ÉVÉRTÉKELÉS

INTERJÚ

Nyiri Tibor polgármester
évértékelőjében beszámol
a befejezett és a folyamatban lévő pályázatokról, továbbá a jövőbeli tervekről.
Beszédében kitér a pandémia okozta nehézségekre,
kihívásokra. Cikkünk a 4-5.
oldal olvasható.

Nácsa Bálint, tű. alezredes
jelenleg a Szerencsi Hivatásos Tűzoltó Parancsnokság vezetője. Több mint
35 éven keresztül a tűzoltási és műszaki mentési
szakterületen töltött be
szolgálati beosztásokat.
Cikkünk a 9. oldalon olvasható.
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A leghidegebb napokon újra birtokba vették a korcsolyázók az egykori
hűtőtavakat. Cikkünk a 16. oldalon olvasható.
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SZÜLETÉSNAPI KÖSZÖNTÉS
Kilencvenötödik születésnapján köszöntötték január 4-én Tóth Jolánt a Gyémántkapu Idősek Otthonában. Az ünnepeltnek Nyiri Tibor, Szerencs polgármestere nyújtotta át a város ajándékait és Orbán Viktor, miniszterelnök Gratuláló oklevelét. Tóth Jolán 1927. január 4-én látta meg a napvilágot Tiszalúcon egy hat gyermekes
család negyedik szülöttekként. Jolánka néni varrónőként dolgozott
egész életében, nagyon szerették a községben, sokan ismerték.
Két házasságából összesen három lánya született, akik a közelmúltig rendszeresen ápolták és gondozták. Jolánka néni szeretett
televíziót nézni, rajongott a legrangosabb nemzetközi autóverseny,
a Formula–1 iránt, minden alkalmat megragadott arra, hogy megnézze a futamokat. Isten éltesse és további jó egészséget kívánunk
számára!
Tóth Jolán 95. születésnapját szerettei között töltötte.

BÁBSZÍNHÁZ AZ ÓVODÁBAN
Kellemes és jó hangulatban indult a 2022 év a Szerencsi Óvoda és Bölcsődében. A gyermek játékához szorosan kapcsolódik a báb, ezért is fogadták örömmel azt a váratlan, élményt nyújtó lehetőséget, melyet Kovács Katalin bábművész ajánlott fel. A lurkók január 11-én a Mása és a
medve című bábelőadást nézték meg. A különlegességét ennek a napnak
az is emelte, hogy a művész Szerencs szülötte, és az 1990-es években a
Gyárkertiben óvónőként dolgozott. 32 éve váltotta fel az óvodapedagógusi hivatást a bábművészetre. A bábozás alapjait 1989 és 1992 között
Tiszalúcon, a bábszínész képző tanfolyamon ismerte meg. Ezt követően
játszott a miskolci Kalamajka Bábszínházban, a szerencsi Tökmag Bábcsoportban és a Dióhéj Színpadon, illetve a kecskeméti Ciróka Bábszínházban. Jelenleg a Budapesti Bábszínház bábszínésze. Az esztétikus bábokat, kellékeket férje Harkály Gyula (volt bekecsi lakos) művész készítette. – Mindenki élvezettel követte a mese fordulatait, melyhez az igényes díszlet nyújtotta a felejthetetlen élményt. A mese végén a gyermekek megsimogathatták az egyik főszereplő (medve) hasát – számolt be a
rendezvényről az óvoda vezetősége.

Az óvodásoknak különösen tetszett a Mása és a medve című előadás.
Fotó: magánarchívum

WASS ALBERTRE EMLÉKEZTEK
A magyar kultúra napját 1989 óta ünnepeljük január 22-én annak emlékére, hogy
a kézirat tanúsága szerint Kölcsey Ferenc 1823-ban ezen a napon tisztázta le Szatmárcsekén a Himnusz kéziratát. A Szerencsi Művelődési Központ és Könyvtár lovagtermében január 21-én az erdélyi magyar író és költőre, Wass Albertre emlékeztek. A megjelenteket Nyiri Tibor, Szerencs polgármestere köszöntötte.
– Dolgozzunk azért közösen, hogy legyen a város életében még sok ilyen megemlékezés. Azt kívánom, hogy a jövőben is legyen olyan ember, aki felemeli a
zászlót, olyan „lámpás”, aki mutatja az utat a népi kultúra megőrzése érdekében.
Ebben mindenkinek nagy szerepe van: családoknak, időseknek, fiataloknak, pedagógusoknak, kulturális szférában dolgozóknak egyaránt – mondta a polgármester. Ezt követően Parajos Tibor, tanár és cserkésztiszt ismertette Wass Albert
életútját, aki a magyar irodalmi kánon talán egyik legvitatottabb szerzője volt.
Az eseményen közreműködött: Ács Kincső egyetemi hallgató, a helyi gimnázium
Az eseményen Parajos Tibor részletesen ismertette a költő életútját. diákjai, Nagy Attila pedagógus és a művelődési központ és könyvtár munkatásai.
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ÚJÉVKÖSZÖNTŐ A RÁKÓCZI-VÁRBAN

Nyiri Tibor Szerencs polgármestere kitartást és
jó évet kívánt a helyi vállalkozások számára.

Egy év kihagyás után a hagyományoknak megfelelően január 14-én ismét újévköszöntő fogadásra hívta a helyi vállalkozókat, az intézmények vezetőit, a partneri kapcsolatban lévő
szervezetek képviselői Szerencs Város Önkor-

mányzata. A Rákóczi-vár színháztermében
megtartott eseményen a megjelenteket Nyiri
Tibor, Szerencs polgármestere köszöntötte.
A városvezető beszédében örömét fejezte ki,
hogy tavaly a koronavírus-járvány ellenére elmaradt rendezvényre az idén szép számmal fogadták el az invitálást. Nyiri Tibor elmondta,
hogy Szerencsen egyszerre vannak jelen a legnagyobb multik és a kis- és középvállalkozók
(kkv), akik együtt több ezer embert foglalkoztatnak. A polgármester beszélt a pandémia
okozta kihívásokról is. – Hiszem, hogy a gazdasági világválság kedvezőtlen hatásaiból adódó problémák és a koronavírus-járvány miatti
nehézségek együtt közös erővel legyőzhetők.
Köszönet a helyi vállalkozóknak azért, hogy a
pandémia ellenére is befizették az adóforintjaikat – mondta. Koncz Zsófia, a térség országgyűlési képviselője beszédében a megújult vállalkozói információs portál (Vali) használatának
fontosságára hívta fel a figyelmet, ami aktuális
tájékoztatást nyújt a vállalkozás számára az elérhető támogatásokról, hitelekről, képzési és
szakértői szolgáltatásokról. Ez azért lehetséges,
mert a rendszer a vállalkozások nyilvános adataiból dolgozik, így a portál a cég nevének be-

írása után az adott vállalkozás földrajzi elhelyezkedése, mérete, tevékenységi köre alapján
megmutatja a számára elérhető, többségében
államilag támogatott szolgáltatásokat, fejlesztési lehetőségeket. Bihall Tamás, a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kereskedelmi és Iparkamara elnöke örömét fejezte ki, hogy Szerencsen
mindig összetartó közösség fogadja, szerinte a
városban jól érzik magukat a cégek tulajdonosai és vezetői, majd felhívta a figyelmet a robotizálás az okos eszközök és a mesterséges
intelligencia használatának a lehetőségeire,
amelyek a jövőben tovább erősíthetik a cégeket. A robotizálás bevezetése szempontjából a
költségek csökkentése, a versenyképesség erősítése és a termelés növelése a legfontosabb
tényező a kkv-nak. A munkavállalók fluktuációjával járó nehézségek kiküszöbölése ellen remek potenciát rejt magában a robotizálás, ám
a túlzott gépiesítés akár káros is lehet, hiszen
a humán munkahelyeket veszélyeztethet.
A beszédeket követően a Két szoknya egy nadrág formáció szórakoztatta a megjelenteket,
akik ismert, régi magyar örökzöldeket, slágereket, vidám musical dalokat és operett darabokat adtak elő.

TOKAJI BORVIDÉK STRATÉGIAI KÖRNYEZETI VIZSGÁLATA
A Tokaj Borvidék Fejlődéséért Nonprofit
Kft. megbízásából a Város Teampannon
KFT. készítette el a Tokaji Borvidék Területfejlesztési Programjának környezeti
stratégiai vizsgálatát, amelynek véleményezésére 30 nap áll rendelkezésre.
Az elkövetkező, 2021-2027 közötti programozási időszak területi operatív programjának a Versenyképes Magyarország Operatív Programnak
(VMOP) (a korábbi Terület- és Településfejlesztési Operatív Programhoz (TOP) hasonlóan)
egyik célja, hogy megfelelő alapot biztosítson
a területi alapú fejlesztések tervezéséhez és
megvalósításához a térségi egyenlőtlenségek
további mérséklése érdekében. Ezért a különböző területi szinteken továbbra is szükség van
a sajátos térségi adottságokra meghatározott
és indokolt fejlesztésekre, azok szükségességének meghatározására, a térség fejlődésére történő hatásaik bemutatására. A VMOP kiemelt
figyelmet fordít a kiemelt térségek, így TokajHegyalja számára is felzárkózásának támogatásában is. A 2021. októberében véglegesített Tokaj Borvidék Fejlesztési Koncepció célja a Tokaji
borvidék stratégiai fejlesztési irányainak a meghatározása, a térség értékeit középpontba állító
jövőkép alapján, a területfejlesztés célkitűzéseinek és alapelveinek a kijelölése, azok elérését

Várják a környezeti vizsgálatra vonatkozó véleményeket. Fotó: Balázs Attila, MTI

biztosító programok és intézkedési kereteinek
koncepcionális rögzítése. Erre alapozva készült
el a Tokaj Borvidék Operatív és Stratégiai Programja, amely a borvidék táj- és környezetvédelmi, fenntarthatósági szempontjaival összehangolt, minőségi oktatási, szociális, gazdasági tevékenység ellátására, magas színvonalú és nagy
volumenű turizmus fogadására alkalmas térség
kialakítását irányozza elő a 2021-2027-es időszakra. Az országosan és nemzetközileg is
egyedi természeti környezet, kulturális háttér és
potenciális borászati termékportfolió, erre alapozva pedig a minőségi bortermelés kialakításával és értékesítésével a Tokaji borvidék turizmusának komplex és fenntartható fejlesztése

kiemelt figyelmet kapjon. A fejlesztési program
társadalmi egyeztetése nyáron megtörtént, az
észrevételek feldolgozása mellett elkezdődött
az egyes tervek, illetve programok stratégiai
környezeti vizsgálata
. Az elkészült környezeti vizsgálat tervezetét a
Tokaj Borvidék Fejlesztési Tanács az alábbi linken hozza nyilvánosságra:
https://www.tbft.hu/a-tokaj-borvidek-fejlesztesi-koncepcio-teruletfejlesztesi-program-tarsadalmi-kornyezeti-es-strategiai-kornyezeti-hatasvizsgalata/
A környezeti vizsgálatra vonatkozó véleményeket 30 napon belül (2022. február 16-ig) az alábbi e-mail címre várják: info@tbft.hu
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VISSZATEKINTÉS
AZ ELMÚLT ESZTENDŐRE
A város polgármestere január 6-án immár hagyományosan a közösségi- és a
helyi médiumokban köszöntötte az új
év alkalmából a város polgárait. Az
alábbiakban Nyiri Tibor, Szerencs polgármesterének (fotónkon) beszédének
szerkesztett változatát közöljük. A városvezető szólt a koronavírus-járvány
okozta nehézségekről, a pályázatok
menedzseléséről, az elért eredményekről és a jövőbeli tervekről.
– A 2021-es év vége már alkalmas volt arra,
hogy ünnepeljünk, családunkkal együtt töltsük
az időt és lehetőséget adott arra is, hogy számba vegyük az elmúlt esztendő történéseit. Én
magam is így tettem. Remélem, hogy a kedves
olvasónak is volt erre lehetősége. Először is köszönöm a munkájukat a város dolgozóinak, alkalmazottnak, képviselőtársaimnak és mindenkinek, aki hozzájárult ahhoz, hogy a 2021. évet
összességében sikeresen zárhattuk. Nem voltak
könnyű hónapok, nagy kihívásokat kellett teljesítenünk, elég csak a koronavírus-járványra
gondolnunk és a betegségekre, amelyek miatt
jónéhány hónapon keresztül zárva voltak az intézményeink.
Ugyanakkor örvendetesnek tartom, hogy a nehézségeink ellenére egyetlen városi alkalmazottat sem kellett elbocsájtanunk.
Szerencs nagyon szép fejlődési pályára állt, ami
köszönhető a korábban elnyert pályázatok
megvalósításának. Ha ezeknek az előkészítését,
beadását, papírmunkáját, illetve a megvalósítását nézem mindig a legnehezebb feladatként
értékelem. Nyilván itt most köszönetet kell,
hogy mondjak mindazoknak, akik az előkészületekben részt vettek és azoknak a kollégáimnak, vállalkozásoknak, akik ezeket a fejleszté-

seket valóra váltották. A város 2021-ben is sok
mindennel gazdagodott. Nagyon sokan el is
mondták ezt nekem és kifejezték az örömüket.
A tavalyi évben három csapadékvíz-beruházást

molás, a pályázatoknak a lezárása, a fizetéseknek a Magyar Államkincstáron keresztül történő elszámolása még hátra van, amely egy projekt szempontjából – főleg pénzügyileg – leg-

Ugyanakkor örvendetesnek tartom, hogy a nehézségeink ellenére egyetlen városi alkalmazottat
sem kellett elbocsájtanunk.
zártunk le, amely nagy örömünkre a település
három különböző helyszínén: az Ondi úton, Ondon és a Fecskésen valósult meg mintegy 450
millió forint összértékben. Természetesen ezzel
a munka nem ért véget. Folyamatosan figyeljük
a felhívásokat és kész terveink vannak ennek a
folytatására. Sajnos ezeknek a folyamatoknak
a 15 százaléka a papírmunka, hiszen az elszá-

Körülbelül 25 embernek biztosít majd megélhetést az új áruház.

alább olyan fontos, mint az, hogy az árokba
folyjon a víz.
Megépült körülbelül 3-4 kilométer hosszúságú
kerékpárút és gyakorlatilag elmondhatjuk, hogy
teljes mértékig hálózatosodtak a városban található bicikliutak.
Nagy örömünkre egy korábbi adósságot is tudtunk orvosolni azzal, hogy a Keleti Ipari Parkot
már kerékpárral is meglehet közelíteni, sőt a
Szerencs táblánál korábban véget érő kerékpárutat tovább építettük egészen a város közigazgatási határáig. Ez így önmagában talán értelmetlennek látszik, de ha azt mondom, hogy tervezzük a jövőben a Keleti Ipari Park területen a
volt BHD-nál rendezni a földterületnek a jogi
helyzetét már azonnal értelmet nyer. Szeretnénk, hogy ha azon a területen olyan vállalkozás, tevékenység telepedne meg ami harmonizál a környezettel, a természettel, a világörökséggel. Ez a terület a városnak a „keleti kapuja”,
tehát egy frekventált hely és nem mindegy,
hogy az ideérkező turisták, befektetők és átutazók milyen benyomással lépnek be a városba
még akkor is, ha csak a 37-es számú főúton
mennek keresztül, és egyáltalán nem mindegy,
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A kerékpárút mellett a jövőben több kilométernyi külterületi dűlőút is épül.

hogy milyen érzésekkel távoznak.
Immáron harmadik éve, hogy a Világörökségi Kapuzat mellett olyan fénykülönlegességeket bocsátunk közszemlére – gyakorlatilag ingyen –,
ami egyes becslések szerint több tízezer látogatót vonz városunkba.
Karácsony közeledtével szeretnénk ezzel a lát-

Gyakorlatilag a munkaidőmnek a 80 százalékát
a projektek menedzselésével, összehangolásával és irányításával töltöm és reggel elsők között érkezem és későn távozom a hivatalból.
Az egyik legnagyobb örömünk a 37-es számú
főút 2×2 sávra történő bővítése. Látjuk, hogy
folyamatosan dolgoznak a kivitelezők, tartják

Megépült körülbelül 3-4 kilométer hosszúságú kerékpárút és gyakorlatilag elmondhatjuk, hogy teljes mértékig hálózatosodtak a városban található
bicikliutak.
ványossággal a „fényt” elhozni az embereknek,
hiszen a tél néha rendkívül borongós és komor.
Remélem, hogy az idén is sokaknak sikerült örömet okoznunk és az érdeklődő látogatók számának a növekedése is alátámasztja, hogy a
Mikulás leghosszabb szánjával kezdődött program lassan kezd kinőni egy olyan turisztikai attrakcióvá, amire a jövőben is alapozhatunk,
amely pontosan a holt idegenforgalmi szezonban mozdít meg embereket közelebbről és távolról egyaránt. Természetesen annak a területnek a további rendezése is folyamatban van.
Ennek az előteremtéséről is gondoskodnunk
kell, hogy tovább rendezzük a területet és bővítsük a szolgáltatásokat. Talán sok fiatal örömére tavaly három új kondiparkot nyitottunk
meg és nagyon szép fejlődésnek indult a Tatay
Zoltán Ifjúsági Sporttelep is. A 2014-2021-es időszak pályázatainak a befejezésére még az idén
lehetőségünk van. Itt sajnos olyan adminisztratív akadályokba ütköztünk, amelyeket nehéz elhárítani. Csak példaként említem a volt cukorgyár területén a gázszolgáltatóval egyeztetünk
már közel egy esztendeje a hálózat kiépítéséről.
Mi szeretnénk minél gyorsabban megállapodni,
mert elemi érdekünk, hogy folytatódjon és befejeződjön az ottani beruházás, de ez hosszadalmas tárgyalás eredményétől függ.

az előzetes ütemezést. Ez öröm lehet mindenki
számára, mert ha elkészük a gyorsforgalmi út,
akkor lerövidíti a Szerencs-Miskolc továbbá a
Szerencs Budapest, sőt a Dunántúl között a menetidőt. Ez azért fontos mert a városnak az
egyik kitörési lehetősége a jó infrastruktúra.
Örömmel jelentem be, hogy már aláírtuk azt a
szerződést, amelynek a keretében 2,4 kilométer
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a szociális szférában dolgozóknak, aki ebben
helytálltak. Úgy gondolom, hogy a 21. század
emberének egészségügyi szempontból sok
minden áll a rendelkezésére, hamar elkészültek
a védőoltások. Itt is szeretném felhívni figyelmet a védőoltások fontosságára, mert ezzel
szemben senki nem kínált még alternatívát a
betegség súlyos következményeinek a kivédésére. Szerencsen- és a háziorvosoknál is kérhető
az oltás, választani is lehet az elérhető vakcinák
közül.
Beszédes adat, hogy városunkban 2010-ben 170
ember hunyt el, 2015-ben 177-en, tehát az elmúlt
évtizedben körülbelül ez volt a halálozási szám.
2020-ban – a koronavírus-járvány megjelenésével – 220-an, az elmúlt esztendőben pedig már
246 ember halt meg. Ugyanakkor reménykeltő,
hogy Szerencsen 2010-ben 79 gyermek született, öt évvel később 75, a közelmúltban azonban volt olyan év amikor csak 53-an születtek,
Az elmúlt évben 78-an, tehát elértük azt, hogy
ismét növekedésnek indult a születések száma.
Noha születésben nem érjük el a halálozási
arányt, a görbe mégis elindult felfelé. Hasonlóan
emelkedésbe kezdett a házasságkötési görbe,
tavaly összesen 99-en mondták ki a boldogító
igent, miközben ez a szám 6-7 évvel ezelőtt csupán 40-50 körül mozgott. Munkahelyteremtés
szempontjából fontos, hogy nemsokára felépül
a Pepco áruháza, ahol plusz 20-25 főnek kínálnak majd munkát. Reményeim szerint az építkezés példaként szolgál arra, hogy érdemes Szerencsen befektetni, beruházni. Nagy öröm volt a
számomra – és szerintem a lakosságnak is –,
hogy elkészült és megújult a piac, ami egyúttal
közösségi térként is szolgál. Szerencs jó, tiszta
levegőjét a minimális szennyező anyagok mellett
annak is köszönheti, hogy a városban megtalálható több ezer dísznövény és fa mellé, több százat ültettünk el, köztük sok fát. Ezeknek a gondozása nem kis feladat. Az elmúlt években a
zöldterületek nagysága ugrásszerűen növeke-

A munkaidőmnek a 80 százalékát a projektek menedzselésével, összehangolásával és irányításával
töltöm.
úgynevezett dűlőút fog épülni a külterületen és
a állami beruházásként megújul a Rákóczi út alsó szakasza egészen a 37-es mezőzombori kőrforgóig, a Ondi út Ondon keresztül Rátka irányába a Tállya elkerülő becsatlakozásig és a
Bajcsy-Zsilinszky utca Prügy felé. A Rákóczi-várban és a Szerencsi Fürdő & Wellnessházban
szállásbővítést tervezünk, a Keleti Iparterületet
tovább korszerűsítjük, tehát számtalan munkánk van folyamatban. A legnagyobb kihívás
volt az elmúlt évben – és ez sajnos az idei évre
is rányomja a bélyegét – a pandémia. Szeretném megköszönni minden egészségügyben és

dett, miközben a közmunkások száma folyamatosan csökkent. Úgy gondolom, hogy a 2022-es
esztendőre jó esélyünk van arra, hogy új vállalkozások telepedjenek meg a városban. Érzékelhető az egészségügy fejlődése az alap- és szakellátásban, ami segítheti az egészség megőrzését, aminél nincs drágább és fontosabb. Elkészültek és beadására kerültek az újabb pályázataink,
bízunk ezek kedvező elbírálásában. Köszönöm
Koncz Zsófia országgyűlési képviselő asszonynak a támogatást, az iránymutatást. Nekünk a
legfontosabb Szerencs fejlesztése, a lakosság
életminőségének a javítása.
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CT BERENDEZÉST KAP
A RENDELŐINTÉZET
Egy teljesen új és modern CT berendezéssel
gazdagodik a Szerencsi Szántó J. Endre Egyesített Szociális és Egészségügyi Intézet (ESZEI) –
jelentette be január 10-én Koncz Zsófia, a térség országgyűlési képviselő munkaértekezlet
keretében. A politikus beszédében elmondta,
hogy a koronavírus-járvány alatt mutatott helytállásukért hatalmas köszönet jár minden
egészségügyi dolgozónak. A kormánynak a
célja, hogy a legjobb körülményeket biztosítsa,
és emelje a dolgozók bérét. Ezért 2023-ra átlagosan két és félszeresére emelkedik majd az
orvosok fizetése. Dr. Bobkó Géza, az intézmény
igazgató főorvosa beszédében először röviden
ismertette az elmúlt esztendő mérföldköveit.
Az egyik legfontosabb volt, hogy az intézményben oltópontot működtetnek, amely szinte
minden ott dolgozót érintett. A 2021-es esztendőben két új szolgáltatással is bővült a rendelőintézet. A szemészet új speciális műszerrel
úgynevezett YAG lézerrel bővült, amit leggyakrabban szürkehályog és utóhályog műtétekhez
használnak, a másik pedig egy új urológiai berendezés vásárlása volt, amellyel immáron
helyben is elvégezhető a prosztataminta-vétel
(biopszia) is. Az új CT-nek köszönhetően heti
20-25 beteg vizsgálata történhet meg – hangsúlyozta évértékelő beszéde után az igazgató
főorvos. Az ESZEI a megjelent felhívásra 2017ben nyújtotta be a dokumentumokat, amit a
bírálók elutasítottak. Ezt követően éltek a törvényben biztosított jogorvoslati lehetőségekkel, aminek eredményeként a kiíró 2020-ban
befogadta a pályázatot, azonban forráshiány
miatt „tartaléklistára” került. Folyamatos lobbira és sok külső segítségre volt szükség ahhoz,
hogy erről a listáról a nyertesek közé kerüljön.

Az intézmény évértékelő gyűlésén jelentették be a jó hírt.

Ez történt meg 2021. decemberében, amikor a
szerencsi rendelőintézetet értesítették a CT beszerzéséhez szükséges 201 millió forint biztosításáról. A CT-re azonban még várni kell, ugyanis a beszerzési idő általában 12 hónapot vesz
igénybe, azonban az intézet szándéka szerint
már a nyár végére megérkezhet, így a járásban
élő közel 50 ezer ember mihamarabb hozzájuthat a szolgáltatáshoz. Nyiri Tibor, Szerencs város polgármestere hangsúlyozta, hogy az
egészségügyi szolgáltatások fejlesztése és a
szakrendelések számának a bővítése az önkormányzatnál az egyik legfontosabb célkitűzés,
hogy ezekért a lakosságnak minél kevesebbet
kellejen utazni. A megyében található, a szerencsihez hasonló járóbeteg intézmények közül
egyik sem rendelkezik ilyen berendezéssel –
legközelebb a miskolci és a sátoraljaújhelyi kór-

házban van –, ezért a városvezető rendkívül
büszke arra, hogy a Szerencsen hamarosan elérhető lesz ez a rendkívül fontos és hasznos
vizsgálat. A CT az emberi testről röntgensugárral többféle irányú, számos vékony ún. rétegfelvétel készíthető, amely a speciális felvételi
technika és számítástechnikai eljárások kombinálásával sokkal részlet és információ gazdagabb képet szolgáltat, mint a hagyományos
röntgenfelvétel, a segítségével kimutatható a
különböző gyulladásos, daganatos és egyéb elváltozások. A vizsgálat elvégzése segíthet a
daganatos betegségek korai felismerésében is.
A berendezéshez elengedhetetlen a szakember, aki értékeli a leleteket, Bodnár-Varga Szilvia, radiológus január elején érkezett Szerencsre, akiről bővebben az alábbi cikkben olvashatnak.

MINIPORTRÉ: BEMUTATKOZIK
AZ ÚJ RADIOLÓGUS
Az előző cikkünkben már szót ejtettünk arról,
hogy a szerencsi Szántó J. Endre Egyesített Szociális és Egészségügyi Intézetbe (ESZEI) hamarosan egy új CT érkezik. Jelenlegi írásunkban
egy kiváló szakorvost és egyben a berendezés
kezelőjét Bodnár-Varga Szilvia, radiológust
(fotónkon) mutatjuk be olvasóinknak, aki 2022.
január 3-tól már Szerencsen rendel. – 1986-ban
születtem Debrecenben. A gyermekkoromra
visszaemlékezve elmondhatom, hogy jobbat
nem is kívánhattam volna magamnak. Szüleim
szintén orvosok, emiatt sok időt töltöttem a

nagyszüleimnél, ám amikor csak idejük engedte
együtt volt a család. Szülővárosomban jártam
általános, majd középiskolába – emlékezett
vissza diákkorára a doktornő. Tanulmányait a
Debreceni Egyetem Klinikai Központban – régen még Orvos és Egészségtudományi Centrumnak hívták – végezte el, mint mondta tanulás szempontjából kemény, szociális oldalról
megközelítve gyönyörű évek voltak. – Az egyetemen eltöltött hat év mondhatom életem
egyik legszebb szakasza volt.
folytatás a 7. oldalon

MInIPORtRÉ – KÖZÉLet
folytatás a 6. oldalról
Sajnos azonban azt tapasztalom, hogy most az
egyetemről kikerülő friss pályakezdő orvosok
közül egyre kevesebben kapják meg azt a fajta
felkészítést, ami az én időmben általános volt.
Gondolok itt arra, hogy egyre több a gyakorlat,
ami jó irányvonal lenne, viszont nagyon kevés
a felkészítő orvos, aki foglalkozik a hallgatókkal
– hangsúlyozta. A fiatal radiológus elmondta,
hogy szülei hatására választotta az orvosi pályát, eleinte azonban még bőrgyógyásznak tanult. – Az egyetemi éveim alatt jöttem rá, hogy
mégsem ez a pálya való nekem. Ekkor eldöntöttem, hogy szakot váltok és a radiológiára
esett a választás. Utólag belegondolva egyáltalán nem bántam meg döntésemet, sőt mai napig egy égi jelnek tekintem. Radiológusként
ugyanis rugalmasabb a munkarendem, hiszen
van olyan munkafázis, amit akár otthon is eltu-

SZERENCSI
dok végezni pl. a CT képeket az otthoni számítógépemen is elemezhetem. Jelenleg Szerencstől nem messze Tokajban élek. Korábban napi
szinten ingáztam előző munkahelyemre, ami
Hajdúszoboszlón volt. Mondanom sem kell,
hogy rendkívül fárasztó és megterhelő volt. Hallottam, hogy az ESZEI-ben radiológust keresnek,
és így kerültem ide. Dr. Bobkó Géza, igazgató
főorvos mindenben támogat és a kollégáim is
rendkívül kedvesek, jó itt a légkör – fejtette ki.
Egyáltalán nem megszokott, hogy járóbeteg ellátáson CT legyen, sőt – mint mondta – ez
eléggé ritka. – Először nem is akartam elhinni,
hogy az ESZEI-be egy ilyen modern, és drága
berendezés érkezik, de nagyon örülök neki és
remélem, hogy előbb vagy utóbb minden hasonló intézményben lesz ilyen műszer – hangsúlyozta. A CT (komputertomográf) ugyanis
rendkívül fontos az egészségügyben, lényegé-
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ben egy ultramodern – emiatt rendkívül drága
– röntgen berendezésről van szó. – Bonyolult
kezelni, nagy odafigyelést igényel. Örülök, hogy
az orvostudomány már ilyen fejlett szintre
emelkedett. Volt alkalmam a kezemben tartani
még az első kezdetleges régi röntgenfelvételeket és hozzájuk képest ezek a CT képek olyanok
mintha egy másik világból érkeztek volna. A
műszer segítségével sok mindent képesek vagyunk megmondani az emberi testről, a kapott
képeket elemezve segíthetünk a pontos diagnózis meghatározásában, a gyógyuláshoz szükséges hatékony terápia kiválasztásában. Szeretem a munkámat, boldogsággal tölt el, hogy az
embereken segíthetek. Örülök, hogy immáron
Szerencsen is lesz ilyen berendezés. Arra kérem
a környéken élőket, hogy bátran forduljanak
hozzánk, keressék fel intézetünket – hangsúlyozta Bodnár-Varga Szilvia, radiológus.

KÖSZÖNET A CSALÁDOKNAK
Az Országos Polgárőr Szövetség (OPSZ) elnökének döntése értelmében, a szervezet minden
évben karácsony közeledte előtt köszönti a
nagycsaládos polgárőr tagjait és egy kis ajándékkal lepik meg gyermekeit. Az idei központi
ünnepség a koronavírus-járvány miatt elmaradt, helyette országszerte regionálisan tartották meg az ünnepséget. A Szerencsen,a regionális eseményt 2021. december 21-én tartották
meg a Bocskai István Katolikus Gimnázium és
Technikum aulájában. A szomszédos megyéből
is érkező polgárőröket és családtagjaikat Csóra
György, a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Polgárőr Szövetség elnöke köszöntötte. Nyiri Tibor,
Szerencs polgármestere beszédében a polgárőrök a társadalomban betöltött fontos szerepére
hívta fel a figyelmet. Elhangzott, hogy Szerencsen már a kezdetekben megalakult a polgárőrség. A város mindig is nagyra értékelte a polgárőreit, akik segítenek a rászorulókon és jelenlétükkel növelik Szerencs és a rendezvények
biztonságát. A helyi gimnáziumban nagy hagyománya van a rendészeti képzésnek, aminek évtizedek óta töretlen a népszerűsége. Az érettségi után számos fiatal választja hivatásának a
rendőrséget és többen a polgárőrségbe is kérik
a felvételüket – mondta a polgármester. Túrós
András, az Országos Polgárőr Szövetség elnöke
hangsúlyozta, hogy az OPSZ olyan, mint egy
nagy család, az ország legnagyobb humán tartalékkal rendelkező, mozgósítható civil szervezete, több mint kétezer településen van jelen.
Az egyesületek kiváló kapcsolatot ápolnak a
rendőrséggel. Koncz Zsófia, országgyűlési képviselő kifejtette, hogy a hazai társadalomban a
polgárőrök rendkívül fontos szerepet töltenek
be, amire méltán lehet büszke mindenki. Elmondta: kevés ország van, ahol olyan olajozot-

Balról-jobbra: Nagy Sándor szerencsi polgárőr, Koncz Zsófia a térség országgyűlési képviselője,
Túrós András az OPSZ elnöke.

tan működik a polgárőrség, mint hazánkban,
ahol a polgárőrökre mindig lehet számítani. A
nagycsaládosokon kívül azokat a polgárőröket
is díjazták, akik a mozgalomban végzett tevékenységükkel és sok éves munkájukkal segítették a szervezet munkáját. Polgárőr Érdemkereszt arany fokozatot kapott: Gyöngyösi Dénes,
a Beregböszörményi PE. polgárőre. Bronz fokozatot vettek át: Nagy Attila, a Berettyóújfalui
PE. polgárőre és Gurbai Béla, a Komádi PE. polgárőre. Az „Év polgárőre” kitüntetést Tállas Lajos, a Sajóivánkai PE. elnöke érdemelte ki. A polgárőrség érdekében kimagasló munkája elismeréséül az Országos Polgárőr Nap alkalmából
Pintér Sándor belügyminiszter „kristály pezsgőspohár készlet” emléktárgyat adományozott
Nagy Sándornak, a Szerencsi Polgárőr Egyesület

tagjának. Nagy Sándor az Országos Polgárőr
Napon korábban betegsége miatt nem tudta az
emléktárgyat átvenni, így a rendezvény keretében nyújtottak át neki. A rendőrség és a polgárőrség közötti együttműködés terén végzett
több évtizedes kiemelkedő tevékenységéért a
Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Rendőr-főkapitányság vezetése nevében, Szent György Emlékplakettet adományozott dr. Kiss Attila, r. vezérőrnagy rendőrségi főtanácsos megyei rendőrfőkapitány Iglai Lajosnak, a Borsod-AbaújZemplén Megyei Polgárőr Szövetség Sátoraljaújhelyi járás koordinátorának. A főkapitány nevében a kitüntetést Kovács Béla, r. ezredes főkapitány-helyettes, Csóra György, a megyei szövetség elnöke és dr. Szemán Ákos, elnökhelyettes adta át.
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VÁROSKÉP

RAVATALOZÓ ONDON
Ond, mint önálló település, sok évszázados múltra tekint vissza. A település történelmi központjának utcahálózata már az 1785 évi un. első katonai felmérés térképén is lényegében a mai képét mutatja, egy kör alakú területen belül helyezkedik el a település. A későbbi térképfelméréseken szinte csak a főút melletti beépítéssel
bővült a falu mindkét irányban, de az első központ szerkezete máig megmaradt. Minden térképen megjelenik észak-nyugati irányban, a lakott terület fölötti kisebb fennsíkon a temető jelölése, tehát már a régi korokban is itt temetkeztek az Ondiak. Nagyon erős hangulata van ennek a helynek, érdemes néha felmenni és elmélkedni ott. Széles a rálátás körben a tájra, nyugatra a szántókra és a szőlőhegyekre (a régi térképen Kassa hegy, Fekete hegy, Berkesz tető),
keletre pedig a Tokaj hegy, a mádi és tállyai szőlőhegyek derengenek a távolban. Egyszóval határtalan a látókör, és széles a szabadság, az elmúlás tárgyi jelei pedig gondolkodásra késztetik
az embert az élet értelméről. Gyönyörű régi faragott sírköveket láthat itt az ember az 1800-as
évekből, napkorong motívummal, és más történeti díszítésekkel. Nem véletlen, hogy a ravatalozó átalakítás tervezőit is megihlette a régi kőfaragó mesterek nagy tudása. Történt ugyanis,
hogy 1992 körül (pont harminc éve) az önkormányzat elhatározta a betongarázs hangulatú,
búcsúztatáshoz méltatlan, ravatalozónak nevezett sufni átalakítását, bővítését. A Kós Károly
Alapítvány fiatal építészmérnökök részére alapított mesterképzőjének –a Vándoriskolának –
hallgatóit kértük fel, hogy egy pályázat keretében készítsenek vázlatokat az épület felújítására. El is készült hat-nyolc vázlatterv, és a két legjobb, hasonló karakterű munka lett a nyertes. A
részletes terveket azután már közösen készítet-

ték el Balassa Endre és Kovács Gábor építészek,
s a megvalósult ravatalozó méltán hirdeti, hogy
fiatalon is lehet örök érvényűt alkotni, ha az ember tehetséggel megáldott. Az izgalmas és arányos kompozíció sok érdekes részletet tartalmaz: a régi sufnit körbeépíti az új épület, és a fő
látvány felől eltakarja egy szépen rakott kő
oromfal, mely megidézi a temető sírköveit. Mellette létrejön egy vastag kő pillérekre állított köríves tető, a szabadtéri fedett ravatalozótér. A
tető talán a környező hegyhátakkal kíván testvérré lenni, a robosztus oszlopok pedig az örökkévalóságot, a hegyaljai kőzetek évezredeit sugallják. Mindkettő az állandóságot, a Mindenhatóhoz visszatérő lélek időtlen létét sugallhatja a
szemlélő számára.
Salamin Ferenc
(Az épület fotói a szerző felvételei.)
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A TŰZOLTÓSÁG EGY NAGY CSALÁD
Nácsa Bálint, tűzoltó alezredest (fotónkon) a Szerencsi Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság tűzoltóparancsnokát sokaknak már nem kell bemutatni. Köztiszteletben álló személy, aki tűzoltó karrierje során végigjárta a ranglétrát. 1986ban beosztott tűzoltóként kezdte hivatásos szolgálatát Szerencsen, majd
2012-ben a helyi egység parancsnoka
lett. Szakmai tapasztalatait megalapozza, hogy több mint 35 éven keresztül a
tűzoltási és műszaki mentési szakterületen töltött be szolgálati beosztásokat.
A tűzoltóparancsnokot magáról szerettük volna faggatni, azonban folyton a
bajtársiasság és a munka felé terelődött
a beszélgetés. Megtudtuk: a tűzoltókra
jellemző – a szerencsiekre különösen
igaz –, hogy rendkívül összetartók.
Mondhatni egy nagy családként élnek.
Hősiesek, kitartók és keményen dolgoznak. A Bátorságért Érdemjellel és tűzoltósági tanácsos címmel is kitüntetett
Nácsa Bálinttal beszélgettem.
– Mikor és hogyan merült fel Önben, hogy
tűzoltó lesz?
– 1964. november 22-én születettem Budapesten. Édesapám Csepelen dolgozott, ott ismerte
meg édesanyámat. Kétéves koromban a család
Szerencsre költözött, itt éltem a gyermekkoromat. Szüleim elváltak, ezért engem már fiatalon
az édesapám nevelt fel. A szerencsi Hunyadi János Általános Iskolába jártam, majd itt végeztem el a középiskolát. A 118. számú Ipari Szakmunkásképzőbe jártam, ahol villanyszerelői végzettséget szereztem. Az iskola után 1984-ben
egy rövid időre a Szerencsi Cukorgyárban kezdtem el dolgozni, de még ebben az évben behívtak sorkatonai szolgálatra. Mivel ekkor már volt
jogosítványom, a seregben is sofőrként tevékenykedtem. A katonai szolgálatom után rövid
ideig még ezt a munkát végeztem, de hamar rájöttem, hogy az nem nekem való, így visszajöttem dolgozni a cukorgyárba. Egy gyermekkori
barátom tanácsára – aki felnőttként a szerencsi
tűzoltóságon teljesített szolgálatot – léptem be
én is az állományba. 1986. december 1-től beosztott tűzoltóként (szakaszvezető), gépjárművezetőként kezdtem meg a szolgálatot.
– Hogyan lett tűzoltóparancsnok?
– Ez elsősorban a „régi rókáknak” és mentoraimnak köszönhető, akik folyamatosan terelgettek. Unszolásukra folytattam a tanulmányaimat
és a szakmai továbbképzéseket. Azt tudni kell,
hogy abban az időben még nem volt alapfeltétel
a szakképesítés, ezt csak később, 1988-ban szereztem meg. Tanulmányaimat kitűnőre végeztem és így már törzsőrmesteri rendfokozatba

léptettek elő. Mondhatni végigjártam a ranglétrát. Voltam beosztott tűzoltó, gépkocsivezető,
különleges szerkezelő, szolgálatparancsnok-helyettes és szolgálatparancsnok. 2007-2012 között tűzoltási és műszaki mentési osztályvezetőkként dolgoztam Szerencsen. Időközben a Pécsi Tudományegyetem Pollack Mihály Műszaki
Főiskolán diplomát szereztem. Az államosítás
után a tűzoltóság korábbi vezetője Dócs Róbert,
tű. ezredes más beosztást kapott és így kértek
fel engem, hogy legyek az utódja, amit természetesen elfogadtam. Óriási megtiszteltetés,
hogy 2012. április 1-től a Szerencsi Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság parancsnoka vagyok.
– Harmincöt éve dolgozik tűzoltóként, milyen érzések kavarognak Önben?
– Egyáltalán nem bántam meg, hogy ezt a hivatást választottam. Egyszerűen szeretem a
munkámat. Kiváló mentoraim és oktatóim voltak, akik olykor keményen tanítottak, de ezt a
szakmát máshogy nem lehet elsajátítani. Itt szeretném megragadni az alkalmat, hogy köszönetet mondjak egykori parancsnokaimnak Meleg
Károly tű. alezredesnek, Bódi Ferenc tű. alezredesnek és Dócs Róbert tű. ezredesnek. Külön
szeretnék köszönet mondani egykori mentoromnak Édes János tű. alezredesnek, akitől én
tanultam. Mindent köszönök!
– Hogyan telik egy munkanap?
– A hivatalos munkaidő megkezdése előtt 30
perccel már szeretek itt lenni a tűzoltóságon. A
híradós kolléga ilyenkor jelentést tesz nekem a
káresetekről. Ekkor szoktam időt szakítani az
embereimre, beszélgetek velük, megkérdezem
van-e esetleg valamilyen probléma, amit meg
kell oldani. A nap hátralévő részében végig a parancsnokságon tevékenykedem, irányítom a tűzoltóságot. Abban az esetben, ha nagyobb baleset vagy katasztrófa történik már én is a helyszínen vagyok és koordinálom a tűzoltókat.

– Milyen az élet a szerencsi tűzoltóságon?
– Már úttörő tűzoltóként is volt alkalmam belelátni a tűzoltók mindennapi életébe, persze ekkor még nem is sejtettem, hogy egykor majd én
is közéjük tartozom. Már abban az időben is úgy
éreztem, hogy itt úgy élnek és dolgoznak az emberek mintha egy nagy család lenne. A szerencsi
tűzoltóságon egy átlagos napon is mindenki teszi a dolgát és a kötelességét. Jól ismerjük egymást, fél szavakból is tudjuk, hogy mit akar a
másik.
Nagyon ritka az olyan alkalom, amikor súrlódások vannak. A mi hivatásunkban nem lehet –
nem is szabad – haragot tartani, hiszen nem
tudni, hogy melyik kolléga fog kihúzni éppen az
égő házból. A tűzoltók között emiatt nagyon
erős kötelék alakul ki. Mindig odafigyelünk egymásra, ha valaki egy eset után szomorú megpróbálunk rajta segíteni, átbeszéljük a dolgokat,
hiszen bármennyire is kemény legények a lánglovagok, a legtöbbjük egyben édesapa, mélyen
érző ember. Egy halálesetet olykor nagyon nehéz feldolgozni, egy gyerektragédiát látva ők is
megrendülnek. Ebben a munkában ez a legborzasztóbb. A szerencsi tűzoltók az elmúlt évtizedekben nyolc alkalommal elnyerték a legjobbaknak járó kupát a különböző hagyományőrző
versenyeken. Bátran kimerem jelenteni, hogy a
szerencsi lánglovagok országos szinten a legjobbak közé tartoznak, büszke vagyok rájuk.
– Mi a hobbija?
– Nagyon szeretek sportolni. Korábban éveken
keresztül a szerencsi kézilabdacsapatban játszottam. Az utóbbi időben azonban új hobbimnak,
az erőemelésnek szentelem szabadidőmet. Számos kisebb nagyobb versenyt megnyertem.
Kedvenc kategóriám a felhúzás, de a jövőben a
guggolásra és a fekvenyomásra is nagyobb
hangsúlyt szeretnék fordítani.
N.I.
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FIATAL TEHETSÉG A NYERTESEK KÖZÖTT
Borsod-Abaúj-Zemplén megyében három fiatal, tehetséges művész pályázott sikerrel a MOL Tehetségtámogató Programra, amely az idei tanévben összesen 20 millió forinttal segíti a 10-23 év közötti tehetségek
pályafutását. Országszerte összesen 63 fiatal pályázó és csapataik nyertek támogatást, köztük ifjú zenészek, táncosok, vizuális alkotók, előadóművészek, a matematika és a természettudományok mellett az informatika és a csillagászat fiatal művelői, kutatói. Legtöbben zeneművészeti
területről nyújtottak be pályázatot, hiszen egy hangszer megvásárlása
komoly befektetés egy átlagjövedelemmel rendelkező család számára.
Szerencsről Majoros Milos (ütőhangszerek) is nyert a tehetségtámogató
programon. A 11 éves dobos már hároméves kora óta aktívan zenél, kedvenc hangszere a marimba. A család időközben már Budapestre költözött, hogy Milos zenei tehetsége megfelelően fejlődhessen. Jelenleg a
Kispesti Szatmári László Alapfokú Művészeti Iskola klasszikus ütő szakára
jár, valamint magánúton jazzdobot tanul Bordás József tanítványaként.
A támogatásból Milos a Crescendo Nyári Akadémia részvételi díját szeretné finanszírozni. A MOL közhasznú alapítványán keresztül 2006 óta

Majoros Milos hároméves kora óta zenél. Fotó: magánarchívum

karolja fel a fiatal tehetségeket; eddig több mint 3000 művészeti vagy
tudományos pályára készülő fiatal fejlődését segítette. A támogatottak
teljes listája a molalapitvany.hu weboldalán érhető el.

EZÜSTÉRMES HITTAN VERSENYZŐK
Az egri Andrássy György Katolikus Közgazdasági Középiskola rendezte meg az Egri Főegyházmegye katolikus általános iskoláinak felső tagozatos diákjai számára a „Krisztus a szegletkő, Péter a szikla”
alapgondolatú online hittanversenyét. A verseny a pápaság történetét, néhány 20. századi kiemelkedő pápa munkásságát dolgozta
fel. A háromfős csapatoknak előzetesen egy 5 perces kisfilmet és
egy képzőművészeti alkotást kellett készíteni a témában, majd online egy tesztet kellett megoldani. Összesen 23 iskola nevezett a versenyre, melyen egy ponttal lemaradva lett második a Bolyai János
Katolikus Általános Iskola csapata. Az intézményből Gaszper Anna
Márta (6.c), Szabó Lilla (6.c), Tóth Zsófia (7.a) indult. A felkészítő pedagógus Boros István volt. A tanulók felkészülését segítette még
továbbá Gaszperné Tilman Edina igazgatónő, Szabó Edina és Lakatos
A tanulók remek teljesítményt nyújtottak a versenyen. Fotó: magánarchívum Marianna pedagógusok.

VERS SZERENCSRŐL ÉS ONDRÓL
Az alábbi cikkben Kun Dávid (fotónkon), szerencsi származású földtudományi mérnök verseit közöljük, kinek a műveiben
saját emlékei, Magyarország, térségünk és a város szépségei jelennek meg. Kun Dávid tekintete az elmúlt években fordult
az irodalom felé. Alkotásaiba gyermekkori élményeit is beleszővi. Az ifjú költőnek már több tucat verse látott napvilágot,
amelyből most kettőt választottunk ki olvasónknak.
SZERENCSés vagyok
Még ma is hallom a gerlék kacagását az Alkotmány utcában,
a Csalogány óvodából ballagtam át Rákóczi iskolájába.
A jó öreg kosárpálya, gyermekkorom színtere,
mennyivel többet adott nekem, mint névtelen hírneve.
A középiskolai évek a Bocskai Gimnáziumban,
de jó idők voltak, mosolygok immáron magamban.
A várkert szépsége végtelen,
szerelmes verseimnek ihletett színhelye.
Bár olykor távol járok Tőled, lelkileg mégis oly közel,
Sosem feledlek, itt nőttem fel.
Kép maradok, s te keretem.

Ond
Szerencs északi részén elterülő mesés községben csorgadozik csendesen a Szerencs-patak.
Az ondi hídon állva hallgatom a ringató szellő susogását,
a nyugovóra térő nap fényében csodálom a Fekete-hegy varázsát.
Beesteledett Ondon a falu főutcájában,
közeledem Józsi bácsi szívélyes italboltjába.
A csehó vendégei már bent állnak a pultban,
szelíden várnak pár korty újra.
Éjszakába nyúlik a világ megváltó filozofálás,
a vendégek elszélednek,
így hát én is tovább állva nyugovóra térek.
Hajnalodik, reményteli nap van.
Viszem a falu hírnevét tovább a batyumban.
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LÁMPACSERÉK A KÖZLEKEDŐK
BIZTONSÁGÁÉRT

A fények a közlekedők biztonságát szolgálják.

Az elmúlt időszakban Szerencsen a gyalogosés közúti közlekedés biztonságosabb feltételeinek a megteremtése érdekében több, az átlagosnál veszélyesebb helyszínen is végeztek fejlesztéseket. Nyiri Tibor, Szerencs polgármestere
közleményében kifejtette, hogy ezek a munkák
elsősorban a közúti világítás lámpatesteinek
erősebb fényűre történő cserélését, valamint
ezt kiegészítve több zebránál sárga villogó berendezés elhelyezését. Ilyet helyeztek el tavaly
Szerencsen a posta előtt és a 37-es főút Dózsa
György utcánál lévő átkelési szakaszán. A tervek szerint hamarosan Ondon is ilyenfajta átalakításokra kell majd számítani. A polgármester hangsúlyozta, hogy a Nestlével együttműködve rövidesen a szerencsi gyár főbejáratánál

is hasonlóan építik ki a gyalogátkelőt. – Az idén
településünkön kerékpárutak létesültek, amelyek bekötésére kerültek a már meglévő hálózatba. Az ondi bicikliút folytatásaként az Ondi
úton, a Magyar utcán keresztül a Rákóczi úton
Mezőzombor irányába lehet eljutni. A vasúti átjáró előtt a Kandó Kálmán utcán a kerékpárosokat is érintő forgalmi rend változás történt,
ami miatt körültekintőbben kell a helyet megközelíteniük a bicajosoknak és a gépjárművezetőknek egyaránt. A karácsony előtt lecserélt
kettő darab lámpatesttel az önkormányzat a
tervező által előírt minden szükséges feltételt
megteremtett, ami a biztonságos közlekedést
szolgálja – mondta a polgármester. Szerencsen
évek óta vita tárgyát képezi, hogy kinek a fel-

adata a közvilágítás üzemeltetése és karbantartása. A városnak erre szerződése van az
MVM Émász Áramhálózati Kft.-vel, így minden
karbantartást a cég vagy annak alvállalkozója
végezhet csak el. Az önkormányzat éppen ezért
nem tud fizikailag – pl. kicserélni egy meghibásodott izzót – intézkedni, ezt csakis kizárólag a
cég szakemberei végezhetik el. A hibabejelentéseket is az üzemeltető cégnél lehet megtenni.
Hibabejelentésre telefonon ingyenesen hívható
zöld szám: +36 80/42-43-44. Ezen az elérhetőségen a hét minden napján 0-24 órában fogadják a bejelentéseket. Az egyszerű és egységes
ügyfélkezelés érdekében ezentúl már egy applikáción keresztül is intézheti ügyfélszolgálati
ügyeit, vagy bejelentheti az észlelt közvilágítási
hibát (MVM Next EnergiApp), ezzel egyidőben
a Közvilágítási hibabejelentőt megszüntette, így
azon a továbbiakban nem fogad közvilágítási
hibabejelentéseket.
Hol találja a funkciót?
Bejelentkezés nélkül az alkalmazás kezdőképernyőjén válassza az alábbi útvonalat, és adja meg
a szükséges adatokat!
Ügyfélszolgálat -> Központi elérhetőségek ->
Közvilágítás hibabejelentő
Bejelentkezés után pedig a következő útvonalon érhető el a funkció:
Kezdőképernyő -> „Hamburger menü” ikon ->
Közvilágítás hibabejelentő

MÁR HANGOT IS RÖGZÍTHETNEK
A TESTKAMERÁK
A vasúttársaság mélyen elítéli a munkavállalóit
ért támadásokat, és mindent megtesz a jegyvizsgálók biztonságának garantálása érdekében. A MÁV-START technikai eszközökkel, figyelemfelhívó kampánnyal, a rendőrség és biztonsági személyzet segítségét is igénybe véve, valamint 2019 szeptembere óta beszerzett 169
testkamera használatával is fellép a munkatársai elleni támadásokkal szemben. A leginkább
veszélyeztetett elővárosi vonatokon, amiken
kötelező a testkamerák használata, szinte nullára esett vissza a bántalmazások, inzultusok
száma. A személyszállítással foglalkozó társaságok közös javaslatára az Országgyűlés módosította a személyszállítási törvényt, melynek köszönhetően már a hangrögzítés is lehetővé vált
a testkamerákkal 2022. január 1-jétől. Bár az
eszközök képesek lettek volna rá, eddig – a jogszabályoknak megfelelően – csak képfelvétel

készítése volt engedélyezett a testkamerákkal.
A módosított törvény lehetővé teszi a testkamerák felvételeinek hatékonyabb használatát
többek között a bizonyítási eljárások során, ennek révén pedig tovább csökkenhet a közfeladatot ellátó személyek elleni sértő vagy erőszakos cselekmények száma. Az eddigi intézkedéseknek köszönhetően csökkenő tendenciát
mutat a súlyos konfliktusok száma a vonatokon.
Tavaly a 2020-ban tapasztalt 65-höz képest 59
atrocitás történt országosan. Ezt megelőzően,
2019-ben 70 esetben ért támadás jegyvizsgálót
szolgálatteljesítés közben. Az elkövetők több
mint fele menetjegy nélkül, érvénytelen vagy
átruházott jeggyel kívánt utazni vagy ittas volt.
A tapasztalatok szerint a jegyvizsgálók elleni támadások megelőzésében nagyon hatékony eszköz a testkamera is, tavaly 7826 jegyvizsgáló
összesen 15 380 alkalommal, 70 800 vonaton

A testkamerák több védelmet nyújtanak a
jegyvizsgálóknak. Fotó: MÁV-START

vette fel szolgálata során. A vasúttársaság célja,
hogy minden szolgálati helyen, az összes szolgálatban lévő jegyvizsgáló számára biztosítani
tudja a testkamera használatát – tudatta közleményében a MÁV-START.
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23. szombat

22. ƉĠŶƚĞŬ

21. ĐƐƺƚƂƌƚƂŬ

20. szerda

19. kedd

18. ŚĠƚĨƅ

17. ǀĂƐĄƌŶĂƉ

16. szombat

15. ƉĠŶƚĞŬ

14. ĐƐƺƚƂƌƚƂŬ

13. szerda

12. kedd

11. ŚĠƚĨƅ

10. ǀĂƐĄƌŶĂƉ

9. szombat

8. ƉĠŶƚĞŬ

7. ĐƐƺƚƂƌƚƂŬ

6. szerda

5. kedd

4. ŚĠƚĨƅ

3. ǀĂƐĄƌŶĂƉ

2. szombat

1. ƉĠŶƚĞŬ

AUGUSZZT
TUS

31. szerda

30. kedd

29. ŚĠƚĨƅ

28. ǀĂƐĄƌŶĂƉ

27. szombat

26. ƉĠŶƚĞŬ

25. ĐƐƺƚƂƌƚƂŬ

24. szerda

23. kedd

22. ŚĠƚĨƅ

21. ǀĂƐĄƌŶĂƉ

20. szombat

19. ƉĠŶƚĞŬ

18. ĐƐƺƚƂƌƚƂŬ

17. szerda

16. kedd

15. ŚĠƚĨƅ

14. ǀĂƐĄƌŶĂƉ

13. szombat

12. ƉĠŶƚĞŬ

11. ĐƐƺƚƂƌƚƂŬ

10. szerda

9. kedd

8. ŚĠƚĨƅ

7. ǀĂƐĄƌŶĂƉ

6. szombat

5. ƉĠŶƚĞŬ

4. ĐƐƺƚƂƌƚƂŬ

3. szerda

2. kedd

1. ŚĠƚĨƅ
2. ƉĠŶƚĞŬ

30. ƉĠŶƚĞŬ

29. ĐƐƺƚƂƌƚƂŬ

28. szerda

27. kedd

26. ŚĠƚĨƅ

25. ǀĂƐĄƌŶĂƉ

24. szombat

23. ƉĠŶƚĞŬ

22. ĐƐƺƚƂƌƚƂŬ

21. szerda

20. kedd

19. ŚĠƚĨƅ

18. ǀĂƐĄƌŶĂƉ

17. szombat

16. ƉĠŶƚĞŬ

15. ĐƐƺƚƂƌƚƂŬ

14. szerda

13. kedd

12. ŚĠƚĨƅ

11. ǀĂƐĄƌŶĂƉ

10. szombat

9. ƉĠŶƚĞŬ

8. ĐƐƺƚƂƌƚƂŬ

7. szerda

6. kedd

5. ŚĠƚĨƅ

4. ǀĂƐĄƌŶĂƉ

3. szombat

K<dMZ

31. ŚĠƚĨƅ

30. ǀĂƐĄƌŶĂƉ

29. szombat

28. ƉĠŶƚĞŬ

27. ĐƐƺƚƂƌƚƂŬ

26. szerda

25. kedd

24. ŚĠƚĨƅ

23. ǀĂƐĄƌŶĂƉ

22. szombat

21. ƉĠŶƚĞŬ

20. ĐƐƺƚƂƌƚƂŬ

19. szerda

18. kedd

17. ŚĠƚĨƅ

16. ǀĂƐĄƌŶĂƉ

15. szombat

14. ƉĠŶƚĞŬ

13. ĐƐƺƚƂƌƚƂŬ

12. szerda

11. kedd

10. ŚĠƚĨƅ

9. ǀĂƐĄƌŶĂƉ

8. szombat

7. ƉĠŶƚĞŬ

6. ĐƐƺƚƂƌƚƂŬ

5. szerda

4. kedd

3. ŚĠƚĨƅ

2. ǀĂƐĄƌŶĂƉ

1. szombat

NOVEMBER

30. szerda

29. kedd

28. ŚĠƚĨƅ

27. ǀĂƐĄƌŶĂƉ

26. szombat

25. ƉĠŶƚĞŬ

24. ĐƐƺƚƂƌƚƂŬ

23. szerda

22. kedd

21. ŚĠƚĨƅ

20. ǀĂƐĄƌŶĂƉ

19. szombat

18. ƉĠŶƚĞŬ

17. ĐƐƺƚƂƌƚƂŬ

16. szerda

15. kedd

14. ŚĠƚĨƅ

13. ǀĂƐĄƌŶĂƉ

12. szombat

11. ƉĠŶƚĞŬ

10. ĐƐƺƚƂƌƚƂŬ

9. szerda

8. kedd

7. ŚĠƚĨƅ

6. ǀĂƐĄƌŶĂƉ

5. szombat

4. ƉĠŶƚĞŬ

3. ĐƐƺƚƂƌƚƂŬ

2. szerda

1. kedd

DECEMBER

31. szombat
ǀĄůƚŽǌƚĂƚĄƐũŽŐĄƚĨĞŶŶƚĂƌƚũƵŬ͊

30. ƉĠŶƚĞŬ

29. ĐƐƺƚƂƌƚƂŬ

28. szerda

27. kedd

26. ŚĠƚĨƅ

25. ǀĂƐĄƌŶĂƉ

24. szombat

23. ƉĠŶƚĞŬ

22. ĐƐƺƚƂƌƚƂŬ

21. szerda

20. kedd

19. ŚĠƚĨƅ

18. ǀĂƐĄƌŶĂƉ

17. szombat

16. ƉĠŶƚĞŬ

15. ĐƐƺƚƂƌƚƂŬ

14. szerda

13. kedd

12. ŚĠƚĨƅ

11. ǀĂƐĄƌŶĂƉ

10. szombat

9. ƉĠŶƚĞŬ

8. ĐƐƺƚƂƌƚƂŬ

7. szerda

6. kedd

5. ŚĠƚĨƅ

4. ǀĂƐĄƌŶĂƉ

3. szombat

2. ƉĠŶƚĞŬ

1. ĐƐƺƚƂƌƚƂŬ

DŝŶĞŵŚĞůǇĞǌŚĞƚƅĂƐǌĞůĞŬƚşǀĞĚĠŶǇďĞ͗ǌƐşƌŽƐ͕ŽůĂũŽƐŽůĚſƐǌĞƌĞƐƉĂƉşƌ͖ĠůĞůŵŝƐǌĞƌŵĂƌĂĚǀĄŶǇŽƐĚŽďŽǌ͖ĞŐǇĠď͕ŵƾĂŶǇĂŐŶĂŬşƚƚĠůƚŚƵůůĂĚĠŬ͖ DŝŶĞŵŚĞůǇĞǌŚĞƚƅĂǌƂůĚŚƵůůĂĚĠŬŐǇƾũƚƅĞĚĠŶǇďĞͬǌƐĄŬďĂ͗
ͲůĞŵĞǌ͕ŵĂŐŶſĠƐǀŝĚĞſŬĂǌĞƚƚĂ͖ƐĞŵŵŝĨĠůĞƺǀĞŐ͖ǌƐşƌƌĂůƐǌĞŶŶǇĞǌĞƚƚŵƾĂŶǇĂŐĨůĂŬŽŶ͖ĠůĞůŵŝƐǌĞƌŵĂƌĂĚǀĄŶǇƚƚĂƌƚĂůŵĂǌſƉĂƉşƌ͘
<ĠƌũƺŬ͕ƺŐǇĞůũĞŶĞŬĂƌƌĂ͕ŚŽŐǇĂǌƐĄŬŽŬďĂĠƐŐǇƾũƚƅĞĚĠŶǇĞŬďĞŬŝǌĄƌſůĂŐǌƂůĚŚƵůůĂĚĠŬ
ŬĞƌƺůũƂŶ͊ŵĞŶŶǇŝďĞŶŵƵŶŬĂƚĄƌƐĂŝŶŬĂǌƂůĚŚƵůůĂĚĠŬŽƐǌƐĄŬŽŬďĂŶ͕ŝůůĞƚǀĞĞĚĠŶǇĞŬďĞŶ
ŚĄǌƚĂƌƚĄƐŝǀĂŐǇĞŐǇĠďŶĞŵŽĚĂǀĂůſĂŶǇĂŐŽƚƚĂůĄůŶĂŬ͕ĂŬŬŽƌĂǌŽŬĂƚŶĞŵƐǌĄůůşƚũĄŬĞů͘

DŝŚĞůǇĞǌŚĞƚƅĂǌƂůĚŚƵůůĂĚĠŬŐǇƾũƚƅĞĚĠŶǇďĞͬǌƐĄŬďĂ͗
ĨĂůĞǀĠů͕ĄŐŶǇĞƐĞĚĠŬ͕ǀĄŐŽƚƚĨƾ͕ŐǇŽŵ͕Ɛƚď͘
ŬƂǌƚĞƌƺůĞƚĞƚŶĞŵƐǌĞŶŶǇĞǌƅŵſĚŽŶĂŶĂŐǇŽďďŵĠƌĞƚƾĨĂĄŐĂŬůĞŐĨĞůũĞďďϮĐŵĄƚŵĠƌƅŝŐ
ĠƐϭŵĠƚĞƌŚŽƐƐǌƷƐĄŐƷƌĂĚĂƌĂďŽůǀĂ͕ŬƂƚĞŐĞůǀĞŚĞůǇĞǌŚĞƚƅŬĞůĂǌƐĄŬŽŬŵĞůůĞƚƚ͘

SZEPTEMBER
1. ĐƐƺƚƂƌƚƂŬ

ĨĞŶƚŵĞŐũĞůƂůƚƐǌĄůůşƚĄƐŝŶĂƉŽŬŽŶĂŚƵůůĂĚĠŬŽƚůĞŐŬĠƐƅďďƌĞŐŐĞůϲſƌĄŝŐƐǌşǀĞƐŬĞĚũĞŶĞŬŬŝŚĞůǇĞǌŶŝ͘
DŝŚĞůǇĞǌŚĞƚƅĂƐǌĞůĞŬƚşǀĞĚĠŶǇďĞ͗ŵƾĂŶǇĂŐĨůĂŬŽŶ͗ĄƐǀĄŶǇǀŝǌĞƐ͕ƺĚşƚƚƅƐ͖ŚĄǌƚĂƌƚĄƐŝĨĠŵ͗ŝƚĂůŽƐĠƐŬŽŶǌĞƌǀĚŽďŽǌ͖ĨƺǌĞƚ͕ŬƂŶǇǀ͖ƷũƐĄŐ͕
ĨŽůǇſŝƌĂƚ͖ŬŝƂďůşƚĞƚƚƚĞũĨƂůƂƐǀĂŐǇũŽŐŚƵƌƚŽƐƉŽŚĄƌ͖ŚƵůůĄŵƉĂƉşƌĐƐŽŵĂŐŽůſƉĂƉşƌ͕ŬĂƌƚŽŶĚŽďŽǌůĂƉşƚǀĂ͖ŬŝƐĞďďŬĂƌƚŽŶĚŽďŽǌŽŬůĂƉşƚǀĂ
;ĐƐŽŬŽůĄĚĠƐ͕ƚŽũĄƐƚĂƌƚſͿ͖ŬŝƂďůşƚĞƚƚŝƚĂůŽƐŬĂƌƚŽŶĚŽďŽǌ͖ŬŝƂďůşƚĞƚƚƚƵƐĨƺƌĚƅƐ͕ŵŽƐſƐǌĞƌĞƐĨůĂŬŽŶ͖ŵƾĂŶǇĂŐƐǌĂƚǇŽƌ͘

31. kedd

29. szerda

28. kedd

27. ŚĠƚĨƅ

26. ǀĂƐĄƌŶĂƉ

25. szombat

24. ƉĠŶƚĞŬ

23. ĐƐƺƚƂƌƚƂŬ

22. szerda

21. kedd

20. ŚĠƚĨƅ

19. ǀĂƐĄƌŶĂƉ

18. szombat

17. ƉĠŶƚĞŬ

16. ĐƐƺƚƂƌƚƂŬ

15. szerda

14. kedd

13. ŚĠƚĨƅ

12. ǀĂƐĄƌŶĂƉ

11. szombat

10. ƉĠŶƚĞŬ

9. ĐƐƺƚƂƌƚƂŬ

8. szerda

7. kedd

6. ŚĠƚĨƅ

5. ǀĂƐĄƌŶĂƉ

4. szombat

3. ƉĠŶƚĞŬ

2. ĐƐƺƚƂƌƚƂŬ

1. szerda

29. ǀĂƐĄƌŶĂƉ

28. szombat

27. ƉĠŶƚĞŬ

26. ĐƐƺƚƂƌƚƂŬ

25. szerda

24. kedd

23. ŚĠƚĨƅ

22. ǀĂƐĄƌŶĂƉ

21. szombat

20. ƉĠŶƚĞŬ

19. ĐƐƺƚƂƌƚƂŬ

18. szerda

17. kedd

16. ŚĠƚĨƅ

15. ǀĂƐĄƌŶĂƉ

14. szombat

13. ƉĠŶƚĞŬ

12. ĐƐƺƚƂƌƚƂŬ

11. szerda

10. kedd

9. ŚĠƚĨƅ

8. ǀĂƐĄƌŶĂƉ

7. szombat

6. ƉĠŶƚĞŬ

5. ĐƐƺƚƂƌƚƂŬ

4. szerda

3. kedd

2. ŚĠƚĨƅ

1. ǀĂƐĄƌŶĂƉ

D:h^

SZERENCS

D,KZ^KͲj:ͲDW>ED'z/,h>><'><K^/<P^K>'>ddMEKEWZK&/d<&d͘
^ǌĠŬŚĞůǇ͗ ϯϱϮϳDŝƐŬŽůĐ͕ĞƐĞƐŶǇƅŝƷƚϮϲ͘
>ĞǀĞůĞǌĠƐŝĐşŵ͗ 3510 Miskolc, Pf. 583
Telefon: +36 21 3500 111
E-mail: ugyfelszolgalat@bmhnonprofit.hu
Web: www.bmhnonprofit.hu

hírek

s'z^͕^><d1s^P>,h>><'zq:d^E<hd^/EdqK^d
^͗
,d&S͗ĚǇŶĚƌĞƵƚĐĂ͕ůŬŽƚŵĄŶǇƵƚĐĂ͕ůƐſƉŝŶĐĞƐŽƌ͕ƌĂŶǇ:ĄŶŽƐƵƚĐĂ͕ƌƉĄĚŬƂǌ͕ƌƉĄĚƵƚĐĂ͕ĂũĐƐǇͲƐŝůŝŶƐǌŬǇƵƚĐĂ͕ĂŬſ:ſǌƐĞĨƵƚĐĂ͕ĂƌƚſŬĠůĂƵƚĐĂ͕ĠŬĞƵƚĐĂ͕ĞŬĞĐƐƵƚĐĂ͕ĠŶǇĞŝƵƚĐĂ͕ŽĐƐŬĂŝƵƚĐĂ͕ƐĂůŽŐĄŶǇƵƚĐĂ͕Žďſ<ĂƚĂƵƚĐĂ͕ůƅŚĞŐǇƵƚĐĂ͕
&ĞůƐƅŬĞƌƚƵƚĐĂ͕&ƺƌƐƚ^ĄŶĚŽƌƵƚĐĂ͕'ĄƌĚŽŶǇŝƵƚĐĂ͕'ǇĄƌƵƚĐĂ͕,ĄƌƐĨĂƵƚĐĂ͕,ĂƚĄƌƅƌƵƚĐĂ͕,ŝĚĞŐǀƂůŐǇƵƚĐĂ͕,ƵŶǇĂĚŝŬƂǌ͕,ƵŶǇĂĚŝƵƚĐĂ͕/ƉĂƌŝWĂƌŬƵƚĐĂ͕:ſǌƐĞĨƚƚŝůĂƵƚĐĂ͕<ĂŶĚſ<ĄůŵĄŶƵƚĐĂ͕<ĄƌƉĄƚƵƚĐĂ͕<ĂǌŝŶĐǌǇƵƚĐĂ͕<ĠƐŵĄƌŬƵƚĐĂ͕<ŝƐǀĄƐĄƌƚĠƌƵƚĐĂ͕<ſƌŚĄǌŬƂǌ͕
<ŽƐƐƵƚŚ>ĂũŽƐƵƚĐĂ͕>ĂũŽƐŬƂǌ͕>ĂŬƚĂŶǇĂƵƚĐĂ͕DĂůŽŵƚĂŶǇĂƵƚĐĂ͕DŝŬƐǌĄƚŚ<ĄůŵĄŶƵƚĐĂ͕DŽŶŽŬŝƵƚĐĂ͕DſƌĂ&ĞƌĞŶĐƵƚĐĂ͕KŶĚŝƵƚĐĂ͕WĠůĚĄŶǇŬĞƌƚŬƂǌ͕WĠůĚĄŶǇŬĞƌƚƵƚĐĂ͕WĞƚƅĨŝƵƚĐĂ͕WŝŶĐĞŬƂǌ͕WŝŶĐĞŵĞƐƚĞƌƵƚĐĂ͕ZĄŬſĐǌŝƵƚĐĂ͕ZĂŬŽĚſƵƚĐĂ͕^ǌĠĐŚĞŶǇŝŬƂǌ͕
sŝŶĐĞƚĂŶǇĂ͕sƂƌƂƐŵĂƌƚǇƵƚĐĂ
KEDD: ƌĂĚƵƚĐĂ͕ƌƉĄĚŚĞŐǇŝƵƚĐĂ͕ĂũĐƐǇͲƐŝůŝŶƐǌŬǇƵƚĐĂ͕ĄƐƚǇĂŬƂǌ͕ĄƐƚǇĂƵƚĐĂ͕ĞƚŚůĞŶ'ĄďŽƌƵƚĐĂ͕ŽĐƐŬĂŝƵƚĐĂ͕ŽƌƐ<ĄůŵĄŶƷƚ͕ƐĂůŽŐĄŶǇŬƂǌ͕ƐŽŬŽŶĂŝƵƚĐĂ͕ſǌƐĂ'ǇƂƌŐǇƵƚĐĂ͕ƉĞƌũĞƐƵƚĐĂ͕ƌĚĞŝƵƚĐĂ͕ƌǌƐĠďĞƚƚĠƌ͕ƌǌƐĠďĞƚƵƚĐĂ͕&ĞůƐƅƉŝŶĐĞƐŽƌ͕
&ĞŶǇǀĞƐƵƚĐĂ͕&ĞƌǇŶƚĂůƵƚĐĂ͕'ǇĄƌƵƚĐĂ͕,ĄŵĄŶ<ĂƚſƵƚĐĂ͕,ĞŐǇƵƚĐĂ͕,ƵƐǌĄƌǀĄƌƷƚ͕/ŐůſƵƚĐĂ͕<ĄůůĂŝƵƚĐĂ͕<ĂŶĚſ<ĄůŵĄŶƵƚĐĂ͕<ĂƐƐĂƷƚ͕<ŝůŝĄŶ'ǇƂƌŐǇƵƚĐĂ͕<ŝůŝĄŶƚĠƌ͕<ŝŶŝǌƐŝWĄůƵƚĐĂ͕<ŝƐǀĄƐĄƌƚĠƌƵƚĐĂ͕<ŽůŽǌƐǀĄƌŝƵƚĐĂ͕<ŽƌǀŝŶƵƚĐĂ͕<ŽƐƐƵƚŚŬƂǌ͕<ŽƐƐƵƚŚƵƚĐĂ͕
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A HÓNAP GYÓGYNÖVÉNYE: A FAHÉJ
A fahéj nemcsak fűszer,
gyógyszer is egyben. A
fahéjfa kérgéből készül
népszerű fűszerünk Indiából, Sri Lankáról származik. Már az ókorban is nagyon keresett volt, az I. században 35 dkg fahéj értéke 5 kg
ezüst értékével vetekedett. A középkorban a
hadjáratoknak köszönhetően tovább terjedt, és
elkezdték gyógyításra, majd fűszerként használni. Hazánkba a 15. században érkezett, gyorsan beépült a konyha fűszerei közé. Három fajtáját ismerjük: ceyloni, kínai és malabári fahéj.
A gyógyászatban emésztésserkentő, étvágyjavító és gyomorerősítő tulajdonságát részesítetik előnyben. Erős fertőtlenítő hatással bír, ezenkívül jótékony még a szív és érrendszerre, valamint a vércukorszintre, vérnyomásra. Vizsgálatok bizonyították, hogy a fahéjban lévő aktív

összetevő képes utánozni az inzulin funkcióit,
vagyis növeli a sejtek glükóz felvételét, illetve
egyes sejtekben elősegíti a glükóz raktározását.
A fahéjban ezenkívül olyan gyulladást gátló
anyagok is vannak, amelyek segítenek az izmok, ízületek merevségének, valamint fájdalmának a csökkentésében. Magyarországon ezt
a fűszert főképpen édességek elkészítéséhez
használják, a mézeskalács és a tejberizs elmaradhatatlan alkotója, de emellett kiválóan illik
marha- és bárányhúsokhoz, paradicsomos, padlizsános ételekhez is. A keleti konyha egyik alap-

vető sós fogásokhoz használt fűszere. Kedvelt
háziszer az otthon is könnyen elkészíthető fahéjas méz. Jótékonyan hat a húgyutak egészségére, rendszeresen fogyasztva csökkenti az ízületi fájdalmakat. Erősíti az immunrendszert, segít megfázás, vírusos fertőzések esetén. Megkönnyíti az emésztést, segít megakadályozni a
felfúvódást. A méz és fahéj együtt fogyasztva
rengeteg energiát ad, a keveréküket fogyasztó
emberek magasabb szellemi, éberségi és fizikai
aktivitásszintet érnek el.
Vitelki László, Gyógynövénybolt

Előző játékunk megfejtése: A szegfűszeg a betegségek orvoslásán túl fűszerként használható. Nyertesünk: Zemlényi Lászlóné olvasónk a rovat támogatója, a Szerencsi Gyógynövénybolt (Szerencs, Rákóczi út 108.) ajándékcsomagját nyerte. Az ajándékutalvány átvehető
a Szerencsi Polgármesteri Hivatal recepcióján. Új kérdésünk: Mire használják a gyógyászatban a fahéjt? Megfejtéseiket február 18-ig postázzák címünkre (3900 Szerencs, Rákóczi út
89.) vagy adják le a Polgármesteri Hivatal recepcióján.

KÖNYVAJÁNLÓ: BÜKKI BUJDOSÓK
A Szerencsi Hírek tavalyi lapszámában már bemutattuk Csontos László Ezüst kard kék mezőben című könyvét, amely a Muhi csatával és a
tatárjárással foglalkozott. A következő könyvajánló Buda török alóli felszabadítása utáni
időkről szól amikor sokan úgy érezték, hogy
kiverték az egyik megszállót, de jött helyette
másik. Thököly csalódott serege is szétesett,
sok katona bolyongott a hegyekben, mocsarakban. Róluk, a közállapotokról szól Csontos László Bükki bujdosók című kisregénye. Aki szereti
a Tenkes kapitányát ezt is fogja!
“A valós történelmi hátterű kisregények iránt érdeklődők figyelmébe ajánlom a most napvilágot látott írását is, amely kis romantikával is fűszerezett… A hét fős lovas csapat élén találkozunk Ábrányi Pállal, a kisregény kackiás (tetszetős), magyar bajuszos főhősével, az ugyancsak
Thököly alatt katonáskodó hajdú káplárral (tizedessel). Közös elhivatottságuk, céljuk: a labancok (az osztrák császári katonák), vagy
ahogy gunyorosan ők nevezik, a loboncok folyamatos nyugtalanítása, hogy ne érezzék otthon magukat a vidéken. A kalandos események
elvezetnek bennünket, olvasókat a Bükk szebbnél-szebb helyeire: Lófő-tisztás, Király-kút forrás,
Csanyik, Királyasztal, Forrásvölgy, Diósgyőr-Eger
útja, Haller úr Diósgyőri vára, sőt Szentlélek,
ahol László testvér, a remete él, vagy a Szinva
és a Garadna patakok összefolyásánál kelepelő
vízimalom, ahol a főhős kedvese, a molnár
leánya, Piroska lakik. A történelmi kisregények
kedvelőinek felhőtlen boldogságot jelent, ha az
események folyamán korabeli, autentikus kifejezéseket, szavakat fedezhet fel. A szerző igazán
elkényeztet bennünket.”

Dr. Rémiás Tibor történész, muzeológus, Jósika
András Múzeum igazgatója.
Egy kis szövegrészlet a regényből. „A két katona
kényelmesen mellételepedett a fűbe, és a szervétából kivettek egy kis elemózsiát. Csendben
ettek, hiszen magyar ember evés közben nem
beszél. Aztán Miska úgy gondolta, itt az ideje
válaszolni.
– Thököly katonái lennénk, de ki tudja merre jár
már a vezér, mi meg itt ragadtunk Borsod vármegyében. Bevettük magunkat az erdőbe. A diósgyőri várban és Miskolcon vannak labancok?
– Rozzant juhakol ez már, nem félelmetes erőd.
Lakni is alig lehet benne. A tető jórészt leégett,
a fal beomlott. A Haller uraság él benne a cse-

lédeivel, meg egy kisebb őrség. De nem is kell
több, hiszen Egert már bevették a császáriak,
Thököly meg, nehogy sértésnek vegyék öcsémuramék, de elfutott. Nincs szükség már a várra.
Az előző tél óta Miskolcon járt a kuruc, a török,
most meg a labanc az úr.
– Ami igaz, az igaz, bátyámuram, mi is gazdátlan
bujdosók vagyunk, akik egyik napról a másikra
élünk az erdőben. De, ha már meghívott minket
szalonnázni, akkor hadd kínáljam viszont egy icce borocskával – szólt Miska, s átnyújtotta csikóbőrös kulacsát. A kondás tisztességgel meghúzta…
– Jóféle bor ez, Tokaj veszszei szoktak ilyen fenséges nektárt csepegtetni, mihez hozzánk hasonló szegény jobbágy ritkán jut – mondta elégedetten. A szája szélét kezével megtörölve befejezte az evést.
– Aztán merre tovább? – Azt mi se tudjuk. Thököly uram táborába mennénk, de minden irányban labancba ütköztünk, így aztán egyelőre maradunk. Bár mióta a kontyos vereséget szenvedett Bécs alatt, urunk csak fut, meg mi is. Munkács is elveszett, nincs már remény – kesergett.
A bujdosók – a szíves vendéglátást megköszönve – hamarosan szedelőzködtek. Miska a kiürült
kulacsot durva vászonzsákjába tette, majd a
csomagot hátára vette.”
Ha felkeltette az érdeklődését az ajánló, akkor
a kötetet megvásárolhatja Miskolcon, a Szeles
utca 35. szám alatt, a Búza téren, a templom
mögött található görögkatolikus ikon és kegytárgyboltban, fogyasztói ár: 1500 Ft. Ebook formátumban, webshopban megvásárolható 1000
Ft-os áron. nyomtatott könyvként pedig 1500 Ftos áron a www.monimarkt.hu weboldalon.
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TÁMAD AZ OMIKRON VARIÁNS
A fertőzöttek száma ismét emelkedik, amelynek oka a rendkívül fertőző omikron variáns terjedése. A koronavírus-megbetegedések 87 százalékát – 2021. január 19-ei adat – az omikron variáns okozza – erről
Müller Cecília, az országos tisztifőorvos beszélt. A koronavírus omikron
variánsa több országban rekord esetszámot eredményezett. A mutáció
forrása egyelőre még nem tisztázott. A variáns Dél-Afrikában indult
rohamos terjedésnek tavaly novemberében, ez azonban nem feltétlenül
jelenti azt, hogy bizonyosan ott is keletkezett, ez csupán a véletlen műve is lehet, hogy éppen itt azonosították. Az B.1.1.529 elnevezésű koronavírus-variáns (omikron) tüskefehérjéjén 32 mutációt azonosítottak.
Ez a változat több mint háromszor annyi mutációt tartalmaz, mint a
delta. A vírus duplázási ideje rendkívül gyors: 1,5-3 nap, ennyi idő alatt
duplázódhat a fertőzöttek száma. Az omikron okozta megbetegedés
súlyosságáról még nem áll rendelkezésre kellő számú klinikai tapasztalat. Az omikron variáns az eddigi külföldi tapasztalatok szerint kevésbé támadja meg a tüdőt, és elsősorban inkább a felső légutakra koncentrálódik. Főként orrdugulás, torokfájás a fertőzés következménye,
vagyis náthaszerű tünetekkel jelentkezik. A vakcinák ez esetben is jelentősen csökkentik a betegség súlyos lefolyásának a kockázatát. Az
oltatlanok továbbra is nagy veszélyben vannak. Azoknak is érdemes
kérni, akik négy hónapnál régebben kapták meg a vakcinát ugyanis a
harmadik adag felvételével megerősíthetik a védettségüket, ezáltal jelentősen csökkenti a betegség súlyos lefolyásának kockázatát. A védettség további növelése és a járvány újabb hullámának megfékezése
érdekében januárban minden csütörtökön, péntek délután, és szombaton oltási akciót szerveztek a kórházi oltópontokon és a kijelölt járásközponti szakrendelőkben, emellett a háziorvosok is szerveztek ak-

Az ESZEI oltópontként is működik.

ciónapokat. Ezúttal is előzetes időpontfoglalás nélkül és helyszíni regisztrációval lehetett felvenni az oltást. Az 5-11 éves gyermekeknek továbbra is csak előzetes időpontfoglalással volt lehetséges felvenni a
vakcinát a kórházi oltópontokon vagy a házi gyermekorvosoknál. A kórházakban és a járásközponti szakrendelőkben minden még rendelkezésre álló vakcina elérhető volt: Pfizer, Sinopharm, Moderna, Janssen,
AstraZeneca. A várakozást jelentősen gyorsította, ha magukkal vitték
kinyomtatva, kitöltve és aláírva a hozzájáruló nyilatkozatot, amely letölthető a koronavirus.gov.hu oldalról. Lapzártánkig a legfrissebb információ szerint február első két hetében is lesznek akciónapok csütörtöktől szombatig.
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IN MEMORIAM RÉTI ANDRÁS
(1923-2021)

Elhunyt 98 éves korában Réti András (fotónkon) a Hunyadi János Általános Iskola nyugalmazott igazgatója. Réti András „Bandi bácsi” 1923. május 2-án Kenézlőn született a
család legfiatalabb gyermekeként. Összesen
öten voltak testvérek, mindannyian fiúk. Köztiszteletben álló családként élték mindennapjaikat. Mindannyian tevékenyen szolgáltak a
falu közösségi érdekében. Réti András, szeretetteljes és szorgalmas munkás családi kötelékben nőtt fel. Az általános iskolát szülőfalujában végezte el. Az arra rászoruló társait
mindenben segítette. Szabadidejében barkácsolt, türelmet igénylő eszközöket pl. szövő-

székeket készített. Édesapja a református
egyház presbitere és a gyülekezet gazdasági
ügyintézője volt. Tanulmányait a Sárospataki
Tanítóképző Főiskolán folytatta, ahol „fekete
betűs” tanuló volt, ami annyit tett, hogy a
tablón nevét jó tanulmányi eredményeiért kiemelték. Tanulmányait tovább folytatta Nyíregyházán, ahol fizika-technika tanárnak tanult. Ezt követően a Debreceni Agrártudományi Egyetemen szerette volna a tudását bővíteni, de a második világháború keresztbe
húzta számításait. Édesapjával és két testvérével Ő maga is megjárta a világháború harctereinek poklát. A háború után házasságot
kötött Krucsai Irénnel, aki szintén pedagógus
volt és két gyermekük született. Nem csak a
családjában mutatott példát, hanem az iskolában is. Pályafutása alatt minden tanulót segített a pályaválasztásban, az életben való
helyes eligazodásban. Ő volt az, aki előre
ment és mutatta az utat. Az iskola „hadvezére” volt, aki sohasem azt mondta, hogy előre,
hanem azt, hogy utánam. Nagyon kevés lehet
azon szerencsi gyökerű családoknak a száma,
aki „Bandi bácsi” vagy felesége pedagógiai
munkájáról ne tudna és nem kapott tőlük
életre szóló mintát. Olyan pedagógus volt, aki
mind szaktanári, mint közoktatás vezetői téren sok értéket, sok követendő mintát adott
kollégáinak és a szerencsi diákságnak. Sok ta-

nuló – köztük a kisebbik gyermeke is – az Ő
példájának a hatására lett kiváló pedagógus,
fizikatanár, fizikus, mérnök vagy jogász. Sokan
kérték tanácsát, iránymutatását. Réti András
a Tudományos Ismeretterjesztő Társulat Szerencsi Járási Szervezetének a vezetője volt.
Sok tudományos előadást szervezett. A rendszerváltást követően csatlakozott a református gyülekezethez és egyben az énekkar tagja
is volt, emellett kántor tanítói végzettséggel
is rendelkezett. 2017. november 4-én özvegyült meg, 70 évnyi házasságot követően.
Szerette a barkácsolást és a kertészkedést.
2019-ben combtörést szenvedett, amiből sikeresen felépült. Élete utolsó szakaszában, a
betegágyon – bár ekkor már erőtlen volt –
tisztelet adó köszönéssel fogadta ápolóját és
borotválóját, ilyenkor azonnal fel szeretett
volna ülni. Teremtője 2021. december 30-án
99 éves korában hazaszólította. Szokás mondani, hogy csak az hal meg akit elfelejtenek.
Réti András nagyon sok szerencsi emberszívben kapott egy kis helyet, ami megakadályozza, hogy emléke feledésbe merüljön. Örökségét meg kell őrizni és tovább kell vinni nemzedékeken keresztül! (Visszaemlékezésünk
Balázs Pál, szerencsi református lelkész és
Nyiri Tibor Szerencs polgármesterének a temetésen elmondott búcsúztatója alapján készült.)

X. URAY ATTILA LABDARÚGÓ EMLÉKTORNA
A 2010-ben elhunyt, köztiszteletben álló, sportszerető Uray Attilának állít
emléket az a labdarugó emléktorna, amit immár tizedik alkalommal szerveztek meg január 16-án a szerencsi Kulcsár Anita Sportcsarnokban. –
Nagyon kötődtem édesapámhoz és ezzel a tornával szeretném kifejezni
iránta a tiszteletemet. Szerette a labdarúgást és jól is játszott, visszaemlékezve gyermekként sokat tanított engem, aminek nagyon hálás vagyok
– mondta ifj. Uray Attila, a torna egyik szervezője. A sporteseményen a
vendégcsapatokat Nyiri Tibor, Szerencs polgármestere köszöntötte. A városvezető beszédében elmondta, hogy bár egyre több olyan sport van,
ami az utóbbi évtizedben nagyobb népszerűségnek örvend, még mindig
a labdarúgás az egyik legkedveltebb sport a világon. – Uray Attila köztiszteletben álló sportoló volt, biztos vagyok benne, hogy a focipályán játéka számos gyermeket inspirált arra, hogy ők maguk is futballisták legyenek – mondta a polgármester, majd jó szerencsét és kitartást kívánt
a résztvevőknek. Ezt követően a megjelentek egyperces néma főhajtással
tisztelegtek a torna névadója és Komlósi Lajos, egykori játékvezető emléke
előtt, majd kezdetét vette a játék. A sporteseményen összesen hat csapat
vett részt, akik 2x14 perces mérkőzéseket játszottak. Első helyen a Sajóbábony VSE, második az MVSC Miskolc, harmadik Szerencs VSE, negyedik
Mezőkövesd Zsóry FC II, ötödik Tállya KSE, hatodik helyen a Mád FC végzett. A különdíjat a Szerencs VSE csapata kapta, amit Koncz Zsófia, a tér-

A tornán összesen hat csapat vett részt.

ség országgyűlési képviselője adott át. A legjobb védőjátékos Csomós
Zsolt, a Mezőkövesdi Zsóry FC II játékosa lett. A legjobb kapusnak Kristóf
Pétert, a Szerencs VSE sportolóját választották meg. A Legjobb mezőnyjátékosnak Szabó Dávid, az MVSC Miskolc játékosa bizonyult és végül a
gólkirály Titkó Krisztián, a Sajóbábony VSE futballistája lett.
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ÉLETEKET MENTETTEK A SZERENCSI MENTŐK
Egymás után érkeztek a segélykérések a szerencsi mentőkhöz január 12-én. Bodrogkeresztúron például egy 60 év körüli nőhöz riasztották őket, akire fia talált rá otthon. A mentésirányító instrukciói alapján a bejelentő megvizsgálta a beteget, aki már nem lélegzett. A
bejelentő rögtön megkezdte édesanyja újraélesztését az utasítások szerint, amit a rövid
időn belül kiérkező szerencsi mentők emelt szinten folytattak. Az időben megkezdett mellkasi nyomásoknak köszönhetően, az asszonyt stabil állapotban szállíthatták kórházba, majd
újabb esethez riasztották őket. A helyi tüdőgondozóban esett össze egy 70 év körüli férfi,
akinek az újraélesztését már megkezdték az ott dolgozók. Ide is perceken belül megérkeztek
és emelt szinten küzdöttek tovább a férfi életéért. A harchoz hamarosan a mentőhelikopter
személyzete is csatlakozott, és végül a férfit is stabil állapotban szállították kórházba.
Nehéz napjuk volt a szerencsi mentőknek. Fotó: illusztráció, Országos Mentőszolgálat

MENTŐAUTÓNAK ÜTKÖZÖTT
Személyi sérüléssel járó közúti közlekedési baleset történt 2022. január 14-én, 10 óra körül
Szerencs közelében, a 3622 számú úton. Egy
autó vezetője Szerencs irányából Prügy felé
tartott, amikor az elsődleges adatok szerint feltehetően a jeges úttesten megcsúszott, és áttért a szemközti sávba, ahol nekiütközött egy
mentőautónak. A balesetben az autó vezetője,
a mentőápoló, a mentőautó sofőrje, és a szállított beteg is megsérült. A műszaki mentés és
a helyszínelés idejére a rendőrség lezárta a balesettel terhelt útszakaszt. A rendőrök a forgalmat Prügy felé terelték. Az ütközés vizsgálatát
a Szerencsi Rendőrkapitányság Közlekedésrendészeti Osztálya folytatja.

Az ütközés olyan erős volt, hogy a személygépkocsi motorja kiszakadt, és a szántóföldeken állt meg.

NÉPSZERŰ A KORCSOLYÁZÁS

Évről évre egyre többen veszik birtokba a befagyott tavat.

A korcsolyázás a mai napig az egyik legnépszerűbb télisport, melyet egyre többen űznek
Magyarországon és városunkban is egyaránt.
A fagyos időjárásnak köszönhetően január 15e és 16-a között a mesterségesen alacsonyan
tartott hármas-tó vízszintje hamar befagyott,
lehetőséget teremtve ezzel a korcsolyázók-

nak, hogy birtokba vegyék. Ezeken a napokon
a jég vastagsága meghaladta a minimum 10
centiméter, így sportolásra alkalmas volt. A
korcsolyázóknak nem kellett attól tartani,
hogy a jég esetleg beszakad alattuk. Rábainé
Végh Anett, önkormányzati képviselő a helyszínen érdeklődésünkre elmondta, hogy a ka-

ranténidőszak ellenére január 15-én több mint
100-an voltak kint a pályán. Az egyre növekvő
korcsolyázók száma nem véletlen, hiszen a
MOZDULJ SZERENCS! nevű nyilvános Facebook-os csoportban évek óta népszerűsítik a
jégkorit. A képviselő szerint felemelő élmény
volt látni, hogy a tavaly még bátortalan gyerekek az éven már sokkal határozottabbak. –
Azok a gyerekek, akiket még 3-5 éves korában tanítottam korcsolyázni, most már barátokkal együtt gyönyörűen siklottak a jégen –
mondta Rábainé Végh Anett. A képviselő
hozzátette, hogy kezdőket is szívesen látnak
a pályán, akiknek segítenek elsajátítani az
alapokat, ha kell még felszerelést is adnak. A
programnak közösségformáló ereje is volt, hiszen míg a gyerekek önfeledten sportoltak,
addig a szülők többsége a parton serénykedett és friss pogácsával, süteménnyel és meleg teával kínálták a korcsolyázókat. A sportrendezvényt az Amábilis Alapítvány, a Halász
Cukrászda, a Városüzemeltető Nonprofit Kft.
és megannyi szülő kisebb nagyobb fejajánlásokkal támogatta.
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KOSÁRLABDA ÖSSZEFOGLALÓ

Összességében elmondható, hogy a pandémia ellenére a szakosztály jó
évet zárt.

A koronavírus-járvány tavalyi évben is rányomta bélyegjét a Szerencs VSE
kosárlabda mérkőzéseire. A mérkőzéseket tavaly tavasszal csak zárt kapuk
mögött tudták lejátszani minden korosztályban, így a szülők csak felvételről láthatták gyermekeiket játszani. Az U16-os korosztálytól felfelé szeptembertől már védettségi igazolvánnyal rendelkezők is beléphettek a csarnokokba a megfelelő óvintézkedések mellett. A 2020/2021-es szezont az
U11-es csapat a középmezőnyben fejezte be, a csapatnak ez volt az első
éve, azonban a pandémia jelentősen hátráltatta a játékosokat. Az U12-es
gárda a Kenguru Bajnokságban egy csapat kivételével nem találtak legyőzőre, így ők az eredményeik alapján bejutottak az országos jamboree-ra, amely azonban később a járvány miatt elmaradt. Jelenleg a gyerek

bajnokság régiós versenysorozatában az „A” csapatban (legjobb) vannak.
Az U14-es játékosok heti 4, másfélórás edzéseket tartottak a Hunyadi és
Rákóczi iskola tornatermeiben. A 2020-ban lejátszott alapszakaszi mérkőzések alapján a Debreceni Kosárlabda Akadémia mögött, másodikként
jutottak be az országos főtáblára, a 32 legjobb fiú serdülő csapat közé. A
sorozatos sérülések ellenére is összesítésben a 19. helyezést érték el. Az
U16-os a kelet-Magyarországi Regionális Bajnokságban összesen 10 mérkőzést játszottak, melyből 5-öt sikerült megnyerni, így a harmadik helyen
végeztek. Ehhez heti 4 edzésen vettek részt a sportolók, akik lelkesen érkeztek a terembe minden alkalommal. A 2021/2022-es szezonban, az őszi
forduló összes mérkőzését megnyerve az első helyen zártunk. Köszönhető
ez annak, hogy a játékosok a korábbi években megkapták a korosztálynak
megfelelő képzést Nagy Lajostól, így a technikai képzés mellett Endrész
Tamás edz több hangsúlyt tudott fektetni a taktikai képzésre. A legidősebb
utánpótlás csapat az U18-asok a helyi gimnázium tanulóiból áll, akiket az
elmúlt szezonban Endrész Tamás készített fel a bajnokság mérkőzéseire.
Az alapozó időszak tavaly augusztus közepén kezdődött. A tavalyi szezonban a Régiós Bajnokság alapszakaszában a 3. helyen végeztek, 5 győzelemmel és 5 vereséggel. – A felnőtt férfi kosárlabda csapatunk idén is
a megyei bajnokságban indult. A tavasszal indult mérkőzések kezdetén
több kulcsjátékosunk is hosszabb időre kidőlt a sorban, így nagyrészt fiataljainkra támaszkodva kellett készülnünk és lejátszani meccseinket. Az
alapszakasz végén a 4. helyen zártunk, így a helyosztón a bronzéremért
játszhattunk. Mivel erre a fontos mérkőzésre már mindenki bevethető volt,
így teljes csapattal játszva megszereztük a dobogó harmadik fokát – adott
tájékoztatást éves értékelőjében Endrész Tamás, edző.

ÉVÉRTÉKELŐ: ASZTALITENISZ
Nagy célokat tűztek ki az asztaliteniszezők a
2021/2022-es szezonra. A szakosztály célja, hogy
minél magasabb osztályba küzdje fel magát. Köllő András, szakosztályvezető éves beszámolójában közölte, hogy a gárda idén 30 főből áll, ebből
16 fő igazolt játékos, a többi 14 sportoló pedig
amatőr szinten űzi az asztaliteniszt. Az idei szerint két csapattal kezdték el: egy NB II-es, és egy
NB III-as együttessel. – Mindkét csapat esetén
az volt a célkitűzésünk, hogy a fiatalok kapjanak
játéklehetőséget, hogy fejlődhessenek, ugyanakkor már elvárás, hogy ők is húzóemberek legyenek a csapatban, és ha lehet, akkor egy osztállyal feljebb tudjunk játszani a következő idényben. Ez a cél továbbra is nagyon fontos, főleg annak tudatában, hogy az őszi szezont mindkét
csapat az első helyen zárta, ami nagyon biztató
a továbbiakra nézve – írta értékelésében a Köllő
András. Az NB II-es csapatban Köllő Ábel, Korály
Tibor és két erdélyi játékos van: Tamás Szabolcs
és Sánduly Levente személyében, akik mindig
nagyon színvonalas meccseket vívnak. Ugyanakkor Ábel – rengeteget fejlődve – nem marad
el az erdélyi fiúktól, Korály Tibor pedig továbbra
is tudása legjavát nyújtva megbízhatóan teljesít
minden meccsen. Az NB III-as csapat tagjai: Lehoczki Gábor vezetőedző, Zeller Gábor edző, Sárossy Balázs és Köllő András szakosztályvezető.
– Mindkét csapat egy-egy fiatal tehetség köré

A sportolók célul tűzték ki a feljebbjutást. Fotó: archívum

épül, hiszen az NB II-es csapatot a serdülőkorú
Köllő Ábel, míg az NB III-ast a szintén serdülőkorú Sárossy Balázs köré építettük fel – hangsúlyozta. A szakosztály munkáját két edző irányítja: Lehoczki Gábor és Zeller Gábor. 2021 szeptemberében egy toborzó foglalkozást tartottak
a szerencsi Bolyai János Katolikus Általános Iskolában. – Ennek köszönhető, hogy 2021 október elejétől külön foglalkozunk az általános iskolás korú gyerekekkel egy plusz edzésidőben.
A mostani gyereklétszám így már 7-9 fő között
mozog – mondta. A szakosztály legfőbb anyagi

forrása az önkormányzattól származik. A kapott
források fedezik az utazások költségeit, a különböző felszereléseket és kiadásokat az asztalitenisz-szövetség felé. A hivatali támogatás kiegészül a szponzoroktól származó összegekkel,
amelyből fedezni tudják a hazai és a külföldi
egyéni versenyeket, illetve az erdélyi játékosok
utazási és egyéb költségeit. A harmadik forrást
a játékosok által havi szinten befizetett hozzájárulások jelentik. – Összeségében a szakosztályunk működését eredményesnek gondolom. Ezt
megerősítik azok a tények, hogy NB II-ben és NB
III-ban is sikeresen szerepeltünk, az újonc és felnőtt korú felnőttjátékosok által elért sikerek a
hazai versenyeken, továbbá, hogy sikerült elindítani az utánpótlás-nevelést a városban. A
2021/2022-es tavaszi szezon január 9-én már elkezdődött. Az idei év első fordulóján Gödöllő ellen léptek pályára asztaliteniszezőink. A hazai
terep előnyét élvező szerencsiek színvonalas és
izgalmas meccseket játszottak. A végeredmény
szempontjából magabiztos 13-5 arányú győzelmet arattak a szerencsiek. Tamás Szabolcs mind
a 4 mérkőzését megnyerte, Korály Tibor 3, míg
Sánduly Levente és Köllő Ábel 2-2 győzelemmel
járultak hozzá a nagyaranyú győzelemhez, továbbá mindkét páros mérkőzést megnyerték a
fiúk – tájékoztatta szerkesztőségünket Köllő
András, szakosztályvezető.
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KERESZTREJTVÉNY
Tóth Árpád Január című verséből idézünk: "A
rossz úgy se jöjjön, ha ki tán hivatja/…!"
VÍZSZINTES: 1. Az idézet folytatásának első
része. 8. Kiflidarab! 10. Egy péksüteményre emlékeztető színárnyalat. 12. Púpos tulok. 13. Az illatos
ternye (mézvirág) népies neve. 14. A Hébé név
olasz változata. 15. A csalánozók törzsének egyik
altörzse. 16. Az idézet folytatásának második
része. 17. Feleség, tréfásan. 18. A -ka képzőpárja.
19. Néhai színészlegenda (Lajos). 21. Lyuk a jégen.
23. Költői sóhaj. 25. Lengyel város, Mazúria központja (a KEL betűiből). 27. Érvek csatája. 30. Indítókart forgat. 32. Bevonat a seben. 33. Rögtön, népiesen. 34. Mafla, bamba. 35. Nem kíméletesen
udvarias. 37. Tyúkok hajléka.
FÜGGŐLEGES: 1. Nem is azzal! 2. Magyar bajnok
kosárlabdázó, később edző (Ferenc). 3. A levegőben úszó. 4. Ausztrál futó-madár. 5. Gyál határai!
6. Ország az Arab-félszigeten, angolul. 7. Délben
étkezik. 8. Ők alapították Machu Picchu városát. 9.
Primitív szántóeszköz. 11. … Ortolani; olasz filmzeneszerző volt. 20. Község Pécstől 16 km-re. 22.
Hatást előidéz. 23. Tanító, tréfásan. 24. Drót. 26. A
szabadban levő. 28. Termőréteg. 29. Küzdőtér. 31.
… van Winkle; Washington Irving hétalvó hőse. 34.
Tudományos akadémiánk névbetűi. 36. Avasodni
kezd!
EFEMER

Előző rejtvényünk megfejtése: „De nagy boldogság szállna a világra”. Megfejtőnk 1 db csokoládé csomagot nyert: Gulyás Levente olvasónk.
A fenti rejtvény megfejtését február 18-ig postázzák címünkre (3900 Szerencs, Rákóczi út 89.) vagy adják le a Szerencsi Polgármesteri Hivatal
ügyfélszolgálatán. A keresztrejtvény helyes megfejtője 1 db csokoládé csomagot nyer. A nyeremény átvehető a Szerencsi Polgármesteri Hivatal
ügyfélszolgálatán.

Szerencsi Hírek 2022. februári horoszkóp
Kos: III. 21. – IV. 20.

Oroszlán: VII. 23. – VIII. 23.

Nyilas: XI. 23. – XII. 21.

Ebben a hónapban felébred a Kosban a
másokkal való együttérzés képességét, ami erős
barátságot hoz létre nagyon érdekes emberekkel. Némelyikkel átadják egymásnak az élményeiket, ami egy kicsit előrébb visz az életben.

Februárban az Oroszlán nagyon kreatív,
de ugyanakkor introvertáltabb lesz. Remek ötletek kavarognak majd a fejében, amelyeket
meg akarsz majd valósítani. Azonban számolnia
kell azzal, hogy valamit fel kell áldoznia.

A február rengeteg belső erőt és kiegyensúlyozottságot hoz a Nyilasoknak, amire
ebben a hónapban szükségük is lesz. Ez azért
van, mert olyan helyzetbe kerülnek, amikor egy
közeli személy cserbenhagyja…

A február munkával teli hónap lesz számára. A motivációja megsokszorozódik,
és most a munka lesz a fő élettevékenysége. A
nagy adag elszántságnak köszönhetően magas
anyagi bevételre tehet tesz szert.

Február felébreszti a Szűzben a vágyat,
hogy nyilvánosság elé álljon, és mindenben igaza kell hogy legyen. Ha valaki ellenszegül
ebben az időszakban, értelmetlen konfliktusokba keveredhet.

Februárban a Bakok elképesztő kommunikációs készségeiket és empátiájukat
mutatják be. Ebben az időben sok barátja közel
érzi magát Önhöz, és hajlamosak tanácsot kérni
Öntől, népszerű ember lesz barátai körében.

Ez a hónap borongós időszak lesz az Ikreknek. Keményen fog dolgozni, és nem
lesz ideje hobbijaira és barátaira. Ez hatással lehet a mentális egészségére, és el akarja zárni
magát mások elől. Ne engedjen ezeknek az érzelmeknek.

Februárban a Mérleget elárasztják a
munkafeladatok. Rengeteg olyan feladatot kaphat felettesétől, amit nem fog tudni
elvégezni, ez pedig stresszelni fogja Önt. Álmatlanság és fejfájás is előfordulhat, amit semmiképpen sem szabad alábecsülni.

Az elkövetkező hónap, a február a szerelem hónapja lesz a Vízöntők számára.
Érzései erősebbek lesznek, így élete minden pillanatát sokkal intenzívebben fogja átélni. Így
használja ki ezt, és fordítson egy kis időt és
energiát a partnerére.

Az elkövetkező hónap, a február egy
nagy adag önbizalmat hoz a Rák számára, különösen a munkahelyén. Többé nem fog
félni kimondani, hogy mit szeret és mit nem, ennek köszönhetően a felettesei egyenrangúnak
fogják tekinteni.

Februárban minden Skorpió erőssége a
kommunikáció és a tárgyalás lesz. Ezt elsősorban a munkában fogja használni, ahol jelentős sikereket érhet el. Ez a jó anyagi helyzethez és esetleg a munkahelyi előléptetéshez vezethet.

A február leginkább egy nyugodt hónap
lesz a Halak számára. Vigyáznia kell az
egészségére, mert hajlamos lesz betegségekre.
A legjobb, amit tehet, ha kihagy néhány estét a
barátaival, és helyette javít alvási és étkezési
szokásain.

Bika: IV. 21. – V. 20.

Ikrek: V. 21. – VI. 21.

Rák: VI. 22. – VII. 22.

Szűz: VIII. 24. – IX. 23.

Mérleg: IX. 24. – X. 23.

Skorpió: X. 23. – XI. 22.

Bak: XII. 22. – I. 20.

Vízöntő: I. 21. – II.19.

Halak: II. 20. – III. 20.
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Újévköszöntő fogadás a Rákóczi-várban. Írásunk a 3. oldalon.

