SEMMELWEISNAP
Július 1-je a magyar egészségügy napja. Szerencsen
június 29-én a Rákóczivárban köszöntötték a város egészségügyi dolgozóit és adták át a kitüntetéseket. Cikkünk a 9. oldalon olvasható.

SZERENCSI

K Ö Z É L E T ( ) S Z A B A D I D Ő ( ) K U LT Ú R A

PORTRÉ
Halász István és Toldyné
Szabó Zsuzsanna már több
mint harminc éve vezetik
közösen Szerencsen a Rákóczi út 53. szám alatt
üzemelő Zafír Kft.-t. Cikkünk a 7. oldalon olvasható.
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2022.07.29. XXXVII. évfolyam 7. szám INGYENES

Miután a kivitelező elvégezte a szükséges előkészületeket, július 14-én
megkezdődött a Rákóczi út cukorgyári körforgalom-Fecskés vasúti átjáró
közötti szakaszának a felújítása. Cikkünk a 4. oldalon olvasható.

2

SZERENCSI

hírek

KRÓNIKA

PROGRAMOK A KÖZÖSSÉGI HÁZBAN

A tanfolyamon résztvevők hasznos varrási trükköket tanultak.

Hosszú évtizedek után újra élettel teli a – nemrég felújított és átadott –
Szerencsi Közösségi Ház vagy ismertebb nevén az „R-épület”. A Gyerekesély
Program a Szerencsi Kistérségben az elmúlt időszakban ismeretterjesztő előadást és műhelyfoglalkozást is tartott. A gyerekek pszichomotoros fejlődéséről és fejlesztéséről tartott felvilágosítást július 12-én Majorszki Ilona óvoda
és gyógypedagógus. Az előadó a születés pillanatától kezdődően részletesen ismertette a megjelent szülőknek, hogy miként tudják hatásosan fejleszteni gyermekük mozgását, gondolkodását és beszédét. Egy másik alkalommal július 19-én pedig csoportos varróklub foglalkozást tartottak kicsiknek és nagyoknak egyaránt. A résztvevők megtanulták a cipzár, zseb és a
gombfelvarrást, az ügyesebbek terítőket, díszpárnákat és táskákat készítettek. A műhelyfoglalkozásokat Hajdú Nóra és Fehér Jánosné divatszabók tartották. A jövőben tovább folytatódnak a nyilvános programok, amelyre a
szervezők mindenkit szeretettel várnak. Bővebb információk a Szerencsi Közösségi Ház Facebook oldalán és a város hivatalos honlapján (szerencs.hu).

VIII. MONOKI BABFESZTIVÁL XX. MÚZEUMOK
ÉJSZAKÁJA

Balról jobbra: Czető Ferenc, Tóth Ágnes, Nyiri Tibor, Mezei Marianna és Rácz Miklós.

Nyolcadik alkalommal rendezték meg július 9-én
a Monoki Babfesztivált a zene, a gasztronómia
és a kézművesség jegyében. A rendezvény középpontjában természetesen az idén is a bab állt,
ami köré főzőversenyt szerveztek. Városunkat a
Szerencsi Művelődési Központ és Könyvtár 4 fős
gárdája képviselte. „Egy hagyományos csülkös
babgulyást és egy Jókai-bablevest főztünk. A
vendégek visszajelzései alapján mindenkinek ízlett. Összességében elmondható, hogy kedvező
volt az időjárás, bár reggel az erős széllel kicsit
harcolnunk kellett, de ezt leszámítva minden jól
alakult” – mondta érdeklődésünkre Mezei Marianna, a Szerencsi Művelődési Központ és Könyvtár igazgatója. Délután a nyitórendezvényen adták át a főzőverseny díjait. A legjobb három csapat ételeit a zsűri nevében Szoboszlai Gyula mesterszakács ismertette. Első helyen a Boldvai Katonai Hagyományőrző Egyesület csülkös babgulyása végzett. Második a bekecsi csapat kapros
babgulyása lett. A harmadik helyet a legyesbé-

nyei „Peppa malac” csapat csirkemájas gyöngybabja szerezte meg. Az első három helyezettnek
járó trófeákat és a többi csapatnak az okleveleket
Bártfay Emese, Monok polgármestere és
dr. Koncz Zsófia parlamenti államtitkár, miniszterhelyettes adta át. A legjobb babgulyást főző
csapat receptje a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei
Önkormányzat jóvoltából a Megyei Identitás Roadshow keretében bekerül a megye képes szakácskönyvébe. A legfiatalabb versenyzőnek járó
díjat Dankó Richárd kapta, míg a zsűri különdíját
a Kárpát csapat gőzgombóccal tálalt káposztás
babbal nyerte el. A gasztronómiai program mellett árusok, színes gyermekprogramok, a focipályán kialakított mini vidámpark, népdalkör bemutatók, kézműves foglalkozások, a Szerencsi
Rendőrkapitányság bűnmegelőzési előadása és
koncertek várták a vendégeket. Fellépett többek
között: Mohácsi Brigitta, Bunyós Pityu, a Kiss Kata zenekar, Nagy Feró és a Beatrice. Az eseményt
este tűzijáték zárta.

Országos szinten mintegy 430 helyszínen, több
mint 2500 programmal, köztük kiállításokkal,
tárlatvezetésekkel, koncertekkel, interaktív játékokkal és kézműves-foglalkozásokkal kezdődött június 25-én a XX. Múzeumok éjszakája,
amely egészen másnap késő estig tartott. Az
országos kezdeményezéshez minden évben a
szerencsi Zempléni Múzeum is csatlakozik. A
városban Bodnár Balázs vezetésével „Megy a
gyűrű” mozgásos játszóház várta a legkisebbeket. Majoros Judit, az intézmény igazgatója vezetésével a vendégek megismerhették a Rákóczi-vár rejtett részeit, az állandó kiállítások kulisszatitkait, és a Rákócziak életébe is betekintést nyerhettek. Az esemény idejére a szervezők
megnyitották a „kerengő grádicsot”, vagy
ahogy a 17. századi írások említik a „toronyra
járó kerengőt”, amely a vár legrégebben épült
részét a Némethy-tornyot és a hozzá kapcsolódó három szobát összekötő csigalépcső. Érdekesség, hogy a bejáratot a vár egyetlen, az építés idejéből, a 16. század közepéről származó,
eredeti helyzetben lévő („in situ”), kőből faragott ajtókerete díszíti.

A „kerengő grádics”.
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EMLÉKED SZÍVÜNKBEN
ÖRÖKKÉ MEGMARAD
Profáncsik Sándorné (Kubák Valéria) 1960. január 8-án látta meg a
napvilágot. Öccsével, Andrással Szerencsen nőttek fel. Valika a Hunyadi
János Általános Iskolában végezte a
tanulmányait, majd 1978-ban Miskolcon folytatta az Egészségügyi
Szakiskolában, ahol általános ápolóés asszisztensi végzettséget szerzett. Egy évvel később Debrecenben felnőtt szakápolói szakosító vizsgát tett. 1987-ben Miskolcon vette át az érettségi bizonyítványát, majd
1988-ban fizioterápiás asszisztensi képesítést kapott. Pályafutását
1978-ban a Debreceni Orvostudományi Egyetem (DOTE) kardiológia
osztályán kezdte, majd egy évvel később a Szent Ferenc Tagkórház általános belgyógyászati osztályára került. 1979-ben kötött házasságot
Profáncsik Sándorral. Még ebben az évben megszületett Nándor, majd
1983-ban Orsolya gyermekük. Nándor folytatta édesanyja hivatását, az
egészségügyben dolgozik, lánya pedagógusnak tanult. A szerencsi
Szántó J. Endre Egyesített Szociális és Egészségügyi Intézet Szociális
Otthonában 1989-ben kezdett dolgozni, mint szakosított részlegvezető.
1996-ban Nővérszolgálat Bt. néven családi vállalkozást alapított. A
Nyíregyházi Egészségügyi Főiskolán 2004-2008 között tanult. A Magyar
Egészségügyi Szakdolgozói Kamara szerencsi helyi és térségi szervezetének az elnökeként elszántan dolgozott az ágazatban foglalkoztatottak anyagi elismeréséért és erkölcsi megbecsüléséért. Diplomás ápolóként került kapcsolatba az idősebb korosztállyal. Munkáját nagy szakértelemmel és empátiával végezte, számára az emberek gondozása és
az életminőségük javítása volt a legfontosabb. Kiemelt feladatának te-

kintette a szépkorúakkal való törődést, a mindennapi életük megkönynyítését. Szakmai hitvallása volt, hogy idős korban is legfontosabb az
egészség és a jókedv megőrzése, az elmagányosodás megelőzése. Kötelességének érezte egy élhető és szerethető város megteremtését,
amiben tevékeny szerepet vállalt, hiszen két gyermeke és három gyönyörű unokája Sándor, Csenge és Levente is szerencsi lakosok. A 2019ben megtartott önkormányzati választáson a Szeretlek Szerencs! civil
mozgalom jelöltjeként indult és szerzett mandátumot, majd 2022-től
a pénzügyi bizottság elnöki teendőit is ellátta. A képviselő-testületben
a szakértelmére és elhivatottságára mindig lehetett számítani. A koronavírus-járvány alatt a szociális ellátásban erejét nem kímélve segítette
az idős emberek ellátását. A szerencsiek szerették és tisztelték, példát
mutatott szorgalomból és fegyelemből. Tekintélyt szerzett a szociálisés egészségügyi ágazatban, amit szakértelmével, elhivatottságával, személyiségével, empátiát vívott ki az emberek körében, hiszen mindenkihez volt néhány jó szava. A mindennapokban nem kímélte az erejét
és az idejét, eszébe sem jutott, hogy rá is leselkedik a veszély, elérheti
őt is a betegség. Kezdetben fáradékonyabb volt, a mosoly is eltűnt az
arcáról, ritkábban találkoztunk vele, majd ágynak esett és kórházba került. Hősiesen küzdött, hiszen tudta, hogy sokunknak van szüksége rá
és még neki is vannak teendői. Ma már tudjuk, hogy a céljait nem fogja
megvalósítani, hiszen június 28-án a betegágyán életének 62. évében
örökre lecsukta szemét.
Itt maradt nekünk a fájdalom és az emléked, ami szívünkben örökké
él!
Szerencs, 2022. június 29.
Nyiri Tibor
polgármester

VÁRHATÓAN AUGUSZTUSBAN
BONTJÁK A TETŐT
Közel egy éve adtuk hírt róla, hogy városunkban a tanuszodát műszaki
okok miatt ideiglenesen bezárták. Akkor arról írtunk, hogy a tető folyamatosan beázik, a páratartalom mérséklését végző gépészet nem működött tökéletesen, amely elengedhetetlen ahhoz, hogy a fagerendákat
szárazon tartsák. Egyes tartó elemeket ragasztásos technológiával rögzítettek, és a pára miatt problémák adódtak. A szakértő által elkészített
vélemény szerint az üzemeltetés többé már nem biztonságos, így a balesetek megelőzése érdekében arról döntöttek, hogy a tanuszoda átmenetileg nem látogatható. Nyiri Tibor, Szerencs város polgármestere július
11-én arról tájékoztatta szerkesztőségünket, hogy a szakértők megállapították, hogy az uszoda tetőszerkezetének a megbontása elkerülhetetlen ahhoz, hogy pontos képet kapjanak a károkról. „Az összes lemezt le
kell szedni, hogy az alatta fekvő un. héjazatnak a minőségéről, műszaki
állapotáról meggyőződjünk. Bízunk benne, hogy a lemezek alatt nem sérült meg nagyon a szerkezet” – mondta a városvezető. A közbeszerzés
most kerül kiírásra, és ha minden jól alakul akkor a nyertes kivitelező augusztusban elkezdheti a feltárást. A felújítás két részből áll: az első a tető
javítása, a második pedig a levegőztető rendszer, az elektromos kábelek,
vízvezetékcsövek javítása. Az épületben működik a Borsod-Abaúj-Zemp-

lén Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Szerencsi Tagintézménye, a BorsodAbaúj-Zemplén Megyei Kereskedelmi Iparkamara (BOKIK) Szerencsi Képviselete, valamint a Szerencsi Tankerületi Központ (KLIK), amelyeknek az
átmeneti elhelyezéséről az önkormányzat gondoskodik.
A tető megbontása után derül ki a sérülés mértéke.
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AKTUÁLIS – MOZAIK

ÚTFELÚJÍTÁSOK A TÉRSÉGBEN

A munkálatokat a kopóréteg felmarásával kezdték Szerencs és Tállya
között.

Júniusban megkezdődtek az előkészületek Szerencsen az Ondi úti lámpás kereszteződéstől Ond-Rátka-Tállya (elkerülő) útszakasznak a felújítására. A munkaterületen megelőzően már sebességkorlátozásokat
vezettek be. A tállyai elkerülő út irányából haladva július 11-én végül
hozzáláttak az aszfalt felmarásához. Szerencsre július 18-án értek a marógépek. Az út egyes részein nemcsak új szegély és kopóréteg kerül
kialakításra, hanem az úttest szerkezetét is cserélik. Több helyen a vízelvezető árkokat is kiszélesítik. A Rátka irányába közlekedőknek és az
onnan érkezőknek hosszabb menetidőre kell számítani.
Miután a kivitelező elvégezte a szükséges előkészületeket július 14-én
a Rákóczi út cukorgyári körforgalom-Fecskés vasúti átjáró közötti szakaszának a felújítása is megkezdődött. „A Magyar Közút Nonprofit Zrt.
megrendelésére a HE-Do Kft. végzi a munkát, ami magában foglalja a
járdaszegélyek kijavítását és pótlását, a vízelvezető lefolyók-, valamint
a csatornafedeleknek a kiemelését, egyes szakaszokon a gyalogjárda

A Rákóczi út déli szakaszára már ráfért a felújítás.

renoválását, új aszfaltrétegnek a terítését, útburkolati jeleknek a felfestését és a közúti jelzőtáblák kihelyezését” – mondta a műszaki bejáráson Nyiri Tibor, Szerencs város polgármestere. A felújítás időtartamára sebességkorlátozást vezettek be és megállási tilalom lépett érvénybe az úttest mindkét oldalán. Az aszfaltot a két forgalmi sávba
felváltva marták fel, a forgalom lassan, jelzőőr irányításával haladt,
azonban lesznek időszakok (pld. az új aszfaltszőnyeg terítésekor), amikor rövidebb időre teljes szélességben lezárják. „Az építkezés időtartama alatt aki teheti gépjárművel kerülje el a Rákóczi út alsó szakaszát.
A Magyar utcán részben kerülhetünk, de akik a vasútállomásra tartanak, azoknak érdemes a Prügy felé vezető Pozsonyi út, vagy a Bocskai,
Eperjes utca irányából érkezniük. A kivitelező előrejelzése alapján a beruházás augusztus vége felé készül el, addig is lakosság megértését, a
közlekedők türelmét és körültekintő, óvatos haladását kérem” – hangsúlyozta a polgármester.

NYÁRI SZÜNETRE MENTEK AZ ALKOTÓK

Schlosserné Báthory Piroska (balra) közel 5 éve alapította a képzőművészeti stúdiót.

A koronavírus-járvány után már visszatatért az élet a Rákóczi-várban.
Rendszeresek a különböző kulturális események, csoportfoglalkozások
vagy éppen a Schlosserné Báthory Piroska által alapított és vezetett rajzszakkörök. A Szerencsi Képzőművészeti Stúdió tagjai a pandémia után
gőzerővel vetették bele magukat az alkotásba, hogy a kiesett időt pótolják, sőt a rajzszakkörön túl június 13-19-e között alkotótábort is tartottak.
„Szigorúan véve ez nem egy klasszikus „ottalvós tábor” volt, mert a tagok
döntő többsége szerencsi nyugdíjas, ezért aztán ennek nem lett volna értelme. Minden nap reggel kilenc órára érkeztek a tagok és egészen kora

estig együtt művészkedtünk. Ha az időjárás engedi akkor kiszoktunk menni a várkertbe vagy felmegyünk a hegyre, de sajnos az utóbbi években
már elnyúlnak a kánikulák, ezért aztán inkább idebent hűsölünk a Rákóczi-vár kaszinótermében. Az ide táborban főként csendéleteket, virágokat
és gyümölcsöket festettünk, de az idén első alkalommal portré rajzoláshoz
egy férfi is modellt állt nekünk. Most a júliusban nyári szünetre megyünk,
de ősszel újra indulnak a szakkörök, amiket minden hétfőn tartunk a Rákóczi-várban.” – mondta a vezető. Hozzátette, mindenkit szeretettel várnak korosztálytól függetlenül, akik érdeklődnek a festészet és a grafika iránt. Felszerelést (papírt, festéket, ecsetet, ceruzát) mindenkinek magának
kell hoznia, ők csak a helyszínt és a tárolást tudják biztosítani. Herczeg Jánosné (fotónkon) tősgyökeres szerencsi lakos már több mint 5 éve az
alkotó csapat tagja. „2017-ben a Szerencsi Hírek
rovatai között olvastam egy felhívást, hogy van ez a
szakkör és akkor úgy döntöttem, hogy csatlakozom hozzájuk. Azóta is
folyamatosan járok a szakkörökre mert számomra felszabadító érzés amikor közösen alkotunk” – mondta Herczeg Jánosné. A foglalkozásra többségében
nők járnak, de egyre több férfi is csatlakozik hozzájuk, mint például Budai Lajos (fotónkon). „Tavaly ősszel léptem be a klubba. Szeretek ide járni
mert jó stresszlevezető és a társaság is jó” –
mondta Budai Lajos. A csoport tagjai a közösségi oldalon „Szerencsi Képzőművész Stúdió” néven képviseltetik magukat.
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ÚJ PARKOLÓT KAPOTT A SPORTTELEP
Közel harminc férőhelyes parkoló épült a Tatay Zoltán Ifjúsági Sporttelep
szomszédságában közel a Szabadság utcához. A kivitelezést a Szerencsi
Városgazda Nonprofit Kft. szakemberei végezték. A területet mindenki
szabadon használhatja, időkorlát nélkül, de főként a pályára látogatók
számára készült. Az új parkolóra azért volt szükség mert egyes mérkőzéseken már nem fértek el az autók, ezért az önkormányzat úgy döntött,
hogy saját forrásból új férőhelyeket alakít ki – tájékoztatott Nyiri Tibor.
A polgármester emlékeztetett arra, hogy a közelmúltban a városban
megközelítőleg kettőszáz férőhellyel bővült a parkolóférőhelyek száma,
többek között a vasútállomáson, a Béke utcában és a Szerencsi Fürdő &
Wellnessház közelében. A városvezető hozzátette, hogy a sporttelep fejlesztése ezzel nem ért véget, a jövőben további folytatják az építkezéseket.

A terület mart aszfalt újrafelhasználásával készült.

ÁTADTÁK A REKREÁCIÓS PARKOT

A nemzetiszín szalagot dr. Koncz Zsófia és Nyiri Tibor vágta át.

Ünnepélyes keretek között június 24-én megnyitotta kapuját Szerencsen
a Magyar utcában található rekreációs park. A megjelenteket Nyiri Tibor,
polgármester és dr. Koncz Zsófia, a térség országgyűlési képviselője, miniszterhelyettes köszöntötte. Nyiri Tibor beszédében elmondta, hogy a
park a turisztikai fejlesztés a „Szerencsi Csokoládé Hazájában” elnevezésű
Terület és Településfejlesztési Operatív Programból (TOP) valósult meg.
A pályázati pénzügyi forrásból kialakítottak pihenésre alkalmas parkban
többek között helyet kapott egy játszótér, kondipark és asztaliteniszezéshez kialakított asztalok. A közösségi tér padokkal várja a turistákat,
a családokat, a fiatalokat a szabadidejük aktív- és hasznos eltöltésére.
A területet parkosították, fákat, növényeket ültettek, kiépítették az energiatakarékos közvilágítást, mosdókatés ivókutakat létesítettek. A biztonságot és az állagmegóvást köztéri kamerák szolgálják. Dr. Koncz Zsófia mondandójában örömét fejezte ki, hogy létrejött Szerencsen egy modern, minden igényt kielégítő rekreációs park, amit reményei szerint a
jövőben sokan igénybe vesznek. A nemzetiszín szalagot végül Nyiri Tibor
és dr. Koncz Zsófia vágta át, ami után a parkot a Szerencsi Óvoda és Bölcsőde csöppségei egy rövid időre már birtokba is vettek. A rekreációs
park minden nap 8-21 óra között várja a látogatókat.

ŐSSZEL INDUL A BABAFA PROGRAM
Szerencs Város Önkormányzata a Szeretlek Szerencs! civil mozgalom javaslatára 2021. októberében tartott munkaterv szerinti ülésen döntött a
városban a Babafa program elindításáról. A megvalósítás helyszíneként
a képviselő-testület a Szabadság utca melletti zöldterületet jelölte ki,
ahol a Szerencsi Városgazda Nonprofit Kft. elkészítette mart aszfalt felhasználásával a területre vezető gyalogutat. A helyi Babafa program célja,
hogy az önkormányzat az újszülött gyermekek tiszteletére a családjaikkal
közösen fát ültet. A növények erősítik a családok Szerenccsel való kapcsolatát, szépítik a városképet és segítik a gyermekek természethez, valamint a környezetvédelemhez való kötődésének kialakulását. Az előzetes tervek szerint a nyáron kezdődtek volna a faültetések, azonban az
elmúlt időszak rendkívül aszályos időjárása miatt a városvezetés úgy
döntött, hogy ősszel kezdik el az akciót – tájékoztatta szerkesztőségünket Nyiri Tibor, Szerencs város polgármestere. A programhoz való csatlakozás önkéntes alapú. Azok a családok, akik részt kívánnak venni az akcióban a jelentkezési lap – az önkormányzat hivatali recepcióján kérhető
– kitöltése után meghívót kapnak a faültetési ceremóniára, ahol átvehetik a babafát és a névtáblát, majd elültethetik az őshonos növényt.
Azok a személyek, akik már jelentkeztek a programra értesítik az idő-

pontról. Szakértők szerint egy teljesen kifejlett fa egy ciklusa alatti oxigén
kibocsátása 10 ember éves oxigén szükségletét fedezi. Emellett a fák jelentős mennyiségű szén-dioxid megkötésével a levegőt is tisztítják. Sok
év elteltével amikor a babafák teljesen kifejlődnek, akár emberek százait
juttathatják tiszta levegőhöz Szerencsen.

A kijelölt terület a Szabadság utca mellett található.
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VISSZATEKINTŐ

DIÁKMUNKA
AZ ÖNKORMÁNYZATNÁL

Ottjártunkkor a diákok a Nagy Imre szobor környékén serénykedtek.

35 diák dolgozhat diákmunkásként az idén nyáron Szerencsen. A városban főként szakképesítést nem igénylő feladatokat kapnak a mezőgazdaság, kertészet, turizmus és a vendéglátás
területén. A fiatalok napi 4 órát dolgozhatnak.
Szerencs Város Önkormányzata az idén összesen két turnusra várta a 16 és 25 év közötti nappali tagozaton tanulói vagy hallgatói jogviszonnyal rendelkező és azt igazolni tudó fiatalokat. Az első turnus július 4-től 22-ig tartott, a
második pedig augusztus 8-tól 26-ig tart. A diákmunkára nagy volt az érdeklődés, a limit
gyorsan betelt.

VÁROSHÁZI NAPLÓ
Megtartotta soron következő ülését
Szerencs Város Önkormányzatának
képviselőtestülete. Többek között
óvodavezetői beszámoló, költségvetési kérdések, önkormányzat szervezeti és működési szabályzatának módosítása, gyermekétkeztetés és első
lakáshoz jutók támogatása is szerepelt a képviselő-testület június 28-ai
ülésén.
Első napirendi pontként Kecskésné Nagy Edit, a
Szerencsi Óvoda és Bölcsőde vezetője tartott tájékoztatót a 2021/2022. nevelési évről. Az intézményvezető a pedagógiai munkáról szólva ismertette, hogy az óvodában négy munkaközösség (vizuális, környezettudatos, egészséges életmód, néphagyományőrző kincses kultúra) valamint tehetséggondozó műhely és két gyermektánccsoport működik. Elnyerték a „biztonságos
óvoda” címet, amire ebben az évben nagy
hangsúlyt fektettek, hiszen elengedhetetlen,
hogy a gyermekek megismerjék és megtanulják
az alapvető KRESZ szabályokat. Kiemelt feladat
volt a nevelési évben az egészséges életmód tudatosítása és ennek keretén belül az „Ép testben
ép lélek” – összhangjának megteremtése, amely
során pl. a megfelelő táplálkozási szokások
megtartására ösztönözték a gyermekeket: ne siessenek, ne kapkodjanak vagy a pozitív énkép
erősítése, mely az önértékelést, önbizalmat és
önbecsülést is erősíti. A város honlapján is elérhető (szerencs.hu) 36 oldalas részletes beszámoló kitért a Szerencsi Óvoda és Bölcsőde intézményi létszámára is. A Napsugár és Gyárkerti tagintézménnyel együtt 2022. májusban összesen
301 főt számláltak. Az új tanév várható szeptemberi létszáma 289 fő lesz. Minden nevelési
évben a törvényi elvárásoknak megfelelően új

A képviselő-testület június 28-ai ülése.

munkatervet készítenek, melyben a tevékenységek ütemezése rögzítésre kerül. A nevelő
munkák tervezésénél figyelnek a szülői és fenntartói elvárásokra is. Az óvoda célja, hogy a
munkájuk magas szintű szakmai tudást tükrözzön. A következő naprendi pontban a képviselők
a jegyző előterjesztésére hatályon kívül helyezték az első lakáshoz jutók támogatásáról szóló
helyi rendeletet. Oleárné dr. Kádas Marianna
címzetes főjegyző ismertette, hogy a rendelet –
az elmúlt két év alatt benyújtott, és azóta csak
egyre jobban felhalmozódott kérelmek miatt –
jelen körülmények között nem állja meg a helyét. A helyi jogszabály szerint ugyanis évente 10
család részesíthető támogatásban. Mivel sok kérelem az elmúlt évek alatt felhalmozódott, ezért
a képviselők ezt a számot megemelték. Az előző
testületi ülésen összesen 30 család részére szabadítottak fel pénzösszeget költségvetési keretek átcsoportosításával. A rendelet már nem állja meg a helyét a jelenlegi viszonyok között,
ezért szükséges az átgondolása és az átdolgo-

zása, amit támogattak a képviselők. A következőkben módosítására került a Szerencsi Polgármesteri Hivatal szervezeti és működési szabályzata, miután az idén májusban átszervezés történt, amelynek az átvezetése szükségessé vált
a helyi rendeletben. A korábban hat osztályra
széttagolt feladatmegosztás áttekintését követően négy szervezeti egység látja el a hivatalban
folyó munkát. A Polgármesteri Iroda, a Jegyzői
Iroda, a Gazdálkodási és Városfejlesztési Iroda,
valamint a Humán és Igazgatási Iroda. A Polgármesteri Irodát Nyiri Tibor, polgármester vezeti,
míg a Jegyzői Irodát Oleárné dr. Kádas Marianna.
A Gazdálkodási és Városfejlesztési Irodát Czakóné Szikszai Orsolya, a Humán és Igazgatási Irodát
Dr. Vámosné Czili Adrienn irányítja. Az átalakítástól a hivatal hatékonyabb működését és a
szolgáltató jellegének erősítését várják a vezetők, ami egyúttal a lakosság elvárása is. (A képviselő-testület üléséről készült videó megtekinthető a Szerencsi Hírek YouTube oldalán és a város hivatalos honlapján, a szerencs.hu címen.)
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HÁROM ÉVTIZED A KERESKEDELEMBEN
Halász István és Toldyné Szabó Zsuzsanna már több mint harminc éve
közösen vezetik Szerencsen, a Rákóczi út 53. szám alatt lévő Zafír
Kft.-t. A cég fő üzleti tevékenységi
körébe tartoznak többek között a
kerékpárok értékesítése, beüzemelése és karbantartása, szaktanácsadás,
valamint háztartási berendezések
adásvétele. Az üzlet a harminc év
alatt mindig követte a piaci igényeket, és ennek hatására folyamatosan
alakította és bővítette ügyfélkörét,
valamint kínálatát. A tulajdonosok a
sikeres vállalkozás titkát is elárulták.
Halász István 1948. augusztus 19-én született
Mezőzomboron. Három gyermek édesapja és
öt unokája van. „Édesanyám, aki háztartásbeli
volt most 93 éves, váltókezelő édesapám pedig
95 esztendős. 75 éve élnek együtt boldog házasságban. Korukhoz képest jó fizikai és szellemi kondícióban vannak. Nekik köszönhetően
boldog gyermekkorom volt, amit csak tudtak
megtettek értem, a barátaimmal sokat játszottunk a szabadban. Általános iskolába Mezőzomboron jártam, az érettségit pedig Szerencsen a Bocskai István Gimnáziumban szereztem
meg” – mondta Halász István. Felsőfokú tanulmányait a kazincbarcikai Vegyipari Automatizálási Főiskolán folytatta, ahol üzemmérnöki diplomát szerzett. A kezdetekben televíziókat javított, majd 1988-ban a szerencsi Gépipari
Elektromos Karbantartó Vállalathoz vagy közismertebb nevén Gelka magyar állami tulajdonban lévő céghez került. „Ebben az időben már
sok állami vállalat megbillent, vagy jelentős átalakuláson ment keresztül, ezért 1992-ben úgy
döntöttünk partneremmel Toldyné Zsuzsannával, hogy együtt folytatjuk” – fűzte hozzá. Elmondása szerint a kezdés rettenetesen nehéz
volt. „Visszaemlékezve az indulásra, valóban
nem volt egyszerű, mert nem volt elég tőkénk,
magyarul nem volt hozzá sok pénzünk, hogy
beindítsuk az új üzletet. Kezdetben csak nagykereskedelemmel foglalkoztunk, de hamar rájöttünk arra, ahhoz, hogy fennmaradjunk bővítenünk kell a vásárlói kört. Kezdetben szinte az
összes környékbeli vasudvart mi láttuk el a termékkel, nagyon jó üzleti kapcsolatban álltunk
az áruházakkal és a különböző ÁFÉSZ szövetkezetekkel” – mondta. Az első évtizedben folyamatosan keresték az új üzleti partnereket, de
sajnos az idő múlásával a legtöbb cég üzletpolitikája megváltozott, ezért rákényszerültek arra, hogy a lakosság felé is nyissanak. „Közvetlenül a gyártókkal állunk kapcsolatban mert, ez
a lebiztonságosabb. Mivel közvetlenül velük tárgyalunk – nincs közvetítő cég – a mai napig na-

gyon kedvező árakat tudunk biztosítani a vevőinknek. Például a CSEPEL márkájú kerékpárokat
szerintem mi kínáljuk a legkedvezőbb áron a
térségben. Ha már CSEPEL, akkor elmondom,
hogy több mint 20 éve ápolunk velük kiváló
kapcsolatot, de ez az összes többi beszállítóra
is érvényes. Lehetőségeinkhez mérten igyekszünk magyar termékeket, magyar beszállítótól
beszerezni. A legtöbb árura a legnagyobb garanciát kínáljuk” – hangsúlyozta. Halász István
hozzátette, hogy jó kapcsolatokat ápolnak a
bankokkal is. „Kedvező hiteleket tudunk biztosítani az ügyfeleinknek, segítünk a teljes ügyintézésben is, és mindezt rövid idő alatt, akár
fél órán belül elintézzük” – emelte ki. A Zafír
Kft. nem csak termékeket értékesít, hanem
azok szervizelésével is foglalkozik, de elmondása szerint egyre nehezebb és körülményesebb.
Már bele sem fogok, ha nem tudok megbízható
minőségű pótalkatrészt rendelni, silánnyal nincs
értelme foglalkozni. Ráadásul minden alkatrész
drágul, egy egyszerű anyacsavar, ami a kerékpár hátsó kerekét rögzíti, ha egyáltalán kapok,
mert az utánpótlás is lelassult, akár több ezer
forintba is kerülhet” – hangsúlyozta. A cég több
mint 10 éve nyitott az új igények felé, és elektromos kerékpárokat is árul. „Ez egy új szerelem
számomra, véleményem szerint ez a jövő. Sok
szerencsi lakos, tőlünk vásárolta meg az első
ilyen kétkerekűt. Ezek a termékek természetesen magasabb árkategóriába tartoznak. Ezért
aztán nagyon fontos, hogy milyen garanciát kap
a vásárló. Mi lehető legjobb hazai jótállást ad-

juk" – fejtette ki. Halász István szabadidejét az
unokáival tölti. Kedveli a klasszikus zenét hallgatni és igyekszik ezt a szeretetet a fiatalabb
generációnak is átadni. Toldyné Szabó Zsuzsanna 1951-ben született Mádon. Általános iskolába ott járt, majd Szerencsen érettségizett. Két
gyermeke született és négy unokája van. „A
Gelka kereskedelmi részlegében dolgoztam
együtt Halász Istvánnal. Mint már Pisti említette
abban az időben nagyon megingott a Gelka stabilitása, ezért döntöttünk úgy, hogy külön boltot
nyitunk. Visszagondolva nem bántam meg a
döntést, de óriási energiát kellett belefektetni,
hogy sikeres legyen a vállalkozás. Sok-sok éven
keresztül nem napi 8 órát, hanem 12 sőt 16 órát
dolgoztunk, nem egyszer hétvégén is” – mondta Toldyné Szabó Zsuzsanna, aki azt is elárulta
szerinte mi a sikeres vállalkozás titka. „Szívvel
lélekkel kell csinálni, ez a legfontosabb. A másik
pedig, hogy folyamatosan követni kell a piaci
igényeket és aszerint kell alakítani a kínálatot.
Ez nem megy mindig egyszerűen, közben sok
akadály jelentkezik, de mindenképp meg kell
próbálni” – hangsúlyozta. Toldyné Szabó Zsuzsanna szabadidejét unokáira fordítja, szeret
velük kirándulni és játszani.
A Zafír Kft. ékes példája annak, hogy kemény
munkával sikeres lehet a vállalkozás. A cég több
mint harminc éve változatlanul a két család tulajdonában van, hamarosan pedig átadják majd
a gyermekeknek, akik óvó gonddal építgetik
majd tovább.
N.I.
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VÁROSKÉP

FASOROKAT HEGYALJÁRA!
Vajon miért egyre kevesebb a rendes
magyar fa a városok terein, az iskolák és templomok kertjeiben, a lakóházak udvarán? Hova lettek a hatalmas illatozó hársfák, az óriásokat
idéző vadgesztenyefák, az erőt sugárzó platánok, a régi magyar szimbólum: a tölgyfa, a különböző juharok és gyertyánok, a gyógyító diófák, a göcsörtös fűzek, és a többi árnyat adó, oxigént termelő, hűs levegőt nyújtó élőlény barátunk: a FÁK
serege?
Egyre több helyettük a tájidegen divatfa, az
arborétumba való díszfa, az újgazdag szimbólum: a dögunalmas tuja, a lapulevél felmászott a fára szivarfa, a kínai ’cirke’ császárfa,
a vékony lábakon pöffeszkedő strucc gömbfák, a sok tájidegen divatmajmolás, mintha
nem lenne magyar kertkultúra, park és növény hagyomány. És tűnnek el a nagy fák,
mert valaki „veszélyesnek” nyilvánítja, vagy
mert szemetelnek. (Pedig aki a Földön igazán
szemetel, az az ember. Hát lőjük le mindet?)
A láncfűrészek éjjel-nappal szólnak, mintha
az óriás legyőzését játszanák a felnőttek, mikor öt perc alatt kivégeznek egy húsz-harminc

Közel 30 éves fasor Nagymaroson.

Szerencs új platánfasorja a piacon.

méter magas gigászt és a földre zuhanva levagdossák karjait.
Szinte teljesen eltűntek a magyar tájból, és a
hegyaljai utak mellől
is a fasorok, mint
ahogy a balatoni tájból a jegenyenyár sorok. A főutak mentén
már csak néhol van
foghíjas nyárfasor,
egy-egy véletlenszerűen megjelenő más
fajtával. Mikor a nyolcvanas években Makovecz mesteremmel
utaztunk valahová,
megkérdezett: „Fiacskám mit látsz az út
mellett? Hát, fasort.
De milyen fasort? Hát,
nyárfákat. És még mit
látsz? Hát, mást nem.
Elmondom mit kellene
látnod: ezeket a nyárfákat a korukból ítélve
az ötvenes-hatvanas
években ültették. És
hova ültették? A kivágott több száz éves
dió, platán, hárs, tölgy
fasorok helyére, amelyeket a „múltat végképp eltörölni” elhatározásával pusztítottak

el. A régi világ értékes és tájképben fontos fasorait a kommunizmus szellemének megfelelő,
értéktelen, szinte semmire nem használható
nyárfára cserélték.” Ma is ezt látom a száradó,
bozótos út menti nyárfákban, a megsemmisült
szépséget, mely a miénk lehetne, és amelyet
vissza lehetne hozni egy-egy nagy elhatározással.
Jó alkalmat teremthetne erre a 37-es főút négysávú kialakítása, úgyis kivágták mellette az öszszes fát, fasor darabot, s most olyan, mint a sivatag. Most kellene ültetni a Gesztelyi körforgalomtól egészen Szerencsig, az út mindkét oldalára nagy, előnevelt és hegyaljára jellemző
fákból folyamatos fasort. Ez lehetne Tokaj-hegyalja elegáns felvezető útvonala, előszobája,
amitől mindenkinek leesne az álla. Ez lehetne
az igazi turisztikai attrakció, és nem is kerülne
sokba: a teljes útépítési költség kb. fél százalékából meg lehetne oldani. Ez lehetne az a bársony szőnyeg, amin végigmenve el lehet érni a
királyhoz, a borok királyához.
Amúgy is, ha az emberiség túl akarja élni a következő évtizedeket, a felmelegedést, a tűző
napot, az aszályokat, sok fát és fasort kell ültetnie, amely árnyékot ad, oxigént termel, hűs
levegőt biztosít, élőhelyet nyújt a madaraknak
és állatoknak. Ha testvéreinknek tekintjük a növényeket és állatokat, -amiket ránk bíztak egyszer-, még talán mi is boldogabbak lehetünk.
Ádám is így gondolhatta a dolgok kezdetén: a
Paradicsom buja kertjében mégiscsak szebb volt
az élet.
Salamin Ferenc
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KITÜNTETÉSEK A SEMMELWEIS-NAP
ALKALMÁBÓL

Balról jobbra: Nyiri Tibor, dr. Tűzkő Judit, Siskáné Pummer Viktória, dr. Koncz Zsófia és dr. Bobkó
Géza.

Július 1-je a magyar egészségügy napja, ugyanis
1818-ban ezen a napon született a magyar
egészségügy egyik legkiemelkedőbb alakja Semmelweis Ignác orvos, az anyák megmentője. Szerencsen június 29-én köszöntötték a város
egészségügyi dolgozóit a Rákóczi-várban. Az
eseményt megelőzően a szerencsi temetőben
az intézet névadójának a sírjánál, majd Szántó
J. Endre és dr. Gőri Lajos emléktáblájánál helyezte
el a megemlékezés virágait a Szántó J. Endre
Egyesített Szociális és Egészségügyi Intézet
(ESZEI) vezetősége. A Rákóczi-vár színháztermében az ünnepelteket dr. Bobkó Géza igazgató főorvos köszöntötte, majd egyperces néma felállással tisztelegtek Profáncsik Sándorné emléke
előtt. Sallainé Nagy Ildikó, intézetvezető főnővér
méltatta a kolléganő munkásságát. „Mindannyiunkat megdöbbentet a hír, hogy Profáncsik Sándorné, Valikával, még egyeztettünk az ünnepségről és terveiről, a tegnapi napon váratlanul
elhunyt. Azt a legtöbben tudtuk, hogy egészségügyi problémái vannak, de azt nem gondoltuk,
hogy ilyen gyors lefolyású a betegsége. Évtizedeken át együtt dolgoztunk vele, hiszen pályája
szorosan kapcsolódott az ESZEI-hez, az idősek
otthona főnővére volt. A rendszerváltás után
hamar a magánszektorban kezdett tevékenykedni, és megalapította a házi betegápolási szolgálatot Szerencsen. Az alapellátással, a háziorvosokkal szorosan együttműködve a munkatársaival együtt végezte a kórházból hazakerült betegek otthoni ápolását. Tevékenységét empátia
és odaadás jellemezte. A betegek nagyon szerették, ragaszkodtak hozzá. Az egészségügyi
dolgozók körében népszerűségnek örvendett.

Ennek elismerését jelzi, hogy évek óta a Magyar
Egészségügyi Szakdolgozói Kamara választott
helyi elnöke volt. A közéletben is aktívan részt
vett. Családját imádta, unokái életében, nevelésében napi szinten részt vett. Kedves személyisége valamennyiünknek hiányozni fog” – mondta Sallainé Nagy Ildikó, intézetvezető főnővér.
Dr. Koncz Zsófia, a térség országgyűlési képviselője, miniszterhelyettes mondandójában Sem-

melweis Ignácot és az egészségügyi dolgozókat
méltatta. „Nagyon hálásak vagyunk nektek, különösen a járványhelyzet idején, hogy folyamatosan szívvel-lélekkel dolgoztok. Martin Luther
King szavaival élve »szeretettől áthatott lélek«
talán így lehet a legjobban megfogalmazni azokat a személyeket, akik az egészségügyben dolgoznak” – mondat a képviselő. Nyiri Tibor, Szerencs város polgármestere pohárköszöntőjében
méltatta az egészségügyi dolgozók a gyógyításban végzett áldozatos munkáját. „A pandémia
rámutatott arra, hogy lehet valaki szegény vagy
gazdag, nem számít. Az egészség a legnagyobb
kincs, ezért óvni kell” – hangsúlyozta a városvezető. A beszédet követően elismeréseket adtak
át. Egy hónappal ezelőtt a Magyar Egészségügyi
Szakdolgozói Kamara és Területi Szervezete arról
döntött, hogy az idei év kamarai kitüntetését,
kimagasló munkája elismeréséül Profáncsik Sándorné kapja. Az oklevelet a helyi szervezet alelnöke Szarka Rita vette át, aki majd továbbítja az
elhunyt hozzátartozóinak. A Semmelweis-nap
alkalmából kitüntetésben részesült: dr. Tűzkő Judit főorvosnő, a pszichiátriai szakrendelés vezetője, Siskáné Pummer Viktória szakdolgozó, az
egynapos sebészet asszisztense, valamint Hubayné Kovács Ildikó védőnő. Az elismeréseket
dr. Koncz Zsófia és Nyiri Tibor nyújtották át. Az
ünnepi munkaértekezlet befejezéseként Karády
István zenés előadását hallhatták a résztvevők.

CSÚCSMINŐSÉGŰ
MŰTŐASZTAL ÉRKEZETT
Több mint 12 millió forint értékű, többfunkciós
műtőasztal érkezett a Szántó J. Endre Egyesített
Szociális és Egészségügyi Intézetbe (ESZEI), melyen az általános sebészeti-, ortopédiai-, nőgyógyászati-, urológiai- és szemészeti beavatkozások széles köre végezhető. „10 évig operáltunk
a korábbi műtőasztalon, ami időközben már nagyon elhasználódott, ezért szükségessé vált egy
új asztal beszerzése. Az új berendezést tavaly
decemberben rendeltük meg, és már közel három hónapja használjuk. Szerencsére az intézmény vezetősége jó anyagi feltételeket tudott
biztosítani számunkra, ezért egy csúcsminőségű
berendezést vásároltunk” – mondta dr. Árnyasi
A betegek szolgálatában.
András (fotónkon), az ESZEI egynapos sebészetének a vezetője. Hozzátette, nem csak a műtőszobában történtek fejlesztések, hanem a műszer- és gyógyszerraktárban is, ahol légkondicionálót szereltek be. A műtőasztal komoly előrelépést jelent az egynapos sebészeten, az orvosok
a kor elvárásainak megfelelően, modern színvonalon tudják operálni a betegeket.
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INTERJÚ DR. KONCZ ZSÓFIA
MINISZTERHELYETTESSEL,
TÉRSÉGÜNK ORSZÁGGYŰLÉSI KÉPVISELŐJÉVEL
A kormány célja, hogy a főváros és a Balaton után Tokaj-Hegyalja és a
Zemplén térsége legyen a harmadik legjelentősebb turisztikai célpont – jelentette ki dr. Koncz Zsófia, a térség országgyűlési képviselője, miniszterhelyettes a Szerencsi Híreknek adott interjúban. A Technológiai és Ipari Minisztériumban is fontos tisztséget betöltő parlamenti államtitkár kiemelte,
hogy a régió turizmusában óriási potenciál van, ezért ez lehet a fejlődés
egyik alappillére. Az úthálózat mellett a közösségi közlekedés fejlesztése is
erősíti a régió vonzerejét.
Hogyan értékeli az eddigi pályafutását,
mint a térség országgyűlési képviselője?
– Inkább az a fontos, hogy az itt élők hogyan
értékelik a munkámat, hiszen értük dolgozom.
A választókerület nem volt ismeretlen a számomra, hiszen édesapám révén korábban is
sok településen megfordulhattam, sok emberrel találkozhattam. A választókerület 42 településből áll, ami nem kevés. Igyekszem ezeket
folyamatosan járni, szeretek emberekkel találkozni, szívesen meghallgatom őket, és amiben
tudok, segítek. Bárhova megyek, nagyon sok
kedves szót, köszönetet és rengeteg pozitív
visszajelzést kapok, ami abban erősít meg,
hogy jó irányba haladunk. Úgy gondolom, az
április 3-ai választás eredménye pedig a legpontosabb értékelés az eddigi munkámról.
Ezért a hatalmas bizalomért ezúton is szeretnék köszönetet mondani a szerencsi és az ondi választópolgároknak is. Hatalmas büszkeség számomra, hogy szülővárosomat és térségét képviselhetem az Ország Házában.
Először is engedje meg, hogy gratuláljak az
országgyűlési képviselői újraválasztásához
és a Technológiai és Ipari Minisztérium miniszterhelyettesévé, parlamenti államtitkárává történő kinevezéséhez. Mit jelent
ez Önnek egy kisvárosból, Szerencsről elindulva?
– Bármerre is jártam, bármivel is foglalkoztam
eddigi életem során, Szerencs mindig nagyon
fontos volt nekem. Kimondhatatlanul büszke vagyok rá, hogy ebben a szép, hegyaljai kisvárosban nőttem fel. Számomra a hazám szeretete
és szolgálata mindig is természetes volt, hiszen
édesapámtól is azt láttam, hogy alázattal és fáradhatatlanul dolgozik Szerencsért, térségünkért, az itt élő emberekért. Ő arra tanított, hogy
nekünk, magyaroknak fontos küldetésünk van
a Kárpát-medencében, Szerencs pedig a történelem során számos alkalommal mutatott
irányt a nemzetnek. Számomra az, hogy a munkám során is a hazámért dolgozhatok, az elképzelhető legszebb feladat.

Mennyiben kívánja Ön az édesapja politikai örökségét továbbvinni?
– Édesapám igazi példakép számomra. Az a
szeretet, amellyel az emberek felé fordult és az
az elkötelezettség, amivel a jó célért dolgozott,
iránytű előttem. Az elmúlt közel két év alatt az
ő elképzeléseit, terveit próbáltam megvalósítani, ezek közül a legfontosabb eredmény a 37-es
út négysávosítása. Ez egy olyan álom volt, amelyért édesapám két évtizede dolgozott és amely
– azt gondolom, hogy az eddig szkeptikusok
számára is egyértelművé vált, hogy – meg fog
épülni. Az építkezés a terveknek megfelelően
halad és minden túlzás nélkül kijelenthetem:
térségünk következő 100 évét fogja meghatározni ez a beruházás.
Melyek a saját elképzelései, céljai?
– Legfontosabb célom, hogy térségünk tovább
fejlődjön. Azért dolgozom, hogy minél több fiatal találja meg a számítását a városban és a
térségben, a fejlesztésekkel segítsük a helyben

maradásukat és boldogulásukat, hogy jó legyen
itthon élni, jövőt tervezni, családot alapítani. Ehhez szükségesek a megfelelő munkahelyek, úthálózat, intézmények, iskolák, óvodák és egyéb
infrastruktúra, valamint a jó közösség is. Ezek
folyamatos fejlődésén dolgozom. Természetesen a fejlesztések nemcsak a fiatalok, hanem
az itt élő középkorúak és idősek javát is szolgálják, hiszen ha a város, a térség fejlődik, gyarapszik, az segíti minden ember, minden korosztály mindennapi életét. A vidéken élő emberek
érdekeit, szempontjait természetesen a minisztériumi munkámban is igyekszem képviselni,
megjeleníteni.
Időben biztosan megterhelő lehet a két
pozíció egyidejű betöltése. Hogyan szakít
időt mindenre?
– Szerencsésnek érzem magam, amiért ilyen
megtisztelő felkérést kaptam, hiszen szűkebb
pátriám mellett hazám egész közösségét is
szolgálhatom. A cél ugyanaz „kicsiben és nagyban” is: azért dolgozunk, hogy egyre jobb legyen Magyarországon, illetve Szerencsen és térségében élni, illetve megvédjük az eddig elért
eredményeinket. Valóban elég sűrű az időbeosztásom, de kiváló kollegáim és a családom
mindenben támogatnak. Párommal együtt Szerencsen élünk, és itt tervezzük a jövőnket is.
A Technológiai és Ipari Minisztérium miniszterhelyetteseként milyen területekért
felel és milyen új kihívások elé néz?
– A parlamenti államtitkárság mindig egy minisztérium elsődleges külső megjelenítője. Az
egyik legfontosabb feladatom a minisztériumhoz tartozó területek parlamenti képviselete,
a tárcának címzett kérdések, interpellációk, napirend előtti felszólalások megválaszolása, ez
körülbelül 6-10 felszólalást jelent hetente. Izgalmas munka, hiszen vannak olyan parlamenti
műfajok, amikor ott helyben derül ki, mit kérdez az országgyűlési képviselő. Az azonnali
kérdések során a képviselő két percben kérdez,
én is csak abban a két percben tudom meg, mi

INTERJÚ
a téma és mi a konkrét kérdés, amire rögtön
utána szintén két percben válaszolnom kell. Ezt
követően egy perce van reagálni a képviselőnek is, illetve a Kormány képviseletében nekem
is. Szintén fontos a minisztérium által benyújtott törvényjavaslatok során a részvétel a parlamenti vitában, a Kormány képviseletének ellátása. Ennek a munkának a specialitása, hogy
a minisztérium minden szakterületéhez tartozó
témát ismerni kell. A Technológiai és Ipari Minisztériumhoz sok terület tartozik: az energetika, a közműszolgáltatások, a klímapolitika, a
környezetvédelem, a közlekedés, a foglalkoztatás és az ipar is. Rendkívül sokrétű terület,
sok izgalmas és kihívásokkal teli feladattal.
Örömmel tapasztalatom, hogy a hozzánk tartozó szakterületeken is mennyi elhivatott, felkészült szakember dolgozik, a vasutasoktól
kezdve a kutatókon át az energetikai és környezetvédelmi szakemberekig. Természetszerető emberként az is jó érzéssel tölt el, hogy
hazánk az elmúlt években úgy erősítette a környezet védelmét, hogy közben az ország gazdasága is erősödött. Talán kevesen tudják,
hogy az úgynevezett klímasemleges energiatermelés szempontjából Magyarország jobban
teljesít, mint az Európai Unió legtöbb országa.
A minisztériumban azért dolgozunk, hogy erősítsük és fejlesszük a magyar ipart, biztosítsuk
hazánk energiaellátását, megvédjük a munkahelyeket és megóvjuk környezetünket, természeti kincseinket.
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tervezésekor mindig azt tartjuk szem előtt,
hogy mivel teremthetünk stabil, élhető és vonzó környezetet a minket követő generációknak. Ezt erősíti a Kormány következetes családbarát politikája.

Hogyan látja a régió jövőjét? Ön szerint is
igaz az a sokat hangoztatott állítás, miszerint a térség egyetlen esélye a turizmus fejlesztése?
– Inkább úgy fogalmaznék, hogy a régió turizmusában óriási potenciál van, így valóban ez lehet a fejlődés egyik alappillére. Célunk, hogy a
főváros és a Balaton után Tokaj-Hegyalja és a
Zemplén térsége legyen a harmadik legjelentősebb turisztikai célpont. A minisztérium azon
dolgozik, hogy az úthálózat mellett a közösségi
közlekedés fejlesztése is erősítse a régió vonzerejét. Ugyanakkor az infrastrukturális fejlesztések és az ezeknek köszönhetően létrejövő új
munkahelyek szintén a térség jövőjét hivatottak
biztosítani.

Sokan várják a térségben, hogy Szerencsen felépüljön az üveggyapot gyár, amely
a tervek szerint több mint 100 főnek biztosítana hosszútávú megélhetést. Jelenleg
milyen fázisban tart a gyár építése, és milyen tervek vannak még a munkalehetőség
bővítésére?
– Az elmúlt két évben a szigetelőanyag-gyár
előkészítő tárgyalásain személyesen is igyekeztem mindent megtenni, hogy a beruházás megvalósuljon. Örültem annak, amikor a beruházó
a bérleti jogviszony után megvásárolta az önkormányzattól a telket, ezzel több, mint 150 millió forinttal gyarapította a város költségvetését.
Remélem, hogy az eddigi erőfeszítéseknek köszönhetően hamarosan fontos mérföldkőhöz
érkezhetünk, a folyamatban lévő útfejlesztéseknek is köszönhetően pedig bízom abban, hogy
további munkahelyek jöhetnek majd létre.

Egyre nagyobb problémát ölt a térségben
a fiatalok elvándorlása. Milyen tervek vannak, hogy ezt a folyamatot megállítsák?
– Folyamatosan azon dolgozunk, hogy választókerületem mind a 42 településén – a legkisebbtől a legnagyobbig – olyan fejlesztések
valósuljanak meg (pl. bölcsődék építése, óvodák és iskolák felújítása), amelyek vonzóak a
fiatalok számára mind munka, mind családalapítás szempontjából. Nyilván ez nem megy
egyik pillanatról a másikra, ezért is gondolkozunk hosszú távban. A jövőbeni fejlesztések

Az elmúlt időszak gazdasági folyamatai, az
orosz-ukrán háború, továbbá a forint árfolyamának a zuhanása nehezítik a lakosság
életkörülményeit. Hogyan látja, mi lehet
ebből a kiút?
– Egy szóval válaszolva: a béke. A magyar álláspont a háború kitörése óta világos: mielőbbi tűzszünetre és béketárgyalásokra van szükség. A háború okozta súlyos gazdasági nehézségekre, az
inflációra és az energiaválságra egyedül a béke a
megoldás. Az elhúzódó háború és a brüsszeli
energiaszankciók miatt egész Európában magas
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az infláció. Ez Magyarországon a szakemberek
szerint az árstopoknak köszönhetően 5-6 százalékkal alacsonyabb, mint a meghozott intézkedések nélkül lenne. A V4 országok közül egyébként
hazánkban a legalacsonyabb az infláció. A Kormány mindent megtesz, hogy ebben a rendkívüli
helyzetben megvédjük a magyar érdekeket, a
magyar családokat. Magyarország az egyetlen
európai ország, ahol 2013 óta rezsicsökkentéssel
védjük az embereket. Nyugat-Európában az
egekben vannak a rezsiárak, sőt, Németországban arról beszélnek, hogy ősszel, télen nem lesz
fűtés. A Kormány és benne a Technológiai és Ipari
Minisztérium is azért dolgozik, hogy Magyarországot a legkevésbé érintsék ezek a negatív hatások, hazánknak legyen elegendő földgáza és
kőolaja ősszel és télen is. Hiszen az országnak
működnie kell, otthonainkat és intézményeinket
fűtenünk kell. A magyar miniszterelnök példátlan
nemzetközi politikai támadások között keresztülvitte, hogy az olajembargó ne érintse hazánkat. Szintén világossá tette, hogy a gázembargóról nem vagyunk hajlandóak tárgyalni, hiszen az
nem segíti Ukrajnát, ha a magyar emberek megfagynak télen, mert nincs földgáz. A Kormány
már tárgyal újabb gázkészletek beszerzéséről.
Magyarország rendelkezik stratégiai földgáztárolókkal, amelyek a fogyasztáshoz viszonyítva a
második legnagyobb kapacitással bírnak az EUn belül, ezek feltöltése folyamatosan zajlik. Jelenleg 45 százalékos a földgáztárolói töltöttségünk,
ami az éves felhasználás 26 százalékát jelenti,
míg az EU átlagosan 17 százalékos fogyasztásarányos töltöttségnél tart. Hiszem, hogy ebben a
rendkívüli helyzetben összefogásra, felelős gondolkodásra és a magyar szempontok megfelelő
képviseletére van szükség. Ez Szerencs, a térség
és egész Magyarország közös érdeke.
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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.

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.

IGAZGATÁSI SZÜNET
A HIVATALBAN
A Szerencsi Polgármesteri Hivatalban
az önkormányzat 98/2011. (V.26.) határozata alapján

2022. július 18-tól igazgatási szünet vette kezdetét,
mely 2022. augusztus 21. napjáig tart.
Az igazgatási szünet időtartama alatt a Polgármesteri Hivatal nyitva tart, azonban az éves rendes szabadságok kiadása miatt az
ügyintézés ügyeleti rendszerben történik.
„Kérjük Tisztelt Ügyfeleinket, hogy hivatalos ügyeik intézése során
erre legyenek figyelemmel. Megértésüket és türelmüket köszönjük”
– hívta fel a figyelmet
Oleárné dr. Kádas Marianna címzetes főjegyző.

ANYAKÖNYVI HÍREK
Házasságkötés 2022.07.08.-2022.07.23.:
Sallai Dávid – Csizmár Emőke Zsófia, Bodnár Richárd – Pócsik
Mónika, Szűcs Dávid – Szegedi Mónika Lilla, Földvári Pál – Novák Ibolya Ágnes, Szabó Zoltán – Berdár Ivett.
Haláleset 2022.06.30.-2022.07.07.:
Peéry Olga 86 év, Szentesi Ferencné (Pocsai Eszter) 81 év, Alföldi Józsefné (Bodnár Ilona) 86. év, Sipos Béláné (Barna Katalin) 60 év.

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.

ÜGyELETES GyóGySZERTÁRAK

Centrum gyógyszertár
Augusztus 1-7.: 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
Augusztus 8-14.: Cím: Szerencs, Bekecsi út 8. Telefon: (0647) 361 433.
Nyitva tartás hétfő-péntek: 8-19 óráig, szombat-vasárnap: 8-14 óráig.
Zárt ajtó melletti ügyelet: hétfő-péntek: 19-22 óráig, szombat-vasárnap
14-22 óra. Készenlét: Naponta 22 órától a másnap reggeli nyitásig. (Orvosi
ügyelet igénye szerint.)
Alba gyógyszertár
Augusztus 15-21.: Cím: Szerencs, Rákóczi út 102. Telefon: (0647) 361530. Nyitva tartás: hétfő-péntek: 8-17 óra, szombat-vasárnap: 8-12 óra.
Zárt ajtó melletti ügyelet: hétfő-péntek: 17-22 óra, szombat-vasárnap: 1222 óra. Készenlét: Naponta 22 órától másnap reggeli nyitásig. (Orvosi
ügyelet igénye szerint.)
Szerencs gyógyszertár
Augusztus 22-28.: 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.)

HULLADÉKNAPTÁR
(2022. AUGUSZTUS 1-31.)
Kommunális hulladékszállítás időpontjai: augusztus 1-2, 8-9,
15-16, 22-23, 29-30. Szelektív hulladékszállítás időpontjai: augusztus 1-2, 15-16. Zöldhulladék szállítás időpontjai: augusztus 8-9, 22-23. Üvegszállítás időpontja: augusztus 16.

Álláshirdetés
(műszaki ügyintéző)
A Szerencsi Polgármesteri Hivatal a közszolgálati tisztviselőkről
szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján
pályázatot hirdet
a Szerencsi Polgármesteri Hivatal Gazdálkodási és Városfejlesztési Irodáján

műszaki ügyintéző

munkakör betöltésére.
A közszolgálati jogviszony időtartama:
határozatlan idejű közszolgálati jogviszony
Az ellátandó feladatkörről, további pályázati feltételekről
és a munkáról bővebb információ a város honlapján
a szerencs.hu-n található.

SZERENCSI

KULTÚRA

hírek

13

A SZERENCSI ARTÚR NAPOK FESZTIVÁLRÓL
A szerencsi Országos Csokoládé Fesztivál egyfajta folytatásaként a tavalyi esztendőben már
az Event-Immo Kft. „Szerencsi Artúr Napok
Fesztivál” elnevezéssel szervezte meg többségében neves, népszerű zenekarokkal a könnyűzenei programot a 37-es számú főút mellett,
a MOL-kút mögötti magántulajdonban lévő területen. Az idén augusztus 26-28-a között tartják városunkban az eseményt. Szerencs Város
Önkormányzata nem tudja finanszírozni a tavalyi évi rendezvény becsült összegét tekintve
százmillió forint körüli költségvetésű programot,
ami az idén az árakat figyelembe véve (különösen a megemelt fellépési díjak, szállítás és a
szükséges infrastruktúra) tovább emelkedhet.
Ezért is üdvözlöm a fesztivál vállalkozás formájában történő megtartását, amelynek helyszíne
továbbra is Szerencs. Mivel a fesztivál nem a város saját rendezvénye, ezért többek között a
bérletek, belépőjegyek árának a megállapításá-

A fesztivál három napon át fog tartani.

ba sincs beleszólása. Az előzetes tájékoztatás
alapján a szerencsi állandó lakcímet igazoló kártya és személyi igazolvány felmutatásával azonban jelentős kedvezményeket vehetnek igénybe
a helyben lakók: a pénteki nap ingyenes, szombat és vasárnap 2490 Ft/nap, vagy a két napra

a bérlet 3990 Ft. A rendezvény időtartama alatt
a környéken a tavalyi évhez hasonlóan a forgalmi rend várhatóan változik, amelyekről a szervezők tájékoztatják majd a lakosságot.
Szerencs, 2022. július 21.
Nyiri Tibor polgármester

PROGRAMAJÁNLÓ:
XXXI. ZEMPLÉNI FESZTIVÁL
– Világslágerek Dixielandban Szulák Andreával
2022. augusztus 16. kedd 20 óra: Rákóczi-vár udvara, a belépőjegy ára:
2900 forint.
A programokról részletes információ a www.zemplenifesztival.hu honlapon, valamint a fesztivál facebook oldalán található. Jegyek a zf.jegy.hu,
broadwayticket.jegy.hu és a Szerencsi Művelődési Központ és Könyvtárban vásárolhatók (szerencs.muvhaz@gmail.com, tel.: +36 20 219 3309).

Világslágerek Dixielandban Szulák Andreával.

Tokaj-Hegyalja és Zemplén legnagyobb kulturális fesztiválja idén először
a Tokaj-hegyaljai Nyár rendezvénysorozat részeként, augusztus 12-tól 21ig várja a látogatókat. A Zempléni Fesztivál a természeti környezettel és
a gyönyörű történelmi helyszínekkel harmonizáló összművészeti rendezvény, ami immár több mint 30 éve nyújtja látogatóinak a felfedezés örömét a felvonultatott különböző zenei műfajokban, színházi előadások és
kiállítások során csakúgy, mint a helyszínein elérhető gasztronómiai, borászati értékekben. Az idei, több mint 50 programból álló rendezvénysorozat magas színvonalú komolyzenei hangversenyekkel, színházi előadásokkal, jazz koncertekkel, kirándulásokkal, kiállításokkal, családi és gasztronómiai programokkal várja a helyi közönséget és az ország más vidékeiről érkező, minőségi kikapcsolódásra vágyó látogatókat egyaránt.
Szerencsi programok:
– Bécsi klasszikusok
2022. augusztus 13. szombat 20 óra: Rákóczi-vár udvara, a belépőjegy
ára: 2900 forint.
– CHIAROSCURO, Aura Musicale Kamaraegyüttes
2022. augusztus 15. hétfő 20 óra: Kisboldogasszony római katolikus
templom, a belépőjegy ára: 2900 forint.

ISMÉT ELINDULT
A VÁSÁRLÓI SZAVAZÁS
Ismét elindult az „Ön választ, mi segítünk” program immáron 11. fordulója, melynek keretében a Tesco 180 kezdeményezés támogatására
összesen 42 millió forintot adományoz, ezzel támogatva a helyi közösségek számára fontos projekteket. A független szakértők szakmai
szempontok (kidolgozottság, innovativitás, kreativitás és fenntarthatóság) alapján egy pályázót további 400 ezer forint különdíjra javasolnak. A Szerencsi Testvérvárosi Egyesület Mozdulj ki velünk! nevezetű programjával indul a versenyen. „Az egyesületünk által felújított
játszótéren olyan szabadidős programokat szeretnénk megvalósítani,
amelyekkel megmozgatjuk Szerencs lakosságát – a fiataloktól az idősekig. A geoláda felkutatásában részt vevőknek kalandos, izgalmas
nyomozást kínálunk, emellett nordic walking túrákat, sakkversenyt
és asztalitenisz-bajnokságot is szervezünk” – olvasható a program leírásában. A vásárlók 2022. július 11. és 2022. augusztus 7. között szavazhatnak. Minden vásárlás után 1 darab zsetont kapnak, amit az áruházakban kihelyezett zsetongyűjtő pontokon dobhatnak be a kiválasztott és támogatott szervezet és pályázati program mellé. A nyertes
pályázatokat 2022. augusztus végén-szeptember elején hirdeti ki az
áruházlánc.
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ÚJJÁÉLEDŐ TESTVÉRVÁROSI KAPCSOLATOK
Szerencs önkormányzata még 2019 végén nyert el támogatást a Bethlen
Gábor Alapkezelőtől testvérvárosi kapcsolatainak ápolására a felvidéki Rozsnyó és az erdélyi Nyárádszereda településekkel. A 2020 márciusában kialakult járványhelyzet és az utazást korlátozó rendelkezések miatt két évig
nem volt lehetőség megvalósítani a személyes találkozással járó programjaikat. Azonban idén június 20-án és 21-én két szerencsi csoport is felkereshette Rozsnyót, amellyel már több mint 30 éve állnak testvérvárosi kapcsolatban. A látogatások során a szerencsi Művelődési Központ és Könyvtár
munkatársai a Gömöri Művelődési Központot keresték fel, ahol a hagyományőrző kézműves csoportok munkájáról és az intézmény működéséről konzultáltak felvidéki kulturális szakemberekkel. A szerencsi Zempléni Múzeum
alkalmazottai szakmai látogatáson vettek részt a Rozsnyói Bányászati Múzeumban, amely különleges interaktív kiállításokkal és magyar nyelvű tárlatvezetéssel is várja a látogatókat. A Szántó J. Endre Egyesített Szociális és
Egészségügyi Intézet (ESZEI) Alapszolgáltatási Központ dolgozói a gömöri
kisváros történelmi múltjával és látnivalóival ismerkedtek. A 2023-ban fennállásának 100. évfordulóját ünneplő Szerencsi Férfikar tagjai a találkozó során

A felvidéki Rozsnyón.

a centenáriumi kórustalálkozóra szóló meghívást tolmácsolták a rozsnyóiaknak. A szerencsi dalosok még egy rögtönzött koncertet is adtak a Gömöri
Hagyományok Háza udvarán.

TÁROGATÓSOK A RÁKÓCZI-VÁRBAN
ramsorozatot szakmai előadások, hangversenyek és kirándulások színesítették. A tárogató
idén 125 éves, az évfordulóra a „Rákócziak nyomában” koncertsorozat eseményeként Erdő
Zoltán tárogatóművész és Lisztes Jenő cimbalomművész koncertet tartott a szerencsi Rákóczi-vár udvarán június 28-án a kora esti órákban.
A II. Rákóczi Ferenc vezette szabadságharc
emblematikus és a fejedelem legkedveltebb
hangszere volt a tárogató, amit XIX.-XX. század
fordulóján Schunda Vencel József hangszerész
mester reformálta meg és alakította a kor igényeinek megfelelően. Érdekesség, hogy a budapesti műhelyében látott napvilágot azóta már
hungarikumnak számító pedálcimbalom. Az
eseményen Erdő Zoltán és Lisztes Jenő nemcsak
koncertet adtak, hanem a szerencsi születésű
művész előadást is tartott a tárogató és a zenei
művek háttértörténetéről, valamint a Rákócziak
életéről.

Tárogató zenétől volt hangos a Rákóczi-vár.

A szerencsi Rákóczi-várban rendezték meg június 24-26. között a 25. Országos Tárogató Találkozót. A megjelenteket Nagy Csaba, az idén
30 éves Rákóczi Tárogató Egyesület elnöke köszöntötte, aki hangsúlyozta, hogy a jubileumi
rendezvényre, az ország minden tájáról érkeztek meghívottak. A tárogató hangja mindannyiunk számára a magyar jellem egyik legszebb virágzása. A magyarsággal együtt élő tárogató
ezért a kedvenc hangszerünk – mondta Kövér
László, a Magyar Országgyűlés elnöke. „A tárogató 2015 óta hungarikum. Amikor a hangját
hallom, akkor a Hamvas Béla által a Patmosz című művében emlegetett sötét pont ellenpontjaként szabadulásunk, megmenekülésünk, üdvözülésünk fényes pontját is érzem felcsillanni
a dallamokban” – fogalmazott Kövér László.
Hozzátette: „a tárogató hangja ezért a nyitott

lelkű magyar ember számára nemcsak romantikus főhajtás a múlt előtt, hanem buzdítás a jövőre. Olyan harmónia, komolyság és szépség kifejeződése, ami segít abban, hogy a válságképző sötét pontoktól megszabadulva mindig a
fény felé fordulhassunk. Lélekerősítő és jellemnemesítő hang és muzsika” – mondta Kövér
László. Dr. Koncz Zsófia, a térség országgyűlési
képviselője, miniszterhelyettes beszédében a
gyermekkorát elevenítette fel, amikor nyolc
éven át klarinétozott. Kiemelte, hogy a tárogató
reménységet ad a magyar nemzetnek. Bánné
dr. Gál Boglárka, a megyei közgyűlés elnöke
szólt arról, hogy a hangszer a magyarságunk
jelképévé vált. Nyiri Tibor, Szerencs város polgármestere beszédében elhangzott, hogy a
hangszer a magyar identitás megerősítésében
rendkívül sokat jelentett. A három napos prog-

Erdő Zoltán feledhetetlen koncertet adott.

IN MEMORIAM
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AZ ÉLET RÖVID ÉS MÚLANDÓ
Az utóbbi hónapokban e lap hasábjain visszatérnek egy-egy ember
életútját felidéző méltatások, akik
tevékenységükkel beírták a nevüket
a településünk társadalmi életébe,
munkájukkal kivívták a közösség elismeréséét, életük példaként szolgálhat a jövő nemzedékének és felhívja a figyelmet arra, hogy az
„…élet rövid és múlandó.” Az elmúlt héten szombaton érkezett a
szomorú hír, hogy 85 éves korában
váratlanul elhunyt Urbán Tibor, a
szerencsi 118.sz. Ipari Szakmunkásképző Iskola egykori igazgatója. Urbán Tibor születése Egerhez kötődik, ahol 1936. augusztus 4-én látta
meg a napvilágot, három gyermek közül a középsőként. Édesapja földműves, édesanyja háztartásbeli volt. Az általános iskolát Zaránkon végezte. Gyerekkora óta tanár szeretett volna lenni, ezért tanulmányait
szülővárosában a tanítóképzőben folytatta. Pályáját Taktaszadán
kezdte, ahol másfél évtizedet töltött. Itt találta meg a tantestületben
élete párját, Ilikét, akivel 1957-ben kötött házasságot. Ezt követően
rövidesen megszületett egyetlen gyermekük, Tibor. Munkáját odaadással, lelkiismeretesen, becsületesen és alázattal látta el. Tudását igyekezett folyamatosan gyarapítani a tanítás, valamint a gyerekek javára
fordítani. Hivatása mellett ifjúsági vezetőként, művelődési ház igazgatóként és a sportkör irányítójaként is alakította a település kulturálisés sport életét. Fiatalkorában évtizedeken keresztül a sportversenyek
aktív résztvevője volt: focizott, atletizált, asztaliteniszezett, amellyel
nagyban ösztönözte tanítványait. Minden tettével azon fáradozott,
hogy az emberek életkoruktól függetlenül jobban érezzék magukat.
1971-ben Szerencsre költözött a család. Tanulmányait folytatva 1972ben a Nyíregyházi Tanárképző Főiskolán szerzett tanári diplomát. Néhány év a művelődés- és pedagógia területen végzett politikai szerepvállalás után 1978-ban kinevezték a 118.sz. Ipari Szakmunkásképző
Iskola igazgatójának, a legnagyobb szakmai sikereket itt érte el. Töretlen lendülettel, elhivatottsággal, szakértelemmel fejlesztette az iskolát. Igyekezett szebbé, gazdagabbá tenni a nevelő-oktató, kulturális
és sportéletet. Tanműhelyek létrehozásával és a tantermek számának
növelésével megduplázta az iskola diákjainak létszámát, és egy minél
sokszínűbb iskola megteremtésére törekedett. Az ő munkájának is köszönhető, hogy az intézmény a térség szakoktatásának egyik bázisává
vált, szakmát adva évente fiatalok százainak. Hitvallása volt, hogy az

oktatáson túl nagy szükség van a tanulók érzelmi nevelésére és a személyes példamutatásra. Azt vallotta, hogy „Embernek lenni nagyon
nehéz, de másnak lenni nem érdemes.” A demokratikus vezetés híve
volt, a munkában élen járva, de mindig együtt gondolkodva a kollégákkal, a vezetőtársaival, a nevelőtestülettel és az intézet dolgozóival
érték el az eredményeket. Pedagógiai és közéleti munkájáért számos
elismerést kapott, amelyek közül a Kiváló Munkáért kitüntetésre, Ifjúságért Érdeméremre, a Pedagógus Szolgálati Emlékéremre, Szerencs
Város Közoktatásáért kitüntetésre, a Haza Szolgálatáért Érdemérem
Arany fokozatára, valamint a Magyar Köztársasági Bronz Érdemkeresztre volt a legbüszkébb. Címzetes igazgatóként mondott búcsút a
pedagógus pályának több mint negyvenkét év után, de még ezt követően is dolgozott óraadóként szeretett iskolájában. Nyugdíjba vonulásakor a kollégáitól és az iskolától így köszönt el: „Szép volt, érdemes volt, megérte!” Nyugdíjas évei alatt vette át az Eszterházy Károly
Egyetem Arany-, Gyémánt- és Vas okleveleit. Amíg erejük engedte feleségével együtt Szerencs társadalmi közéletének aktív szereplői voltak és állandó résztvevői a városi rendezvényeknek. Hobbija a horgászat volt, évtizedeken át lelkesen tevékenykedett a horgászegyesület
vezetőségében. Életében a családja központi szerepet töltött be. Felesége 2022. májusi haláláig boldog házasságban éltek. Szerető férj,
gondoskodó apa volt. Szeme fénye unokája Petruci, akit rajongásig
szeretett.
Fájó szívvel búcsúzom, emlékedet Szerencs megőrzi!
Szerencs, 2022. július 12.
Nyiri Tibor
polgármester

BÚCSÚZÁS
„Kit őriz a szívünk, nem hal meg soha
Kit lelkünkkel látunk, nem megy el soha
Amíg fülünkben cseng tisztán a hangja
Egy óvó szempár fentről minket figyel.”

Drága Ili és Tibi!
A több évtizedes barátságunk emlékeit
őrizve búcsúzom tőletek!
Mari
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EZER SZÉKELY LEÁNY NAPJA
A koronavírus-járvány miatt két év után újra
megtartották korlátozások nélkül az Ezer Székely
Leány Napját a Csíkszeredához tartozó csíksomlyói hegynyeregben. Az Ezer Székely Leány Napja
a székely népviselet, néptánc és népzene évente
megszervezett hagyományőrző találkozója,
amelyre rendszerint július első szombatján kerül
sor. Az évről évre megrendezett találkozó lehetőséget teremt a székely népviselet és népművészet értékeinek bemutatására, megőrzésére
valamint népszerűsítésére. Az idei évi esemény
június 2-án reggel 9 órakor kezdődött el a csíkszeredai Szabadság téren, ahol a székelyruhások
rövid közös tánc után vonultak ki Csíksomlyóra.
Az ünnepi szentmise 11 órakor kezdődött, majd
a köszöntőbeszédek után a hagyományőrző
néptánccsoportok előadásai következett. A
nagyszínpadon fellépett többek között a Hargita
Nemzeti Székely Népi Együttes, a székesfehérvári
Alba Regia Pulutyka Táncegyüttes, a hajdúnásási
Aranyszalma Néptáncegyüttes és a Szerencsen
is sokat vendégeskedő Bekecs Néptáncszínház.
A műsorok után a megjelenteket közös tánc,
népviseletmustra- és kiállítás, kézműves foglalkozások, ügyességi játékok valamint mesterségbemutatók várták. A 15 éves fennállásának évfordulójából az eseményre meghívást kaptak a
szerencsi Hajnali Néptánccsoport tagjai is. A csapat június 30-án indult reggel Szerencsről és a
késő délutáni órákban értek Nyárádszeredára
ahol Nyiri Tibor, Szerencs város polgármestere és
felesége látta vendégül őket erdélyi házukban.
„Korábban ígéretet tettem arra, hogy az Ezer
Székely Leány Napjára a feleségemmel együtt

A gyerekek nagyon élvezték a kirándulást. (Fotó: magánarchívum)

vendégül látom őket a hidegségpatakai házunkban. A kirándulás az Amábilis Alapítvány által
működtetett Szeretlek Szerencs! civil mozgalom
önkormányzati képviselőinek a támogatásával
valósult meg” – fűzte hozzá a városvezető. A
szállás elfoglalása után megismerkedtek a várossal, megkoszorúzták Bocskai István szobrát,
majd este a Bekecs néptáncegyüttes ifjú tagjaival
tartottak közös táncházat. A kirándulás második
napján megálltak Korondon és megtekintették
a fazekas boltok portékáit. Farkaslakán koszorút
helyeztek el Tamási Áron, Kossuth-díjas székely
magyar író síremléke előtt. A közel 600 kilométeres úton keresztülutaztak Székelyudvarhelyen,
Szentegyházán és a Hargita-hegységen. Csíkszeredán a Csíksomlyói Kegytemplom és Kolostorban fejet hajtottak a székely madonnaként ismert (egyesek Babba Mária a Napba öltözött
Boldogasszony-ként ismerhetik) Szűz Máriát a

kis Jézussal ábrázoló kegyszobor előtt. A csapat
estére érkezett meg Gyimesközéplokba, ahol a
szállás elfoglalása és a vacsora elfogyasztása
után megtapasztalták a helyiek határtalan vendégszeretetét, akik bemutatták a saját kultúrájukat, táncaikat és zenéjüket. A gyimesi csángók
ősei a 17-18. században székely és moldvai magyar falvakból vándoroltak ki. Három községük:
Gyimesfelsőlok, Gyimesbükk és Gyimesközéplok
a Tatros-folyó néhány száz méter széles, 30 km
hosszú völgyében és annak mellékágaiban, az
úgynevezett „patakokban” szétszórt házcsoportokban helyezkedik el. A gyimesi csángók a zárt
népi kultúrájuknak köszönhetően megőrizték a
székely paraszti műveltség archaikus vonásait. A
túra harmadik napján részt vettek az Ezer Székely
Leány Napja programsorozaton, amely felemelő
érzést volt számukra. A csapat június 3-án indult
vissza Magyarországra.

VENDÉGEK A SIMAI TÁBORBAN
A Szerencsi Városüzemeltető Non-Profit Kft.
fenntartásában lévő Simai Ifjúsági Tábor és Vendégház évek óta szerepel a környékbeli közkedvelt táborok listáján. Mi sem bizonyítja ezt jobban, minthogy vendégek az ország különböző
pontjairól érkeznek, többek között Debrecen,
Nyíregyház, Sárospatak és Budapest környékéről. Szerkesztőségünk kíváncsi volt arra, hogy a
pandémia után visszatértek-e már a kikapcsolódni vágyók a hegyek közé. A fenntartó kérKözel maximális kapacitáson üzemel a tábor.

désünkre válaszolva levélben arról tájékoztatott, hogy a szálláshely 2 db 2 fős és 5 db 3 fős
apartmannal, valamint 4 db 9 fős és 2 db 10 fős
apartmanházzal várja a kikapcsolódni vágyókat, melyek összesen 75 fő befogadását teszik
lehetővé. A vendégek többsége rendszeresen
visszatér a festői szépségű Simára. Nemcsak iskolák kedvelt táborhelyszíne évtizedek óta, hanem egyre több család kívánja felfedezni a térség adta kikapcsolódási lehetőségeket. Sport-

egyesületek számára minden adott egy sikeres
edzőtábor megszervezéséhez, míg cégek csapatépítő programjaihoz technikai eszközöket is
biztosítani tudnak. Az előző években, a járványhelyzet okozta nehézségek miatt kevesebben
tudtak ellátogatni a táborba, azonban idén, a
május 1-jei nyitásuk óta 429 főt fogadtak, több
mint 1000 vendégéjszakával. Az év hátralevő
részében is maximális kihasználtság mellet működik a létesítmény. A számokat tekintve ez 12
csoportot jelent, körülbelül 276 fővel és 1035
vendégéjszakával. Az Aranyosi-völgy és környéke számos látnivalót és programlehetőséget kínál. Kerékpártúrához 30 db bicikli áll a sportkedvelők rendelkezésére, míg a túrázni vágyók
ellátogathatnak a simai kilátóhoz, vagy követhetik a hosszabb távon kijelölt Kéktúra útvonalat. Az „Árpád közösségi háznak” és a nagy udvarnak köszönhetően főzőversenyek, kézműves
foglalkozások és sportesemények is lebonyolíthatók.
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FÓKUSZBAN A SZABÁLYSÉRTŐK
A Szerencsi Rendőrkapitányság munkatársai a nyári
időszakban is kiemelt figyelmet fordítanak a város illetékességi területén a közlekedési szabálysértők kiszűrésére. A rendőrök folyamatosan, több helyszínen
ellenőrizik a közlekedőket, amelynek elsődleges célja
a balesetek megelőzése, közlekedési szabályszegéseket elkövető járművezetők szankcionálása. A szerencsi
egyenruhások az utóbbi időben több sofőrrel szemben
intézkedtek, többek között azokkal, akik figyelmen kívül hagyták az elsőbbségadási, a kanyarodási, illetve
az előzési szabályokat. Ezek a szabálysértések a közúti
baleseteket előidéző okok között előkelő helyen szerepelnek, ezért a rendőrök a megelőzés érdekében az
elkövetkezendő időben is kiemelten ellenőrzik, majd
a közlekedőket. A rendőrség kéri, hogy a közúti tragédiák elkerülése érdekében a közlekedési szabályokat A kék furgon sofőrje nem adta meg az elsőbbséget a szemből érkező személygépkocsiknak. (Fotó: police.hu)
mindig tartsák be!

MAGYAR SIKER AZ OLIMPIAI
REMÉNYSÉGEK VERSENYÉN

Fábián Léna edzés közben.

Csehország negyedik legnagyobb városában, Plzenben rendezték meg
július 9-én a V4 országok rangos súlyemelői viadalát, amelyen több
versenyző is rajthoz állt hazánkból. Az Olimpiai Reménységek Versenye
(ORV) több sportágban is rendszeresen évenként kerül megrendezésre.
Az idei évi súlyemelői ORV, amely az utóbbi időben V4 elnevezéssel is
fut – mivel a visegrádi négyek vesznek részt rajta – az idén óriási magyar sikerrel zárult. A sporteseményen a Szerencs VSE sportolója Fábián Léna (fotónkon) is képviselte hazánkat és egyben városunkat.
A mindössze 16 éves Léna 76 kg-os súlycsoportban első helyezést ért
el. A szerencsiek ifjú titánja 60 kg-ot szakított és 80 kg-ot lökött, ezekkel az eredményekkel összetettben 140 kg-os teljesítménnyel kategóriájában az első helyezést szerezte meg. A csapatversenyt szintén a
magyarok nyerték. „Nagyon jó volt minden, remek érzés volt megtapasztalni, hogy nem egyénileg, hanem együtt küzdöttünk. Egyben ez
volt az első olyan versenyem is, ahol csapatban harcoltam. A társaság,
akikkel közösen képviseltük Magyarországot nagyon barátságosak és
befogadók voltak” – mondta Fábián Léna, a Szerencs VSE súlyemelőszakosztály versenyzője.

Lakossági

tés
apróhirde

INGATLAN

Építkezők figyelmébe! Lakásépítés,
felújítás, üzlethelyiségek teljes generálkivitelezése. Burkolás, térkő, homlokzati szigetelés. Garanciával és számlával! Bővebb információ: +36
(20) 440-8357.

VEGYES

Vásárolok képeslapokat, kitüntetéseket (jelvényeket, kitűzőket),
régi iratokat, porcelánokat, fém-, papírpénzeket (akár ömlesztve),
katonai dolgokat (kard, szurony, egyenruha), képregényeket, festményeket, diafilmeket (mesefilmeket), régi játékokat. Hagyatékok,
gyűjtemények azonnali, készpénzes felvásárlása! Hívására házhoz
megyek! Hívjon bizalommal! Tel.: +36 (30) 134-6205.
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KERESZTREJTVÉNY
Czilli Aranka Július című verséből idézünk:
„A kerítésdrótok között / kibújik és csókra kerekíti, / piros ajkát …”
VÍZSZINTES: 1. Az idézet folytatásának első része. 8. Régies hosszmérték. 10. A tátrai villamosvasút köznapi neve. 12. Hazai ismeretterjesztő társulat névbetűi. 13. Csípős paprikafajta. 14. Az idézet folytatásának második része. 16. Múlhatatlan. 17. A legnagyobb nevekből álló (sportcsapat),
angol kifejezéssel. 20. Zuhanni kezd! 22. Porszívózik,
felmos stb. 24. Európa része! 26. Bolgár uborkaleves
(az ARRA + OTT betűiből). 28. Az alapegység ezerszeresét jelölő idegen előtag. 30. Bagdad a fővárosa. 32. Salgótarján közelében él. 35. Arra a helyre.
36. Tévében vagy moziban látható széria. 39. A közelebbi.
FÜGGŐLEGES: 1. Görög sajtféleség. 2. Az Erzsébettel rokon női név. 3. Bankkártyát érvénytelenít. 4.
Feszítő eszköz. 5. Duna Televízió, röv. 6. A króm
vegyjele. 7. Így, latinul. 8. Üt a bokszoló. 9. Nem hozzáértő. 11. Angol nemesi előnév. 15. Lépegetős társasjáték indulómezője. 18. A reggae előfutára. 19.
Menyasszony. 21. Istállófiú eszköze. 23. Lakomán
részt vevő, régiesen. 25. Szolgál a kutya. 27. Rádiólokátor. 29. Talál. 31. Szőnyi …; néhai Jászai Mari-díjas színésznő. 33. Izland sportjele. 34. Hatvan percből
áll. 37. Omán határai! 38. Indíték.
EFEMER

Előző rejtvényünk megfejtése: „Vidám szemünk ne is lássa”. Megfejtőnk 1 db csokoládé csomagot nyert: Vangor István olvasónk. A fenti rejtvény
megfejtését augusztus 19-ig postázzák címünkre (3900 Szerencs, Rákóczi út 89.) vagy adják le a Szerencsi Polgármesteri Hivatal ügyfélszolgálatán.
A keresztrejtvény helyes megfejtői között 1 db 3.000 forint értékű csokoládé csomagot sorsolunk ki. A nyeremény átvehető a Szerencsi Polgármesteri Hivatal ügyfélszolgálatán.

Szerencsi Hírek 2022. augusztusi horoszkóp
Kos: III. 21. – IV. 20.
Augusztusban a Kosok álmodozni fognak egy ideig, és behódolnak a tökéletes életről alkotott elképzeléseiknek. Ebben az időszakban bizonyos, régóta fennálló akadályok is felszínre kerülnek.

Bika: IV. 21. – V. 20.
A Bika tele lesz szenvedéllyel, és sok
új szerelmi élménynek nézhet elébe.
Nyugodtságának és lelki békéjének köszönhetően pozitív energiákat fog terjeszteni környezetében.

Ikrek: V. 21. – VI. 21.
Az augusztus sok kiszámíthatatlan
fordulatot hoz az Ikrek számára, de
ezek csak irracionális alapokon fognak
állni. Ezért ne hagyja, hogy érzései elnyeljék, és
jobb, ha mindent előre átgondol, és racionalizál.

Rák: VI. 22. – VII. 22.
Augusztus kihívásokkal teli hónap lesz
számára. Elárulja az egyik legközelebbi
barátja, és ezért padlóra fog kerülni. Meg
fogja oldani a helyzetet, de egy ideig be kell zárkózni és mindent fokozatosan feldolgozni..

Oroszlán: VII. 23. – VIII. 23.
Az Oroszlánoknak az év legjobb időszaka lesz, köszönhetően domináns
bolygójuknak a Napnak. Nagyszerű lesz a
munkában, és kollégái, barátai felnéznek Önre. Figyeljen az ösztöneire…

Szűz: VIII. 24. – IX. 23.
A Szűz hangulati ingadozásokkal néz
szembe. Ez az időszak nem lesz ideális
olyan döntések meghozatalára, amelyek
racionális mérlegelést és belátást igényelnek. Másrészt az intuitív cselekedetek néha nem ártanak.

Mérleg: IX. 24. – X. 23.
Augusztusban a Mérleg nagyon társaságkedvelő lesz. Az empátia felébred
Önben, és ennek köszönhetően barátai
kedvenc mentora lesz. Ebben a hónapban mindent
megtenne másokért, együttérzései felerősödnek.

Skorpió: X. 23. – XI. 22.
Az augusztus a lendületet hozza a
Skorpióknak. Bármit elérhet ebben a
hónapban, amit célul tűzött ki. Hajlamos
lesz arra, hogy ne legyen tekintettel másokra, és
nincsenek határai, ami problémát jelenthet.

Nyilas: XI. 23. – XII. 21.
Augusztusban a Nyilasok nem lesznek
képesek abbahagyni a szabadságon és
az utazáson gondolkodását. Élvezni fogja
mind az egynapos kirándulásokat, mind a külföldi
tartózkodást.

Bak: XII. 22. – I. 20.
Az augusztus sok hangulati változást
hoz a Bakok számára. Úgy érezheti
magát, mintha egy érzelmi hullámvasúton
ülne, ez pedig nem lesz jó hatással a körülötte lévőkre vagy a partnerére.

Vízöntő: I. 21. – II.19.
Vad és nyugtalan lesz augusztusban.
Ennek oka azonban nem a munkahelyen kapott feladatok lesznek, hanem az a
túlzott igény, amelyet magával szemben támaszt.
Legyen türelmesebb saját magával.

Halak: II. 20. – III. 20.
Augusztus lesz a Halak számára a szeretet igazi hónapja, és erősen érezni
fogják a Vénusz hatását. A párkapcsolatban
élő egyének romantikusak és odaadóak lesznek,
míg az egyedülállók flörtölnek.
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Helyi kezdeményezésre a lelkes ondi lakosok az idén szalmafigurákat állítottak
a község határában. A látványosságal bárki boldogan és önfeledten fotózkodhat, szelfizhet.

