
PORTRÉ
Dr. Gál András alpolgár-
mester 23 évig volt a Bocs-
kai István Katolikus Gim-
názium és Technikum igaz-
gatója. A középiskolát az
ország TOP 50 oktatási in-
tézményébe repítette. Cik-
künk a 9. oldalon olvasha-
tó.
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ADVENTI
GONDOLATOK

Közeledik a karácsony, a vi-
lág legismertebb ünnepe.
Az koronavírus-járvány fel-
forgatta a mindennapokat.
Az idei év karácsonyáról
Nyiri Tibor polgármester
osztja meg ünnepi gondo-
latait. Cikkünk a 3. oldalon
olvasható.



Meglepetésekkel érkezett a Mikulás december 3-án délelőtt a Szerencsi
Óvoda és Bölcsőde Gyárkerti épületébe. A Csalogány és Lepke csoport
óvodásai vidáman, az ünnephez méltóan énekkel várták a jóságos Mi-

kulást az intézmény bejáratánál, így a szülők sem maradhattak le az al-
kalomról. Szerencsen az óvodákba minden évben megérkezik a télapó a
krampuszával együtt. A krampusz ugyan megpróbálta elcsenni az aján-
dékokat, de ezt a fehér szakállú nem hagyta. Az ovisok a műsorért cse-
rébe – és mivel egész évben jól viselkedtek – édességgel teli csomagot
kaptak. Nyiri Tibor polgármester ezen a napon szintén ajándékokkal ked-
veskedett. – A 2020-as év az óvodapedagógusoknak és a kicsiknek sem
volt egyszerű esztendő, de mindannyian szépen helyt álltak. Köszönet a
pedagógusoknak és a szülőknek egyaránt! Természetesen én sem érkez-
tem üres kézzel, gyümölccsel és szaloncukorral kedveskedtem nekik –
mondta a polgármester. Az ajándékokat Kecskésné Nagy Edit intézmény-
vezető vette át, aki köszönetét fejezte ki. A Szerencsi Óvoda és Bölcsőde
Napsugár épületébe december 4-én érkezett a Mikulás. Sok gyermek
rajzzal kedveskedett a vendégnek, aki cserébe ajándékokkal lepte meg
őket. A Mikulás az óvónőkről sem feledkezett el, akiknek a csokoládé
mellett viccesen jutott egy kis virgács és hagyma is.

MIKULÁS JÁRT
AZ ÓVODÁBAN
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Hamarosan elkészül a harmadik kondipark Szerencsen. A legújabb a Sze-
rencsi Szakképzési Centrum bejáratánál, a rekortán burkolatú futókör

mellett kapott helyet, ahol a kivitelező már az utolsó simításokat végzi.
A legelsőt még néhány éve adták át, ami az Erzsébet-térnél található. A
nyáron egy kisebb méretű, de modern és kosárpalánkkal is kiegészített
kondiparkot a Rákóczi-vár kertjében avattak fel. A harmadik hasonló mé-
terű kondipark közelében egyszerre három iskola is megtalálható, ami a
kihasználtság tekintetében kedvező. A kivitelező, ha az időjárás kegyes
lesz a következő hetekben már befejezi az építési munkálatokat így a
Bocskai István Katolikus Gimnázium és Technikum, Szerencsi Szakképzési
Centrum, illetve a Bolyai János Katolikus Általános Iskola diákjai mellett
a sportolni vágyók is hamarosan birtokba vehetik. Fontos megjegyezni,
hogy a várkerti és a most épülő kondipark street workout-ra is alkalmas.
A street workout a saját testsúlyos edzésen alapul. Az ilyen kondipar-
kokban statikus eszközök – pad, korlát, rúd, függőleges és vízszintes lét-
ra, fekvőtámaszállvány, gerenda – vannak. Ezek a hagyományos érte-
lemben vett street workout parkok. – A sportolási lehetőségek adottak
a belvárosban, nem kell messzire elvonulni a világ elől, itt Szerencs köz-
pontjában is lehetőség van mozogni. Bízom benne, hogy a diákok mellett
a civil lakosság is igénybe fogja venni a létesítményt – mondta Nyiri Tibor
polgármester.

KONDIPARK A FUTÓKÖR MELLETT
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Közeledik a karácsony, a világ legismertebb ünnepe, ami az idén egy kicsit
más, mint amit eddig megszokhattunk. A koronavírus-járvány miatt csak
szűkkörűen ünnepelhetünk. Ennek van jó és rossz oldala egyaránt. A vírus
jelenlététől függetlenül a felgyorsult világunkban az utóbbi években el-
került az időhiány miatt kapkodás, rohanás: megvettem-e az ajándékokat,
megsütöttem-e az édességeket, amelyek gyakran a családi kapcsolatok-
ban feszültséget teremt. Sokszor aggódunk, szorongunk, így szeretet nél-
kül érkezik a karácsony. Ez talán most kicsit a háttérbe szorul, hiszen nagy
családi összejöveteleket az idén nem lehet tartani. Évről-évre egyre több
és drágább meglepetést akarunk venni szeretteinknek, pedig véleményem

szerint nem ez a fontos, hanem a szívből jövő szeretet. Most az lehet a
nagy ajándék, hogy szűk családi körben, meghitt csendben, békében,
egészségben ünnepelhetünk. Kívánom, hogy mindenki találjon időt arra,
hogy beszélgessen a szeretteivel, gyermekeivel, unokáival, legyen idő át-
gondolni, hogy az éven mit csináltunk jól vagy éppen rosszul. Gondoljuk
át miben kell megváltoznunk, hogy jobb emberek legyünk. Erre most nagy
szükség van, hiszen a világ körülöttünk most békétlen. Sajnos a napi hí-
rekben már több negatív inger ér minket, mint pozitív, amelyek beszűrőd-
nek a mindennapjainkba, az otthonainkba. Kívánom mindenkinek, hogy
karácsonykor ettől tudjon elvonatkoztatni. Az ezekre fordított időt töltsük
inkább szeretteink társaságában. A pandémia miatt most sok a szomo-
rúság, a megoldatlan probléma, amire ott a válasz Jézusnál és a kará-
csonyban, amit már több mint 2000 éve ünnepelünk. Isten Őt adta nekünk
válaszul. Egész életében a szeretet, a jóság, a türelem, az irgalom vezérlete.
Ezek a kincsek mindannyiunkban ott vannak, csak most nehezebb meg-
találni. Ehelyett mi emberek mindig olyan dolgok után vágyunk, ami nem
maradandó, ami elmúlik és csak akkor eszmélünk fel valakinek vagy va-
laminek a hiányra amikor már késő. Ezért vélem fontosnak, hogy ha az
idén nem volt alkalmunk szeretteinkkel tölteni az időt, karácsonykor, a
szeretet ünnepén ezt pótoljuk. Az advent a várakozás időszaka is. Nagy-
szerű, ha valaki képes békében, türelmesen várakozni, hiszen lélekben ak-
kor hal meg valaki, ha már senkitől sem vár semmit. Se Istentől, se em-
bertől, se önmagától. Aki ebből a mélységből fel tud emelkedni és az ad-
venti időszakban vágyakozik a karácsony örömére, békességére, miszté-
riumára, annak a várakozás időszaka gyógyító erő lehet. Várjuk a csodát,
és hagyjuk, hogy a karácsony szelleme megtöltse a szívünket melegséggel.
Ezekkel a gondolatokkal adjon az Úristen boldog, áldott karácsonyt és
szeretetben gazdag újesztendőt mindnyájuknak!

AZ ÜZENET: SZÍVBŐL JÖVŐ SZERETET

Az idei adventi készülődés a megszokottól a ko-
ronavírus-járvány okozta korlátozások miatt
nem a korábbi évek megszokott módján törté-
nik. Szerencs Város Önkormányzata hosszas
mérlegelés után úgy döntött, hogy – más váro-
sokhoz hasonlóan – advent idején Szerencsen
is felgyulladnak a remény fényei és az elmúlt év-
hez hasonlóan helyet adnak Kretovics István, a
Kisgép- és Fénycentrum tulajdonosa által készí-
tett LED alkotásoknak. A világörökségi kapuzat-
nál épített turisztikai megállóhelyen az idén is
megtekinthető a tavalyi országos szenzációnak
számító „Télapó leghosszabb szánja”, amit Gu-
inness-rekordnak hitelesítettek, A több mint
96000 LED izzóból készült alkotáson kívül az idei
éven újabb látványoságokkal bővültek a kínálat.
Különböző mérető és formájú hóemberek, vala-
mint az univerzum csodái: bolygók és galaxisok
is kikerültek. Az éven az önkormányzat egy új
turisztikai attrakcióval kedveskedik a szerencsi
és ondi lakosoknak. Egy gumikerekes kisvonat
járja Szerencs utcáit. A jármű december elején
érkezett meg, és azóta már több próbajáratot is
megtett. A 30 millió forint értékű turisztikai at-
trakció, az erre a célra elnyert pályázatból került
finanszírozásra, aminek az elsődleges célja az
idegenforgalom fellendítése városunkban. A kis-

vonat nem csak karácsonykor várja az utasokat,
hanem a nagyobb rendezvényeken, városnapo-
kon is az utcákat fogja róni. A koronavírus-jár-
vány enyhítését követően a képviselő-testület
dönt majd a kisvonat jövőbeli útvonalairól és a
rendszeres üzemeltetéséről. – Más hegyaljai vá-
rosokban is van ilyen jármű és nagy sikereket ért
el. Bízom benne, hogy Szerencsen is hasonló lesz
a fogadtatás – mondta Nyiri Tibor. A polgármes-
ter megjegyezte: természetesen a koronavírus-
járvány miatt bevezetett veszélyhelyzetben kö-
rültekintőnek kell lenni. A legfontosabb az em-

berek egészségének a védelme, ezért csak a
szabályok szigorú betartásával tekinthetők meg
a díszfények. – A területen mindenki csak saját
felelősségére tartózkodhat, egészségük meg-
óvása érdekében tartsák be a járványügyi sza-
bályokat. Tartsanak egymástól 1,5 méteres tá-
volságot és javasoljuk az orrot és szájat eltakaró
maszk és kesztyű használatát – ismertette a
polgármester. Szerencs ünnepi fényei reggel 5-7
óráig és 15-19.30 óráig kerülnek felkapcsolásra
a világörökségi kapuzatnál vízkeresztig, azaz
2021. január 6-ig.

ÚJ TURISZTIKAI ATTRAKCIÓ: KISVONAT

A polgármester gyertyát gyújtott az adventi koszorún.
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A WiFi4EU kezdeményezés célja, hogy szerte
Európában ingyenes WiFi-hozzáférést bizto-
sítson a polgárok számára nyilvános helye-
ken, többek között parkokban, tereken, kö-
zépületekben, könyvtárakban, egészségügyi
központokban és múzeumokban. A WiFi4EU
keretében a települések 15 ezer euró – át-

számítva kb. 5 millió forint – értékű utalványra pályázhattak.
A programban Szerencs Város Önkormányzata is sikeresen
szerepelt – tájékoztatott Szabó István alpolgármester, aki eh-
hez hozzátette: – Az összeget WiFi-berendezések telepítésére
használhatják olyan nyilvános helyeken, ahol még nem áll ren-
delkezésre ingyenes vezeték nélküli internetkapcsolat. A kez-
deményezésben csak helyi önkormányzatok, vagy települések
által létrehozott társulások vehetnek részt. A nyertesek maguk
választhatják ki azt a WiFi-telepítő vállalkozást, amellyel a ve-
zeték nélküli berendezések telepítésére szerződést köt. Az ön-
kormányzatok felelőssége az internet-előfizetés finanszírozása
és a berendezések karbantartása továbbá a hálózat telepítése
után legalább három évig ingyenes és kiváló minőségű WiFi-
kapcsolatot kell biztosítani a lakosoknak és a városba látoga-
tóknak. A cél nem csupán az ingyenes WiFi-csatlakozás, ha-
nem a gyors és hatékony internetkapcsolat. Tíz frekventált
kültéri helyen kerülnek kiépítésre a WiFi-hotspotok szerte a
városban, amik minimum 30 Mbps letöltési sebességű inter-
netkapcsolatot biztosítanak majd – mondta az alpolgármes-
ter. Szabó István közölte, hogy a város tíz pontján a jövő év
elején befejeződik a hálózat telepítése és beüzemelésre kerül
az ingyenesen használható vezeték nélküli hálózat.

TÉLI ÜZEMMÓD 
A VÁROSGAZDÁNÁL

Felkészült a téli időjárásra a Szerencsi Városgazda Nonprofit Kft. – mondta el ér-
deklődésünkre Tóth István a cég ügyvezetője. Ütemezett, szervezett munkával elő-
ször a legfontosabb útszakaszokon – Rákóczi út és a 37-es számú főút – kezdik
majd meg a hó eltakarítását, ezt követik az alacsonyabb rendű, kevésbé forgalmas
részek. Összesen öt munkagéppel tudják tisztítani az utakat, ebből kettő kisebb mé-
retű kifejezetten a járdákra, szűk utcákra van kialakítva. A cég telephelyén sóból 25
tonna áll a rendelkezésre, homokból pedig közel 50 tonna, de még a tavalyi adagból
is maradt.  A szórásnál figyelembe veszik az időjárási körülményeket és annak függ-
vényében keverik össze az érdesítő anyagot, ha kemény mínuszok jönnek akkor
szinte csak sót használnak. A Szerencsi Városgazda Nonprofit Kft. szakemberei már
átálltak a 0-24 órás ügyeletre. A munkagépek legkésőbb 15 perccel a havazás meg-
kezdése után már szolgálatba állnak. Szerencs sajnos nincs előnyös helyzetben, hi-
szen a 37-es számú főút a Magyar Közút Nonprofit Zrt. miskolci mérnökség terüle-
téhez tartozik, az Ondi út a szikszóihoz a Dobó Katica utcában pedig a sátoraljaúj-
helyi munkagépek dolgoznak. – Ez egy elég szerencsétlen helyzet, ráadásul Szerencs
mindhárom igazgatóságnak a végén helyezkedik el. Ezért a Szerencsi Városgazda
Nonprofit Kft.  ahol tud besegít és sok esetben mire a közútkezelő munkagépei Sze-
rencsre érkeznek, mi már letakarítottuk a havat – mondta az ügyvezető, aki kitért
arra is, hogy jó kapcsolatot ápolnak és folyamatosan egyeztetnek a közútkezelővel.
A közlekedés zavartalansága érdekében a járművezetők, lakosok partnerségére is
szükség van, ennek részeként említette Tóth István, hogy a saját ingatlanja előtt
mindenki köteles a járdát tisztán tartani. Téli üzemmódra váltott már november 10-
én a Magyar Közút, mely megyénk útjain is állandó, 24 órás szolgálatba állt. A Bor-
sod-Abaúj-Zemplén Megye közel 2600 kilométeres úthálózatát fenntartó Magyar
Közút több mint kétszáz dolgozója hetvenhét munkagéppel látja el téli feladatait.
Azokon a szakaszokon, ahol az elmúlt évek tapasztalatai alapján nagyobb a hófú-
vások előfordulási lehetősége, ott hófogórácsokat és hálókat helyeznek ki, ez Bor-
sod-Abaúj-Zemplénben 41 kilométernyi útszakaszt érint.

ÉPÜL AZ INGYENES
WIFI HÁLÓZAT

Mint már korábban beszámoltunk róla, a Sze-
rencsi Városüzemeltető Non-Profit Kft., mint a
Városi Panzió üzemeltetője, pályázatot nyújtott
be és nyert a Kisfaludy Turisztikai Fejlesztési

Program, Szálláshely-fejlesztési Konstrukció keretében. A projektből a meg-
lévő hét szoba került felújításra, valamint új nyílászárókat kaptak a panzió
helyiségei. A Népház épületének földszintjén található nagyteremből egy
olyan közösségi tér került kialakításra, amely lehetőséget biztosít a vendé-
gek étkeztetésére és szórakozására. Az elnyert pénzügyi forrásból megva-
lósult még a társasház közös kazánjáról való leválás. A fejlesztésnek kö-
szönhetően a kazán, a radiátorok és a fűtéscsövek cseréje is megtörtént.
A pályázatban a cég vállalta a háromcsillagos panzió minősítés megszer-
zését. A védjegyért komoly követelményrendszert kellett teljesíteni. Többek
között elvárás volt a szobánkénti egységes berendezések és felszerelések
megléte. A szobák egységes arculatának kialakítása megtörtént, új búto-
rok, ágyneműk, függönyök és egyéb berendezési tárgyak kerültek beszer-
zésre. A Magyar Turisztikai Ügynökség és a Magyar Szállodák és Éttermek
Szövetsége a Panzió Tanúsító Védjegyrendszert alkalmazzák a hazai pan-
ziók minősítésére. A minősítés folyamata három részből állt. – Elsőként
egy online minősítést, vagyis önértékelést kellett végezni és azokat a kri-
tériumokat tartalmazta, amelyek alapján a Népház Panzió három csillagos
besorolása történt. A minősítés eléréséhez 60 darab, az adott kategóriák-
hoz tartozó, minimum követelményt kellett teljesíteni. Ezt a helyszíni mi-
nősítés követte 2020. október elején, amelyet két fős szakértői bizottság

végzett a már beküldött online értékelés alapján. A szigorú helyszíni mi-
nősítést követően október végén sikeres bírálatra került sor, így a panzió
védjegytáblát és tanúsítványt kapott, valamint négy évre szóló védjegy-
használati szerződést kötött Magyar Szállodák és Éttermek Szövetségével
– adott tájékoztatást Szűcs Erika, irodavezető. A védjeggyel rendelkező
panziók garantált minőséget biztosítanak a vendégeiknek, amit folyama-
tosan ellenőriznek. A védjegy biztosítja továbbá a panziók pozitív megkü-
lönböztetését és kiemelését.

HÁROMCSILLAGOS PANZIÓ
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Ifjúsági kávézót alakítanak ki a volt ÉMÁSZ épületének egy részében. Az
előzetes tervekben még a Petrikovits-ház szerepelt, ami a volt Hunyadi
János Általános Iskola – mellett található. Nyiri Tibor polgármester érdek-
lődésünkre elmondta, hogy kényszerűségből kellett új helyszínt keresni,
mivel a Petrikovits-ház tulajdonosai olyan magas árat kértek az ingatla-
nért, ami meghaladta volna a pályázatra szánt költségeket. Az új helyszí-

nen a tervek szerint az épületet renoválják, a kerítést elbontják és egy
nyitott teraszt alakítanak ki. A nyílászárókat cserélik és akadály mentesítik
az épületet, továbbá korszerűsítik a fűtést – Személyesen felkerestem az
ÉMÁSZ vezetőit, hogy tárgyaljunk az épület eladásáról. A vásárlás mindkét
fél részéről sikeresnek tekinthető – mondta a polgármester. Az épület na-
gyobbik részében – ami most ideiglenesen koronavírus PCR mintavételéli
helyként üzemel – az ÉMÁSZ-nak volt az ügyfélszolgálati helyisége, ezt
most áttelepítették abba az épületbe, ahol korábban a gyakorlati szak-
képzés történt és tanműhelyként szolgált. A megüresedett épületre az
áramszolgáltató a továbbiakban nem tartott igényt. Az ifjúsági kávézónak
már nevet is javasoltak: Panyó Panni. – Petőfi Sándor kétszer járt Tokaj-
Hegyalján. Egyetlen, a verseskötetében Szerencsre datált verse a Panyó
Panni, aki a betyároknak a kedvese volt. A névválasztással a költőnek sze-
retnénk emléket állítani - hangsúlyozta a polgármester. A szándék szerint
a fiataloknak, családoknak és természetesen a turistáknak egy olyan kul-
turált helyet szeretnénk kialakítani, ahová betérhetnek egy kávéra vagy
beszélgetésre a vendégek. A felújítás értéke közel 52 millió forint. Itt is
hozzáférhető lesz a WiFi4EU hálózata, ami ingyenes internetet biztosít az
épületben és közelségében.

IFJÚSÁGI KÁVÉZÓT ALAKÍTANAK KI A BELVÁROSBAN

Hamarosan megkezdődik a Szerencsi Polgármesteri Hivatal épületegyüt-
tesének energetikai racionalizálása, korszerűsítése. A felújítás az önkor-
mányzati épületek energetikai korszerűsítése Szerencs Városában II.
ütem, TOP-3.2.1-16-BO1-2017-00072 projekt keretében valósul meg. A fa-
lakat szigetelni fogják, a nyílászárókat háromrétegű hőszigeteltre cserélik,
korszerűsítik a hőszivattyút és a teljes fűtési rendszert, továbbá a volt
ÉMÁSZ épületén kialakításra kerülnek a napelemek. A beruházás lényege,
hogy csökkenjen a hivatal fenntartási költése. – Azt ígértük tavaly a kam-
pányunkban, hogy minden lehetséges eszközzel mérsékeljük a kiadása-
inkat. Az egyik legnagyobb kiadás a hivatal energetikai számlája – fűtés,
áram, víz –, ezt szeretnénk jelentősen csökkenteni, mint ahogy energe-
tikai pályázat keretében már ezt megtettük jónéhány épületben például
a volt Hunyadi iskolában – Szerencsi Szakképzési Centrum –, TIREK Sze-
rencsi Idősek Otthonában – mondta a polgármester. A hivatali munkála-
tok megkezdésének az időpontja még nem tisztázódott, jelenleg még
szervezés alatt van. Egy másik pályázat keretében olyan tervek, elkép-
zelések is kialakultak, hogy a hivatal jelenlegi bejáratát áthelyeznék egy
másik helyre, a közterületet pedig átalakítanák, mondhatni csinosabbá
tennék, azonban ez a pályázat még tervezés alatt van, mondta el érdek-

lődésünkre Nyiri Tibor polgármester. A felújítás értéke közel 92 millió fo-
rint. Munkaterület átadása kivitelező részére várhatóan december 20-
án megtörténik, és 10 hónapon belül el kell készülnie.

MEGÚJUL A POLGÁRMESTERI HIVATAL

MUNKAHELYEK LÉTESÜLHETNEK A CSARNOKBAN
Raktárcsarnok épül az ipari park fejlesztéséhez elnyert pályázat keretében
a volt cukorgyár területén. A 2500 négyzetméteres épületet elsődlegesen
termelési folyamatokra szeretnék optimalizálni. – Önhibánkon kívül több
mint egy évig tartott a közbeszerzés, de szerencsére szeptemberben
megszületett a végső határozat, így lehetővé vált, hogy a kivitelező az
eredeti áron és további 20 millió forintos önköltséggel kiegészítve neki-
lásson a munkának – tájékoztatott Nyiri Tibor polgármester. Gyakorlatilag
a terep előkészítése már megtörtént. A területet már felmarták, szét-
bontották és jelenleg is folyamatban van az anyagoknak az ideiglenes
depóba történő szállítása. Az építési vállalkozó már elkezdte a csarnok
acélváz szerkezetének a gyártását, és ha az időjárás kegyes lesz, akkor
ezeket a szerkezeti elemeket még az idén decemberben megépíti. Nyiri
Tibor ehhez hozzátette, hogy a csarnok építésének a határideje 2021.

május vége. Szerencs Város Önkormányzata munkahely teremtésre kí-
vánja hasznosítani az épületet.
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Szarvas Péter,
római katolikus esperes, plébános:

Karácsonyi gondolatok
A Karácsony misztériuma

gyermekkoromtól fogva
megérintett. A születés
misztériuma ma is el-
varázsol. Csodálatos
beletekinteni egy gyer-

mek tiszta, ártatlan sze-
mébe. Milyen boldogok le-

hettek azok az emberek, akik Isten útmutatása
nyomán jutottak el Betlehembe. A hitük vezér-
elte őket, és amikor megpillantották a jászolban
fekvő kisdedet, a hit ajándékát kapva tudtak
boldogan hazatérni. Mi is megpillanthatjuk a
kisded Jézus tekintetét, ha hittel indulunk el
Betlehem felé.
A hitünk növekedésében fontos szerepet tölte-
nek be a szentek. Most pillantsuk be a Szent
Család életébe, és érezzük át azt a mély hitet,
amellyel Szűz Mária és Szent József készek vol-
tak minden körülmények között ráhagyatkozni
az Isten akaratára. 
Szent Lukács evangélista csodálatos érzékkel
adja át számunkra azt a bensőségességet,
amely a Szent Család, különösen Szűz Mária Is-
tenkapcsolatában érezhető. Az Erzsébetnél tör-
ténő látogatás alkalmával nem véletlenül
mondta Erzsébet Máriának: „Boldog vagy Má-

ria, mert hitted, hogy beteljesedik mindaz, amit
az Úr mondott neked.” (Lk 1,45) Mária az Isten-
be vetett feltétel nélküli hite által tudta valóra
váltani Isten akaratát. Nem kételkedett Isten-
ben. Minden körülmények között kész volt el-
fogadni Isten akaratát. Feltétel nélküli bizalom
töltötte el az életét Isten iránt. Isten szolgáló
leányának a feladata, hogy mindent megte-
gyen, amit Ura kér. Ez hangzik el az Angyali üd-
vözlet alkalmával is. „Az Úr szolgáló leánya va-
gyok, történjék velem szavaid szerint.” (Lk 1,38).
Mai tudásunkkal fel sem tudjuk mérni milyen
komoly kijelentés volt ez. Ebben ott volt a teljes
önátadás, a teljes kiüresedés, amelyben az
egész lényét, akaratát, vágyait, érzéseit, egész
testét és lelkét, értelmét és mindenét tette oda
Isten elé. Istenem fogadj el engem teljes lé-
nyemmel, akaratommal, életemmel. Hitével kész
volt mindent alárendelni Istennek. Abban az
időben ez olyan komoly döntés volt, amely az
egész életét, a megélhetését is kockára tette.
Még a Szent Józseffel való jegyesi kapcsolatát
is kész feláldozni. Szereti Józsefet, fontos neki,
kész vele az életét leélni, de az Isten akarata en-
nél is fontosabb.
Máriát ebben a vívódásában elcsöndesíti a hite.
Ezeket a dolgokat nem lehet emberileg meg-
magyarázni. Amikor hazatér az Erzsébetnél tör-
tént látogatás után, már látszik, hogy áldott ál-
lapotban van. Hogyan lehet mindezt megma-

gyarázni? Szereti Józsefet, mégsem tudja neki
elmondani. Mária tudja ezt jól és mivel nagyon
szereti Szent Józsefet, inkább hallgat. Ő már ko-
rábban Isten kezébe tett mindent. Most is hité-
vel Istenhez fordul, és imában elcsendesedve
vár, hogy az Úr cselekedjen. Mária hitével tudja,
hogy az Isten megoldja ezt is, és megmutatja a
helyes utat. Ezen a ponton most térjünk át
Szent József egyéniségére. Ő is Isten embere. Is-
ten őt is kiválasztotta, és meghagyta neki, hogy
várjon addig, amíg Isten meg nem erősíti őt is
abban, hogy kit vegyen el feleségül. Szűz Mária
nagyon kedves volt számára. Hitükben, lelkük-
ben Isten iránti szeretetükben, egymás szerete-
tében teljesen összhangban voltak. A hit em-
berei Istenben bíznak. Ha az Isten az életünkben
meg is enged küzdelmet, próbatételt, nehézsé-
get, tudnunk kell, hogy abból mindig valami na-
gyobb jót akar kihozni.
Ahogy Szent József is Istenre bízta a helyzetét,
úgy tudott Istennél újra Szűz Máriára, és a nagy
titokra rátalálni. Isten neki is tudomására hozza,
hogy Szűz Mária Isten fiát hordozza a szíve
alatt. Megtapasztalja, hogy az Istenbe vetett hit
újra megerősíti őt. A Hit újra meghozta gyümöl-
csét. Szűz Mária és Szent József még nagyobb
szeretetben, találtak egymásra. Betlehem éjsza-
káján valóra vált ez a titok. Szűz Mária és Szent
József hitét még inkább megerősítette a szent
éjszakának boldog eseménye. Ahogy ők is fi-
gyelték megbűvölten a kis Jézus ragyogó sze-
meit, ezeknek a szemeknek a ragyogásából ők
is még nagyobb szeretetre találtak.
Kívánom, hogy ebben a zűrzavaros világban
jussunk el a hitünk által Betlehembe, és bűvöl-
jön el minket is a Betlehemi Kisded szemének
ragyogása.

Balázs Pál,
református lelkész:

Az élet beszéde
Az adventi történetben Ke-

resztelő János fellépése
azzal kezdődik, hogy
megjelent egy ember,
akit Isten küldött. Ta-
núként jött, hogy bi-

zonyságot tegyen a vilá-
gosságról. Tehát valami

GONDOLATOK 
A KARÁCSONYI ÜNNEPRŐL

A karácsony Jézus születésének ünnepe. Sokan ilyenkor egy kicsit elgondolkodnak a transzcendentális valóságon, az ün-
nepek közeledtével meglátogatják családtagjaikat, rokonaikat. A modern világ túlzott csillogása, az ajándékozás reklámmá
degradálása, azonban sok esetben rontja az karácsonyi hangulatot. Ezen az éven a koronavírus-járvány csak tovább ront
a helyzeten. A pandémia miatt sokan nem akarnak vagy nem tudnak elmenni a templomokba. Az alábbi sorokban Szarvas
Péter, római katolikus esperes, plébános, Balázs Pál, református lelkész és Csejoszki Szabolcs, görögkatolikus parókus
osztja meg ünnepi gondolatait, hogy a karácsonyi hangulatot még emelkedettebbé varázsolja.
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megbízatással érkezett ebbe a világba, mint Is-
ten követe. Ez nem csak Keresztelő Jánosra igaz.
Mindnyájan Istentől küldött emberek vagyunk,
és egészen bizonyos, hogy valami meghatáro-
zott feladattal és céllal küldött. Tehát nem vé-
letlenül, és nem küldetés nélkül vagyunk ebben
a világban. Világossá vált-e már előttünk a ránk
szabott feladatunk? Megéled-e, cselekszed-e azt
a küldetést, amiért ezen a világon vagy?
Mindenkinek más-más feladata van ebben a vi-
lágban. Nehéz is lenne felsorolni őket, hiszen
ahány emberi élet van, annyi küldetés van, de
nekünk keresztyéneknek mégis egységes a fel-
adatunk. Keresztelő János így fogalmazta ezt
meg: „Én kiáltó hang vagyok a pusztában”. Egy
nagy kiáltás, figyelmeztetés, ami félreérthetet-
len. Ez a hivatása a keresztyén embernek is.
Krisztusra mutatni, belekiáltani ebbe a világba
Isten Fiában megjelent szeretetét. Ebben a kiál-
tásban a legkevesebb szerepe van a szájnak és
a nyelvnek. Sokkal inkább szóljon a két keze
munkája, a világban végzett szolgálata és az
élete. Az élet beszédét kell megmutatni a világ-
nak. Ebben nem akadályozhatja meg a kereszt-
yén embert senki. Nem lehet megtiltani, például,
hogy megbocsáss, hogy másoknak szívességet
tégy, mások terhét hordozd. Nem lehet megtil-
tani, hogy felebarátod javára élő és szolgáló
életet élj. Ezt a magatartást nem csak a temp-
lomban, hanem a pusztában is kell élned. Olyan
helyen, ahol sokszor elveszik a kiáltott szó, ahol
sokszor reménytelennek tűnik minden kiáltás. A
mának a pusztaságában. Karácsony környékén,
talán megmutatkozik ebből valami. Megindulnak
a szívek a rászorultak megsegítésére, megnyíl-
nak a pénztárcák az adakozásra, megmozdul-

nak a végtagok a segítségnyújtásra.
Keresztelő János ezt hirdeti: egyengessétek az
Úr útját. Amikor egy keleti király valahová ment,
érkezését hírnök készítette elő. Mindig a király
előtt járt és hangos szóval mindenki tudtára ad-
ta, hogy jön a király, készüljenek fel fogadására.
Így vált Keresztelő János útegyengetővé. Lehet-
e nagyszerűbb feladat a hívő ember számára,
mint az, hogy életével, megnyilvánulásával
egyengeti mások szíve felé Krisztus útját. 
Advent, karácsony nemcsak azt jelenti, hogy Is-
ten cselekedett, szeretetével lehajolt az ember-
hez és adta az Ő egyszülött Fiát, hanem azt is je-
lenti, hogy Keresztelő Jánoshoz hasonlóan ne-
künk is az élet beszédével kell hirdetni Isten sze-
retetét és cselekvő hatalmát. Tegyük ezt! Áldott
adventi időszakot és boldog karácsonyt kívánok!

Csejoszki Szabolcs, 
görögkatolikus parókus:

Karácsony, Isten fényében!
Az Isten mindig nagyobb

ajándékot készít az em-
bernek, mint amit mi
felfogni képesek va-
gyunk. Az ószövetségi
időkben megüzeni az

embernek, hogy nem
evilági Megváltót küld, aki

pusztán földi életünkben tud segítséget mutat-
ni, hanem az Örök Élet felé vezető Messiást.
Napjainkban az Örök Isten által küldött Jézusra
vágyakozunk. Ma érezzük, hogy kevés az álta-
lunk meggyújtott gyertya, ma kevés a csillogó
karácsonyi örömök látványa.
Most a megszületett gyermek utánunk kiált,

ahogy tette a Teremtő a paradicsomkertben:
Hol vagy Ádám? Ádámhoz hasonlóan, a mi bű-
neink miatt, szeretnénk elbújni az Isten szeme
elől. Azonban az Isten rendületlenül keres min-
ket, hogy reménytelenségünket enyhítse. Most
a gyermek áll hitünk középpontjában. Az Ő
megjelenése elsősorban azt üzeni mindannyi-
unk számára, hogy nem vagyunk elfelejtve. Ne-
héz helyzetünkben is az isteni reményt tapasz-
talhatjuk: „Velünk az Isten!” Bármi történik ve-
lünk, tudjuk, hogy közöttünk, bennünk él a sze-
retet Istene. 
Bizonyára voltak fényesebb karácsonyaink.
Ajándékok, csillogó karácsonyfa, ünnepi asz-
tal… …ez nem lesz ugyanaz a karácsony. Meg-
győződésem, hogy most még inkább a Messiás
megvilágításába kell helyeznünk az ünnepet. Az
Istenbe vetett bizalom, legyen megnyugtató
mindannyiunk számára. Az egészségünkért, jö-
vőnkért való aggodalom közepette, hitünkből
próbáljunk erőt meríteni. Napjainkban valóban,
kézzelfoghatóan kell Istenünk kezébe kapasz-
kodni. Most nem elég csak mondani, ma élni
kell hitünket, hogy enyhüljön aggodalmunk és
bizalmunk növekedjen.
A messiási remény formálja, alakítsa családja-
inkat. A jövőbe vetett hit, erővel töltsön el
mindnyájunkat. Életünk lényege, hogy bizalom-
mal tudjunk előre tekinteni. Most nem remény-
kednünk kell, hanem élni kell a reményt. A derű
legyen mindennapjaink része, hiszen ez a túlélés
záloga. A betlehemi Gyermekkel való találkozás
kell, hogy mosolyt csaljon arcunkra. Amikor mo-
solyogni tudunk, az életről teszünk tanúságot,
ezzel erősítjük leginkább a körülöttünk élőket
és önmagunkat is.
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Félmilliárd forint vissza nem térítendő európai
uniós támogatásból fejlesztjük a városban a ke-
rékpáros közlekedés feltételeit. Az idén tavas-
szal kezdődtek a munkák a város három külön-
böző pontján: az Ond felől érkező kerékpárutat
folytattuk az Ondi út páros oldalában, ahol gya-
logjárdát is építettünk. Itt egyes szakaszokon a
jövő tavasszal fejezzük be a munkát, azonban
ezen a területen az egységes zöldövezet kiala-
kításához hozzá láttunk. A Malom utca és Ma-
gyar utca burkolatának a felújítása november
végén megtörtént, itt egyirányúsítjuk majd a
forgalmat, és kerékpáros sáv felfestésével a 3,5
méter széles, kétoldali padkával ellátott útpá-
lyán jutnak el biciklisek a 37-es főútig. A harmin-
chetes déli oldalán – Sátoraljaújhely irányában
– is jól is halad a kivitelező az építkezéssel. Egyes
szakaszokon már aszfaltozás is történt és a Sze-
rencs-patak felett elkészült az új kerékpáros híd
tartószerkezetére is ráemelték az elemeket (fo-
tónkon). A híd acélszerkezeti beemelését az elő-
zetes tervek szerint csak tavasszal hajtották vol-
na végre, de az időjárás kegyesnek bizonyult. A
kivitelező ezért november 30-án a délelőtti
órákban beemelte a híd 20 tonnás átkötő acél-
szerkezetét – tájékoztatott Nyiri Tibor polgár-
mester. A Kemecsén készített túlméretes épít-
ményt egy 28 méteres szerelvény szállította a
helyszínre. A nagy pontosságot igénylő művelet
során a szükséges manővereket a daru irányító-
ja másfél óra alatt, probléma nélkül elvégezte.

A 19 méteres szabad nyílás fölé egy 20 méteres
hídszerkezet került. A híd teljes szélessége 3,70
méter, a tényleges kerékpárút a forgalom részé-
re 2,26 méter. A pilléreken elhelyezkedő híd sta-
bilitását a földbe helyezett 1,4 méter átmérőjű,
3,5 méter mélyen a földben lévő betonpillérek
biztosítják, amik egészen a talaj teherhordó ré-
tegéig hatolnak le. A projekt öt éves fenntartha-
tósági kötelezettséget ír elő a beruházónak,
ezért az Ondi úti építkezéssel kapcsolatban a
nyár elején az önkormányzat egyeztetést kez-
deményezett az áramszolgáltóval, mivel a terü-
leten az elkövetkezendő időszakban nem tör-

ténhet külső beavatkozás. – Az ÉMÁSZ Hálózati
Kft. önkormányzati együttműködések csoportja
konstruktívan fogadta a megkeresésünket és
munkatársuk, Motkó Miklós területfelelős irányí-
tásával – aki egyéb fejlesztésekben is nagyon
sok segítséget nyújtott Szerencs Város Önkor-
mányzatának, azonban sajnálatosan ősszel fia-
talon elhunyt – a cég saját költségén tíz darab
faoszlopot cserélt ki betonpóznára, megközelí-
tőleg másfél millió forint értékben. Ezzel a fej-
lesztéssel biztonságosabbá vált a környék ener-
giaellátása és a korszerűsödött a közvilágítás is
– ismertette a polgármester.

HÍDÉPÍTÉS ÉS OSZLOPCSERÉK

Helyére került a híd acélszerkezete.

Jövőre ünnepli harmincéves magyarországi jelenlétét a Nestlé, amely a
Nestlé az Egészséges Gyerekekért program keretében célzott kutatások-
kal, termékfejlesztéssel, oktatással, széleskörű tájékoztatással és inno-
vatív megoldásokkal szeretné 2030-ig 50 millió gyermek életét egészsé-
gesebbé tenni világszerte. A globális vállalás mellett ugyanannyira fontos
a helyi közösségek támogatása is, különösen most a világjárvány elleni

küzdelemben, ezért a Nestlé Hungária 20 millió forintot adományoz a
Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kórház Gyermekrehabilitációs Osztály-
ának, amelyből megújulhatnak a részleg szobái, folyosói, közös helyiségei
és vizes blokkjai jövő nyárra. 
„Egészen kivételes az a teljesítmény, amelyet a pandémia elleni harcban
nyújtanak az egészségügyi intézmények, azonban nem feledkezhetünk
meg a kórházak azon részlegeiről sem, amelyek normál körülmények kö-
zött is emberfelettit teljesítenek” – mondta Hélène Kovalevsky, a Nestlé
szerencsi- és diósgyőri gyárának igazgatója, aki szerint az üzleti szerep-
lőknek – különösen azoknak, amelyek kevésbé vannak kitéve a járvány
okozta visszaesésnek – kötelességük, hogy segítsenek, ha tehetik. 
„Nagyon örülünk a támogatásnak, mert a rehabilitáció legtöbbször már
az alapbetegség terápiával párhuzamosan megkezdődik, és nagyon fon-
tos, hogy olyan közegben történjen, amely hozzásegíti a gyerekeket ah-
hoz, hogy az eredményes kezelés végén gyógyultan távozzanak, és minél
könnyebben tudjanak visszailleszkedni eredeti élethelyzetükbe” – hang-
súlyozta dr. Hauser Péter, a Velkey László Gyermekegészségügyi Központ
intézetvezető főorvosa.
„Személyes öröm számomra, hogy a magunk eszközeivel hozzájárulha-
tunk a kórházban ápolt gyerekek jólétéhez, ahhoz, hogy minél kelleme-
sebb környezetben történjen a rehabilitáció, mindez ráadásul tökéletesen
illeszkedik cégünk közös értékteremtési tevékenységébe, amelyben az
egészség és az egymásra figyelés hagyományosan meghatározó” – tette
hozzá Hélène Kovalevsky.

A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Központi Kórház és Egye-
temi Oktatókórház Gyermekrehabilitációs Osztályának szo-
bái, folyosói, közös helyiségei, valamint vizes blokkjai is
megújulnak jövő nyárra a Nestlé Hungária 20 millió forintos
támogatásából. A jövőre harmincéves vállalat két telephe-
lyen is jelen van a megyében: Diósgyőrben és Szerencsen
összesen 900 embernek ad munkát.

GYEREKKÓRHÁZ FELÚJÍTÁSÁT TÁMOGATJA A NESTLÉ
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Az idei esztendő alaposan átírta Szerencs Város
Önkormányzatának a működését, hiszen a két
alkalommal – és a jelenleg is tartó – veszélyhely-
zetben a képviselő-testület korlátozott keretek
között működhet, miközben jelentősen nőtt a
polgármester döntési hatásköre és felelőssége.
Nyiri Tibor fontosabb kérdésekben informálisan
egyeztett a képviselőkkel és folyamatosan kon-
zultált az alpolgármesterekkel. A pandémia bo-
nyolította a mindennapi életünket és ezzel együtt
nehéz esztendőt hagyunk magunk mögött. Tud-
juk, hogy az új képviselő-testület több mint négy-
száz millió forint hiánnyal vette át a város irányí-
tását, azonban a jelentős erőfeszítéseknek, a ha-
tékony gazdálkodásnak és az észszerű takaré-
koskodásnak köszönhetően az év végére az
adósság mérséklődött, miközben az emberek
egészségének megóvása érdekében a koronaví-
rus-járvány elleni védekezésére közel száz millió
forintot költöttünk. Az elnyert pályázatok ered-
ményeként megkezdődtek a városban az épít-
kezések, településünk láthatóan – a nehezebb
körülmények között is – elindult a fejlődés útján.
Az új képvelő-testület minden tagja azon dolgo-
zott, hogy a város értékekkel gazdagodjon, a
munkahelyek megmaradjanak és újabbak léte-
süljenek, beruházások induljanak és új vállalko-
zások létesüljenek. Ennek a munkának sem ked-
vezett a világjárvány, ezért az elképzeléseink egy
része csak lassabb ütemben valósulhatott meg,
de szeretnénk, hogy az új esztendőben nagyobb
léptekkel haladjunk kitűzött céljaink megvalósí-
tása felé. Reményeink szerint tovább épül és szé-
pül Szerencs, bővülhet a foglalkoztatás és jó esé-
lyünk van újabb ipari jellegű beruházásokra.
– Tősgyökeres szerencsi vagyok, itt nőttem fel,
jártam általános iskolába és a Bocskai István
Gimnáziumban érettségiztem – mondja dr. Gál
András. – Fiatal koromban álmomban sem gon-
doltam, hogy Szerencsen fogok letelepedni, dol-
gozni, de legbelül mindig is éreztem, hogy szere-
tett városomhoz kötődni fogok – meséli. Érett-
ségi után a nyíregyházi Bessenyei György Tanár-
képző Főiskolán szerzett földrajz-testnevelés sza-
kos diplomát, utána Szegeden a József Attila Tu-
dományegyetemen földrajz szakos középiskolai
tanár lett. – Karrierem során elsődlegesen a föld-
rajzzal és a geográfiával foglalkoztam, nem a
testneveléssel – hangsúlyozta.
– Hat évig dolgoztam Megyaszón az egyesült

körzeti általános iskolában, majd másfél év ka-

tonai szolgálatot teljesítettem Miskolcon egy
műszaki zászlóaljnál. 1980-ban januárjában meg-
üresedett egy testnevelő állás Szerencsen a gim-
náziumban és 1981 szeptemberében felvételt
nyertem – mondta Gál András. Azóta eltelt 38
évben nem volt más munkahelye, ebből 29 évig
vezető volt – hat évig igazgatóhelyettes, majd 23
esztendeig igazgató. – Amikor elkezdtem a mun-
kám a középiskolában, mint testnevelő tanár,
még voltak itt korábbi tanáraim, ezért rendkívül
furcsa volt, amikor vezetői pozícióba kerültem,
hogy gyakorlatilag főnöke voltam azoknak, akik
diákként engem tanítottak. Az első tízéves igaz-
gatói kinevezést 1996-ban a Magda Gábor pol-
gármester által vezetett önkormányzat hozta
meg. Ekkor kezdődött egy meglehetősen aktív
élet az intézmény életében. Elsődleges feladatá-
nak érezte, hogy a gimnáziumot tovább fejlessze
minden lehetséges eszközzel. – Nagyon jó csa-
pattal dolgoztam, akikkel lényegében – mond-
hatni – hegyeket mozgattunk meg. Igazgatói ki-
nevezésemet követően gyakorlatilag teljesen át-
alakítottuk az iskola arculatát és korszerűsítése-
ket végeztünk. Kicseréltük az ajtókat, hőszigetelt
ablakokat építettünk be továbbá megvettük a
szomszédos telken lévő házat, aminek köszön-
hetően bővült a sportpálya, új teniszpályát- és
kosárlabdapályát építettünk és világítással is fel-
szerelt műfüves pályát hoztunk létre. Az iskolá-
ban átálltunk a gázfűtésre, ezért a megüresedett
kazánházban konditermet, szaunát és szoláriu-
mot telepítettünk – sorolja Gál András. Az elsőd-
leges tervek alapján a Városi Tanuszoda kezdet-
ben még egy teljesen különálló épületként funk-
cionált volna, ám Gál András folyamatosan azért
lobbizott, hogy az uszodát összeköttetéssel épít-
sék hozzá a gimnáziumhoz, amit óriási sikernek
könyvelt el. Ezt követően úszásoktatás is bekerült
a tantervbe. Ebben az időszakban indult el or-
szágosan a hatosztályos gimnáziumi intézmény-
rendszer, valamint a rendészeti képzés.
– Az elsők között voltunk azok közül, akik mind
a kettőt szinte egyidőben bevezette. Mi mind a
kettőből maximálisan kivettük a részünket, külö-
nösképpen az utóbbi vált Szerencsen népszerűvé
és országos szinten is elismertté – sorolja a si-
kereket az egykori igazgató.
Ugyancsak ilyen büszkék lehetünk pedagógus-
társaimmal együtt a nyelvoktatásra, hiszen a ta-
gozaton szinte 100 százalékos a közép- vagy fel-
sőfokú nyelvvizsgával rendelkezők aránya, de a

többi osztályokban is 50 százalék felett van. Az
iskolában 80 százalékos a továbbtanulási arány,
ami még mindig az országos átlag feletti. Mun-
kám során nagy segítségemre voltak helyettese-
im: Nyiri Tibor, Gazdóf Miklósné, Bodnár György,
valamint támogatott a tantestület és az intéz-
mény dolgozói, amiért ezúttal is köszönetemet
fejezem ki –hangsúlyozta Gál András.
Az iskolai elfoglalásain túl Gál András szívesen él
szenvedélyének, a geográfiának. – Amire igazán
büszke vagyok, hogy geográfusként egy tudo-
mányos konferencia sorozatot hoztam Szerencs-
re, aminek mindig a gimnázium adott otthont. Ez
közel húsz éve indult, ezalatt 15 országos konfe-
renciát tartottunk, ahol az ország vezető geog-
ráfusai, tanszékvezetők, egyetemi docensek,
akadémikusok tartottak előadásokat. Büszke va-
gyok arra, hogy segíthettem Zemplént megis-
mertetni a tudósokkal. Mára ez a térség az egyik
legjobban tanulmányozott térséggé vált a geog-
ráfia területén. Korábban ez a Balaton volt. Min-
den konferencia alkalmával egy felújított tanter-
met adtunk át és neveztünk el geográfusokról és
olyan emberekről, akiket tisztelünk és becsülünk.
Az édesapa nagyon szereti a két lányát, akik jo-
gászok és Budapesten élnek. Háromszoros nagy-
apa, két unokája van, de a harmadik is hamaro-
san megszületik. Gál András szabadidejében ki-
rándul, ami természet szeretetéből adódik. Közel
150 országba utazott, gazdagította ismereteit. –
Mint világjáró számos kutatóexpedícióban vet-
tem részt, például Kínában, Indonéziában, Brazí-
liában, Indiában. Kezdetben persze csak oda lá-
togathattam el, amit az akkori politikai vezetés
megengedett. Ezek főként a szomszédos orszá-
gok voltak. Kutatóexpedícióim során közel 25
könyvet írtam, ezekből sok kötetnek a szerkesz-
tője, társszerzője voltam. Közel 300 publikációm
jelent meg – ismertette büszkén Gál András. –
Sajnos a koronavírus-járvány miatt most lezárult
előttem is az országhatár, de már nagyon várom
a pillanatot, amikor újra útra kelhetek – hangsú-
lyozta Gál András. N.I.

Bár az időpont már ki volt tűzve, de a koronavírus-járvány miatt az idei eszten-
dőben el kellett halasztani Szerencs Város Önkormányzatának közmeghallgatá-
sát. A Szerencsi Hírek azonban biztosítja a lehetőséget arra, hogy a képviselők
értékeljék az eltelt esztendő munkáját. Lapunk novemberi számában Nyiri Tibor
polgármester tekintett vissza az elmúlt évre. Közéleti lapunk mostani számában
pedig Gál András alpolgármester vonta meg a 2020-as esztendő mérlegét, majd
a vele készített portréban összegezte a Bocskai István Gimnázium élén eltöltött
több mint két évtizedet.

NEGYVENÖT ÉV UTÁN JÖTT EL A BÚCSÚ



Ács Kincsőt (fotónkon) már sokan ismerhetik,
nevét már többször olvashatták a Szerencsi Hí-
rek korábban megjelent hasábjaiban, hiszen a
városi és iskolai rendezvények, megemlékezések
rendszeres szereplője. Az események ünnepi
hangulatát szavalatai még emelkedettebbé va-
rázsolják. Ács Kincső 2002-ben született Miskol-
con. Bekecsen él családjával és nővérével. Tanul-
mányait a Bekecsi II. Rákóczi Ferenc Informatikai

és Matematikai Általános Iskolában kezdte,
majd hosszas gondolkodás után a Bocskai István
Katolikus Gimnázium és Technikumban angol ta-
gozaton folytatta. Érettségi után a Nemzeti Köz-
szolgálati Egyetemen szeretne továbbtanulni.
Mindig érdekelték a humán tantárgyak, a külön-
böző kultúrák és nyelvek. Már óvodás kora óta
gyakran szerepelt különféle műsorokban. – A
kezdetektől szerettem verset és prózát memo-
rizálni, majd ezeket közönség előtt előadni. So-
sem okozott gondot nekem egyik napról a má-
sikra nagyobb terjedelmű szövegeket megtanul-
ni. Már alsó tagozattól kezdve gyakran szerepel-
tem a községi és iskolai műsorokban. Emellett
prózamondó és szavaló versenyekre jártam, ahol
rendszerint sikerélményben volt részem, oklevél
és ajándékkönyv nélkül sosem tértem haza. Alig
győztem kivárni két megmérettetés között,
hogy végre ismét legyen alkalmam hallgatóság
előtt szavalni. A gimnáziumban is hamar felis-
merték az irodalom iránti szeretettemet, sokszor
kérnek meg, hogy szavaljak különböző esemé-
nyeken. Az egész folyamatot nagyon élvezem a
vers kiválasztásától, az előadásig. Szeretek a
közvetítő lenni a költő és az emberek között.
Mindig sok boldogsággal tölt el, hogy át tudom
adni a közönségnek azokat az üzeneteket és ér-
zelmeket, amikről az adott vers szól – meséli.
Nagy hatással volt rá „A fekete város” könyv,
amit Mikszáth Kálmán írt. Nagyon közel áll hoz-

zá a stílus, amiben írt, ezért őt tartja a kedvenc
írójának. Sok idegen nyelvű kötetet olvas, szereti
a fordulatos, elgondolkodtató és nem egyértel-
mű műveket, amelyek közvetítenek egy üzene-
tet vagy társadalomkritikát az olvasók felé. A
kortárs és klasszikus műveket egyaránt kedveli.
– Úgy gondolom a kortárs versek közül keve-
sebb a kiemelkedő. Viszont egyre nagyobb hír-
névnek örvend hazánkban is a slam poetry, ami
a vershez hasonló műfaj, így a Z generáció szá-
mára hiánypótló lehet. Én is szívesen veszek
részt ilyen esteken és szívesen böngészem eze-
ket a műveket. Előadni inkább klasszikus költe-
ményeket szoktam, bár alkalmanként kortárs
mű után nyúlok – mondta. Az egyetemi évei
után olyan foglalkozást szeretne majd választa-
ni, ahol nagy hangsúlyt kap az emberek közötti
kommunikáció. Szabadidejében szeret mozogni
és sportolni, a gimnázium női kosárlabda csapa-
tának a tagja. Amikor ideje engedi a családjával
és a barátaival kirándul, túrázik. Fontos számára
a környezetvédelem ezért a kirándulásokat
gyakran szemétszedéssel is kiegészíti. – Nagy
hangsúlyt fektetek abba, hogy minimalizáljam
az ökológiai lábnyomomat a Földön, ezért évek
óta nem vásárlok műanyag palackokat, illetve
zacskókat. Ezek apró dolognak tűnnek, de minél
többen változtatunk a szokásainkon, annál ha-
tékonyabban csökkenthetjük a kárt, amit oko-
zunk a Földön – hangsúlyozta Ács Kincső.

A KÖLTŐ GONDOLATAINAK A KÖZVETÍTŐJE

Katona Krisztina (fotónkon) igazi sportember.
1990-ben született Miskolcon. Szerencsen nőtt
fel, öt testvére van. Szerencsen a Bolyai János
Katolikus Általános Iskolába járt, középiskolai ta-
nulmányait pedig Tiszaújvárosban és Debrecen-
ben folytatta. – 2016-ban államvizsgáztam a
Nyíregyházi Egyetemen testnevelő-edző szakon.
Jelenleg az egri Eszterházy Károly Egyetemen
végzem tanulmányaimat testnevelő tanár és kö-
zösségi művelődés tanár szakon – mondta Ka-
tona Krisztina. A sport óvodás kora óta jelen van
az életében. A bátyja mindenféle sportot kipró-
bált amatőr szinten, ami őt is arra ösztönözte,
hogy minél több sportágat megismerjen. Egé-
szen nyolcadik osztályos koráig kosárlabdázott,
focizott, atletizált, ám ekkor úgy döntött, hogy
csak egy sportágra fog koncentrálni, ami nem
más, mint a kézilabda. – Ebben éreztem maga-
mat a legtehetségesebbek és ez igazán tetszett
nekem. Rengeteget kell futni, sok a test-test el-
leni küzdelem és nagyon sokat kell gondolkodni.
Összetett és látványos. Gyakorlatilag már az első
edzésen szerelem volt első látásra és azóta sem
kopott semennyit az érzés, sőt évről-évre egyre
erősebb a kötődés – mondta. Tizenhét éves le-

hetett, amikor rájött arra, hogy nem olyan te-
hetséges, hogy élsportoló legyen. – Azt mond-
ják, aki nem tudja, az tanítja. Ez ad azóta is mo-
tivációt neki. A gyerekek mosolya, ölelése ren-
geteg erőt ad. Feltölt és érzem, hogy nem tud-
nék mást csinálni. Minden nap úgy indulok el és
úgy érek haza az iskolából, az edzésekről, hogy
a munkám a hobbim. Boldog vagyok, hogy ezt
csinálhatom, amit a legjobban szeretek – mond-
ta Katona Krisztina. A Szerencs VSE női felnőtt
kézilabdacsapat vezetését 2017-ben vállalta el.
– Ha most megkellene fogalmaznom, hogy hol
szeretném látni magam 20 év múlva, akkor azt
hiszem, azt válaszolnám, hogy nagyon jó után-
pótlás edző szeretnék lenni, akinek a keze között
több válogatott tehetség pallérozódott – hang-
súlyozta Katona Krisztina. Vallja, hogy a sport
sok mindenre megtanít. – Az élet összes terü-
letén a segítségünkre van. Legyen az család,
munka, iskola, öröm vagy bánat, mindenre gyó-
gyír. Mindegy, hogy családi kikapcsolódás vagy
aktív sportolás. Megtanít felelősséget vállalni
valamiért vagy valakiért. Neki a sport nem csak
szenvedély, hanem életfilozófia – összegezte hit-
vallását. Hobbija a kirándulás, a futás és a főzés.
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A pályán kívül az építkezés környezetét is sike-
rült megújítani. Az ember könnyen felejti a rossz
dolgokat, de emlékezzünk csak egy percre a tö-
redezett, megsüllyedt beton járdákra, a mélyen
fekvő és esővízzel időnként elárasztott sétány-
szakaszokra, a szűkös járdarészekre, ahol a ke-
rítés és a parkoló kocsik között nem lehetett el-
férni, a szakképző iskola előtti felfagyott asz-
faltburkolatra, a düledező kőkerítésekre és a
földből kilógó morzsolódó betonalapokra, az el-
hanyagolt parkrészekre. 
A gimnázium és a szakképző iskola körüli futó-
kör létesítése elsősorban a futásra, kocogásra
sportgyaloglásra alkalmas gumiőrlemény bur-
kolatú pályát jelenti, a maga nagyjából 650 mé-
teres hosszával és 150 cm-es szélességével (ki-
véve egy rövid szakaszt a Béke utcán, ahol a
helyszűke miatt keskenyebb lett). A fő objektum
mellett azonban sok kiegészítő eleme is van a
projektnek, mint pl. a kültéri edzőeszközökkel
kialakított úgynevezett streetworkout pálya,
ahol fiatalok, felnőttek tudnak futás előtt vagy
után erősíteni, edzeni.
Szerencsére ez a beruházás lehetőséget adott
arra is, hogy a sportolás célján kívül a futópálya
melletti területek is megújuljanak. Több mint
kétezer négyzetméter térkő burkolattal és több
mint fél kilométer szegélykővel új járda készült

a tömb körül, a legtöbb helyen javítva is a köz-
lekedés helyzetét. Több szakaszon, pl. a Rákóczi
út és az Ondi út mentén megemelték a járda
szintjét a meglévő, vagy az új kiemelt útsze-
gélyhez. Hosszú részeken a járda szélesítésére
került sor, pl. a gimnázium mellet az Ondi út és
a Kossuth út mentén, így itt is sokkal kényel-
mesebbé válik a gyalogos közlekedés. A többi
járdaszakaszon pedig új burkolat és rendezet-
tebb vonalvezetés épült, szebb és biztonságo-
sabb közterületet eredményezve. További felújí-
tott teresedéseket jelent a szakképző előtti
díszburkolat elkészülte, a Béke úti parkoló terü-
let, vagy a kisebb burkolat bővületek az Ondi
úti szobroknál, vagy a szakképzőhöz vezető sé-
tánynál.
A sportolási lehetőségeken és a járdaburkolatok
felújításán kívül a legfontosabb eredmény sze-
rintem a város részére a parkok és zöldterületek
megújulása. Ahol lehetett, a közterület, a vá-
roslakók által használható, élvezhető zöldterü-
let növelését tartalmazza a projekt: több kerí-
téssel zárt kertrész került át a közpark szerep-
körbe, mint pl. a gimnázium Ondi út és Kossuth
út felőli előkertjei, a tanuszoda és a szakképző
Ondi út felőli kertrészei. Megnövekedett ezáltal
a városi parkok területe, mely mind látványban,
közérzetben, mind használatban előnyös válto-

zás a városközpontban.
A felesleges és műszaki-
lag, esztétikailag elavult
– magyarul ronda – ke-
rítésszakaszokat meg-
szüntettük, és a mögöt-
tük lévő parkrészek
visszakerültek a közön-
ség használatába, né-
hány szoborral együtt. A
hátrébb került új kerítés
és támfalszakaszok re-
mélhetőleg ötven évre
megoldották a lehatáro-
lás műszaki követelmé-
nyeit, és egyben szeb-

bek is mint elődeik.
A parkok és kertrészek kertészeti felújítása is a
munkák része volt. A meglévő fák közül a lehető
legtöbbet megtartotta a kertészeti terv, de a
munkák közben derült ki néhány fáról, hogy már
beteg, vagy veszélyes, és ezért ki kellett vágni.
A parkok felújítása során több mint kétezer nö-
vényt ültettek el, legnagyobb részt cserjéket –
azaz bokrokat –, melyek között a terv szerint
olyan gyönyörű nevűek is találhatók, mint pél-
dául nyáriorgona, kékszakáll, alpesi hanga, kecs-
kerágó, török mályva, boglárkacserje, levendula,
mirtuszlonc, mahónia, fagyal, vagy havasszépe.
Az évelők – laikusoknak virágfélék – között ilye-
neket találunk a listában, mint kékgyökér, illatos
gólyaorr, sásliliom, vörös tűzeső, nebáncsvirág,
alangfű, japán kövérke, orvosi zsálya, bársony-
virág, vagy waldstein pimpó. Természetesen
több mint harminc fa ültetése is szerepelt a terv-
ben, ezek is szépek: pirosvirágú galagonya, kes-
kenylevelű kőris, perzsa varázsfa, platán, oszlo-
pos tiszafa, vagy kislevelű hárs. A parkokba né-
hány szemetes és pad is kerül, továbbá a gyep-
felületek –azaz füves területek – megújítása is
megtörténik a szükséges helyeken.
A közterületek, járdák építését talán még ne-
hezebb átvészelni, mint egy otthoni felújítást,
hiszen nap mint nap használjuk azokat. Amikor
azonban újra birtokba vehetjük a rendezett jár-
dákat és parkokat, az új sportterületeket, re-
mélhetőleg hamar felejtjük a kellemetlen napo-
kat, hiszen az egészséges lelkületű ember in-
kább a jónak és szépnek örül és használja az új
létesítményeket, mint kesereg azon, ami már
elmúlt.
Gondoljunk inkább a tavaszra, az elültetett nö-
vények erőtől duzzadó sarjadására, a virágok
bimbózására, bizonyosan eljön hamarosan az
is, a mostani szürke napok után. Eddig legalább-
is minden évben volt tavasz, megújulás és újjá-
születés, ahogy december végén is megszületik
egy új élet, a remény, és ahogy egy város egy-
egy része is újjá tud születni, ha sokan akarják.

Salamin Ferenc

A Szerencs belvárosában elkészült futópálya körül a
pályázati támogatás felhasználásával épült piros sza-
lag elhelyezése nem is volt olyan egyszerű és magától
értetődő az elején. A tervezésnél, előkészítésnél sok
kérdés felmerül a tervezőkben: hol tudják legjobban
használni a város lakói a pályát, kinek készül, hol lesz
a legjobb helyen, hogyan kapcsolódjon a környező
parkhoz és járdához, hogyan fog egyáltalán elférni, és
további aggodalmak, dilemmák. Száz százalékban min-
denki elvárásának megfelelő végső megoldást sosem
lehet találni, de úgy gondolom a pálya helyének kivá-
lasztása jó döntés volt: az iskolák és tanuszoda körül
futó létesítményt könnyen tudják elérni a diákok és a
város lakói is.

FUTÓKÖR A KÖZPONTBAN



A fészkesvirágzatúak
családjába tartozó bíbor
kasvirág (Echinacea pur-
purea) Észak-Ameriká-

ban őshonos és Európá-
ban is termesztett évelő faj.

Mint oly sok leírásból kiderül,
az észak-amerikai indiánok legfonto-

sabb gyógynövénye volt. Elsősorban a gyöke-
réből készült pépes borogatás formájában al-
kalmazták mindenféle sebesülésre, méh- és ro-
var okozta csípésre, valamint kígyómarásra, de
itták a növény teáját megfázás és fertőzéses
betegségek, illetve ízületi gyulladás időszaká-
ban is. Amerikában évszázadokon keresztül
meghatározó gyógynövény volt, majd az 1920-
1930-as években az antibiotikumok elterjedé-
sével háttérbe szorult. Európában, a német
nyelvterületen több évtizede örvend nagy nép-
szerűségnek, elsősorban az immunrendszerre
gyakorolt hatása miatt. A bíborlevelű kasvirág

több hatóanyagáról bebizonyosodott, hogy az
immunrendszert erősíti, és az utóbbi években
az egyik leggyakrabban használt gyógynövén-
nyé vált világszerte. Az echinacea természetes
fertőzésgátló: véd a baktériumok, vírusok,
gombák és egyéb kórokozó mikrobák ellen. A
gyógynövény hatásaként a sejtek egy termé-
szetes vírus ellenes anyagot, az interferont fo-
kozottabban termelik. Ezek a hatások viszony-
lag rövid ideig tartanak, ezért tanácsos gyakran
használni ezt a gyógynövényt, heveny fertőzé-
sek esetén akár naponta többször is. Az echi-
nacea normalizálja az immunválaszt olyan al-

lergiás reakcióknál is, mint például az ekcéma,
amire egyébként hagyományosan is használják.
Kivonatait a gyógyszeripar is felhasználja nátha
és meghűlés elleni, valamint gyulladáscsökken-
tő készítmények alapanyagaként. Jellemzően le-
rövidíti a gyulladások időtartamát és hozzájárul
a gyógyulás idejének lerövidítéséhez. Az influ-
enza vírussal szembeni hatását a közelmúltban
még csak injekciós készítmények esetében tar-
tották lehetségesnek, de később kiderült, hogy
a szájon át szedett készítményekben (tabletták,
kapszulák, cukorkák) is érvényesül a hatása.

Vitelki László, gyógynövénybolt

Előző játékunk megfejtése: A cistustea hússzor erősebb antioxidáns hatással rendelkezik, mint
a C- és az E-vitamin. Nyertesünk: Hustya Attiláné, Szerencs, Rákóczi út 111. alatti olvasónk
a Szerencsi Gyógynövénybolt (Szerencs, Rákóczi út 108.) ajándékcsomagját nyerte. A decemberi
ajándékutalványát a szerencsés nyertesnek szerkesztőségünk szállítja ki. Új kérdésünk: Mitől
véd az echinacea? Megfejtéseiket január 20-ig postázzák címünkre (3900 Szerencs, Rákóczi
út 89.) vagy adják le a Polgármesteri Hivatal recepcióján.
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A HÉT GYÓGYNÖVÉNYE: AZ ECHINACEA

Rovatunkban ezúttal egy téli finom édességet a
Havas kunyhó elkészítési módját ismertetjük
meg olvasóinkkal.
Hozzávalók 15 db sütihez. Kókuszos részhez: 2 dl tej,
2 ek. kristálycukor, 2 cs. vaníliás cukor, 1 púpozott ek.
liszt, 100 g kókuszreszelék. Kekszes részhez: 30 dkg da-
rált háztartási keksz, 6 ek. porcukor, 2 ek. kakaópor
(cukrozatlan), 13 dkg margarin (olvasztott), 30 ml ru-
maroma (egy üvegcse), 1 dl tej. Szóráshoz: kókuszre-
szelék.
Elkészítése: Amire szükségünk van az egy kézi cit-
romfacsaró, mert azzal formázunk. Először a kókuszos
részt készítjük el: a tejbe beletesszük a kristály és a va-
níliás cukrot, majd a lisztet és elkezdjük főzni. Amikor
már kezd besűrűsödni, akkor a kókuszreszeléket is be-
lekeverjük. Félretesszük hűlni. Most a kekszes részét
készítjük el: a darált kekszbe belekeverjük a porcukrot,
a kakaóport, majd hozzáadjuk az olvasztott margarint,
a rumaromát és végül a tejet. Az egészet egy nagy
gombóccá összegyúrjuk. A citromfacsaró belsejét fol-
packkal kibéleljük és az üregnek a kb. negyed részét
először a kókuszos masszával béleljük ki, majd pedig
a kekszes masszával teljesen kitöltjük. Jól belenyom-
kodjuk majd ezután egy nagyobb tányérra kiborítjuk a
havas kunyhót. Kókuszreszelékkel megszórjuk a kuny-
hók tetejét és letakarva a hűtőbe tároljuk. Jó étvágyat!

RECEPTKLUB:

HAVAS KUNYHÓ
A füge ősi kultúrnövény voltát

mi sem bizonyítja jobban,
mint hogy ásatásokon 7000
éves fügemaradványokat is

találtak már a régészek. A
Bibliában a fügefát a jó és

a rossz tudás fájának tartot-
ták, és nem is kell attól tovább
mennünk, hogy fügefalevél volt

Ádámon is a Paradicsomban. Ha-
zánkban a 16. századtól terjedt el, a nö-

vény fogyasztása gyakran feledésbe merül, máskor pedig igen felka-
pott lesz, de ez nem változtat azon a tényen, hogy fogyasztása rendkívül egészséges. A füge
olyan ásványi anyagokat és számos vitamint tartalmaz, ami elengedhetetlen a szervezet egész-
séges működéséhez. A-vitamin, B1- és B2 vitamin, különböző antioxidánsok és Omega zsír-
savak is találhatók benne. Magas B-vitamin tartalma támogatja a belek felszívó képességét,
a füge apró magjai és rostjai miatt pedig serkenti a bélműködést és segít tisztán tartani a zsi-
gereket. Magas káliumtartalma miatt csökkenti a szívmegbetegedések kockázatát, segíti a
szív egyenletes működését, segít a vér savtalanításában, így a szervezet újra felélénkül tőle.
A kálium továbbá segít a szívverés szabályozásában és csökkenti a vérnyomást, így a magas
vérnyomástól szenvedőknek különösen ajánlott, emellett jó hatással van a májra és az epére
is. A füge kedvezően hat az idegekre, serkenti a sejtek anyagcseréjét és olyan bioanyagokat
tartalmaz, amelyek közvetlenül az agyra fejtik ki jótékony hatásukat, így fogyasztása segíthet
az őszi-téli depresszió leküzdésében. Alkalmazzák kiütések, szemölcsök kezelésére, de skorbut
ellen is jó. Az idegeket megnyugtatja. Erőt ad, növeli a koncentrációt. Értékes rostokat tartal-
maz, ezért a testsúlycsökkentésben is igen hatékony. Ezt elsősorban magas magnézium-tar-
talmának köszönheti, amely a fehérje és a szénhidrát lebontásában játszik szerepet. 10 dkg
friss füge csak 75 kalóriát tartalmaz (az aszalt változat jóval többet), és fontos is, hogy frisset
fogyasszuk. A füge csak érett állapotában igazán jó. Ilyenkor puha és édes – ha még nincs
megérve, fanyar az íze, gyakorlatilag ehetetlen. Ha idő előtt leszedik, nem is érik tovább. Nem-
csak önmagában ízletes, számos finomság készíthető a fügéből. Készül belőle befőtt, bor, pá-
linka, ételekhez köretként, levesként vagy főzelékként is fogyasztható. Salátákba is keverhető.
A friss fügével ellentétben az aszalt fügét egész évben használhatjuk, süteményekbe rakhatjuk,
müzlibe, gabonás kenyérbe, de pizza ízesítésére is kiváló. Ha fügét fogyasztunk, ügyeljünk
arra, hogy nem áll el sokáig, hűtőszekrényben sem.

A FÜGE ÁLDÁSOS HATÁSA



Szerencs Város Önkormányzatának döntése alapján az 1956-os forrada-
lom és szabadságharc helyi eseményeiben való aktív szerepvállalásért
elismerő oklevelet vett át Nyiri Tibor polgármestertől, Márkus Károly sze-
rencsi lakos, egykori 1956-os forradalmár. Márkus Károlyt 1953-ban so-
rozták be katonának, az 56-os események alatt éppen szabadságát töl-
tötte Szerencsen. Nyiri Tibor polgármester december 10-én adta át az
elismerő oklevelet, egy dísztárgyat, valamint egy arannyal bevont emlé-
kérmét. A kitüntetett örömmel vette át az elismervényeket. 1956-ban
Szerencsen többek között Márkus Károly is hozzájárult ahhoz, hogy na-
gyobb atrocitások nem történtek a városban, a békét megőrizték. Már-
kus Károly cselekedőiről készült portré a Szerencsi Hírek októberi lap-
számában jelent meg. A képviselő-testület még két személynek, Jávorkai
Jánosnak és Nagy Józsefnek adományozta az elsimerést, amit a veszély-
helyzet miatt egyeztetett időpontban ad át az érintetteknek Nyiri Tibor
polgármester.
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KITÜNTETÉS AZ ’56-OS
FORRADALMÁRNAK

Szerencs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete pályá-
zatot hirdet a Szerencsi Művelődési Központ és Könyvtár igaz-
gató – magasabb vezető – beosztás betöltésére. A vezetői meg-
bízás időtartama: A vezetői megbízás határozott időre, 5 évre,
2021. február 1. napjától 2026. január 31. napjáig szól. A mun-
kavégzés helye: 3900 Szerencs, Huszárvár u. 11. A munkakörbe
tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
Az intézmény alapító okiratában foglalt feladatok ellátásának
szervezése a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári el-
látásáról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény
alapján. A pályázatok benyújtásának módja: Postai úton, a pá-
lyázatnak a Szerencs Város Önkormányzata címére történő
megküldésével a 3900 Szerencs, Rákóczi út 89. címre. A borí-
tékon fel kell tüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azono-
sító számot: Humán/26-1/2020., valamint a beosztás megneve-
zését: igazgató. Személyesen is leadható a jelentkezés a Sze-
rencsi Polgármesteri Hivatal Humánpolitikai Osztályán. A pályá-
zat benyújtásának határideje: 2021. január 15. A pályázati kiírás,
jelentkezési dokumentum, valamint bővebb információk a
www.szerencs.hu oldalon érhetők el.

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

Házasságot kötöttek: Gecs Dóra – Pipoly Gergő.
Elhunytak: Sebők Ferenc Pál (71), Kovács Mártonné sz. Oláh Margit
(81), Szűcs Jenőné sz. Herman Margit (90), Bordás Zoltán (64), Bal-
sánszki Mihály (73), Lampert Jánosné sz. Sulcz Ilona (92), Gresák
Istvánné sz. Papp Ilona (95), Csököly Istvánné sz. Köles Mária (80),
Szegedi Istvánné sz. Majoros Irén (82), Lippai Józsefné sz. Bartusz
Julia (99), Batta Mihályné sz. Dankó Erzsébet (94), Tölgyfa Jánosné
sz. Tóth Mária (72), Lapis László (75), Sipos Nándor (93), Lénárd Ist-
ván Béláné sz. Virgula Margit (81), Diószegi Józsefné sz. Szabó Ilona
(88), Stavarócki Lászlóné sz. Barsi Rozália Borbála (82).

ANYAKÖNYVI HÍREK
2020. DECEMBER

AZ IDÉN VÉGET ÉRT 
A ZÖLDHULLADÉK BEGYŰJTÉSE
Az idén december 15-ével befejezi a zöldhulladék elszállítá-
sát a BMH Nonprofit Kft. A szolgáltató tájékoztatása szerint
a hónapban kizárólag begyűjtés történik, a gyűjtőzsákok
már nem kerülnek pótlásra. A jövő tavasszal majd induló-
csomagot juttat el a cég az ingatlantulajdonosoknak. A hul-
ladékudvarokba továbbra is negyedévente 250 kilogramm
nem veszélyes hulladék – köztük zöldhulladék – szállítható
be térítésmentesen ingatlanonként.

MENTESÜLNEK A HULLADÉK-
SZÁLLÍTÁSI DÍJTÓL

A hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról szóló 17/2017. (XII.22.)
önkormányzati rendelet 20. §-ban foglaltak értelmében nem köte-
lező a hulladékkezelési közszolgáltatást külön igénybe venni és
azért díjat fizetni azon gazdálkodó szervezet ingatlanhasználónak,
akinek a székhelye, telephelye, fióktelepe azon lakóingatlanba ke-
rült bejegyzésre, ahol tulajdonosa, ügyvezetője, illetve annak közeli
hozzátartozója természetes személyként a közszolgáltatást igény-
be veszi. A díjfizetés alóli mentesítéshez a gazdálkodó szervezet
részére az önkormányzat jegyzője állít ki igazolást, mely igazolás
birtokában a gazdálkodó szervezetnek kell kezdeményezni a köz-
szolgáltatónál a mentesítést. A kedvezmény 2021-ben is érvénye-
síteni lehet. Az igazolás kiállítása érdekében 2020. december 31-ig
az www.epapir.gov.hu oldalon a Szerencsi Polgármesteri Hivatalnak
címezve, vagy a hivatal@szerencs.hu e-mail címre várják a kérel-
met. A mentesítés legkorábbi időpontja a jegyzői igazolás közszol-
gáltatóhoz történő benyújtásának a napja. Részletes felvilágosítás
telefonon kérhető a 47/565-272-es számon. Bővebb információ és
a dokumentumok elérhetőek a www.szerencs.hu oldalon.
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A legtöbb művelődési központ – így a szerencsi is – a koronavírus-járvány
alatt nagyobb figyelmet fordít az online térre. A tavaszi zárlathoz hasonlóan
a novemberi és decemberi időszak különösen aktív volt. Különböző kéz-
műves- és videós pályázatokat hirdettek, amik több tízezer megtekintési
számot produkáltak az interneten. – Ezt a jövőben is szeretnénk folytatni,
mert ezek az adatok és a visszajelzések azt bizonyítják, hogy szeretik az
emberek az efféle versenyeket – mondta Király Judit. A látogatási tilalom
miatt az intézménybe járók száma a nullára esett vissza, ezért ezt a lehe-
tőséget kihasználva az elmúlt hónapok alatt elvégezték a raktárak átte-
kintését, leltározását, kisebb javítási munkákat. Megújul a Szerencsi Mű-
velődési Központ és Könyvtár honlapja is, ami már elérhető. Jelenleg a tar-
talmak feltöltését végzik. A könyvtár a szokásos ötévenkénti nagy leltárt
követően újra az olvasók rendelkezésére áll, de csak kölcsönzésre van le-
hetőség a könyvtár-kapun keresztül. – Nagyon népszerű a szolgáltatás, él-
nek is vele a szerencsiek. Az olvasó interneten vagy telefonon keresztül
megigényelheti a kiválasztott könyvet, amit aztán a dolgozók a bejáratnál
adnak át a számára anélkül, hogy be kellene lépnie az intézménybe – hang-
súlyozta Király Judit. A pandémia jelentős bevétel kiesést jelent az intéz-
ménynek, hiszen számos terembérletet, fizetős rendezvényt kellett vissza-
mondani. A dolgozók közalkalmazotti jogviszonyának a megváltozása is
komoly adminisztrációs munkával járt és érintette az intézmény életét. No-
vember 1-jétől ugyanis a Munka Törvénykönyve szerint kötöttek a dolgo-
zókkal munkaszerződést. – Ez sok munkatársnál kisebb lelki törést is oko-
zott, mindamellett, hogy sokan a több évtizedes jogviszony adta előnyöket
is elveszítették – ismertette Király Judit. A művelődésszervezők már javá-
ban készítik elő a 2021-es munkatervet, amelyhez pályázati úton is próbál-
nak minél több plusz forrást szerezni. Ez rendkívül sok adminisztrációs hát-
térmunkával jár, amit home officeban nem minden esetben lehet elvégezni,
itt fontos a dolgozók közötti minél gyorsabb kommunikáció, a folyamatos
egyeztetés. A Zempléni Múzeumban is hasonlóan telnek a napok, a pan-
démia ellenére sem állt meg az élet. Igaz, hogy a kormány döntése értel-

mében látogatót most nem fogadhatnak, ám ez csak egy kis részét érinti
az intézmény működésének. A múzeumok tevékenységi köre ugyanis sok-
kal bonyolultabb és összetettebb, mint amilyennek elsőre látszik. A láto-
gatók sokszor bele sem gondolnak, hogy egy kiállítás vagy a múzeum által
megjelentett kiadvány mögött milyen sok háttérmunka van. Egy új tárlat
előkészítése több hónapot igényel, egy új állandó kiállítás megvalósítása
akár több évi előkészületet is magába foglalhat – mondta Majoros Judit
igazgató. Hozzátette, egy igazán jó múzeum a színvonalas kiállítások mel-
lett az alapos gyűjteményi munkára is nagy hangsúly helyez. A múzeumok
fontos feladata az őrzött gyűjtemények gyarapítása, gondozása és tudo-
mányos szempontból történő feldolgozása. A Zempléni Múzeum egyedü-
lálló abból szempontból, hogy a gyűjteményi egységeken kívül – történeti,
néprajzi, képzőművészeti, régészeti – két kuriózum jellegű gyűjteménnyel
is rendelkezik. A képeslevelezőlap és az ex libris olyan speciális kollekció,
amely máshol az országban – ilyen mennyiségben, mint itt Szerencsen –
nem található. A képeslevelezőlap-gyűjtemény folyamatos bővítése, a be-
érkezett adományok kategorizálása, a múzeumi dolgozók elsődleges fel-
adatai közé tartozik, amely sok időt igényel. A 2020-as évben csak a ké-
peslevelezőlapból 30.000 darabszámú adomány érkezett az intézménybe.
Jelenleg a múzeum és a turisztikai központ dolgozói ezt digitalizálják, az
adatokat rögzítik és kategóriákba sorolják. A múzeumokban többek között
ezért is dolgoznak muzeológusok és gyűjteménykezelők, hogy ezeket a fo-
lyamatosan bővülő gyűjteményeket feldolgozzák és a nagyközönség elé
tárják – tette hozzá az igazgató. A hagyományos kiállítások mellett az on-
line térben egyre nagyobb teret hódít a különböző virtuális megtekintések.
A képeslapgyűjtemény sok darabja elérhető a www.hungaricana.hu köz-
gyűjteményi portálon, ahová a Zempléni Múzeum már közel 270.000 darab
képeslevelezőlapot töltött fel digitális formában. – A múzeumi honlap blog-
jában – www.zemplenimuzeum.hu/muzeumi-blog –, valamint a múzeum
hivatalos Facebook oldalán nap mint nap olvashatnak érdekességeket az
érdeklődők a múzeumban őrzött kincsekről – hangsúlyozta az igazgató.
A koronavírus-járvány miatti bezárás következtében most a tárlatokra for-
dított energia felszabadult, amit a jövő évi kiálltások megszervezésére, va-
lamint tudományos kutatásra, kiadványírásra fordítanak. A Kubinyi Ágos-
ton Program múzeumszakmai fejlesztési pályázatát idén 17. alkalommal
hirdette meg az Emberi Erőforrások Minisztériuma. A Zempléni Múzeum
jelenlegi projektével – amellyel az állandó történeti kiállítás újul meg –,
már negyedik éve sikeresen szerepel. A járásszékhely múzeumok számára
nyújtott minisztériumi támogatásból 2020-ban megvalósult a tűzvédelmi
riasztórendszer kiépítése, valamint a közeljövőben új tárolószekrényeket
vásárolnak.

Magyarország kormánya novemberben ismét kihirdette a
veszélyhelyzetet a koronavírus-járvány második hulláma el-
leni védekezés érdekében. Ennek megfelelően a Szerencsi
Művelődési Központ és Könyvtár nem látogatható, de ez
nem jelenti azt, hogy az ott dolgozók tétlenkednének. Ki-
rály Judit, közművelődési szakember érdeklődésünkre el-
mondta, hogy ilyenkor is szorgos munka folyik a falakon be-
lül. Jelenleg a minden szempontból rendkívülinek mondható
2020-as év beszámolójának elkészítése, adatainak a feldol-
gozása, értékelése történik.

KULTURÁLIS PROGRAMOK ONLINE TÉRBEN

Majoros Judit igazgató képeslapgyűjtemény kategorizál.

Király Judit, közművelődési szakember munkatársaival ünnepi díszbe 
öltöztette a várudvart.



Tatán, az Olimpiai Központban rendezték november 22-én az idei felnőtt
Súlyemelő Országos Bajnokságot. Az eredeti tervek szerint Ászáron bo-
nyolították volna le a szervezők, de a koronavírus-járvány miatt egy új
helyszínt kellett választani. Ennek ellenére remek versenyhétvége zajlott
a súlyok szerelmesei számára. A vírushelyzetre tekintettel igen szigorú
szabályok érvényesültek a teljes verseny alatt, mind a versenyzők, mind
az edzők számára. A bajnokságra közel százan neveztek, mind a férfi mind
a női nemnél a teljes hazai élvonal rajthoz áll. A Szerencs VSE képvisele-
tében Bárány Gergő mérettette meg magát, aki a dobogó második fokára
léphetett fel, 267 kilogrammos összteljesítménnyel. Edzői Fekete Diána és

Morvai Zoltán rendkí-
vül büszkék a teljesít-
ményére. Bárány Gergő
érdeklődésünkre el-
mondta, hogy már a
verseny előtt három
hónappal elkezdte a
felkészülést. Fegyelme-
zetten edzett, odafi-
gyelt a szakgyakorla-
tokra, illetve az ezekre
épülő gyakorlatokra és
figyelt az étkezésre is. –
A verseny a vírus hely-
zetre való tekintettel is
jól szervezett volt. Az
ellenfeleim nagyon jó
formában voltak, aho-
gyan én is, így sikerült

elhozni a második helyet.

Az edzőimmel reméljük, hogy mihamarabb le forog az élet ezen szakasza,
és a jövő évben sokkal több szurkoló, néző, barát és rokon lesz a nézőté-
ren. Nem szeretném abbahagyni a versenyzést amíg nem érzem azt, hogy
kiteljesültem maximálisan, illetve nem szerzek egy nagyobb nemzetközi
helyezést. Szeretném megköszönni az edzőimnek a sok biztatást és az
edzéseken nyújtott munkát – mondta Bárány Gergő.

A Szerencs VSE kadett férfi kosárlabdacsapata
november 26-án zárt ajtók mögött, hazai pályán
Tiszaújváros csapatát fogadta. Endrész Tamás
edző értékelésben kifejtette, hogy a fiúk aznapi
játéka szerint reális eredmény született. A véde-
kezésben elég sok hiba volt, sajnos a tiszaújvá-
rosi játékosok könnyen a szerencsi fiúk háta mö-
gé kerültek. – Ezeket a hibákat már nem lett vol-
na szabad ebben a korban elkövetni, ezeket ki-
használva az ellenfél játékosai könnyedén dobtak
nekünk kosarakat. A lepattanókban voltak még
hiányosságaink. Ezek nem azért voltak mert a já-
tékosaink alacsonyabbak, egyszerűen nem volt
meg a kellő motiváció a csapatban, hogy mind a
védő mind a támadó oldalról megszerezzék a le-
pattanókat. A támadásban azért voltak bíztató
és jó megmozdulások, de persze még abban is
sok volt a hiba, van mit csiszolgatni – mondta
Endrész Tamás, edző. A végeredmény: Szerencs
VSE – Tiszaújváros: 74-92. A Szerencs VSE junior
fiú kosárlabdacsapata december 2-án szintén Ti-
szaújváros gárdáját fogadta hazai pályán. End-
rész Tamás edző értékelése szerint a szerencsiek
teljesítménye hullámzó volt a mérkőzés során. A
vendégcsapat egy pörgős, gyors játékú együttes,

éppen ezért a sebeség sajnos kapkodást ered-
ményezett. Néhány jó megmozdulástól eltekint-
ve a hazai csapat támadása hullámzó volt, a vé-
dekezés viszont az egész mérkőzésen gyenge
volt. Endrész Tamás hozzátette: A lepattanókat
a szerencsieknek nem sikerült megkaparintani,

ellentétben a vendégcsapattal, akik agilisan és
sorozatosan megszerezték a labdát. A szerencsi-
eknek a mérkőzés hajrájában több jó dobásuk is
volt, ami megnövelte a különbséget, ezt egészen
a találkozó végéig megtudták őrizni. A végered-
mény: Szerencs VSE – Tiszaújváros: 79-74.

EGY GYŐZELEM EGY VERESÉG
hírekhírek SPORT16 SZERENCSI

HELYESBÍTÉS
Az „Éremeső a szerencsi úszóknak” című a Szerencsi Hírek 2020. no-
vember 27-én megjelent cikkünkben tévesen közöltük, hogy a Rába-
iné Végh Anett a Szerencs VSE úszószakosztálynak a vezetője. A va-
lóság ezzel szemben az, hogy Kiss Attila a szakosztályvezető. Az el-
írásért az érintettektől ezúton is elnézést kérünk (a szerk.)

A Szerencsi Hírek
következő száma
2021. január 29-én

jelenik meg.

SZÉP EREDMÉNY AZ ORSZÁGOS BAJNOKSÁGON

Morvai Zoltán edző (b) és Bárány Gergő 
súlyemelő



A Sárospataki USI gárdáját fogadták hazai pá-
lyán november 29-én a Szerencs VSE női fel-
nőtt kézilabdázói. A mérkőzés elejét a szeren-
csiek kapták el jobban, a 10. percre már 3 pon-
tos előnyt alakítottak ki, ezt a 25. percre 6
pontra növelték. Az első félidőben a szerencsi
játékosokat szabálytalanság miatt a bírók
rendre 2 perces büntető kiállításokkal sújtot-
ták. Azonban a szerencsi lányokat ez sem hát-
ráltatta abban, hogy a 30. percre 10 pontos
előnyre tegyenek szert. A második félidőben a
sárospatakiak kihasználták azt, hogy a szeren-
csi játékosokat továbbra is folyamatosan kiál-
lítják. A hazai csapat az utolsó 20 percben szin-
te folyamatos emberhátránnyal küszködött. A
vendégcsapat bár sokszor élt az emberfölény
adta lehetőségekkel, ám a szerencsiek 5 em-
berrel is jól védekeztek és sokszor azonnal
visszatámadtak így a sárospatakiak a mérkő-
zés végére csak 6 pontra tudták megközelíteni

a hazai csapatot. A végeredmény Szerencs VSE
– Sárospataki USI: 38-32. A Szerencs VSE jelen-
leg a tabella 2. helyén áll. Katona Krisztina edző
érdeklődésünkre elmondta, hogy az 1. hely
megszerzése a cél, ami nem lesz egyszerű, de

mindent megtesznek a győzelemért. Az éven
ez volt az utolsó mérkőzés, a következő 2021.
február 27-én lesz idegenben Tiszaújváros el-
len. A lányok a tavaszi mérkőzésekre a felké-
szülést már januárban elkezdik.

HARCOS MECCSEN GYŐZTEK A KÉZILABDÁSOK
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A koronavírus-járvány szinte az összes sportág-
ra negatív hatással van. Nem kivétel ez alól a
kosárlabda sem. Már februárban sejteni lehetett,
hogy ez az év a mérkőzések megtartása szem-
pontjából más lesz, mint a megszokott. A már-
ciusban kihirdetett veszélyhelyzetet megelőző
héten már csak zárt kapuk mögött lehetett
megrendezni a mérkőzéseket. A kormányzati
döntést követően az edzéseket fel kellett füg-
geszteni, a bajnokságok félbeszakadtak. – Ek-
kor szakosztályunk edzőivel megbeszéltük, hogy
digitális formában fogjuk folytatni a munkát tud-
va azt, hogy ez közel sem lesz olyan hatékony-
ságú, mint a szokásos edzésmunka. Próbáltunk
nagyon sok olyan labdás ügyességfejlesztő gya-
korlatot kiadni a gyerekeknek, amiket otthon,
egyedül is el tud végezni – mondta Endrész Ta-

más edző. A nyári szünet után a 2020/2021-es
idényre már augusztusban elkezdték a felkészü-
lést. – Erőteljesen megmutatkozott a 6 hónapos
valódi edzések hiánya. Leginkább az alsóbb kor-
osztályoknál jelentkezett ez a probléma. Így az
idei év kezdete sokkal nehezebb volt. A közép-
iskolások a nyári időszakban is önállóan edzet-
tek. Így velük a visszarázódás időszaka nem volt
olyan nehézkesen – ismertette az edző. A ko-
ronavírus-járvány miatt szigorú higiéniai szabá-
lyokat vezettek be. – Minden edzés előtt és után
fertőtleníteni kell a használt eszközöket, labdá-
kat és gyerekek kezét. Érintés nélküli testhőmér-
sékletet kell mérni minden edzésen vagy mér-
kőzésen résztvevő személynél. Ráadásul ki kell
tölteni az erre a célra létrehozott jegyzőkönyvet.
Ezen szabályok betartása nagy terhet ró az ed-

zőkre, és nagy fegyelmet követel a gyerekektől
– hangsúlyozta az edző. A sportolásra vonatko-
zó korlátozások a szerencsi kosárlabdajátékoso-
kat nem érinti, hiszen mind az utánpótlás, mind
a felnőtt csapat versenyszerűen működik. – A
Magyar Kosárlabdázók Országos Szövetsége ki-
tér arra, hogy csak az vehet részt az edzéseken,
aki erre az évadra érvényes játékengedéllyel ren-
delkezik. Nálunk ez rendben van minden csapat-
nál – mondta az edző. A tavaszi mérkőzésekhez
hasonlóan a november 10-ei kormányzati dön-
tés után szintén csak zárt ajtók mögött lehet
mérkőzéseket lejátszani. Az idei bajnokságok
sokkal nehézkesebben indultak a szokásosnál.
Az alsóbb korosztályokban a mérkőzések rend-
ben elindultak a korábbi évekhez hasonlóan már
szeptember közepén. Ugyanakkor az U16 és
U18-as bajnokságok csak november közepén in-
dultak, a korábbiakhoz képest 2 hónapos késés-
sel. A szokásos két körös fordulók helyett egy
körös bajnokság van, mindössze 10 mérkőzéssel
mindkét korosztályban, ami március végéig el-
húzódik, tehát a mérkőzések száma a felére
csökkent. – A 2020/2021-es felnőtt megyei baj-
nokság még nem indult be, mert a többi csapat-
nak szemben velünk nincs tornaterme, ahol ed-
zeni tudnának. Az állami fenntartású intézmé-
nyek tornatermeiben egyelőre nincs lehetőség
gyakorolni. Mi a csapatainkkal az önkormányzati
fenntartású Hunyadi sportcsarnokban, tudunk
gyakorolni a megfelelő óraszámban. Az előzetes
hírek szerint, ha elindul a felnőtt szezon, más-
fajta lebonyolítási rendben fog zajlani, mint az
előre megszokott módon – mondta Endrész Ta-
más.

EDZÉS A JÁRVÁNY IDEJÉN



Kos: III. 21. – IV. 20.
A január egy kifejezetten gyümölcsöző

időszak lesz a Kos csillagjegyűek számára. Arra
kell csak kellő figyelmet fordítania, hogy meg-
felelően ossza be az energiáját. A morális érzé-
ke rendkívül erős lesz ebben az időszakban.

Bika: IV. 21. – V. 20.
Januárban a Bika csillagjegyűeknek nem
érdemes az energiájukat a karrierjük

építésébe fektetni. Ebben az időszakban inkább
másra ajánlott fókuszálniuk. Például szánhat
némi időt a fizikuma fejlesztésére.

Ikrek: V. 21. – VI. 21. 
Az új év eleje kissé lassan indul majd az
Ikrek csillagjegy szülötteinek. Nem iga-

zán számíthat komolyabb változásokra, vagy át-
lagon felüli teljesítmény nyújtására. Jó hír vi-
szont, hogy a munkahelyi problémák messzire
elkerülik ezidőtájt.

Rák: VI. 22. – VII. 22.
Januárban kifejezetten jó egészségnek
fog örvendeni, de ennek ellenére a be-

tegségek megelőzésére fektessen azért kellő
hangsúlyt. Ha szükségét érzi, akkor egy forró
fürdő révén bármikor könnyen ellazulhat, mivel
ez egy ideális módja a relaxációnak.

Oroszlán: VII. 23. – VIII. 23.
Januárban ellenállhatatlan vágyat érez

majd arra, hogy kiálljon amellett, amiben hisz.
Ennek a késztetésnek az előnyeit az Oroszlán
maximálisan kiaknázhatja az élet szinte bár-
mely területén, de leginkább a munkahelyén.

Szűz: VIII. 24. – IX. 23. 
A január az emberi kapcsolatok terén
egy kifejezetten pozitív időszakot jelent

majd e jegy szülötteinek. A csillagok kedvező
állása miatt a szinglik és tartós párkapcsolatban
élők is remekül fogják érezni magukat.

Mérleg: IX. 24. – X. 23. 
Az elkövetkező év első hónapja a Mér-
leg jegyében születettek számára az

emberi kapcsolatok terén egy kimondottan bé-
kés, nyugodt időszak lesz. A tartós párkapcso-
latban élők az egymás iránti érzelmeik elmélyü-
lését élhetik át.

Skorpió: X. 23. – XI. 22.
Az új év beköszöntével ne féljen kihasz-
nálni a karrierje építése terén kínálkozó

kiváló lehetőségeket! Az elkövetkező év első
hónapjában a Skorpiónak érdemes lesz az ener-
giáit a munkahelyi feladatainak elvégzésére
koncentrálnia.

Nyilas: XI. 23. – XII. 21.
A január a karrier szempontjából egy ki-

fejezetten nyugodt időszak lesz a Nyilas csillag-
jegyében születettek számára. A benti légkör
kellemes lesz, és a feladatok elvégzéséhez is bő-
ven elengedő lesz az átlagos munkatempó.

Bak: XII. 22. – I. 20.
Januárban a Bak jegy szülöttei tele lesz-
nek energiával. Az önt körülvevő pozitív

aura számos érdekes embert vonz majd be az
életébe. Elég lesz csupán kicsit kilépnie a kom-
fort zónájából, és a világ kitárul ön előtt.

Vízöntő: I. 21. – II.19.
Az elkövetkező év első hónapját érde-
mes aktív pihenésre, az önfejlesztésre,

vagy mondjuk az otthonának rendbetételére
fordítania. Szerencsére az egészségügyi prob-
lémák miatt nem kell majd aggódnia január fo-
lyamán.

Halak: II. 20. – III. 20.
A januárban a Halak jegyében születet-
tek számára az emberi kapcsolatok

rendkívül jól fognak alakulni. A Halak csillagjegy
szülöttei sikeresen kihasználják majd a pozitív
energiák erőteljes áramlását, és könnyen köt-
nek új ismeretségeket.

Horoszkóp (2021. január)

Szemlér Ferenc Karácsonyra című verséből idézünk: „S
mentsd meg, akit szeretünk / gyermekünk és kedve-
sünk / barátunk és vérünk – S ha majd Krisztus szüle-
tett …”
VÍZSZINTES: 1. Az idézet folytatásának első része. 10.
… Tyler; USA-beli színésznő. 11. Csokonai-vers az egyik év-
szakról. 12. Állatövi jegy (Aries). 14. Ircsi. 15. Benyovszky …;
18. századi kalandor. 16. Germán eredetű ritka férfinév. 17.
Rajongva szeret. 18. Csehország NOB-kódja. 19. A föld felé.
20. A -nek rag párja. 21. A többitől eltérő. 22. Tanács, néme-
tül. 23. Doktor, röv. 24. Télen forralva is fogyasztják. 25. Dar-
vas Iván szülőfaluja. 26. Festő eszköze. 28. Szájat szélesre
nyit. 29. Hazai popfamília! 31. Jó, Berlinben! 32. Listát végig-
mond. 34. Északi szarvasféle.
FÜGGŐLEGES: 1. Hamis, talmi. 2. A Vad Fruttik frontembere.
3. Híres cseh zeneszerző (Antonín; 1841-1904). 4. Ezen a na-
pon. 5. Etelka, becézve. 6. Helyiség autók tárolására. 7. Az il-
letővel, régiesen. 8. Település Nagykanizsa közelében (neve
angolul homokot jelent!) 9. Pontfölényben lévő csapat to-
vábbi törekvések nélküli passzolgatása a pályán. 13. … Vi-
cious; a Sex Pistols basszusgitárosa volt. 15. Az idézet foly-
tatásának második része. 18. Orosz uralkodói cím. 21. Ge-
neral …; amerikai autóipari óriásvállalat. 22. Visszaütés, a
teniszben. 24. Mesterséges építőanyag. 25. … Ben; londoni
látnivaló. 27. … halunk meg; Koltai Róbert filmje. 30. Az
özönvíz bárkása! 33. Dél-koreai elektronikai márka. 35. A fak-
toriális jelölése a matematikában. EFEMER

Előző rejtvényünk megfejtése: S az őszi hold ezüstjén, a régi nyár búcsúzik. Megfejtőnk 1 db csokoládé csomagot nyert: Tverdota Miklós,
Szerencs, Felsőkert út 14. alatti lakos. A fenti rejtvény megfejtését január 20-ig postázzák címünkre (3900 Szerencs, Rákóczi út 89.) vagy adják
le a Szerencsi Polgármesteri Hivatal ügyfélszolgálatán. A keresztrejtvény helyes megfejtője 1db csokoládé csomagot nyer. A decemberi szám aján-
dékcsomagját a szerencsés nyertesnek szerkesztőségünk szállítja ki. 
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Télen kötelezettséget jelent a járdák, közterü-
letek takarítása a lehullott csapadéktól. A gya-
logút, a kerékpárút tisztítása során ügyelni kell
arra, hogy azok burkolata ne rongálódjon meg.
Ha a jogszabály másként nem rendelkezik, az
ingatlantulajdonosnak – kezelőjének vagy hasz-
nálójának – kell elvégeznie az ház előtti járda-

szakasz – járda hiányában 1 méter széles terü-
letsáv – tisztítását és a csapadékvíz elvezető
árokban a víz elfolyását akadályozó anyagok el-
távolítását. Napjainkban továbbra is az egyik le-
ginkább környezetkímélő tisztítási folyamat a
hólapát használata. A jégmentesítők mint pél-
dául a só kárt okozhat az anyagban és környe-

zetben. Kormányrendelet szabályozza, hogy a
közúti forgalom számára igénybe vett terület –
az úttest – kivételével a síkosságmentesítésre
csak olyan anyag használható, amely a közte-
rületeken vagy annak közvetlen környezetében
lévő fás szárú növény egészségét nem veszé-
lyezteti. A jogszabály nem tiltja meg a só hasz-
nálatát, de használatára oda kell figyelni. Ott
használhatjuk a hagyományos útszórósót, ahol
a megolvadt hólevet a csatornarendszer el tudja
szállítani anélkül, hogy az a talajba szivárogna.
Az só olcsó és jól olvaszt -6 fokig. Nagy hátrá-
nya a maró hatás, ami irritálja a növényeket és
az élőlényeket, ezért a sót csak mérsékelve
ajánlott a használni. Nem csak a füves, parkos
részeket károsítja, hanem például az utcán sé-
táltatott kutyák lábán is irritációt okozhat. Az
útszóró só helyett érdemesebb a hatásában
egyenértékű vagy jobb zöldsót – kálcium-klorid
– alkalmazni. A térkővel ellátott járdán – Sze-
rencsen például a Béke utcán, vagy éppen az
egykori Hunyadi-iskola előtti területen – azon-
ban tilos a sózás! Ezt rendelet tiltja mivel a meg-
olvadt hólé a talajba szivárog a térkövek résein
keresztül és kárt okoz a felületen is. Ezeken a
részeken csak a seprés, hólapát és a homokszó-
rás alkalmazható síkosság mentesítésre!

TILOS A TÉRKŐVEL KIRAKOTT JÁRDÁT SÓZNI




