TISZTSÉGVÁLTOZÁS
Új jegyző a város élén.
Nyiri Tibor Szerencs város
polgármestere, Oleárné dr.
Kádas Marianna címzetes
főjegyzőt kérte fel a megüresedett poszt betöltésére. Cikkünk az 5. oldalon
olvasható.
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INTERJÚ
A szerencsi származású
Koncsol Tündét választották meg a világ legjobb
esküvőfotósának a szakma legrangosabb nemzetközi versenyén. Portré a
10-11. oldalon olvasható.

HÍREK

2022.02.25. XXXVII. évfolyam 2. szám INGYENES

Minden várakozást felülmúlt az I. Szerencsi Farsangi Futáson résztvevők
száma. Részletek a 17. oldalon olvasható.
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SZÜLETÉSNAPI KÖSZÖNTÉS

Balról jobbra: Nyiri Tibor polgármester, Téglás Bertalanné, Téglás Tibor
és Balázs Pál református lelkipásztor.

Téglás Bertalannét kilencvenedik születésnapja alkalmából Nyiri Tibor
Szerencs város polgármestere köszöntötte február 10-én a Tiszáninneni
Református Egyházkerület (TIREK) Szerencsi Idősek Otthonában. Ilonka
néni meghatódottsággal fogadta Orbán Viktor miniszterelnök által aláírt
emlékdokumentumot, a virágcsokrot és a város ajándékcsomagját. Téglás Bertalanné 1932. február 10-én született Szerencsen, összesen heten
voltak testvérek. Nyugdíjba vonulásáig a szerencsi csokoládégyárban a
gépsor mellett dolgozott mint formázó, később pedig mint brigádvezető.
Oszlopos tagja a szerencsi református egyházközösségnek, több mint
húsz éven keresztül volt presbiter. Három gyermeke született, kilenc unokája és öt dédunokája van. Ilonka néni szabadidejében szeret televíziót
nézni és különböző vallási műsorokat hallgatni a rádióban, emellett nagyon szeret olvasni is, különösen a bibliát forgatja. Isten éltesse Ilonka
nénit és további jó egészséget kívánunk számára!

SZÜRKE GÉM VADÁSZIK A VÁRKERTBEN
A szürke gém egy költöző madár, az európai állomány nagyobb része
Afrikában tölti a telet, néhányuk azonban mégis úgy dönt, hogy Magyarországon marad a leghidegebb hónapokban is. A hazai állományt 25003500 fészkelő párra becsülik a szakemberek, elsősorban a Tisza-tó és a
Felső-Tisza vidékén élnek. Az Északi-középhegységben a legkisebb az állomány sűrűsége, itt ritkaságnak számít. Alapvetően társas madárnak
számít, ennek ellenére mégis egyedül vadászik. Halakkal, kétéltűekkel,
csigákkal, hüllőkkel, kisemlősökkel és rákokkal táplálkozik. Vadászati stratégiáját gyorsaságára és a kivárásra építi: általában mozdulatlanul áll a
sekélyesben, várva az áldozatot, majd hegyes csőrével lecsap. Olykor úsznia is kell, ami nem okoz neki gondot. Magyarországon védett madárnak
számít, eszmei értéke: 50.000 forint.

Szerencsen már visszatérő madárnak számít a szürke gém.

AZ ELHURCOLTAKRA EMLÉKEZTEK
Szerencsen a vasútállomásnál található emlékműnél helyeztek el február 1én és 5-én mécseseket és tették tiszteletüket
a megjelentek azok
előtt, akiket 77 évvel ezelőtt, úgynevezett „háromnapos helyreállító munka” vagy „kis munka” címen hurcoltak el, s akik közül sokuknak
ez jelentette az utolsó napokat. A Vörös Hadsereg 1944. december 22-én adta ki azt a parancsot, amelynek alapján Magyarországról
málenkij robotra hurcoltak el férfiakat és nőket
a Szovjetunióba. A szerencsi térségből 1945 januárjában közel 4 ezer embert szállítottak embertelen körülmények között marhavagonokba
zsúfolva. A „kis munka” évekig évig tartó kény-

szermunka – építkezés, bányászat, romeltakarítás – volt a Szovjetunió területén. A szájhagyomány szerint a katonák az elhurcoltak megnyugtatására azt ismételgették: „malenkaja robota” azaz „kis munka”. Az oroszul nem tudók
ezt „málenkij robotnak” értették, s a történészek szerint így honosodott meg hazánkban a
kifejezés. A február 5-ei megemlékezésen Szerencs Város Német Nemzetiségi Önkormányzata és Rakamaz Város Német Nemzetiségi Önkormányzata közösen tartott megemlékezést a
szerencsi emlékműnél. A jelenlévőket Árvay
László, a Szerencsi Német Nemzetiségi Önkormányzat elnöke köszöntötte, majd Tircsi Richárd, a Miniszterelnökség Egyházi és Nemzetiségi Kapcsolatokért Felelős Államtitkárságának főosztályvezetője szólt. Beszédében hangsúlyozta, hogy a betelepített német ajkúak már
az 1848-as forradalom és szabadságharc idején
is a magyarok oldalán harcoltak, nem pedig a

Habsburg Birodalom részeként. Részeseivé váltak a magyar történelemnek és ugyan olyan elszántsággal küzdöttek a szabadságért, mint
bármely más magyar katona. Nyiri Tibor, Szerencs város polgármestere beszédében arra
emlékeztetett, hogy nem szabad felednünk az
1945-ös eseményeket. Rengeteg helybélinek
csupán annyi volt a „bűne”, hogy német származásúak vagy hangzású nevük volt. Mint
mondta, emlékeznünk kell a múlt tetteire, hogy
a jövőben ilyen ne történhessen meg újra. A
Magyar Vitézi rend és a Szatmár Megyei Német
Demokrata Fórum képviselőjének beszédét követően a jelenlévők elhelyezték a megemlékezés koszorúit, virágait és mécseseit. Magyarországról egyes becslések szerint több mint 130
ezer embert hurcoltak el. A téma a kommunizmus idején tabunak számított. Nyilvánosságot
csak a 90-es évektől kezdve kapott, a részletek
feltárása mind a mai napig tart.
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A VÁROS ALPOLGÁRMESTERE:

DR. BOBKÓ GÉZA

Szerencs Város Önkormányzata január 27-én
megtartott ülésén személyi kérdésekről határoztak a képviselők. Szabó István főállású alpolgármester február 1-vel – képviselői mandátuma
megtartásával – családi okokra történő hivatkozással lemondott tisztségről. Nyiri Tibor polgármester előterjesztésére az említett időpontban
a képviselők dr. Bobkó Gézát választották meg
társadalmi megbízatású alpolgármesternek, aki
ezt követően összeférhetetlenség miatt lemondott a pénzügyi bizottság elnöki tisztségéről és
tanácsnoki címéről. A pénzügyi bizottság elnökének a képviselők Profáncsik Sándornét választották meg. Az alábbi cikkünkben dr. Bobkó
Gézát (fotónkon) kérdeztük az új tisztségéről és
terveiről. – Az interjú elején szeretném leszögezni, nagy megtiszteltetés számomra, hogy Nyiri
Tibor polgármester úr engem kért fel a tisztségre. Mivel felelőségteljes munkáról van szó, sokat

gondolkodtam a döntésem előtt. Elsősorban orvosnak tekintek magamra, a jövőben is a gyógyítás lesz számomra a legfontosabb. Emellett
azonban szeretek tenni a közösségért, ezért
mondtam végül igent a felkérésre. Hezitálásom
oka az volt, hogy a Szántó J. Endre Egyesített
Szociális és Egészségügyi Intézet (ESZEI) vezetése nem kis feladat, az energiámmal pedig a jövőben jól kell gazdálkodni és a teendőimet összhangba kell hozni, mert amit én elvállalok, azt
akkor szívvel lélekkel végzem. Az alpolgármesteri kinevezésre is úgy tekintek, mint egy újabb
kihívásra. Legfontosabb feladatom, hogy segítsem a polgármestert, fogalmazhatnék úgy is,
hogy bizonyos kötelezettségek alól tehermentesítem. Mint képviselő és a pénzügyi bizottság
volt elnöke, sok pályázatba bizonyos szintig már
korábban is beleláttam. Ezek menedzselése és a
város ügyeinek az intézése nem lesz teljesen is-

Dr. Bobkó Géza a kinevezésére egy újabb kihívásként tekint.

meretlen számomra, azonban alpolgármesterként a város ügyes-bajos dolgaival is foglalkoznom kell. Bízom benne, hogy a közös munkával
eredményesebben tudunk tenni Szerencsért és
az itt élő emberekért – mondta érdeklődésünkre
az alpolgármester.

SIKERES ÉVET ZÁRT
A NESTLÉ SZERENCSI GYÁRA

Helene Kovalevsky: jövőre készülünk a gyár alapításának 100. évfordulójára.

Sikeres évet zárt a Nestlé Hungária, amely többek
között gyárai kiemelkedő teljesítményének is köszönhető. A szerencsi gyár a cég közép-európai
regionális kávé- és kakaóitalpor-gyártó és -töltő
üzeme, ahonnan a világ 30 országába szállítanak
termékeket. A cég hosszú távú terveit jól érzékelteti, hogy az előző években közel 9 milliárd forint értékben hajtott végre fejlesztéseket a térségben, amelynek 76 százalékát a több mint 500
családnak megélhetést biztosító szerencsi üzemre fordította. Helene Kovalevskyvel (fotónkon),
a gyár igazgatójával beszélgettünk.
– A szerencsi Nestlé gyár szerves része a vá-

rosnak, de kevesen látnak be a kulisszák
mögé. Milyen termékek készülnek az üzemben, hányan dolgoznak a gépsorok mellett?
– Folyamatosan nő az üzem kapacitása, a gyárban évente közel 40 ezer tonna kávé- és kakaóport állítunk elő. Más termékek mellett itt készülnek a Nesquik Optistart és a Nesquik All Natural
termék is, de húsz éve itt fejlesztettük ki a Nescafé 3:1-ben termékcsaládot is. Jelenleg körülbelül 500 kollégát foglalkoztatunk, így tényleg aktív
részesei vagyunk a helyi közösség életének.
– Sokat hallani beruházásokról, átalakításokról, ugyanakkor mostanában sajnos a
termelés átszervezéséről is…
– Valóban terjeszkedünk és bővülünk, folyamatosan fejlesztjük és modernizáljuk a gyárat. A
szerencsiek többsége tudja, hogy megvásároltuk
a gyár mögötti négy hektáros területet, ahol raktárakat fogunk építeni, hisz a folyamatos beruházásoknak köszönhetően jelentősen nő majd a
gyár kapacitása is. A város támogatásával átszervezzük a kamionútvonalakat, ami a környéken
lakóknak jelenthet majd igazi változást, mert jelentősen lecsökken majd a Rákóczi út forgalma
is. A forgalom elterelésével megoldódik a kamionok parkolása is, nem a főúton, hanem az általunk fejlesztett területen fognak várakozni. Ezeket a fejlesztéseket a terv szerint már idén elkezdjük. 2023-ban további beruházásokat valósítunk majd meg, amivel méltó módon tudjuk
megünnepelni a gyár alapításának 100. évfordu-

lóját. Ugyanakkor való igaz, az elmúlt hetekben
ideiglenesen át kellett szerveznünk a gyártást,
mert a világban sok helyen tapasztalható alapanyagellátási nehézségek sajnos nálunk is megjelentek. Az átszervezés egyetlen oka, hogy a
Szerencsen gyártott termékeink jelentős részében használt krémező alapanyag logisztikai problémák miatt nem jutott el kellő időben és menynyiségben hozzánk. Nagy erőkkel dolgozunk a
felmerült hiány kezelésén, és igyekszünk mihamarabb megoldást találni a jelenlegi logisztikai
nehézségre. Fontos, és talán megnyugtató hír lehet a szerencsieknek, hogy a termelés lelassítása
nem érinti dolgozóink munkáját, a munka átszervezéséről mindig a munkavállalói érdekképviseletekkel szoros együttműködésben döntünk. Az
átütemezés során minden dolgozó számára biztosítjuk a Munka Törvénykönyvében és a Kollektív Szerződésben meghatározott bérelemeket.
Az ellátási nehézségek megszűnését követően
mindent meg fogunk tenni annak érdekében,
hogy az esetlegesen kiesett termelési mennyiségeket pótoljuk. A Nestlé az előző években közel
9 milliárd forint értékű fejlesztést hajtott végre a
térségben, amelynek jelentős része ebben az
üzemben valósult meg, vagy kerül megvalósításra a közeljövőben. A szerencsi gyár tehát a jövőben is kávé- és kakaó italporok gyártásra fog
összpontosítani és a Nestlé meghatározó, harminc exportpiacot ellátó kávé- és kakaóitalpor
gyártási központja lesz Kelet-Közép-Európában.
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TÖRTÉNELMI JELENTŐSÉGŰ
MEGÁLLAPODÁS SZÜLETETT

Balról jobbra: Nyiri Tibor Szerencs város polgármestere és Bolvári-Takács
Gábor, THE megbízott rektora az együttműködés aláírása közben. (Fotó:
Globo Televízió)

A Tokaj-Hegyalja Egyetem (THE) és a Tokaji borvidéket alkotó 27 település
vezetői – köztük Szerencs is – együttműködésüket keret-megállapodásban rögzítették Sárospatakon, a térség fejlesztése érdekében. Az eseményen Dr. Alakszai Zoltán Borsod-Abaúj-Zemplén megye kormánymegbízottja kiemelte, az egyetem és a fiatalok érdekében történő összefogás
példaértékű megyei és országos szinten is. Stumpf István, a Miniszterelnökség kormánybiztosa kiemelte, a rögzített dokumentum fontos célja
a térség népességmegtartásának erősítése, valamint az ott élők boldo-

gulását biztosító szőlő- és borkultúra fejlesztése. Ezek sikeréhez azonban
szövetséget kell kötniük azokkal a településekkel, amelyek a világhírű
borvidék örökségét őrzik és hordozzák. Úgy fogalmazott, azért kell
együtt dolgozni, hogy közösen újítsák meg Tokaj-Hegyalját, és bebizonyítsák, mennyi lehetőség és érték található a térségben. Hangsúlyozta,
ehhez most minden lehetőség adott. Dr. Bolvári-Takács Gábor, THE megbízott rektora az együttműködés aláírás előtt emlékeztetett rá, hogy intézményük egyszerre kíván lenni a térség elsődleges tudásbázisa, a borászati és turisztikai vállalkozások fejlődését szolgáló partner, valamint
Tokaj-Hegyalja népességmegtartó képességének javítását elősegítő innovációs és szellemi műhely. Nyiri Tibor, Szerencs város polgármestere is
történelmi jelentőségűnek nevezte az eseményt. – Térségünkben az öszszefogás szép példáját mutatja és a felsőoktatási intézmény kezdeményezésének egyöntetű elfogadását jelenti, hogy valamennyi község, város képviselője jelen volt a rendezvényen. Ebben az összefogásban jelentős szerep hárul a Tokaj-Hegyalja Egyetemre, hiszen a nagy múltú pedagógus-, tanítóképzés mellett népszerű szakokon – turizmus, közgazdaságtan, szőlészet-borászat – szerezhetnek korszerű és gyakorlatias ismereteket a hallgatók, ami elengedhetetlen ahhoz, hogy kiváló szakemberekké váljanak. Ez hozzájárulhat ahhoz, hogy a fiatalok megtalálják a
boldogulásukat, itt maradjanak vagy ide költözzenek a térségünkbe, családot alapítsanak, gyerekeket neveljenek. Örömömre szolgál, hogy Szerencsen már elindultunk ezen úton, hiszen a korábbi időszak hanyatlását
követően az elmúlt kettő esztendőben növekedett a születéseknek a száma. Ha pedig helyben tudjuk tartani a fiatalokat, mert felismerik, hogy
értelmiségiként tervezhetik itt a jövőjüket. Ez pedig közös felelősségünk
– mondta a polgármester.

ELTÁVOLÍTOTTÁK AZ ÉLETVESZÉLYES
FAELEMEKET

A szerencsi hivatásos tűzoltók levágták az életveszélyes elemeket.

A januári viharos erősségű időjárás megtépázta Szerencsen a Világörökségi Kapuzat északi
tornyának a faelemeit, ami életveszélyessé
vált. A 2007-ben átadott épületen szemmel
láthatók voltak az időjárás okozta károk, most

azonban a szél már olyan mértékben mozgatta
az egyes faelemeket, hogy emiatt a 37-es számú főút szerencsi átkelési szakaszát – január
30-31. között – az építmény mellett teljes szélességében le kellett zárni. A forgalmat emiatt

a belváros felé terelték. Nyiri Tibor, Szerencs
város polgármestere a helyszínen érdeklődésünkre elmondta, hogy a helyenként 60-80
km/órás széllökés – ami a 30 méter magasságban már meghaladta a 100 km/órát – több
olyan faelemet is kiszakított az északi torony
csúcsáról, ami már balesetveszélyt jelentett. A
polgármester hangsúlyozta, hogy a jelenlévő
szakemberek a tűzoltók magasból mentő gépjárművének a segítségével megtekintették az
építményt, a helyszínen megszületett a döntés.
Ennek értelmében több elemet is eltávolítottak
az északi toronyról, illetve részben ideiglenesen
megerősítették a meglazult deszkákat, hogy
elhárítsák a közvetlen veszélyt. A szerencsi tűzoltók gyors és szakszerű munkájának köszönhetően, január 31-én a délutáni órákban újra
megindult a forgalom a lezárt főúton. Azt
egyelőre nem tudni, hogy mi lesz a torony további sorsa. Erről a közeljövőben a tervező és
a szakértők véleményét figyelembe véve születhet majd döntés.
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A VÁROS CÍMZETES FŐJEGYZŐJE:
OLEÁRNÉ DR. KÁDAS MARIANNA

Oleárné dr. Kádas Marianna komoly, feszített
ütemtervű munkát akar kialakítani.

Az elmúlt időszakban több tisztségváltozás is
történt Szerencs Város Önkormányzatánál. Miután dr. Krajnyák Rita a város korábbi jegyzője
közös megegyezéssel kérte a munkaviszonya
megszüntetését, Nyiri Tibor a város polgármestere Oleárné dr. Kádas Marianna (fotónkon)

címzetes jegyzőt kérte fel a megüresedett poszt
betöltésére. A hivatal munkatársainak február
16-án mutatta be az új jegyzőt a városvezető.
Elhangzott, hogy összesen három pályázat érkezett a jegyzői munkakör betöltésére, Nyiri Tibor ezek közül választotta ki az általa legalkalmasabbnak tartott személyt. A hivatali dolgozóknak nem ismeretlen Oleárné Kádas Marianna, ugyanis 1993-1998 között már dolgozott az
önkormányzatnál, mint jogi előadó. 1998 után
Mezőzomboron 22 évig látta el a jegyzői feladatokat. – Az eltelt időszakban valamennyi
feladat- és hatáskört gyakoroltam. A település
rendezvényeinek, társadalmi eseményeinek
szervezésében szintén részt vettem. Jó kapcsolatot alakítottam ki a felettes szervekkel, társintézményekkel, környező önkormányzatokkal,
polgármesterekkel és jegyzőkkel – mondta.
Oleárné Kádas Marianna az országos jegyzői
szervezetek munkájában is aktívan részt vállal,
rendszeres látogatója a szakmai konferenciáknak és résztvevője a tanulmányutaknak. Az
utóbbi időben szakértelmet szerzett a különböző uniós és hazai pályázatok menedzselésében.
– Főként TOP, EFOP, KEHOP és Magyar Falu

Program önkormányzati pályázatokban szereztem tapasztalatokat – jegyzete meg. Szerkesztőségünk arra is kíváncsi volt, hogy milyen tervekkel, elképzelésekkel érkezett Szerencsre. –
Ígéretet tettem a polgármesternek, hogy maximálisan segítem és a hatályos törvények keretein belül támogatom munkáját, elképzeléseit.
A lakosság felé elsősorban egy ügyfélbarát
szolgáltatói közigazgatást szeretnék kialakítani.
Él egy sztereotípia az emberekben, hogy a jegyző valamiféle félelmetes hatósági személy, a valóságban viszont szó sincs ilyenről, ezt a kialakult félelmet szeretném eloszlatni. Kedvelem a
rugalmas, baráti légkört, az ajtóm a kollégák
előtt nyitva áll. Nagyon fontosnak tartom a jó
kommunikációt, ezért minden közérdekű információt a lehető leghamarabb időn belül a lakosságnak elérhetővé teszünk. A hivatalban komoly, feszített ütemű szakmai tevékenységet
szeretnék kialakítani, ami reményeim szerint
elősegítheti a hatékonyabb munkavégzést –
mondta el érdeklődésünkre Oleárné Kádas Marianna. A Szerencsi Hírek következő lapszámában portré keretében részletesebben is bemutatjuk olvasóinknak Szerencs város új jegyzőjét.

AZ ÁPOLÓKAT KÖSZÖNTÖTTÉK
A magyar ápolás megteremtője Kossuth Zsuzsanna születésnapján, február 19-én emlékeznek meg minden évben az ápolókról, ami az egészségügyben dolgozók egyik legkiemelkedőbb eseménye. Kossuth Zsuzsanna már a szabadságharc idején felismerte, hogy nem volt elegendő ápolónő az országban,
a kevés számú kórháznak hiányos volt a felszereltsége. Kossuth
Lajos – kormányzóvá választása után két nappal – kinevezte
őt a magyar honvéd csapatok országos főápolónőjévé, majd
munkája eredményeként 1849 nyarán 72 tábori kórház kezdte
meg a működését.
A jeles nap alkalmából február 18-án megemlékezést tartottak
a Szántó J. Endre Egyesített Szociális és Egészségügyi Intézetben
(ESZEI). A megjelenteket Bobkó Géza, az intézmény igazgató
főorvosa köszöntötte, aki beszédében hangsúlyozta, hogy az Balról jobbra: Nyiri Tibor polgármester, Juhász Emese, Sallainé Nagy Ildikó, Koncz Zsófia
egészségügyi dolgozók a pandémia alatt végig a frontvonalban országgyűlési képviselő, Telekiné Karszki Edit, Csorba Istvánné és dr. Bobkó Géza intézményvezető főorvos.
dolgoztak, ezért munkájuk elismerése most aktuálisabb mint
valaha. – Ne kérdezd a beteget, hogy kicsoda, honnan jött, szegény vagy meg a polgármester. Koncz Zsófia, a térség országgyűlési képviselője Kosgazdag. Egyszerűen csak hallgasd és gyógyítsd meg. Ez a mi mottónk az suth Zsuzsanna életúját méltatta. – Mi magyarok nagyon szerencsések
intézményünkben – zárta gondolatait az igazgató. Nyiri Tibor, a város pol- vagyunk mert olyan történelmi példaképeink és követendő minták vannak
gármestere az intézmény teljes körű, magas színvonalú szolgáltatására, előttünk, amibe lehet kapaszkodni – mondta, majd hozzátette, hogy emvalamint a város példaértékű egészségügyi- és szociális ellátására hívta lékére mondunk ezen a napon köszönetet a magyar ápolóknak az elhivafel a figyelmet. – Dolgozóink önzetlenül, lelkiismeretesen tesznek eleget tott munkájukért. Az intézetben évente két személyt díjaznak kiemelkedő
hivatásuknak. Napjainkra felértékelődött az ágazat szerepe, nőtt a társa- szakmai tevékenységükért. Az esemény tavaly a koronavírus-járvány miatt
dalmi elismertsége és a dolgozók anyagi megbecsülése is jó úton halad. elmaradt, ezért idén összesen négy egészségügyi dolgozó vette át a renA koronavírus-járvány idején elkötelezettségükkel, szakmai felkészültsé- dezvényem az elismerést. A limitált kiadású Kossuth Zsuzsanna ezüst emgükkel bizonyították, hogy idejüket, erejüket, sokszor a saját egészségüket lékérmet, virágcsokrot, emléklapot és pénzjutalmat kapott Telekiné Karszsem kímélve a nehéz körülmények között is számíthatunk rájuk – jegyezte ki Edit, Csorba Istvánné, Juhász Emese és Sallainé Nagy Ildikó.
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A BOLDOG HÁZASSÁG ALAPJA
A KOMMUNIKÁCIÓ
Nemek háborúja és tartós béke címmel tartott
előadást február 16-án Makkai László, görögkatolikus lelkész, pasztorálpszichológus-lelkigondozó a Rákóczi-vár lovagtermében. A kezdeményezés, amit Valentin-nap környékén tartanak
közel két évtizede Angliából indult útjára. Ilyenkor egy héten keresztül a házasság és a család
fontosságára kívánják felhívni a figyelmet. Magyarországon az országos eseménysorozatot
2008 óta rendezik meg a keresztény egyházak,
civil szervezetek és önkormányzatok összefogásával. A szerencsi eseményen a megjelenteket
Csejoszki Szabolcs, görögkatolikus parókus köszöntötte, majd átadta a szót az előadónak.
Makkai László előadása egyszerre volt szórakoztató és tanulságos. Elhangzott, hogy a férfiak
többségénél a bal agyfélteke dominál, a nőknél
viszont a jobb oldali. A hölgyek azonban sokkal
jobban ki tudják aknázni mindkét oldalt. A nők
többet szeretnek beszélni, ami egyfajta stresszoldás. A férfiak ezzel ellentétben nehezebben
nyílnak meg. – Képzeljük el, hogy egy nehéz napon a férfi fáradtan hazaér a munkából. A felesége egyből letámadja és információkkal, kérdésekkel bombázza, amely így sokszor veszekedést eredményez. A férfinak időt kell adni arra,
hogy feloldódjon, kikapcsolódjon. Arra viszont

figyelni kell, ha a férfi érzelmileg megnyílik a nap
végére, akkor hagyni kell kibontakozni – mondta. Makkai László beszélt az egyre gyorsabb
úgynevezett „rapid” kapcsolatokról is. Ez lényegében az ismerkedési fázis gyors lefolyását jelenti. – Az első napon a fiatalok megismerik egymást, a második napon már elcsattan az első
csók, a következő napon az együttlét után már
rögtön szakítanak. Nem adnak kellő időt arra,
hogy megismerjék egymást. Magyarországon is
készült felmérés szerint az egyetemista korosztály első tíz érdeklődési körében nincs benne a
családalapítás, gyermekáldás vagy a tartós párkapcsolat – hangsúlyozta. Egyre kevesebb fiatal
akar elköteleződni, a házasság egyszerűen kitolódik, a nőknél viszont ketyeg az a bizonyos biológiai óra. Az előadásban a házasság leértékelődéséről is szó volt. Egyre több az olyan párkapcsolat, ahol úgy élnek közös fedél alatt a párok, hogy előtte nem házasodtak össze. Makkai
László kiemelte, hogy az ilyen családokba születendő gyermeknél magasabb lehet a szorongási
faktor. Jó hír viszont, hogy még tíz évvel ezelőtt
35 ezer házasság volt évente, addig mára ez a
szám 75 ezerre kúszott fel. További bizakodásra
adhat okot, hogy 2010-ben 100 házasságból 86
válással végződött, mára ez a szám 22-re csök-

Makkai László előadása egyszerre volt szórakoztató és lényegre törő.

kent. Az előadó szerint a jó párkapcsolat és a
boldog házasság alapja a jó kommunikáció. – A
problémákat nem a barátainkkal vagy a szomszéddal kell megbeszélni, hanem a szerelmünkkel. Az őszinteség csodákra képes, éljünk vele –
hangsúlyozta Makkai László, görögkatolikus lelkész, pasztorálpszichológus-lelkigondozó.

HASZNOS TANÁCSOK VÁLLALKOZÓKNAK

Az eseményen sok hasznos információval gazdagodtak a helyi vállalkozók.

Egy vállalkozás indítása esetén a siker kulcsa a
háttérben részletesen kidolgozott stratégia,
amelyet úgy hívunk, üzleti terv. A BORA 94
Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Fejlesztési
Ügynökség február 2-án interaktív tanácsadásra várta a helyi vállalkozókat a Rákóczi-várban.
A megjelentek a vállalkozásuk fejlesztéséhez
kaptak hasznos információkat szakemberektől,

akik részletesen elmagyarázták hogyan kell készíteni az üzleti tervet, és ez milyen plusz előnyökkel jár. Elhangzott, hogy a vállalkozás indítása előtt érdemes tájékozódni, felmérni a piacot. Elsősorban meg kell határozni a célokat,
az oda vezető utat és a rendelkezésre álló erőforrásokat. Az üzleti terv egy részletes belső
használatra készült dokumentum, ami az előt-

tünk álló évekről szól közép- és hosszútávon.
Gyakorlati jelentősége nem csak az, hogy még
a vállalkozás indítása előtt komplex képet kapjunk elképzeléseinkről, hanem egy hosszú távú
mankót is kínál, amelyhez a későbbiekben mindig visszatérhetünk. Elhangzott, hogy az üzleti
terv tartalmazza: a vezetői összefoglalót, a vállalkozás bemutatását, az iparág helyzetét, a
cég szervezeti felépítését és működési elvét,
végül pedig a marketing és pénzügyi tervet. A
sikert önmagában ez még nem garantálja, hiszen egy vállalkozás jövője mindig a cég elhivatottságán és a jó üzleti érzéken múlik. – A
célunk az volt, hogy viszonylag rövid időn belül
olyan átfogó ismereteket adjunk át a helyi vállalkozások képviselőinek, amivel fejlődést érhetnek el. Minden vállalkozásnak azt tanácsolom, hogy készítsen ilyen tervet vagy látogassa
meg az előadásunkat, amit megyeszerte folyamatosan tartunk és ingyenes. Elkötelezettek
vagyunk a helyi cégek, vállalkozások támogatásában, felkarolásában és erősítésében –
mondta el érdeklődésünkre Tisza Orsolya, a
BORA 94 Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Fejlesztési Ügynökség vezetője.
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BABAFÁK AZ ÚJSZÜLÖTTEKNEK
A képviselő-testület a Szeretlek Szerencs civil kezdeményezés javaslatára
2021. októberében tartott munkaterv szerinti ülésen döntött a városban
a „Babafa” program elindításáról. A közösen elültetett fák erősítik a családok Szerenccsel való kapcsolatát, szépítik a városképet és segítik a
gyermekek természethez, valamint a környezetvédelemhez való kötődésének kialakulását. Hasonló faültetési programot egyre több önkormányzat szervez, és a visszajelzések alapján rendkívül népszerű országszerte
a kezdeményezés. A programhoz való csatlakozás önkéntes alapú. Azok
a családok, akik részt kívánnak venni a programban a jelentkezési lap –
az önkormányzat hivatali recepcióján kérhető – kitöltése után meghívót
kapnak a faültetési ceremóniára, ahol átvehetik a babafát, névtábláját
és elültetheti az őshonos növényt. Szerencsen az önkormányzat a Szabadság utca melletti területet jelölte ki erre a célra, ahol a tereprendezést
már elkezdte a városgazda.

A fákat a Szabadság utca melletti földterületen fogják elültetni.

GAZDÁT CSERÉL A FŐZŐKONYHA

Az önkormányzat az üzemeltetésért cserébe több garanciát is kér.

Elvi döntés született a február 10-ei képviselőtestületi ülésen, hogy a Bolyai János Katolikus
Általános iskolában található főzőkonyhának
üzemeltetési jogát átadják az üzemeltető részére. Az önkormányzat jelenleg három főzőkonyhával rendelkezik: egy található az említett iskolában, egy a Tiszáninneni Református Egyházkerület (TIREK) Szerencsi Idősek Otthonában
és egy a Rákóczi-várban. Nyiri Tibor Szerencs
város polgármestere arról tájékoztatta a képvi-

selő testületet, hogy az elvi döntés előkészítése
már a múlt év őszén elkezdődött, amikor Gaszperné Tilman Edina az iskola igazgatójával közösen látogatást tettek Egerben Ternyák Csaba
érsek atyánál. – Ezen a találkozón szó esett az
iskolához szervesen illeszkedő, a gyerekek testi
edzettségét, egészséges életmódra nevelését
biztosító Kulcsár Anita Sportcsarnok – esetleg
pályázat bevonásával történő – teljes körű felújításáról, a tíz évvel ezelőtt kötött költségmeg-

osztási megállapodásunknak a felülvizsgálatáról és aktualizálásáról. Szintén ekkor vetődött
fel a főzőkonyha egyház általi üzemeltetésre
történő átadása is, különös tekintettel a diákok
minőségi étkeztetésében betöltött szerepére és
a leendő katolikus óvodába kerülő gyermekek
ellátására – mondta el érdeklődésünkre a polgármester. A február 10-ei képviselő-testületi
ülésen egyértelműen elfogadták azt az előterjesztést miszerint a főzőkonyhát 2022. július 1től két teljes évre átadják az üzemeltetőnek,
azonban az önkormányzat több feltételt is
megszabott. Az első ilyen, hogy a korábban a
különböző pályázatokból beszerzett konyhai
eszközök használatát a kötelezettségeinknek
megfelelően vállalja az egyház és 2024. február
15-ig nyilatkozik arról, hogy az ezt követő öt évben tovább kívánja-e üzemeltetni a létesítményt, vagy sem. – Az előttünk álló további tárgyalásokon egyeztetjük majd a részleteket és
többek között garanciát kérünk az ott foglalkoztatott dolgozóink további alkalmazására is.
A gyermekintézmények és az időskorúak ellátása ezt követően is biztosított lesz az idősek
otthonában lévő főzőkonyháról – mondta a
polgármester.

KI VOLT HERMANN LAJOS?
A Borsod-Abaúj-Zemplén megyei Kereskedelmi és Iparkamara küldöttgyűlése működési szabályzatának II. fejezete alapján „HERMANN
LAJOS KAMARAI DÍJ SZERENCS” díját alapította helyi kezdeményezés
alapján. A díjat a BOKIK elnöksége adományozza, akik felé javaslatot
tehetnek közösségek, szakmai szövetségek. Jelölési kritériumok: szerencsi székhelyű vállalkozás, kamarai tagság, a kamara felé tartozás
nem lehet. Évente egy díj adományozható, azt Szerencs Város Napján
(április 20.) kell átadni. Hermann Lajos (1826-1898) Szász országból

származott. Az írásos krónika szűkszavúan szól szerencsi tevékenységéről. Figyelemmel a kor technikai és technológiai kihívásaira szervező, irányító készsége óriássá tette abban, hogy a cukorgyár nyolc
hónap alatt felépült. Jól fogta össze a gyár építésében résztvevő vállalkozókat, megszervezte együttműködésüket. Majd a már csak az
emlékekben élő Nagyszálloda igazgatója, hatékonyan vett részt a helyi gazdasági élet fellendítésében. Előfutára volt a mai kamarai munkásságnak, munkálkodásnak. Sikerorientált személyiség volt.

8

SZERENCSI

hírek

OKTATÁS

NÉPSZERŰEK A SZAKKÉPZÉSI
TECHNIKUMOK
Egyre jobban növekszik a technikumok
népszerűsége a pályaválasztók körében. Országos szinten 10-15 százalékkal
többen jelentkeztek, s ezzel együtt párhuzamosan nőtt a bejutáshoz szükséges tanulmányi átlag is. Szerkesztőségünk kíváncsi volt, hogy vajon a Szerencsi Szakképzési Centrum-nál is hasonlóan jók-e a mutatók. Kérdéseinkre Rubi
Zsoltné, kancellár (fotónkon) válaszolt.
– Szerencsen is hasonló növekedő tendencia mutatkozik?
– Igen, sőt az országos átlag feletti volt az előző
évben a Szerencsi SZC részeként működő iskolákba történő jelentkezések száma. Ez pontosabban azt jelenti, hogy 2021-ben, a technikumba 49%-kal, a szakképző iskolai szinten pedig
7%-kal, míg összességében 24%-kal többen jelentkeztek szakképző intézményeinkbe, mint
2020-ban. A 2022:23-as tanévre történő jelentkezések számáról még nincs információnk.
– Miért járhat jobban egy fiatal a mai világban, aki a szakképzési centrum iskoláit
választja?
– A technikumi oktatásban a diákok az érettségire való felkészülésen túl megélhetést biztosító szakmát is kapnak. A tanulók technikumban 11. évfolyamtól, szakképző iskolában pedig
már 10. évfolyamtól duális képzésben vehetnek
részt. Ez óriási lehetőség, hiszen a szakmai ismereteket valódi munkahelyen sajátíthatják el,

ugyanakkor szakképzési munkaszerződéssel komoly jövedelmet is el lehet érni. Amit még meg
kell említeni, hogy a fiatalok továbbtanulhatnak
a felsőoktatásban, sőt az újdonságnak számító
okleveles technikusi képzés erre biztos garanciát jelent. Ennek keretében a tanulók a technikum és egy felsőoktatási intézmény által közösen kidolgozott, emelt szintű szakmai program
alapján végzik a tanulmányaikat. A képzésbe
beépített többlet ismeretanyag elsődlegesen
felsőfokú alapozó ismeretek elsajátítására irányul. Ezeket a változásokat a gazdaság és az
ipar átalakulása hozta magával. További előny,
hogy a szakképzés mindenki számára nyitott.
Akár diplomás, több éve dolgozó felnőttek is elsajátíthatnak egy-egy számukra vonzó szakmát. Erre van is példa szép számmal.
– Milyen képzések közül választhatnak a
fiatalok?
– Jelenleg a Szerencsi SZC iskoláiban 21 ágazatban 38 szakmát lehet tanulni. A kínálat, valamint a szakképzési centrumok és a szakképző
intézmények megtalálhatóak az Innovatív Képzéstámogató Központ honlapján (ikk.hu), ahol
minden, ami a szakképzéssel összekapcsolható,
egy helyen fellelhető. Szerencsen a technikumi
képzésben szépészet, informatika és távközlés,
valamint specializált gép- és járműgyártás ágazatban, szakképző iskolában elektronika és
elektrotechnika, élelmiszeripar, épületgépészet,
fa- és bútoripar, gépészet, építőipari és kreatív
ágazatban indítunk oktatást a következő tan-

évben. Ezekre várjuk a jelentkezéseket.
– A hátrányos helyzetű jó tanulmányi eredményű gyerekeknek milyen ösztöndíjprogram érhető el?
– A szakképzés rendszerének átalakítása számos előnnyel jár a diákoknak. Az egyik ilyen az
ösztöndíjrendszer: a tanulók szakképző iskolában már 9. évfolyamtól kezdve részesülnek ebben a juttatásban. Új elem a szakképzés rendszerében az NSZFH által meghirdetett Apáczai
ösztöndíjprogram, melyre kifejezetten a hátrányos helyzetű, jó tanulmányi eredményű gyerekeknek a jelentkezését várják. A havi 16-34 ezer
forintos összegre a szakképző iskolák és technikumok nappali rendszerű szakmai oktatásban
tanulói jogviszonnyal rendelkező, 9. és 10. évfolyamos tanulói pályázhatnak. A program az
anyagi ösztönzés mellett, mentorok bevonásával tehetséggondozó támogatást is biztosít a fiataloknak.

AUSTRALIA DAY A RÁKÓCZIBAN

A diákok még kiállítást is tartottak Ausztráliából származó tárgyakkal.
Fotó: magánarchívum

A Rákóczi Zsigmond Református Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola két
tanítási nyelvi képzésében részt vevő tanulóknak az egyik fontos tantárgya
a civilizáció, aminek keretében a diákjaink megismerkednek az angolszász
országok kultúrájával, mindennapi életével, hagyományaival, szokásaival
is. Ez az óra arra is lehetőséget nyújt, hogy évről-évre a különböző évfo-

lyamoknak rendezzünk egy olyan programot, ahol a gyerekek élményszerűen tanulhatnak az adott ország kultúrájáról. Tavaly az ötödikesek angol
tea-partin vehettek részt, az idei tanévben a nyolcadikosoknak Ausztrália
napot szerveztünk kollégámmal, Endrész Patrikkal. Hogy még érdekesebb
legyen a gyerekeknek az esemény, a különböző feladatokat csapatversenyben oldották meg. Meghallgattuk a hivatalos ausztrál himnusz mellett
a Straya című, nem hivatalos vidám himnuszt, amiben láthatták a gyerekek
milyen jókedvűek az ausztrálok és milyen büszkék hazájukra. Olyan játékokat játszottunk, amiket ezen a napon az ottani diákok is szoktak: tojásfutam kanállal, lamington (ausztrál kókuszkocka) evés hátratett kézzel,
csoki evés késsel-villával, volt Trivia quiz, megismertük Kylie Minogue énekest, valamint puzzle-t kellett kirakni. Diákjaink kipróbálhatták az autentikus ausztrál süteményeket: ANZAC biscuits, lamingtons, (ezek elkészítésében ők maguk is jeleskedtek), sőt, a vegemite nevű, kenyérre kenhető
különleges élesztő kivonatot is. Az eseményre egy mini kiállítást is rendeztünk Ausztráliából származó tárgyakkal. A hozzájuk tartozó feliratokat
a gyerekek maguk készítették, a kiállítást is az ő segítségükkel rendeztük
be. Örömmel üdvözöltük a más évfolyamokról csatlakozó diákokat és a
nem kéttanos gyerekeket is, akik nézőként élvezhették az eseményeket.
Sándor Ernőné,
angol-történelem szakos tanár
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REFORMÁTUS PARÓKIA 2.0
Szerencs egyik legjelentősebb épített
emléke, a református templom első
változata az 1200-as években épült un.
román stílusban. Később, úgy 1600 körül, Rákóczi Zsigmond anyagi támogatásával gótikus formában átalakították, és tornyot építettek elé. A templomot körbevevő lőréses erődfal középkori eredetű. De mi volt a körítő falon kívül az elmúlt századokban?
Az 1780-as katonai térképen még nem igazán lehet felismerni a templomot, de az 1800-as évek
közepén készült rajzon már egyértelműen jelölték az erődfalas templomot, déli irányban gyéren
elhelyezkedő egyéb épületekkel. Érdekes módon
a szőlőterület lehúzódik egészen a templomig (a
pincéket valamiért nem tüntették fel), és megjelenik már a Hunyadi és a Lajos köz is. Az 1867-es
kataszteri térképen már a mai telekviszonyokban
is érzékelhető érdekességek jelennek meg. A
Kossuth tér 4. sz. alatti belsőudvaros épület ekkor már létezik, és fölötte húzódik átlósan egy
utca, mely a mostani földhivatal udvaráról indul
és a két közt köti össze, de a templom körül, fel
a pincesorokig húzódó üres térség van (nem úgy,
mint ma, amikor a szocializmus korát idéző bódégarázsok adják a világörökségi ’hangulatot’ a
templom körül). Az 1909-es birtokvázlaton azután már neve is van a templom alatt közvetlenül
haladó átlós utcának: Templom köz. Ezen lehetett
feljutni a református templomhoz, mert a Kossuth térről (ekkor Piac tér!) még nem ment fel
egyenes gyalogút, azt elzárta egy telek, egy kisebb és egy nagyobb épülettel. A református parókia épülete jó arányú kisvárosi ház, nyugodt,
időtlenséget sugárzó megjelenéssel. Egyszerűen
kiképzett, túlzott díszítésektől mentes homlokzata alapján épülhetett akár az 1930-as, de akár
az 50-es években is. A modern bauhaus-os építészeti stílus jellegzetes kisvárosi példája, mely
vízszintes sávokra tagolja a homlokzatot, és szé-

Fotó: Szántó Tamás

Fotó: Szántó Tamás

les, fekvő arányú ablakokat alkalmaz. Igazi szépsége az épületnek az alsó szint emeletmagas, faragott szerencsi kő homlokzata, mely dicséri az
egykori kőfaragókat és a mára már nem létező
szerencsi kőbányát. Az itteni tufa kő ugyanis jól
faragható volt, fagyálló, és az okkersárgától a vöröses árnyalaton át a barnáig terjed a színe. A
városban nagyon sok épületen megtaláljuk a legkülönbözőbb formában megfaragva, érdemes
megőrizni minden darabot, hiszen többet a szerencsi kő már nem lesz elérhető. Modern jellegzetesség az épületen még a homlokzati nagy falfelületeken a kevés nyílás alkalmazása, és az utcaképbe illeszkedő kontyolt nyeregtető. Az épülettel egy időben kialakult a térről a templomhoz
felvezető közvetlen gyalogösvény is, melyen elindulva, feltárul előttünk a lelkészi hivatal oldalsó
és hátsó homlokzata. Az eredeti építkezésnél is
gondoltak már a felső szinti lakás bejárata előtt
a megérkezőtér fontosságára, ezért a felmenő
lépcső tetején nagyobb fedett előteret alakítottak ki. Az épület jól használható volt mindig, de
néhány évvel ezelőtt már megérett egy nagyobb
felújításra, hőszigetelésre és a külső kép szebbé

tételére. A megújulás és csinosítás során a homlokzatok festése és az új cserép a tetőn a leglátványosabb változás. Az épület színe a korához
és a tufa kőhöz illő halvány mogyoró, a cserép
pedig az örökké szép natúr kerámia, szigorúan
a hegyaljára jellemző sima felülettel. Az udvari
oldalon készült néhány építészeti változtatás is,
amely használhatóbbá, rendezettebbé és izgalmasabbá tette a templom felől nagyon is szem
előtt lévő házat. Az eső és hó által korábban áztatott felmenő külső lépcső egy védőtetőt kapott, mely a meglévő előtér vakolt pilléreivel azonos pilléreken nyugvó fagerendás szerkezet lett.
Ez a fagerendás megoldás azután tovább halad
a meglévő előtér mennyezetén, és tovább a teraszhoz vezető felső ’tornácon’ is, megjelenve
még a terasztető megoldásában is. A néhány évtizede épült toldalék garázs ugyanis kapott egy
rendes fedett teraszt a tetejére, és egységes
megjelenést a terméskő támfallal, lépcső kőfalakkal és a tégla pillérekkel (ez utóbbiak a templomkert alatti tégla kerítésről vették a mintát).
A tetőtér beépítésére lehetőséget teremtettek
a tetőn megjelenő ablakok, melyek egyszerű,
hasábformájú megjelenése nagyon passzol az
épület modernebb stílusához. Az újdonság
ezeknél az üvegdobozoknál, hogy viszonylag
kis méretük ellenére nagyon sok világosságot
engednek be a belső térbe, mégpedig azért,
mert a fény az oldalsó üvegeken is bejut, szinte
megduplázva a bevilágítás mennyiségét (ezt
saját tetőtéri ablakaimnál is tapasztaltam).
Jó példa a felújított parókia arra, hogy a városképben kiemelt helyen lévő épületekre kiemelt
figyelmet érdemes fordítani, s ezt egyszerű,
időtlenséget sugárzó megoldásokkal is el lehet
érni. Itt nem érdemes divatozni, és nem érdemes konkurálni Szerencs egyik legfontosabb
műemlékével, a több mint 800 éves református
templommal, az Úr házával.
Salamin Ferenc
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INTERJÚ VILÁG LEGJOBB
SZERENCSI ESKÜVŐFOTÓSÁVAL
Ki gondolná, hogy egy szerencsi származású művészt a világ legjobb esküvőfotósának választanak meg a szakma legkeményebb, a Fearless Photographers igen rangos nemzetközi versenyen. A történet mégis igaz, sőt mesébe illő, és mára Koncsol Tünde (fotónkon) nevét a világon minden szakmabeli ismeri. Sőt olyannyira kiemelkedő
sikereket ért el, hogy különböző nemzetközi versenyeken zsűrizik, emellett
szakmai konferenciákon előadó és egyre több workshopot tart. Döntéseivel
akár több millió ember, influencerek
(óriási követőbázissal rendelkező személyek az internet különböző platformjain) szakmai tevékenységét is befolyásolhatja. Vele beszélgettem.
– Hogyan kerültél kapcsolatba a fotózással?
– Szüleimnek köszönhetően már egészen fiatalon megismertem a fotózás csodálatos világát.
Kiskoromban sok időt töltöttem a fényképezés
körül. Az alapoktól kezdve a filmelőhíváson át a
fényképezőgép kezeléséig és az utómunkálatokig mindent az édesapámtól és édesanyámtól
lestem el. Ezen nőttem fel, így születtem, mondhatni anyatejjel szívtam magamba a tudást. Igazán szerencsésnek érezhetem magam hiszen
adott volt a technikai háttér és a szülői látásmód
is, amit nekem csak tovább kellett fejleszteni.
– Mikor kezdted el az esküvői fotózást?
– 1997-től kezdődően már egyénileg eljártam
esküvőkre mint főfotós. Előtte is voltam persze
ilyen eseményeken, de csak kisegítőként, aszszisztensként segítettem a szüleimnek.

Fotó: Koncsol Tünde

– A képeid alapján elmondható, hogy nem
sablonfotókat készítesz. Milyen stílust képviselsz?
– Dokumentarista. Az esküvőkön megpróbálom
elkapni azt a pillanatot, amely nyersen, kendőzetlenül mutatja meg a párok nagy napját. Ettől
fog egy fotó érzelmeket ébreszteni, és nem csak
egy beállított sablonkép lesz a több ezer között.
Szeretem ha a fotóm komplex, erős, ha teljes történet jelenik meg egyetlen képen. 2017-ig nem
különböztem a hazai átlag fotósoktól, ugyanazokat a jól beállított és bejáratott pózokban fotóztam a párokat, amit már mindenki megszokott.
Szép volt, jó volt, technikailag tökéletes volt. Reklámra szinte egyáltalán nem volt szükségem,
mert szájról szájra terjedt, hogy én milyen esküvőfotós vagyok, viszont egy idő után semmi sem
változott. Itt egészen pontosan arra gondolok,

hogy minden képen ugyanaz a beállított póz fogadott csak a párok cserélődtek. A változás, mint
már említettem öt évvel ezelőtt következett be,
amikor megláttam Paul Rogers, egy angol újságíróból lett fotóriporter munkáját, ami számomra
sorsdöntő volt. A fotói nem voltak kiemelkedők
sem korszakalkotók, mégis az egész világot képes volt megváltoztatni bennem! A képein látszott, hogy ő elengedte azokat a szabályokat,
amiket egyébként „kötelezően” be kell tartani,
és amihez én is ragaszkodtam. Egyszerűen csak
látott egy pillanatot, megragadta és megörökítette. Az ő képein láttam először azt, hogy van
„lelke” a fotónak, tisztán átjött számomra az érzelem, a történet elolvasható volt egyetlen képen
megjelenítve. Ez nagyon nehéz feladat, és bár tanulható, tudom, hogy nem mindenki képes rá. Én
sem voltam biztos magamban... Szinte ez az
egyetlen olyan fotós stílus, amit nem csak nem
lehet, nem is érdemes másolni, hiszen akkor pont
a lelke hiányzik ezeknek a felvételeknek.
– Most már kifejezetten ilyen jellegű felkéréseket kapsz?
– Igen. Aki megnézni a portfóliómat az már tudja, hogy mire számíthat és mit kaphat tőlem. Az
esküvő előtt mindenkivel találkozom és átbeszélünk mindent, és bár egyértelmű, akkor is megmutatom nekik, hogy én milyen stílust képviselek. A legfontosabb, hogy kialakuljon egyfajta bizalmi viszony köztem és az ifjú pár között. Ha ez
a kapcsolat nincs meg akkor nem fog működni
ez a stílusú fotózás. Arra is akad példa, hogy magam helyet egy másik profi esküvőfotóst ajánlok
abban az esetben, ha a kötetlen beszélgetések
alkalmával kiderül, hogy a pár inkább a hagyományos, beállított képekre vágyik. Igaz, ott a fo-
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tós konstruálja meg a felvételeket, olyan eseményeket irányít, amit dokumentálnia kellene, nem
megrendeznie. De ha a pár csak szép képeket
szeretne, az esküvő pedig csak “kirakatként”
szolgál, akkor nem rám van szükségük. Én párokat fotózok, életük sorsfordító, és egyik legfontosabb napján, nem gyerekkori „Barbie babás”
álmokat megvalósító hercegnőket. Én a maximum kreativitással vagyok jelen a pár nagy napján, és teljes, kerek történetet mesélek el kettőjükről, és az őket ünneplő vendégekről.
– Hogyan kell elképzelni nálad egy esküvőfotózást?
– Amint már említettem mindig egy alapos beszélgetés előzi meg az esküvőt. A nagy napon
nem szólok bele semmibe, hagyom, hogy megtörténjenek az események. Természetesen néha
előfordul, hogy egy-két percig magamhoz ragadnom az irányítást, de nem ez a jellemző. A
portrék kivételével nem mondom meg a párnak,
hogy ide és oda álljanak, vegyenek fel ilyen és
olyan pózt és úgy maradjanak percekig. Ehelyett
hagyom, hogy megéljék az esküvőt, a pillanatot.
Próbálok úgy tekinteni az eseményre mintha az
én esküvőm lenne, és én tényleg azt szeretném
viszont látni, ami azon a napon történt! Nem arra akarok emlékezni, hogy a fotós beállít mindent, és jönnek a kötelező hamis vigyorok.
– Mennyit kattintasz átlagosan egy esküvőn?
– Bőven tízezer felett van ez a szám. Ezekből később kiválogatom a legjobban sikerülteket és itt
ismételten előkerül az a bizonyos bizalmi faktor,
hiszen nem adom át az összes fotót nekik. A
rossz fotókra nincs szükségük, de hogy melyik
a jó fotó az az én feladatom kiválasztani. Végül
összerakok körülbelül ezer fotót, de ezek olyanok, amik „megszólalnak”, érzelmekkel teli,
komplex pillanatok. Nincs ismételgetés, nincs
ugyanaz a kép. Mind más és mind értékes!

Fotó: Koncsol Tünde

– Nem fog egy idő után ez is átcsapni sablonfotókba?
– Nem, mert minden esküvő más és más. Emberek, arcok, érzelmek cserélődnek. Fontosnak
tartom, hogy a vőlegény és a menyasszony valóban együtt éljék meg az esküvőt. Nem kedvelem, ha az egyik személy mondjuk a menyasszony átveszi a teljes irányítást, mert akkor
az már nem róluk szól, hanem csak egy személyről. Az nem az én esküvőm lesz. Ebbe bele
tartozik a násznép is. Véleményem szerint nincs
értelme olyan vendégeket invitálni, akik csak
azért kaptak meghívót mert “így illik”, de igazság szerint évtizedek óta nem tartják a kapcsolatot. Nincs is értelme, mert ezen távoli rokonok
számára szenvedés lehet az egész, hiszen nincs
meg az a felhőtlen kapcsolat, ami mondjuk a
legjobb barátok, közeli rokonok, szülők és a pár
között létezik. Sablonhoz az kellene, hogy ragaszkodjunk egy sémához. Az átlag esküvő fotós ezt teszi. Mert másol. Én nem másolok. Önmagamat sem.

– Szerencsés helyzetben vagy mert a hobbid
egyben a munkád is, de mit csinálsz olyankor amikor ki akarod szellőztetni a fejedet?
– Ritka az ilyen pillanat mert minden szabadidőmet arra áldozok fel, hogy fejlődjek. Amikor nem
dolgozom akkor tanulok, képzem magam vagy
más fotós képeit nézegetem, hogy inspirációt
gyűjtsek. Jelenleg már tanítással is foglalkozom,
hiszen mentorprogramjaimra a világ minden részéről jelentkeznek. A konferenciák pedig nemzetköziek, sok utazást igényel. Csak február-márciusra itt van nekem Miami, Barcelona és Bulgária. De nyáron Brazíliába is mennem kell, ahol
egy szakmai konferencián én leszek a nemzetközi sztárelőadó. Onnan tovább Kolumbia, és
már jövő évre is van felkérésem. Ez rengeteg
időt igényel, de mindig összekötöm azzal, hogy
ismerkedjem a helyi kultúrával. Imádok utazni.
Régen szerettem festeni. Remélem a jövőben
lesz időm és energiám arra, hogy újra vásznat
és ecsetet ragadjak.
N.I.

KÉPEKEN ÉS RAJZOKON A VÁROS
A
Zempléni
Múzeum és a
Turisztikai Központ is csatlakozott a tavalyi
esztendőben a
Múzeumok
Őszi Fesztiválja
alkalmából
meghirdetett
rajz- és fotópáRajz: Dányi Liliána
lyázathoz. A cél
az volt, hogy a
résztvevők bemutassák Szerencs ismert és kevésbé, esetleg egyáltalán
nem látogatott műemlékeit és látványosságait. Majoros Judit, az intézmény igazgatója érdeklődésünkre elmondta, hogy fotókat főleg a felnőttek még rajzokat inkább a gyermekek küldtek. Hangsúlyozta: a cél

nem az volt,
hogy legyen
egy első, második és harmadik helyezett. Sokkal
inkább a részvétel számított, ezért a
zsűri bírálata
után minden
Fotó: Kazsik Marianna
résztvevő oklevélben részesült. A legjobb alkotásokból képes levelezőlapot készítenek. Az időszaki kiállítás február 20-ig tekinthető meg a Zempléni Múzeumban,
majd ezt követően a fotókat és rajzokat átszállítják a Turisztikai Központba, itt állítják ki a városba érkező vendégeknek.
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KÖZÉRDeKŰ

KÖZÉRDEKŰ
KÖ ZÉRDEKŰ INFORMÁCIÓK
SzERENCSI PoLgÁRMESTERI HIvATAL

Cím: 3900 Szerencs, Rákóczi út 89. Tel.: (47) 565-200. A hivatal ügyfélfogadási 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. Hétvégén, 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 igazgatófőorvos. Titkárság: (47) 561-028, fax: (47) 361-558, internet:
www.eszei.hu. Szakrendelések időpontjai és további információk a rendelőintézet honlapján.

MvM NExT ÁRAM FIóKIRoDA

MVM Next Áram szerencsi fiókiroda Cím: 3900 Szerencs, Rákóczi út 87/C.
ÉMÁSZ Áramhálózati Kft. működési területén a hibabejelentő telefonszám: +36 80/42-43-44. ELMŰ Hálózati Kft. működési területén a hibabejelentő telefonszám: +36 80/38-39-40. Ezeken a számokon a hét minden napján egész nap fogadják a hívásokat. Nyitva tartás: hétfő: 8-16,
kedd: zárva, szerda: 10-18, csütörtök: zárva, péntek: 8-14, szombat-vasárnap: zárva.

BoRSoDvíz

Borsodvíz Zrt. Tokaji Üzemigazgatóság Szerencsi Kirendeltsége. Cím: 3900
Szerencs, Kisvásártér 16. Tel.: (47) 361-664. Hibabejelentés: Tel.: (47) 362940. (7-15 között). Panaszbejelentés: Szerencs, Kisvásártár 16. Tel.: (47)
361-664.

BMH NoNPRoFIT KFT.

A BMH Nonprofit Kft. szerencsi telephelye. Cím: 3900 Szerencs, Eperjes
utca 7. Tel.: (21) 350-0111. Nyitva tartás: hétfő: 8-16 óráig, kedd: zárva,
szerda: 8-20 óráig, csütörtök: 8-16 óráig, péntek: 8-16 óráig. E-mail: ugyfelszolgalat@bmhnonprofit.hu
A BMH Nonprofit Kft. szolgáltatási területén havonta egyszer kerül begyűjtésre az ép öblös üveg, melyhez átlátszó „üveghulladék gyűjtőzsák”
feliratú zsák (postaládába elhelyezve, és üresítéskor pótolva) díjmentesen
a lakosságnak. A gyűjtőzsákba az ép, egész sörös-, boros-, pezsgős-, befőttes-, és egyéb öblös üveget lehet elhelyezni. Az üveghulladékkal teli
zsákokat a járatnapokon reggel 6 óráig, az ingatlan elé közterületre, jól
látható helyre kell kihelyezni! Az elszállítást követően a BHM Nonprofit
Kft. dolgozói cserezsákot adnak.

TIgÁz zRT.

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

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, Kossuth 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, Rákóczi 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) 795245, (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 Szerencs, Kossuth utca 3. Tel.: (47) 561-025. E-mail cím: nepegeszsegugy.szerencs@borsod.gov.hu Ügyfélfogadási rend: hétfő: 8-15.30, szerda: 8-15.30,
péntek: 8-12.30.

ügyELETES gyógySzERTÁRAK

Alba gyógyszertár
Február 28. – március 6.: 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.)
Szerencs gyógyszertár
Március 7-13.: Cím: Szerencs, Gyár út 40. (Tesco Áruház). Telefon: (0647)
560-302, (0647) 560-303. Nyitva tartás: hétfő-szombat: 8-20 óráig, vasárnap: 8-16 óráig. Zárt ajtó melletti ügyelet: hétfő-szombat: 20-22 óra,
vasárnap: 16-22 óra. Készenlét: Naponta 22 órától a másnap reggeli nyitásig. (Orvosi ügyelet igénye szerint.)
Centrum gyógyszertár
Március 14-20.: Cím: Szerencs, Rákóczi út 75. Telefon: (0647) 362-054.
Nyitva tartás: hétfő-péntek: 8-20 óra, szombat-vasárnap: 8-16 óra. Zárt
ajtó melletti ügyelet: hétfő-péntek: 20-22 óráig, szombat-vasárnap: 1622 óráig. Készenlét: Naponta 22 órától másnap reggeli nyitásig. (Orvosi
ügyelet igénye szerint.)
Oroszlán gyógyszertár
Március 21-27.: 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.)

HULLADÉKNAPTÁR
(2022. FEBRUÁR 28 – MÁRCIUS 29.)
Kommunális hulladékszállítás időpontjai: február 28. – március 1; 7-8; 14-15; 21-22; 28-29.
Szelektív hulladékszállítás időpontjai: február 28. – március
1; 14-15; 28-29. Üvegszállítás időpontja: március 15.
Zöldhulladékot márciusban a BMH Borsod-Abaúj-Zemplén
Megyei Hulladékgazdálkodási Közszolgáltató Nonprofit Kft.
nem végez.
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A HÓNAP GYÓGYNÖVÉNYE: A BORSMENTA
A menta név görög eredetű. A legenda szerint
Menthe egy nimfa volt,
akire szemet vetett Hádész. Felesége, Perszefóné,
bosszúból gyógynövénnyé
változtatta a lányt. A borsmenta egyike azoknak a növényeknek, amelyeket Európa, Ázsia és Amerika számos országában egyaránt hatalmas területeken
termesztenek. A gyógyászatban a különböző
mentafajok legalább 2000 éve ismertek, hazánkban és Erdélyben ma is fontos növénye a
népi gyógyászatnak. Európa összes országában
hivatalosan szerepel a gyógyszerkönyvekben. A
borsmentából nyert illóolaj több baktérium és
gomba fejlődését gátolja, valamint az ajak- és
nemi herpesz vírusának elpusztításában is segít, továbbá enyhíti a migrén és a megfázás tüneteit. Gyakori alkotóeleme a gargalizáló szereknek, a köptető és a hörgők váladékát elfolyósító illóolajos anyagoknak, de orr- és légzés-

könnyítő kenőcsöknek is fontos alkotórésze.
Epebántalmaknál más gyógynövényekkel keverve (például gyermekláncfű, apróbojtorján)
használható, ilyenkor nem célszerű édesíteni! Javasolt rossz emésztésnél, amikor a vastagbélben mérgező gázok keletkeznek. Szájöblítéskor
csökkenti a gyulladásokat, és megszünteti a fogínyvérzést. A borsmenta élénkíti a központi
idegrendszert, elűzi az álmosságot és a fáradtságot, élénkít és segíti a tiszta gondolkodást.
Kifejezetten jól alkalmazható stressz, vagy rendszertelen étkezés miatt fellépő emésztőrendszerizavaroknál az emésztőszervi izmok stimulálására. Csillapítja a rovarcsípések okozta visz-

Előző játékunk megfejtése: A fahéjat a gyógyításban emésztés serkentő, étvágyjavító
és gyomorerősítő tulajdonsága miatt használják. Nyertesünk: Hámcsi Lajosné olvasónk
a rovat támogatója, a Szerencsi Gyógynövénybolt (Szerencs, Rákóczi út 108.) ajándékcsomagját
nyerte. Az ajándékutalvány átvehető a Szerencsi Polgármesteri Hivatal recepcióján. Új kérdésünk: mit élénkít a borsmenta? Megfejtéseiket március 18-ig postázzák címünkre (3900
Szerencs, Rákóczi út 89.) vagy adják le a Polgármesteri Hivatal recepcióján.

SÁRGACSEKK SMS-BEN
A gépjárműadót a 410-es adónemkódra többféleképpen is be lehet fizetni, például postai
csekken vagy átutalással a 10032000-01079160
számlaszámra (NAV Belföldi gépjárműadó bevételi számla). Ha valaki természetes személyként csekken szeretne fizetni SMS-ben is kérhet
csekket a 06/30 344-4304-es telefonszámon.
Az SMS-be a „CSEKK” szót, utána egy szóközt,
majd az adóazonosító jelet kell beírni. Az alábbi
mintában a 9999999999 számjegyek jelölik az
adóazonosító jelet az SMS szövegében:
CSEKK[szóköz]9999999999.
A „CSEKK” kis- és nagybetűvel is írható.
Fontos!
– A szolgáltatást csak természetes személyek

ketést. Segít a fejfájásnál, akár feszültség, akár
migrénes eredetű. A borsmentaolaj lehűti az érzelmeket, eloszlatja a haragot, és idegességet.
Segít a depressziónál, tetterőre váltja a szellemi
fáradtságot. Életre kelti a fáradt központi idegrendszert, serkenti az agyműködést, tisztázza a
gondolkodási folyamatokat. Teája kellemesízű,
ezért keverékekben gyakran ízjavítóként használjuk, nagyon alkalmas például gyerekek
gyógyteákkal való megismertetésére. Nem lehet elég korán megtanulni, amit már egyre többen tudunk. hogy „fűben, fában az orvosság!”
Vitelki László,
gyógynövénybolt

vehetik igénybe, akik pénzforgalmi számla
nyitására nem kötelezettek.
– Egy naptári évben, egy adóazonosító jellel,
ebben a formában maximum kétszer igényelhető csekk.
– A benyújtott igényre 2 gépjárműadó-csekket
postáz a NAV.
– A csekket a NAV a bejelentett lakcímre küldi
a következő sorrendben:
• levelezési cím,
• ha az nincs bejelentve, akkor a tartózkodási
hely,
• ha az sincs, akkor a lakóhely címe.
– SMS-ben kizárólag a 410-es adónemkódú
gépjárműadó befizetéséhez lehet csekket kérni,
máshoz nem!

KÖSZÖNET
AZ ELLÁTÁSÉRT
Juhász Dezső tiszaújvárosi lakos január
végén levelet küldött Bobkó Gézának, a
szerencsi Egyesített Szociális és Egészségügyi Intézet igazgató főorvosának,
amelyben köszönetét és háláját fejezte ki
a rendelőintézet egynapos sebészetének
ápolóinak és Papp Miklós doktor úrnak,
amiért január elején elvégzett térdműtétjén magas szintű szakmai ellátást és empátiát biztosítottak neki.

A Szerencsi Hírek
következő száma
2022. március 25-én
jelenik meg.
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KÖZÉLeT

A HATÉKONYABB
RENDŐRSÉGI KOMMUNIKÁCIÓÉRT

A rendőrség nagyobb együttműködésre törekedik a helyi médiával.

A megyében újszerű kezdeményezést indított útjára az elmúlt év végi kinevezését követően dr. Kiss Attila vezérőrnagy, Borsod-Abaúj-Zemplén Megye
rendőrfőkapitánya. A főkapitány és munkatársai február 15-én ismételten
kötetlen beszélgetésre hívta a megye sajtómunkatársait – az első ilyen találkozóra tavaly szeptemberben volt – köztük a Szerencsi Hírek szerkesztőségét. Az idei év első találkozóján a rendőrfőkapitány röviden összefoglalta
az elmúlt esztendő eredményeit. A rendőrségi vezető ismertette, hogy minden szakterületen eredményes munkát végzett a rendőrség, felkészült állománnyal vette át az irányítást. Megtudtuk, hogy a megyében 93 százalékos
az állomány „feltöltöttsége”, és mint fogalmazott ez ugyan az elmúlt tíz
esztendő legrosszabb mutatója, de még így is országosan ez kifejezetten jó
aránynak számít. Kiss Attila hozzátette, hogy viszonylag rövid időn belül fel

tudnák tölteni a létszámot, mert sokan jönnének vissza vidékre szolgálni
elsősorban Budapestről. Hangsúlyozta, hogy ezzel viszont ott teremtenénk
nehéz helyzetet, ezért elsősorban a toborzásra összpontosítanak. A megye
rendőreinek a munkájáról szólva a főkapitány ismertette, hogy a súlyos bűncselekmények felderítési arányában az országos átlagnál jobb eredményeket
tudnak felmutatni. A tavalyi évben 48 rablásból 47-et sikeresen felderítettek.
Csökkent a személyi sérülésekkel járó közúti balesetek száma is, tavaly 20
fővel kevesebben sérültek meg az utakon, mint két évvel korábban. A főkapitány felhívta a figyelmet, hogy tavaly a közlekedési balesetek 10 százalékát a kerékpárosok okozták, 63 százalékért pedig a sofőrök voltak a felelősek. A rendszeres közúti ellenőrzések során az ittas vezetőkön túl, egyre
több kábítószer hatása alatt álló sofőrrel találkoznak. Az ilyen esetek gyors
kivizsgálására minilabort is kialakítottak. Szaporodnak az különböző internetes csalások, a bűncselekmények jelentős része már átszivárgott az online
térbe. A pandémia miatt sokan a világhalón vásárolnak, amit a bűnözők
igyekeznek kihasználni. Egyre több a kémprogram, a zsarolóvírus vagy az
olyan kamu nyereményjáték amik után az elkövetők hozzájuthatnak banki
adatokhoz. Elhangzott, hogy a koronavírus-járvány a rendőröket sem kímélte, sokan az állományból megbetegedtek, sajnálatos módom a megye
rendőrei közül hárman belehaltak a vírus okozta szövődményekbe. Ezt követően kötetlen szakmai beszélgetés keretében fogalmazódtak meg vélemények, javaslatok a rendőrség és a sajtó képviselői között azzal a céllal,
hogy gördülékenyebbé váljon a kommunikáció.

VÁROSHÁZI NAPLÓ
Szerencs Város Önkormányzatának képviselő-testülete február 10-én és
17-én megtartott rendkívüli ülésein több fontos napirendi pontot is tárgyalt.
Benyújtásra került a város 2022. évi költségvetése első olvasatban, a képviselők egyetértettek a Bolyai János Katolikus Általános Iskolában működő
főzőkonyha üzemeltetésének átadásának az előkészítéséről, a Babafa program helyszínének kijelöléséről és az üveggyapotgyár területén kitermelt föld
önkormányzati területen történő tárolásához szükséges megállapodás előkészítéséről. A 2022. évi költségvetés tervezetéről Czakóné Szikszai Orsolya,
pénzügyi osztály vezetője tájékoztatta a jelenlévőket. A részletes, szakmailag
alátámasztott pénzügyi tervet a képviselő-testület mellett működő bizottságok is áttekintették és több – elsősorban a pénzügyi egyensúly javítását
célzó – javaslatot tettek. A tervezet készítésekor figyelembe kellett venni a
hivatalnál és intézményeinél érvénybe lépett kötelező minimálbér emeléseket és ezek járulékait, a közműszolgáltatások árának jelentős növekedését
és nem utolsó sorban a folyamatban lévő pályázatok finanszírozásához
szükséges pénzügyi fedezet biztosítását. – Ezúton is köszönetet mondok a
helyi vállalkozóknak, hogy az elmúlt évben a helyi adóikat befizették, ezáltal
jelentősen hozzájárultak a város működőképességéhez. Erre is alapozva tervezzük az idei esztendőt úgy, hogy a bevételeink fedezik majd a kiadásinkat
és tovább folytathatjuk településünk fejlesztését, a lakosság életminőségének javításához szükséges feltételek megteremtését, az infrastruktúra javítását, miközben biztosítjuk az intézményeink és gazdasági társaságaink működéséhez szükséges pénzügyügyi fedezetet. Ezeket figyelembe véve átlátható, stabil költségvetés került február 15-ig az önkormányzat elé, amiről
legkésőbb március 15-ig kell rendeletet alkotnia a képviselő-testületnek –
mondta Nyiri Tibor, Szerencs város polgármestere. A február 10-ei ülésen
tárgyaltak a képviselők a Bolyai János Katolikus Általános Iskolában működő
főzőkonyha üzemeltetésének az átadásáról. Az iskola fenntartója az Egri Főegyházmegye a jövőben szeretné a főzőkonyhát is üzemeltetni, egyúttal az
ellátás minőségi színvonalát is emelni. Az önkormányzat nyitott a kérdésben,

Az önkormányzati ülésen több fontos előterjesztést is tárgyaltak.

de több garanciát is kér az üzemeltetési jogért cserébe, amiről részletesen
a 7. oldalon írtunk. Az ülésen szóba került a Babafa program helyszínének
a kijelölése is. Elhangzott, hogy az erre alkalmas önkormányzati tulajdonban
lévő földterület a Szabadság utca mellett található, ahol a Szerencsi Városgazda Non-profit Kft. már megkezdte a tereprendezést. A „babafák” ültetésével az önkormányzat a városunk közösségébe érkező gyermekek születésének állít maradandó és velük együtt növekvő emléket. (Részletek a 7.
oldalon olvashatók.) A február 17-ei ülésen tárgyalták a képviselők az üveggyapotgyár területén kitermelt föld tárolásával kapcsolatos előterjesztésről.
Az üveggyapotgyár kivitelezője a PIMCO Kft. kérelemmel fordult az önkormányzathoz, hogy a gyár építése során kitermelt humuszt ideiglenesen a
szomszédos önkormányzati tulajdonú területen tárolhassa. A kitermelt termőföldet a fejlesztéssel párhuzamosan visszatölti majd az építési területre.
A képviselők felhatalmazták a polgármestert, hogy az ellentételezésről és
a garanciákról tárgyaljon a a befektetővel, majd a megállapodás-tervezetét
terjessze az önkormányzat elé.
(A képviselő-testület üléséről készült videó teljes terjedelmében megtekinthető a Szerencsi Hírek YouTube oldalán és a város hivatalos honlapján, a
szerencs.hu címen.)
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VITTE
A PERSELYPÉNZT

Lopás vétség elkövetésének megalapozott gyanúja miatt folytat büntetőeljárást a Szerencsi Rendőrkapitányság egy 45 éves helyi asszonnyal
szemben. A gyanúsított 2022. február 5-én 11 óra után egy szerencsi üzletben egy bevásárlókosárban felejtett pénztárcából több tízezer forint
készpénzt tulajdonított el. A lopást követően a nő a tárcát az üzletben
elrejtette, és a pénzzel a vásárlást követően távozott a helyszínről. A járőrök sikeres adatgyűjtésének eredményeként az asszonyt két órán belül
a lakásáról állították elő a rendőrkapitányságra, ahol a nyomozók gyanúsítottként hallgatták ki. A rendőrök a pénztárcát, és a pénzt is lefoglalták, majd később átadták jogos tulajdonosának.

Fotó: illusztráció

Lopás bűntett elkövetésének megalapozott gyanúja miatt folytat
büntetőeljárást a Szerencsi Rendőrkapitányság egy 28 éves megyaszói férfival szemben. A rendőrök a nyomozás eredményeként azonosították azt az elkövetőt, aki 2022. február 1-jét megelőzően négy
esetben követett el betöréseket. A férfi Megyaszón és Bekecsen családi házakból többek között elektromos kéziszerszámokat, villanymotort lopott el, illetve egy templomból mikrofont, hősugárzót és a
perselypénzt is eltulajdonította. A rendőrök az elkövetőt a 2022. február 2-án történt gyanúsítotti kihallgatását követően őrizetbe is vették.

A szerencsi rendőrök gyorsan megoldották az ügyet. Fotó: police.hu

MELLÉKÉPÜLET
ÉGETT PRÜGYÖN
Kigyulladt egy harminckét négyzetméteres melléképület Prügyön, a Béke
utcában. A tűz nyolc négyzetméteren égett és részben a tetőszerkezetre
is átterjedt. A helyszínre riasztott szerencsi hivatásos tűzoltók egy vízsugárral eloltották a lángokat. Személyi sérülés nem történt.

Fotó: illusztráció

BÜNTETŐVÉGZÉS
A SZEMÉREMSÉRTŐ
ÜGYÉBEN
A Szerencsi Járásbíróság tárgyalás mellőzésével döntött annak
a férfinak az ügyében, akivel szemben szeméremsértés vétsége
miatt emelt vádat az ügyészség. A bíróság által megállapított
tények szerint a vádlott 2021. március hó 19-én este autójában
ülve, látszólag útbaigazítást kérve, valójában nemi vágyának
felkeltése céljából kezdeményezett beszélgetést Bekecs egyik
utcáján egy arra futó nővel, miközben meztelen nemi szervén
kézzel önkielégítő mozdulatokat végzett. Amikor a sértett az
autóhoz közelebb lépve mindezt észlelte, határozottan elküldte
a vádlottat, aki szó nélkül elhajtott. Nem sokkal később a férfi
Szerencsen további három alkalommal ismételte fenti cselekményét, egy esetben kiskorú lányok előtt. A járásbíróság a
vádlottat szeméremsértés vétsége miatt 10 hónap szabadságvesztésre ítélte, amelynek végrehajtását 1 év próbaidőre felfüggesztette és ennek időtartamára elrendelte pártfogó felügyeletét, továbbá végleges hatállyal eltiltotta bármely olyan
foglalkozás gyakorlásától vagy egyéb tevékenységtől, amelynek keretében 18. életévét be nem töltött személy nevelését,
felügyeletét, gondozását, gyógykezelését végzi, illetve ilyen
személlyel egyéb hatalmi vagy befolyási viszonyban áll. A büntetővégzés jogerős.
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SZIGORODOTT AZ ÁLLATVÉDELMI TÖRVÉNY
Életbe lépett Európa egyik legszigorúbb állatvédelmi törvénye – több mint egy hónapja már a
szaporítókat és a kutyaviadalok nézőit is elítélhetik. Az előterjesztést 168 igen szavazattal,
egyhangúlag fogadta el a parlament még tavaly
év végén. A változtatások többsége már 2022.
január 1-jén lép hatályba lépett, egy részük viszont csak 2022. október 4-én, az állatok világnapján fog. Magyarországon egyes becslések
szerint több mint négymillió kutyát és macskát,
továbbá több tízmillió haszonállatot tarthatnak.
Az állatvédő szervezetek már évtizedek óta harcoltak azért, hogy a kormány tovább szigorítsa
az állatvédelmi törvényeket, amely most végre
bekövetkezett. A jogszabályi környezet módosítás célja többek között az állatkínzás szigorúbb
büntetőjogi fellépés lehetőségének megteremtése. A törvény – úttörő jelleggel, Magyarországon első ízben – egytől öt évig terjedő szabadságvesztéssel büntetné, aki az állatkínzást szaporítással összefüggő haszonszerzési cél érde-

kében tíznél nagyobb számú, kedvtelésből tartott állatra a jó gazda gondosságának elmulasztásával követi el. Az új büntetőjogi fellépés értelmében: Az állatkínzás egyik új minősített esete az emberek, gyermekek és felnőttek védelmét célozza, amikor súlyosabban büntetné azokat az állatkínzókat, akik nagy nyilvánosság
előtt hajtják végre a cselekményt. Az állatviada-

lon résztvevő is akár két évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő. Az állattartástól való
eltiltás esetében az a gyakorlat állt fent, hogy
mivel a büntetőbíró nem szabhatta ki ezt a büntetést, így azt az ügyész egy külön polgári peres
eljárásban kezdeményezhette. Az új módosítás
értelmében amennyiben a büntetőügyben eljáró
bíróság arról értesíti az állatvédelmi hatóságot,
hogy állatkínzás vagy tiltott állatviadal szervezése bűncselekmény miatt az állattartót jogerősen elítélte, az állatvédelmi hatóság a bíróság
értesítése alapján hatósági ellenőrzést folytat.
Az állattartástól való eltiltás a közigazgatási
szankciók nyilvántartásába kerül, amelybe az állatvédelmi hatóság betekinthet. Az állat büntetőügyben történő elkobzása esetén az állatvédelmi törvényben foglaltaknak megfelelően kell
eljárni. A lefoglalás esetében az lenne cél, hogy
a büntetőeljárás során a lefoglalt állatokat csak
a legszükségesebb ideig lehessen kedvezőtlen
körülmények között elhelyezni.

JÓL SZEREPELTEK AZ ASZTALITENISZEZŐK
A Szerencs VSE asztaliteniszezői február 6-án a dunakeszi NB II-es csapatát
és tiszaújvárosi NB III-as gárdáját fogadták hazai környezetben a Hunyadisportcsarnokban. Mindkét hazai mérkőzésen nagyarányú győzelem született. A Szerencs-Dunakeszi meccs végeredménye 13-5, míg a Szerencs-Tiszaújváros összecsapásé 16-2 lett. A Borsod-Abaúj-Zemplén megyei felnőtt
és ifjúsági asztalitenisz bajnokságot február 13-án rendezték meg a Miskolci
Egyetem Sportközpontjában. – Ezen a bajnokságon a szerencsi asztalitenisz
szakosztály több tagja is elindult, és nagyon szépen teljesítettek, hiszen
minden versenyszámban érmet szereztek. A mindössze 15 éves Köllő Ábel
megnyerte az ifjúsági, a páros és a megyei felnőtt versenyszámot is. A másik tehetségünk, a szintén 15 éves Sárossy Balázs az ifjúságiban harmadik,
a párosban – Köllő Ábel oldalán – első helyezett lett. Szakosztályunk egyik
felnőtt tagja, Korály Tibor harmadik helyezést kaparintott meg, csapattársa
Stadler Tamás volt. Kiskunfélegyházán rendezték meg február 18-20 között
a diákolimpia országos döntőjét. – Miután megnyerte Tiszaújvárosban a
megyei döntőt, Köllő Ábel képviselhette megyénket az országos döntőn,
a V-VI. korcsoportban. Ábel először megnyerte a csoportkört, majd feljutott
a főtáblára, majd ezt követően bejutott az első négy közé, végül az előkelő

A szerencsi csapat résztvevői. Fotó: magánarchívum

második helyen végzett – tájékoztatta szerkesztőségünket Köllő András,
szakosztályvezető.

SIKEREK AZ EMLÉKVERSENYEN

A szerencsi gárda kiváló teljesítményt nyújtott. Fotó: magánarchívum

Baczakó Péter néhai Olimpiai, Világ és Európa bajnok súlyemelő
tiszteletére életre hívott és rendre az esztendő elején tartandó viadal ezen az éven sem maradt el. A Budapesten február 19-én megrendezett verseny célja a méltó megemlékezésen túl a minősítési
szint elérésének a biztosítása volt. A versenyen a Szerencs VSE
sportolói kiváló eredményeket értek el.
Serdülő korcsoport: Török Fruzsina 55 kg súlycsoportban az 1. helyet
szerezte meg, továbbá a legjobb serdülő lány külön díjat is elnyerte.
Ifjúsági korcsoport: Fábián Léna 81 kg súlycsoportban a dobogó
legfelső fokát kaparintotta meg.
Ifjúsági férfi korcsoport: Morvai Balázs Örs 67 kg súlycsoportban
szintén a dobogó első fokára állhatott fel.
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I. SZERENCSI FARSANGI FUTÁS

Több mint kétszáz sportoló nevezett az eseményre.

Több mint kétszáz sportoló sorakozott fel február 20-án délelőtt a Szerencsi Rákóczi-várban, hogy részt vegyen az I. Szerencsi Farsangi Futáson. Ez nem egy klasszikus értelembe vett verseny
volt, hanem sokkal inkább egy közösségi esemény,
ahol találkozhattak a környék sportolni vágyói,
ismerkedhettek, mindezt jó hangulatban, akár
jelmezbe öltözve. A program társszervezője Fekete Gyula (fotónkon), érdeklődésünkre elmondta, hogy minden eddigi várakozást felülmúlt a résztvevők létszáma, így szinte biztosan

megrendezik jövőre is. A szervezők úgy állították össze a távokat, hogy
minden korosztály megtalálja a számára legmegfelelőbbet (2.5, 5 és 7,5
km). Az útvonal érintette a futókört és a pincesorokat is. A sporteseményt Koncz Zsófia, a térség országgyűlési képviselője nyitotta meg,
aki ajánlotta a szervezőknek a várost a rendezvény helyszínének. Nyiri
Tibor, Szerencs város polgármestere köszöntette a megjelenteket és
eredményes és kellemes kikapcsolódást kívánt a résztvevőknek. A városvezető kérdésünkre válaszolva elmondta, hogy őt is meglepte a jelenlévők nagy száma. – Sokan eljöttek mert jó volt a szervezés. Ez is
azt mutatja, hogy az embereket meg lehet mozdítani. A résztvevők
többsége fiatal volt, de akadtak idősebbek is mint például a Szerencsi
Nordic Walking csoport tagjai. Ez egy jó és követendő példa, amely reményeim szerint a jövőben még több embert mozdíthat meg. Köszönetemet szeretném kifejezni Koncz Zsófiának a verseny fővédnökének,
amiért városunkat ajánlotta helyszínként a szervezőknek – mondta a
polgármester. A verseny előtt a Rákóczi-vár belső udvarán a sportolók
először közösen bemelegítettek, majd 10 óra után pár perccel kezdetét
vette a futás. Akadt olyan versenyző aki Szabolcs-Szatmár-Bereg megyéből érkezett és elsőre beleszeretett a városba. Különösen a pincesori
panoráma és a Rákóczi-vár családias, baráti légkörére hívta fel a figyelmünket. A verseny céljában minden résztvevő forró teát és fánkot kapott ajándékba. A legkreatívabb jelmez díj birtokosa tiroli jelmezével
Horváth Gábor, a Bolyai János Katolikus Általános Iskola testnevelő tanára lett. A legnépesebb csapat díjat a Bocskai István Katolikus Gimnázium és Technikum gárdája (27 fő) nevében Endrész Tamás, testnevelő
tanár vette át. A legötletesebb csoport díjat a Tokaji LION Muay Thai
Team Hungary csapata kapta.

ORSZÁGOS DÖNTŐBEN
A SZERENCSI ÚSZÓK
A Szerencs VSE úszói február 4-én Miskolcra látogattak, hogy részt vegyenek a diákolimpia megyei döntőjén. A versenyt a Kemény Dénes Városi Sportuszodában tartották ahová a körzeti bajnokokat várták. A Szerencs VSE úszószakosztályából 22 fő képviselte városunkat. Összességében elmondható, hogy a fiatal sportólók remekül teljesítettek, az országos döntőbe 6 fő jutott tovább. A diákolimpia megyei döntőjén az alábbi
eredmények születtek.
I. korcsoport 50 méteres hátúszásban 4. helyet szerezte meg Nagy Olivér,
5. helyen Pauleczki Emese végzett. 50 méteres gyorsúszásban a 7. helyet
Lukács Korina kaparintotta meg, 8. helyet pedig Nagy Olivér. 50 méteres
mellúszásban 9. helyen végzett Gulyás Benedek.
II. korcsoport 50 méteres gyorsúszásban 3. helyen végzett Lénárt Zalán,
5. helyen pedig Kazsik Csenge. 50 méteres mellúszásban 4. helyet ugyancsak Kazsik Csenge végzett. 50 méteres hátúszásban 6. helyen ismételten
Lénárt Zalán kaparintotta meg, a 11. helyet pedig Bodnár Ivett. 50 méteres mellúszásban a 8. helyen Kiss Bence végzett.
III. korcsoport 100 méteres mellúszásban a dobogó legfelső fokára Lukács
Zsófia és Lénárt Zétény állhatott fel. 100 méteres gyorsúszásban 3. helyen
Hubay Hanna végzett, a 6. helyet Sajgó-Soós Tibor szerezte meg, a 7.
helyet pedig Lénárt Zétény kaparintotta meg. 100 méteres hátúszásban
a 8. hely Takács Ároné lett. A 4×50 méteres lány gyors váltóban az 1.
helyet a Szerencsi Rákóczi Zsigmond Református Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola sportolói kaparintották meg:
Nagy Natasa, Lukács Zsófi, Kiss Rozi és Tóth Abigél. A 4×50 méteres fiú
gyors váltóban a 6 helyen az említett iskola tanulói szerezték meg: Ke-

A szerencsi sportolók remek teljesítmény nyújtottak. Fotó: magánarchívum

resztes Áron, Lénárt Zétény, Szemán Áron és Takács Áron.
IV. korcsport 100 méteres mellúszásban 2 helyen Polonkai Réka végzett.
V. korcsoport 100 méteres gyorsúszásban a 13. helyet Éliás Kristóf kaparintotta meg.
Az országos döntőbe Lénárt Zétény, Lukács Zsófi, a 4 x 50 méteres lány
gyors váltó csapata: Nagy Natasa, Lukács Zsófi, Kiss Rozi és Tóth Abigél
jutott be. (További fotók a szerencsihirek.hu és lapunk Facebook oldalán.)
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SZABADIDő

KERESZTREJTVÉNY
Ágh István Gyermeki farsang című verséből
idézünk: "… jelmezük olyan kedélyükre valló/megcsinálhatnák az új társadalmat/…"
VÍZSZINTES: 1. Az idézet folytatásának első
része. 10. Hőre keményedő, szintetikus építőipari
anyag. 12. Esetleg. 13. Krisztus után, röv. 14. Sporttrikó. 15. Telített szénhidrogén. 16. … munka; növényeltávolítás építési területen. 18. … Mexicano
Telcel; nemzetközi mexikói tenisztorna (a ROBI +
ETA betűiből). 20. Az egyik irodalmi műnem. 21. Bírálat. 25. Afrikai állam, fővárosa Luanda. 26. Háborús, katonai. 28. Mária, becézve. 29. … int; figyelmeztet. 31. Fürdőedény. 32. Sofőri munka jogszabályban maximalizált napi és heti óraszáma.
FÜGGŐLEGES: 1. Iskolai ügyeletes. 2. Kolostor vezetője. 3. Bánki …; gépészmérnök, feltaláló (18591922). 4. Római 510-es. 5. Üreg, tájszóval. 6. Híres
hazai vörösbor. 7. Becézett György. 8. Pálya vége!
9. SS …; római sportklub. 11. Épség és sértés is van
ilyen. 17. Növényi forrázat. 18. Kalandfilm Christopher Reeve főszereplésével (1985). 19. … Hudson;
amerikai filmszínész. 20. Győri sportklub névbetűi.
21. Falu a Duna szlovákiai partján. 22. Az idézet
folytatásának második része. 23. Kijevi Jakab!
24. Oldalra billen a fa. 27. Tréfás fenyegetés. 30.
American Sports Network, röv. 33. Páratlan eskü!
34. Kiel centruma!
EFEMER

Előző rejtvényünk megfejtése: „Ez legyen az új év legszebb divatja”. Megfejtőnk 1 db csokoládé csomagot nyert: Lukács Léna olvasónk.
A fenti rejtvény megfejtését március 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. márciusi horoszkóp
Kos: III. 21. – IV. 20.

Oroszlán: VII. 23. – VIII. 23.

Nyilas: XI. 23. – XII. 21.

A március sok érzelmi élményt hoz az
Ön számára. Ebben az időszakban nagyon érzékeny lesz, továbbá a ragadós humorérzék is
felébred Önben, így számíthat arra, hogy barátai nem tudnak elszakadni Öntől.

Az Oroszlánban előjön a temperamentuma. Nagy lelkesedéssel fog bele mindenbe és
jeleskedni fog. A környezete irigyelni fogja a sikerét. Mások társaságában remek kommunikációs készségekkel és humorérzékkel fog kitűnni.

Március beköszöntével a Nyilasok nagyon magabiztosak és nyugodtak lesznek. Pozitív energiát fog sugározni, ami vonzza a barátait, közeli ismerőseit, így szükségük lesz arra,
hogy időt töltsenek Önnel.

A Bika végtelen mennyiségű bátorságra
számíthat. Ez a hónap alkalmas arra,
hogy összeszedje a bátorságát, és leküzdje azokat az akadályokat, amelyek már régóta hátráltatják. Emellett nagyon társaságkedvelő lesz.

A Szűz sok új dolgot tanul majd. A memóriája nagyon jó lesz ebben az időszakban, ezért nyisson az új információk felé,
és próbáljon ki elemző gondolkodást igénylő tevékenységeket.

Márciusban a Bakok némi csalódást élnek meg kapcsolataikkal kapcsolatban.
Olyan érzésekkel kell megküzdenie, mint például, hogy mindig nem a megfelelő személyhez
vonzódik, és örökre egyedül marad.

A március rengeteg energiát és erőt hoz
az Ikrek számára, amit elsősorban fizikai
állapota javára fordít majd. Azonban ne vigye
túlzásba rögtön az elején, mert előfordulhat,
hogy szervezete nem lesz felkészülve egy ilyen
megterhelésre, és megsérülhet.

A március mozgalmas hónap lesz a
Mérleg számára. Készüljön fel a nagy
változásokra a magánéletében. Ha úgy érzi,
hogy már régóta nem költözött, itt az ideje,
hogy tegyen ez ellen. Ha gondolkodott a költözésen, ne aggódjon, és tegye meg.

Vízöntő számára új ismeretek megszerzésével töltött, csendes időszak jön. Ne
számítson nagy sporteredményekre, mert fáradtnak érzi magát. Az elméje azonban nem
fog pihenni, így ezt a nyugodt időszakot felhasználhatja gondolatainak rendezésére.

Ebben a hónapban hajlamosabb lesz a
megfázásra, ezért pihenjen, és ne essen
túlzásba feleslegesen; nem fog lemaradni semmiről. Ellenkezőleg, nagy eséllyel eszébe jut egy
jó ötlet, amit később a testi-lelki jólétnek köszönhetően meg is tud valósítani.

Márciusban a Skorpiók elkezdenek
vágyni a biztonság érzésére. Akkor fogja
a legjobban érezni magad, ha egy Önhöz közeli
személy megöleli, akár a párja, akár egy családtag. Ne habozzon kimutatni érzéseit szerettei
számára.

A Halak számára a legfontosabb, hogy
semmiképpen se hagyják, hogy eltántorítsa bármi is őket attól, hogy elköteleződjenek
egy újszerű ötlet mellett, legyen az egy külső
tényező, vagy belső konzervativistás, felejtsék
el, és vágjanak bele az ismeretlenbe!

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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INGATLAN
Házhely eladó Szerencsen. Tel.: +36 (70) 643-9967.
Építkezők figyelmébe! Lakásépítés, felújítás, üzlethelyiségek
teljes generálkivitelezése. Burkolás, térkő, homlokzati szigetelés. Garanciával és számlával! Bővebb információ: (0620)440
8357.

A Szabadság utca melletti területen már elkezdték a tereprendezést. Az újszülötteknek ültetnek
majd ide fákat. Részletek a 7. oldalon.

