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Ünnepélyes keretek között június 30-án letették
Gesztelynél a 37-es számú
főút helyén épülő új
gyorsforgalmi út alapkövét. A munkálatok a tervek szerint 2023-ban fejeződnek be. Cikkünk 3. oldalon olvasható.

Szerencs Város Önkormányzatának Képviselőtestülete, Mezei Marianna
közművelődési szakembert bízta meg a Szerencsi
Művelődési Központ és
Könyvtár
vezetésével.
Cikkünk a 9. oldalon olvasható.
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Az „Egy édes nap Szerencsen” fesztivál kuriózuma volt az eredeti fotók alapján
felújított fagylaltos kocsi, amit még Juhász István cukrászmester használt. Juhász
bácsi 101 éve született, Szerencsen kezdte el cukrászmesteri tanulmányait Málka
Henrik mester kezei alatt. Az 1940-es évektől a helyi csokoládégyárban dolgozott. Saját készítésű híres fagylaltjait 1954. szeptember 1-től kezdte el árusítani.
Halász Tamás (a fotón balra) és felesége Halász Zsuzsa továbbviszik Juhász bácsi
örökségét. Az eseményen Juhász bácsi lánya, Juhász Éva (a fotón jobbra) és Éva
néni férje, Kovács László is jelen voltak.
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SZÜLETÉSNAPI
KÖSZÖNTÉS

MOZAIK
Nagy Sándorné (középen) családja körében
ünnepelte a 90. születésnapját.

Kilencvenedik születésnapján köszöntötték július 2-án
Nagy Sándornét, a Tiszáninneni Református Egyházkerület
(TIREK) Szerencsi Idősek Otthonában. Az ünnepeltnek Szabó István, Szerencs város alpolgármestere nyújtotta át az
önkormányzat ajándékait és Orbán Viktor miniszterelnök
gratuláló oklevelét. Ilonka néni 1931. július 2-án született
Megyaszón. Két gyermeke, tizenhárom unokája, nyolc
dédunokája született. Ilonka néni már nyolc éve az idősotthon lakója. Szabadidejében szeret az udvaron kertészkedik és szebbnél szebb ruhákat hímezni.

ÜLÉSEZETT A ZEMPLÉNI TELEPÜLÉSSZÖVETSÉG

A ZTSZ elnöksége hosszú idő után újra tanácskozott.

Elnökségi ülést tartott június 30-án Sárospatakon a
Zempléni Településszövetség (ZTSZ). Az ország egyik
legnagyobb önkormányzati regionális szerveződésében, közel 70 települési önkormányzat – köztük Szerencs – továbbá számos magánszemély és vállalkozás
szerepel. Működési területe az egykori Zemplén-vármegye (Trianon után Magyarországnál maradt) földrajzi térsége. A megjelenteket Májer József elnök köszöntötte, majd ismertette a napirendi pontokat. Az
ülésen röviden tárgyalták a közelgő közgyűléssel kapcsolatos szervezési feladatokat, a tisztségviselők mandátumát és a szervezet költségvetését. Elhangzott: a
koronavírus-járvány az elmúlt egy évben korábban soha nem látott nehézségek elé állította a szövetség
működését, azonban az akadályok ellenére is tovább
működnek és együttesen képviselik a térség gazdasági érdekeit.

IGÉNYELHETŐ A TANÉVKEZDÉSI TÁMOGATÁS
Szerencs Város Önkormányzata Képviselőtestületének többször módosított a pénzbeli
és természetbeni támogatásokról szóló
3/2015.(II.26.) rendelet 9.§-ban meghatározott feltételek alapján tanévkezdési támogatás állapítható meg az általános iskolai, valamint középfokú oktatási intézményben tanulmányokat folytató gyermek/gyermekek
jogán annak a szülőnek, vagy más törvényes
képviselőnek, aki a kérelem benyújtását
megelőző egy éve Szerencs város közigazgatási területén állandó
lakcímmel rendelkezik. Tanévkezdési támogatásra jogosult továbbá
saját jogán az a nagykorú, aki első felsőfokú végzettsége megszerzése érdekében nappali oktatás munkarendje szerint tanulmányokat
folytat és a kérelem benyújtását megelőző egy éve Szerencs város

közigazgatási területén állandó lakcímmel
rendelkezik. A támogatás összege 10.000
Ft/tanuló, melyet vásárlási utalvány formájában kapnak a jogosultak. A támogatás kérelemre állapítható meg, melyet 2021. július
15. és 2021. október 15. napja között lehet
előterjeszteni a Szerencsi Polgármesteri Hivatal Igazgatási és Hatósági Osztályán. A
nyomtatvány letölthető Szerencs város honlapjáról (szerencs.hu), illetve beszerezhető a
Szerencsi Polgármesteri Hivatal információs pultjánál. A kérelemhez
csatolni kell közép-, illetve felsőoktatásban résztvevő tanulók esetében az oktatási intézmény által kiadott, nappali oktatás munkarendje
szerint fennálló tanulói/hallgatói jogviszony fennállásának igazolását.

SZERENCSI HÍREK • 2021. július 30. XXXVI. évfolyam 7. szám • Szerkesztő: Nagy István • Szerkesztőség címe (postacím): 3900 Szerencs, Rákóczi út 89. (Szerencsi Polgármesteri Hivatal) •
Telefon és hirdetésfelvétel: 47/565-236, ügyeleti telefon: 20/340-6089 • E-mail: szerencsihirek@szerencs.hu • Honlap: www.szerencsihirek.hu • Kiadja: Szerencs Város Önkormányzata 3900 Szerencs,
Rákóczi út 89. • Felelős kiadó: Nyiri Tibor polgármester • Nyomda: Serenity Solution Kft. • Ingyenes kiadvány, megjelenik 3800 példányban. • A lapból értesüléseket átvenni, írásokat újraközölni kizárólag
a szerkesztőség hozzájárulásával vagy a forrás megjelölésével lehet. • A lapban megjelent hirdetések tartalmáért a szerkesztőség nem vállal felelősséget. • ISSN 1216-3066
Lapunkat rendszeresen szemlézi:

AKTUÁLIS

SZERENCSI

hírek

3

LETETTÉK AZ ÚJ NÉGYSÁVOS ALAPKÖVÉT
Ünnepélyes keretek között június 30án letették Gesztelynél a 37-es számú
főút helyén épülő új gyorsforgalmi út
alapkövét.
Korábban már többször írtunk róla, hogy a beruházás kulcsfontosságú a térség, és az itt élő
emberek számára. Az alapkövet többek között
Tóth Péter, az Innovációs és Technológiai Minisztérium (ITM) közlekedésért felelős helyettes államtitkára, dr. Koncz Zsófia, a térség országgyűlési képviselője, és Pántya József, a Nemzeti
Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. (NIF Zrt.) útfejlesztési igazgatója helyezte el. A 21 milliárd forintos
beruházással 19 km-en Szerencs és Gesztely között bővítik ki a meglévő nyomvonalat. A szerencsieknek ezzel egy régi álmuk valósul meg,
hiszen a balesetek száma minden remény szerint mérséklődik majd. A biztonságos közlekedési feltételek megteremtéséhez hozzájárul továbbá négy új körforgalmú csomópont is, amelyeket a projekt keretében építenek ki. A fakivágást és a lőszermentesítést márciusban fejezték be, június közepéig pedig a régészeti feltárásokat is elvégezték. A közelmúltban megtörtént a kerítések és a reklámtáblák áthelyezése, elkezdődött a csomópontok átépítéséhez
szükséges terelőút humuszolása, a hidak építésénél a szádolás, az útpálya bővítésénél pedig
a humusz leszedése. Az ünnepélyes alapkőletételnél Tóth Péter helyettes államtitkár elmondta: – A kormány még a tavaly év végén döntött
arról, hogy 430 milliárd forintot különít el a 2021
és 2024 közötti költségvetésből négy újabb közúti kivitelezési projekt megkezdésére. A négyből
kettő érinti a megyét, a Sajószentpéter-Berente
elkerülő út mellett a szerencsiek évtizedes álma
is megvalósul. A négysávosra bővülő szakaszon
gyorsabban, kényelmesebben és biztonságosabban lehet majd eljutni Miskolcra. Mivel az
M30 már a megyeszékhelyig ér, a beruházás lé-

Pántya József, Alakszai Zoltán megyei kormánymegbízott, dr. Koncz Zsófia, Tóth Péter és Puskás Béla, a Duna Aszfalt Zrt. területi igazgatója az alapkő elhelyézésénél.

nyegében Szerencset is bekapcsolja a gyorsforgalmi úthálózatba – hangzott el. A fejlesztésnek
köszönhetően Szerencs vonzóbbá válhat a
munkahelyteremtő beruházók számára, hiszen
a meglevő közmű mellett a második legfontosabb szempont sokszor a gyorsforgalmú úthálózat megléte. Dr. Koncz Zsófia, a térség országgyűlési képviselője hangsúlyozta: – Nagy öröm
a számomra, hogy ezen a napon letettük a
megújuló és 2x2 sávossá bővülő 37-es számú
út alapkövét. Szimbolikus, de egyben nagyon
fontos mérföldkő. Az előkészületi munkálatok
és a régészeti feltárások rendben befejeződtek.
A munkagépek már júliusban birtokba veszik a
területet – mondta. A térségnek ez nagy előrelépést jelent gazdasági, turisztikai, közlekedésbiztonság szempontjából. Az sajnos elkerülhetetlen, hogy az építkezés ideje alatt a közlekedésben kisebb-nagyobb torlódások, fennaka-

dások kialakuljanak, ezért mindenkitől türelmet
kért a képviselő. Pántya József, a NIF Zrt. útfejlesztési igazgatója kiemelte: – Gesztely és Hernádkak között többsávossá, azaz turbókörforgalommá építik át a jelenlegi hagyományos,
egysávos pályát, amely így majd jelentősen nagyobb forgalmat tud lebonyolítani. Ezen kívül
három egysávos körforgalom épül: az újharangodi, a Taktaharkány – Legyesbénye és a bekecsi csomópontban – hangsúlyozta az igazgató.
Az újharangodi csomópont előtt mintegy 500
m hosszan (kísérleti jelleggel) úgynevezett „RoadMesh” acélhálót építenek be az aszfaltburkolatba, amely gátolja a nyomvályú-képződés kialakulását és a burkolatban jelentkező repedések áthidalásra is alkalmas, ezzel is növelve a
burkolat élettartamát. A főút Gesztely és Bekecs közötti szakasza télen veszélyes a hófúvások miatt, ezért a balesetveszély megszüntetése érdekében a szélirány felőli oldalon mintegy
36 hektáron hófogó erdősávot, illetve 12 hektáron hófogó cserjéket telepítenek, és több mint
41 hektárnyi hólerakó sávot füvesítenek be.
Ezen kívül a kivágott fák pótlására, illetve az
úton közlekedők számára a változatos és esztétikus környezet biztosítása érdekében a meglévő adottságokhoz alkalmazkodó, döntően őshonos fafajokból közel 300 fát és 27 ezer cserjét
telepítenek a kibővített út déli oldalán. A beruházással Szerencs és Tokaj – valamint a Tokaji
Borvidék – is bekapcsolódik a gyorsforgalmi úthálózatba. A munkát a Duna Aszfalt Zrt. végzi
el a NIF megbízásából. Még az idén elkészülhet
a kötőrétekig a teljes jobb oldali úttest, a hozzá
tartozó vízelvezetéssel, hidakkal és csomópontokkal együtt. A munkálatok a tervek szerint
2023-ban fejeződnek be.
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AZ EGÉSZSÉGÜGYBEN DOLGOZÓKAT
KÖSZÖNTÖTTÉK

Az egészségügyi dolgozók a pandémia alatt is frontvonalban dolgoznak.

A Semmelweis-nap a magyar egészségügy napja, amelyet Semmelweis Ignác orvos, „az anyák megmentője” születésnapján, július 1-jén tartanak.
Ebből az alkalomból köszöntötték Szerencsen június 30-án délután az
egészségügyben dolgozókat a Szántó J. Endre Egyesített Szociális és Egészségügyi Intézetben (ESZEI). A jeles napon dr. Bobkó Géza, az intézmény
igazgató főorvosa üdvözölte a megjelenteket. Beszédében elmondta, hogy
a koronavírus-járvány eddig soha nem látott terhet rótt az egészségügyre,
ám a szerencsi rendelőintézet állta a sarat, sőt tizenegy dolgozóval a megyei korház munkáját is segítette több hónapon keresztül. Ezt követően

Nyiri Tibor, Szerencs város polgármestere lépett a mikrofonhoz. A városvezető Semmelweis Ignác tetteit és a magyar egészségügyi dolgozókat
méltatta. Elhangzott, hogy „az anyák megmentője” 1818-ban szültetett.
Egyetemi tanulmányait 1837-ben kezdte el Bécsi Egyetem jogi fakultásán,
de még abban a tanévben átiratkozott az orvosi karra. Tanulmányai alatt
rövid időre Budapesten is megfordult, az utolsó éveit azonban ismét Bécsben töltötte. Orvosi pályája alatt rájött, hogy a gyermekágyi lázat az orvosok és orvostanhallgatók okozták azzal, hogy boncolás után átjártak a szülészeti osztályára, és ott fertőtlenítetlen kézzel vizsgálták a várandósokat.
A klórmész-oldatos kézmosást Semmelweis antiszeptikumként (fertőzés
ellenes, a kórokozókat leölő és szaporodásukat gátló) ajánlotta kollégáinak.
Nyiri Tibor szerint az egészségügyi dolgozókat nem csak most kell elismerni,
ugyanis ők békeidőben is a frontvonalban vannak. A koronavírus-járvány
alatt döbbentek rá csak igazán az emberek, hogy mennyire fontos az ő
munkájuk, s emiatt állandó megbecsülést érdemelnek. Dr. Gál Tamás, a város főorvosa a polgármesterhez és dr. Bobkó Gézához hasonlóan az egészségügyi dolgozókat méltatta és elmondta, hogy a pandémia alatt az igazi
hősök ők voltak. Az esemény végén Sallainé Nagy Ildikó, az intézmény főnővére búcsúztatta a nyugdíjba vonuló kollégáit. A Magyar Egészségügyi
Szakdolgozói Kamara díját az idén Jakab Ferencné, a Centrum gyógyszertár
szakasszisztense kapta, amit Profáncsik Sándorné a kamara képviseletében
adott át. Az ünnepség zárásaként koszorút helyeztek el Dr. Gőri Lajos, egykori szerencsi orvos és alpolgármester emléktáblájánál, valamint dr. Szántó
J. Endre, az intézmény névadójának szobránál.

EGY ÉDES NAP SZERENCSEN
Újra élettől pezsget július 18-án a Rákóczi-vár. Az „Egy édes nap Szerencsen” elnevezésű, koncertekkel tarkított esemény lényegében egy csokoládé fesztivál „hiánypótló” rendezvény volt. A koronavírus-járvány miatt,
valamint a jogszabályok állandó változása következtében egy nagyobb,
több tízezer főt fogadó rendezvény lebonyolítása több problémába ütközött volna. Szerencs Város Önkormányzata és a Szerencsi Művelődési Központ és Könyvtár ezért egy kisebb, egy napos rendezvény megszervezése
mellett döntött. A megnyitón Nyiri Tibor, Szerencs város polgármestere köszöntötte a megjelenteket. A városvezető beszédében kiemelte a Nestlé
és az önkormányzat közötti harminc éve fennálló töretlen viszonyt. Elhangzott, hogy a Nestlé az egyik legnagyobb foglalkoztató a városban, közel
ötszáz főnek ad megélhetést. A három évtizedes alkalomból a polgármester a cég édesipari márkáit formázó tortával kedveskedett Hélene Kovalevsky, a Nestlé szerencsi és diósgyőri gyárának az igazgatójának. A megnyitón a Szerencsi Bonbon Kft. 25 éves fennállásáról is megemlékeztek, a
polgármester bonbon formájú tortával kedveskedett Takács István alapító-igazgatónak. Az egynapos fesztivált a beszédeket követően a Szerencsi
Óvoda Napsugár épületének gyermeki produkciója és a Hajnali Néptáncegyüttes tánca indította el. Kuriózumnak számított a rendezvényen az a
kiállított eredeti fagylaltos kocsi, amit még a 101 éve született a helyiek körében legendás cukrászmester Juhász István „Juhász bácsi” használt. A KisHalász Cukrászdának köszönhetően a vendégek megízlelhették az eredeti
receptek alapján készült fagylaltokat, a gyerekek pedig kedvükre cukrászkodhattak. A Rákóczi-vár belső udvarán, termeiben helyi illetőségű édességgyártók, kereskedők kínálták portékájukat. A várkertben helyi vendéglátósok, kézművesek által készített ételek halmaza várta a közönséget, finomabbnál finomabb kínálatból kóstolhattak a vendégek. A kicsiknek volt
ugrálóvár, bábszínház, cserkészbemutató. A standoknál képviseltette ma-

A Bikini koncertjére sokan voltak kiváncsiak.

gát a honvédelem is, a sátornál hatástalanított fegyvereket, felszereléseket
lehetett megnézni. A tisztek információkkal szolgáltak a katonaság iránt
érdeklődőknek. A nap folyamán többször rövid időre feltámadt a szél és
csepergett az eső, de végül az időjárás kegyesnek bizonyult. A várkert színpadán bábszínház és zenés műsorok váltották egymást, látható volt többek
között Leblanc Győző és Tóth Éva operett műsora, valamint az Abba legnagyobb slágereivel az Abbabák szórakoztatta a publikumot. A hangulat
reggel és délután kimondottan családias volt, nagyobb tömeg a kora este
kezdődő Máté Péter-díjas és Teleki Pál-érdeméremmel kitüntetett Ismerős
Arcok koncertjén és az azt követő Bikinin gyűlt össze. Rendbontásról és
rosszullétről nem érkezett információ. A belépés díjtalan volt, de csak védettségi igazolvánnyal léphettek be a szórakozni vágyók. A maximális létszámot a pandémia miatt a koncertek alatt 1000 főben korlátozták.
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VÁROSHÁZI NAPLÓ
Szerencs Város Önkormányzatának
Képviselő-testülete, a koronavírus-járvány miatt hosszú kihagyás után június
24-én újra összeült.
Első napirendi pontként Keresztesi János, rendőrkapitány tartott beszámolót a helyi rendőrség
2020. évi munkájáról és a közbiztonság helyzetéről. Elhangzott, hogy az általános szabálysértési hatáskör a járási hivataltól a kapitánysághoz
került, amivel két személlyel bővült az állományi
létszám. A másik jelentős változás, hogy tavaly
szeptemberben iskolaőrség indult, a környéken
tizenhárom iskolaőr teljesít szolgálatot, tíz településen. Ezt a rendőrség plusz feladatként kapta, ám az iskolákból kedvezők a visszajelzések.
Nehéz teher volt a rend őreinek a koronavírusjárvány miatt bevezetett korlátozó intézkedések
betartatása (például az igazoltan fertőző betegek ellenőrzése). Keresztesi János hangsúlyozta,
hogy a korlátozó intézkedések összességében
visszavetették a bűncselekmények elkövetését
és a közlekedési balesetek számát. Elhangzott:
a polgárőrség segítséget nyújtott a bűnüldözők
munkájához, és a térfigyelő kamerák is jól működnek. A külterületeken a létrehozott mezőőri
szolgálat erősíti a vagyonvédelmet és a rend
fenntartását. A közlekedés ellenőrzését egy
drón is segíti, ami a főkapitányság ütemezettsége szerint teljesít szolgálatot. Keresztesi János
arról is beszámolt, hogy a Szerencsi Rendőrkapitányság épülete hamarosan külsőleg is megújul. Dr. Gál András örvendetesnek tartotta,
hogy javult a város közbiztonsága, azonban
problémaként jelezte, hogy a főutcán az üzletek
tulajdonosai egész napra elfoglalják a parkolókat, így nem jut hely a vásárlóknak. A kapitány
válaszként elmondta, hogy bár az elmúlt évben
sok új parkolót adott át az önkormányzat, de
még mindig okoznak gondot, ám a 8-10 évvel
ezelőtti állapotokhoz képest van javulás. A boltosok parkolása esetében nem lehet korlátozást
bevezetni, más városokban a fizetős várakozás
enyhített a problémán. A képviselő-testület
egyhangúlag elfogadta a beszámolót. A következő napirendi pontban a Szerencsi Hivatásos
Tűzoltó-parancsnokság 2020. évi munkájáról
tartott beszámolót Nácsa Bálint, tűzoltóparancsnok. Elhangzott, hogy még mindig a száraz
tűzesetek kerülnek az előtérbe. A tavalyi évben
a dolgozókat is érintette a koronavírus-járvány
betegség, így komoly szervezést igényelt, hogy
az állomány a pandémia alatt is folyamatosan
végezze a feladatát. Az elmúlt évben beszereztek egy ózongenerátort és egy füstgépet is, továbbá kisebb-nagyobb felújításokat végeztek el
a tűzoltóság épületében. Kiemelt káresemény
nem történt a működési területükön, a Szerencs-patak megemelkedett vízszintje miatt

azonban részt vettek a védekezésben, a káresemény elhárításában. Harmadik napirendi
pontként a Szerencsi Óvoda és Bölcsőde
2020/2021. nevelési évben végzett munkájáról
szóló tájékoztató következett. Kecskésné Nagy
Edit óvodavezető ismertette, hogy a pandémia
alatt is igyekeztek a legjobbat kihozni a kialakult
helyzetből. Továbbra is bízik abban, hogy augusztusra visszaáll a régi rend. A kiosztott kérdőívek alapján a szülők már szeretnék bekísérni
a gyermeküket az óvodába (ezt korábban nem
tehették meg a fertőzésveszély miatt, a szülők
csak a kapuig kísérhették gyermeküket). Az
óvodavezető hangsúlyozta a nevelésnél a környezettudatosságot helyezték előtérbe, továbbá
pozitívan nyilatkozott az ovizsaru programról,
aminek a célja a gyermekek áldozattá válásának
megelőzése, biztonságérzetük erősítése, és annak elősegítése, hogy szükség esetén tudjanak
és merjenek segítséget kérni a rendőrtől. Kecskésné Nagy Edit elmondta, hogy a jövőben sze-

retnének egy mini kresz-pályát építeni az óvoda
udvarán. A képviselők egyhangúlag elfogadták
a beszámolót. A negyedik napirendi pontban
Szabó Lászlóné, a Városfejlesztési Osztály vezetője ismertette, hogy az önkormányzat ingatlanvagyona az előző évhez képest változott. Elhangzott, hogy a legnagyobb értékesítés a Rákóczi Zsigmond Református Két Tanítási Nyelvű
Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola
épületeinek az eladása volt 209 millió forint értékben. Az önkormányzat 30 millió forintért
megvásárolta az ÉMÁSZ volt ingatlanját és a Jókai utcai orvosi rendelő mögötti lakást. A különbözet a tavalyi évhez képest mínusz 103 millió forint. Az eladások ellenére a jelentős mínuszt az ingatlanvagyon kataszterben megjelenő értéknövelő beruházások teszik ki, amelyeket
az önkormányzat saját- vagy pályázati forrásból
egy-egy ingatlanon megvalósít. A testületi ülés
teljes terjedelmében megtekinthető a Szerencs
Hírek YouTube oldalán.

A VÁROS KITÜNTETETTJEI
2021-BEN
Szerencs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2021. június 24-én zárt ülésen döntött a helyi kitüntetésekről. Az alábbi
személyek részesültek az elismerésekben.
„Szerencs Város Díszpolgára” kitüntető cím 2021-ben dr. Bobkó
Géza, a Szántó J. Endre Egyesített Szociális és Egészségügyi Intézet
(ESZEI) igazgató főorvosa kapta.
„Pro Urbe Szerencs” posztumusz kitüntetésben idén Motkó Miklós, az Észak-magyarországi Áramszolgáltató (ÉMÁSZ) helyi kirendeltségének volt vezetője részesült.
„Szerencs Város Közszolgálatáért” kitüntetést 2021-ben Halász Tibor cukrászmester, és Tarcaliné Takács Éva, az ESZEI nyugalmazott gazdasági igazgatója kapta.
„Szerencs Tiszteletbeli Polgára” kitüntető oklevélben, ebben az évben professzor
emeritusz dr. Frisnyák Sándor, az MTA doktora, és Tóth Sándor, Nyárádszereda
polgármestere részesült.
A díjakat augusztus 20-án, ünnepi önkormányzati ülés keretében adják át.
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SZIRÉNA

LETARTÓZTATTÁK
A MARIHUÁNA TERMESZTŐT

A helyi férfi a saját kertjében 58 tő marihuánát termesztett.

A Szerencsi Járásbíróság elrendelte annak a helyi férfinak a letartóztatását, akivel szemben kábítószer birtoklása bűntett miatt indult büntetőeljárás. A rendelkezésre álló adatok szerint a gyanúsított tinédzser kora
óta rendszeresen fogyaszt marihuánát. Idén tavasszal a saját részre vásárolt növényből kiválogatta és elvetette a magokat, a kikelt egyedeket
pedig házának udvarán szétültette és gondozni kezdte. A házkutatás során a nyomozóhatóság 58 tövet, magokat, más anyagmaradványokat és
mérleget foglalt le. A gyanúsított cselekménye már kábítószer birtoklása
bűntett megállapítására alkalmas, amely akár 5 évig terjedő szabadság-

vesztéssel is büntethető, azonban a termesztett növények egyedszámára
és a lefoglalt eszközök miatt a büntetés mértéke még súlyosbodhat. A
bíróság a döntéshozatal során azt is figyelembe vette, hogy a gyanúsított
szabadlábon hagyása esetén a kihallgatandó tanúkat befolyásolná, veszélyeztetve ezzel a bizonyítás sikerét, valamint megalapozottan feltehető, hogy megélhetésének biztosítása érdekében újabb bűncselekményt
követne el. Mindezeket figyelembevéve a bíróság a gyanúsított letartóztatását 2021. augusztus 14. napjáig elrendelte. A végzés nem végleges.
Európában a kannabisz az egyik legrégebben használt kábítószer. Ezt
használják a leggyakrabban a tiltott szerek közül: a 15-24 éves válaszadók
közel 20 százaléka fogyasztott már marihuánát derült ki egy 2019-es felmérés szerint. Ráadásul minden korosztályban ez a legtöbbet szedett
szer. Egyes nem hivatalos becslések szerint a közel 92 millió európai felnőtt (15-64 év közöttiek), majdnem 30 százaléka próbálta már legalább
egyszer élete során a kannabiszt. A felmérésből kiderült az is, hogy 2019ben megközelítőleg 18 millió 15-34 év közötti fiatal felnőtt, szívott vagy
fogyasztott kannabiszt valamilyen formában. A felmérésben résztvevő
európai országok közül a fiatal felnőttek közül hazánkban fogyasztották
a legkevesebben, csupán négy százalék, a legtöbben Franciaországban
élnek a szerrel, ott ez az adat megközelíti a 22 százalékot. Az Európában
fogyasztott marihuána zömét zárt térben és Európán belüli helyeken termesztik. A hatóságok azonban arra figyelmeztetnek, hogy az utóbbi időben egyre több új és veszélyes dizájnerdrog (pszichoaktív anyag) jelenik
meg a piacon. Az új pszichoaktív anyagokat legtöbb esetben kínai vegyipari és gyógyszercégek állítják elő nagy mennyiségben.

TANÁCSOK
A NYÁRI
BETÖRÉSEK ELLEN
Elérkezett az igazi nyár. Mindenki készülődik a külföldi vagy belföldi,
rövidebb vagy hosszabb pihenésre. A készülődés, szervezés hevében
azonban gyakran háttérbe szorul a személy- és vagyonbiztonság. Mielőtt elutazik tegyen arról, hogy a betörő ne vegye észre azt, hogy
Ön távol van a lakásától, továbbá nehezítse meg a dolgát néhány
óvintézkedéssel.
A rendőrség az alábbiakat tanácsolja:
– Indulás előtt tegyen rendet a lakás környékén. A különböző szerszámokat (létrát, baltát) tegye el szem elől.
– Az ajtókat és ablakokat zárja be, ha van riasztóberendezése azt
élesítse.
– Kérje meg megbízható szomszédját, hogy ügyeljen az Ön ingatlanára is. Míg ön távol van ürítse ki a postaládát, tolja ki a kukát, öntözze meg a virágokat, néha parkoljon az Ön kocsibeállójára. Hoszszabb távollét esetén a kérje meg arra is, hogy a látható helyeken
vágja le a füvet.
– Találjon ki olyan rejtekhelyeket, ahol a betörő nem, vagy nem az
első körben keres zsákmányt. Alkalmazzon egyénileg kialakított rejtekhelyet, amit csak a szűk család ismer.

– A jelentősebb vagyontárgyakat helyezze el megfelelően rögzített és kialakított széfben.
– Értékes dolgairól
készítsen leltárt,
melyben feljegyzi a sorozatszámokat és fényképeket is készít. A leltár
segít egy esetleges betörés esetén az eltulajdonított tárgyak kézrekerítésében.
A nyaralóhelyen se feledkezzen meg a biztonságról.
– Nagyobb összegű készpénzt, ékszereket, egyéb vagyontárgyakat,
okmányait, telefonját hagyja a szálláshely széfjében.
– Ha mégis magával viszi ezeket a vízpartra, akkor a vízben tartózkodás idejére tegye azt be értékmegőrzőbe. Tegyen így a gépkocsija
indítókulcsával is!
– A törölköző nem biztonságtechnikai eszköz, így az azzal letakart
értékei nincsenek biztonságban.
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LED LÁMPÁK A BIZTONSÁGÉRT
Világosabb a postai gyalogátkelő.

A helyükre kerültek június 22-én azok a LED
lámpák, amiket Szerencs Város Önkormányzata az elmúlt időszakban (fél millió forint értékben) azért vásárolt, hogy elsőként a kritikusnak számító gyalogátkelőhelyeket sötétedés

után világosabbá, ezáltal biztonságosabbá tegye. A LED lámpák Szerencsen a posta mellett,
és a 37-es számú főúton található egyik zebránál, Ondon szintén a helyi posta mellet (itt
a gyalogátkelőt később festik fel), valamint az

Idősek
Klubja közelében kerültek felszerelésre. Az új lámpák egymáshoz viszonyítva
nem azonos fényerővel világítanak, a két legerősebb LED lámpa (Szerencsen a posta mellett, Ondon az Idősek Klubja közelében) fényereje meghaladja a 10.000 lument. A Magyar
Közút Nonprofit Zrt. Borsod-Abaúj-Zemplén
Megyei Igazgatósága a lámpák fényerejét az
áthaladó forgalom alapján állapította meg. A
szerencsi postánál egyedi armatúra legyártására is szükség volt, a Rákóczi út kandeláberei
miatt.

MŰSZAKI OKOK MIATT ZÁRVA TART
AZ USZODA
A Szerencs Városi Tanuszodát 2003-ban kezdték el építeni, és két évvel
később adták át. Az épület két fő részből áll: az egyik a tanuszoda, a másik rész pedig egy meglévő épület helyére (az óvoda elbontásával) emelt
és különféle funkciókat ellátó (uszodai öltözők, előcsarnok, irodák). Jelenleg itt van a székhelye a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Pedagógiai
Szakszolgálat Szerencsi Tagintézményének, valamint a Szerencsi Tankerületi Központnak. A sportlétesítmény birtokba vételét követő esztendőkben, de leginkább a 2010-es évtől kezdve folyamatosan jelentkeztek
kisebb-nagyobb műszaki problémák az üzemeltetésben. Az egyik ilyen
jelenség a beázás. A feltárásnál kiderült, hogy a tetőszerkezet lemezeit
úgy készítették el, hogy a dilatációt nem biztosították. (A dilatáció nem
más, mint egy tágulási hézag, amelyet sokszor rugalmas anyaggal töltenek ki.) A résekre, mozgási hézagokra szükség van a burkolati kialakítások során. Az ok a hőtágulásban keresendő. Mivel felmelegedés
vagy lehűlés hatására minden (építő)anyag különböző mértékben tágul
vagy húzódik össze, ezért azok szoros illesztése nem lehetséges. A sorozatos beázás azt eredményezte, hogy az elektromos vezetékek, égőtestek, kapcsolók sorra egymás után meghibásodtak. A dilatáció hiánya csak az egyik oka lehet a folyamatos beázásnak. Nyiri Tibor, Szerencs város polgármestere arról tájékoztatta szerkesztőségünket, hogy
több lehetséges műszaki probléma is állhat a háttérben, amiket a szakemberek csak akkor tudják pontosan meghatározni, ha a tetőszerkezetet megbontják. Az épületben a páratartalom mérséklését végző
gépészet feladata lenne, hogy a levegőből kivonja a nedvességet,
amely elengedhetetlen ahhoz, hogy a fagerendákat szárazon tartsák,
ami szintén nem működik tökéletesen. Egyes tartó elemeket ragasztásos technológiával rögzítettek, és a pára miatt problémák adódtak.

Nyiri Tibor hangsúlyozta, hogy az elmúlt években a a szükséges felújítások, karbantartások pénz hiányában elmaradtak, ami oda vezetett, hogy
a szakértő által elkészített vélemény szerint az üzemeltetés nem biztonságos, így a balesetek megelőzése érdekében döntött arról, hogy a tanuszoda átmenetileg nem látogatható. A polgármester tájékoztatása szerint az épület felújítására költségvetést készítenek, de az már most látható, hogy jelentős összegre van ehhez szükség, amit az önkormányzat
saját pénzügyi forrásból nem tudja biztosítani, ezért keresik a lehetőségeket a munkák finanszírozására.

A beázás komoly gondokat okozott.
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VÁROSKÉP

RAVATALOZÓ A SZŐLŐK ALATT

Szerencsen is, mint igazi borvidéki településen, a város feletti hegyeken,
vulkáni kúpokon terül el a településhez tartozó szőlőterület. A régi térképeken az Árpád-hegy és az Aranka-tető is körben szőlővel beültetett,
bár az 1880 körül készült harmadik katonai felmérésen ez a két hegy
még György-tető és Berkesz-tető névvel szerepel. A borvidéki egykori
mezővárosokhoz illően a szőlőterület alatt húzódott mindig is a pincék
területe, Szerencs esetében az Alsó és Felső pincesor két utcájával, ahol
a pincék lejárata, vagy a boltozott földalatti borházak kapui sorakoztak
szép rendben egymás mellett. Érdekes módon a szőlők és a pincék közötti hegyoldali sávban fekszik a szerencsi temető, egymástól el nem választott területen, békességben helyezkednek el a keresztény egyházak
temetőkertjei. Talán a hegyaljai emberek egyik legfontosabb tevékenysége, azaz a szőlők és a borházak közelségében kívántak az ősök nyugodni? Könnyen elképzelhető, hiszen erre utal néhány régi sírbolt is, mely
borospince hangulatú külső megjelenéssel rejti a végső pihenésüket töltőket. A nem is olyan régi időkben az elhunytakat a lakóháznál ravatalozták fel, ott búcsúztatták el a hozzátartozók és ismerősök, s onnan vitték ki utolsó útjára a temetőbe. A nagyobb változás ebben a szokásban
az 1960-as évek környékén következett be, ekkor épül a sok doboz alakú
ravatalozóépítmény a temetőkben, melyet aztán a nyolcvanas-kilencvenes években kezdenek majd átalakítani, mind a használhatóságát, mind
pedig a megjelenését javítva. Szerencs azonban, talán a cukor-és csokoládégyárak okozta hirtelen fejlődés, városiasodás hatására sokkal hamarabb, valamikor az 1940-es év környékén épített már temetői ravatalozó
épületet. A búcsúztató épület építésének az is oka lehetett, hogy a gyárak miatt sok volt a messzebbről a városba települt alkalmazott, akik egy
része a munkaadók által épített bérházakban, bérlakásokban élt, amelyeknek már nem volt meg a hagyományos „otthon” hangulata, azaz az
’otthonról a végtelen útra indulás’ érzése. Az épület egyszerű szerkesztésű, magán hordozza a ’modernista’ bauhaus építészet minden jegyét:
a dobozszerű épületforma, a lapostetős kialakítás kátránypapír fedéssel,
a nagyméretű acél kapu, a kapu fölötti kör és ovális ablakok jellemzőek
a korra. Az újszerű stílus igényességét leginkább a kapu részleteinek viszszafogottan díszes kialakítása mutatja, a kapuelemek szélein és az üvegezett rész felé még kétszer acélpálca keretezés van, a laposvas rácsok
finom ívvel hajlanak ki az üveg elé, az egész vaskapuzat időtlenséget és
jó arányokat mutat. Hasonlóan formált szép rácsmotívum jelenik meg a
kapu fölötti íves ablakok előtt is, érződik a törekvés a minél vékonyabb
ablakkeretekre és rácsozatra. A szocializmus évtizedeiben ez az épület
is elnyerte ’méltó büntetését’, barkácsolt előtetőt kapott acélcsőből és
műanyag hullámlemezből (üvegszál erősítésű poliészterből), az eredeti
épület mögé és mellé sufniszerű toldalékokat építettek, a környezetben
beton járdák virítottak. A ravatalozó régen várt felújítására 1994-ben ke-

rült sor, amikorra az épület már a lepusztultság és a rozsdásodás lényegesen magasabb szintjére lépett. Az átépítés során az eredeti épület elé
és két oldalára érzékenyen formált fa tornác épült a kint tartózkodók védelmére, kereszt alaprajzú és ferde oldalú pillérekkel, világosra pácolt faanyaggal (tervező: Holecz János építész). A főépület és a hátsó épületrészek egységes és rendezett megjelenést kaptak, mindre fémlemez fedésű tető került. A felújítás és bővítés alapelve az volt, hogy az eredeti
épület értékes részletei és karaktere megmaradjon, sőt, még jobban érvényesüljön, az új épületrészek pedig ne nyomják el a régit, kiegészítsék
és ne vetekedjenek vele. Remélni tudjuk csak, hogy sokáig megmarad a
felújított szerencsi ravatalozó, s méltó környezetet teremt a végső búcsúzás pillanataihoz.
Salamin Ferenc

INTERJÚ
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Szerencs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete pályázatot hirdetett a Szerencsi Művelődési Központ és Könyvtár
intézményvezetői állás betöltésére. A pályázat elbírálására létrehozott szakértői bizottság véleményét figyelembe véve,
a jelölteket személyesen meghallgatva, a képviselők a június 24-ei zárt ülésen Mezei Marianna közművelődési szakembert
bízták meg az intézmény vezetésével. Az alábbiakban róla olvashatnak.
épületen belül helyezkedik el Felsőzsolca impozáns, műemlék jellegű épületében, a Bárczay-kastélyban. Különleges és meghatározó élmény volt
a kastélyhoz kötődő „Nemesi családok nemzetközi találkozója Felsőzsolcán 2019” esemény megszervezése. A találkozón Felsőzsolca történelmi
múltjával ismerkedhettek meg a vendégek. Megemlékeztünk a 18. század
óta itt élő és tevékenykedő nemesi családokról. A Dőry, Platthy, Szathmáry Király és Bárczay családok példát mutattak haza- és szabadságszeretetükkel és jelentősen hozzájárultak ahhoz a fejlődéshez, melynek
köszönhetően a Miskolc-közeli település 1997-ben városi rangot kaphatott.

Az új igazgatónő lelkesen várja az első munkanapját.

Mezei Marianna (fotónkon) Pálházáról származik. 2002-ben költözött
családjával Felsőzsolcára. Férje informatikus mérnök, Dorottya lányuk
egyetemi hallgató, villamosmérnöknek készül. Marianna már általános
iskolás korában elköteleződött a kulturális, közösségi élettel. Színjátszás,
énekkar, néptánc, bábozás, vers- és prózamondásban is kipróbálta magát. 2000-ben szerezte a diplomáját, végzettségét tekintve magyar nyelv
és irodalom szakos középiskolai tanár. A tanítás mellett különböző rendezvényeket, kulturális és szabadidős programokat szervezett: műsoros
író-olvasó találkozókat, kiállításokat, különböző tematikájú táborokat,
szüreti felvonulásokat, bálokat. „Példakép-nap” címmel a cigányságot
érintő témákról interaktív programsorozatot indított roma családoknak.
Emellett színjátszókört és játszóházat vezetett, mesejátékokat rendezett.
– Hogyan, miként indult a pályája?
– Sárospatakon érettségiztem, első munkahelyem is az ottani Rákóczivárban volt. Ennek ellenére nem vezetett nyílegyenes út a művelődészszervezéshez. Előbb felsőfokú újságírói szakvizsgát tettem, majd 2000ben szereztem diplomát a Miskolci Egyetem Bölcsészettudományi Karán.
Végzettségem magyar nyelv és irodalom szakos középiskolai tanár.
– Honnan érkezik Szerencsre?
– 2015 novemberétől kezdtem el dolgozni Felsőzsolcán egyedüli kulturális
munkatársként. Valamennyi városi rendezvénynek a felelős szervezője
és moderátora voltam, valamint a helyi Bolgár Nemzetiségi Önkormányzattal is szoros szakmai együttműködésben állok. Emellett 2016. július 1jétől igazgatóként vezettem az integrált kulturális intézményt, mely a
Közösségi Házon és a Városi Könyvtáron kívül magába foglalja a Helytörténeti Kiállítóhelyet is, melynek bölcsész-tanár végzettségemnek köszönhetően szakmai vezetője voltam. A három intézményegység egy

– Miért pályázta meg a szerencsi állást?
– 2016-ban az Edutus Főiskola Gazdasági Karán szereztem kulturális menedzser diplomát. Kulturális menedzsernek lenni számomra szemléletet,
szemléletformálást jelent. Azt, hogy miként gondolkodom a kultúráról,
s azt hogyan közvetítem mások felé. Munkám során szeretném ötvözni
azt a két – látszólag egymásnak ellentmondó – állítást, hogy vannak
dolgok, melyek nem haszonért valók, mégis nélkülözhetetlenek, valamint
azt, hogy egy település, térség gazdaságfejlesztésében hasznosítani szükséges a kulturális alapú lehetőségeket is. Szerencsen és környékén látok
erre kezdeményezéseket, nyitottságot és további lehetőséget – ez is motivált, amikor pályáztam. Másik fontos tényező volt a település földrajzi
elhelyezkedése, valamint, hogy a Szerencsi Művelődési Központ és
Könyvtár a Rákóczi-várban működik. Egy műemlék infrastrukturális
adottságai egyedi atmoszférát teremtenek, keretet, stílust adnak az ott
folyó munkának.
– Az intézmény életére nézve milyen tervei vannak?
– Lehetőség, tartalom, élmény hármas egysége mentén építem fel az
éves munkatervet és az egyes rendezvényeket egyaránt. Vallom, hogy a
változás örök, az alkalmazkodás szükséges. Ezt lehet kihívásként is értelmezni, azonban jobban szeretek hajtóerőként, motivációként gondolni
rá. Célom, hogy integrált kulturális intézményként olyan értékhordozó
tevékenységeket generáljunk, koordináljunk és valósítsunk meg, melyek
a település lakóinak életminőségén javítanak. Az alulról jövő kezdeményezéseket támogatni, az önszerveződő közösségeket segíteni, erősíteni
szükséges. Helyi alkotóknak, művészeti csoportoknak továbbra is bemutatkozást kell biztosítani, és minden lehetőséget meg kell ragadni, hogy
a kiemelkedő teljesítményeket más településeken, régiókban is megismertessük. Fontosnak tartom a tevékeny, élő, személyes kapcsolattartáson és párbeszéden alapuló konstruktív együttműködést Szerencs oktatási-nevelési, valamint szociális intézményeivel, egyházaival, civil szervezeteivel annak érdekében, hogy a felmerülő igényekre naprakészen tudjunk reagálni, valamint, hogy közös jövőképet alakítsunk ki. Szakmai
módszertani szempontból hasznosnak tartom a tematikus programokat.
Az emlékévek, jubileumok nagyon jó lehetőséget kínálnak erre. Egy témára, személyre, eseményre fókuszálva mélyebb a merítés lehetősége,
árnyaltabb képet tudunk közvetíteni a célközönség felé. Remek lehetőség
az együttműködésre. Számítok valamennyi munkatársam tapasztalatára,
helyismeretére, támogató, kreatív együttműködésére, hogy minél hamarabb egy csapatként működjünk Szerencs és az itt élők javára.
N.I.
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MINIPORTRÉ:

KATONA PETRA

Katona Petra, a Szerencs VSE női kézilabda
szakosztály csapatkapitánya. Akik figyelemmel
követik a gárda életét azoknak nem kell bemutatni a fiatal tehetséget. Szerkesztőségünk
azonban fontosnak tartotta, hogy azokkal is
megismertessük Petrát, akiknek esetleg nincs
lehetőségük részt venni a mérkőzéseken. Katona Petra 2002-ben született Miskolcon. Szerencsen nőtt fel, öt testvérével együtt. A Bolyai
János Katolikus Általános Iskolában kezdte el
tanulmányait, majd 2017-től a Nyíregyházi Vasvári Pál Gimnázium drámatagozatos tanulója
volt, egészen mostanáig. – Idén érettségiztem,
a jövőben pedig az egri Eszterházy Károly
Egyetemen szeretnék továbbtanulni, kézilabda
edzői szakon – mondta. Már egészen fiatalon
kapcsolatba került a kézilabdával, az általános
iskolában vett részt élete első edzésén. – Két
igazán tehetséges kézilabdázó nővér mellett
elkerülhetetlen volt, hogy én is kipróbáljam
magam ebben a sportban. Kezdetben sok
egyéb mozgásformát is megnéztem: táncol-

tam, teniszeztem, lovagoltam és a labdarúgással is próbálkoztam. Végül a kézilabda mellett
döntöttem, és ezt azóta sem bántam meg. Petra 2015-ben került a Szerencs VSE gárdájába és
három évvel később már vezetői pozíciót kapott. – Tiszavasváriban voltunk egy kőkemény
edzőtáborban, ahol hatalmas örömömre kineveztek a csapat kapitányának. A többi játékossal közösen döntöttünk, egy névtelen szavazás
keretében. Az én nevem szerepelt legtöbbször
a cetliken, ami nagy megtiszteltetésként ért.
Örültem, hogy a lányok bizalmat szavaztak nekem, én pedig igyekszem méltó lenni a tisztségre – hangsúlyozta. A kapitány elmondta,
nem tekinti magát semmivel sem különbnek a
többi játékostól, sőt, pont ellenkezőleg. – Tudom, hogy vannak tőlem tehetségesebbek, de
a kapitányi rang nem azon múlik, hogy ki
mennyire ügyes. Azt gondolom a személyiségem miatt választottak engem. Őszinte, szókimondó embernek tartom magam, képes vagyok döntéseket hozni, elmondani a véleményemet még akkor is, ha negatív, hiszen én
csak a legjobbat akarom a többieknek. A Szerencs VSE női kézilabdázóiról az elmúlt évek
alatt kiderült, hogy rendkívül összetartó együttes, mondhatni egy családként küzdenek. –
Azért érzem magunkat kiváltságosabbnak,
mert mi nem csak csapattársak, de szinte testvérek is vagyunk. Egy kis családként tekintünk
magunkra, mi erre vagyunk a legbüszkébbek.
A pályán kívül is rengeteg időt töltünk együtt,
születésnapokat szervezünk, túrákon, kirándulásokon, futóversenyeken veszünk részt közösen. Számunkra nem létezik az „én” kifejezés,
csak a „mi” – mondta. Az ifjú sportoló kifejtette, hogy szerencsés helyzetben érzik magukat,
mert laza és fiatalos edzőik vannak, mint testvére Katona Krisztina, és párja Tóth Alex. Ed-

zőként, barátként és néha szülőként is tekintenek rájuk. Rendkívül szoros, őszinte a csapat
és az edzők közti kapcsolat. – Ami igazán öszszehozott minket az szeretett csapattársunk,
hősünk, védőangyalunk drága Julcsikánk elvesztése volt. Hatalmas mérföldkő volt ez az
életünkben. Együtt éltük meg ennek a borzasztó fájdalmas időszaknak minden percét, egymást segítve, vigasztalva, szeretve – hangsúlyozta. A 2020/2021-es szezon a koronavírusjárvány miatt rendkívül kiszámíthatatlan volt,
a lányok mégis erőn felül teljesítettek. A B.-A.Z. megyei tabella harmadik, dobogós helyén
végeztek. – Rengeteg szép pillanatunk volt az
elmúlt években, de előfordultak mélypontok is.
2020 nyarán a képzeletbeli dobogó első helyén
álltunk, de a pandémia miatt sajnos a szezont
nem sikerült befejezni. Tizenegy összecsapásból csak egyet nem nyertünk meg. A világjárvány miatt az aranyérmek nem hivatalosan kerültek a nyakunkba, a díjátadást csak házon
belül tudtuk megszervezni. Az idén sajnos nem
voltunk ennyire szerencsések, összeszedettek
és kitartóak. A gárda tizenegy főből áll, amelyből öten éppen érettségire készültek, négyen
pedig serdülő korúak. Sajnos nem sikerült minden mérkőzés úgy, ahogyan szerettük volna, de
tudjuk, hogy ettől mi sokkal többre vagyunk
képesek. Az idei nyáron még többet fogunk
gyakorolni – mondta. Petra a kézilabda mellett
szeret utazni, barátjával szép helyekre látogatni. A tervei közt szerepel, hogy diplomát szerezzen, és ifjú tehetségeket tudjon oktatni,
emellett szeretne elvégezni egy műkörmös
tanfolyamot is. Katona Petra az idei szezonban
összesen 36 gólt lőtt. A mérkőzések alatt nyújtott iránymutatása hozzájárult ahhoz, hogy a
Szerencs VSE a pandémia és a többi nehézség
ellenére dobogós helyezést ért el.

RÁNCFELVARRÁS AZ ONDI ÚTI JÁTSZÓTÉREN
A Tesco által szponzorált „Ön választ, mi segítünk” programban 182 kezdeményezés támogatására az áruházlánc országosan összesen
45.900.000 forintot adományozott, amivel a helyi közösségek számára
fontos projekteket támogat. A Szerencsi Testvérvárosi Egyesület is részt
vett a programban a „Játszó TescoÉrtékRajongás unokáknak, nagyszülőknek” című pályázatukkal. A pályázat elnevezésében a Játszó TÉR mozaikszó olvasható össze. A cél az Ondi úti játszótér felújításához szükséges anyagok és eszközök beszerzése, a pénzügyi forrás megteremtése,
valamint a munkálatok elvégzésének a megszervezése volt. A pályázatot
sikeresen bírálták el, összesen 250.000 forintot nyertek. Az egyesület július 17-én reggel több mint 20 fővel számos csinosítást végzett el a játszótéren. A játékok kisebb-nagyobb javítását a Szerencsi Városgazda
Nonprofit Kft. már korábban elvégezte. Cseppely János, az egyesület vezetője érdeklődésünkre elmondta, hogy a terület legutóbb 2009-ben volt
felújítva, ezért már éppen itt volt az ideje egy ráncfelvarrásnak. Az ese-

ményre kilátogatott Balogh Zsolt, a szerencsi Tesco új vezetője is, aki örömét fejezte ki, hogy a program keretében segíteni tudtak.
A lelkes csapat már kora reggel hozzálátott a munkálatokhoz.
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KÖZÉRDEKŰ

KÖZÉRDEKŰ
KÖ ZÉRDEKŰ INFORMÁCIÓK
SZErEncSI PoLgárMESTErI HIvATAL

Cím: 3900 Szerencs, Rákóczi út 89. Tel.: (47) 565-200. A hivatal ügyfélfogadási ideje: hétfő: 8–12 óráig, szerda: 8–12 és 13–16 óráig, péntek: 8–
12 óráig. Fogadóórák: Nyiri Tibor polgármester: minden szerdán 14 órától,
előzetes időpont-egyeztetéssel: Tel.: (47) 565-202.

orvoSI ügyELET

TIgáZ ZrT.

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

HuLLAdÉKnAPTár (2021. AuguSZTuS)

Cím: 3900 Szerencs, Rákóczi út 51. Tel.: (47) 364-300. Diszpécserszolgálat:
(47) 362-255. Hétköznap délután 15 órától másnap reggel 7 óráig. Hétvégén, szabadnapokon, munkaszüneti és ünnepnapokon reggel 7 órától
az első munkanap reggel 7 óráig.

Szelektív hulladékszállítás időpontjai: augusztus 2-3; 16-17; 30-31. Zöldhulladék szállítás időpontjai: augusztus 9-10; 23-24. Üvegszállítás időpontjai: augusztus 17.

rEndELőInTÉZET

Centrum gyógyszertár
Augusztus 2-8.: Cím: Szerencs, Rákóczi út 75. Telefon: (0647) 362-054.
Nyitva tartás: hétfő-péntek: 8-20 óra, szombat-vasárnap: 8-16 óra. Zárt
ajtó melletti ügyelet: hétfő-péntek: 20-22 óráig, szombat-vasárnap: 1622 óráig. Készenlét: Naponta 22 órától másnap reggeli nyitásig. (Orvosi
ügyelet igénye szerint.)
Oroszlán gyógyszertár
Augusztus 9-15.: Cím: Szerencs, Bekecsi út 8. Telefon: (0647) 361 433.
Nyitva tartás: hétfő-péntek: 8-19 óráig, szombat-vasárnap: 8-14 óráig.
Zárt ajtó melletti ügyelet: hétfő-péntek: 19-22 óráig, szombat-vasárnap
14-22 óra. Készenlét: Naponta 22 órától a másnap reggeli nyitásig. (Orvosi
ügyelet igénye szerint.)
Alba gyógyszertár
Augusztus 16-22.: Cím: Szerencs, Rákóczi út 102. Telefon: (0647) 361530. Nyitva tartás: hétfő-péntek: 8-17 óra, szombat-vasárnap: 8-12 óra.
Zárt ajtó melletti ügyelet: hétfő-péntek: 17-22 óra, szombat-vasárnap: 1222 óra. Készenlét: Naponta 22 órától másnap reggeli nyitásig. (Orvosi
ügyelet igénye szerint.)
Szerencs gyógyszertár
Augusztus 23-29.: Cím: Szerencs, Gyár út 40. (Tesco Áruház). Telefon:
(0647) 560-302, (0647) 560-303. Nyitva tartás: hétfő-szombat: 8-20 óráig,
vasárnap: 8-16 óráig. Zárt ajtó melletti ügyelet: hétfő-szombat: 20-22 óra,
vasárnap: 16-22 óra. Készenlét: Naponta 22 órától a másnap reggeli nyitásig. (Orvosi ügyelet igénye szerint.)

Szántó J. Endre Egyesített Szociális és Egészségügyi Intézet. Cím: 3900
Szerencs, Bekecsi út 10. Tel.: (20) 999-5159, (20) 999-5225, (47) 361-740,
(47) 361-558, (47) 361-758. Intézményvezető: Dr. Bobkó Géza igazgatófőorvos. Titkárság: (47) 561-028, fax: (47) 361-558. Szakrendelések időpontjai és további információk a rendelőintézet honlapján. Honlap:
www.eszei.hu

KorMányHIvATALoK

Szerencsi Járási Hivatal Foglalkoztatási Osztály. Cím: 3900 Szerencs,
Kassa utca 23. Tel.: (47) 361-909, (47) 560-241, (47) 364-509. E-mail cím:
foglalkoztatas.szerencs@borsod.gov.hu Ügyfélfogadási rend: hétfő: 8-12
és 13-15, kedd: 8-12, szerda: 8-12 és 13-16, csütörtök: 8-12, péntek: 8-11.
Szerencsi Járási Hivatal Gyámügyi Osztály. Cím: 3900 Szerencs, Kossuth utca 3. Tel.: (47) 795-014, (47) 795-011, (47) 795-016, (47) 795-017,
(47) 795-019. E-mail cím: gyam.szerencs@borsod.gov.hu Ügyfélfogadási
rend: hétfő: 8-12 és 13-16, szerda: 8-12 és 13-16, péntek: 8-12.
Szerencsi Járási Hivatal Hatósági Osztály. Cím.: 3900 Szerencs, Rákóczi út 63. Tel.: (47) 795-012, (47) 795-013, (47) 795-015, (47) 795-018.
E-mail cím: hatosag.szerencs@borsod.gov.hu Ügyfélfogadási rend: hétfő:
8-12 és 13-16, szerda: 08-12 és 13-16, péntek: 08-12.
Szerencsi Járási Hivatal Kormányablak Osztály. Cím: 3900 Szerencs,
Rákóczi út 89. Tel.: (47) 795-006, (47) 795-008, (47) 795-008, (47) 795245, (47) 795-246, (47) 795-247, (47) 795-248, (47) 795-249. E-mail cím:
kormanyablak.szerencs@borsod.gov.hu Ügyfélfogadási rend: hétfő: 8-18,
kedd: 8-14, szerda: 8-18, csütörtök: 8-16, péntek: 8-14.
Szerencsi Járási Hivatal Népegészségügyi Osztály. Cím: 3900 Szerencs, Kossuth utca 3. Tel.: (47) 561-025. E-mail cím: nepegeszsegugy.szerencs@borsod.gov.hu Ügyfélfogadási rend: hétfő: 8-15.30, szerda: 8-15.30,
péntek: 8-12.30.

BMH nonProfIT KfT.

A BMH Nonprofit Kft. szerencsi telephelye. Cím: 3900 Szerencs, Eperjes
utca 7. Tel.: (21) 350-0111. Nyitva tartás: hétfő: zárva, kedd: 8-16 óráig,
szerda: 8-18 óráig, csütörtök: 8-16 óráig, péntek: 8-18 óráig, szombat: 812 óráig. E-mail: ugyfelszolgalat@bmhnonprofit.hu

ELMŰ-ÉMáSZ

ELMŰ-ÉMÁSZ szerencsi fióktelepe. Cím: 3900 Szerencs, Rákóczi utca 87/C.
(a Béka utca felől kell megközelíteni) Tel.: (20/30/70) 938-3838. ELMŰ hibabejelentéshez a (80) 383-940 telefonszám hívható helyi tarifával (kék
szám). ÉMÁSZ hibabejelentés a (80) 424-344 telefonszámon. Ezeken a
számokon a hét minden napján egész nap fogadják a hívásokat. Nyitva
tartás: hétfő: 8-16, kedd: zárva, szerda: 10-18, csütörtök: zárva, péntek:
8-14, szombat-vasárnap: zárva.

ügyELETES gyógySZErTárAK

ANYAKÖNYVI HÍREK
Házasságot kötöttek: Rozgonyi Klementina – Kerekes Márk,
Pető Nikolett – Tóth Richárd, Ujházi Evelyn Deborah – Sarkadi
Ákos, Farkas Laura – Czenger László Krisztián, Katlan Lajos –
Szabó-Kovács Renáta, Lengyel Krisztina – Kondás Tamás, Ignácz Erika – Nagy Béla, Kozma Éva – Vaszily Patrik, Bancsók
Andrea – Bukovszki István, Csanádi Éva – Gaál Ádám, Kurucz
Nikolett – Zombor Krisztián, Kamarási Kamilla – Kerekes Dávid,
Miklósi Kinga – Bán Lóránt, Vasas Enikő – Almási Tamás, Gondos Fanni – Szendi Dávid Zoltán, Balogh Alexandra – Hajdu István.
Elhunytak: Varga Istvánné sz. Adám Katalin (77), Korondi Mózesné sz. András Borbála (92), Tompa Dénesné sz. Győri Mária
(73), Csorba Istvánné sz. Varga Irén (87), Géczi András (88), Kerekes Andrásné sz. Menyhért Piroska (89), Bodnár Istvánné sz.
Szűcs Piroska (72), Cserés Lajos Tamásné sz. Kovács Julianna
(68), Szegedi Attiláné sz. Homa Mária (81).
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A HÓNAP GYÓGYNÖVÉNYE: A ZSÁLYA
Az orvosi zsálya őshazája
Dél-Európa, a Földközitenger, a dalmát tengerpart vidéke, a karsztos
hegyvidék. Magyarországon nem őshonos, de megél
az itthoni éghajlaton is, gyógynövényként termesztik, dísznövényként pedig kertekben, ültetik. Az európai és a
kínai hagyományos orvoslás is évszázadok óta
használja. Ételek fűszereként főleg húsok elkészítésekor lehet hasznos, más fűszerekkel együtt
használva. Zsírosabb húsok, vadak, szárnyasok
fűszerezésére is jó, de máj-és pástétomkészítésnél is használhatjuk. A zsálya erősen antioxidáns
anyagokat tartalmaz, melyek lassítják a húsmegromlását. Az ókori görögök és a rómaiak kezdetben húsok tartósítására használták. Gyógyteaként leggyakrabban torokfájásra használják,
felsőlégúti betegségek házi kúrájának kiegészítésére, gyakran mézzel ízesítve vagy teakeverékek gyulladáscsökkentő alkotórészeként. Teakészítéshez szórjunk csészénkként 1- 2 kávéskanál

szárított zsályalevelet forró vízbe, majd hagyjuk
10 percig állni. Toroköblögetésre, gargalizálásra
(pl. gennyes mandulagyulladás esetében) és teaként kortyolgatva is hatásos, a „túladagolástól”
azonban intenek, napi 1-3 csészényi elegendő,
ha belsőleg fogyasztjuk, nagyobb mennyiségben
zavarhatja az emésztőrendszer működését. A
zsályát gyomor- és bélhurut esetén felfúvódásgátló és görcsoldó szerként is használhatjuk.
Egyes források a menopauza során gyakori hőhullámok enyhítésére is eredményesnek találták
a zsályát. Fertőtlenítő, antibakteriális tulajdonságát szájöblögetésnél lehet még segítségül hívni: sebek, protézis nyomása alatt keletkezett fel-

dörzsölések gyorsabb gyógyulása érdekében, de
ínysorvadás, fogínyvérzés esetén is segíthet. Túlzott izzadás csökkentésére forrázatát a fürdővízbe szűrhetjük, ez esetben segíthet belsőleg
napi két pohár hideg zsályatea elfogyasztása is.
A növény tujon tartalma miatt a szakirodalom
mérsékelt alkalmazását javasolja. Terhes és
szoptató anyáknak, a kifejezetten alacsony vérnyomásúaknak és a két éven aluliaknak pedig
ellenjavallt a zsálya használata. A tujont egyes
források azonban a mentális teljesítmény és
koncentráció fokozására tartják hasznosnak, a
„gondolkodó teájaként” írva le a zsályát.
Vitelki László, Gyógynövénybolt

Előző játékunk megfejtése: A galagonya rendszeres fogyasztása beállítja a szívritmust,
a vérnyomást és megerősíti az érfalakat. Nyertesünk: Borbás Mária olvasónk a rovat támogatója, a Szerencsi Gyógynövénybolt (Szerencs, Rákóczi út 108.) ajándékcsomagját nyerte.
Az ajándékutalvány átvehető a Szerencsi Polgármesteri Hivatal recepcióján. Új kérdésünk: Mire
használták a zsályát az ókori görögök? Megfejtéseiket augusztus 19-ig postázzák címünkre (3900 Szerencs, Rákóczi út 89.) vagy adják le a Polgármesteri Hivatal recepcióján.

ÚJ MASSZÁZS STÚDIÓ NYÍLT
Az a masszázs amelyik fáj a vendégnek, az nem igazi masszírozás –
hangzott el Szerencsen a ReForma Masszázs Stúdió július 12-én tartott
megnyitó ünnepségén. Az új létesítményben hat jól képzett masszőr, és
több mint harminc fajta különböző kényeztetés közül választhatnak a
betérők, többek között lávaköves masszás, alakformáló cellulit, csokoládé, bambusz, svéd olajos, thai generál. Az egyik legkedveltebb a lávaköves masszás, amely abból áll, hogy 50 °C fok körüli vulkanikus eredetű
bazaltköveket helyeznek a testre, amik rendkívül jól tartják a hőt. A tapasztalatok szerint ez javítja a vérkeringést, enyhíti a stresszt, és megfelelően ellazítja az izmokat. A jobb hatás elérése érdekében sokan svéd
masszást is kérnek az említett kezelés előtt. A vendégeknek szálláslehetőséget is biztosít a stúdió. Az ünnepélyes megnyitón Orosz Nóra, a ReForma Masszázs Stúdió tulajdonosa, Nyiri Tibor, Szerencs város polgármestere, és dr. Koncz Zsófia, a térség országgyűlési képviselője köszöntötte a megjelenteket. Orosz Nóra érdeklődésünkre elmondta, korábban
az ingatlan rendkívül romos állapotban volt. Azzal, hogy a területet megvette, felújíttatta és egy egészségmegőrző stúdiót nyitott, mindenki csak
nyert – a város és az
emberek is. A tulajdonos
hangsúlyozta,
hogy a masszőröknél
szigorú volt a felvételi
eljárás. Több mint
negyven jelentkező közül választották ki azt
a hat magasan képzett
masszőrt, akik majd
magas színvonalon
végzik el a feladatukat.
A lényeg, hogy a páciensek a legjobb élményben részesüljenek. Nyiri Tibor polgár-

mester elmondta, hogy a koronavírus-járvány sok embert rendkívül negatívan
érintett testileg és lelkileg,
szerinte egy jó masszírozás
néha csodát tud művelni. Dr.
Koncz Zsófia beszédében kifejtette, egy jó csapat a lelke
minden újonnan induló vállalkozásnak. Az országgyűlési képviselő szerint a ReForma Masszázs Stúdió rendelkezik a megfelelő háttérrel
(elhivatottság, szakértelem,
jó csapat), hogy magas szinten nyújtson szolgáltatáso- Orosz Nóra tulajdonos bízik abban, hogy
kat. A beszédeket követően a a szolgáltatások hozzájárulnak az egészvendégek megtekinthették az ség megőrzéséhez.
apartmanokat, a szolgáltatásokat, és kérdéseket is feltehettek a masszőröknek. Az egészségmegőrző centrum július 15-én nyitotta meg kapuit
a Rákóczi út 110. szám alatt.

Lakossági

apróhirde

tés

INGATLAN
Monok frekventált helyén, családi ház eladó. Irányár: 7 MFt. Tel.:
06 30 403 9566.
Ináncson központi helyen, felújított háromszobás, összkomfortos,

garázzsal, műhellyel, gyümölcsössel és 1708 m2 telekkel együtt eladó. Tel.: 06 30 714 8813.

EGYÉB

46 éves dolgozó becsületes roma
elit családból származó fiatalember vagyok, független, szakács
szakmával, komoly házasság céljából fiatal hölgy ismeretségét keresem. Tel.: 06 30 714 8813.
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ELKEZDŐDÖTT
A NYÁRI DIÁKMUNKA A VÁROSBAN

Főként kertészeti munkálatokat végeztek a fiatalok.

Ismét fiataloknak nyújt munka- és ezzel együtt tapasztalat valamint
pénzszerzési lehetőséget Szerencs Város Önkormányzata. A diákok
napi 6 órában, szakképzettséget nem igénylő feladatokat látnak el. A
fiatalok ottjártunkkor a futókör melletti területeken szorgoskodtak,
ahol a dísznövények közül szedték ki a gyomot, illetve megismerked-

tek a mulcsolás technikájával. A régi kertművelési technika talajtakarást jelent, általában valamilyen kerti vagy mezőgazdasági hulladék
anyaggal, ilyen lehet a fűnyíráskor levágott fűnyesedék, fakéreg, felaprított faágak, levelek vagy szalma, aminek számos kedvező hatása
van a földre és a növényre egyaránt. A talajtakarással nagy részben
kiváltható a rendszeres kapálás, ásás vagy gépi művelés. A gyomosodás töredékére esik vissza, hiszen a vastagon leterített réteg áthatolhatatlan szőnyeget képez a legtöbb gyomnövény számára. A mulcsréteg megakadályozza a talajnedvesség elpárolgását, lassítja a kiszáradást, még kánikulában is képes nedvesen tartani a talajt, ami jóval
kevesebb locsolást jelent. A leterített fűtakaró szivacsként működik:
a csapadékot magába szívja, és képes sokáig nedvesen tartani a növények körül a talajt. A mulcs alatt számos talajlakó fejti ki hatását,
ami a talaj fellazítását eredményezi. A kerti hulladékanyag idővel bomlásnak indul, komposztálódik, így a talaj humuszban gazdagodik, javul
a szerkezete. Szerencsen jelentősen megnövekedett a zöldfelületek
nagysága a különféle pályázatoknak köszönhetően. Nyiri Tibor, Szerencs város polgármestere elmondta, hogy Vaszily Miklós vezetésével
felállítottak egy belvárosi kertészeti csoportot. Az önkormányzatnak
ezzel az a célja, hogy a centrumban ápolják- és gondozzák a közterületeket, parkokat. Jelenleg a kertészeti csoportnak a diákmunkások is
besegítenek. Az augusztusi nyári munkára még továbbra is várják a
fiatalok jelentkezését.

SIKEREK A REJTVÉNYFEJTŐKNÉL
A Szerencsi Logiklub tagjai a közelmúltban szép versenyeredményeket értek el. A koronavírus-járvány enyhülésével ismét lehetőségük volt elutazni különböző bajnokságokra. Szerencshez hasonlóan hazánk számos városában rendeznek országos keresztrejtvényfejtő versenyt, ezek között az egyik leglátogatottabb a
székesfehérvári Kedvenc Kupa. A versenyt július 26-27-e között
tartották meg a székesfehérvári Közösségi és Kulturális Központban. Egyéni és csapatversenyében kezdő, haladó, mesterjelölt és
mester szinteken mérkőznek meg egymással a rejtvényfejtők. A
szerencsi versenyzők kezdő és haladó szinten ezüstéremmel tértek haza. Ezt megelőzően július 2-3 között Balassagyarmaton, az
50. Balassa Kupán vettek részt a Szerencsi Logiklub versenyzői.
A Mikszáth Kálmán Művelődési központban megtartott eseményen szintén ezüstéremmel gazdagodtak.

Fotónkon a 2019. évi Szerencsi Rejtvényfejtő Verseny résztvevői láthatóak.

HALÁLOS MOTOROSBALESET

Fotó: police.hu

Szerencsen 2021. július 9-én 0 órakor a Gyár utcán egy motorkerékpáros
villanyoszlopnak ütközött. A baleset következtében a gépjárművezető
fiatal olyan súlyos sérüléseket szenvedett, hogy kórházba szállítását követően életét vesztette. Az elsődleges vizsgálatok alapján a fiatalember
nem viselt bukósisakot és engedély nélkül vezette a robogót. A tragédia
körülményeit a Szerencsi Rendőrkapitányság közlekedésrendészeti osztálya vizsgálja.
A balesetek elkerülése érdekében ezúton is felhívjuk a motorosok figyelmét, hogy vezessenek óvatosan, legyenek körültekintőek és tartsák be
a közlekedési szabályokat.
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VÁRJÁK AZ ALKOTNI VÁGYÓ
ÚJ TAGOKAT
A pandémia után lassan, de biztosan visszatér
az élet a Rákóczi-várban. A festészet és rajzolás
iránt érdeklődőknek, Schlosserné Báthory Piroska tartott nyári tábort június 21-25 között. A
rendkívüli nyári hőségben a többnyire nyugdíjasokból álló csoport nem merészkedett ki a
szabadba, inkább csak a hűvös várfalakon belül
tevékenykedtek. – Főként csendéleteket festettünk, itt egészen pontosan a virágokra gondolok, nagyon szép csokor növényeket állítottunk
be kompozícióba, de akadtak olyanok is, akik
fotó alapján alkottak. A Rákóczi-vár csodálatos
építészeti stílusa az idén is sok lelkes amatőrt
magával ragadott, ezért számos olyan alkotás
született, amely a vár egyes részeit ábrázolja –
mondta el érdeklődésünkre a művésztanár. Sokan a Szerencsi Hírek korábbi lapszámaiban olvastak a nyári rajztáborokról. Schlosserné Báthory Piroska nem csak éves szinten szervez táborokat, de 2017-ben indította el a képzőművészet, a rajzolás és a festészet iránt érdeklődőknek a délutáni műhelyfoglalkozásait is. A
közösségi oldalon „Szerencsi Képzőművész Stúdió” néven képviseltetik magukat. Idén a szokásos Szerencs Város Napja alkalmából szervezett kiállítást személyes jelenléttel nem tudták
megszervezni, azonban online formában a ka-

A műhelyfoglalkozásokon minden feltétel adott a nyugodt alkotáshoz.

rantén ideje alatt készült alkotások megtekinthetők a Szerencsi Művelődési Központ és
Könyvtár közösségi oldalán. Schlosserné Báthory Piroska elmondta, hogy szeretettel várnak
korosztálytól függetlenül mindenkit, akik érdeklődnek a festészet és a grafika iránt. – Felszerelést (papírt, festéket, ecsetet, ceruzát) mindenkinek magának kell hoznia, mi csak a hely-

színt és a tárolást tudjuk biztosítani – hangsúlyozta. Volt olyan alkotó, akinek teljesen az alapoktól – hasonlóan az iskolákhoz – tanították
a grafikát, majd három év elteltével már rendkívüli módon fejlődött a rajztudása. A műhelyfoglalkozásokat minden hétfőn délután tartják
a Rákóczi-várban, ez alól csak a nyári szünet
időszaka a kivétel.

PROGRAMAJÁNLÓ: XXX. ZEMPLÉNI FESZTIVÁL
Harminc éves jubileumára készül Tokaj-Hegyalja meghatározó programsorozata, a Zempléni Fesztivál, amely a térség legnagyobb kulturális eseménye. Az esemény sajtótájékoztatóját június 6-án Sárospatakon tartották. – A vendégeknek 2021. augusztus 13-tól kezdődően egészen 22-ig
kínálnak közel 70 programot – mondta el Turjányi Miklós fesztiváligazgató. Magas színvonalú komolyzenei hangversenyekkel, színházi és irodalmi estekkel, táncszínházzal, jazz koncertekkel, kirándulásokkal, kiállításokkal, családi és gasztronómiai programokkal várja a helyi közönséget
és az ország más vidékeiről érkező, minőségi kikapcsolódásra vágyó látogatókat egyaránt. Az augusztusi napokban olyan válogatott művészeti
palettát kínálunk, amelyért érdemes több napot, akár a teljes időszakot
Legutóbb tavaly adott koncertet a Budafoki Dohnányi Zenekar.

Zemplénben tölteni – tette hozzá Hollerung Gábor művészeti vezető.
Szerencs, Sárospatak, Sátoraljaújhely, Tokaj mellett egy tucat más zempléni település szabadtéri helyszínei és legszebb műemlékei adnak otthont
élvonalbeli magyar és külföldi szólisták, népszerű együttesek produkcióinak. A Zempléni Fesztivál népszerűsége nem csak a koncertek magas
színvonalának, minőségének köszönhető, hanem annak az egyedi, tokaj-hegyaljai, zempléni hangulatnak, amely a tartalmas szórakozáson túl
a rendezvényt jellemzi. Az események és helyszínek változatossága garantálja, hogy az ide érkező vendégek, köztük a rendszeresen visszatérők
és a helyi közönség is mindig megtalálja a számára érdekes programokat.
A Fesztivál Zemplén kiváló adottságaira: a vendégszerető emberekre, a
gyönyörű tájra és természeti környezetre, a történelmi emlékekre és a
kiváló borokkal gazdagított gasztronómiai élményekre épít; így évről évre
a zene ünnepévé avatja az augusztusi napokat, megvalósítva ezzel az
igazi kulturális turizmus célkitűzését. A fennálló veszélyhelyzet miatt a
rendezvény lebonyolításakor a szervezők természetesen messzemenőkig
figyelembe veszik a hatályos jogszabályokat, aktuális rendelkezéseket.

SZErEncSI ProgrAMoK
2021. augusztus 14. szombat, Szerencs. A Budafoki Dohnányi Zenekar
hangversenye. Időpont és helyszín: 20 óra, Rákóczi-vár udvara.
A programokról bővebb információ a www.zemplenifesztival.hu weboldalon, valamint a fesztivál közösségi oldalán található.
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I. SZERENCSI SZENT IVÁN-ÉJI VIGASSÁG

Az esemény végén a résztvevők körbeállták a tüzet.

A Mozdulj Szerencs közösség idén első alkalommal rendezte meg a Szent
Iván-Éji Vigasságot június 23-án a kora esti órákban a hármas-tónál (cukorgyári hűtőtavak). Rábainé Végh Anett, a közösség egyik alapító tagja

érdeklődésünkre elmondta, hogy az esemény ötletgazdája Éliás Balázs
volt, a vigasságot rengeteg család és szerencsi vállalkozó támogatta: süteményekkel, hűsítőkkel, élelmiszerrel, sportfelszerelésekkel. A program
futóversennyel kezdődött melyen a kicsik és nagyok is részt vettek, minden résztvevő oklevélben részesült. Az esemény további részében különböző ügyességi játékok, Bliszkó Márta és Vitelki Luca a Magyar Vöröskereszt szerencsi szervezetétől vércukor- és vérnyomásmérés, Kiss Dezső képviselő által főzött finom alföldi gulyásleves, hideg hűsítő italok
várták a résztvevőket. Legvégül még sötétedés előtt kilenc óra magasságában meggyújtották a máglyát, s közben Bálint Tímea, a Star Deluxe
frontembere énekelt a tűz körül összegyűlt embereknek. Magyarországon Szent Iván éjszakájának, más néven nyárközép éjszakájának a június
23-áról 24-ére virradó éjszakát nevezik. Régen nagy jelentősége volt ennek az ünnepnek, a megtisztulást az újjászületést jelképezte. A néphiedelem szerint kiválóan alkalmas varázslatok végzésére, de különösen a
szerelem bevonzása, a kapcsolatok megerősítésére. Ilyenkor szokás a tűzugrás, amelyet a párok szoktak elvégezni az égő parázs felett.

MINŐSÍTETT KONDIPARKOK
Korábban is beszámoltunk lapunkban arról, hogy a városban több kondiparkot lezártak. Ennek az oka,
hogy 2020. november 30-án hatályba lépett az ITM rendelete az „Egyes szórakoztatási célú berendezések,
létesítmények és ideiglenes szerkezetek, valamint szórakozási célú sporteszközök biztonságosságáról”. Ez
szabályozza, hogy az üzemeltetőnek három évente vagy még első használat előtt, be kell mutatnia a létesítményt a kijelölt szervezetnek ellenőrzés céljából. Az átvizsgálás során a szakemberek főként az anyagminőséget, a rögzítési pontokat és a biztonságos használatot ellenőrzik. Szabó István, Szerencs város alpolgármestere érdeklődésünkre elmondta, hogy ez nem csak a városban található kondiparkokat érintette,
a vizsgálat országos szintű volt. Lényegében ezért voltak lezárva több hónapon keresztül a sportlétesítmények.
– Összesen négy olyan cég van, akik erre a tevékenységre jogosultságot szereztek. Az árajánlatokat figyelembe
véve választottuk ki a legkedvezőbbet – mondta. Az alpolgármester hozzátette: az átvizsgálások sikeresek voltak, a
sportlétesítmények megkapták a „minősített” tanúsítványt, amiket már a házirend szabályai szerint vehet igénybe a lakosság.

IV. KÖRÖMI RÁKÓCZI EMLÉKFUTÁS
Negyedik alkalommal rendezték meg június 26-án a Rákóczi fejedelem
tiszteletére a „Körömi Rákóczi Emlékfutást”. Köröm településen úgy tartják, hogy azt az országgyűlést, amelyet II. Rákóczi Ferenc fejedelem
Ónodra hívott össze 1707-ben, végül a sajókörömi (Köröm régebbi neve)
fennsíkon tartották meg, ugyanis a Sajó áradása miatt a küldöttek nem
tudtak eljutni Ónod várába. A július 26-ai szombati napon az időjárás kegyes volt. A futók a szerencsi Rákóczi-vár udvaráról indultak, s már a rajtot megelőzően mindenki lelkesen melegített. Addig még a résztvevők
Az emlékfutásnak a szerencsi Rákóczi-vár volt a kiindulópontja.

regisztráció és a bemelegítéssel voltak elfoglalva, Nagy Csaba, Bartók
Béla díjas tárogatóművész előadásával szórakoztatta a sportolókat. Ezt
követően Tóth Tibor, Köröm község polgármestere, Nyiri Tibor, Szerencs
város polgármestere, és dr. Koncz Zsófia a térség országgyűlési képviselője köszöntötte az indulókat. Elhangzott, hogy az útvonal történelmileg nem csak fontos, de szemet gyönyörködtető is egyben, amely méltó
egy ilyen emlékfutásnak a megtartására. A beszédeket követően egy
perces néma csenddel emlékeztek meg Koncz Ferenc országgyűlési képviselő haláláról. Az útvonal egy kisebb maratoni
távnak felel meg, Szerencs-Bekecs-Taktaharkány-Tiszalúcon keresztül a cél a 30.5 km-re található Köröm volt. A nevezők közül volt aki kerékpárral, csoportosan, egyedül vagy váltóban
teljesítette a távot. A sportolókra rendőrök
ügyeltek és több kisbusz kísérte a csoportokat.
Körömben többek között Tállai András államtitkár és Szabó István, Szerencs város alpolgármester helyezte el a megemlékezés koszorúját II. Rákóczi fejedelem mellszobránál. Az esemény végén átadták a díjakat. Az egyéni futók közül harmadik lett Kohári Szabolcs, másodikként ért célba Bükki Ádám, a dobogó képzeletbeli legfelső
fokára pedig Bulitka László állhatott fel.
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SPORT

SZÉP EREDMÉNYEK
A SÚLYEMELŐKNÉL
A Magyar Súlyemelő Szövetség és a helyi Koppány SE közös szervezésében Tamásiban (Tolna megye) tartották az Országos Súlyemelő U15 és U17-es bajnokságot. A július 17-18. között szervezett
versenyen huszonhat klub képviseltette magát, köztük a Szerencs
VSE Súlyemelő Szakosztálya is. Mindkét nemnél tíz-tíz súlycsoportban írták ki a versenyt, amelyre nyolcvanhárom sportoló érkezett.
67 kg súlycsoportban ezüstérmet szerzett Morvai Balázs Örs, 96 kg
súlycsoportban Kelecseny Róbert a negyedik helyet szerezte meg.
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Fotó: magánarchívum
Ezüstéremmel a nyakában Morvai Balázs Örs a dobogó második fokán.

TOBORZÁST TARTOTTAK A FOCISTÁK
A Szerencs VSE Labdarúgó Szakosztálya június
23-án délután toborzó napot tartott a Tatay Zoltán Ifjúsági Sporttelepen. Az edzők különböző
ügyességi labdajátékokkal mérték fel a jelentkezők képességét. A szervezők fontosnak tartották,
hogy az érdeklődők betekintést nyerhessenek az
egyesület edzésébe, ezért azon a napon több
csapat is tréninget tartott. Az évek során számos
edzésmódszer fejlődött ki a fiatal labdarúgók fejlesztésére és nevelésére. Egyes európai országokban, mint például Spanyolországban és Olaszországban régóta bevett szokás, hogy már egészen
kiskorban elkezdik a felkészítést. Nagy László edző érdeklődésünkre elmondta, hogy országos és
helyi szinten is hasonló a helyzet. Már felső csoportos óvodás korban igyekeznek megszerettetni
a kicsikkel a sportolást. – Az egész labdarúgás a
gyermekkorban kezdődik el. Szerencsen is már
az óvodás kortól kezdődően az U19-ig bezárólag
nagyon sok gyerekkel foglalkozunk – tájékoztatott az edző. Tapasztalható, hogy a mai fiatalok

Főként ügyességi feladatokat kaptak a fiatalok.

keveset sportolnak. Az Egészségügyi Világszervezet (WHO) 2018-ban lesújtó eredményeket közült. A 11 és 17 év közötti korosztályban ötből négyen nem mozognak eleget. A sportolásnak számos előnye van. Az aktivitás egészségesebbé teszi a szívet és a tüdőt, erősíti a csontokat és izmokat, hozzájárul a mentális egészséghez, segíti

a normális testsúly megtartását. A szakértők szerint a gyerekek nem lusták, csupán a felnőttek
nem veszik figyelembe, vagy nem helyezik nekik
előtérbe a testmozgás fontosságát. A kutatók
szerint az is része a problémának, hogy a sportolási lehetőségek nem minden esetben biztonságosak, hozzáférhetők vagy megfizethetők.
Szerencsen szinte minden adott ahhoz, hogy a
gyermekek kedvükre sportolhassanak. Nagy
László edző arról is beszélt, hogy egyre kevesebb
a jelentkező. – Nem tudjuk pontosan, hogy ez
minek a következménye, de véleményem szerint
az informatika világa nagyon „kikapcsolja” a
gyermekeket és emiatt nincs kedvük kimozdulni
– hangsúlyozta az edző. A toborzáson nem az
erőnléti feladatokra koncentrálnak, hanem a labdavezetésre, passzokra. Az edző felhívta a figyelmet, hogy bárki, aki szeretné magát kipróbálni a
foci világában, nyugodtan látogasson el a Szerencs VSE mérkőzésére és ott jelezze szándékát
az edzőknek vagy a focistáknak.

III. SZERENCS FOREVER KOSÁREST
Szerencsen az egyik legnépszerűbb sportág a kosárlabda. A „Szerencs
Forever Kosárestet” már harmadik alkalommal tartották meg (tavaly a
koronavírus-járvány miatt elmaradt) július 10-én a Hunyadi Sportcsarnokban. Kun Dávid, az esemény alapítója érdeklődésünkre elmondta, hogy
a rendezvény küldetése a kosárlabda népszerűsítése, valamint lehetőséget és helyet biztosítani a Szerencs VSE Kosárlabda Szakosztály egykori
tagjainak, elszármazottjainak egy baráti összecsapásra. – Célom, hogy
egy évben legalább egyszer összehozzam a régen látott, Szerencsről elszármazott azon kosarasokat, akik sokat tettek és tesznek a mai napig
A III. Szerencs Forever Kosárest résztvevői.

Szerencs város kosárlabda életéért – mondta. A résztvevőket Kun Dávid,
a sportesemény alapítója, dr. Koncz Zsófia, a térség országgyűlési képviselője és Nyiri Tibor, Szerencs város polgármestere köszöntötte. Az eseményen megemlékeztek Koncz Ferenc országgyűlési képviselőről, aki tavaly ezen a napon vesztette életét Bekecsen egy tragikus motorbalesetben. Elhangzott, hogy Koncz Ferenc rendkívül sokat tett azért, hogy az
eseménynek helyet adó Hunyadi Sportcsarnokot a mai modern kor követelményei szerint az elmúlt években sikeresen felújították, s emellett
mindig is folyamatosan támogatta és buzdította a fiatalokat a sportolásra. A meccs remek hangulatban zajlott, a 22 játékos
folyamatosan cserélődött,
ki rövidebb-hosszabb ideig
volt a pályán. A fekete mezes csapatot Gulyás László
vezette, a fehér mezesek
pedig Nagy Lajos taktikáját
követték, akik a mérkőzés
végén egy ponttal megnyerték a baráti találkozót.
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SZABADIDŐ

KERESZTREJTVÉNY
Kovács András Ferenc Július című verséből
idézünk: „Hegyi füvek élén, fura lapi-félén …”
VÍZSZINTES: 1. Az idézet folytatásának első része. 10. Főhős ellenfele. 12. Fél kupa! 13. A vasúti
közlekedés egyik velejárója. 14. …-díj; rangos filmes
elismerés. 16. Vizet borít rá. 17. Sorozat epizódja. 18.
Szekrény része is lehet. 19. A -ve képző párja. 20.
Kar, németül. 21. Középen poshad! 24. Horog, népiesen. 26. Csallóközi község (az ELEK betűiből). 28.
Balatonvilágoshoz tartozó üdülőhely. 30. Kocsonyás
anyag. 31. Barkácsolt hajlék szárnyasoknak. 33.
Mennybolt. 34. Nyugat-afrikai állam.
FÜGGŐLEGES: 1. Fűszer- és gyógynövény. 2. Tanonckodás időszaka. 3. Csonthéj! 4. Maró anyaggal
kezel. 5. Sík …; operatőr (1927-2012). 6. … Jovi;
amerikai rockegyüttes. 7. Érdeklődés nélküli lelkiállapot. 8. A Tisza ennél a városnál ömlik a Dunába.
9. A nyomtatott és internetes újságok összessége.
11. Doktrína. 15. Az idézet folytatásának második
része. 18. … és kontra; mellette és ellene. 20. Abba
a harmadik irányba. 22. Szép …; Offenbach operettje. 23. Az átváltozás című Kafka-mű főalakja
(Gregor). 25. Gárdony városrésze. 26. Házasulandókat összead. 27. Helység Kolozsvártól északkeletre.
29. Oscar-díjas francia zeneszerző (Francis; 19322018). 30. Délnyugati megyénk. 32. A kockának ebből 6 van. 35. A robot vége!
EFEMER

Előző rejtvényünk megfejtése: „…rebbennek ide oda az édes utcákon a nők” Megfejtőnk 1 db csokoládé csomagot nyert: Nyitrai Tiborné
olvasónk. A fenti rejtvény megfejtését augusztus 19-ig postázzák címünkre (3900 Szerencs, Rákóczi út 89.) vagy adják le a Szerencsi Polgármesteri
Hivatal ügyfélszolgálatán. A keresztrejtvény helyes megfejtője 1db csokoládé csomagot nyer. A nyeremény átvehető a Szerencsi Polgármesteri
Hivatal ügyfélszolgálatán.

Szerencsi Hírek 2021. augusztus horoszkóp
Kos: III. 21. – IV. 20.

Oroszlán: VII. 23. – VIII. 23.

Nyilas: XI. 23. – XII. 21.

A Kosnak adott a természetes vezetői
képessége, és a Merkúr pozíciójának köszönhetően most ez csak erősödik. A benne lévő tűz
fellángol, és így biztosan nem késlekedik a munkában.

Augusztus az Oroszlánoknak az év legjobb időszaka lesz, köszönhetően a Napnak.
Nagyszerű lesz a munkában, és kollégái felnéznek Önre. Figyeljen az ösztöneire, amikor nehéz
döntést hoz, és a szerencse bejön.

A Nyilasok nem lesznek képesek abbahagyni a szabadságon és az utazáson való gondolkodását. Élvezni fogja mind az egynapos kirándulásokat, mind a külföldi tartózkodást. Ezúttal ismeretlen helyeket kell felfedeznie!

Augusztusban a Bikák félreteszik természetes félénkségüket, és új kapcsolatokra tesznek szert, amelyek értékesek lehetnek a
jövőjük szempontjából, legyen szó akár partnerről, barátról vagy kollégáról.

Dühös időszak következik a Szüzek számára. Nagyon nyugtalan lesz a Mars hatása miatt. Távol marad a társasági eseményektől… Ha azonban valaki betör a személyes terébe, akkor dühös lesz.

Jó adag kreatív energia áll majd rendelkezésére, vezetői képességeire is fény
derülhet. Nem fog gondot okozni Önnek, hogy
felelősséget vállaljon, utasításokat adjon, és vezetőként lépjen fel.

Most az Ikrek féltékenyek lesznek. Bár
azt gondolja, hogy téved, és inkább az
egót kérdezi, az érzései nem hagyják aludni, és
mindenen napokig fog rágódni. Ebben az esetben nem szabad ösztönösen cselekednie, és a
konfrontációt bizonyítékokra alapoznia.

Augusztusban határozatlan és tétova
lesz. A Vénusz hatással lesz rá, különösen a kapcsolataik tekintetében. A partnere
iránt érzelmei hatalmasnak; azonban kissé
kontrollálnia kell önmagát, hogy ne fárassza
szerelmét a szeret állandó lesz.

Vad és nyugtalan lesz augusztusban.
Ennek oka azonban nem a munkahelyen kapott feladatok lesznek, hanem az a túlzott igény, amelyet magával szemben támaszt.
A Jupiter befolyása miatt felül fogja becsülni önmagát, és ezért az élete bizonytalan lesz.

Ebben a hónapban a Rákok másokkal és
önmagukkal is küzdenek. Hajlamos lesz
a makacsságra és a hajthatatlanságra. Nem fogja
követni mások tanácsát. Bizonyos pillanatokban
azonban jó lehet ez, mivel lehetővé teszi, hogy
megoldja a múlt látszólag elfeledett hibáit.

Az elkövetkező hónapban – augusztusban – Skorpiók vágyakoznak, követik
céljaikat és eszményeiket. Addig nem tud ellazulni, amíg el nem éri, amit akar, és képes lesz
legyőzni minden akadályt, amely az újába kerül.

Augusztus arra fogja készteti, hogy az
életének olyan szféráit elemezze, ahol valami hiányzik. Egyértelmű meglátásai lesznek.
Különféle, elsősorban személyes problémák megoldásai fognak a felszínre kerülni, és bármit megtesz ezen árnyoldalak integrálása érdekében.

Bika: IV. 21. – V. 20.

Ikrek: V. 21. – VI. 21.

Rák: VI. 22. – VII. 22.

Szűz: VIII. 24. – IX. 23.

Mérleg: IX. 24. – X. 23.

Skorpió: X. 23. – XI. 22.

Bak: XII. 22. – I. 20.

Vízöntő: I. 21. – II.19.

Halak: II. 20. – III. 20.

HIRDETÉS
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Épül-szépül a szerencsi piac.

