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a korlátozó rendeletek
miatt ugyan az ilyenkor
szokásos nagyszabású ün-
nepség sorozat elmaradt,
de az Önkormányzat szűk
körben megemlékezett a
jeles eseményről. cikkünk
a 6. oldalon olvasható.
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Megújul 
a piac

a Zöld Város projekt része-
ként megújul a Kisvásár-té-
ren található piac. az épít-
kezés ideje alatt az egykori
cukorgyár területén várják
a vásárlókat szombaton-
ként. cikkünk a 3. oldalon
olvasható.



Szerencs Város Önkormányzata nevében Nyiri Tibor polgármester, dr. Gál
András alpolgármester és dr. Barva Attila jegyző koszorút helyezett el a
szerencsi izraelita temető emléktáblájánál április 16-án, a holokauszt ál-
dozatainak magyarországi emléknapján. 1944-ben ezen a napon kezdő-
dött a hazai zsidóság gettóba zárása. Az emléknapon a csaknem hat-
százezer magyar, többségében zsidósága miatt üldözött és meggyilkolt
áldozatra emlékezünk 2001 óta.

Csepely Jánosné március 26-án ünnepelte 90.
születésnapját, Kutas Gáborné pedig április 5-
én töltötte be a kilencvenedik életévét. Nyiri Ti-
bor Szerencs polgármestere – a szükséges óv-
intézkedések mellett – április elején kereste fel
az idős asszonyokat, és átadta az Orbán Viktor
miniszterelnök jókívánságait tartalmazó emlék-

lapot, valamint virágot és szerencsi édességeket
tartalmazó csomagot. Az ünnepeltek örömmel
fogadták a megemlékezést és az ajándékokat. 
Dezső Gyuláné született Dékány Irén a Sze-
rencsi Idősek Otthona lakója, ő május 2-án tölti
be 90. életévét. Születésnapja alkalmából a ve-
szélyhelyzet miatt érvényben lévő biztonsági

intézkedéseket figyelembe véve Nyiri Tibor
Szerencs város polgármestere telefonon kö-
szöntötte fel őt és ebben a formában közvetít-
tette neki Orbán Viktor miniszterelnök emlék-
lapján szereplő jókívánságokat. A veszélyhely-
zet után személyesen is felkeresi majd az ün-
nepeltet.
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SZületéSnapoSoK KÖSZÖntéSe
A járványügyi veszélyhelyzet idején sem feledkezhet meg az önkormányzat szépkorú polgárairól:

MegeMléKeZéS a 
holoKauSZt eMléKnapján

Szerencs Város 
Önkormányzata 

nevében 

szeretettel köszöntöm
az Édesanyákat,
Nagymamákat, 
Dédmamákat 

a közelgő 
Anyák Napja 
alkalmából!

Nyiri Tibor
Szerencs polgármestere

Csepely Jánosné Kutas Gáborné Dezső Gyuláné



A zöld város projekt egyik nagy volumenű eleme a Kisvásár-téren ta-
lálható piac és környékének a megújítása. A munkaterület átadása
megtörtént, a kivitelező részére. Ezt követően elkezdődnek a bontási
munkák. A meglévő tető mellé belső elárusítóhelyek kialakításával
épületet emelünk, mosdókat, mellékhelyiségeket alakítunk ki. A piac
mögött lévő aszfaltozott terület is új burkolatot kap. A jelenlegi bur-
kolatot megújítjuk, további ötven új parkolóhelyet alakítunk ki és nö-
veljük a piac területén a zöldterület nagyságát. A tervezés során kie-
melt figyelmet fordítottunk arra, hogy a lakossági igényeknek megfe-
lelően javítsuk a szolgáltatás minőségét – tájékoztatott Nyiri Tibor
polgármester. A projekt keretében megújul a Deák Ferenc utca. A be-
ruházás időtartama alatt korlátozott parkolási lehetőség áll majd ren-
delkezésre az építkezés területén. A kivitelező szalagokkal jelöli majd
a lezárt területeket, ezért biztonságosan a Huszárvár utcában és a
Bajcsy-Zsilinszky utcában helyezhetők el a gépjárművek, de ebben az
időszakban célszerűbb a helyben lakóknak gyalog megközelíteni a
környéken lévő üzleteket.

A szerencsiek az átalakítás ideje alatt sem maradnak piac nélkül. Az
átépítés idejére az egykori cukorgyár területére költöztetjük az árusító
helyeket. Április 25-én már itt várták a vevőket az árusok. A behajtás
a 37-es számú főút felől, a régi cukorgyári nagykapun történik, itt az
utat szalagokkal vagy kordonokkal jelöljük ki külön bejáratot biztosítva
az autó- és gyalogosforgalomnak. A vásárlók a terület hátsó részén
parkolhatnak, itt akár száz személygépkocsinak is elegendő a hely. 
Az árusoknak is előnyére válik a változás, hiszen a standjaikhoz közel
tudják leállítani gépjárművüket, így az áru mozgatása is egyszerűbbé
válik – mondta Nyiri Tibor. A nyitva tartás nem változik: 5 és 12 óra
között várják a vásárlókat a jelenlegi járványügyi szabályok betartá-
sával 9-és 12 óra között csak 65 év felettiek tartózkodhatnak az ide-
iglenes piacon, az egykori cukorgyár területén.
Az új helyszínnel kapcsolatban kérdéseikkel keressék a Szerencsi Vá-
rosgazda Nonprofit Kft. munkatársait a (0647)361-308-as telefonszá-
mon, akik készséggel állnak az Önök rendelkezésére.

VEA

Szerencs Város Önkormányzata a „Települési környezetvédelmi infrastruk-
túra-fejlesztések” című pályázatnak köszönhetően három ütemben valósítja
meg a város belterületének védelmét, belvíz és helyi vízkár veszélyeztetett-
ségének csökkentését szolgáló vízelvezető rendszer fejlesztését. A projekt
az élhető települési környezet kialakítását, a természetes és épített környe-
zet védelmét, valamint a lakosság életminőségének, környezeti viszonyainak
javítását szolgálja, melynek eredményeként nő a település népességmeg-
tartó ereje. – A szerződéskötés az idei év elején megtörtént, februárban a
munkaterületeket is átadtuk – tájékoztatott Nyiri Tibor. A kivitelező május
elején kezdi el a beruházást, ami várhatóan az év végére befejeződik – tette
hozzá a polgármester. Az első ütemben az ondi árokrendszer fejlesztésének
a részeként a belterület védelmét szolgáló övárok építését és a rossz mű-
szaki állapotban lévő burkolt és földmedrű vízelvezető árok felújítását és
újra méretezését végzik el a szakemberek. A második szakaszban a Ma-
lom-ároknál dolgoznak majd az emberek és a gépek, ahol a település beé-
pített keleti lejtőiről lezúduló csapadékvíz összefogása, szabályozott elve-
zetése, a közbenső befogadóig a meglévő árok bővítése a feladat. A cél az
út szerkezetének kimosódás miatti károsodásának megelőzése valamint,
hogy megakadályozzák a hordalék közlekedési felületre történő jutását.

Ezen felül a tervezett kerékpárút védelme is fontos szempont. A harmadik
fázisban a Diós-árok rendszerének fejlesztését végzik, a várkerti tó vízleve-
zető csatornájának rendezésével. Megtörténik a belterület védelmét szolgáló
elválasztott rendszerű csapadékvíz elvezető csatorna átépítése, ami érinti
az Arad utcai árokszakaszt. A beruházás összege 150 millió forint, mely 
Európai Uniós támogatásból valósul meg. VEA
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a cSapaDéKVÍZ biZtonSágoS
elVeZetéSéért

aZ épÍtKeZéS iDŐtartaMára
KÖltÖZiK a piac



Nyiri Tibor Szerencs polgármestere felelősséget
érezve a szerencsiek és ondiak egészségének a
megőrzéséért a lakosság védelmében az ün-
nepre elrendelte a Rákóczi-vár és a várkert va-
lamint a Tatay Zoltán Sporttelep lezárását. A
szigorításokat a szerencsiek tudomásul vették
és felelősségteljesen betartották. Ennek kö-
szönhetően az ünnepi hétvégén üresek voltak
az utcák és a közterületek, aki tehette ottho-
nában szűk családi körben töltötte a húsvétot.
A kedvező tapasztalatok alapján Szerencsen a
következő hétvégén is érvényesült az ünnep
alatt bevezetett rend és a polgármester a vá-
roslakók egészségének védelme érdekében fel-
hívta a figyelmet a szabályok szigorú betartá-
sára: piacra, üzletekbe és intézményekbe való
bejutás és ott tartózkodás során, valamint a
közterületeken az egymástól való két méteres
távolság betartására Ehhez hozzátette: a köz-
területeken továbbra is tilos a gyülekezés és a

csoportosulás. Az üzletek – kivéve az élelmi-
szert, illatszert, drogériai terméket, háztartási
tisztítószert, vegyi árut és higiéniai papírtermé-
ket árusító boltok, továbbá a gyógyszertárak,
gyógyászati segédeszközt forgalmazó kereske-
delmi egységek, valamint az üzemanyagtöltő-
állomás – 15 óráig fogadhatják a vásárlókat. Te-
hát a dohányboltok is zárva tartanak 15 óra
után. A piacon 9-12 óra között csak 65 éven fe-
lüliek vásárolhatnak. Április közepén az ember-
ek nehéz helyzetét kihasználva csalók is meg-
jelentek a városban. Ismeretlen személyek ke-
restek fel telefonon idős embereket és az ön-
kormányzat nevében ajánlották fel bevásárlás-
hoz a segítségüket. A városvezető ilyen jellegű
megbízást nem adott, ezért feljelentést tett a
Szerencsi Rendőrkapitányságon, ahol nyomo-
zást indítottak az elkövetők felkutatására. Nyiri
Tibor továbbra is kéri a szerencsi és ondi lako-
sokat, hogy idegeneket ne engedjenek be ott-
honukba és kellő óvatossággal kezeljék az isme-
retlenektől érkező hívásokat. Ha segítségre van
szükségük, akkor tárcsázzák a korábban meg-
adott telefonszámokat: a házi segítségnyújtó
szolgálat a (+3647)777-052 és a Szociális és
Gyermekjóléti Alapszolgáltatási Központ a
(+3647)362-647-es számon érhető el munka-
időben, illetve az önkormányzat munkatársa a
(+3620)472-4601 számon munkaidőn kívül is
hívható. Fontos, hogy segítséget csak az ismert
gondozóktól fogadjanak el! A polgármester arra
kéri a város lakóit, hogy legyenek óvatosak és
amennyiben ismeretlenek jelentkeznek, hívják
a 112-es segélyhívó számot és tegyenek beje-

lentést. Az elmúlt hetekben a polgármester
közleményben tájékoztatta a lakosságot arról,
hogy egy esetben városunkban is felmerült a
koronavírus-fertőzés gyanúja, azonban igazol-
ható forrásból szerzett tudomást arról, hogy a
fertőzés gyanújával érintett személynél elvég-
zett tesztek negatív eredményt mutattak, így
április végén városunkban még nincs koronaví-
russal igazolt fertőzött személy. VEA
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A járványveszélyre való tekintettel a Szerencsi
Járási Hivatal Foglalkoztatási Osztályának kihe-
lyezett ügyfélfogadása szünetel – olvasható a
közleményben. A koronavírus miatt sokan el-
vesztették az állásukat. A közigazgatásban jár-
ványvédelmi okokból bevezetett személyes
ügyfélfogadással kapcsolatos korlátozások miatt
a megszokottól eltérő ügymenetre kell számíta-
ni, ha valaki munkanélküli ellátást szeretne igé-
nyelni. Felhívták a figyelmet arra, hogy a lakhely
szerint illetékes foglalkoztatási osztályon kell in-
tézni az álláskeresőként való nyilvántartásba vé-
telt. Mivel azonban itt is megtörtént a korona-
vírus-veszélyhez kapcsolódó intézkedésekre tör-
ténő átállás, így mind az álláskeresők, mind a
munkáltatók esetében elsősorban az elektroni-
kus, ügyfélkapun történő ügyintézést javasolják,
az álláskeresők nyilvántartásba vétele, az idő-
pontfoglalás ezeken a lehetőségeken keresztül
történik. Abban az esetben, ha az ügyfél nem
rendelkezik az elektronikus kapcsolattartás le-
hetőségével, úgy egy igazolást kap a megjele-
néséről és egy későbbi időpontban folytatják le
az eljárást. Az ügyfelek visszahívása a törvényi
szabályozásban foglaltak alapján legalább 3 hó-
napra történik, elkerülve ezzel a személyes meg-
jelenéseket, csökkentve a vírus terjedését.

KoronaVÍruS elleni VéDeKeZéS
SZerencSen

Mi a teenDŐ lejárt
MŰSZaKi ViZSga eSetén?

Orbán Viktor Magyarország miniszterelnöke április 9-én jelentette be a koronavírus-járvány miatt elrendelt kijárási korlátozást
határozatlan időre meghosszabbítja. Arról is döntés született, hogy külön jogosítványt kaptak a polgármesterek, hogy
húsvét idejére a saját településükre nézve további speciális, szigorító szabályokat alkothatnak meg és vezethetnek be.

Nemcsak a személyi okmányok nem járnak le a kormány által kihirdetett
veszélyhelyzet ideje alatt, műszaki vizsgára sem kötelező vinni a gépjár-
műveket. Azt mindenképpen tudni kell, hogy a magyar állampolgárok
Magyarország területén hatályos valamennyi hivatalos, március 12-ét kö-
vetően lejáró okmánya a veszélyhelyzet megszűnését követő 15 napig
érvényes. Ez azt jelenti, hogy amíg a veszélyhelyzet tart, nem kötelező
műszaki vizsgára vinni az autókat, azonban a szakemberek mégis azt
ajánlják, hogy aki teheti vigye el a gépjárművet valamelyik vizsgaállo-
másra. A későbbiekben ezzel elkerülhető a hosszabb várakozás és az au-
tónkkal is biztonságosan közlekedhetünk.

SZünetel 
a KihelYeZett

ügYFélFogaDáS
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– A projekt célja, hogy a kiépítésre kerülő kerék-
párutak a meglévőkhöz csatlakozva, összefüggő
kerékpáros hálózatot alkossanak, továbbá a
fenntartható közlekedés feltételeit megteremtő
és megerősítő fejlesztések valósuljanak meg a
belterületen és a településrészek között – vála-
szolta lapunk kérdésére a város polgármestere.
Nyiri Tibor közölte: a fejlesztés párhuzamosan

három építési szakaszban valósul meg. A kivite-
lező műszaki ütemezés alapján a következő egy
hónapban a bontás után a szerkezetkiépítés sza-
kasza következik. Az első részben az Ond felől
érkező kerékpárút folytatódik az Ondi út páros
oldalában a Malom utcáig (Veres Péter utcától
az Ondi út 2. számig, tovább haladva a Malom
utca 3 számig) az elbontásra kerülő gyalogos jár-

da helyén több mint egy kilométer hosszúságban
átlagban 2,75 méteres aszfaltpályához 50 cm-es
padka csatlakozik. A beruházás magában foglalja
a földmunkákat, cserjék és a bozót irtását, asz-
faltozást, kapubejárók helyreállítását és a szegély
építését. A második fázisban a Malom utca és
Magyar utca burkolatának a felújítása történik
285 méter hosszúságban. Itt a két irányú kerék-
pározás a felújított, 3,5 méter széles, kétoldali
padkával ellátott útpályán folytatódik a 37-es fő-
útig kerékpáros nyom felfestésével. A harmadik
építési szakaszban a 37. sz. főút déli oldalán Sá-
toraljaújhely irányába épül 1,5 km hosszúságban
két irányú kerékpárút kezdő pontja a cukorgyári
körforgót követő gyalogátkelőhely fogadó járdá-
ja (PENNY felőli oldal). Ettől a kezdőponttól a
gyalogos és kerékpáros forgalom az állami út ki-
emelt szegélyéhez csatlakozik biztonsági sáv ki-
alakításával és korlát védelemmel. A 210 méteres
útszakaszt követően egy jobbra ívvel válunk el a
37-es főút burkolatának a szélétől és árok keresz-
tezések, továbbá Szerencs-patak feletti kerékpá-
ros híd építésével összesen 1250 m hosszon, a
Keleti Iparterület mentén épül ki a két irányú ke-
rékpárút Szerencs-Mezőzombor közigazgatási
határig, aminek a szélessége 2,25 méter aszfalt
pálya + kétoldali 0,55 cm padka kétoldali védő-
korláttal – tájékoztatott a polgármester. Kérdé-
sünkre válaszolva Nyiri Tibor közölte, hogy a ki-
vitelezés érint közmű műtárgyakat, aknákat, föld
alatti kábeleket és kapubejárókat, a közterületen
lévő növényzetet. Az építkezést követően a te-
rületeken a helyreállítás megtörténik, a beruhá-
zással biztonságosabbá válik a kerékpáros köz-
lekedés városunkban.

KeréKpárutaK épülneK
– biZtonSágoSabbá VáliK a KÖZleKeDéS
Fenntartható települési közlekedésfejlesztés megnevezésű pályázaton elnyert 500 millió forint vissza nem térítendő eu-
rópai uniós támogatásból valósul meg Szerencsen a biztonságos kerékpáros közlekedés feltételeinek javítása, korszerű-
sítése.
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Nyiri Tibor polgármester, Gál András alpolgár-
mester és Szabó István képviselő koszorúztak
április 20-án a Népháznál, Bocskai István bronz
szobránál. Az eseményen a polgármester rövid
múltidézést tartott, aminek során hangsúlyozta,
hogy ezekben a vészterhes időken is kötelessé-
günk visszaemlékezni nagyjainkra, akik formál-
ták történelmünket. Hozzátette: Bocskai István
nemzetegyesítési törekvései példaként állnak
előttünk, hiszen ma is össze kell fognunk a bol-
dogulásunk érdekében. Nyiri Tibor a képviselő-
testület nevében fejezte ki köszönetét azoknak
a személyeknek, akik az idén Szerencs Város
Napja alkalmából kitüntetésben részesülnek a
közösségért tett munkájuk elismeréseként. Az
érintettek a díjakat ünnepélyes keretek között
egy későbbi időpontban veszik majd át.

„Szerencs Város Díszpolgára” kitüntető címet
Szerencs Város önkormányzata Dr. Sütő Szil-
veszternek ítélte oda, aki hosszú ideje házior-
vosként dolgozik Szerencsen. Munkáját mindig
nagy felelősséggel, odaadással, szívvel-lélekkel
végzi. Gyógyító munkájában felhasználja a le-
gújabb ismereteket, a szaklapok által nyújtott
és javasolt újdonságokat. Közéleti tevékenysé-
ge is elismert. A háziorvosokat és az egészség-
ügyi dolgozókat összefogva, irányítva városi fő-
orvosként is végezte a munkáját. Több cikluson
keresztül önkormányzati képviselőként szolgá-
lata a lakosságot. Hathatós közreműködésével
utak, járdák épültek. Két éve a Beteg Gyerme -
kekért Alapítvány elnökeként lelkiismeretes
missziós munkát végez. Rendszeresen jótékony-
kodik, intézmények, iskolai közösségek, alapít-
ványok munkáját segíti pénzadománnyal. 

„Pro Urbe Szerencs” kitüntetést Dr. Gaál Ernő
érdemelte ki, aki Szerencsen élő író, költő. Kö-
zépiskolai tanulmányai után több felsőfokú vég-
zettséget szerzett. 1981 óta a város lakója.
Munkahelye a Szerencsi Rendőrkapitányság
volt, ahol előbb nyomozói, bűnügyi osztályve-
zetői, igazgatásrendészeti osztályvezetői és ka-
pitányságvezető-helyettesi feladatokat látott el,
de tanított a rendészeti szakközépiskolában is.
Írói, költői munkássága során számtalan verset,
novellát, elbeszélést írt. Ezek különböző anto-
lógiákban és sajtóorgánumokban láttak napvi-
lágot. (Szerencsi Hírek, Koszorú, Délibáb, Tisza-
hát) Dr. Gaál Ernő 1996-2002 között a Hegyaljai
Alkotók Társulásának az alelnöke volt, a követ-
kező tíz évben pedig a civil szervezet vezetője-
ként tevékenykedett. Ez idő alatt tizenkét an-
tológiát adtak ki, amelyek közül sikert aratott a
„Nyitott kapuk előtt” címet viselő összeállítás.
Ezt az alkotást nagyra értékelte és megköszön-
te Orbán Viktor, Magyarország miniszterelnöke,
Pálinkás József, az MTA elnöke, valamint Tőkés
László, a Királyhágómelléki református egyház-
kerület püspöke. A Hegyaljai Alkotók Társulása
több nagyszabású rendezvényt tartott fennál-
lásának különböző évfordulói alkalmából. Ezek
közül kiemelkedik a 2001-ben tartott „Hat éve
hatunk” kulturális találkozó, amely az általános
vélekedés szerint két nap erejéig Magyarország
kulturális fővárosává tette Szerencset. Ennek is
köszönhető, hogy a Hegyaljai Alkotók Társulása
2003-ban megkapta a „Szerencs város közmű-
velődéséért” kitüntetést. A szervezet folyama-
tosan pályázatokat írt ki, a legjobbnak ítélt iro-
dalmi és képzőművészeti pályaműveket erkölcsi
és tárgyi jutalomban részesítették. 

„Szerencs Város Közszolgálatáért” elismerést
Kretovics István, és Morvai Zoltán érdemel-
te ki. Kretovics István vállalkozása hosszú évek
óta a városhoz köti. A lakosság nagy megelé-
gedésére végzi kisgépek javítási-, felújítási
munkáit. Vállalkozásában közel 10 ember szá-
mára biztosít foglalkoztatást. Fénydekorációi
évek óta díszítik városunkat ünnepeken, illetve
fesztiválokon (húsvét, karácsony, csokoládé
fesztivál), sokszor ellenszolgáltatás nélkül.
2019-ben Guinness rekordok könyvébe került a
szerencsi szarvasfogat, ami szintén az ő érde-
me. Különleges tevékenységet is folytat, mint
például ágyúöntés. Munkái megtalálhatók az
ország sok településén és a nagyvilág számos
pontjára is elkerülnek, mindezzel öregbítve vá-
rosunk hírnevét. 
Morvai Zoltán évtizedek óta végzi edzői tevé-
kenységét a Szerencsi Súlyemelő Szakosztály
élén. Szerencs város és a környező települések
sportot, súlyemelést szerető gyermekei, felnőtt-
jei, szülők, szurkolók szemében példakép. Edző-
ként és versenyzőként több magyar bajnoki cím
fémjelzi tevékenységét. A Magyar Súlyemelő
Szövetség elismert szakembere. Neve fémjelzi
a Szerencsen megrendezett Országos Junior Sú-
lyemelő Bajnokság. Tanítványai több rangos
versenyen képviselik Szerencset, igen szép
eredményeket elérve. Személyisége, szerénysé-
ge, elhivatottsága, eredményei, áldozatvállalása
elismerést érdemel. 
Szerencs Város Önkormányzatának Képviselői-
testülete „Szerencs Város Tiszteletbeli Polgára”
kitüntető címet adományozott: Cs. Nagy Zol-
tánnak, aki a hajdúszoboszlói Bocskai István
Hagyományőrző Egyesület elnöke. Tanári pályá-
ja mellett Bocskai István fejedelem történeté-
nek kutatása tölti ki az életét, és az egyesület
alapvető célja is a fejedelem örökségének és a
szabadságharc hagyományainak ápolása. Állan-
dó résztvevője Szerencs város rendezvényeinek.
Kardos Ferencnek, Rozsnyó korábbi polgár-
mesterének, aki 2002-ben elnyerte a „Pro Urbe
Szerencs” elismerést. Miután leköszönt a pol-
gármesteri tisztségről, továbbra is sokat tett
Szerencs és Rozsnyó testvérvárosi kapcsolatá-
nak ápolásáért. Napjainkban nyugdíjasként a
Rozsnyó Partnervárosaiért Polgári Társulás el-
nökeként tevékenykedik. A szervezet nevéhez
fűződik a Rozsnyói Malom képzőművészeti al-
kotótábor szervezése, amelyen szerencsiek is
részt vesznek. Aktív kapcsolatot ápol a sze -
rencsiekkel, gyakran látogat el városunkba a kü-
lönböző testvérvárosi rendezvényekre.

renDhagYó eMléKeZéS a VároS napján
Szerencs Város Önkormányzata 1998 óta minden évben megünnepli Szerencs Város Napját április 20-án, emlékezve arra,
hogy 1605. április 17-20 között itt tartottak országgyűlést, amin Bocskai Istvánt Magyarország fejedelmévé választották.
Idén az ilyenkor szokásos nagyszabású ünnepség sorozat a koronavírus-járvány veszélyhelyzet miatt elmaradt ugyan, de a
város vezetői szűk körben fejet hajtottak a fejedelem emléke előtt. 
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Március 8-tól látogatási tilalmat vezettek be,
március 19-től pedig az Országos Tiszti Főorvos
rendeletének megfelelően teljes kijárási tilalom
lépett életbe határozatlan időre. Ennek alapján
idegenek nem tartózkodhatnak az intézmény
területén, a lakók pedig nem hagyhatják el az
otthont. A hozzátartozók heti egy alkalommal
zárt csomagolású termékeket vihetnek szeret-
teiknek, azonban a kordont ők sem léphetik át.
Folyamatos a takarítás és fertőtlenítés az ott-
honban. Kialakításra kerültek az izolációs szo-
bák, összesen nyolc ilyen egységet hoztak létre
az intézményben. Ide azok a gondozottak ke-
rülnek vissza, akiknek kórházi ápolás vagy
egyéb orvosi kezelés miatt el kellett hagyniuk
az otthont. Naponta mérik a lakók és dolgozók
testhőmérsékletét, hogy ezzel is szűrjék az

esetleges betegségeket. Ebben nagy segítséget
nyújt az Oroszlán Gyógyszertár által felajánlott
érintésnélküli lázmérő, a lézeres eszközzel
ugyanis biztonságosan és gyorsan végezhető el
az ellenőrzés. Annak érdekében, hogy a vírus
bekerülésének esélyét minimálisra csökkentség
csak alapos fertőtlenítő eljárás után léphetnek
be a dolgozók is az épületbe. Kontra László az
intézmény igazgatója arról adott tájékoztatást,
hogy a védőfelszerelések, a szájmaszk és a
kesztyű a következő két hónapra elegendő

mennyiségben rendelkezésre áll. Arra az esetre
is kidolgozták a megfelelő stratégiát, ha az óv-
intézkedések ellenére is előfordulnának megbe-
tegedések a városban. Ekkor az intézmény mi-
nimálisra csökkentené az érintkezést a külvilág-
gal, csomagok fogadására sem lenne lehetőség
és a főbejáratot is lezárnák. Az intézmény kü-
lönösen nagy veszélynek van kitéve a vírusfer-
tőzés esetén, ezért az alkalmazottak megfeszít-
ve azon dolgoznak, hogy a minimálisra csök-
kentsék ennek az esélyét. VEA

óVintéZKeDéSeK 
aZ iDŐSeK otthonában

A Szerencsi Idősek Otthona minden in-
tézkedést maradéktalanul megtett an-
nak érdekében, hogy a koronavírus-
járvány által legveszélyeztetettebb
korosztályba tartozó lakók egészségét
megőrizzék. 

Benkő Tibor, honvédel-
mi miniszter április 21-
én arról tájékoztatta az
országban működő idő-
sek otthonainak veze-
tőit, hogy felajánlják a
lehetőségét a bentlaká-
sos intézmények összes
helyiségének a Magyar
Honvédség által törté-
nő térítésmentes fer-
tőtlenítésre. A Szerencsi
Idősek Otthona vezető-
sége a fenntartó önkor-
mányzattal egyeztetve úgy döntött, hogy él azzal a lehetőséggel, amit a Magyar Honvédég aján-
lott fel az országban működő idősotthonoknak: összehangoltan, szigorú eljárási rend alapján
egy teljes körű fertőtlenítést végeznek el a katonák. Szerencsen ezt május 18-19-20-ára üte-
mezték. A két főépület mellett a C tömb, a bútorok és eszközök valamint az udvar vegytisztítása
is megtörténik. A beavatkozást a debreceni Bocskai István Lövészdandár egysége hajtja végre.
Ezeken a napokon az összes dolgozó segíti a betegek mozgatását. Kontra László igazgató felhívja
a hozzátartozók figyelmét, hogy ebben az időintervallumban nincs lehetőség csomagok foga-
dására, valamint a kordon sem közelíthető meg. A fertőtlenítéssel fékezzük a koronavírus-jár-
vány terjedését, növeljük az otthon lakóinak és dolgozóinak a biztonságát.

A koronavírus-járvány legveszélyeztetettebb
társadalmi csoportja az idősebb korosztály.
A Szerencsi Idősek Otthonában a lakók
egészségének védelme érdekében a dolgo-
zóknak a ki- és belépéskor, a gondozottak-
nak pedig naponta többször mérik a testhő-
mérsékletét. Nyiri Tibor Szerencs polgármes-
tere az Oroszlán Gyógyszertár jóvoltából áp-
rilis 15-én érintésnélküli lázmérőt adott át
Kontra Lászlónak, az intézmény igazgatójá-
nak.

KatonáK FertŐtlenÍteneK

érintéSMenteS
láZMérŐ

ajánDéKba



A Zempléni Fradisták szurkolói csoport csatlakozva a
Szurkolók Magyarországért mozgalomhoz adomány-
gyűjtést szervezett Szerencsen. A csoport vezetője, Ka-
rajz Balázs (fotónkon balról az első) felhívást tett közzé
a közösségi oldalon, hogy adománygyűjtést szervez a
helyi idősek otthonának és a mentőállomás dolgozói-
nak. A csoport tagjai fogékonyak voltak a kezdemé-
nyezésre és a felhívást követően 4-5 nappal már át is
adták az említett helyeken az adományaikat, ami tar-
tósélelmiszerből, mosószerből, gyümölcsből, üdítőből,
ásványvízből és fertőtlenítő szerekből állt. A közel
150.000 Ft összértékű csomagokat nagy szeretettel fo-
gadták a mentők és a Szerencsi Idősek Otthonának ve-
zetője. – Fontosnak tartjuk, hogy segítsünk ebben a
nehéz helyzetben és biztatatunk, buzdítanunk minden-
kit, hogy aki teheti cselekedjen hasonlóan. Az adomá-
nyozás nem áll meg, hiszen tervezzük a további akciókat, más szervezetek megkeresését. Addig is mindenki vigyázzon magára és aki teheti maradjon
otthon! Hajrá Magyarország! Hajrá Ferencváros! – köszönt el olvasóinktól tájékoztatója végén Karajz Balázs, a szurkolói csoport vezetője.

hírekhírek AKTUÁLIS8 SZERENCSI

aDoMánYoZtaK a FraDi SZurKolóK

A karitász – a katolikus egyház hivatalos segélyszervezete – januárban
húsz főre bővült Szerencsen. A segítő közösség az elmúlt időszakban is
végezte karitatív tevékenységét.
– Minden évben két nagy tartós élelmiszer gyűjtést szervezünk: advent
és a nagyböjt idején. A járvány miatt a nagyböjti programunk online ado-
mányozássá alakult. A Főegyházmegyei Karitász Központ segítségével
juttatunk el ajándékokat a nehéz helyzetben lévő családokhoz – közölte
lapunk érdeklődésére Iván Erika. A Szerencsi Karitasz szervezet vezetője
ehhez hozzátette: a speciális helyzetre való tekintettel a karitatív szer-
vezetek országos összefogás keretében létrehozták a 1357 es adomány-
vonalat, illetve a www.karitasz.hu oldalon is adakozhatnak a segíteni
szándékozók. A befolyt összegből jutott Szerencsre is, ahol eddig 150
csomagot osztottak szét az önkéntesek. A nagyböjti tevékenység átala-
kult vészhelyzeti gyűjtéssé, így enyhíteni tudtuk a családok nehéz hely-
zetét. Példa értékű összefogás alakult ki a helyi katolikus iskolával és civil
szervezetekkel, aminek köszönhetően gyerekeknek, időseknek, mozgás-
korlátozottaknak fogyatékkal élő fiataloknak is segíteni tudtunk. Iván
Erika lapunk hasábjain is köszönetét fejezi ki a segítségnyújtásért a Fő-

egyházmegyei Karitasz Központnak, a helyi csoportoknak és Bolyai János
Katolikus Általános Iskola dolgozóinak és minden adományozónak.

a SZerencSi KaritaSZ SegÍtett 
a cSaláDoKnaK

A koronavírus-járvány az egészségügyi kockázat mellett súlyos gazdasági
következményekkel is jár. Sokan kerültek nehéz helyzetbe az elmúlt idő-
szakban, akiknek jól jön minden segítség. Szerencs Város Önkormányzata
ezért úgy határozott, hogy 360 ezer forintot különít el a képviselői alap-
ból azért, hogy támogassák a rászorult családokat. Az összegből hetven,
tartós élelmiszereket és tisztítószereket tartalmazó csomagot állítottak
össze, amit a képviselő testület tagjai személyesen juttattak el az érin-
tetteknek. A termékeket a helyi kiskereskedésekben vásárolták meg,
hogy támogassák a vállalkozásokat is.

ajánDéK
a ráSZorulóKnaK
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Az elmúlt hónapokban Szerencs Város Önkor-
mányzata által sikeresen elnyert EFOP pályázat-
nak köszönhetően teljesen megújult a Rákó czi-
várban a gyermekkönyvtár. A munkák február
közepén kezdődtek és áprilisra befejezték a ki-
vitelezést. „A könyvtári intézményrendszer ta-
nulást segítő infrastrukturális fejlesztése Sze-
rencsen" című projekt keretében 120 millió fo-
rintot nyert el az egész életen át tartó tanulás-
hoz szükséges infrastrukturális feltételek meg-
teremtésére. A cél, hogy erősödjön a könyvtári
intézményrendszer, mint tudásbázis szerepe és
jelentősége. A beruházás keretében megvaló-
sult a fejlesztés helyszínéül szolgáló kreatív fog-
lalkoztató és oktatási célú terek, valamint az au-
diovizuális ismeretek tanulására alkalmas helyi-
ségek átalakítása, korszerűsítése. Megtörtént a

bútorok és eszközök beszerzése, a burkolatok
cseréje, kiszolgáló helyiségek felújítása, vala-
mint az akadálymentesítés. A koronavírus-jár-

vány okozta veszélyhelyzet után megszépült és
modern gyermekkönyvtárat vehetnek majd bir-
tokba az olvasni és tanulni vágyó fiatalok. VEA

Megújult a gYerMeKKÖnYVtár

ALBA GYÓGYSZERTÁR
Április 27. – május 3.: 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-vasár-
nap: 12-22 óra. Készenlét: Naponta 22 órától másnap reggeli nyitásig.
(Orvosi ügyelet igénye szerint.)

SZERENCS GYÓGYSZERTÁR
A VESZÉLYHELYZET IDŐTARTAMA ALATT!
Május 4-10.: Cím: Szerencs, Gyár út 40. (Tesco Áruház). Telefon: (0647)
560-302, (0647) 560-303. Nyitva tartás: hétfő-szombat: 8-20 óráig, va-
sárnap: 8-16 óráig. Zárt ajtó melletti ügyelet: hétfő-szombat: 20-22 óra,
vasárnap: 16-22 óra. Készenlét: Naponta 22 órától a másnap reggeli nyi-
tásig. (Orvosi ügyelet igénye szerint.)

CENTRUM GYÓGYSZERTÁR
Május 11-17.: 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: 16-
22 óráig. Készenlét: Naponta 22 órától másnap reggeli nyitásig. (Orvosi
ügyelet igénye szerint.)

OROSZLÁN GYÓGYSZERTÁR
Május 18-24.: Cím: Szerencs, Bekecsi út 8. Telefon: (0647) 361 433. Nyit-
va tartás: hétfő-péntek: 8-19 óráig, szombat-vasárnap: 8-14 óráig. Zárt
ajtó melletti ügyelet: hétfő-péntek: 19-22 óráig, szombat-vasárnap 14-
22 óra. Készenlét: Naponta 22 órától a másnap reggeli nyitásig. (Orvosi
ügyelet igénye szerint.)

ügYeleteS gYógYSZertáraK

A szerencsi Kisgép és Fénycentrum a ve-
szélyhelyzet ideje alatt sem feledkezett
meg a szerencsiekről húsvétkor és az ün-
nephez illő fényelemekkel örvendeztette
meg a városlakókat. A koronavírus-jár-
vány lassításának az érdekében csökken-
teni kell a személyes találkozásokat,
ezért Nyiri Tibor polgármester úgy hatá-
rozott, hogy a harminchetes fűúton lévő
egyik körforgóban engedélyezi a díszek
elhelyezését, amit így – sötétedés után
– az autóból csodálhattak meg az érdek-
lődők.

húSVéti
ZSongáS

SZerencSen
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Az általános és középiskolások számára, vala-
mint a pedagógusoknak is nagy kihívást jelent
a digitális oktatásra történő átállás, de igyekez-
nek ebben a helyzetben is a legjobb megoldást

megtalálni azért, hogy sike-
resen zárhassák a tan-

évet. Ráczné Váradi
Éva, a Rákóczi Zsig-
mond Református Ál-
talános Iskola igazga-

tója (fotónkon) arról
adott tájékoztatást, hogy

a diákoknak és a szülőknek
egyaránt gyorsan sikerült alkalmazkodni az új
helyzethez. – Nagyon jók a visszajelzések a
szülők és a tanulók részéről is. Próbáljuk köny-
nyíteni a feladatot azzal, hogy olyan leckét kap-
nak a gyerekek, amiket otthon gyakorlatban
kell elvégezniük. Legyen ez terítés, főzés, saját
lakáson belüli megfigyelés vagy éppen egy ma-
tematika feladat. Tehát nagyon jó, kreatív dol-
gokat lehet összehozni egy projekt keretén be-
lül, ami olyan életszerű és gyakorlati tudást
eredményez, ami élmény is ugyanakkor le is
köti őket – tájékoztatott az iskola igazgatója.
A kéttannyelvű képzés kiemelkedő az intéz-
ményben, ezért nagy hangsúlyt fektetnek arra,
hogy továbbra is fennmaradjon a magas szín-
vonalú oktatás. A diákoknak több csatorna is
a rendelkezésre áll, így nemcsak hanganyag-
ban, hanem videókapcsolat során is együtt
tudnak működni az oktatókkal.

A Bolyai János Katolikus Ál-
talános Iskolában sem

okozott gondot a digi-
tális oktatásra történő
átállás. Gaszperné
Tilman Edina, az is-

kola igazgatója (fotón-
kon) közölte, hogy min-

den diák számára rendelkezésre
állnak azok az eszközök, amik a távoktatáshoz
szükségesek, amiben segítséget nyújtott az Eg-
ri Főegyházmegye. 
A KRÉTA és a Redmenta rendszer felületei mel-
lett a messenger alkalmazásban dolgoznak a
pedagógusok és tanulók. A Bocskai István Ka-

tolikus Gimnáziumban az első hetekben az új
helyzet feltérképezése állt a középpontban. Ja-

kab Tamás, az intézmény
vezetője arról adott tá-

jékoztatás, hogy a vá-
lasztási lehetőségek
közül a legjobbat pró-
bálták megtalálni. –

Azt mindenképpen mér-
legelnem kellett, hogy

ugyanakkora mennyiségű óraszámban nem
gondolkodhatunk, ezért egy új munkarend ki-
alakítása mellett döntöttünk. A végzősökre ki-
emelt figyelmet szenteltünk, hogy az érettsé-
gire való felkészülés biztosítva legyen. Az állan-
dóan változó járványügyi helyzet miatt a vizs-
gák megszervezése komoly kihívást jelent az
intézményeknek. A kormány jelenlegi határo-
zata alapján csak írásbeli érettségit tartanak
melynek kezdési időpontja május 4-e. – A gim-
náziumban több mint 120 diák ad majd számot
tudásáról. Szóbelit csak speciális esetben tar-
tunk, például testnevelésből, vagy ha az írásbeli
tudáspróba alapján nem sikerült a tanulónak
teljesíteni a tantárgyi követelményeket – hang-
súlyozta Jakab Tamás. Az új helyzetben nagy
kihívást jelent a személyes kapcsolatok hiánya,
azonban sok pozitív hozadéka is lehet ennek
a rendhagyó időszaknak az oktatás területén.

Megváltozott munkarend 
a nevelési intézményekben

Az óvodák és a bölcsődék sem fogadják a
gyerekeket a veszélyhelyzet időszakában. Sze-
rencsen március 20-tól függesztették fel az
óvodai ellátást, azonban az ott dolgozók nem
maradnak munka nélkül. Jelenleg a fertőtle-
nítő takarítást végzik, az óvodapedagógusok
pedig a dokumentációs feladatokat látják el.
– Március 20-tól nem jöttek gyermekek az
óvodákba és bölcsődébe. Tovább folytatódott
a fertőtlenítő takarítás. Az óvodapedagógu-
soknak és a kisgyermeknevelőknek Home Of-
fice munkát rendeltem el. A dajkák, takarítók
csúsztatott munkarendben dolgoznak. Ezzel
biztosítom, hogy minél kevesebb felnőtt le-
gyen egy légtérben. Nagyon jól esett, hogy az

utolsó napon egy szülő sze-
mélyesen megköszönte,

hogy hosszan kitartott
a város és az intéz-
mények az óvoda
nyitva tartása mellett

– adott tájékoztatást
Kecskésné Nagy Edit,

a Szerencsi Óvoda és Böl-
csőde vezetője (fotónkon).

VEA

A koronavírus terjedésének megaka-
dályozása érdekében a kormány úgy
határozott, hogy az iskolákban digitális
oktatást vezetnek be, tehát a diákok-
nak nem az intézmények falai között
kell tanulniuk, hanem távoktatás kere-
tein belül sajátítják el a szükséges is-
mereteket.

jól VettéK aZ aKaDálYoKat 
a SZerencSi intéZMénYeK
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Szerencsen a három történelmi egyház miséit
a Szerencsi Hírek közösségi oldalán követhet-
ték a lelki feltöltődésre vágyók. Az új helyzet
mindenkinek nehéz. – Egyáltalán nem könnyű
most nekünk. Az igehirdetés egyik fő jellemvo-
nása az, hogy gyülekezetszerű legyen. Azaz a
gyülekezet aktuális helyzetéhez életéhez szól-
jon. Közösségi életünkre, örömeinkre vagy ép-
pen terheinkre adjon útmutatást. Ne a levegő-
be mondott beszéd legyen általános igazsá-
gokról, hanem a jelenlévő közösségnek és tag-
jainak szóljon. Ez természetesen úgy lehetsé-
ges, ha a lelkipásztor ismeri a gyülekezeti ta-
gokat és az egyházközség életének aktualitá-
sát. Most viszont a felvételek során a kamerá-
val találkozunk, odaképzeljük mögé a gyüleke-
zetet. Nincs azonnali visszajelzés: egy tágra
nyílt szempár, bólogatás, éneklésbe való aktív
bekapcsolódás, mosoly vagy legördülő könny-
csepp, ami mind jelzés arra, hogy vágyja és
meg is érintette Isten igéje. A belső szoba
csendjében töltjük ezeket a napokat. Elképzel-
hetetlennek tartottuk így a húsvétot, a hétköz-
napokat, munkánkat, tanévet, istentiszteletet
és mindent. Hiszem, hogy Isten áldása mégis
rajta van a mindennapjainkon. Beindultak sok
helyen a technika segítségével, felvételről vagy
élő közvetítéssel az istentiszteletek, reggeli áhí-
tatok. Látjuk, hogy áldás van rajta, sokan vár-
ják ezeket az alkalmakat. Így töltöttük a hús-
véti ünnepet, így úrvacsoráztunk otthonaink-

ban. Elképzelhetetlennek
tartottuk, mégis hiszem,

hogy ezen is Isten ál-
dása rajta volt. És így
lesz ez a pünkösdi ün-
nepünkkel is – mondta

el Balázs Pál reformá-
tus lelkipásztor.

A görög katolikus alkalmak sem maradtak el a
rendkívüli helyzetben. – Tudjuk, hogy a vírus
támadása megváltoztatja mindennapjainkat,
aggodalommal tölt el sokunkat, akik családja-
inkra, szüleinkre gondolunk. Ugyanígy aggó-
dunk egyházközségünk tagjaiért, közösségün-
kért. Minden töprengésemben azonban egy
evangéliumi részlet megnyugtató szavai adnak

vigasztalást. A Feltámadott megjelenik tanít-
ványai előtt és a következő képen köszönti
Őket: „Békesség nektek”. Szinte magam előtt
látom Krisztus alakját és ez megnyugtat. Ma is
ezt közli velünk. Még a vészben is érezzük vi-
gasztaló békéjét, és felhívja figyelmünket arra,
hogy ezt az üzenetet egymás felé is közvetít-
sük. Ennek, az Isten és ember közötti különle-
ges kapcsolatnak a megjelenése, amikor a ta-
lálékony technikai eszközökön keresztül ottho-
nainkban követhetjük a templomi szertartáso-
kat. Nagyon nehéz volt a „Feltámadt Krisztust”
üres templomban énekelni, de vigasztaljon
minket, hogy az imádságunk az Úr előtt egye-

sül. Az online szertartások
imádkozása alatt is, no-

ha külön-külön ottho-
nainkban, de egy kö-
zösség vagyunk – osz-
totta meg gondolatai

Csejoszki Szabolcs gö-
rögkatolikus parókus.

Szarvas Péter római katolikus plébános maga
is a veszélyeztetett korosztályhoz tartozik, így
ő is szigorúan betartja a korlátozó szabályokat,

azonban a hívek nagyon hiá-
nyoznak neki is. – Nekem

nagyon nehéz meg-
szokni és elfogadni,
hogy a hívekkel nincs
szinte semmi kapcso-

latom. Üres templom-
ban misézek, nagyon hiá-

nyoznak a hívek. A lelkipásztori
élet a személyes kapcsolatra, a hívekkel való
személyes kontaktusra épül. Ennek a hiányát
nagyon nehezen tudom megélni. A több időt
igyekszem olvasással, imádkozással és pihe-
néssel töltöm, hogy majd újult erővel tudjam a

liturgiákat megtartani személyesen, amikor ezt
a járványügyi helyzet megengedi – mondta el
a plébános. A gyülekezetek tagjai szívesen
kapcsolódnak be az online közvetítésekbe és
sokan visszanézik az alkalmakat. Így ugyan
egymástól távol de mégis közösen tudnak lelki
feltöltődést találni a liturgiák, istentisztelet so-
rán. VEA

egYMáStól táVol, De egYSégben
A koronavírus-járvány sok szempont-
ból felborított a megszokott hétközna-
pokat. Március közepe óta a társas
érintkezéseket minimálisra kellett
csökkenteni, hogy lassítsuk a járvány
terjedését. A rendezvények elmarad-
tak a közösségi terek bezártak. Így a
templomok sem fogadták a hívőket,
azonban az online térben tovább foly-
tatódtak a szertartások. 

Ferenc pápa nagyszombat esti vigília szer-
tartását a koronavírus-járvány miatt az üres
római Szent Péter-bazilikában mutatta be. Az
egyházfő kijelentette, a keresztényekre vár a
feladat, hogy vigaszt nyújtsanak, magukra
vegyék mások terheit, és az élet örömhírét
hirdessék a halál idején. A vigília szertartása
teljes sötétségben kezdődött, a fények akkor
gyulladtak fel, amikor Ferenc pápa az oltár-
hoz érkezett. Megszólaltak a Szent Péter-ba-
zilika eddig néma harangjai is, amelyek vissz-
hangzottak az emberek nélküli Róma váro-
sában.

a KereSZténYeK 
FelaData

a VigaSZ nYújtáS



Az MVM Zrt. megbízásából a metALCOM Zrt. áp-
rilis 20-tól Szerencs belterületén közel kettő kilo-
méteres nyomvonalon közintézmények összeköt-
tetését biztosító korszerű optikai hálózatot épít.
A távközlési vezeték a föld alá kerül, 40 cm széles
és 60 cm mély árokba fektetik, ezért az érintett
közterületeken út- és járdafelbontásokra, forga-
lomkorlátozásokra és a kapubejárók lezárására
kell számítani. A tervek szerint a június végéig tar-
tó munka a városban az alábbi közterületeket
érintik: a polgármesteri hivatal Béke út felőli sza-
kaszától a Bocskai gimnázium irányába a Kossuth
utca, az Ondi utca a mentőállomás felé, a Magyar
utca a 37-es főutat keresztezve (átfúrással) a tűz-
oltóság épülete, a Rákóczi út alsó szakasza a vas-
útállomásig, majd a Kandó Kálmán utcánál feje-
ződik be az építkezés. A kivitelező ütemezetten
végzi a beruházást, így egy-egy szakaszon a
munkaárok pár napig (geodéziai bemérés miatt)
lesz nyitva -amit szalagokkal, korlátokkal, táblák-
kal jelöl-, majd megtörténik a helyreállítás.

Szerencs Város Önkormányzata a kivitelező ne-
vében is ezúton is kéri a közlekedők és az érintett
ingatlantulajdonosok türelmét és megértését.
Kérdés esetén forduljanak bizalommal Kalmár
Zsolt senior projektmenedzserhez a 30/285 1271-
es telefonszámon vagy elektronikusan a

zsolt.kalmar@metalcomzrt.hu címen.
Az építkezéssel együtt járó kellemetlenség elvi-
selésében számítok a település lakóinak az
együttműködésére.

Nyiri Tibor
Szerencs polgármestere
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táVKÖZléSi hálóZatépÍtéS
SZerencSen

A folyadékhiány érzékelhetően rontja a
koncentrációs képességet, a rövid távú
memóriát és a közérzetet. Különösen igaz
ez a gyermekekre, hiszen testük víztartal-
ma valamivel magasabb, mint a felnőtteké,
ezért még fontosabb, hogy eleget igyanak,
különben romolhat az iskolai teljesítmé-
nyük és az egészséges testi fejlődésük is.
Ráadásul ez a korosztály gyakran megfe-
ledkezik az ivásról és többször kapnak el
olyan lázzal, hányással, hasmenéssel járó
betegségeket is, amelyek növelik a kiszá-
radás veszélyét. A szülőknek, tanároknak
tehát a gyermekek megfelelő folyadékbe-
vitelére otthon és az iskolában is oda kell
figyelniük! Ha a gyermek fáradtságra, fej-
fájásra panaszkodik, vagy nehezére esik fi-
gyelni, jusson eszünkbe elsőként, hogy va-
jon eleget ivott-e.

Hogyan biztosítsuk az iskolás gyermekek meg-
felelő folyadékpótlását?
– Fontos, hogy – időbeosztástól függetlenül –
a gyerekek számára egész nap álljon rendelke-
zésre megfelelő mennyiségű és minőségű folya-
dék. Gondoskodjunk róla, hogy naponta 8 pohár
folyadékot megigyanak, amelyből legalább 5 po-
hár víz legyen. Rendszeresen szerepeljen az ét-

rendjükben tej, joghurt, kefir, valamint napi leg-
alább négy alkalommal zöldséget és gyümölcsöt
is kapjanak, ebből egy alkalommal lehetőleg
nyersen. A folyadékbevitelt színesíthetjük alkal-
manként maximum egy-egy pohár gyümölcslé-
vel, turmixszal, smoothie-val, kakaóval, tejeská-
véval. A kellő folyadékmennyiséget a nap folya-
mán egyenletesen osszuk el!
– A folyadékigény 70-80%-át az italok biztosít-
ják, a maradék magas víztartalmú ételekből
származik, például levesekből, főzelékekből, gyü-
mölcsökből, zöldségekből. 
– Az idősek mellett a gyerekek is veszélyeztet-
tek kiszáradás szempontjából, mert hajlamosak
elfeledkezni az ivásról, ha éppen elmerülnek va-
lamiben, vagy nem tudnak bármikor vízhez jutni.
Itassuk meg a kisebb gyermekeket mielőtt kien-
gedjük őket játszani, és időközönként tartassunk
velük egy kis szünetet, ültessük le őket az ár-
nyékba és adjunk nekik inni. Amikor éppen nem
karanténban vagyunk otthon, hanem délutáni
foglalkozások, edzések vagy különórák vannak,
ezek előtt is emlékeztessük őket az ivás fontos-
ságára és reggel így kalkulálva csomagoljunk ne-
kik innivalót, sport esetén még többet!
– Megbetegedés esetén a láz, a hányás és a
hasmenés miatt megnövekszik a folyadékvesz-
tés, ezt mindenképp pótolni kell. Lábadozás alatt

a víz, teák, szűrt levesek, higított gyümölcslé és
a limonádé jelenthetnek ideális megoldást.
– A változatosság a gyerekeknél is megkönnyíti,
hogy kedvet kapjanak egy pohár frissítőhöz és
így minden napszakban eleget igyanak. Ízesít-
hetjük a vizet például pár csepp citromlével,
mentával, citromfűvel. Meg kell tanulniuk, hogy
nem csak akkor kell inni, ha szomjasak, mert a
szomjúság már az enyhe kiszáradás jele, amivel
a szervezet már megnyomja a vészcsengőt.
– Felkelés után érdemes egy pohár vízzel indítani
a napot, hogy pótoljuk az éjszaka során elveszí-
tett folyadékmennyiséget. Erre szoktassuk rá a
gyerekeket is. Most, hogy jobbára otthon vannak,
jó alkalom, hogy a kezük ügyébe készített pohár-
ral, kulaccsal emlékeztessük őket a rendszeres fo-
lyadékfogyasztásra. Ha kimennek sétálni vagy bi-
ciklizni, akkor is vigyenek magukkal vizet.
– A www.okostanyer.hu weboldalon többek kö-
zött a gyermekek folyadékszükségletéről is rész-
letesebben tájékozódhatnak a „Gyermek ener-
giaigény kalkulátor” segítségével.

A cikk a szerencsi GYERE® Program szakmai irá-
nyítójának, a Magyar Dietetikusok Országos
Szövetségének lektorálásával jött létre. A prog-
ram a Nestlé az Egészséges Gyerekekért támo-
gatásával valósul meg.

ha eleget iSZiK a gYerMeK,
KÖnnYebben MegY a tanuláS iS!
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A szakminiszter a koronavírus-járvány miatt kiadott rendelete alap-
ján a 65 év feletti orvosokat eltiltották a betegekkel való érintke-
zéstől, hiszen ez a korosztály fokozottan van kitéve a fertőzés okoz-
ta szövődményeknek. Szerencsen ez két háziorvosi körzetet érintett,
aminek helyettesítését megoldották. Dr. Gál Tamás, Szerencs alap-
ellátási főorvosa (fotónkon) adott tájékoztatást az orvosi körzetek
alakulásáról. Az I.-es számú rendelőhöz, azaz Dr. Rohály Judithoz tar-
tozó páciensek ellátásáról Dr. Vallus Krisztina, mezőzombori házior-
vos gondoskodik. A rendelés helye Szerencs, Jókai út 2. Ideje: hétfő,
kedd 9-11 óráig, szerdán, csütörtökön és pénteken 12-14 óráig. Tele-
fonszám: 47/362-590. A III. számú körzethez -tehát Dr. Sütő Szilvesz-
terhez- tartozó betegek Dr. Sándor Péterhez fordulhatnak hétfőn,
szerdán és pénteken 8-12-ig, kedden és csütörtökön 12-16-ig. A ren-
delés helye Bekecs, Honvéd út 124. Telefonszám: 47/368-130. Dr. Sütő
Szilveszter és Dr. Rohály Judit saját rendelési idejükben elérhetőek,
távtanácsadásra van lehetőég a 47/363-732-es telefonszámon. A
főorvos nyomatékosan felhívja a figyelmet, hogy a betegek csak na-
gyon indokolt esetben -életveszély, maradandó egészségkárosodás
lehetősége esetén- keressék fel a rendelőket személyesen. Azok a

páciensek, akik állandó gyógyszereiket kívánják felíratni, arra kizá-
rólag telefonon keresztül van lehetőség, e-recept formájában, ami
a gyógyszertárakban TAJ szám alapján kiváltható. Bármilyen kérés,
kérdés, panasz esetén hívják az asszisztenseket, akik a megszokott
rendelési időben elérhetők.

A mentőtiszt 1991-ben
kezdte pályafutását a Sze-
rencsi Mentőállomáson,
ekkor mentőápolóként te-
vékenykedett majd később
a budapesti Semmelweis
Egyetemen megszerezte a
mentőtiszti diplomát. Veze-
tői megbízatása egy évre
szól és több célkitűzése is
van erre az időszakra. – A
legfontosabb célom, hogy a
közösségünket még jobban
összekovácsoljam, hiszen
úgy működünk, mint egy

nagy család, mivel életünk jelentős részét együtt töltjük. Ezen felül nagy
hangsúly szeretnék fektetni a különböző oktatásokra és képzésekre, mert
elengedhetetlen a szakmánkban, hogy mindig naprakész legyen a tudás-
unk. A fiatal korosztálynak is szeretnénk megmutatni a szakma szépsé-
geit, ezért terveim között szerepel, hogy felveszsük a kapcsolatot a kör-
nyék középiskoláival, ahol elsősegélynyújtó tanfolyamokat szerveznénk
– mondta el érdeklődésükre Tóth István. Hozzátette: a munkánkhoz se-
gítséget nyújt a Szerencsi Mentőállomás támogatására nem régen létre-
hozott Dél-Zempléni Mentőkért Egyesület, ami a hozzánk érkező ado-
mányokat összefogja. Tagjai főként az állomáson dolgozókból és civil se-
gítőkből áll. Tóth Istvánnak a szolgálat, a bajbajutottakon történő segít-
ség tölti ki szinte minden idejét, mivel mellékállásban a megyei kórház
sürgősségi osztályán is dolgozik. VEA

új VeZetŐ
a MentŐálloMáS élén

A koronavírus-járvány terjedésének megelőzése érdekében
több szigorú rendelkezés bevezetése vált szükségessé váro-
sunkban is. Ennek megfelelően változott a járó beteg egész-
ségügyi ellátás, a szakrendelések csak indokolt esetben –
életveszély vagy tartós egészségkárosodás elkerülése mi-
att- sürgősségi beutalóval vehető igénybe. A szerencsi ren-
delőintézet laboratóriumában is csak ekkor végzik el a vér-
vételt. Ez alól kivételt képeznek a terhes gondozás kereté-
ben végzett, valamint az INR (véralvadás) vizsgálatok. Tehát
a várandósokat és a tartósan kumarin tartalmú alvadás gát-
ló gyógyszereket szedőket továbbra is ellátják. Az időköz-
ben lejárt beutalók a veszélyhelyzet időtartama alatt, vala-
mint azt követően 90 napig érvényesek.

VérVétel cSaK
inDoKolt eSetben

Tóth István (fotónkon) április 1-jétől kapta meg kinevezését
a Szerencsi Mentőállomás vezetői feladatainak az ellátására.

VáltoZáS a háZiorVoSi
KÖrZeteKben

A termelés zavartalan biztosítása érdekében rugalmasabbá váltak a me-
zőgazdasági ágazatban az egyszerűsített foglalkoztatás keretében meg-
valósuló munkavállalás szabályai – hívta fel a figyelmet az Agrárminisz-
térium. A növénytermesztési, erdőgazdálkodási, állattenyésztési, halászati
és vadászati ágazatba tartozó munkavégzés keretében megvalósuló al-
kalmi és idénymunka esetén idén az egyszerűsített foglalkoztatásról szó-
ló törvényben előírt éves időkorlát 120 napról 180 napra változik mind
az idénymunka, mind az alkalmi és idénymunka együttes alkalmazásakor
– emlékeztet a közlemény a péntektől érvényes előírásokra. További je-
lentős könnyítés, hogy az alkalmi munka havi időtartama a korábbi leg-
feljebb 15 napról 20 napra emelkedett.

VáltoZtaK a SZabálYoK
aZ iDénYMunKánál



A spenót vagy paraj a disznóparéjfélék család-
jába tartozó, világszerte elterjedt kultúrnövény.
Közép- és Délnyugat-Ázsiában őshonos. Ismert
nevei még: spinót, spenát, spinát, spinác, ba-
rátparéj. Valószínűleg származik, innen vitték
a mórok Spanyolországba. Franciaországban a
16. században és igen népszerűvé vált. Külön-
féle egytálételeket, leveseket gazdagítottak
spenóttal, mint például a sajinát, amit leggyak-
rabban ünnepi lakomákra készítették, s fenn-
maradt változatai a mai napig igen népszerűek.
A spenót egynyári növény, amely akár 30 cm
magasra is megnő. Ugyanabba a családba tar-
tozik, mint a mángold és a cékla, enyhén ke-
sernyés és kissé sós íze van. Kalóriaszegény, de
magas rosttartalmú növény. Gazdag ásványi
anyagokban és vitaminokban, ezáltal kitűnően
illeszkedik napjaink egészséges táplálkozásába.

Magas A-provitamin, illetve E- és C-vitamin tar-
talmának köszönhetően daganat megelőző ha-
tású. Tartalmaz B-vitamint (folsav és B6-vita-
min formájában), ami azért jó dolog, mert a fol-
sav és a B6-vitamin segít a homocisztein szint-
jének stabilan tartásában. A homocisztein
olyan aminosav, amely közvetlenül károsítja az
érfalat, és emelkedett szintje ismert kockázati
tényezője a szív-és érrendszeri betegségeknek
(szívinfarktus, agyvérzés). Található benne
magnézium és kálium is, ez a két ásványi anyag
az egészséges vérnyomás egyensúlyban tartá-
sában játszik szerepet. Az A-vitamin mellett a
spenót koncentrált formában tartalmaz külön-
böző antioxidánsokat, amik fontos szerepet
játszanak a szem egészségének megőrzésé-
ben. A spenót C-vitamin tartalma nagymérték-
ben függ az évszaktól és a fajtától is: tavasszal

például mértéke eléri a 40 mg-os átlagot, ősz-
szel 72 mg-ot, télen pedig 120 mg-ot. A tárolás
során a levegőben található oxigén hatására
kialakuló oxidálódás következtében a C-vita-
min tartalom csökkenni kezd. A modern inf-
rastruktúrának köszönhetően egész évben el-
érhető az üzletekben, de az íze akkor a legjobb,
amikor éppen szezonja van ez az áprilisi és má-
jusi időszak. Vásárlásnál ügyeljünk arra, hogy
olyan terméket válasszunk, amelynek élénk
mélyzöld levelei vannak, és a szárak nem sár-
gásak. A levelek legyenek frissek és zsengék,
nem pedig fonnyadtak vagy sérültek. A spenót
megfelelő előkészítése segít kihozni a friss le-
velek legjobb ízét, és egyúttal segíti megőrizni
a legtöbb tápanyagot. A spenótból sokféle étel
készíthető. A friss, zsenge leveleket salátákhoz
adhatjuk, készíthetünk belőle levest, kínálhat-
juk húsok, halak, egyéb tengeri herkentyűk
mellé köretként. Gazdagíthatunk vele sokféle
tölteléket, amelyeket azután különböző tész-
tákba tölthetünk.

A kerti kakukkfű (Thymus
vulgaris) az egyik legő-
sibb gyógynövény. A la-
tin thymus szó valószínű-

leg a balzsamozó növényt
jelentő óegyiptomi thm

szóból ered. Erős illata és kitű-
nő fertőtlenítő hatása miatt az egyip-

tomiak ugyanis balzsamozásra használták ola-
ját. Az ókori görögöknél a vitézséget, bátorsá-
got jelképezte, háborúba készülő férjük ruhájára
kakukkfüvet hímeztek az asszonyok. A gyógy-
füvek ismerői évszázadokon át alkalmazták
megfázások, köhögések, torokfájások és egyéb
légúti megbetegedések kezelésére, valamint
emésztés serkentésére és a bélférgek kiirtására.
Elterjedt fertőzések elleni gyógyszer, gyakorla-
tilag széles körben használt antibiotikum volt.
Járványok idején ezért a lehető legtöbbet fo-
gyasztották belőle, de testbedörzsölésre és füs-

tölésre is használták. Fertőtlenítő tulajdonságán
kívül a kakukkfű nyálkaoldó és köptető hatását
légcsőhurut esetében a mai tudomány is elis-
meri. Köhögési ingercsillapító és görcsoldó ha-
tása még a szamárköhögés estében is elfoga-
dott volt. Alkalmazzák még asztma, dohányo-
sok idült hörghurutja, időskori tüdőtágulás, hör-
gőtágulás kezelésében is. Fertőtlenítő hatásán
túl illóolaja serkenti az immunrendszer műkö-
dését, hatására fokozódik a fehérvérsejtek ter-
melődése. A növény fürdő és inhalálás formá-
jában különösen hatékony. A kakukkfű-fürdő ré-
góta ismert terápia, amellyel a meghűlést még
a kezdeti szakaszban lehet kezelni. Alkalmazzák

fogpépekben, hajvizekhez is. Kerti elsősegély-
ként a frissen szedett leveleket a sebre lehet
szórni, míg a sebet kitisztíthatjuk. Nem csak
gyógynövény, fűszernövényként is ismert. A
francia konyha klasszikus fűszere, de a világon
mindenütt kedvelik. A kakukkfű különösen
ajánlott gyomor- és epebetegek számára. Ne-
hezebb levesek és főzelékfélék pl. bab, borsó,
lencse, káposzta, karalábé, valamint zsíros éte-
lek emésztést segítő fűszere, de húsokhoz, ha-
lételekhez, kagylóhoz, pástétomokhoz, mártá-
sokhoz, szószokhoz is kedvelik.

Vitelki László 
Gyógynövénybolt

itt a Spenót SZeZon

Új kérdésünk: Melyik nemzet tipikus fűszere a kakukkfű? Megfejtéseiket május 22-ig pos-

tázzák címünkre (3900 Szerencs, Rákóczi út 89.) vagy adják le a Szerencsi Polgármesteri Hivatal

recepcióján. A borítékra írják: Egészségünkért.
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a hét gYógYnÖVénYe: a KaKuKKFŰ



A szakember arra figyelmeztet, hogy ha az el-
múlt évben a vesszők betegek voltak, akkor
ne dolgozzák vissza ezeket a talajba, hiszen a
gombák és a lisztharmat újra megjelenhetnek
és megfertőzhetik a szőlőt ezért célszerű el-
távolítani a területről a gallyakat. A metszés
befejezése után elindultak a kötözések. A szo-
katlan hűvös idő, a sokszor fagypont alatti ta-
vaszi hőmérséklet a szőlőkben nem okozott

kárt. Varkoly Ádám, sze-
rencsi borász (fotón-

kon) megkeresésünkre
elmondta, hogy válto-
zékony időjárás nem
könnyíti a munkát, de

károkat sem okozott a
szőlőben. – A borvidéken a

fagykárok nem jelentősek, mivel a rügyek még
alvó állapotban vannak. A nedvkeringés már
elindult, hamarosan látható lesz a rügyek pat-
tanása. Tavaly ilyenkor sokkal előrehaladot-
tabb volt a szőlő állapota, hiszen extrém me-
leg volt az időjárás. Idén visszatért az eredeti

időpontjába a rügyfakadás – mondta el Var-
koly Ádám. A koronavírus-terjedése több
szempontból is megnehezíti a szőlősgazdák
dolgát. Mivel főleg a veszélyeztetett – tehát
az idős korosztály tagjai dolgoznak a földeken
–, fokozottan figyelni kell a munkavállalók
egészségének a megőrzésére. Ennek érdeké-
ben a megszokottól kisebb csoportokban dol-
goznak egyszerre egy időben, hogy a megfe-
lelő távolságot be tudják tartani, emiatt azon-
ban lassabban halad a munka. Komoly nehéz-
séget jelent bor ágazatban az eladásban ta-
pasztalt jelentős mértékű visszaesés. A ma-

gyar borok nagy része belföldön kerül értéke-
sítésre, többek fő piaca a főváros és annak
környéke, ezen belül is a borszaküzletek és ét-
termek. A turizmus jelenleg szünetel, ezért a
boreladás teljesen visszaszorult, jelenleg 90
százalékos visszaesés tapasztalható. Éppen
ezért a kormány a gazdaságvédelmi akcióter-
vének egyik részeként segíti a bor és szőlőter-
melőket, hiszen az ágazatban működő mun-
káltatók is mentesülnek a közterhek alól mun-
kavállalóik után 2020. június végéig, így erre
az időszakra csak az egészségügyi járulékot
kell fizetni. VEA
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a VeSZélYhelYZetben 
iS DolgoZnaK a boráSZoK

Folyamatosan dolgoznak Tokaj-Hegyal-
ján az ültetvényeken a gazdák azért,
hogy jó minőségű szőlőből kiváló bort
tudjanak majd ősszel előállítani. A talaj
állapota megfelelő, optimális a munkára.
A legtöbben már be is fejezték a tavaszi
szántásokat, és a venyigezúzásokat.

Mindannyian látjuk és érezzük mennyire fontos a szolgálatuk, hiszen
az emberek értékrendjében az alapvető élettani szükségletek után
a biztonság iránti igény következik. A rendőröknek köszönhetjük a
hétköznapok nyugalmát, helyt állnak a veszélyhelyzetben és bajban
pedig a segítségünkre sietnek. A koronavírus-járvány elleni véde-
kezés átalakította életünket, ünnepeinket is, de egy pillanatra meg-
állva köszöntök a jeles napon minden rendőrt, külön is kiemelve a
Szerencsi Rendőrkapitányság állományában szolgálatot teljesítőket,
akiknek ezúton kívánok hivatásukhoz erőt, egészséget!
Szerencs Város Önkormányzata partneri együttműködést alakított
ki a Szerencsi Rendőrkapitánysággal. Közös feladatunk, hogy a sze-
rencsi és ondi lakosok biztonságban érezzék magukat, nyugodt kö-
rülmények között élhessenek.

Nyiri Tibor, Szerencs város polgármestere

A kormány határozata alapján 1992-től Szent György napján, április 24-én rendezik meg Magyarországon a rendőrség
napját. Sárkányölő Szent György évszázadokon át a lovagok, fegyverkovácsok, lovaskatonák és a vándorlegények pat-
rónusa volt.

polgárMeSteri KÖSZÖnet
a renDŐSég napján

Korábbi felvétel
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A Szerencsi Városgazda Non-Profit Kft. munkatársai folyamatosan dol-
goznak azért, hogy Szerencs minél szebb, virágosabb legyen. Januárban
és februárban elvégezték a díszfák metszését, valamint március elején a
városba kihelyezett futórózsák is szakértő kezek ollói alá kerültek. Ezt
követően megkezdték a vizes élőhely rendbetételét a várkertben és az
évelőnövények visszavágását. Áprilisban az egynyári növények előkészí-
tésén dolgoznak azért, hogy májusban megkezdhessék a kiültetéseket
Szerencs közterületeire. – Közel százezer egynyári virágpalántát állítot-
tunk elő magról az elmúlt hónapokban, a tízezer tő balkonnövényünk
nagy része futómuskátli, valamint futópetúnia. Ezeket a város frekven-

táltabb részein kandeláberekre helyezzük ki a jó idő beköszöntével –
adott tájékoztatást Bakos Béláné, a Szerencsi Városgazda Non-Profit Kft.
kertészeti vezetője. Megtörténtek a szükséges munkák a Vörösmarty út
mellett található nyolc hektáros földterületen, a vöröshagymát már elül-
tették a cég emberei majd a burgonya vetése következik. Ezenfelül a gyü-
mölcsfák metszését és locsolását sem hanyagolják el munkatársak. A
dolgozókra most különösen nagy teher hárul, hiszen rövidített munka-
időben kénytelenek elvégezni feladataikat azért, hogy ezzel is óvják a
munkavállalók egészségét. VEA

SZáZeZer Virágpalánta 
a KertéSZetben

tiloS a tŰZgYújtáS!

Az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság tűzgyújtási tilalmat
rendelt el hét megyében köztük Borsod-Abaúj-Zemplénben is. Ennek
értelmében tilos tüzet gyújtani erdőkben, fásításokban, facsopor-
tokban, útszéli fasorokban és ezek kétszáz méteres körzetében, még
a kijelölt tűzrakó helyeken is. A csapadékszegény időjárás miatt az
elmúlt napokban megemelkedett a szabadtéri tűzesetek száma.
Megkezdődtek a kerti munkák, aminek hozadékaként sokan meg-
gyújtják a száraz növényzetet vagy leégetik a tarlót. A szabadtéri
tüzek közel felét a kerti zöldhulladékok égetése okozza. A szakem-
berek arra figyelmeztetnek, hogy kerti zöldhulladékot csak ott sza-
bad égetni, ahol ezt az önkormányzat kifejezetten erről szóló ren-
deletben engedélyezi. Szerencsen a jogszabály alapján a tűzgyújtási
tilalom időtartama alatt tilos a kerti hulladék és az avar égetése. A
tarlók, nádasok meggyújtása milliós nagyságrendű pénzbüntetést
vonhat maga után. Az, aki a szabályokat nem tartja be, az okozott
kár megtérítésén felül tűzvédelmi bírsággal is sújtható. Ha a szabály-
talan égetés miatt keletkezett tüzet a tűzoltóknak kell eloltaniuk, a
bírság mértéke 10 ezer forinttól egészen 3 millió forintig terjedhet.

ünnepi
hullaDéKSZállÍtáS

Tisztelt Ügyfeleink!
Tájékoztatjuk Önöket, hogy a hulladékszállítás rendje nem változik a má-
jus 1-ei ünnepnapon. A hulladékot változatlanul, a korábbi megszokott
rend szerint szállítjuk el.
Kérjük, hogy a hulladékgyűjtő edényeket és zsákokat a szállítás napján
legkésőbb reggel 6 óráig szíveskedjenek kihelyezni.

A hulladékudvarok 2020. május 1-én zárva tartanak.
Személyes ügyfélszolgálati irodáink a koronavírus további terjedésének
megelőzése érdekében továbbra is zárva tartanak, 2020. május 1-én a
telefonos ügyintézési lehetőség szünetel.

További információ:
BMH Nonprofit Kft.

honlap: www.bmhnonprofit.hu, Telefon: 06 21 3500 111, 
e-mail: ugyfelszolgalat@bmhnonprofit.hu
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– Hogy néznek ki a mindennapjai?
– Három gyerekes anyukaként én is a családdal
kezdem a napot, nagyon szeretek velük regge-
lizni mielőtt 7-kor elindulok dolgozni. Ők egész
nap otthon vannak, így próbálok 5 és 6 között
én is hazaérni, hogy az estét együtt tölthessük.
Nagyon szeretem a munkámat, napközben min-
den gondolatom a gyárak körül forog, de fon-
tosnak tartom, hogy amikor velük vagyok, csak
rájuk figyeljek.

– Mit tart a legnagyobb kihívásnak a jelen-
legi helyzetben?
– Néhány héttel ezelőtt még nagyon gyorsan
változott a helyzet, a környezet, a hírek, az el-
várások. Mindenre nagyon gyorsan kellett rea-
gálni, ráadásul nagyon sok kolléga, munkavállaló
megijedt – ami ebben a rendkívüli helyzetben
érthető is –, bizonytalanok voltak, tőlünk várták
a válaszokat. Sokat segített, hogy gyorsan hoz-
tunk meg döntéseket és időben vezettük be a
biztonságvédelmi intézkedéseket. A szerencsi
gyárba közel 400 dolgozó érkezik naponta, hogy
Nesquik és Nescafé termékeket készítsen, Diós-
győrben 400 kolléga csokoládéfigurákat gyárt.
Mint vezetőnek, nekem most az ő egészségük
és biztonságuk a legfontosabb. Az élet mind a
két gyárban megváltozott: a padlón lévő jelzé-
sek mindenkit figyelmeztetnek a két méter tá-
volságra, sőt, egyes helyeken plexi falakkal fizi-
kailag is elválasztjuk a dolgozókat egymástól,
átszerveztük az embereket, és természetesen
rendkívüli higiéniai intézkedéseket vezettünk be.
Egy élelmiszergyárban mindig alapvető követel-
mény a maximális higiénia, de az extra intézke-
déseknek köszönhetően sokan azt mondják,
hogy nagyobb biztonságban érzik magukat az
üzemben, mint az utcán.

– Milyen lépéseket tettek a dolgozók vé-
delme érdekében?
– Nagyon megnyugodtak az emberek, mert míg
máshol elbocsájtották a dolgozókat, nálunk az
ellenkezője történt: bérkiegészítést és rendkívüli
juttatásokat adtunk minden Nestlé Hungária ter-
melésben dolgozónak. Ez azt jelenti, hogy az

alapbéren, műszakpótlékon és egyéb kiegészí-
téseken felül április 1-től kezdődően a következő
három hónapra átlagosan 15%-kal növeltük a
bérköltségeket. Minden gyárban eltöltött nap
után 1800 Ft bérkiegészítést, munkába járási tá-
mogatást, vállalati kölcsön moratóriumot és in-
gyenes étkezési lehetőséget biztosítunk számuk-
ra. Ezen kívül vállaltuk, hogy minden szükséges
anyagi támogatást megadunk arra az esetre is,
ha a koronavírus miatt mégis megbetegednénk.
A gyártósoroknál dolgozó operátorok esetében
ez a bérkiegészítés akár 20%-os bérnövekedést
is jelenthet, ami nagyon jól esett a dolgozóknak.

– Hogyan befolyásolja a koronavírus jár-
vány a diósgyőri és a szerencsi gyárak mű-
ködését?
– Minden magyarországi Nestlé gyárban folya-
matos a termelés és a vállalat minden biztonsági
és egészségvédelmi óvintézkedést megtett
munkavállalóiért, akik továbbra is biztosítják a
fogyasztók Nestlé termékekkel való ellátását. A
mi dolgozóink szerencsésnek érzik magukat és
büszkék arra, hogy az élelmiszeriparban dolgoz-
nak, mert élelemre mindig szükség lesz. Magyar-
országon 10-ből 9 háztartásban megtalálhatóak
termékeink. Egy finom kávé, egy falat csokoládé,
egy közösen elfogyasztott délutáni kakaó mind-
mind olyan pillanat lehet egy család életében,
ami megkönnyíti a most sokszor nehéz és leter-
helt hétköznapokat. Jó érzés arra gondolni, hogy
termékeinkkel mosolyt csalunk az emberek ar-
cára, és munkánkkal hozzájárulunk a magyar fo-
gyasztók ellátásához.

– Hogyan látja a járvány utáni időszakot?
– A gyár kapacitása folyamatosan nő, ezért
most is új dolgozókat keresünk. Eddig több mun-
kavállalónk kölcsönzött munkaerő volt, de sze-
retnénk ezen változtatni, és tovább növelni az
állandó munkatársak számát, akik hozzánk, a
„fészekhez” tartoznak. Vezető élelmiszeripari
vállalatként mindig azt tartjuk szem előtt, hogy
a környezetünkben lévő munkavállalók, partne-
rek és közösségek minél többet profitáljanak je-
lenlétünkből. A járványügyi helyzetben kiemel-
ten gondoskodunk munkavállalóink jólétéről és
azon dolgozunk, hogy a járvány alatt is minőségi
termékekkel lássuk el a háztartásokat. Szerintem
ez a nehéz helyzet alkalmat teremt arra, hogy
fejlődjünk és dolgozóinkkal közösen valódi ér-
téket teremtsünk.

– Hogyan támogatják a közösségeket a jár-
vány alatt?
– Magyarországon és globálisan is szeretnénk a
koronavírus negatív hatásain enyhíteni. A Nestlé
svájci székhelyű anyavállalata nemrég bejelen-
tette, hogy 10 millió svájci frankkal támogatja a
koronavírus elleni küzdelmet, amelyet a Vörös-
kereszt és társszervezeteink ajánlott fel. A Nestlé
Hungária pedig 100 millió forint értékű felaján-
lást juttatott el a Magyar Élelmiszerbank Egye-
sületnek, amelynek köszönhetően más termé-
kek mellett közel 12 tonnányi Diósgyőrben ké-
szült húsvéti csokoládét kaptak a rászoruló csa-
ládok. Szerencsen pedig a járvány elején masz-
kokkal segítettük az önkormányzatot, amiket a
helyi egészségügyi dolgozók kaptak.

– A történelem során a különböző krízis-
helyzetek mindig lehetőséget teremtettek
az átalakulásra. Ön szerint van esély arra,
hogy a mostani helyzetből kilábalva jobb
jövőt és gazdaságot építsünk?
– Itt az ideje, hogy átgondoljuk és átértékeljük
a dolgokat. Ez a helyzet sok kihívással jár és
nagy erőfeszítéseket igényel mindenki részéről,
ugyanakkor ráirányítja figyelmünket azokra az
alapértékekre, amelyek lehetővé teszik, hogy
biztonságban és jólétben éljük mindennapjain-
kat. Az egészség, a közösségek ápolása, az egy-
másra figyelés, a környezetvédelem és az élet-
ünket megkönnyítő innovációk mind olyan té-
nyezők, amelyek kezdetektől fogva meghatáro-
zó szerepet játszanak vállalatunk üzletmeneté-
ben. Ez most még fontosabbak, mint valaha.
Most nyert igazán értelmet a kedvenc Antoine
de Saint-Exupéry-idézetem: „Földünket nem az
őseinktől örököltük, hanem a gyerekeinktől kap-
tuk kölcsön.” Ez ugyanúgy a gyárakra is igaz.

A járványügyi helyzet ellenére egy
percre sem állt le a Nestlé Hungária
szerencsi és diósgyőri gyára, ahonnan
jelenleg is közel 30 országot látnak el
Nesquik, Nescafé, Smarties, Kitkat és
más csokoládé termékekkel. Az ezzel
járó kihívásokról és lehetőségekről Hé-
lene Kovalevsky, a Nestlé szerencsi és
diósgyőri gyárainak igazgatója beszélt.

járVánY ellenére iS nÖVeli haZai
gYárainaK KapacitáSát a neStlé



Kos: iii. 21. – iV. 20.
Jó, ha ebben a periódusban a magánélet

terén visszafogják magukat. A komoly párkap-
csolatban élőknek nincs okuk az aggodalomra,
mivel ebben az időszakban bizton számíthatnak
a partnerük megértésére és támogatására is. 

bika: iV. 21. – V. 20.
Tartalékolja az energiáit és próbáljon
meg nem idegeskedni. Dolgozzon meg-

felelő ütemben és tartsa ezt a tempót a nap vé-
géig. így egyenletesen tudja beosztani az ener-
giáit.

ikrek: V. 21. – Vi. 21. 
Minden problémát meg lehet oldani bé-
kés, érett módon megbeszélve azokat,

még akkor is ha némi kompromisszum szüksé-
ges ehhez. Gondolja át, hogy hogyan kellene vi-
selkednie az ilyen szituációkban ahhoz, hogy ké-
sőbb nem bánja meg a korábbi szavait, tetteit. 

rák: Vi. 22. – Vii. 22.
Ebben a periódusban lassan, de bizto-
san eltűnik majd a zűrzavar az életéből

és a csillagok ismét kedvező pozíciót fognak fel-
venni. Használja ki minél jobban ezt a helyzetet,
bár tény, hogy a boldogság elérése érdekében
azért tennie is kell. 

oroszlán: Vii. 23. – Viii. 23.
A csillagok állása kedvező, aminek ki-

használhatja az előnyeit a karrierépítésére és a
magánéletében. Pozitív fejlemények várhatók
ebben a periódusban, amelyeket nem csak ön-
re, hanem a környezetére is kihatnak.

Szűz: Viii. 24. – iX. 23. 
Akkor derül ki, hogy ki igaz barát, ami-
kor baj van, mivel csakis ők nyújtanak

segítő kezet. Ha nem ért egyet néhány munka-
társával, akkor adja a tudtukra, hogy más a vé-
leménye, de ezt megfelelő hangnemben tegye.

Mérleg: iX. 24. – X. 23. 
Minden kezdet nehéz, ezért a bonyolul-
tabb élethelyzetek miatt nem szabad

kétségbe esnie. Ha fogcsikorgatva is, de tovább
kell haladnia a kitűzött céljai felé, amit könnyeb-
bé tehet azzal, hogy előre tekint, hiszen idővel
úgyis minden lecsendesedik majd ön körül.

Skorpió: X. 23. – Xi. 22.
Ne csak beszéljen arról, amit el akar ér-
ni, hanem lépjen a tettek mezejére. Né-

hány barátja azt gondolja önről, hogy nem ké-
pes elérni a célját, ezért bizonyítsa be nekik,
hogy tévednek. Most ön igencsak rosszkedvű,
de a helyzet hamarosan változni fog.

nyilas: Xi. 23. – Xii. 21.
Mivel most szerencsés időszaka van,

szánjon valamennyit a szabadidejéből a tanu-
lásra is. Biztos lehet benne, hogy a környezeté-
ben mindenki értékelni fogja, a tudásvágyát és
a kezdeményező készségét. 

bak: Xii. 22. – i. 20.
Bármilyen feladatot képes lesz egyedül
elvégezni mások támogatása és segít-

sége nélkül. Viszont az idő múlásával azért vál-
tozni fog majd az értékrendszere, hiszen mind-
annyian komoly változáson megyünk keresztül.

Vízöntő: i. 21. – ii.19.
Jelen helyzetben elkerülik a problémák.
Ha a párkapcsolata korábban zátonyra

futott volna, akkor se búslakodjon, mert egy
sokkal jobb vár önre. Élvezze a gasztronómiai
élményeket, amelyeket időről-időre alkalma lesz
megtapasztalni. 

halak: ii. 20. – iii. 20.
Könnyen tudja majd kezelni a stresszt,
és mivel teljesen kiegyensúlyozott sem-

mi sem tudja felzaklatni. Használja ki minél job-
ban ezt a harmonikus periódust és fektesse a
többlet energiáit olyan feladatok elvégzésébe,
amiket korábban mellőzött.

horoszkóp (2020. május 1-29.)

VÍZSZINTES: 1. A rengő lomb virágban ég készül … (foly-
tatás a rejtvényben, első rész). 11. Ferde, rézsútos. 12. Fény-
képész (Burt 1925-2008). 13. Levél távirat röviden. 14. Kis ter-
metű, házi kedvencként tartott kutya. 16. Jókora, óriási. 17. Bé-
lés szélei nélkül! 19. Remek, amerikai misztikus horrorfilm
(1976). 21. … Pori: Falu Görögországban. 22. A gerinces állat-
okban található kemény, rugalmas szövet. 24. Éticsiga fele!
26.Római 550-es. 27. Székesegyház. 29. Idős, élemedett korú.
31. Fél pint! 33. Város Franciaországban. 35. Középen torzuló!
37. É., O., K. 39. Fennmaradás. 40. Almaecet közepe! 41. A pra-
zeodímium és irídium vegyjele. 43. Ökör terelő szó. 45. Hang-
talan Zirc. 46. Zsinórra erősíthető halfogóeszköz. 48. 48. Csa-
padék féleség. 50. Liba vélemény! 51. Cinezők. 52. …city: Nagy
sebességgel (megállás nélkül). közlekedő, kényelmes vonat. 
FÜGGŐLEGES: 2. Akadályozó. 3. Fordított kettős betű. 4.
Ücsörgő, ünneplő. 5. Kikötőnek hullámtörő gátja. 6. Elődemé.
7. Cég szélei! 8. Svéd, luxemburgi és norvég autójel. 9. Hasad
a tó jege. 10. Nem tilt. 13. A beküldendő megfejtés má-
sodik része. 15. A fősor harmadik, befejező része. 18.
Város Pest megyében. 20. A nikkel és rénium vegyjele. 23.
Hüvelyk; 25-27 mm. 25. Céce fele! 28. Római 1049-es. 30. Vá-
ros Ausztriában, Stájerország szövetségi tartomány székhelye.
32. Kis alapterű, magas építmény vagy épületnek ilyen része.
34. Fűrészeléssel készített faáru féleség. 36. Sziklás hegysé-

gekben élő, kérődző állat (Rupicapra rupicapra). 38. Város Oroszország középső területén. 42. Halvány vörös színű bor, rózsabornak is nevezik. 44.
Üresen tátong. 47. … és Magóg fia vagyok én … (Ady Endre). 49. A magáé. 52. A köz szélei! 54. Párt!

Előző rejtvényünk megfejtése: Az április egy szerelmes kamasz, telisóhajtja széllel a világot. Megfejtőnk 1 db csokoládé csomagot nyert:
Szentléleky Zoltán, 3900 Szerencs, Váczi Mihály út 28. A fenti rejtvény megfejtését május 15-ig postázzák címünkre (3900 Szerencs, Rákóczi
út 89.) vagy adják le a Szerencsi Polgármesteri Hivatal recepcióján. A keresztrejtvény helyes megfejtője 1 db csokoládé csomagot nyer. A nyeremény
átvehető a Szerencsi Művelődési Központ és Könyvtár gazdasági irodájában.
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Közúti közlekedési baleset történt április 15-én a délutáni órákban a 37-
es számú főúton a mezőzombori körforgalom utáni szakaszon. Egy len-
gyel felségjelzésű Renault Master kistehergépjármű haladt a főúton, majd
a nyárfásnál balra nagy ívben kanyarodott. A hosszú autósor végén köz-
lekedő Opel típusú személyautó sofőrje nem észlelte és nagy sebességgel
megkezdte az előzést. Későn észlelte a kisteherautót, majd belehajtott
a hátuljába. Ezt követően a Renault a menetirány szerinti jobb oldali árok-
ban, míg az Opel a bal vízelvezető árokban egy fának csapódva állt meg.
Az ütközésben hárman sérültek meg, egy komolyabban és a két utas
könnyebben. A baleset körülményeit a Szerencsi Rendőrkapitányság Köz-
lekedésrendészeti Osztálya vizsgálja.

FánaK cSapóDott aZ opel

A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Rendőrkapitányság Közlekedésren-
dészeti osztálya elkészítette a 2020-as esztendő első negyedéves sta-
tisztikáját, amelyből az derült ki, hogy a közúti közlekedési balesetek
száma az elmúlt hónapokban ugrásszerűen megnövekedett, azonban
a halálos kimenetelűek csökkenést mutatnak. Pitkó László, a megyei
közlekedésrendészeti osztály vezetője kiemelte, hogy sajnálatos mó-
don a súlyos és a könnyű sérüléses esetek száma nagy mértékben
növekedett. A közlekedésrendészeti osztály dolgozói azt gondolták,
hogy a koronavírus miatt kihirdetett veszélyhelyzet és a kijárás tilalom
visszatartó erő lehet a sofőröknek, azonban ez nem így történt. Hi-
szen többen ülnek be ittasan, vagy bódult állapotba a volán mögé,
sőt olyan is akad, aki már koránál és egészségi állapotánál fogva nem
alkalmas gépjármű vezetésre. Pitkó László arra kéri a sofőröket, hogy
sokkal körültekintőbben vezessenek, tartsák be a szabályokat és a
megengedett sebességet, hiszen mindenkit hazavárnak.

MegnÖVeKeDett
aZ ittaS VeZetŐK SZáMa

aZ utaKon

A szerencsi Operatív Tanács március 16-án hozott intézkedései szerint a
veszélyhelyzet végéig a Szerencsi Városi Tanuszoda zárva tart. Az intéz-
mény vezetője úgy döntött, hogy ezt a nehéz időszakot megpróbálják
megfelelően kihasználni, így előrébb hozták a féléves vízcserét. Ezzel
egyidőben elvégezték a karbantartási és takarítási feladatokat is. Takács
M. István, a Szerencsi Városüzemeltető Nonprofit Kft. ügyvezetője tájé-
koztatott arról, hogy a medencék újratöltését csak a nyitás előtti idő-
szakban végzik el.

FéléVeS VÍZcSere
a SZerencSi

tanuSZoDában

Az Innovációs és Technológiai Minisztérium javaslata alapján a jár-
ványhelyzetre tekintettel, szigorú óvintézkedések mellett májusban
adhatnak számot tudásukról a szakképző intézmények tanulói. A gaz-
daság újraindításához nagy szükség van a versenyképes szaktudással
bíró, tehetséges fiatalokra. A szakképzési rendszer átalakítása most
talán fontosabb, mint valaha, ezért folytatják a szakemberek az ezzel
kapcsolatos munkát, a fiatalokat pedig azzal is támogatják, hogy egy
átgondolt, biztonságos, a jelenlegi különleges elvárásoknak megfelelő
rendszerben adhassanak számot tudásukról. A gyakorlati vizsgák az
iskolák által meghatározott időpontban – lehetőség szerint – május-
ban tarthatják meg. A vizsgákat az érettségikhez hasonlóan kis lét-
számmal, a diákok közötti megfelelő távolság és a biztonsági előírá-
sok betartásával kell megszervezni és lebonyolítani. A tervek szerint
az érdemjegyet a szóbeli vizsga eredménye nélkül kell megállapítani.
A szakmai javaslat kitér arra is, hogy mellék-szakképesítés megszer-
zésére irányuló próbatétel nem szervezhető meg, azokat a 2020/2021.
tanév október-novemberi időszakban kell megtartani.

MájuSban ViZSgáZnaK
a SZaKKépZéSben tanulóK
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