ballagási dalokat énekelve, vállukon tarisznyával vonultak ki az is-
kola aulájából. Ezt követően a végzősök felkötötték az emlékszalagokat
az iskola zászlajára és átadtak azt a hetedikes évfolyamnak. Az esemé-
nyen beszédet mondott Ráczné Váradi Éva, az intézmény igazgatója. Be-
szédében hangsúlyozta fájó szívvel búcsúzik az évfolyamtól, amely a pan-
démia miatt egy igazi családdá kovácsolódott össze. Szerinte a szülők, a
pedagógusok és természetesen maguk a diákok is, mindig örömmel gon-
dolnak majd vissza, mennyire összetartó évfolyam volt. Az igazgató végül
sok sikert kívánt a ballagó diákoknak. – A győztes embernek mindig van
terve, minden problémára megpróbál megoldást találni. A győztes azt
mondja nehéz, de nem lehetetlen. A vesztes azt mondja, hogy lehetsé-
ges, de nehéz, és feladja. Ti soha ne adjátok fel – mondta. Kitartó mun-
kájáért és szorgalmáért, a nevelőtestület szavazása alapján, Rákóczi em-
lékplakettet vehetett át Maier Cseperke. Nyolc éven át kitűnő tanuló volt,
hegedűjátékával és színészi alakításaival mindig lenyűgözte a közönsé-
get. A Fölszállott a páva népzenei tehetségkutató televíziós műsorban,
hegedű kategóriában bejutott a középdöntőbe, mellyel öregbítette Sze-
rencs és az iskola hírnevét. A Kiss Attila alapítvány díját idén Mizák Mihály
kapta, melyet Lakatos Marianna, a kuratórium elnöke adott át. Mizák Mi-
hály nyolc éven át kitűnő tanuló volt. Erdeklődése szerteágazó, országos
dobogós helyezések elérésével szintén hozzájárult az iskola hírnevének
öregbítéséhez. Az év „művészetis” tanuló díjat Stefán Luca kapta, amit
Harkályné Kovács Katalin, a művészeti képzésért felelős igazgatóhelyet-
tes adott át. Szerencsi Tehetségekért Alapítvány kitüntetést vehetett át:
Kovács Anna, Kovács Dalma, Ignácz Hanna. A Kulcsár Anita díjat, Ráczné
Váradi Éva adta át, amit Cseresznye Ákos kapott. Az ünnepség végén dí-
jazták továbbá azokat a diákokat is, akik tanulmányaikkal szintén öreg-
bítették az iskola hírnevét. Az év pedagógusa Gál Éva tanárnő lett. A
ballagáson búcsúztatták Naomit is, aki anyanyelvi lektorként tevékeny-
kedett az iskola falain belül, neki köszönhetően számos diáknak sikerült
könnyedén, elsőre megszerezni az angol nyelvvizsgát. Naomi a következő

évtől már egy másik általános iskolában segíti a diáksereget. Az esemé-
nyen beszédet mondott Balázs Pál, református lelkész, aki a ballagók felé
azt mondta, mindig törekedjenek a tökéletességre, ne csak valaminek a
felét akarják, hanem a teljességet. 
Szintén ezen a napon tartották meg a Bolyai János Katolikus Általá-
nos Iskola ballagási ünnepségét. A ballagó osztályok külön-külön bú-
csúztak el az iskolától és pedagógusaiktól. Gaszperné Tilman Edina igaz-
gató beszédében hangsúlyozta, a ballagók vállán lévő tarisznya azt jel-
képezi, hogy útra keltek. Van benne tudás, kitartás, vidámság, akarat, s
alázat. – Meglapul benne a pogácsa, a pénz, amely útravaló, hogy soha
ne kelljen nélkülöznötök, hogy ne szenvedjetek hiányt semmiben. A gör-
be bot jelképezi a támaszt. Mindig legyen valaki az életetekben, szülő,
barát, társ, aki segít, ha szükségetek van rá. S benne van az Isteni gond-
viselés, amire mindig számíthattok. Végezetül még szeretnék Nektek el-
mondani egy rövid történetet, amelyből egyetlen egy szó az, amit vigye-
tek magatokkal és mindig legyen veletek: Egyszer egy indiai hercegnő
édesapjától kapott gyűrűvel felkeresett egy hindu bölcset. Azt kérte tőle,
hogy véssen a gyűrűbe olyan bölcsességet, mely a szomorú napokon vi-
gasztalja, a nehéz napokon bátorítja, a boldog időszakokban pedig óva-
tosságra inti. A bölcs pár nap múlva visszaadta a gyűrűt. Egyetlen szót
vésett bele: elmúlik – mondta. A Kiss Attila alapítvány díját és egyben a
Kalkuttai Szent Teréz tiszteletére alapított Goncsa-láncot, Takács Viktória
kapta. Nyolc éven át kitűnő tanuló volt, aki egy igazi maximalista, ezért
a tanulás mellett a művészeti vonalon is kiemelkedően teljesített. Számos
rangos zenei, művészeti versenyen álhatott a dobogó legfelső fokára,
vagy kapott arany minősítést. Területi, megyei és országos megméret-
tetések alkalmával egyéniben és csapatban egyaránt kiemelkedő helye-
zéseket ért el. A Kulcsár Anita Alapítvány díját Tamás Ákos kapta, amit
Lakatos Marianna, a kuratórium elnöke adott át. Bolyai díjat kaptak: Gu-
lyás Levente, Szabó Luca, Szeretva Anna Edit. Szarvas Péter katolikus es-
peres beszédében hangsúlyozta, hogy a diákok azt az utat, amit ezelőtt
nyolc évvel már elkezdtek, továbbra is merjék hittel, bátor lélekkel, s
őszinte szeretettel továbbvinni. Az éven két pedagógus is búcsúzott az
iskolától. Jászayné Deák Erzsébet, matematika- fizika szakos tanár, aki a
2020/2021-es tanévben a nevelőtestület döntése értelmében „Év peda-
gógusa” elismerésben részesítették. Jászayné Deák Erzsébet, 1984-től
az iskola meghatározó tanára. Búcsúzott továbbá Szentirmai Endréné,
általános iskolai tanító és angol szakos tanár, aki már 1982-től a tantes-
tület tagja volt.
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RENDHAGYÓ BALLAGÁSOK
A koronavírus-járvány miatt az éven már előre sejteni lehetett, hogy a végzős ballagások szervezése mindkét szerencsi
általános iskola részére nehéz feladat lesz.



Június 16-a az 1956-os vértanúk emlék-
napja. Hatvanhárom évvel ezelőtt 1958.
június 16-ai napon hajnalban végezték
ki Nagy Imre miniszterelnököt. Sze-
rencs Város Önkormányzata szűk kör-
ben „csendes megemlékezést” tartott
Nagy Imre mellszobránál, ahol Nyiri
Tibor, Szerencs város polgármestere,
Szabó István alpolgármester és Dr.
Krajnyák Rita jegyző helyezték el a
megemlékezés koszorúját. Harminc-
két évvel ezelőtt 1989. június 16-án
temették újra Nagy Imrét és négy

társát, Gimes Miklóst, Losonczy Gé-
zát, Maléter Pált és Szilágyi Józsefet Buda-

pesten a Hősök terén, a Műcsarnok lépcsőin ravatalozták fel. Volt egy
hatodik koporsó is, amely a forradalom többi áldozatára emlékeztetett.
Az 56-os forradalom leverése után a Kádár-rendszer a szabadságharcot
ellenforradalomnak minősítette. 1958. június 9-én kezdődtek a zárt tár-
gyalások, végül Nagy Imrét és társait mindössze hat nap alatt halálra ítél-
ték. A korabeli lapok szerint az 1989-es újratemetésen százezernél is több

ember vett részt, annak ellenére, hogy sokukat azzal fenyegették meg
miszerint, ha jelen vannak az eseményen elbocsájtják őket a munkahe-
lyükről. Nagy Imre és társainak újratemetését a résztvevők később úgy
értékelték, mint a kommunista rendszer fináléját. A sors fintora, hogy
ugyanezen a napon halt meg 77 éves korában Kádár János, aki 33 éven
át Magyarország első számú vezetője volt.

CSENDES KOSZORÚZÁS

A Tokaji Bornapok keretén belül június 5-én
délután átadták a polgármesterek borát, a Pa-
ulay Ede Színházban. Tokaj-Hegyalja 27 telepü-
lésének vezetőjét Posta György, Tokaj polgár-
mestere köszöntötte, majd hangsúlyozta büsz-
ke arra, hogy a települések vezetői évről-évre
tanúbizonyságot adnak az összetartozásukról.
Dr. Koncz Zsófia országgyűlési képviselő beszé-
dében szintén a térség összefogásának a fon-
tosságát hangsúlyozta, majd ezt követően elő-
adások keretében ismertették Tokaj-Hegyalja
és a Zemplén térség fejlesztésére szánt, közel
150 milliárd forintos fejlesztéseket és beruhá-
zásokat. Elhangzott: a fő cél az, hogy Tokaj-He-
gyalja és a zempléni régió váljon Magyarország
– Budapest és a Balaton után – a legjelentő-
sebb turisztikai központjává. Többek között
élénkítik a térség gazdaságát, állandó négyév-
szakos programokat szerveznek, népszerűsítik

a borkultúrát, szálláshelyeket hoznak létre a tu-
ristáknak. Azért, hogy ez még könnyebben
megvalósuljon fejleszteni fogják közlekedési
infrastruktúrát is. A pénz több mint harmadát,
52 milliárd forintot különítenek el erre a célra.
A beszédekben elhangzott, hogy az egyik leg-
sürgetőbb feladat a harminchetes főút Sze-
rencs-Sátoraljaújhely közötti szakaszának a tel-
jes rekonstrukciója. A régióban 300 km közút-
hálózat utoljára 30-40 éve volt felújítva. Emel-
lett a helyi hegyközségi tanács és az érintett
önkormányzatok bevonásával 8 hegyközség
5.500 hektárnyi terműterületét kötik majd ösz-
sze új útburkolattal, erre összesen 5,75 milliárd
forintot szánnak. Korszerűsítik a Tokaji-Hegyal-
jai Egyetemet is, ahol modern környezet várja
majd többek között a szőlész-borász képzésre
jelentkező fiatalokat. 150 km hosszan kerékpá-
rút is épül. A cél az, hogy Tokajtól egészen Kas-

sáig el lehessen tekerni kétkerekűvel. Az elő-
adások után átadták a Polgármesterek Borát
a borvidék polgármestereinek. Nyiri Tibor, Sze-
rencs város polgármestere érdeklődésünkre el-
mondta büszke, hogy Szerencs is a 27 Tokaj-
hegyaljai település közé tartozik. – Azt gondo-
lom, hogy az említett fejlesztések a térség elő-
nyére válnak, hiszen a koronavírus-járvány
okozta gazdasági nehézségek miatt erre most
égető szükség van. Bízom benne, hogy a beru-
házások végeztével több turista látogat el Sze-
rencsre is – hangsúlyozta. A Polgármesterek
Bora kereskedelmi forgalomba nem kerül, kizá-
rólag reprezentációs célokat szolgál. A hegyal-
jai összefogást jelképezi, az alapanyagként
szolgáló szőlőt és aszút minden ősszel a Tokaj-
hegyaljai Szüreti Napokon adják össze a tele-
pülésvezetők. A Polgármesterek Borából min-
den évben több ezer palack készül.

ÁTADTÁK A POLGÁRMESTEREK BORÁT
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Gyermeknapot tartottak május 26-27-e között a
Szerencsi Óvoda és Bölcsőde Napsugár és Gyár-
kerti épületében. Nyiri Tibor, Szerencs város pol-
gármestere, Szabó István alpolgármester és Gá-
bor Zsuzsanna önkormányzati képviselő színes
ceruzákkal, papírokkal, filctollakkal, labdákkal és
homokozó készlettel kedveskedtek a gyermek-
eknek. Az intézmény nevében az ajándékokat
Kecskésné Nagy Edit igazgató vette át, aki meg-
köszönte a felajánlásokat. A gyermeknap alkal-
mával az óvodásoknak különböző szórakoztató
és ügyességi feladatokkal készültek az óvodape-
dagógusok. Többek között volt kötélhúzás, ug-
róiskola, mászóka, trambulin, csillámtetoválás,
arcfestés és lufihajtogatás. A gyermeknapot
szinte már a világ összes országában ünnepnap.
Az első ilyen nemzetközi gyermeknapot 101 éve
Törökországban tartották meg. Az ENSZ köz-
gyűlése 1954-ben javasolta, hogy minden ország
tartsa meg az egyetemes gyermeknapot június
1-jén, vagy egy hozzá közeli időpontban. Ma-

gyarországon a gyermeknapot – korábban gyer-
mek hétnek hívták – általában május utolsó va-
sárnapján tartják meg. Az ünnep célja, hogy
megemlékezzenek a világ gyermekeinek testvé-
riségéről és egymás közti megértésről, valamint
a gyermekek jóléte ér-
dekében kifejtett küz-
delemről. Két ország-
ban, Japánban és
Oroszországban kifeje-
zetten nagy ünnepnek
számít. A Szerencsi
Művelődési Központ
és Könyvtár május 30-
án szervezte meg a
gyermeknapot, amely
az első nagy rendez-
vénynek számít a pan-
démiát követően. Ki-
rály Judit, megbízott
intézményvezető ér-

deklődésünkre elmondta, hogy 2020. november
óta szinte alig volt saját bevétele az intézmény-
nek. Azonban arra törekedtek, hogy gyermek-
nap továbbra is ingyenes maradjon, ezért igye-
keztek a saját eszközeikkel, dolgozóikkal meg-
szervezni az ünnepnapot, valamint számos fel-
ajánlást kaptak helyi magánszemélyektől és vál-
lalkozóktól. A belépés ingyenes volt és a gyer-
mekeket sok program várta, többek között arc-
festés, hajfonás, csillámtetoválás, ugrálóvár,
ügyességi versenyek, rejtvényfejtés. Népszerű
volt a futóverseny, amely olyan sikert aratott,
hogy a szervezők úgy döntöttek, több ilyen
sportversenyt szerveznek a jövőben. A verse-
nyen résztvevő gyermekek plüssfigurákat és ok-
levelet kaptak. Hasonló népszerűségnek örven-
dett a gumikerekű kisvonat, amely városnéző
túrára vitte a szórakozni vágyókat. A nap végén
közös tánctanulásban lehetett részt venni, majd
a Fantáziamalom nevű családi színház előadása,
és Karády István gyermekdalai szórakoztatták a
kicsiket és nagyokat.
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GYERMEKNAP SZERENCSEN

Szerencs Város Önkormányzata városszépítő feladatok elvégzésére 2021.
július 1. napjától, augusztus 31. napjáig, a 16-25 életév közötti nappali ta-
gozaton tanulói vagy hallgatói jogviszonnyal rendelkező és azt igazolni
tudó diákok foglalkoztatását tervezi. A foglalkoztatás napi 6 órában,
szakképzettséget nem igénylő munkakörben történik. Munkabér: bruttó
125.550 forint. Jelentkezni személyesen a Szerencsi Polgármesteri Hiva-
talban a 3900 Szerencs, Rákóczi út 89. címen vagy telefonon a 47/565-
200-as számon lehet Nagy Melinda és Tóth Izabella hivatali ügyintézők-
nél. A jelentkező diákok foglalkoztatásra irányuló vagy vállalkozási jog-
viszonnyal nem rendelkezhetnek. A diákmunkára jelentkezők 2021. június
15. napjától a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Szerencsi
Járási Hivatal Foglalkoztatási Osztályán (3900 Szerencs, Kassa utca 23.)
szolgáltatást kérőként igényelhetik nyilvántartása vételüket, mely a fog-
lalkoztatás feltétele.

DIÁKMUNKÁRA VÁRJÁK
A FIATALOKAT
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A Magyar Vöröskereszt Szerencsi Területi Szervezete véradást tartott
május 28-án a Rákóczi-vár árkád termében, ahová 48 önkéntes érke-
zett. Nyiri Tibor Szerencs város polgármestere, Szabó István alpolgár-
mester, Kiss Dezső, Rábainé Végh Anett és Profáncsik Sándorné kép-
viselők is jelen voltak az eseményen, hogy ezzel is követendő példát
mutassanak. Laták Kamilla, megyei koordinátor hangsúlyozta, hogy
most még nagyobb szükség van önkéntesekre, mint korábban bármikor.
– A nyitásnak köszönhetően még nagyobb lett a készítmények iránti
igény. Aki teheti a közeljövőben jelentkezzen véradásra. A kórházak
teljes kapacitással dolgoznak, ugyanis rengeteg elhalasztott műtét ke-
rül most bepótlásra – mondta el érdeklődésünkre Laták Kamilla. Ön-
kéntesnek csak az jelentkezhet, aki már elmúlt 18 éves, de még nincs
65 esztendős, testsúlya eléri az 50 kg-ot, viszont nem haladja meg a
140 kg-ot (erről a kivizsgáló orvos dönt). Első alkalom esetén a felső
korhatár 60 év. A nők évente 4, a férfiak maximum 5 alkalommal ad-
hatnak. Másik fontos kritérium, hogy alkalom között legalább 56 nap-
nak el kell telnie, ugyanis ennyi időre van szüksége a szervezetnek,
hogy regenerálódjon. A teljes beavatkozás adminisztrációval együtt kö-
rülbelül 1 órát vesz igénybe, amely nem minősül laboratóriumi minta-
vételnek, tehát nem kell éhgyomorral érkezni. A beavatkozást egy or-
vosi vizsgálat előzi meg. Egy véradás során 450 ml (±10%) vesznek le,
így ezt a mennyiséget a szervezet könnyedén tudja pótolni. Maga a
beavatkozás csak 5-12 percig tart. A vér nélkülözhetetlen a rászoruló
betegek gyógyításában, az életmentésben. A tudomány mai állása sze-

rint semmi mással nem pótolható, mesterségesen nem állítható elő. A
hazai egészségügyi intézmények ellátása éves szinten nagyságrendileg
390.000 önkéntessel biztosítható. Transzfúzióra elsősorban a nagy vér-
veszteséggel járó balesetek sérültjeinek ellátásakor, műtétek során van
szükség, ill. számos súlyos betegségnél. A véradás során levett vérből
előállított legrövidebb lejáratú készítmény (trombocita készítmény) csu-
pán 5 napig használható fel, ezért nagyon fontos, az önkéntesek folya-
matos jelentkezése.

AZ ÉLETMENTŐ VÉRADÁS

A Szerencsről Sátoraljaújhelyre május 31-én este 20:21-kor elindult (5228-
as számú) személyvonat a végállomásra történő beérkezés előtt, 21:10-
kor egy kamionnal ütközött. Az átjáróban a fénysorompó jól működött
a balesetkor. Három utas és szolgálatot teljesítő ugyanennyi vasutas tar-
tózkodott a vonaton, közülük a mozdonyvezető súlyosan, de nem élet-
veszélyesen sérült meg, őt kórházba szállították. A vonaton mások nem
sérültek meg. A kamion orosz-észt állampolgárságú sofőrje könnyebben
sérült meg. A helyszínelés még aznap este megkezdődött. Az ütközés
következtében a vonat kettészakadt és az egyik kocsi kisiklott, leszakadt
a felsővezeték, a sorompó oszlopai kidőltek, a biztosítóberendezés ká-
belei, az átjáró és a vasúti pálya is megrongálódott. A műszaki mentés
alatt pótlóbuszok közlekedtek Sátoraljaújhely és Sárospatak között. Az
átszállások miatt 15-30 perccel volt hosszabb a menetidő. A balesetben
kisiklott vezérlőkocsi súlyosan rongálódott, emiatt a kiemelése több napig
tartott. A roncsot csak július 2-án kora estére sikerült a vasúti pályára

emelni. A vasúti daru elvonulása után éjszaka kezdték meg a felsővezeték
helyreállítását. A forgalmi június 3-án a hajnali órákban állt vissza, reggel
még néhány vonatot érintett a korlátozás, utána az eredeti menetrend
szerint közlekedtek már a vonatok a Szerencs-Sátoraljaújhely vonalon.

Egy kölyökróka esett
május 26-án egy sze-
rencsi aknába. A Sze-
rencsi Hivatásos Tűzol-
tó Parancsnokság mun-
katársai kimentették a
rémült rókát, sérülés-
nek nyoma sem volt, az
állat ezután a helyszín-
ről szabadon távozott.
Az utóbbi időben egyre
többször fordul elő,
hogy Szerencs külterületein vagy akár a belvárosban rókát látnak. A vadon
élő állatok természetes élőhelyeinek fogyatkozása és a közterületekre ki-
dobott élelmiszermaradékok, a házi kedvenceknek kitett eledelek, egyaránt
a lakott településrészekbe irányítják a rókákat. Elfogása nem egyszerű, hi-
szen az állatnak szánt csapdába a macskák is könnyen belesétálnak. Meg-
előzés szempontjából fontos, hogy a háztartási hulladékot, főleg a felesle-
gessé vált élelmiszermaradékot gondosan el kell zárni szemeteszsákokban
és szeméttárolókban, továbbá éjszakára nem szabad kint hagyni az udva-
ron vagy a közterületeken állateledelt kóbor macskák, kutyák számára. Ha
rókát látunk a városban, nem szabad etetnünk, ne próbáljuk megsimogatni
vagy megfogni, tilos kergetni!

KAMIONNAL ÜTKÖZÖTT A VONAT

KÖLYÖKRÓKÁT MENTETTEK

Fotó: Vajda János MTI

Fotó: magánarchívum



Szerencsen, a Rákóczi úton, a Posta előtt ta-
lálható gyalogosátkelőnél június 10-én átadták
az új sárga villogókat, és sárga fényvisszaverő
kerettel kiegészített gyalogosátkelő táblákat.
Az említett helyen, legutóbb 2021. március 8-
án történt halálos kimenetelű gázolás. Dr.
Koncz Zsófia képviselő asszony javaslatára –
aki azonnal megkereste a Magyar Közút Non-

profit Zrt.-t – Szerencs Város Önkormányzata
úgy döntött, hogy az említett átkelőt bizton-
ságosabbá teszi. Az említett helyen, legutóbb
2021. március 8-án történt halálos kimenetelű
gázolás. Szerencs Város Önkormányzata ekkor
döntött úgy, hogy az említett átkelőt bizton-
ságosabbá teszi. A munkálatok már májusban
elkezdődtek, akkor az úttestet felvágták, hogy

a sárga villogóknak biztosítsák az áramforrást.
Ezt követően a Magyar Közút Nonprofit Zrt.
szakemberei felszerelték az említett villogókat
és sárga kereteket. Az átadáson jelen volt dr.
Koncz Zsófia, országgyűlési képviselő, Nyiri Ti-
bor, Szerencs város polgármestere, valamint
Peiker Tamás (fotónkon jobbra), a Magyar Köz-
út Nonprofit Zrt. Borsod-Abaúj-Zemplén me-
gyei igazgatója. Beszédükben elmondták, kö-
zös erővel együtt sikerült egy biztonságosabb,
a gépjárművezetők figyelmét jobban felhívó
gyalogosátkelőt kialakítaniuk. A jövőbeli ter-
vek szerint nagyobb fényerejű megvilágítást
kapnak a zebrák is, amihez átalakítják a köz-
világítás lámpáit.  A KRESZ-előírások szerint a
jármű vezetőjének a kijelölt gyalogos-átkelő-
helyeket csak fokozott óvatossággal és olyan
sebességgel szabad megközelítenie, hogy
adott esetben a gyalogos részére elsőbbséga-
dási kötelezettségének maradéktalanul eleget
tudjon tenni. A sebesség helyes megválasztása
a zebra megközelítésekor alapvető fontossá-
gú. A tervek szerint rövidesen Ondon is kiala-
kítanak a gyalogosok biztonságosabb átkelé-
sét szolgáló zebrát.

A BIZTONSÁGOSABB
ÁTHALADÁSÉRT

A Hegyalja Kapuja Mozgáskorlátozottak és Fogyatékkal Élők Egyesülete
június 18-án szervezte meg hagyományos, vidám, főzéssel egybekötött
programját. A juniálist az ondi Árpád-hegyi horgásztavon rendezték meg.
Az eseményen részt vett Dr. Koncz Zsófia, a térség országgyűlési képvi-
selője és Szabó István, Szerencs város alpolgármestere. Rövid beszédük-
ben mindketten kiemelték, hogy elkötelezettek a mozgáskorlátozottak
támogatása ügyében, és az egyesület a jövőben is számíthat a támoga-

tásukra, hiszen a mozgáskorlátozottak vagy a fogya-
tékkal élők mindennapja korántsem könnyű, ezt a
terhet szeretnék valamelyest csökkenteni szá-
mukra. A beszédeket követően bemutatkozott
a civil szervezet új elnöke, Zvolenszki Sándor-
né (fotónkon), aki február 8-tól tölti be a vezetői
tisztséget Koroknay Károly sajnálatos halála után.
Az egyesület működésének a célja a fogyatékosság-
gal élő, ezen belül elsősorban a súlyosan mozgássérült emberek társa-
dalmi életben való egyenrangú részvételét segíteni. Továbbá a fogyaté-
kosságból eredő sajátos érdekek képviseletét, szükség esetén védelmét,
civil szervezeti keretek közt működő segítség, támogatás nyújtása, me-
lyet a társadalmi gondoskodási és ellátó rendszer mellett, leginkább az
ugyanezen hátrányokkal élő emberek által létrehozott civil szervezetek
segítségével és közreműködésével. Az elnök elmondta, hogy a rendez-
vény elsődleges célja az volt, hogy az egyesület régi és új tagjai megis-
merkedjenek egymással és finom ebéd mellett egy jót beszélgessenek a
hosszú karantén időszak után. Elhangzott, hogy egyre többen keresik fel
az egyesületet a tagok száma évről évre növekszik. A Hegyalja Kapuja
Mozgáskorlátozottak és Fogyatékkal Élők Egyesülete jó hírnévnek örvend
a térségben, mindenben igyekeznek segíteni régi és új tagjaiknak, külön-
böző pályázatokba vonják be őket, amely által megkönnyítik az életüket.
Az öröm azonban nem volt felhőtlen a juniálison, ugyanis az egyesület
korábbi elnökéről Koroknay Károlyról és egyik munkatársukról Stajz Pi-
roskáról is megemlékeztek.
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Szerencsen a régi Városháza jeles épülete a Rákóczi út
63. alatt valamikor az 1800-as évek vége felé épülhe-
tett, ekkor kapott elegáns és megfelelően rangos házat
a magas Hivatal. Később községgé minősítették, s csak
1985-ben szerezte vissza városi rangját Szerencs. A
szocializmus évtizedeiben a Tanács az egykori Szolga-
bírói Hivatal épületében működött, s mikor bementem
és érdeklődtem, hogy „Az Elnök úr bent van?”, a tit-
kárnői válasz mindig ez volt: „A Tanácselnök elvtárs
várja”. A korszellem később utolért, ma már úrnak szólítjuk a polgár-
mestert is, az ’elvtárs’ az illegalitás területére húzódott vissza.
Az 1990-s évek elején az önkormányzatiság létrejöttével az ellátandó te-
lepülési feladatok megnövekedtek – az MSZMP feladatai pedig szeren-
csésen lecsökkentek –, így azután Magda Gábor polgármestersége alatt
a város megvásárolta a pártház épületét, hogy a hivatalt méltó helyen
és elegendő alapterületen tudja elhelyezni. Az épület a város központjá-
nak egyik legérdemesebb pontján van, a főutcának ez a szakasza mindig
kiemelt szereppel rendelkezett, a Rákóczi-vár, a templomok, a kereske-
dőházak és iskolák kijelölték azt a szellemi és forgalmi csomópontot, ami
a Városháza funkcióhoz is szükséges.
A területen a régi térképek tanúsága szerint már az 1700-as évektől egy
nagyobb épület állott, ami az utazók részére fogadó, vagy kocsiszín le-
hetett, mivel itt ment el mellette az egykori Miskolc-Sátoraljaújhelyi főút
(ezt a szerepet csak az 1950-es évektől vette át az akkor újonnan épült
37-es). Az egykori nagy épület helyén létesült a korszellemnek megfele-
lően egy a fogadónál is nagyobb pártház, valamikor az 1970-es években.
A ház kívülről sematikus cipősdoboz megjelenésű volt, mint abban az
időben a legtöbb iskola, hivatal, trafóház, garázs, ravatalozó és bármilyen
más épület. A belső elrendezése, az alaprajza azonban logikus és tiszta
szerkesztésű, középen egy előcsarnoknak, várónak is alkalmas széles fo-
lyosó, az egyik végén a főbejárattal, a másik végén pedig a lépcsővel,
mely az emeletre és az épület fő pontján kialakított nagyterembe veze-
tett. A homlokzatok is tükrözték a belsőt, a hosszoldalakon hosszú ab-
laksávokkal, a bejáratnál kétszintes üvegfallal, a nagyteremnél sok ab-
lakkal.

Az önkormányzati feladatok további bővülésével szükségessé vált egy
további emeleti szint építése a korábbi lapostetőre, és ez alkalmat adott
arra, hogy a rossz emlékeket idéző homlokzat is megújuljon, a pártházból
Városháza váljon. A 2002-ben készült emeletráépítés és homlokzati át-
alakítás az épület kevés jó adottságát felhasználta, és arra épülve egy
településképbe illeszkedő, középület megjelenésű komoly kompozíciót
hozott létre (tervezője Salamin Miklós építész volt). A bejárat melletti
tégla homlokzati részeket fölfele tovább folytatva, egy tégla mintázattal
ellátott félkör lezárású oromfalat hozott létre, amely modern formában
idézi meg a régi városi középületek oromfalas megjelenését. A főbejá-
ratot pedig kihangsúlyozta egy fagerendás bejárati tetővel, megadva ez-
zel a megérkezés emelkedett hangulatát. Az épület másik végében lévő
nagyterem fölé egy városházi tanácsterem készült, belső íves mennye-
zettel, amely szintén a több száz éves városházák nagytermeit idézi meg,
és kellő méltóságot ad az önkormányzat fontos döntéseihez. Ez a tanács-
terem a külső homlokzaton is megjelenik egy üvegfal, és egy nemes és
exkluzív titánlemez burkolat modern felületi játékával. 
Ha ránézünk a szerencsi Városházára, gondoljunk arra, hogy sematikus,
csúnya épületből is lehet nagyszerűt és rangosat létrehozni, a jó adott-
ságok megtartásával, és a rosszak átformálásával. Jelenleg az épület fel-
újítása zajlik, amely egy ragyogó alkalom lehetne egy további szépülés
felé, például, hogy lekerüljön a sok és zavarosan elhelyezett kültéri klí-
maegység, de megmaradjanak a ház értékei, a díszes tégla homlokzati
oromfal és homlokzat, a titánlemez mintás burkolat. A felújítási terveket
még nem láttam, a tervező úgy látszik, szégyelli megmutatni…

Salamin Ferenc

A nyitott szemmel és nyitott szívvel sétáló
ember minden épület, kerítés, vagy parkrész-
let mögött egy hosszú történetet lát, a jelen
állapot ennek a történetnek csak egy kime-
revített pillanat. Ha belegondol abba, hogy
mi történhetett a városnak azon a jeles pont-
ján az elmúlt évtizedekben, évszázadokban,
akkor akár a jövőjét is meg tudja sejteni.
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– Mesélj a gyerekkorodról! Hol nőttél fel, és
később merre tanultál?
– Szerencsen nőttem fel, csodálatos szüleim,
testvérem, és anyai nagymamám ölelő szerete-
tében. Igazi felhőtlen gyerekkorom volt, az Alkot-
mány utcában szocializálódtam, amelynél izgal-
masabb, pezsgőbb utcát nem is kívánhattam vol-
na. Szinte állandóan a szabadban voltunk, több
korosztály együtt, rengeteg programot szervez-
tünk: kosaraztunk, fociztunk, bújócskáztunk este
pedig a csillagokat néztük. A kosárlabda iránti
rajongásom a Rákóczi Zsigmond Általános Iskola
szabadtéri pályáján kezdődött. Számtalanszor
előfordult, hogy napi nyolc órát töltöttünk ott jó
és rossz időben egyaránt. Bár már ritkábban fo-
gom a kezembe a labdát, a játék iránti szenve-
délyem végig kíséri az életemet. Tanulmányaimat
az említett általános iskolában kezdtem, majd a
Bocskai István Gimnázium hatosztályos tagoza-
tán folytatva tettem érettségi vizsgát. Mindkét
intézménybe nagyon szerettem járni, életre szóló
élményeket, tapasztalatokat szereztem. A mai
napig a legjobb barátaimat innen kaptam. A gim-
náziumot követően a Miskolci Egyetem Műszaki
Földtudományi Karára nyertem felvételt, ahol
földtudományi mérnökként végeztem. Felsőfokú
tanulmányaim során számos ismeret megszerzé-
se mellett, elsősorban a megújuló energiákról
szóló tantárgyak álltak a legközelebb a szívem-
hez. Az egyetemet követően több szektorban is
dolgoztam: a családi vállalkozástól az államigaz-
gatáson át a versenyszféráig, bel-és külföldön
egyaránt.
– Az Amerikai Egyesült Államokban is éltél.
Milyen élmények értek, mivel foglalkoztál?
– Az államok fővárosában, Washington D.C.-ben
több mint három évet éltem. Gyerekkori álmom
vált valóra azzal, hogy a világ egyik vezető ha-
talmának mindennapjaiba igazán mélyen bele-
láthattam, számtalan autentikus élményt szerez-
ve. Volt szerencsém eljutni 28 államba, az USA
természeti szépségeinek egy részét megcsodálni,
különleges emberekkel találkozni, az őslakosok-
tól a világsztárokig. Többek között megadatott,
hogy egy amerikai nyelviskolában tanulhattam,
ahová előtte még járt magyar diák, Felemelő ér-
zés volt látni, hogy az iskola falára felrakták a ma-
gyar zászlót, amely azóta is megtalálható ott.
Természetesen igyekeztem eljutni minél több
profi kosárlabda mérkőzésre, illetve játszottam
helyi csapatban szintén első magyarként. Bárho-
vá utaztam mindig nálam volt a Szerencs-Ond

zászló, így kicsit a szerencsiek és az ondiak is ott
voltak velem, igyekeztem Szerencs és a térség
hírnevét magammal vinni. Kezdetben egy étel-
szállítmányozó cégnél dolgoztam, később a was-
hingtoni magyar nagykövetségen szolgálhattam
hazámat külgazdasági attaséként.
– Mit tapasztaltál, milyen az amerikai élet,
milyen volt a világ egyik legfontosabb fővá-
rosban lakni?
– Az amerikai életről, életérzésről könyvet lehet-
ne írni. Az Egyesült Államok a lehetőségek hazá-
ja, számomra fantasztikus ország. Az „Ameriká-
ban kolbászból van a kerítés” mondás azonban
tapasztalataim szerint nem helytálló. Munkát vál-
lalni és letelepedni nagyon nehéz abban az eset-
ben, amennyiben egy kinti munkáltató nem várja
és intézi el a munkavállaláshoz és a letelepedés-
hez szükséges engedélyeket. Helyi kapcsolatok
hiányában nagyon nehéz azonnal kvalifikált állást
találni, ugyanakkor képesítés nélkül végezhető
lehetőségek garmadája várja a potenciális mun-
kavállalót, amiből nagyon nehéz megélni, csak
keservesen és sok idő elteltével lehet egyről a
kettőre jutni. Az amerikai cégnél papíron heti 48
órában, a valóságban, heti hat napban dolgoz-
tam napi 10-12 órát, évi 7 nap szabadsággal. Je-
lenleg a munkavállalók nem rendelkeznek szö-
vetségi törvények által egységesen garantált fi-
zetett szabadsággal, illetve pihenőnapokkal. Az
esetek zömében a foglalkoztatók saját belátásuk
szerint dönthetnek az adható szabadságokról.
Minden nehézség ellenére élveztem a munkám,
a kollégáim kedvesek, nyitottak és segítőkészek
voltak, igyekeztem a lehető legtöbb tudást elsa-
játítani. Amikor a fővárosról beszélünk fontos,
hogy Washington D.C.-t említsünk, hiszen ha le-
hagyjuk a kerületi minősítést, akkor könnyen ösz-
szetéveszthető az északnyugati parton elhelyez-
kedő Washington állammal. A főváros szervezett,
impozáns, európai hangulatú város, változatos
építészeti stílussal, hatalmas parkokkal. Számos
náció él együtt, közöttük a spanyol-ajkúak van-
nak döntő többségben.
– Ha jól tudom a szerencsi térségből te vol-
tál az első külgazdasági attasé. Mi a felada-
ta az attasénak?
– Rendkívül sokrétű volt a tevékenységem. Na-
gyon leegyszerűsítve olyan üzleti információ és
partnerkapcsolat közvetítő, akinek a legfonto-
sabb feladata, hogy érvényesítse Magyarország
külgazdasági érdekeit, és segítse a magyar vál-
lalkozókat az amerikai piacra történő kijutásban

a fogadó országban – esetemben az USA-ban –,
valamint ösztönözze az amerikaiakat Magyar-
országon történő befektetésre. Kiemelve né-
hány irányvonalat, többek között a külgazdasá-
gi attasé tájékoztatást nyújt az USA gazdasági,
üzleti és befektetési környezetét meghatározó,
releváns lehetőségeiről, szabályozásairól, illetve
változásairól. Továbbá felelős az USA hatósága-
ival és hivatalos szerveivel folytatandó gazda-
sági jellegű tárgyalások tartalmi és technikai
előkészítéséért, lebonyolításáért. A külgazdasá-
gi attasé feladata végtelen színes, ugyanakkor
megterhelő, szinte nincs megállás, állandóan
felkészültnek és motiváltnak kell lenni, ami ese-
temben szerencsére működött, hiszen a haza
ilyen szintű szolgálata az államok fővárosából
nem mindennapi lehetőség.
– Jelenleg mivel foglalkozol, melyek a ter-
veid?
– Jelenleg Budapesten egy informatikai cégnél
dolgozom menedzserként, ahol igyekszem ka-
matoztatni az USA-ban megszerzett, „mindent
az ügyfélért” típusú szemléletet. A szakmai fej-
lődésen túl a szabadidőmben igyekszem a lehe-
tőségeimhez képest tenni Szerencsért és a tér-
ségért. Hamarosan, július 10-én megrendezésre
kerül a III. Szerencs Forever kosárlabda jótékony-
sági est, illetve „Ond Jó” névvel tervezek Ondon
hagyományteremtő jelleggel főzést. Remélem
pozitív fogadtatásra talál az ott lakók körében.

N. I.

Kun Dávid szerencsi származású földtudományi mérnök. Felnőtt koráig a város
lakója, a mai napig is gyakran jár haza, elkötelezett a térség irányába. Nemrég
költözött vissza az Amerikai Egyesült Államok fővárosából, Washington D.C.-
ből, ahol többek között környékünkről elsőként, külgazdasági attasé beosztás-
ban szolgálta Magyarországot a washingtoni magyar nagykövetségen. Életéről
és amerikai tapasztalatairól kérdeztük.

SZERENCSRŐL AZ ÁLLAMOKBA ÉS VISSZA
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A Rimay János Alapítvány idén első alkalom-
mal, de hagyományteremtő szándékkal rendez-
te meg a Rimay Nemzetközi Költészeti Feszti-
vált június 9-e és 13-a között. A rendezvény
központja Sárospatak volt, emellett azonban
Tokajban, Sátoraljaújhelyen, Miskolcon, Kisvár-
dán, Királyhelmecen, Beregszászon és Szatmár-
németiben és Szerencsen is voltak programok.
A szerencsi Rákóczi-vár belső udvarán június
10-én találkozhattak a megjelentek híres ma-
gyar kortást költőkkel. A rendezvényt a Tradíció
Edukáció Alapítvány népzenészeinek előadása
nyitotta meg. Az irodalom és kultúra iránt ér-
deklődőket Nyiri Tibor, Szerencs város polgár-
mestere köszöntötte. Beszédében hangsúlyoz-

ta, hogy büszke a magyar költőkre, akik alkotá-
saikkal megőrzik a magyar nyelv szépségeit. Ezt
követően a városvezető átadta a Polgármeste-
rek Borát Papp Ferencnek (fotónkon balra), a
Rimay Alapítvány ku-
ratórium elnökének,
aki elmondta, hogy
sajnos sok költő nem
tudott jelen lenni a
koronavírus-járvány
miatt, de ennek elle-
nére is rendezvény
megtartása mellett
döntöttek. Az esemé-
nyen részt vett Vári

Fábián László Kossuth- és József Attila-díjas
kárpátaljai magyar költő, a Felvidékről Mihályi
Molnár László költő, közíró, Fecske Csaba József
Attila-díjas magyar költő és Oláh András (fotón-
kon jobbra) magyar költő, író, pedagógus, akik
felolvasták egy-egy költeményüket. A költők-
nek örök érvényű ihletforrás a szerelem, élet,
halál és a hazaszeretet. Fecske Csaba költemé-
nye felolvasása előtt elcsukló hangon említette
szülőfaluját Szögligetet, ezzel is jelezve, hogy
milyen érzékeny a költői szív. Elmondta, hogy
az orvosokhoz hasonlóan - akik Hippokratészre
esküdnek fel-, ő maga a pályája legelején Arany
Jánosra. A kerekasztal-beszélgetés után a né-
zőknek lehetőségük volt a diskurzusra a vendé-
gekkel. Kiderült, hogy nem lehet megélni pusz-
tán a költészetből, muszáj valamilyen biztos jö-
vedelmet keresnie az alkotónak. Az I. Rimay
Nemzetközi Költészeti Fesztivál több szempont-
ból is fontos, hiszen egyrész összefogja a hatá-
ron belül- és kívül élő magyar költőket, népsze-
rűsíti az irodalmat, továbbá a kultúra iránt ér-
deklődőknek lehetőségük van találkozniuk a
nagy magyar kortást alkotókkal.

KORTÁRS MAGYAR KÖLTŐK
SZERENCSEN

Az alábbi verset a 10 éves Lefler Zoé írta,
aki a Szerencsi Rákóczi Zsigmond Refor-
mátus Két Tanítási Nyelvű Általános Is-
kola és Alapfokú Művészeti Iskola tanu-
lója. Az ifjú költőnek régi álma valósult

meg azzal, hogy a Szerencsi Hírek hasáb-
jaiban megjelenik a költeménye. 

Bocsánat
Nem akarlak, de még is bántalak. Hol igaziban,
hol lélekben, és tudod ez fáj nekem. 
Nagyon szeretlek, de még is sebezlek,
sajnálom és bocsánat, de tudod ez fáj nekem.
Nagyon sajnálom és remélem, hogy meg bocsájtasz nekem,
ha hibáztam, és te vagy az én legjobb anyukám, apukám az egész világon.

FIATAL OLVASÓNK VERSE
A MEGBOCSÁTÁSRÓL
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Hamarosan megkezdődik a Magyar utca alsó
szakaszának az útburkolati felújítása. A kivitele-
zés hasonló mint a tavaly novemberben elkez-
dett felső szakaszon elvégzett korszerűsítés. Első
körben felmarják az útburkolat felső rétegét, ezt
követi majd új betonburkolat és személygépkocsi
beállók egységesítése. Amint minden elkészült
felfestik az útra a sárga kerékpársáv jelzéseket,
így kötik össze a Szerencs-Ond kerékpárutat a
Mezőzomborival. A koronavírus-járvány miatt a

kerékpározás újra a reneszánszát éli, köszönhe-
tően az egyre jobb és új kerékpárutaknak. A tér-
ségről az utóbbi időben számos cikk jelent meg
az internetes portálokon, amelyben arra hívják
fel a bringások figyelmét, hogy érdemes az or-
szág távoli szegletéből ideutazni, hiszen Tokaj-
Hegyalja és a Zempléni hegyek gyönyörű lát-
ványt nyújtanak. A panoráma mellett középkori
várakban is igen gazdag a térség, amiket a visz-
szajelzések szerint egyre többen keresnek fel ke-

rékpárral, ráadásul az sem ritka, hogy nagy cso-
portokban (10-20 fő) indulnak útra. A kerékpá-
rutak tehát mindenképp növeli a térség és Sze-
rencs turisztikai értékét. Visszatérve a Magyar ut-
cához minden szerencsi és ondi tudja, hogy az
utca keskeny, ráadásul a vasúti állomás miatt
nagy az áthaladó forgalom, ezért az önkormány-
zatnál még tavaly úgy döntöttek, hogy egyirá-
nyúsítják, elsősorban a kerékpárosok biztonsága
miatt. Az új forgalmi irány a városi tanuszodától
halad a 37-es számú főút irányába, ott pedig
megszüntetik a bekanyarodó sávot. A főútról ti-
los lesz autóval bekanyarodni a Magyar utca fel-
ső szakaszára. Az alsó részen a forgalmirend a
gyár irányába halad tovább. Korábban olvasóink
több kérdést is megfogalmaztak, hogy az emlí-
tett utcát miért nem süllyesztik le, hiszen maga-
sabban fekszik mint a környező ingatlanok. Az
indok szerint a süllyesztéssel együtt a közműve-
ket is lentebb kellene tenni, ami többszörösére
emelné a költségeket, erre jelenleg Szerencs Vá-
ros Önkormányzatának nincs anyagi forrása. A
Magyar utca alsó szakaszának felújítási munká-
latai a tervek szerint legkésőbb a nyár végére el-
készül.

ÚTFELÚJÍTÁS 
ÉS FORGALMIREND-VÁLTOZÁS

Dr. Kun Renáta (fotónkon) a Szántó J. Endre
Egyesített Szociális és Egészségügyi Intézetben
– továbbiakban ESZEI –, az idén tartotta első
rendelését, mint reumatológus és sportorvos.
Sokan összekeverik a reumatológiát és az or-
topédiát. Az előbbi a mozgás szervrendszeré-
nek ízületeken kívüli részeinek (inak, izmok,
szalagok), valamint a gerinc elváltozásainak
konzervatív, nem műtéti kezelésével foglalko-
zik. Az utóbbi a szerzett, valamint veleszüle-

tett mozgásszervi elváltozások helyreállító, il-
letve műtéti kezelésével (protézisek beülteté-
se, csont-, illetve porcpótlás, korrekciók).  Dr.
Kun Renáta Miskolcon nőtt fel, ott járt általá-
nos és középiskolába, majd a Debreceni Egye-
tem Általános Orvostudományi Karán végzett.
– Sajnos az 1999-2000-es években nagyon
sok frissen végzett diák került ki az egyete-
mekről, a rezidens rendszerben korántsem volt
könnyű elhelyezkedni. Elsőként Hévízen pró-
bálkoztam, de sajnos nem sikerült a felvételim
a reumatológiára – mondta. Nem adta fel az
álmait, ezért 2005-ben elvégezte a háziorvosi
szakvizsgát, és így egy évvel később már reu-
matológus-szakjelölté lépett elő. A végső vizs-
gát 2009-ben szerezte meg, ám ekkor szüle-
tett meg az első gyermeke, így csak évek múl-
va kezdte meg pályafutását a miskolci kórház-
ban, mint osztályvezető főorvos. Dr. Kun Re-
náta elvégezte a sportorvosi és mozgásszervi
rehabilitáció képzéseket is, mivel ezek szoro-
san kötődnek a reumatológiához. – Nagyon
sokat sportolok, mert teljes szívemből azt sze-
retném, hogy a betegeimnek ezáltal is a lehető
legjobb tudást biztosítsam – hangsúlyozta. Dr.
Kun Renáta elmondta, hogy ez egy igazán sze-
rethető szakma, hiszen ízületi fájdalomban

szenvedő betegeknek segíteni mindig nagy
öröm, azonban leszögezte, hogy bár az orvos-
tudomány ezen ága is sokat fejlődött az utób-
bi évtizedben, csodákra azonban nem képe-
sek, ezért rendkívül fontos a helyes táplálko-
zás és a sportolás. – Nap mint nap látom a
munkám által, hogy egyre többen és évről év-
re fiatalabbak jönnek hozzám ízületi fájdal-
makkal. A vizsgálatok alatt hamar kiderül,
hogy ez a helytelen táplálkozás, de főként a
mozgásszegény életmód miatt alakul ki. Ma-
napság már mindenki, tisztelet a kivételnek, a
legkisebb távolságokat is autóval teszik meg,
és fel sem merül bennük, hogy később lehet
nagy árat fognak emiatt fizetni. Az ízületeik el-
gyengülnek, és egy egyszerű lehajolás is prob-
lémás lesz számukra. Azért, hogy ezt megelőz-
zük egyszerűen muszáj mozognunk, már napi
30-60 perc séta is sokat számít – mondta. Dr.
Kun Renáta elmondta, hogy nagyon tetszik
neki az ESZEI rendelőintézete, a vezetőség
mindenben partner, a kollégák rendkívül ked-
vesek, legjobb tudása szerint fogja ellátni pá-
cienseit a rendelőintézetben és a magánren-
delésén. Férjével és két gyermekével együtt
Miskolcon lakik, szabadidejében sokat sportol
és folyamatosan tanul, képezi magát.

MINIPORTRÉ: DR. KUN RENÁTA



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.

SPoRtoRvoSi SzaKRendeléS
Szántó J. Endre Egyesített Szociális és Egészségügyi Intézet. Cím: 3900
Szerencs, Bekecsi út 10. Rendelési idő: hétfő-kedd: 14.30-16.00, Dr. Kun
Renáta. csütörtök: 14.30-18.00, Dr. Riskó Ágnes. A rendelés csak előjegy-
zéssel vehető igénybe. Tel.: 47/361-758 60-as mellék, vagy rendelési időbe
a 47/361-758 49-es mellék.

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: hatosag.szerencs@borsod.gov.hu Ügyfélfogadási rend: hétfő:
8-12 és 13-16, szerda: 08-12 és 13-16, péntek: 08-12.
Szerencsi Járási Hivatal Kormányablak Osztály. Cím: 3900 Szerencs,
Rákóczi út 89. Tel.: (47) 795-006, (47) 795-008, (47) 795-008, (47) 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.

BmH nonPRofit Kft.
A BMH Nonprofit Kft. szerencsi telephelye. Cím: 3900 Szerencs, Eperjes
utca 7. Tel.: (21) 350-0111. Nyitva tartás: hétfő: zárva, kedd: 8-16 óráig,
szerda: 8-18 óráig, csütörtök: 8-16 óráig, péntek: 8-18 óráig, szombat: 8-
12 óráig. E-mail: ugyfelszolgalat@bmhnonprofit.hu

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

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

ügyeleteS gyógySzeRtáRaK
Szerencs gyógyszertár
Június 28. – július 4; július 26. – augusztus 1.: Cím: Szerencs, Gyár út
40. (Tesco Áruház). Telefon: (0647) 560-302, (0647) 560-303. Nyitva tar-
tás: hétfő-szombat: 8-20 óráig, vasárnap: 8-16 óráig. Zárt ajtó melletti
ügyelet: hétfő-szombat: 20-22 óra, vasárnap: 16-22 óra. Készenlét: Na-
ponta 22 órától a másnap reggeli nyitásig. (Orvosi ügyelet igénye sze-
rint.)
Centrum gyógyszertár
Július 5-11.: Cím: Szerencs, Rákóczi út 75. Telefon: (0647) 362-054. Nyitva
tartás: hétfő-péntek: 8-20 óra, szombat-vasárnap: 8-16 óra. Zárt ajtó mel-
letti ügyelet: hétfő-péntek: 20-22 óráig, szombat-vasárnap: 16-22 óráig.
Készenlét: Naponta 22 órától másnap reggeli nyitásig. (Orvosi ügyelet
igénye szerint.)
Oroszlán gyógyszertár 
Július 12-18.: Cím: Szerencs, Bekecsi út 8. Telefon: (0647) 361 433. Nyitva
tartás: hétfő-péntek: 8-19 óráig, szombat-vasárnap: 8-14 óráig. Zárt ajtó
melletti ügyelet: hétfő-péntek: 19-22 óráig, szombat-vasárnap 14-22 óra.
Készenlét: Naponta 22 órától a másnap reggeli nyitásig. (Orvosi ügyelet
igénye szerint.)
Alba gyógyszertár
Július 19-25.: 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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KÖZÉRDEKŰ INFORMÁCIÓKKÖZÉRDEKŰ INFORMÁCIÓK

Házasságot kötöttek: Hornyák Liliána – Vas István, Oláh Fruzsina
– Béres Csaba, Csengeri Nikoletta – Ternyik Máté, Müller Boglárka
– Varga István, Dr. Mocsári Anett – Nagy Dominik, Madarász Dóra
– Kovács Zoltán, Kosztrub Anita – Zimányi Adrián Béla.

Elhunytak: Mráz Zoltánné sz. Takács Erzsébet (86), Bém István
(83), Sviderszki István (77), Veres Ernőné sz. Tóth Anna Mária (80),
Takács Józsefné sz. Nagy Katalin (65), Hegedűs Ferenc (71), Orosz
Tibor (71), Seres Jánosné sz. Zádeczky Erzsébet (74), Márki Berta-
lanné sz. Csököly Éva (83)

ANYAKÖNYVI HÍREK



A tavaszi domboldalak
legszebb fehér ruhás
menyasszonya a galago-
nya. A kis énekesmada-

rak téli éléskamrája, fész-
keiket szívesen rakják a szú-

rós ágak közé. Az ókori világ-
ban a galagonyát jól ismerték, de

nem, mint orvosságot. A görögök és a rómaiak
a reménnyel, a házassággal és a termékenység-
gel kapcsolták össze. A keresztények teljesen
megváltoztatták a galagonyáról alkotott képet.
Krisztus töviskoronája állítólag galagonyából ké-
szült, ennek következményeként a növény a bal-
szerencse és a halál szimbólumává vált. Az év-
századok során a galagonya megszabadult rossz
hírétől és elkezdték orvosságként használni. Ki-
váló szívnyugtató, erősíti a szívizmokat – ezt
már évszázadokkal ezelőtt is tudták. Rendszeres

fogyasztása beállítja a szívritmust, a vérnyomást
és megerősíti az érfalakat. A galagonyát a „szív
gyógynövényének” is nevezik, mert bizonyítot-
tan jó szíverősítő és szívnyugtató. Jótékony ha-
tással van a fáradt, túlterhelt, stresszben élő
szívre, javítja a szívizomsejtek aktivitását, ser-
kenti a szívizom vérellátását. Teakeverékben ér-
tágító és vérnyomáscsökkentő hatású, fogyasz-
tása javasolt koszorúér-betegségek esetén. Se-
gít a vérkeringési problémák enyhítésében, visz-

szaszorítja az érelmeszesedés kialakulását.
Öregkori szívpanaszokra, illetve a szívizmok de-
generációs megbetegedéseire ajánlott galago-
nyatea és galagonyatartalmú készítmények fo-
gyasztása. Nyugtató hatással is bír, így stresszes,
feszült időszakban különösen érdemes fogyasz-
tani. Az időseknek különösen ajánlottak a gala-
gonyatartalmú készítmények.

Vitelki László, 
Gyógynövény

Előző játékunk megfejtése: Az akácvirágot május végén, június elején érdemes begyűj-

teni. Nyertesünk: Zemlényi Lászlóné olvasónk a rovat támogatója, a Szerencsi Gyógynövény-

bolt (Szerencs, Rákóczi út 108.) ajándékcsomagját nyerte. Az ajándékutalvány átvehető a Sze-

rencsi Polgármesteri Hivatal recepcióján. Új kérdésünk: Mit eredményez a galagonya rend-

szeres fogyasztása? Megfejtéseiket július 16-ig postázzák címünkre (3900 Szerencs, Rákóczi

út 89.) vagy adják le a Polgármesteri Hivatal recepcióján.

A HÓNAP GYÓGYNÖVÉNYE: A GALAGONYA

Júniusban rengeteg finomabbnál finomabb
gyümölcs terem az országban, melyek fogyasz-
tása az egészségünkre is pozitív hatást gyako-
rol. Érdemes ilyenkor a hazai termést választani
a boltok polcain, ugyanis az import termékek-
kel ellentétben ezek frissebbek lehetnek. Első-
ként az eper jótékony hatásait ismertetjük meg
olvasóinkkal. Az eper kitűnő C-vitaminforrás,
magas a rosttartalma, antioxidánsokban gaz-
dag, emellett káliumot, folsavat és B6-vitamint
tartalmaz. A C-vitaminnak az emberi szerve-
zetben sokrétű védőszerepet tölt be. Fontos
szerepe van a kötőszövet, a fogak, az íny és a
csontok felépítésében, a stressz kivédésében.
Jelentős szerepe van az agyalapi mirigy az agy,
a fehérvérsejtek, a máj és a lép megfelelő mű-
ködéséhez. Az egyik alapvető táplálkozási ta-
nács, amelyet a szakemberek adnak, hogy fo-
gyasszunk minél több rostot, hiszen az jóté-
kony hatással van a szervezetünkre, a tápcsa-
tornánkra. A túl kevés rostfogyasztás káros –
ezt már számtalan vizsgálat bizonyította. A
rostok kiválóan kötik meg az emésztőrendsze-

rünk által termelt koleszterintartalmú epesava-
kat, ezáltal kevesebb koleszterin szívódik fel és
kerül a véráramba. Magas rosttartalmú étrend-
del segítjük a szervezetünket, és kisebb a szív-
és érrendszeri megbetegedések kialakulásának
a kockázata is. A cseresznyében megtalálható
az A- és a C-vitamin, tartalmaz vasat, magné-
ziumot és kalciumot. Összetétele miatt reme-
kül hat a csontok és a fogak fejlődésére, kiváló
gyulladáscsökkentő hatású. A cseresznyében
megtalálható A-vitamin a látásban segít. A
meggy antioxidánsokban, A-, B1 és B2-vitami-
nokban gazdag, jelentős a vas- és káliumtar-
talma. Serkenti az idegek és a vese működését,
segíti az emésztést és a vitaminok felszívódá-
sát. Mindkettőt alkalmazzák gyógynövényként
is, a szárukból nyákoldó, vízhajtó, méregtele-
nítő hatású teát készítenek. A málna C-vita-
minban és vasban gazdag. Segít a menstruáci-
ós zavarokon, karbantartja a vércukorszintet,
csökkenti a vérnyomást. Levelének főzete eny-
hülést hoz a hányingerre, bélgörcsökre, gyo-
morfekélyre.

RECEPTKLUB:
GALAGONYA 

LEKVÁR

PIROS GYÜMÖLCSÖK HÓNAPJA
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Rovatunkban ezúttal a galagonya lekvár
elkészítési módját ismertetjük meg olva-
sóinkkal.
Hozzávalók: 1 kg galagonya, 5 evőkanál méz
vagy 30 dkg cukor, víz.
Elkészítése: Főzés előtt, mossuk meg alaposan
és nyomkodjuk szét a bogyókat. Ezt követően
töltsük meg az edényt vízzel, hogy egyharma-
dáig ellepje a bogyókat és ízlés szerint tegyünk
hozzá a mézet vagy cukrot. Ezt a keveréket főz-
zük puhára. Majd nyomjuk át egy szitán, azt
lassú tűzön folyamatos kevergetéssel sűrítsük
addig, ameddig a lekvár állapotot el nem érjük
el. Ezt követően gőzöléssel tartósítsuk (nedves
dunsztolás). 

Jó étvágyat kívánunk!
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Van olyan, aki agyoncsapja, más riasztja őket és
vannak olyanok, akik mérgező vegyi rovarirtó
szerekkel fújják tele a szobájukat, lakásukat és
környezetüket. A sok eső miatt több a szúnyog
az idén. Az őshonos vérszívók mellett, a bete-
lepedett ázsiai tigrisszúnyogok is nagy számban
már jelen vannak az országban. A tigrisszúnyog
(fotónkon) bátrabb a hazai 50 őshonos fajtánál,
nappal is támad, és sok veszélyes betegség ter-
jesztésére is képes. Az utóbbi időben három
ázsiai szúnyogfajta érkezett valószínűsíthetőleg
nemzetközi szállítmányokon, köztük a tigrisszú-
nyog a leghírhedtebb. Egyelőre még nincs adat
arról, hogy képesek-e ezek a szúnyogok átte-
lelni hazánkban, ám a kutatók szerint érdemes
erre odafigyelni. Tigrisszúnyog példányokat –

cikkünk megírása pillanatáig – főként az ország
déli részein fedeztek fel, de nem kizárt, hogy a
jövőben Szerencsen is hamarosan egy két pél-
dány megjelenik. Hazai szúnyoghoz képest nem
nagyobb, hossza kb. 5 mm, teste fekete, amit

hófehér sávok és foltok díszítenek – ezért vi-
szonylag könnyen felismerhető –, a tigrisszú-
nyog neve az agresszivitására utal. Szerencs Vá-
ros Önkormányzatának a megrendelésére és fi-
nanszírozásában légi-kémiai szúnyogirtást vé-
geztek Szerencsen és Ondon június 16-án a kora
esti órákban. Az irtószert permet formájában,
egy Antonov An–2, könnyű szállító repülőgép-
ről juttatták ki a területre, a felhasznált anyagok
az emberre veszélytelenek, rövid idő alatt elbo-
molnak, a környezetet nem terhelik feleslege-
sen. Nyiri Tibor közölte, hogy a hatékonyabb vé-
dekezés érdekében a szomszédos települések
– Bekecs és Legyesbénye – polgármesterivel is
egyeztetett, akik a fenti időpontban szintén
megrendelték a vérszívók elleni permetezést.

A BMH Nonprofit Kft. szerkesztőségünkhöz el-
juttatott tájékoztatójában kitér arra, hogy a sze-
lektív hulladékgyűjtő járatok a települések ingat-
lanhasználói által használt szelektív hulladék-
gyűjtő edényzetek ürítése kapcsán nagy a kukák
szennyezettsége, melynek következtében bizo-
nyos esetekben a hulladék elszállítása is lehe-
tetlenné vált. A szelektív hulladékgyűjtő edény-
zetek több esetben az edényzetbe nem helyez-
hető, újrahasznosításra alkalmatlan hulladékot
pl. nikecellt, műanyag virágcserepet és vödröket,
egyéb használati tárgyakat, elektronikai hulla-
dékot, festékes vödröt (kirívó esetben akár állati
tetemet is) tartalmaznak.

A közszolgáltatónak jogában áll a gyűjtő-
edényzet kiürítését, illetve a hulladékszál-
lítást megtagadni, ha:
– érzékszervi észleléssel megállapítható, hogy a

kihelyezett gyújtóedény mérgező, robbanó, fo-
lyékony, veszélyes, vagy olyan anyagot tartal-
maz, amely a települési hulladékkal együtt nem
gyűjthető, nem szállítható, nem ártalmatlanít-
ható, vagy nem minősül települési hulladéknak;
– a gyűjtőedényben települési hulladéknak nem
minősülő hulladékot helyeztek el, különösen épí-
tési és bontási hulladékot, állati tetemet, vala-
mint elektromos, elektronikai és veszélyes hul-
ladékot. 
A hulladék szennyezettsége miatt a begyűjtött
hulladék értéktelenné válik, újrahasznosításra
történő átadása nem megoldható.

A szelektív hulladékgyűjtő edényzetbe he-
lyezhető hulladékok köre:
– tiszta (kiöblített) fém-, papír-, műanyag cso-
magolási hulladékok pl. tusfürdős flakon, sam-
ponos flakon, italos kartondoboz, alumínium ita-

los doboz, konzervdoboz, tejfölös pohár, PET pa-
lack, újságpapír, könyv, füzet, papír tojástartó,
kartondoboz, hullámpapír, műanyag zacskó, mű-
anyag szatyor, mosószeres flakon, öblítős flakon.

A szelektív hulladékgyűjtő edényzetbe
nem helyezhető hulladékok köre:
– zsíros, olajos, oldószeres papír; élelmiszer ma-
radványos doboz pl. margarinos doboz, élelmi-
szer maradványt tartalmazó papír; zsíros, olajos
flakon; CD lemez, magnó- és videókazetta;
egyéb műanyagnak ítélt hulladék pl. hungarocell,
nikecell; semmiféle üveg; kommunális hulladék;
veszélyes hulladék.

MI KERÜLHET A SZELEKTÍV
GYŰJTŐBE?

SZÚNYOGGYÉRÍTÉS A TÉRSÉGBEN

A Szerencsi Járásbíróság – bíróság elé állítás keretében – a június 2-án
tartott tárgyalást
azoknak a fiatalok-
nak a büntetőügyé-
ben, akik ittas álla-
potban lévő isme-
rősük értékeit vet-
ték el. A vádlottak
2021. május 30-án
délután a szerencsi
vasútállomáson ta-
lálkoztak az ittas ál-
lapotban lévő sér-

tettel. Beszélgetni kezdtek, majd a büfében vásárolt alkoholos italokat
együtt elfogyasztották és tovább indultak a belváros felé. Időközben szó-
váltás alakult ki közöttük: az I. rendű vádlott megrúgta a sértett testét,
míg a II. rendű vádlott ököllel arcon ütötte. A sértett a földre esett és
erősen ittas állapota miatt onnan nem tudott felkelni, ezt kihasználva a
vádlottak átkutatták a zsebeit és elvették értékeit. A bíróság kifosztás
bűntette miatt az I. rendű vádlottat 1 év 10 hónap, a II. rendű vádlottat 2
év szabadságvesztésre ítélte, amelynek végrehajtását az I. rendű vádlott
esetében 3 év, a II. rendű vádlott tekintetében 5 év próbaidőre felfüg-
gesztette. Enyhítő körülményként értékelte a vádlottak beismerő vallo-
mását, míg súlyosító körülményként vette figyelembe azt, hogy a vád-
lottak ügyészi intézkedés, illetve büntetőeljárás hatálya alatt követték el
a bűncselekményt. Az ítélet jogerős.

GYORS ÍTÉLET SZÜLETETT

Fotó: Pixabay



Az NHKV Nemzeti Hulladékgazdálkodási Koordináló és Vagyonkezelő Zrt.
(NHKV Zrt.) Szerencsen, a postán ügyfélpontot nyitott, ami a lakosság
számára közvetlenül elérhető – tájékoztatott Nyiri Tibor, Szerencs város
polgármestere. Munkanapokon szerdán és csütörtökön 10-16 óra között
a hulladékgazdálkodási közszolgáltatással kapcsolatos számlázással,
pénzügyi rendezéssel és díjhátralék kifizetéséhez kötődő ügyek intézhe-
tők. A hulladékszállítással (többlethulladék elszállítása, eseti lomtalanítás,
edényzet cseréje vagy mozgatása), az adatváltozással (szerződéskötéssel,
módosítással, megszüntetésével) illetve egyéb technikai jellegű kérdé-
sekkel kapcsolatos ügyfélszolgálati ügyintézés a Z.H.K. Hulladékkezelési
Közszolgáltató Nonprofit Kft. A 3900 Szerencs, Eperjes utca 7 szám alatti
irodájában továbbra is biztosított. Nyitva tartás: hétfő, csütörtök, péntek:
8-16 óra, szerda: 8-20 óra.
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A Szerencsi Hírek közösségi oldalán közzétett la-
kossági felhívást rengetegen megosztották, közel

százezer emberhez jutott el, amelyben arra hívtuk
fel a figyelmet, hogy Szerencs, Bekecs, Legyesbénye

és Megyaszó településeken több személytől trükkös módszerekkel
csaltak ki pénzt. A módszer általában hasonló, kitalált történetekkel,
amelyek nem fedték a valóságot (pl.: leukémiás gyermekének kérte
a pénzt gyógyszerre, vagy a gépkocsijából kifogyott üzemanyag vá-
sárlására) a sértettektől elkért kisebb összegek nem kerültek vissza-
fizetésre. A szerkesztőségünknek beszámolt személyek elmondták,
hogy nappal és éjszakai is előfordult, hogy akár a saját ingatlanjuk

udvarán vonták kérdőre az elkövetőt, hogy mit keres ott, aki ezután
előállt a már említett valótlan történetekkel. Felhívjuk a figyelmet,
hogy a biztonságuk érdekében ne nyissanak ajtót sötétedés után ide-
geneknek, ha betörés vagy lopás gyanúja áll fenn, hívják a rendőrsé-
get! A büntetőeljárás sikeres lefolytatása érdekében – mivel valószí-
nűleg több sértettje is van a bűncselekménynek –, a hatóság kéri
azon személyek jelentkezését, akiktől az elmúlt napokban, hetekben
hasonló módon szerzett meg ismeretlen személy különböző pénz-
összegeket. Bejelentést a 112-es segélyhívó számon, a Szerencsi
Rendőrkapitányság 47/563-340 telefonszámán, vagy bármely szol-
gálatban lévő rendőrnél megtehetik.

PÉLDÁTLAN ÖSSZEFOGÁS

Drónt is bevetettek a rendőrök a közlekedők
biztonsága érdekében az 37-es számú főút-
vonalon, Szerencs határában. A szabálysze-
gők hatékonyabb kiszűrése érdekében Szeren-
csi Rendőrkapitányság munkatársai 2021. jú-
nius 10-én közúti ellenőrzést tartottak a 37-
es számú főúton, Szerencs közelében. A rend-
őrök elsődlegesen a szabálytalanságokat el-
követő, és így a többi közlekedőt veszélyes
szituációba sodró járművezetők forgalomból
történő kiszűrését célozta meg. Különöskép-
pen azonban arra fókuszáltak a rendőrök,
hogy az előzni tilos tábla tilalmát betartják-e
a járművezetők. A 37-es számú főútvonal 24-
es kilométerében, a szabályok be nem tartása
miatt korábban már több közúti közlekedési
baleset történt, amelyek közt volt halálos is.
Az időszakos ellenőrzés során a rendőrök
négy esetben intézkedtek, és szabtak ki hely-
színi bírságot az érintett sofőrökkel szemben,
valamint egy alkalommal a biztonsági öv

használatának elmulasztása miatt kellett
szankciót alkalmazniuk az egyenruhásoknak.
A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Rendőr-fő-

kapitányság Közlekedésrendészeti Osztálya a
továbbiakban is tervez hasonló jellegű forga-
lom-ellenőrzéseket.

DRÓNT IS BEVETETTEK
A RENDŐRÖK A 37-ESEN

ÜGYINTÉZÉS A POSTÁN



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 rendezte meg május 29-én
szombaton az emléktúrát. Az eddig megszo-
kottól most egy rövidebb útvonalat választot-
tak a szervezők, amely a 37-es számú főút csil-

lagharangodi elágazástól kezdődött és a me-
gyaszói temetőben ért véget. Az eredeti útvo-
nal hossza megközelítőleg 20 km, aminek a sze-
rencsi Rákóczi-vár a kiindulópontja, s amely az
– Árpádhegy – Hidegvölgy Monok – záportá-
rozó – Ingvár – Nagyrépás – Megyaszó, Refor-
mátus parókia – Megyaszói Református Teme-
tő útvonalon halad. Azért döntöttek a szerve-

zők a rövidebb közel 12 kilométeres útvonal
mellett, mert azon a napon az Országos Mete-
orológiai Szolgálat előrejelzése szerint nagy volt
a valószínűsége egy esetleges nagyobb zápor-
nak, zivatarnak. Az időjárás azonban kegyes
volt, a túracsapat szárazon megúszta, a csapa-
dékfelhők a túra végeztével érték csak el Me-
gyaszót. Az út során a résztvevők az eldobált
szemetet és hulladékot is zsákokba szedték. A
megemlékezésen Nyiri Tibor, Szerencs város
polgármestere és Hajdú Istvánné, Megyaszó
község polgármestere, valamint Mészáros Ist-
ván, református lelkipásztor, esperes mondott
beszédet, amelyben Kiss Attilát méltatták és
hangsúlyozták, hogy a 18. alkalommal megtar-
tott emléktúra jól tükrözi az egykori gimnáziumi
igazgatóhelyettes iránti tiszteletet, aki a szeren-
csi fiatal tehetséges diákok elkötelezett támo-
gatója volt. A beszédeket követően a megjelen-
tek elhelyezték az emlékezés koszorúit. Az út
végén megemlékeztek Csőri Istvánról, aki lelké-
szi feladatai mellett jelentős helytörténeti, val-
lási és néprajzi kutatásokat végzett, továbbá
visszagondoltak a résztvevők az egykori túra-
társakra, akik már nem lehettek jelen az idei
eseményen.

RENDHAGYÓ EMLÉKTÚRA

hírekhírek MOZAIK16 SZERENCSI

A szerencsi családsegítő szolgálat ezúton is
köszöni az adakozók eddigi felajánlásait, bíz-
nak abban, hogy a továbbiakban is számíthat-
nak a támogatásokra. Az adományokat első-
sorban célzottan a helyi rászoruló családoknak
juttatják el. Ugyan minden jól jöhet, de röviden
összefoglalták, hogy mire van a leginkább
szükség. Tartós élelmiszerek, tisztítószerek,
tisztálkodási szerek, higiénés termékek, baba-
ápolási termékek, játékok, mesekönyvek, isko-
latáskák, iskolaszerek, ruhaneműk, cipők, bú-
torok, háztartási gépek, konyhai eszközök, la-

kástextíliák. Fontosnak tartják azonban, min-
den használtan tovább adott adomány eseté-
ben, hogy legyen olyan állapotú, amit adott
esetben mi magunk is szívesen vennénk. Igye-
keznek a lokalitást, a szezonalitást és az egyé-
ni szükségleteket fontosságát is figyelembe
venni. Ruhák, cipők esetén nagyon fontos,
hogy csak olyan ruhát ajánljunk fel, ami tiszta
és jó állapotú! A szolgálatnak nincs módja a
ruhák tisztítására, csak válogatják és szortíroz-
zák azokat. Tartós élelmiszerek esetén olyan
ételek a leghasznosabbak, melyek a minden-

napokat segítik. pl. konzervek, száraztészták,
tea, csokoládé, rizs, étolaj, liszt stb. Sajnos a
házi készítésű ételeket élelmiszerbiztonsági
okokból nem tudják átvenni. Tisztítószerek és
higiénés termékek esetén sok család számára
jelent problémát a mosószerek és tisztálkodás-
hoz szükséges termékek beszerzése, ezért fon-
tos felajánlásnak számítanak: fogkrém, tusfür-
dő, mosogatószer, mosópor, öblítő, egészség-
ügyi betét, tampon stb. Játkékok, meseköny-
vek, iskolaszerek, iskolatáskák esetén annyit
kérnek, hogy tiszták és jó állapotúak legyenek.
A felajánlóknak gondolniuk kell arra, hogy az
kisgyerek kezébe kerül. Bútor esetén fontos
tudni, hogy raktár és szállítási kapacitásuk is
véges, így csak tervezetten tudják fogadni
csakúgy, mint a nagyobb ruhaadományokat.
Kérik ez esetben mindenképpen egyeztesse-
nek velük telefonon. Tel.: 47/362-647. Háztar-
tási gépek esetén a legfontosabb szempont,
hogy a felajánlani kívánt gép működőképes és
tiszta legyen. Adománykezeléssel: Stevlikné
Fehér Orsolya családsegítő foglalkozik, mun-
kaidőben a 47/362-647-es telefonszámon el-
érhető, illetve a csaladsegito@szerencs.hu
email címen is vele lehet egyeztetni az ado-
mányokról. A családsegítő szolgálat hálás a
felajánlók segítségéért és köszönik a rászoruló
családok nevében is.

CSALÁDSEGÍTŐK A RÁSZORULTAKÉRT



A B.-A.-Z. megyei II. Kelet Felnőtt labdarúgó bajnokság utolsó, 30. fordulóját június 20-án tartották a Tatay Zoltán Ifjúsági Sporttelepen. A szerencsiek
Gönc csapatát fogadták. A mérkőzésre továbbra is csak a vírus miatt érvényben lévő korlátozások betartásával lehetett belépni. Az összecsapást a

hazai csapat kezdte jobban, Ternyik Máté már az első
percben megszerezte a vezetést. A következő sze-
rencsi gólra a 11. percben került sor, ekkor Suller János
Zsolt talált a gönciek hálójába. Három perccel később
Jäger Máténak sikerült újabb szerencsi gólt lőni. A há-
rom kapott találatból feleszmélt göncieknek a 24.
percben sikerült megszerezniük az első góljukat. A
csapatok 3-1-es szerencsi vezetésnél mentek pihenő-
re. A második játékrészben folytatódott a gönciek re-
mek játéka, az 49. percben ismételten betaláltak a
szerencsiek hálójába. Azonban a vendégcsapat so-
káig nem örülhetett, hiszen az 54. percben Ternyik
Máté megszerezte a szerencsiek 4. gólját, amivel be-
biztosította a győzelmet. A továbbiakban több gól
már nem született, hiszen mindkét csapat játékosai
nagyon elfáradtak a rekkenő hőségben. A végered-
mény Szerencs VSE – Gönc VSE 4-2. A szerencsiek a
szezon végére a dobogós harmadik helyen végeztek
63 ponttal. Első helyezést ért el Alsózsolca 81 ponttal,
második lett Tokaj csapata 67 ponttal. A Szerencs VSE
U19-es csapata a tabella 4. helyén végzett.

Május utolsó hétvégéjén dupla fordulót játszottak a Szerencs VSE asztali-
teniszezői. A szerencsiek NB II-es csapata május 29-én Debrecenbe láto-
gatott, ahol 17-1-es nagyarányú győzelmet harcoltak ki. Az NB III-as csapat
ugyanezen a napon Kömlő ellen lépett pályára, akik ellen viszont 13-5
arányban maradtak alul. Még a szezon vége előtt eldőlt, hogy a Szerencs
VSE NB II-es csapata a bajnokság 3. helyén fog végezni. Köllő András, a
csapat szakosztályvezetője érdeklődésünkre elmondta, hogy a körülmé-
nyeket figyelembevéve (pandémia) ez remek eredménynek számít. 
– A másik fontos tény, hogy a fiataljaink ebben a szezonban nagyon sokat
fejlődtek, ami bizakodásra ad okot a jövőt illetően. Ezt ugyanis úgy képze-
lem el, hogy mindkét csapatunk felkerüljön eggyel fentebbi osztályba. En-
nek a célnak az eléréséért sokat kell még dolgoznunk, de a fiataljainkban
megvan a lendület, az akarat arra, hogy ezt teljesíteni tudják. Nyáron is
sokat tudnak majd fejlődni, hiszen most is, mint korábban szeretnénk ed-
zőtábort tartani, illetve egy 2 hetes pihenőt leszámítva folyamatosan ed-
zeni. Május 30-án hazai környezetben fogadták a MEAFC NB II-es, illetve
NB III-as csapatát. Összességében nagyon tartalmas és jó színvonalú mecs-
cseket játszottunk az utolsó mérkőzéseken. Ezt a színvonalat az is jelzi,
hogy a vasárnapi meccsünkre, amely Szerencsen volt, ellátogatott nézőnek

Jónyer István (fotónkon balról az ötödik), négyszeres világbajnok asztali-
teniszező, akit nemrégiben tüntettek ki a Nemzet Sportolója címmel –
mondta Köllő András szakosztályvezető. A végeredmény pedig mindkettő
esetben 11-7 lett a MEAFC javára.

Szerencs belvárosában június 11-én a reggeli órákban kihelyeztek három,
a futókör használati rendjét tartalmazó hirdetőtáblát. Korábban szer-
kesztőségünkhöz több olyan panaszbejelentés érkezett, többnyire a spor-
tolóktól, hogy sokan nem rendeltetésszerűen használják a futókört. 
A beszámolók szerint leginkább rollerral és kerékpárral is felhajtanak, ez-
zel nem csak a felület élettartalmát rövidítik, de a sportolni vágyókat is
zavarják és akadályozzák. Rendkívül balesetveszélyes lehet, ha egy futó
ember mögött hirtelen megjelenik egy kerékpáros, akinek alapvetően
semmi keresnivalója nem lehetne a rekortán pályán. Többen arról is be-

számoltak, hogy rollerral különböző „ugratásos” mutatványokat is vég-
rehajtanak, amely könnyen felsértheti a pálya puha szerkezetét. A felület
védelme érdekében a futókörön tilos: szemetelni, görkorcsolyázni, gör-
deszkázni, rollerezni, kerékpárral közlekedni, bőröndöt húzni, kutyát sé-
táltatni, magas sarkú cipőben sétálni, babakocsit tolni, dohányozni, ét-
kezni. A futópálya használatának szabályait be nem tartó személyekkel
szemben hatósági eljárást kezdeményezhetnek. A hirdetőtáblákat a Sze-
retlek Szerencs, civil mozgalom állíttatta, annak érdekében, hogy a fu-
tókör még sokáig jó állapotban maradjon.
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ASZTALITENISZ: DUPLA FORDULÓ

A REKORTÁN FUTÓPÁLYA HÁZIRENDJE

GYŐZELEM AZ UTOLSÓ MÉRKŐZÉSEN

Fotó: magánarchívum



Kos: III. 21. – IV. 20.
A július tökéletes alkalom arra, hogy a

Kos közelebb kerüljön ismerőseihez, szerettei-
hez. Most lesz a legjobb fizikai állapotban, ne
habozzon minden szabad pillanatot sportra
vagy más aktív tevékenységre fordítani.

Bika: IV. 21. – V. 20.
A Mars hatásának köszönhetően július
a megfelelő gondolkodás és effektív

koncentráció hónapja lesz. A Bika képes lesz el-
érni céljait és megvalósítani ambícióit, és ezt az
önbizalmat a szerelem területére is átviszi.

Ikrek: V. 21. – VI. 21. 
A július nagyon érzelmes hónap lehet az
Ön számára. Az összes érzés, amelyet

önmagában összegyűjtött, felszínre akar kerül-
ni. Függetlenül attól, hogy szomorúságot, hara-
got vagy csalódást érez, hagyja, hogy az előtör-
jön.

Rák: VI. 22. – VII. 22.
Júliusban rengeteg energiája lesz, és
esetleg az adrenalin szint is emelkedni

fog. Vigyázzon azonban, nehogy elárassza a túl
nagy lelkesedés. Ami a családot és a kapcsola-
tokat illeti, a körülötted lévő emberek szívesen
vállalják a társaságodat.

Oroszlán: VII. 23. – VIII. 23.
Ez a hónap az Oroszlánok számára har-

móniában telik, amit a Vénusz hatása fog meg-
adni. Korrekt módon ki fogja használni az új
kapcsolatok létrehozásának képességét, hogy
érdekes emberekkel ismerkedjen meg.

Szűz: VIII. 24. – IX. 23. 
A Szüzeknek nem lesz könnyű új ember-
ekkel találkozni júliusban. A Vénusz mi-

att hajlamos lesz alábecsülni az Ön körül lévő-
ket, és indokolatlanul elítélni őket, és így nagy
valószínűséggel arrogáns lehet. 

Mérleg: IX. 24. – X. 23. 
Júliusban minden nyugodt lesz és simán
fog menni, és úgy fogja érezni, mintha

mindent jól megtervezett volna. A Hold hatása
megsokszorozza érzelmeit. Azonban képes lesz
teljes mértékben ellenőrizni az összes helyzetet,
és megtalálni az abszolút egyensúlyt mindenkor. 

Skorpió: X. 23. – XI. 22.
Júliusban sok lesz a változás a Skorpió
számára. Az Uránusznak köszönhetően

hajlamos lesz felfedezni az ismeretleneket és kí-
sérletezni. Mivel ez az élet számos területén se-
gít, ezért a jövőben is ragaszkodni fog ehhez a
gondolkodásmódhoz.

Nyilas: XI. 23. – XII. 21.
A Szaturnusz befolyása miatt a Nyilasok

makacsul működhetnek júliusban, és valószínű-
leg mindenáron megpróbálják fenntartani a ha-
gyományos értékeket. Megpróbálja ezeket al-
kalmazni utódain, és ez problémákat jelenthet.

Bak: XII. 22. – I. 20.
Júliusban a Bakok sokkal jobban érzik a
családjuk iránti kötelességüket, túlzottan

védi a szeretteit, ami gyakran megterhelheti
őket. Próbálja meg csökkenteni ezeket a tenden-
ciákat, különösen, ha gyermekei tizenévesek.

Vízöntő: I. 21. – II.19.
Most a Vízöntő érzelmei intenzívebbek
lesznek – annyira, hogy be is tudja ár-

nyékolni az analitikus gondolkodását. A tapasz-
talataikban elveszhetnek, ami depresszióhoz
vezethet. A legjobb lesz, ha csak pihen, és pél-
dául kellemes nyaralásra megy családjával.

Halak: II. 20. – III. 20.
Júliusban a Halak az érzelmek legna-
gyobb befolyása alatt állnak. Erősen ér-

zékelik a legkisebb változást is, és nagyon ko-
molyan veszik mások viselkedését. Egy kisebb
probléma is gyakran elegendő ahhoz, hogy na-
pokig őrölje Önt.

Szerencsi Hírek 2021. július horoszkóp

Szabó Lőrinc Szerelmes június című verséből
idézünk: „zengő árvíz a nap aranya/s mint sel-
lők …”
VÍZSZINTES: 1. Az idézet folytatásának első ré-
sze. 10. Mimi alakítója az 1931-es Hyppolit, a lakáj-
ban. 12. Mai neve: Irán. 13. Koppenhágai. 14. Kalács-
héj! 15. Épp ellenkezőleg! 16. A hangközök egyike.
17. Az idézet folytatásának második része. 18.
… et contra; mellette és ellene. 19. Japán kazetta-
márka. 21. Mellém. 24. Jele a fizikában: F. 26. Sváb-
…; német középhegység. 28. Az ilyen kétszer fárad!
30. Fogoly. 32. A -ke képző párja. 33. Tromf. 34. Bőr
megperzselődése, ritka szóval. 36. Világváros.
FÚGGŐLEGES: 1. Olimpiai bajnok birkózó (Attila).
2. Szivárog belőle a levegő. 3. Bund Deutscher Rad-
fahrer (sportszövetség), röviden. 4. Homokszínű. 5.
Nemrég kezdte el az iskolát. 6. Kezd a sakkozó. 7.
Így is becézhetik Antóniát. 8. Páratlan elme! 9. Nem
létezik. 11. Orosz uralkodói cím. 16. Három, oroszul.
20. Körút, röv. 22. Tanórára csak a kezdés után ér-
kező. 23. Tömeg- mértékegység. 25. Kártyaletét. 27.
Bilbaóban is beszélt nyelv. 29. Szigligeti …; a Liliomfi
írója. 30. Értékpapír-visszavásárlási megállapodás,
idegen szóval. 31. Négy Árpád-házi király viselte ezt
a nevet. 34. A hőmérő beosztásának egy egysége.
35. A martini koktél egyik összetevője. 37. A felüle-
tére. EFEMER

Előző rejtvényünk megfejtése: „Végtelen mezőkön aranyat rejt a nyár.” Megfejtőnk 1 db csokoládé csomagot nyert: Juhász Péter olvasónk.
A fenti rejtvény megfejtését július 16-ig postázzák címünkre (3900 Szerencs, Rákóczi út 89.) vagy adják le a Szerencsi Polgármesteri Hivatal ügyfél-
szolgálatán. A keresztrejtvény helyes megfejtője 1db csokoládé csomagot nyer. A nyeremény átvehető a Szerencsi Polgármesteri Hivatal ügyfél-
szolgálatán.
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