
ADVENTI
GONDOLATOK

A Szerencsi Hírek az idén is
közli a helyi egyházak ve-
zetőinek adventi gondola-
tait, hogy azokhoz is eljus-
son üzenetük, akik esetleg
az idén nem tudnak el-
menni a templomokba.
Cikkünk a 10-11. oldalon
olvasható.
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ALAPKŐLETÉTEL
Elhelyezték a KisHalász
Cukrászda és Látványma-
nufaktúra alapkövét no-
vember 25-én az egykori
cukorgyár területén. A be-
ruházást a Kisfaludy2030
program támogatja 370
millió forinttal. Cikkünk az
5. oldalon olvasható.

A városé a Szerencsi kakaó védjegy.  Cikkünk a 3. oldalon olvasható.



Az advent a karácsony napját megelőző negye-
dik (görögkatolikusoknál hatodik) vasárnaptól
számított időszak. Az advent szó latin eredetű.
Az „adventus” jelentése „eljövetel” és a Meg-
váltó eljövetelére utal. Az ünnep tehát a keresz-
tények számára a Megváltó eljövetelére levő
várakozás jegyében és a karácsonyra történő
lelki felkészülés jegyében telik. Korábban szo-
kás volt böjtöt tartani, miután karácsony esté-
jén naplemente után kezdődött az ünnepi ka-
rácsonyi időszak. Az első adventi gyertya láng-
ját Szarvas Péter, római katolikus plébános lob-
bantotta fel november 28-án a Rákóczi-vár ud-
varán. – A karácsony azért tud mindig a szí-
vünkhöz közel állni, mert benne az Isten akarata
valósul meg. Nekünk ehhez az Isteni szeretet-
hez, jósághoz kell mindig igazodni – emelte ki
beszédében a plébános. Az eseményen a meg-
jelenteket Mezei Marianna a Szerencsi Művelő-
dési Központ és Könyvtár igazgatója köszön-
tötte, majd alkalomhoz illő műsort adott a Sze-

rencsi Óvoda és Bölcsőde Gyárkerti épületének
Lepke csoportja, a Bolyai János Katolikus Álta-
lános Iskola 4. évfolyamos diákjai, valamint a
Szerencsi Férfikar. A második gyertya december
5-én lobbant lángra, amit Balázs Pál református
lelkész, két óvodás kíséretében gyújtott meg.
Az atya beszédében a világosság erejét hang-
súlyozta. Isten ajándéka a napfény, a világosság,
amit elsőként adott nekünk. „Aki hisz énben-
nem, az nem énbennem hisz, hanem abban, aki
elküldött engem; és aki lát engem, az azt látja,
aki elküldött engem. Én világosságul jöttem a
világba, hogy aki hisz énbennem, ne maradjon
a sötétségben” – idézte a Bibliából a lelkész. A
beszédet követően a Szerencsi Óvoda és Böl-
csőde Napsugár épületének Süni csoportjának
ünnepi műsora következett, majd a Szerencsi
Rákóczi Zsigmond Református Általános Iskola
és Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola és Alap-
fokú Művészeti Iskola diákjai léptek színpadra.
Az adventi műsor a Világörökségi Kapuzat kö-

zelében található szabadidőparkban folytató-
dott. Nyiri Tibor Szerencs polgármestere beszé-
dében az advent szeretetére hívta fel a figyel-
met, amely segít visszatalálni önmagunkhoz, és
az elcsendesedés révén segít hinni, örömet ta-
lálni. Kretovics István a Kisgép és Fénycentrum
tulajdonosa elmondta, hogy az idei év legújabb
látványossága a 12 méter magas fénysátor, amit
honfoglaló őseink életmódja ihletett. A sátor
bejárata felett két szarvas található, amely a
rossz szellemeket hivatott elűzni, a csúcson pe-
dig az angyal található a szent koronával. A be-
szédeket követően egy apró technikai szünetet
követően felkapcsolták az ünnepi fényeket.
Az adventi koszorú harmadik gyertyája decem-
ber 12-én lobbant lángra városunkban. A viha-
ros időjárás miatt az eseményt a Rákóczi-vár
színháztermében tartották meg. – Sokféle örö-
möt ismerünk a világban. Vannak olyanok,
amik múlandóak, azonban léteznek olyanok is,
amik elkísérnek minket egész életünkben. Eze-
ket ugyan nehezebb megtalálni önmagunkban,
de ez a valódi öröm. A harmadik gyertyagyúj-
tásnál véleményem szerint nem a szeretetet
ünnepeljük, hanem az emberszerető Istent ün-
nepeljük, aki annyira szerette az embereket,
hogy az ő egyszülött fiát küldte értünk – fej-
tette ki Csejoszki Szabolcs görögkatolikus pa-
rókus. A beszédet követően az atya két óvodás
kíséretében meggyújtotta a gyertyát. Az este
során a Szerencsi Óvoda és Bölcsőde Gyárkerti
épületének Csalogány csoportja adott elő az
alkalomhoz illő műsort, majd a Bocskai István
Katolikus Gimnázium és Technikum diákjainak
zenés előadása következett. Az esemény vé-
gén a Szerencsi Férfikar lépett fel, akik a kö-
zönséggel együtt karácsonyi dalokat énekeltek.
A Szerencsi Művelődési Központ és Könyvtár
forró teával és friss pogácsával kedveskedett a
résztvevőnek.
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A hagyományoknak megfelelően az adventi gyertyák a Rákóczi-vár udvarán lobbantak lángra.

A KARÁCSONYI ÜNNEPRE HANGOLÓDVA
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A döntés értelmében a több mint 90 éves múlttal rendelkező és a mai
napig folyamatos népszerűségnek örvendő termék használati és a márká-
hoz kötődő „piros masnis cica” ábrás védjegy tulajdonjoga felett Szerencs
Város Önkormányzata rendelkezik. A város pedig annak használatát in-
gyenesen biztosítja a Szerencsi Bonbon Kft.-nek, így a cég a jövő évtől
kezdve már gyártja és forgalmazza terméket. Ezzel a Nestlé Hungária 2018
óta ismét egy újabb komoly gesztust tett Szerencs városa és a Szerencsi
Bonbon Kft. felé. A „cicás” kakaóként is ismert szerencsi termék nagy múlt-
ra visszatekintő márka. A jól ismert, és a már márka védjegyévé vált „piros
masnis, fehér macska figura” végig kísérte a terméket a több mint 90 éves
történelme során. A Szerencsi Kakaópor évtizedeken keresztül sikeresen
megőrizte az értéket, amit a magyar háziasszonyok megszoktak és sze-
retnek benne. A kakaóból nem csak ízletes sütemények készíthetők, hanem
krémek, öntetek és hagyományos alapanyagaként is nagyszerűen megállja
a helyét. Sokan a tiramisu vagy cappuccino tetejére szórva díszítésként is
szeretik használni. Noszek Péter, a Nestlé Hungária  ügyvezetője beszédé-
ben elmondta, hogy a vállalat örömmel járult hozzá ahhoz, hogy a szerencsi
csokoládé és kakaópor tovább öregbítse a város hírnevét. Hozzátette: az
elmúlt évek bővítéseinek, fejlesztéseinek köszönhetően a szerencsi gyár
éves kapacitása meghaladja a 40 ezer tonnát, amivel a Nestlé meghatáro-
zó, 30 exportpiacot ellátó kávé- és kakaóitalpor gyártási központja Kelet-
Közép-Európában. Az ügyvezető emlékeztetett rá, hogy a közelmúltban a
vállalat 9 milliárd forint értékben hajtott végre fejlesztéseket, amelynek kö-
zel 80%-át a szerencsi üzemre fordította. A Nestlé Hungária beszállítóinak
többsége magyar vállalkozás, amelyek évente összesen 54 milliárd forint
értékben adnak el termékeket és szolgáltatásokat a Nestlé globális háló-
zatának. Nyiri Tibor, Szerencs város polgármestere szerint rendkívül nagy-
lelkű a gesztus a Nestlé részéről, hiszen ez a megállapodás megerősíti a
hitet, miszerint a jövőben a város továbbra is büszkén ápolhatja a csoko-
ládé- és kakaógyártás hagyományait. A polgármester megemlítette a
2009-ben lebontott cukorgyár a szerencsieknek a mai napig fáj. – Ez egy
be nem gyógyult seb, amivel azóta lehet, hogy megtanultunk együtt élni,
de a szívünk legmélyén egy űr keletkezett, amit korábban a cukorgyár töl-
tött be. A Nestlének hála most ismét felcsillant a remény, hogy Szerencsen
tovább erősödik az édességkészítés. Az önkormányzatnak nem titkolt célja,

hogy a várost újra a hazai csokoládégyártás fővárosává tegye. Az
úton az első lépéseket már
megtettük – erősítette
meg beszédében a pol-
gármester. Takács István a
Szerencsi Bonbon Kft.
ügyvezetője a cég és a sze-
rencsi cukorgyártás főbb
állomásait elevenítette fel.
Elhangzott, hogy a szeren-
csi csokoládé története
1923-ra nyúlik vissza. Ekkor
nyitotta meg kapuit a cso-

koládégyár a cukorgyár szomszédságában. A gyár termékei a kiváló mi-
nőségüknek köszönhetően hamar népszerűek lettek országhatáron innen
és túl. Ugyan a csokoládégyárat 1991-ben megvette a Nestlé, de a világcég
nem tudta beilleszteni profiljába a szerencsi csokoládé egyediségét jelentő
kézimunka- és időigényes termékeket. Elhangzott, hogy öt évvel később
ezért határoztak úgy, hogy megalapítják a Szerencsi Bonbon Kft.-t, hogy
ne tűnjön a feledés homályába a város, és a térség hírnevét jelentő csoko-
ládé, ne vesszen el az egykori gyártás nyomán kialakult tapasztalat. A cég-
vezető kiemelte, hogy néhány klasszikus termék még a mai napig megta-
lálhatóak a boltok polcain úgy, mint a Szerencsi Retró (régi nevén Melódia),
a Macskanyelv, az Állat ABC vagy kézzel készített konyakmeggy. Az ügyve-
zető kitért arra, hogy a Szerencsi Bonbon Kft. több területen is szorosan
együttműködik a Nestlével. Az egyik ilyen sikeres kooperáció az édesség-
készítő szakképzés. Koncz Zsófia, a térség országgyűlési képviselője fel-
elevenítette, hogy egész életét körülölelte a csokoládé szeretete. Utazásai
során bármerre járt, mindig vitt az ott élő embereknek egy kis „szerencsit.”
A képviselő kiemelte édesapja és Takács István kitartó munkáját, amelyet
a szerencsi csokoládé hírnevének, valamint az édességgyártó szakma fenn-
tartásáért tettek hosszú éveken át. Az országgyűlési képviselő hangsúlyoz-
ta: rendkívül büszke a szerencsi csokoládéra és ezért hatalmas köszönet
illeti a Nestlét, hogy a védjegyet átadja a városnak. Beszédében kitért arra
is, hogy a Nestlé Hungária részéről ez egy olyan bizalom, amely azt jelenti,
hogy a Szerencsi Bonbon Kft. is biztosítja azt a minőséget, amit a Nestlé
Hungária. A politikus hangsúlyozta, hogy azon dolgozik, hogy Szerencs le-
gyen az ország édességkészítésének a bázisa. Nagy István agrárminiszter
emlékeztetett, hogy 2018 decemberében a Nestlé Hungária a Rákóczi-vár-
ban jelentette be, hogy az édességtermékek vonatkozásában a szerencsi
védjegy használatára a Szerencsi Bonbon Kft. jogosult. A világcég ezzel is-
merte el a szolgálatot, amit a vállalkozás a szerencsi édességgyártás tra-
díciójának megőrzése érdekében végez. Az agrárminiszter az élelmiszeripar
stratégiai jelentőségéről is beszélt. Kifejtette, hogy éves szinten 7 száza-
lékkal, az idei év első kilenc hónapjában pedig 13,5 százalékkal nőtt a hazai
élelmiszeripar termelési értéke. „A Nestlé szerencsi gyára több mint 500
embernek ad megélhetést, a hazai beszállítókkal együtt azonban ennél
sokkal több embernek biztosít jövedelmet” – tette hozzá Nagy István. El-
mondta, hogy a Szerencsi Bonbon Kft. családi vállalkozás jelenleg három
telephelyen 150 főt foglalkoztat, de a védjegy használatával és a hozzáa-
dott érték üzleti eredményeivel további munkahelyeket is teremthet. A be-
szédeket követően a megállapodást Noszek Péter, Nyiri Tibor és Takács Ist-
ván írták alá, majd meleg szerencsi kakaóval kínálták az eseményen részt-
vevőket. (A címoldalon lévő fotónkon balról jobbra: Nagy István agrármi-
niszter, Koncz Zsófia országgyűlési képviselő, Takács István ügyvezető igaz-
gató, Noszek Péter ügyvezető igazgató és Nyiri Tibor polgármester.)

Noszek Péter, a Nestlé Hungária ügyvezetője aláírja a megállapodást.

A Szerencsi kakaó védjegy tulajdonjoga felett az ön-
kormányzat rendelkezik.

A SZERENCSI KAKAÓ VÉDJEGY
TULAJDONOSA AZ ÖNKORMÁNYZAT

A Nestlé Hungária Szerencsnek adományozta a sokak szá-
mára ismert Szerencsi „cicás” kakaópor védjegyének tulaj-
donjogát – jelentették be felek az erről szóló megállapodás
ünnepélyes aláírása alkalmából tartott sajtótájékoztatón no-
vember 30-án a Szerencsi Turisztikai Központban.
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A közmeghallgatás Nyiri Tibor Szerencs polgármesterének átfogó beszá-
molójával kezdődött. A városvezető többek között beszélt a demográfiai
adatok változásáról, a pénzügyi helyzetről, a koronavírus-járvány okozta
nehézségekről, az eddig megvalósult projektekről és a jövőbeli tervekről.
Az önkormányzat által készített beszámolóból kiderült, hogy Szerencs
összlakossága 9103 fő. Az előirányzat mind a bevételek, mind a kiadások
tekintetében közel hatmilliárd forint. – Az adóbevételeket az iparűzési
adó elvonása miatt lényegesen kevesebbre terveztük, mint 2020-ban. Az
évközi adatok szerint kevesebben éltek a kedvezmény lehetőségével, mint
ahogyan az előzetes számítások mutatták – tette hozzá a városvezető.
Az adóerőképesség növekedése miatt – 2018-ban 28.034 forint/főről
2021-re 38.143 forintra emelkedett – a szociális támogatásokat saját költ-
ségvetésből kell biztosítani. Három évvel ezelőtt a támogatás mértéke
még közel 21 millió forint volt, 2019-ben megközelítőleg 22 millió, 2020-
ban az egyre növekvő adóerőképesség miatt már csak 11.655.000 forint.
A pandémia okozta nehézségekről szólva a polgármester kiemelte a kor-
mány által elvont gépjárműadót, amely éves szinten mintegy 40 millió fo-
rint bevételkiesést eredményezett. Hozzátette: a helyi védekezés költségeit
az önkormányzat saját erőből állja, ami elmúlt két évben kb. 16 millió forint
volt. A gazdálkodást tovább nehezítette a minimálbér-emelés költségve-
tésre gyakorolt hatása is, amit az önkormányzatnak kell kigazdálkodni. A
megvalósult projektek közül a városvezető kiemelte a Környezettudatos
és gazdaságélénkítő fejlesztések Szerencsen című „Zöld város” pályázatot.
Ennek köszönhetően megújult a piac, az Erzsébet téri játszótér, megépült
a futókör és megszépült a várkert. Az elmúlt években városszerte több
mint 200 parkolóval bővítették a férőhelyeket. Új aszfaltborítást kapott a
Magyar utca, elkészült az Ondi úti kerékpárút, továbbá városszerte fej-
lesztették a vízelvezető rendszert. Számos ingatlan is megújult, mint pél-
dául az „R-épület”, a cukorgyári kazánház, a Jókai utcai orvosi rendelő
vagy éppen a polgármesteri hivatal épülete. Az iparterület fejlesztése I.
pályázatban raktárcsarnok épült a volt cukorgyár területén. A polgármes-
ter beszámolója után következtek a lakossági kérdések, észrevételek. (Az
időben maratoni hosszúságúra nyúló közmeghallgatás összes kérdését a
nagy terjedelemre való tekintettel nem közöljük. Nyiri Tibor Szerencs város
polgármestere az összes feltett kérdésre válaszolt. Az eseményeken ké-
szült jegyzőkönyv rövidesen elérhető lesz a város honlapján a szerencs.hu
címen - a szerk.megj.). Ondon kérdésként merült fel, hogy a falut átszelő
fűútvonalon túl gyorsan haladnak a gépkocsik. A polgármester válaszként
elmondta, hogy megvizsgálják az esetet, korábban is tervezték, hogy fix-
traffipaxokat telepítenek a településre, aminek visszatartó ereje van, de
ezen a szakaszon rendszeresek az ellenőrzések. Volt aki azt kifogásolta,
hogy nem jut elegendő virág és dísznövény Ondra. Nyiri Tibor a helyszínen
ígéretet tett arra, hogy 2022-ben jóval több növény kerül majd a telepü-
lésre. Kérdésként merült fel a helyi óvoda sorsa. A városvezető közölte,
hogy sajnos az elmúlt években egy óvodai csoport indításához elegendő
minimális számú gyermek sem jelentkezett. Az ingatlan az elmúlt években
újították fel ezért nem hagyják funkció nélkül. A tervek szerint az épület
hátsó részébe költöztetik át az orvosi rendelőt, az idősek klubja pedig az
ingatlan első részében kap majd helyet. Szerencsen összesen 14 kérdés
vetődött fel. Egyik ilyen volt a Magyar utcában épült rekreációs park ke-
rítése, ami alkalmatlan a szomszédban lakók nyugodt életének a biztosí-
tásához. Nyiri Tibor válaszként elmondta, hogy a parkot még nem adták

át, a műszaki ellenőrzés hátravan. Az említett kerítést szakemberrel fogják
megvizsgáltatni és amennyiben jogos a felvetés megteszik a szükséges
intézkedéseket. Egy másik kérdés is a Magyar utca aszfaltozásához kap-
csolódott, kritikaként fogalmazta meg, hogy nincs megfelelő csapadék-
vízelvezető rendszer kialakítva, így az esővíz kárt okoz az épületben. A
polgármester válaszként elmondta, hogy sajnos nincs minden utcában
megfelelő vízelvezető rendszer, bár az elmúlt években több kilométer épült
a településen. Hozzátette: Szerencsen rengeteg olyan ingatlan van, ahol
az esővizet egyenesen az utcára vezetik ki, ami szabálytalan. Kritikaként
fogalmazódott meg a Nestlével szemben található járdának a rossz álla-
pota. A polgármester elmondta, hogy a Rákóczi út és a hozzá tartozó jár-
da, jogilag nem az önkormányzat tulajdona, hanem a Magyar Közút Non-
profit Zrt. a fenntartója, ezért nem nyúlhatnak hozzá, azonban jogosnak
vélve a felvetést, meg kell oldani a gyalogút javítását. Egy EFOP-os pályá-
zathoz kapcsolódva kérdésként fogalmazódott meg, hogy a több önkor-
mányzatot is magába foglaló beruházásnál szabálytalanságok voltak, ami
miatt Szerencsnek közel 85 millió forintot kell visszafizetnie. A városvezető
válaszként elmondta, hogy a hír igaz. A projektcég mulasztott és ilyen
esetekben a később becsatolt dokumentumok alapján lehetőség van mél-
tányos elbírálásra. Döntés valószínűleg 2021. decemberében várható. To-
vábbi kritikaként fogalmazódott meg az önkormányzat által alkalmazott
könyvvizsgáló és annak bérezése. A polgármester elmondta, hogy a
könyvvizsgálóra jelenleg nagy szükség van, hiszen szakmai tapasztalatai
megelőzhetik a hibákat. Kérdésként merült fel, hogy a most épülő új egy-
házi óvodák és bölcsődék után mi lesz a sorsa az állami intézményeknek?
Nyiri Tibor elmondta, hogy arra kérte az állami fenntartásban működő
óvoda vezetőjét, hogy mindent tegyen meg annak érdekében, hogy a szü-
lő őket válassza, azonban erre való kötelezettség nem írható elő. Kérdés-
ként merült fel a szigetelőanyaggyár területéért kapott bérleti díj megfi-
zetése, továbbá, hogy a vásárló cég közvetve vagy közvetlenül kapcsolódik
a „fantompláza” néven elhíresült 27 milliárdos sikkasztáshoz. A polgár-
mester elmondta, hogy a 40 milliós bérleti díjat a cég kifizette, a vételárát
2/3 részben törlesztette. A városvezető nyilvánosan felolvasta azt a levelet,
amiben a cég ügyvezetőjétől kért tájékoztatást az építkezés megkezdé-
séről. Elhangzott, hogy jelenleg finanszírozói felülvizsgálat alatt van a pro-
jekt, ennek kedvező elbírálását követően kezdődhet el az építkezés. Azon-
ban nem önkormányzati beruházásról van szó, így egyéb – a céggel kap-
csolatos kérdésekre utalva – a képviselő-testület hivatalosan nem kért
tájékoztatást.

A KÖZMEGHALLGATÁSOKRÓL JELENTJÜK
Szerencs Város Önkormányzatának képviselő-testülete dec-
ember 1-jén Ondon lakossági fórumot, december 2-án Sze-
rencsen pedig közmeghallgatást tartott. Az idei év esemé-
nyein a helyiek véleménynyilvánításukkal, javaslataikkal és
kritikáik megfogalmazásával segítették a városvezetés jö-
vőbeli munkáját.

A közmeghallgatás szerencsi résztvevői.
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A KisHalász Cukrászda és Látványmanufaktúra építkezés ünnepélyes
alapkőletételére került sor november 25-én az egykori cukorgyár terü-
letén (közel a főbejáratához). A beruházás 370 millió forinttal támogatja
a Kisfaludy2030 Turisztikai Fejlesztő Nonprofit Zrt. – jelentette be a
sajtótájékoztatón Horváth Péter, vezérigazgató. Hozzátette: ezzel to-
vább szélesedik az édesipari hagyományokra épülő gasztroturizmus a
városban és a régióban. A Kisfaludy2030 program pontosan ezt a célt
hivatott szolgálni, hogy kilenc év múlva Magyarország legyen Kelet-
Európa turisztikai központja. A program alapvető törekvése, hogy a tu-
risztikai térségekben ösztönözze az egyes élményelemek láncba szer-
vezését, ennek következtében pedig oldódjon a szezonalitás, növeked-
jen a szektorban dolgozók száma és bérszínvonala, továbbá javuljon

az adófizetési morál. A szerencsi cég által 122 négyzetméteren létre-
hozni kívánt látvány és cukrászmanufaktúra meglévő védett-, részben
új épületben valósul meg korszerű, a trendnek megfelelő technológiá-
val. A cukrászda másik része a régihez csatlakozó épületben kap helyet,
aminek alapterülete 770 négyzetméter, beleértve a vendégteret, a
konyhát és a látványmanufaktúra egy részét, továbbá egy akadálymen-
tesített terasz is kialakításra kerül 100 négyzetméteren. Koncz Zsófia,
a térség országgyűlési képviselője beszédében Szerencs országosan
ismert értékeit emelte ki. Hangsúlyozta: a város a gazdag történelmi
múltja mellett az édességgyártás, a csokoládé és most már a cukrász-
termékek fellegvárává válhat. Nyiri Tibor, Szerencs város polgármestere
köszöntőjében hangsúlyozta, hogy a fő cél az, hogy a hazai és külföldi
turisták többsége ne csak az ország nyugati – főként a Balaton – részét
látogassák, hanem a keleti régió is célpontjukká váljon. Ezt szolgálja a
Tokaj-Zemplén térség fejlesztési program is. Hozzátette: az elmúlt év-
tizedekben sokat bizonyított családi vállalkozás projektje arra fogja
késztetni a turistákat, hogy megálljanak Szerencsen. Halász Tamás, a
Halász Produkt Cukrászati és Kereskedelmi Kft. ügyvezetője röviden is-
mertette a vállalkozás történetét. Elhangzott, hogy a család már 34
éve foglalkozik cukrászati termékek előállításával és forgalmazásával.
A cég közel 40 embernek biztosít megélhetést. A tradicionális termé-
keik közül a legkedveltebb, és a leghíresebbek a házi recept alapján ké-
szülő sajtos pogácsa, eszterházy és csoki torta, valamint a krémesek.
A cég körülbelül 50 kilométeres körzetben közel 40 üzletbe szállítja a
termékeit. Elvárás magukkal szemben a folyamatos termékfejlesztés,
terméklista bővítése. Éppen ezért a jövőben az édességipari hagyomá-
nyokat a „mentes” (pl. gluténmentes, stb.) kínálattal is kiegészítik. A
manufaktúra nemcsak a cukrász tevékenység bemutatását teszi majd
lehetővé a látogatók számára, hanem interaktív módon édesség-, fagy-
laltkészítési wordkshop-oknak is helyet biztosít. Az új üzem az édes-
ségkészítő szakon tanuló diákoknak gyakorlati helyet is biztosít. A ki-
vitelezés várható befejezési határideje 2023. szeptember 30.

Balról jobbra: Nyiri Tibor Szerencs polgármestere, Horváth Péter a Kisfa-
ludy2030 Turisztikai Fejlesztő Nonprofit Zrt. vezérigazgatója, Koncz Zsófia
a térség országgyűlési képviselője és Halász Tamás a Halász Produkt Cuk-
rászati és Kereskedelmi Kft. vezetője az alapkőletételen.

CUKRÁSZDA 
ÉS LÁTVÁNYMANUFAKTÚRA ÉPÜL

Nyolcvan millió forintos vissza nem térítendő támogatást nyert el a sze-
rencsi székhelyű Pepita Macska Vintage Étterem. A „Turisztikai fejlesztések
Szerencsen” elnevezésű esemény keretében létrejövő november 25-én
megtartott sajtótájékoztatón jelen volt a beruházás támogatója Horváth
Péter, a Kisfaludy2030 Turisztikai Fejlesztő Nonprofit Zrt. vezérigazgatója
is. „A Kisfaludy Turisztikai Fejlesztési Program minden idők legnagyobb
hazai turisztikai fejlesztéseit összefogó kormányzati ernyőprogram, mely-
nek célja, hogy 2030-ig Magyarországot Közép-Európa turisztikai köz-
pontjává váljon” – fogalmazott a sajtótájékoztató elején a vezérigazgató.
A program az uniós támogatások mellett jelentős hazai költségvetési for-
rásokra is épít, így olyan területek is fejleszthetőek, amelyekre a 2014-
2020-as uniós tervezési időszak pályázati konstrukciói keretében uniós
fejlesztési forrás nem volt biztosítható, például a szálláshelyek fejlesztése.
Horváth Péter emlékeztetett rá, hogy a célok elérését segíti országszerte
az a több száz fejlesztés is, amelyek a válság ellenére is folytatódtak, hogy
európai színvonalú, családbarát, minőségi, négyévszakos kínálat fogadja
mind a belföldi, mind a külföldi vendégeket. A Kisfaludy Program kereté-
ben 40 új szálloda épül, 14.000 magánszálláshely, közel 600 panzió és 114
strand válik korszerűbbé. A vezérigazgató kiemelte, hogy a térségben ösz-
szesen 150 projekt részesül 18 milliárd forintos támogatásban részben EU-
s és hazai forrásokból. Többek között húsz új szálloda, gasztroközpontok

és kerékpáros hidak is épülni fognak. Támogatásban részesült 121 magán
és egyéb szálláshely is, Monokon például 650 millió forintból újul meg a
Rózsa Vendégház, ráncfelvarráson esett át a tarcali Bor Bazilika Panzió és
a halmaji Kék Hold Apartmanház is. Horváth Péter hangsúlyozta Szerencs
eddig 560 millió forintos támogatást nyert a Kisfaludy Programból. Koncz
Zsófia, a térség országgyűlési képviselője és Nyiri Tibor, Szerencs város
polgármestere beszédükben a térség turisztikai vonzerejének az erősíté-
séről beszéltek. Mindketten egyetértettek abban, hogy a hazai és külföldi
turisták számára még vonzóbbá kell tenni a régiót, ehhez azonban a most
épülő 37-es számú főút 2x2 sávosítása mellett elengedhetetlen a turiz-
mus-vendéglátás fejlesztése, modernizálása is. A Pepita Macska Vintage
egy családi vállalkozásban működő szerencsi étterem, amely elsőként
2016. áprilisában nyitotta meg kapuit a vendégek előtt. A sajtótájékoztató
zárásaként Jónásné Máté Andrea, az étterem tulajdonosa beszédében el-
mondta, hogy a projekt eredményeként többek között megújul a konyha,
a külső négyévszakos terasz és a fenntartható fejlődés érdekében egy e-
parkolót is kialakítanak, ahol az elektromos személygépkocsival érkező
turisták autóikat tudják majd tölteni. Az étterem tulajdonosa hangsúlyoz-
ta, hogy négy darab kétágyas apartmannal is bővülni fog a szolgálatások
köre, amihez egy kisméretű wellness részleget és egy vendégváró helyi-
séget is kialakítanak majd az étterem területén.

TÁMOGATÁSBÓL TURIZMUSFEJLESZTÉS



Hamarosan megújul a Rákóczi út eddig kimaradt szakasza, egészen pon-
tosan a cukorgyári körforgalomi csomóponttól a Fecskésen át, Mezőzom-
boron keresztül egészen a 37-es számú főútig. A Nagyvárad utca lakosai
és az arra közlekedők is örülhetnek ugyanis ez a szakasz is megújul a „hár-
mas halom, kettős kereszt” körforgalomtól Prügy irányába – tájékoztatta
szerkesztőségünket Nyiri Tibor Szerencs polgármestere. A város első em-
bere elmondta, ahhoz, hogy egy térség gazdaságilag erősödjön, fejlett köz-
lekedési infrastruktúrával kell rendelkeznie, ami biztosítja közúton is a gyors
elérhetőségét. Hozzátette: a magyar állam támogatásának köszönhetően
az elkövetkezendő időszakban több olyan beruházás valósulhat meg, ami
városunkat is érinti a közúthálózat fejlesztésében. Nyiri Tibor kifejtette a
37-es számú főút 2x2 sávra történő bővítésének köszönhetően Szerencs
is bekapcsolódik a gyorsforgalmi úthálózatba, továbbá a Sátoraljaújhely fe-
lől megkezdett teljes körű felújításnak köszönhetően a szlovák határ irá-
nyából is biztosított lesz a jó megközelíthetőség. Ezekkel a munkákkal pár-
huzamosan megkezdődtek a 39-es számú út Abaújkértől induló, Tállya el-
kerülő, Mád, irányában a mezőzombori körforgalmi csomópontig tartó sza-
kaszának a korszerűsítésének az előkészületei, amihez kapcsolódik Sze-
rencsen az Ondi úti lámpás kereszteződéstől Ond-Rátka-Tállya (elkerülő)
csatlakozásig történő útfelújítás. A polgármester hangsúlyozta a települé-
sen belül az önkormányzati fenntartásában lévő utakra ugyan kevés pénz-
ügyi forrás áll rendelkezésre, de sikeres pályázat eredményeként a jövő év-

ben folytatják a Széchenyi utca felújítását a Szerencsi Mezőgazdasági Zrt.
irodaházától a Késmárk utcáig. – Az idén tavasszal elkészült Ond határában
a külterületi út és szeretnénk a Késmárk utca folytatásaként tovább javítani
a mezőgazdasági területek megközelítését biztosító útépítést, ami turisz-
tikai, rekreációs célokat is szolgál. A fejlesztések természetesen nem az ön-
kormányzat költségvetéséből valósulnak meg, hanem a magyar állam biz-
tosítja hozzá a pénzügyi fedezetet és köszönöm Koncz Zsófia országgyűlési
képviselőnek a támogatását – zárta gondolatait Nyiri Tibor polgármester.
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ÚTFELÚJÍTÁSOK A VÁROSBAN

A Rákóczi út alsó szakaszára is ráfért a felújítás.

Szerencs Város Önkormányzatának Képviselő-
testülete november 25-i ülésén több fontos na-
pirendi pontot tárgyalt. A tanácskozáson többek
között szó volt a 2021. évi költségvetés III. ne-
gyedévi teljesítéséről, a volt cukorgyári kazánház
bérbeadásáról és a 2022. évi közfoglalkoztatás-
ról. A képviselők a 2021. évi költségvetés III. ne-
gyedévi teljesítéséről is tájékozódtak. Czakóné
Szikszai Orsolya, pénzügyi osztály vezetője a táb-
lázatok adatai alapján elmondta, hogy a bevé-
telek teljesítése 80 százalékon, a kiadásoké 52
százalékon, ezeken belül a költségvetési bevéte-
lek 63 százalékon, a finanszírozási bevételek 107
százalékon (a pályázatok pénzmaradványa), to-
vábbá a finanszírozási kiadások 100 százalékban
teljesültek. Az osztályvezető közölte, hogy az
előirányzatoknak a teljesítése megfelelő, mind a
bevétel és kiadás oldal időarányosan alakul, a
működés és a gazdálkodás stabil. A pénzügyi bi-

zottság vezetője, Bobkó Géza képviselő kifejtet-
te, hogy a koronavírus-járvány miatt csökkentek
a bevételek, továbbá volt néhány extra kiadás is.
Elmondta: a pandémia okozta nehézségek elle-
nére az a vélemény alakult ki, hogy stabilan mű-
ködött az önkormányzat. Dicséret illeti a pénz-
ügyi osztályt, hiszen a folyamatosan változó sza-
bályok figyelemmel kísérésé nem volt könnyű
feladat. Nyiri Tibor polgármester hozzátette: a
város bevétele a pandémiát megelőzőleg is már
évről évre növekedett. Igaz azonban, hogy a kor-
mány a koronavírus-járvány miatt szigorításokat
vezetett be, azonban ennek ellenére is stabilan
működik a város. A képviselők elfogadták az elő-
terjesztést. Az ülésen szó esett az elmúlt évben
felújított cukorgyári kazánház bérbeadásáról. Egy
gazdasági társaság képviseletében keresték meg
az önkormányzatot, akik hosszú távra bérbe sze-
retnék venni az épületet. A vállalkozás célja,

hogy a kazánházban olyan, a tokaji borokkal, il-
letve tokaj hegyaljai termékekhez kapcsolódó
eseményeket, attrakciókat szervezzenek, ame-
lyek egyedülállóak az országban. A képviselő-
testület egyhangúan elfogadta az előterjesztést
és további tárgyalásra hatalmazta fel a polgár-
mestert. Kilencedik napirendi pontként a 2022.
évi közfoglalkoztatás lehetőségeiről volt szó,
amit Vámosné Czili Adrien, a humánpolitikai osz-
tály vezetője terjesztett elő. Elhangzott, hogy
Szerencs Város Önkormányzata a kezdetektől je-
len van a közfoglalkoztatási programokban. A
hagyományoknak megfelelően jövőre is három
célra adnak be pályázatot: mezőgazdasági (27
fő), közúthálózat felújítása (22) és helyi sajáto-
ságokra (27 fő) épülő. Összesen tehát 76 fő fog-
lalkoztatásával, 114 millió forint támogatással és
1,2 millió forint önerő bevonásával valósulhat
meg a 2022. évi közfoglalkoztatás. Nyiri Tibor
hozzátette: az elmúlt években elkészült beruhá-
zások miatt növekedett a zöldfelületek nagysá-
ga, miközben évről évre csökken a közfoglalkoz-
tatottak száma. Ez nehéz helyzetbe hozza az ön-
kormányzatot, hiszen a zöldfelületek karbantar-
tása komoly kihívást jelent. A polgármester ki-
fejtette, hogy a folyamatos létszámcsökkenés jól
szemlélteti a kormány célját, miszerint ezeket az
emberek előbb vagy utóbb felszívja a piaci szfé-
ra. A képviselők támogatták az előterjesztést. 
(A képviselő-testület üléséről készült videó teljes
terjedelmében megtekinthető a Szerencsi Hírek
YouTube oldalán és a város hivatalos honlapján,
a szerencs.hu címen.)

VÁROSHÁZI NAPLÓ

Az önkormányzati ülésen a képviselők több fontos előterjesztést is tárgyaltak.
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Izgatottan várták december 6-án a Mikulást a Szerencsi Óvoda
és Bölcsőde Napsugár és Gyárkerti épületrészében. Az peda-
gógusok változatos programokkal készültek erre a napra, ze-
nés műsorokkal, versekkel, énekekkel. Nyiri Tibor Szerencs pol-
gármestere egyaránt ajándékcsomagokkal kedveskedett gyer-
mekeknek és felnőtteknek. A Nestlé Hungária szerencsi gyá-
rának vezetője Hélene Kovalevsky további ajándékokkal lepte
meg az óvodásokat. A mikulást követően a gyermekek a nagy-
mamákkal karöltve már a karácsonyra készülve mézeskalács
sütésbe fogtak. A kicsik a süteménykészítés minden folyama-
tába aktívan bekapcsolódtak: tésztát nyújtottak, szaggattak,
formáltak. Az elkészített süteményeket jóízűen fogyasztották
el, és az óvoda karácsonyfájára is hagytak, mint díszítő elem.

MIKULÁS JÁRT AZ ÓVODÁBAN

Az óvodások örömmel fogyasztották el a süteményeket.

A sárospataki Szent Erzsébet Házban megtartott november 16-ai felolvasó ver-
senyen három kategóriájában az egyházmegye négy katolikus intézményéből
összesen 31 tanuló vett részt. A versenyzők egy családról szóló szabadon vá-
lasztott szöveg, és Zsuffa Tünde: Az Ég tartja a Földet című regényéből vett kö-
telező szöveg felolvasásával versenyeztek. Az eredményhirdetés, emléklapok,
oklevelek, könyvjutalmak átadása kategóriánként történt. II. kategória 5-6. év-
folyamon harmadik helyezett lett a bolyais Jámbor Noel 5. osztályos tanuló. Rész-
vevő tanulók továbbá, Gyömbér Luca, Molnár Jázmin, Szabó Lili. További szép
eredményeket értek el a Bolyai János Katolikus Iskola diákjai (fotónkon) a dec-
ember 3-án megrendezésre kerülő Bolyai Anyanyelvi Csapatverseny országos
döntőjében. Az eseményen minden megye legjobb csapata mérte össze tudását.
Mivel Pest megye több kerületével is kiegészült a verseny, így a 28 csapatos me-
zőnyből a szerencsiek végül a 12-ek lettek. Pontjaikat tekintve az 5. helyen vé-
geztek, de a holtversenyek miatt a feladatmegoldások ideje is sokat számított.

SZÉP SIKEREK A BOLYAIBAN

A csapat tagjai: Jámbor Lola, Kozma Eszter, Lengyel Csenge, Molnár
Jázmin. Felkészítő pedagógus: Lakatos Marianna.

Az Agrárminisztérium kezdeményezésére és támogatásával a Település-
fásítási Program keretében 2020 és 2022 között összesen 36 ezer darab
sorfa elültetésére került sor 1350 településen – köztük Szerencsen is –,
ahol december 3-án 15 magas kőrist ültettek el. A fák a Tatay Zoltán If-
júsági Sporttelepen kerültek a földbe, ahol a Szerencsi Városgazda Non-
profit Kft. már jó előre előkészítette a terepet. Az eseményen jelen volt
Szinay Attila közigazgatási államtitkár, aki beszédében elmondta, hogy
a rendszerváltozás utáni időszak legnagyobb belterületi fásítási prog-
ramja zajlik Magyarországon. Az államtitkár hangsúlyozta, az Agrármi-
nisztérium idén megduplázott keretösszeggel, összesen 1,5 milliárd forint
támogatásból indította el a program második ütemét a tízezer fő alatti
települések számára. Kiemelte, nagy öröm számára, hogy Borsod-Aba-
új-Zemplén megye élen jár a zöldítésben, hiszen 84 település nyújtott be
igénylést. Szinay Attila felhívta a figyelmet arra is, hogy nemcsak a bel-
területek fásításával kapcsolatos kezdeményezést indított el az agrártár-
ca, hanem a Vidékfejlesztési Program keretein belül minden településnek
lehetősége van pályázni nagyobb, egybefüggő erdők telepítésére is. Az
eseményen jelen volt Koncz Zsófia, a térség országgyűlési képviselője is,
aki beszédében elmondta, hogy a faültetés mindig egy szemléletformá-
lás, hiszen a jövő generációinak ültetjük a fákat. Nyiri Tibor, Szerencs pol-
gármestere kifejtette, hogy a városban az elmúlt években nagyságren-
dekkel több a zöldterületek száma, mint korábban. A Zöld város projekt
keretében több ezer növényt – köztük sok fát – ültettek többet között
a megújult piactéren, a rekreációs parkban, a futókörnél, a Deák Ferenc

és az Ondi úton és a Rákóczi-vár tanösvényén. A polgármester elmondta,
hogy az éghajlatváltozás miatt az önkormányzat minden alkalmat meg-
ragad arra, hogy növeljék a zöld területek nagyságát. Az eseményen jelen
voltak az ÉSZAKERDŐ Zrt. szakemberei is, akik tanácsokkal látták el a
dolgozókat az ültetés során. Az Európa szerte elterjedt magas kőris egy
20-40 méteresre növő lombhullató fa. Szárazságtűrő, melegkedvelő, tör-
zse karcsú, lombozata laza, koronája nagy.

FAÜLTETÉS A SPORTTELEPEN

A sporttelepen 15 darab magas kőrist ültettek el.



Szerencsen, mint a többi településen is, az 1980-
as évek végére a városközponti, főutcai épüle-
tek a szocializmus lepusztult, átalakított jegyeit
mutatták, mikor az ismét városi rangot kapott
hegyaljai kisváros frissen választott és friss
szemléletű tanácselnöke, Magda Gábor főépí-
tésznek hívott (Makovecz mesterem javaslatá-
ra). Egyik első feladatként a főutcai tanácsi tu-
lajdonú üzletek teljesen elrontott homlokzatai-
nak felújítását tűztük ki, hogy példát mutassunk
hogyan lehetne ismét rendezett várost faragni
az elrontott házakból. Elkészítettük az első 5-6
üzlethomlokzat felújítási tervét, melyek kivitele-
zését tanácsi alkalmazású szakikkal, vagy az in-
duló magánipar, a szakszövetkezet, melléküze-
mág, vagy valami hasonló nevű kis cégekkel vé-
geztetett el a város. Mivelhogy rögtön láthatóvá
vált a korábban barkácsolt és az újonnan rend-
betett kirakatok, homlokzatok közötti óriási kü-
lönbség, a hosszú távú célokhoz felújítási tanul-
mánytervet készítettünk a teljes főutcára, két
ütemben. Az akkori technikának megfelelően
ceruzával rajzolt utcaképek készültek A3-as fü-
zetekben, a meglévő és a tervezett állapotokról.
A falak és vakolatminták kívánatos színeit az ak-
kori egyetlen festékgyártó színkártyáinak ollóval
darabokra vágott, és technokollal beragasztott
papírdarabka színmintái mutatták. Ebből is lát-

ható, hogy nem a technikán, a „kütyükön” múlik
a végeredmény színvonala, hanem a hozzáadott
szellemi értéken és az akaraton, hogy valamit
meg akarunk csinálni. Az épületek tömegará-
nyán, néhány részletén, tetőformáján érződik az
építés kora, még akkor is, ha a homlokzatot már
elrontották, a tagozatokat leverték, az eredeti
portálokat nagyobb, „modern” vaskirakatokra
cserélték. A régi épületeknél tehát az eredeti ál-
lapot helyreállítása a cél, mert az illik leginkább
a megmaradt épületrészek karakteréhez (nem
kell a valaha elegáns öregasszonyra egy 20 éves
lány ruháit aggatni). Az eredeti állapotot régi fo-
tók, képeslapok felkutatásával lehet leginkább
kideríteni, de ha nem található ilyen, akkor ana-
lógiák, más épen maradt épületek alapján az
építész feladata, hogy az „eredeti” állapotot
megtervezze. Az itt bemutatott két épület (Rá-
kóczi út 82. és 84.) eredeti homlokzatát egy el-
mosódott század eleji képeslapról lehetett kikö-
vetkeztetni, és a helyszínen a vakolat mögött

megtalált eredeti boltívekről. A többit az építész
tervezőnek kellett hozzáálmodnia. A rendszer-
váltás után tulajdonossá váló korábbi üzletbér-
lők azonnal felújítani, csinosítani akarták boltja-
ikat, és szerencsére a főépítésznek lehetett hi-
vatkozni a tanácsi, majd önkormányzati tulaj-
donban lévő épületek gyönyörűen rendbetett
homlokzataira, valamint a képviselőtestület által
tárgyalt és jóváhagyott főutca felújítási tanul-
mánytervre, hogy csak így, és csak ilyen színek-
kel szabad rendbe tenni a homlokzatokat. Az el-
ső bolttulajdonosoknál nehéz volt elérni ezt a
közösségi, városi célt, hiszen az elmúlt évtizedek
alatt az emberek beleszoktak a korszak lerom-
lott épített környezetébe, és nehezen tudták el-
képzelni, hogy lehet annál jobb és rendezettebb
is. De mivel egyre több lett a felújított homlok-
zat, néhány év alatt természetes rendszerré,
szinte divattá vált az eredeti, eklektizáló hom-
lokzati megjelenés helyreállítása. Ez a mai napig
is folytatódik, s a főutca épületeinek nagyjából
90 %-a lett azóta eredeti, vagy eredetihez közeli
állapotban megújítva. Ahol pedig a városiasodás
jegyében emeletráépítés is történt, ott az építési
korok egymásra épülése, a múltat is megidéző
épületkiegészítések izgalmas megoldásai is lét-
rejöhettek. Mára a két épület többször funkciót
váltott, a homlokzata más színezést és felirato-
kat kapott, de a lényegi megjelenése megma-
radt. Az utcaképnél tehát fontos az eredeti álla-
pot felkutatása, vagy az ahhoz hasonló megter-
vezése, és a legértékesebb épületeknél, terüle-
teknél a helyi védelem meghatározása. De
ugyanilyen fontos az önkormányzati építések,
rekonstrukciók minősége, példamutatása, to-
vábbá fontos lenne a közösségi célok elérése ér-
dekében a homlokzatfelújítások anyagi ösztönző
rendszerének működtetése.

Salamin Ferenc

hírekhírek VÁROSKÉP8 SZERENCSI

Egy településen a főutca, főtér telepü-
lésképi megjelenése meghatározó. Ren-
dezett, felújított állapotában rangot és
mintát ad, megmutathatja, hogy milyen
színvonalú építészet volna fontos az
egész településen. Szükséges, hogy jó
példával az önkormányzat járjon elől a
helyi értékek, a településközpont védel-
ménél és rendben tartásánál, mert arra
hivatkozva lehet a többi tulajdonostól is
elvárni a színvonalas épületeket és hom-
lokzat felújításokat.

HOMLOKZAT FELÚJÍTÁSOK – UTCAKÉP R82

Fotó: magánarchívum

Fotó: magánarchívum
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– Meséljen kérem magáról, mit lehet tudni
Önről?
– Tősgyökeres borsodi vagyok, Miskolcon szület-
tem. Nős vagyok, van két fiam. Szülővárosomban
végeztem az általános és középiskolai tanulmá-
nyaimat. A sikeres érettségi vizsga után a Miskol-
ci Egyetem jogi karára jelentkeztem, de helyhiány
miatt nem vettek fel. Ekkor egy barátom hívta fel
a figyelmemet, hogy a rendőrség polgári alkal-
mazottakat keres. Sikerrel jelentkeztem. 1985-ben
már a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Rendőr-fő-
kapitányság Igazgatásrendészeti Osztályán talál-
tam magam. Többek között az én feladatom volt
a nyugati útlevelek kezelése és engedélyeztetése.
Nem sokkal később behívtak sorkatonai szolgá-
latra. Útlevélkezelő voltam a Tornyosnémeti–Hi-
dasnémeti vonalon egészen 1987-ig. A leszerelést
követően visszakerültem a főkapitányságra, ám
ekkor már átkerültem a hivatásos állományba és
járőrként teljesítettem szolgálatot. 
– Főkapitány úr! Hol szolgált eddig, milyen
állomásai voltak a pályafutásának?
– Időközben munka mellett elvégeztem a jogot.
Az igazgatásrendészeti osztály vezetője maga-
sabb beosztásba került, helyére engem neveztek
ki. Innentől kezdve lépkedtem felfelé a ranglétrán,
amit a folyamatos továbbképzéseknek köszön-
hetek. Később az ELTE-én közlekedési szakjogász
másoddiplomát szereztem és megszereztem a
jogi szakvizsgát is. Ezt követően Budapesten el-
végeztem a kapitányságvezető-képző tanfolya-
mot és így kerültem 2000-ben a Szerencsi Rend-
őrkapitányság élére. 2002-ben megkeresett a Be-
vándorlási és Állampolgársági Hivatal (BAH) fő-
igazgatója, Végh Zsuzsanna, hogy lenne-e ked-
vem az akkor alakuló szervezetben dolgozni,
amire én igent mondtam. Feladatom az volt,
hogy én hozzam létre a Bevándorlási és Állam-
polgársági Hivatal - Észak-magyarországi Regio-
nális Igazgatóságát (BAH), melynek a vezetője
lettem, majd rövidesen felkért a főigazgató he-
lyettesének. Erre is rábólintottam, de csak 2-3 év-
re terveztem a budapesti munkavégzést. Végül

úgy hozta a sors, hogy 2019-ig voltam a főigaz-
gató általános helyettese, majd a belügyminisz-
tertől feladatul kaptam, hogy a korábban civil
közigazgatási szervezetként működő BAH-ot ala-
kítsam át rendőri szervvé. Ez sikeresen megtör-
tént és a belügyminiszter kinevezett az új rend-
védelmi szerv főigazgatójának. Végül is nem
bántam meg, hogy hosszabb időt töltöttem a fő-
városban, mert kihívásokkal teli szép évek voltak
ezek, de a szívem mindig visszahúzott szülővá-
rosomba. Ez az idén szeptember 1-jével megva-
lósult, amikor megbízást kaptam a B.-A.-Z. Me-
gyei Rendőr-főkapitányság vezetésére.
– Mennyire sikerült az elmúlt rövid időszak-
ban áttekinteni a megye bűnügyi-, közbiz-
tonsági helyzetét?
– Nagyon rövid felkészülési időszak áll rendelke-
zésemre. Nem volt könnyű hiszen még az előző
munkahelyemen is voltak félbe maradt teendő-
im, amiket igyekeztem befejezni. Miskolcon talál-
ható a vidék egyik legnagyobb rendőrkapitány-
sága. Azt kell, hogy mondjam: nem szégyenkez-
hetünk, a bűnügyi mutatók folyamatosan javul-
nak. Például a rablásokat több mint 95 százalékát
sikerrel derítik fel kollégáim. Fontosnak tartom a
közbiztonságot a turisták szemszögéből is, hiszen
köztudott, hogy oda jönnek nyaralni, kikapcso-
lódni, ahol kellemesen érzik magukat és nem kell
félniük. Borsod-Abaúj-Zemplén megyei kitűnő
természeti adottságokkal rendelkezik, amit ki kell
aknázni. A közbiztonság olyan érték, mint a víz,
mert ha folyik a csapból akkor az mindenki szá-
mára természetes, de ha valamilyen oknál fogva
nem folyik a víz, akkor mindenki felhördül, hogy
mikor áll már helyre a természetes rend. Éppen
ezért ezt a nagy értéket, amit közbiztonságnak
hívunk meg kell őrizni.
– Mennyire sikerült „felmérni a terepet” a
megye kapitányságain?
– Szoros időbeosztásban dolgozom, de beillesz-
tettem a munkarendembe a kapitányságok láto-
gatását. Állománygyűléseket tartottunk, ahol tá-
jékozódtam és elvárásokat fogalmaztam meg.
Azt azért tudni kell, hogy nem volt teljesen isme-
retlen számomra a munkakörnyezet. Elődöm,
Mecser Tamás rendőr ezredes, megbízott rend-
őrfőkapitány kiváló munkát végzett. Egy igazán
jó testületet vettem át. A továbbiakban is együtt-

működünk a társ rendvédelmi szervekkel, a köz-
igazgatási szervekkel, polgárőrséggel, önkor-
mányzatokkal. Az a célom, hogy a települések
vezetőivel is jó kapcsolatot ápoljunk. Azt szeret-
ném, hogy az emberek bízzanak bennünk, bíz-
zanak a rendőrökben. A kollégáimtól azt várom
el, hogy tekintélyt sugározzanak, szólítsák meg
a polgárokat, forduljanak feléjük érdeklődéssel,
segítsék és védjék őket, ügyeljenek a biztonsá-
gukra. 
– Van-e olyan terület, ahol fokozottabb fel-
lépésre van szükség?
– A kábítószer-kereskedők ellen a zéró tolerancia
elvét vallom. Minden terjesztőt fel kell térképezni
és el kell fogni. Meg kell próbálnunk a fogyasztó-
kat is a helyes útra terelni, hiszen sokan közülük
egyszerűen fel sem fogják, hogy önpusztító te-
vékenységet folytatnak. Nem szabad teret nyer-
niük a különböző „dizájner” drogoknak. Ezek a
bódító szerek a fiatal szervezetet nagyon gyor-
san ronccsá tehetik. Ezért nagyon fontos a meg-
előzés. Kiemelt figyelmet fordítunk a jövőben ar-
ra, hogy még több drogprevenciót tartsunk az is-
kolákban. Szintén zéró tolerancia van érvényben
az emberölés, szexuális vagy a családon belüli
erőszak esetében. Utóbbinál, ha nem is tudjuk
teljesen megszüntetni a bántalmazást, arra kell
törekedünk, hogy legalább az áldozat nagyobb
védelemben és segítségben részesüljön. A kiber-
bűnözés (számítógépek és számítógépes rend-
szerek segítségével, vagy számítógépek és háló-
zatok kárára elkövetett bűncselekmények) terü-
letén is fokozottabb fellépésre van szükség, de
említhetném az ittas vezetőket vagy a gyorshaj-
tókat is, velük szemben is a törvény teljes szigo-
rát kell alkalmazni.
– Végezetül egy személyes kérdés: mi a
hobbija?
– Sokat olvasok, főleg a történelmi jellegű köny-
veket és a krimiket kedvelem. Nagyon szeretek
grillezni, van otthon egy elég komoly sütőm. Ami-
kor időm engedi, akkor szólók a barátaimnak, ro-
konaimnak és kezdődik a közös program: amit
közösen elkészítünk, azt elfogyasztjuk. Kedvelem
a labdajátékok minden fajtáját: pingpong, tollas,
snooker, labdarúgás. Ezeket a sportokat kedve-
lem, de kikapcsolódásként a képernyő előtt is fi-
gyelemmel kísérem. N.I.

Magyarország belügyminisztere szeptember 1-jei hatállyal – az országos rend-
őrfőkapitány javaslatára – kinevezte dr. Kiss Attila (fotónkon) rendőr vezérőr-
nagyot a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Rendőr-főkapitányság vezetőjének. Sze-
mélyében tapasztalt vezető érkezett a megye élére, aki az eredményeket tovább
tudja javítani. Az új vezető végigjárta a ranglétrát, volt polgári alkalmazott, út-
levélkezelő és közrendőr, korábban Szerencsen kapitányságvezető. Az alábbi in-
terjúban a tábornokkal beszélgettem a terveiről és elképzeléseiről.

A KÖZBIZTONSÁG OLYAN ÉRTÉK,
MINT A VÍZ, AMIT MEG KELL ŐRIZNI



Szarvas Péter,
római katolikus
plébános:
Adventi útmutatás. 

Advent kezdetén ünne-
peljük Szent András

apostol ünnepét. Róla tudni
kell, hogy Szent Péter apostol testvére. Amikor
Jézus megkeresztelkedett András apostol ott
volt, és Keresztelő Szent János rámutatott Jé-
zusra, és a következőt mondta az ott állóknak:
„Őt kövessétek.” András követte Jézust, és azt
a napot vele töltötte. Másnap pedig András
örömmel újságolta el testvérének, Péternek,
hogy megtaláltuk a Messiást. Advent számunk-
ra is a Messiás várás, a keresés időszaka. A mi
hivatásunk is az, hogy megtaláljuk a saját élet-
ünk számára Jézust. Advent idején nekünk is ke-
resni kell Jézust, és amikor rátaláltunk, fontos,
hogy másokat is elvezessünk hozzá. Erre csak
akkor vagyunk alkalmasak, ha magunk is sze-
mélyesen éljük meg egységünket Jézussal. In-

duljunk, hogy mi is találkozzunk mielőbb Jézus-
sal. Ismerjük meg őt minél hamarabb, hagyjuk,
hogy mások elvezessenek hozzá. Hagyjuk, hogy
amint a pásztorok elindultak az angyalszóra,
vagy a napkeleti bölcsek a csillag útmutatása
nyomán, minket is így vezessen el Jézus jászlá-
hoz sok jószándékú ember, és a világ számos
csodája. A rátalálás boldog örömével ezt köve-
tően pedig igyekezzünk mi is mások számára,
főként szeretteink számára eszközök lenni,
hogy őket is elvezessük Jézushoz. Kívánom,
hogy Karácsony éjszakáján ott tudjunk minél
többen találkozni a Betlehemi Istállónál, Jézust
köszöntve.

Balázs Pál,
református lelki-
pásztor:
Megtaláltuk a Mes-

siást!
Nem a karácsonyi törté-

netben halljuk ezt a felkiál-

tást, hanem amikor a kereső tanítványok Jézust
követik, Ő pedig egyenként tanítványaivá hívja
el őket. Nem a pásztorok mondják, amikor kö-
vetve az angyalok utasításait Betlehembe ér-
keznek a rongyos istállóhoz. Nem is a keleti böl-
csek kiáltoznak így, haladva ama fényes csillag
után, mégis árad belőle az adventi üzenet, a ka-
rácsonyi beteljesülés. Az ember élete állandó
keresés. A gyermek játékait keresi, az ifjú az élet
lehetőségeit és jövője beteljesülését. A hitves
hitvestársában a boldogságot, idős a nyugal-
mat, szülő gyermekében a saját jellemvonásait,
békétlen a békességet, magányos a társaságot.
Van, aki Istent keresi, mert vágyakozás támadt
utána szívében. Az egyik ember keresése a
földre és annak javaira, a másiké a mennyre és
annak gazdagságára irányul. András, a tanít-
vány, akihez fűződik ez az örömkiáltás szintén
kereső ember volt. Kereste a Messiást, aki el-
hozza a földre a békességet. Amikor megtalálta
Jézust azonnal közölte testvérével Simonnal, és
elvezette őt Hozzá! Az advent is egy nagy ke-
resés! Minden adventi keresés akkor helyes és
eredményes, ha a vége boldog beteljesedéssé
válik: megtalálod Krisztust. Ez a boldog betel-
jesedés a karácsony. Mind a történetben, mind
pedig mai világunkban, akik megtalálták a Mes-
siást, azoknak az életén meglátszik ez a talál-
kozás. Szilárd a hitük. Jöhetnek próbák, veszte-
ségek, csalódások keserűségei, hitük mindenre
elégséges. Erős a reménységük. Akkor is re-
ménykednek, amikor mások elveszítik azt és
erőt vesztve zuhannak össze. Erkölcsi válság
nem szennyezi be őket, gazdasági válság nem
temeti be őket, világjárvány nem rettenti meg
őket, mert Istenben van reménységük. Mély a
szeretetük is. Nem érdekre épül. Nem mondják
azt, hogy szeretlek, ha te is szeretsz vagy ha
előnyöm származik belőle. Nem is csupán lát-
szat szeretet, úgy tesznek mintha, de közben
mást éreznek. Az adventi időszak boldog betel-

ADVENTI GONDOLATOK
Jézus Krisztus születésére emlékezik karácsonykor a keresztény világ, a nem keresztények pedig a szeretet ünnepét tartják. A karácsonyi
ünneplés december 24-én a szentestével – karácsony vigíliájával –, veszi kezdetét, amelyen régi hagyomány szerint virrasztottak, böjtöltek
és imádkoztak, e hagyomány nyomai maradtak fenn az ilyenkor feltálalt halételekben. A húsvét mellett ez a kereszténység teológiailag má-
sodik legnagyobb ünnepe, egyben világszerte a szeretet, az öröm, a békesség, a család, az otthon napja. Mivel az evangéliumok nem nyúj-
tottak támpontot Jézus pontos születésnapjának megállapításához, kezdetben régen azt többféle időponthoz kötötték, évszázadokig január
6-án, vízkeresztkor ünnepelték. A karácsony időpontja a 325-ben tartott niceai zsinaton különült el a vízkeresztétől, és került át december
25-re. (Az ortodox keresztényeknél szintén december 25. a dátum, amely a Julián-naptárnak a Gergely-naptárhoz viszonyított késése miatt
esik január 7-re.) Karácsony napját négyhetes adventi (Úrjövet) időszak előzi meg, ennek első vasárnapjával kezdődik az egyházi év. A pápa
karácsony napján délben ünnepi Urbi et Orbi (a városnak, azaz Rómának és a világnak szóló) áldást ad a vatikáni Szent Péter-bazilika erké-
lyéről. A mai felgyorsult és a koronavírus-járvány miatt szigorú rendeletekkel szabályozott mindennapokban sokaknak szüksége van a lelki
megbékélésre, a hit megerősítésére, mélyítésére. Sokan ilyenkor egy kicsit elgondolkodnak a transzcendentális valóságon, az ünnepek kö-
zeledtével meglátogatják családtagjaikat, rokonaikat. A várakozás időszakában a lelki vezetők különféle módokon juttatják el az advent
üzenetét az emberekhez, ezzel erősítve lelki megnyugvásunkat. A Szerencsi Hírek a hagyományokhoz híven az idén is közli a helyi egyházak
vezetőinek üzenetét. Az alábbi sorokban Szarvas Péter római katolikus plébános, Balázs Pál református lelkész és Csejoszki Szabolcs görög-
katolikus parókus osztja meg ünnepi gondolatait, hogy a karácsonyi hangulatot még emelkedettebbé varázsolja.
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jesedése nem csupán a Krisztusra találás örö-
me, amit magadban dédelgethetsz, hanem
szent cselekvésre indít. András elmondta az
élményét testvérének Simonnak, akit aztán
Krisztushoz vezetett és így lett belőle kőszikla.
Karácsony bátorító kérdése ez: Ha megtalál-
tad a Messiást a gyermek Jézusban, elvittél-e
hozzá másokat is? Amit András tett, az a tör-
ténelem folyamán sokszor megismétlődött.
Ezt tették az apostolok, misszionáriusok, hit-
valló elődeink, hívő édesanyák így vitték Jé-
zushoz gyermekeiket az ismert történetben,
ebben voltak elkötelezettek szüleink, és akik-
nek sikerült, hasonlóképpen cselekednek
gyermekeikkel. Hadd legyen a keresés advent-
jéből a beteljesedés karácsonya, amely a
Krisztushoz vezetés tetteiben is megnyilvánul!
Ezt az élményt és szent cselekvést kívánom
mindnyájuknak! Áldott adventet és boldog
karácsonyt kívánok! 

Csejoszki Sza-
bolcs, 
görögkatolikus
parókus:
Vágyakozás a vég-

telenre. 
A Szentírás egyik első ki-

jelentése az emberről:”Isten az embert saját
képére és hasonlatosságára teremtette” Ez
nem valamiféle stabilitást jelent, hanem ál-
landó vágyakozást az eredet felé. Karácsony-
ra való készületünkben újra fel kell fedezni
magunkban, hogy úgy vagyunk megalkotva,
hogy keressük a végtelent, a legtökéleteseb-
bet, a legszebbet. Lenyűgöz minket a végte-
len óceánok látványa, gyönyörködünk a rop-
pant hegyeken és kutatjuk hittel teli lélekkel

az Isten nagy titkait. Az ünnepet megelőzően
az ember befelé fordul, eltöpreng az élet kér-
désein és a határhelyzetek elé érve be kell
látnunk, hogy minden végtelen mögött az
emberszerető Isten áll. A karácsonyi böjt szá-
munkra azt jelenti, hogy az ünnep igazi lénye-
gét keressük. Az ünnep legfontosabb üzene-
te, hogy a végtelenül hatalmas Isten emberré
lett. Gyermekként születik közénk, hogy ez-
által megközelíthetővé váljon. Őt kell életünk
középpontjába helyeznünk, mert csak általa
érthetjük meg az életünk titkait és csak vele
tudunk emberhez méltó életet élni. Nem a
karácsonyi érzelmekből kell kiindulnunk, ha-
nem abból a szeretetből, amiről János evan-
gélista így ír:” Mert úgy szerette Isten a vilá-
got, hogy egyszülött Fiát adta oda, hogy aki
hisz benne, az el ne vesszen, hanem örökké
éljen.” Ha a szívünk figyel a megtestesülés
titkára akkor érthetővé válik, hogy kará-
csonykor Krisztussal együtt újjá kell szület-
nünk. Le kell vetnünk bűneinket amik, elvá-
lasztanak minket Istenünktől és egymástól,
és a krisztusi tanítás gyümölcsöző életét kell
folytatnunk. Egyik ünnepi énekünk így kezdő-
dik: ”Krisztus születésével az ég és a föld ösz-
szeköttetésbe lépett…” Így kell nekünk is
visszatalálni az Istenhez, hogy lelkileg meg-
újulva tudjuk folytatni életünket. A betlehemi
jászolban a legnagyobb szeretet titkával ta-
lálkozunk. Egy egyszerű családot látunk és
mégis a végtelenül hatalmas Istent szemlél-
jük. Kössön össze mindnyájunkat a betlehemi
éjszaka csodája, hogy az ünnep minden csa-
ládban hozzon végtelen szeretetet és segít-
sük egymást abban, hogy mindinkább látha-
tóvá váljon rajtunk a Teremtő képére alkotott
emberségünk.

2021. ÉV VÉGI MISEREND

Szerencsi Kisboldogasszony 
római katolikus templom

December 24. 17 óra: szenteste, szentmise.
December 25. 17 óra: karácsony ünnep, szent-
mise.
December 26. 17 óra: szent család vasárnap,
szentmise.
December 31. 17 óra: év végi hálaadás, szent-
mise.
Január 1. 17 óra: Isten anya ünnepe, szentmise.

Szerencsi 
Munkás Szent József-templom

December 24. 24 óra: karácsony esti szentmi-
se.
December 25. 9.30 óra: karácsony ünnepi
szentmise.
December 26. 9.30 óra: szent család vasárnapi
szentmise.
Január 1. 9.30 óra: Isten anya ünnepe, szentmi-
se.

Ondi Római Katolikus Magyarok 
Nagyasszonya-templom

December 25. 8 óra: karácsony ünnep, szentmi-
se.
December 26. 8 óra: szent család vasárnapi
szentmise.
Január 1. 8 óra: Isten anya ünnepe, szentmise.

Szerencsi református templom
December 24. 15 óra: karácsony esti istentisz-
telet gyermekek műsorával.
December 25. 10 óra: úrvacsorás istentisztelet.
December 26. 10 óra: ünnepi istentisztelet.
December 31. 17 óra: óévi hálaadó istentiszte-
let.
Január 1. 10 óra: újévi ünnepi istentisztelet.

Ondi református templom
December 24. 17 óra: karácsony esti istentisz-
telet gyermekek műsorával
December 25. 14.30 óra: úrvacsorás istentiszte-
let.
December 26. 14.30 óra: ünnepi istentisztelet.
December 31. 14.30 óra: óévi hálaadó istentisz-
telet.
Január 1. 14.30 óra: újévi ünnepi istentisztelet.

Szerencsi Istenszülő Elhunyta 
Görögkatolikus Templom

December 18. 16 óra: karácsonyi lelki nap, mely-
nek keretében gyónási lehetőséget biztosítanak
Szarvas Péter atya szolgálatával továbbá szent
liturgia.
December 19. 9 óra: szent liturgia. 
December 24. 20 óra: ünnepi szent liturgia.
December 25. 9 óra: ünnepi szent liturgia.
December 26. 9 óra: ünnepi szent liturgia
December 27. 9 óra: ünnepi szent liturgia.
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SZERENCSI POLGáRMESTERI HIVATAL
Cím: 3900 Szerencs, Rákóczi út 89. Tel.: (47) 565-200. A hivatal ügyfélfo-
gadási ideje: hétfő: 8–12 óráig, szerda: 8–12 és 13–16 óráig, péntek: 8–
12 óráig. Fogadóórák: Nyiri Tibor polgármester: minden szerdán 14 órától,
előzetes időpont-egyeztetéssel: Tel.: (47) 565-202.

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

RENdELőINTÉZET
A koronavírus-járvány negyedik hulláma miatt szakrendelési vizs-
gálatok elmaradhatnak vagy más időpontban lehetnek. Utazás
előtt feltétlenül tájékozódjon az alábbi elérhetőségek egyikén.
Cím: 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. Szakrendelések
időpontjai és további információk a rendelőintézet honlapján a
www.eszei.hu oldalon.

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, Rá-
kóczi 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) 795-
245, (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 Sze-
rencs, Kossuth utca 3. Tel.: (47) 561-025. E-mail cím: nepegeszsegugy.sze-
rencs@borsod.gov.hu Ügyfélfogadási rend: hétfő: 8-15.30, szerda: 8-15.30,
péntek: 8-12.30.

üGyELETES GyóGySZERTáRAK
Szerencs gyógyszertár
December 17-19.; január 10-16.: Cím: Szerencs, Gyár út 40. (Tesco Áru-
ház). Telefon: (47) 560-302, (0647) 560-303. Nyitva tartás: hétfő-szombat:
8-20 óráig, vasárnap: 8-16 óráig. Zárt ajtó melletti ügyelet: hétfő-szombat:
20-22 óra, vasárnap: 16-22 óra. Készenlét: Naponta 22 órától a másnap
reggeli nyitásig. (Orvosi ügyelet igénye szerint.)
Centrum gyógyszertár
December 20-26.; január 17-23.: Cím: Szerencs, Rákóczi út 75. Telefon:
(47) 362-054. Nyitva tartás: hétfő-péntek: 8-20 óra, szombat-vasárnap:
8-16 óra. Zárt ajtó melletti ügyelet: hétfő-péntek: 20-22 óráig, szombat-
vasárnap: 16-22 óráig. Készenlét: Naponta 22 órától másnap reggeli nyi-
tásig. (Orvosi ügyelet igénye szerint.)

Oroszlán gyógyszertár 
December 27. – január 2; január 24-30.: Cím: Szerencs, Bekecsi út 8.
Telefon: (47) 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 reg-
geli nyitásig. (Orvosi ügyelet igénye szerint.)
Alba gyógyszertár
Január 3-9.: Cím: Szerencs, Rákóczi út 102. Telefon: (47) 361-530. Nyitva
tartás: hétfő-péntek: 8-17 óra, szombat-vasárnap: 8-12 óra. Zárt ajtó mel-
letti ügyelet: hétfő-péntek: 17-22 óra, szombat-vasárnap: 12-22 óra. Ké-
szenlét: Naponta 22 órától másnap reggeli nyitásig. (Orvosi ügyelet igénye
szerint.)

HuLLAdÉKNAPTáR 
(2021. dECEMbER 18-31.)

Kommunális hulladékszállítás időpontjai: december 20-21; 27-28. Szelektív
hulladékszállítás időpontjai: november 20-21. Üvegszállítás időpontja:
december 21.

PCR TESZT MINTAVÉTELI PONT
A koronavírus-járvány terjedése miatt PCR mintavételi pont
kezdte meg működését Szerencsen, az Ondi út 1 sz. alatt, a Vá-
rosi Tanuszoda épületének sportorvosi rendelőjében. A vizs-
gálat csak a háziorvos ajánlásával vehető igénybe, előzetesen
egyeztetett időpontban (amit a mentőszolgálat diszpécser
szolgálata végez) hétfőtől-péntekig, naponta 8-18 óra között.

A hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról szóló 17/2017. (XII.22.) ön-
kormányzati rendelet 20. §-ban foglaltak értelmében nem kötelező a
hulladékkezelési közszolgáltatást külön igénybe venni és azért díjat
fizetni azon gazdálkodó szervezet ingatlanhasználónak, akinek a szék-
helye, telephelye, fióktelepe azon lakóingatlanba került bejegyzésre,
ahol tulajdonosa, ügyvezetője, illetve annak közeli hozzátartozója ter-
mészetes személyként a közszolgáltatást igénybe veszi. A díjfizetés
alóli mentesítéshez a gazdálkodó szervezet részére az önkormányzat
jegyzője állít ki igazolást, mely igazolás birtokában a gazdálkodó szer-
vezetnek kell kezdeményezni a közszolgáltatónál a mentesítést. Ké-
rem, hogy amennyiben a kedvezményt 2022. évben is érvényesíteni
kívánja, az igazolás kiállítása érdekében 2021. december 1. és 2021.
december 31. napja között az epapir.gov.hu oldalon a Szerencsi Pol-
gármesteri Hivatalnak címezve, a hivatal@szerencs.hu e-mail címre
vagy személyesen a hivatal ügyfélszolgálatára juttassa el jelen tájé-
koztató mellékletét képező kérelmet. A mentesítés legkorábbi idő-
pontja a jegyzői igazolás közszolgáltatóhoz történő benyújtásának a
napja. Részletes felvilágosítás érdekében kollégáim készséggel állnak
rendelkezésükre személyesen, valamint a (0647) 565-200-as telefon-
számon.
Kérem szíves együttműködésüket!

Dr. Krajnyák Rita, jegyző
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Hivatalosan is bemutatta a publikumnak új verseskötetét
Gaál Ernő író, költő (fotónkon). A Szerencsi Művelődési
Központ és Könyvtár, valamint a Hegyaljai Alkotók Tár-
sulása (HAT) által szervezett közös könyvbemutatót no-
vember 25-én tarották a Rákóczi-vár lovagtermében. A
nyilvánosság előtt a könyvről Viczay Henrietta a HAT al-
elnöke kérdezte a költőt. Gaál Ernő elmondta, hogy a Ha-
tárkő II. nevet viselő verseskötet több mint 500 oldal ter-
jedelmű, közel 140 verset, 31 prózai művet és a hozzá kö-
zelálló személyek önéletrajzát is tartalmazza. Emellett sok
humorosírást, például Romhányi József alkotásokat, („A
teve fohásza”, „Bolha” és a „Marhalevél” című versek)
és számos palindromot is (visszafelé olvasva is értelmes

szó, mondat vagy mondatrész) találunk benne. Gaál Ernőt városunkban sokan ismerik,
szerkesztőségünk is többször bemutatta már a Szerecsen élő író és költőt, aki már fia-
talon nagy érdeklődést mutatott a szépirodalom iránt. Különösen nagy hatással volt rá
édesapja, aki minden pillanatot kihasznált arra, hogy verseket mondjon neki. Gaál Ernő
leginkább szerelmes, hazafias verseket szeret a legjobban írni. Ezt tekinti a sajátjának,
ebben tud a leginkább kiteljesedni. Hagyományos 19. századi verseket ír, egy igazán jó
rímért szinte bármit képes odaadni. 1996 és 2002 között a HAT alelnöke volt, és további
tíz évig a civil szervezet vezetőjeként tevékenykedett. Az önkormányzat 2020. augusztus
20-án „Pro Urbe Szerencs” kitüntetést adományozott neki Szerencs város közéletében,
a művészeti élet területén végzett kiemelkedő teljesítményéért. Az eseményen közre-
működött Ötvös Éva színművész és Balázs István előadóművész, akik a verseskötetből
olvastak fel alkotásokat. A könyvbemutatón a publikum több Karády István által meg-
zenésített verset is hallhatott. Gaál Ernő az eseményen boldogan dedikálta könyveit a
megjelent vendégeknek. A verseskötet megvásárolható személyesen a költőtől az alábbi
elérhetőségek egyikén. Tel.: 06 47 362-031, +36 30 421- 4583. Postai levelezési cím:
3900 Szerencs, Magyar utca 74. E-mail: drgaalerno@gmail.com.

A szegfűszeg fája egy, a
mirtuszfélék családjába
tartozó örökzöld növény,
melynek mi rendszerint

már csak szárított bimbó-
jával találkozunk. Története

időszámításunk előtti időkre
nyúlik vissza. Kínai feljegyzések sze-

rint már a Han-dinasztia (i. e. 206 – i. sz. 220)
korszakában szagtalanításra, a lehelet frissíté-
sére használták. A Római Birodalom területén
arab kereskedők közvetítésével terjedt el. Ez a
fűszer akkoriban különösen érkékes cikknek
számított, hiszen csak az indonéziai „Szegfű-
szeg-szigeteken” (Molukka) termesztették. Fá-
ját féltve őrizték, halálbüntetést ígérve mind-
azoknak, akik megpróbálják határokon kívülre
csempészni a szó szerint aranyat érő növényt.
A szegfűszeg gyógyászati felhasználása szintén
nem új keletű és igen széles spektrumot ölel fel.
A szárított rügy nagyjából 20 százalékát kitevő
eugenol olaj baktérium, gomba és vírusölő tu-
lajdonságainak hála a szegfűszeget rengeteg
nyavalyára alkalmazták az évszázadok során és

használják mind a mai napig. Fertőtlenítenek,
fájdalmat csillapítanak, emésztést serkentenek
vele, ezen kívül többféle köptetőnek és görcsol-
dó krémnek is alapanyaga. A szegfűszeget
elődjeink leggyakrabban emésztésük helyreállí-
tására használták, valamint a fogászati beavat-
kozásoknál, mint fertőtlenítőszert, helyi érzés-
telenítést és fájdalomcsökkentőt. A különböző
betegségek orvoslásán túl a szegfűszeg távol
tartja a rovarokat, épp ezért érdemes narancs-
ba szurkálni, és ezt tartani az étkezőasztalon.
A fűszer nem csak elősegíti az emésztést, ha-
nem a hasmenést és a hányingert is meg lehet
vele akadályozni. A különböző megbetegedé-
sek mellett a járványok megfékezésénél is nagy
szerepe volt, a híres velencei pestisdoktorok is

tettek szegfűszeget a maszkjukban lévő fűszer-
keverékbe. Fűszerként leggyakrabban egészben,
de néha őrölt formában is használjuk. A süte-
mények, édességek, kompótok és gyümölcsös
ételek mellett a szegfűszeg nagyon jól illik a
szárnyasokhoz. A húsok pácolásához érdemes
használni, illetve sütéskor a hasüregben elhe-
lyezett néhány szem szegfűszeg is kellemesen
illatossá és ízessé teszi a húst. A húsokon kívül
zöldségekhez is adható. A sütőtöknek kifejezet-
ten jól áll a szegfűszeg, sőt igen sok fűszerke-
veréknek is alapanyaga. Ételek mellett az ita-
lokban is nagyon jól használható. A forralt bor
egyik alapfűszere, de különböző likőröknek és
teakeverékeknek is alapeleme.

Vitelki László, Gyógynövénybolt

Előző játékunk megfejtése: A macskagyökér teáját többek között ideges eredetű emész-
tési panaszok enyhítésére, görcsoldóként és mint nyugtatót alkalmazzák. Nyertesünk:
Lajcsákné Körömi Katalin olvasónk a rovat támogatója, a Szerencsi Gyógynövénybolt (Sze-
rencs, Rákóczi út 108.) ajándékcsomagját nyerte. Az ajándékutalvány átvehető a Szerencsi Pol-
gármesteri Hivatal recepcióján. Új kérdésünk: A betegségek orvoslásán túl mire jó még a szeg-
fűszeg? Megfejtéseiket január 24-ig postázzák címünkre (3900 Szerencs, Rákóczi út 89.) vagy
adják le a Polgármesteri Hivatal recepcióján.
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A HÓNAP GYÓGYNÖVÉNYE: A SZEGFŰSZEG

RECEPTKLUB:
SOPRONI 

WINZER KÁPOSZTA

KÖNYVBEMUTATÓ
A RÁKÓCZI-VÁRBAN

Rovatunkban ezúttal a soproni winzer káposzta
elkészítési módját ismertetjük meg olvasóinkkal.
Elkészítési idő: 90 perc.
Hozzávalók 4 főre: 1 kg savanyú káposzta, 2 fej vö-
röshagyma, 2 gerezd fokhagyma, 30 dkg burgonya, 2
db alma, 20 dkg húsos szalonna, 3 dkg zsír, 0.5 tk. kö-
ménymag, 1 l fehérbor, 1 ek. pirospaprika.
Elkészítése: A káposztát alaposan leöblítjük. A vörös-
hagymát, a fokhagymát és a burgonyát meghámozzuk,
majd felkockázzuk. Az almát meghámozzuk, magházát
eltávolítjuk, és cikkekre vágjuk. A szalonnát felkockáz-
zuk. Egy tepsit kibélelünk sütőpapírral, és kikenjük zsír-
ral. Összekeverjük a káposztát, a kétféle hagymát, a
szalonnát, és meghintjük köménymaggal. 200 fokon,
45 percig sütjük, közben időnként megkeverjük. Ezt kö-
vetően hozzáadjuk a burgonyát, összekeverjük, és fel-
öntjük a borral. 20 perc múlva belekeverjük az alma-
cikkeket is, majd meghintjük a pirospaprikával. Még 10
percig sütjük, majd kivesszük a sütőből, hagyjuk kissé
hűlni, és tányérra téve kínáljuk. Jó étvágyat kívánunk!



Megjelent Csontos László, megyetörténész, újságíró
legújabb könyve „Az én megyém” című kötet. Három
történelmi regényét és egy falumonográfia megírását
követően az új ötödik szerzemény most Borsod-Aba-
új-Zemplén településeinek – köztük Szerencs – múlt-
járól, történelméről szól. A kötet bemutatóját novem-
ber 8-án tartották Miskolcon a Géniusz Könyváruház-
ban. Csontos László a sajtótájékoztatón elmondta,
hogy a könyve elsősorban a megyében élőknek szól.
Bízik abban, hogy sok újdonságot és információt si-
kerül átadni a települések múltjáról. – Másodsorban
azokat céloztam meg, akik régen itt éltek, de külön-
böző okokból már elköltöztek a megyéből. Számukra
ez a könyv igazi kincs lehet – mondta. Hozzátette:
azokhoz az emberekhez is szól a kötet, akik csak át-
utazóban érkeznek a megyébe. – Harmadsorban azt szeretném elérni,
hogy a turisták is tudják hova érkeznek, a könyv oldalit olvasva láthat-
ják a megye értékeit, célirányosan felkereshetik a látványosságokat –
tette hozzá. A bemutatón elhangzott, hogy könyv nem lineáris módon
íródott, tehát nem időrendi sorrendbe van szedve a tartalom. Helyette
a történetekre, eseményekre építkezik. A megszokottól tehát eltérő
narratívával találkozunk. Csontos László elmondta, hogy szinte a megye
összes településén (358) járt, rendkívül sok anyagot, információt sikerült
összegyűjtenie, amik nem csupán a megyéről, hanem a trianoni béke-
diktátum aláírását követően visszacsatolt Gömöri járást is bemutatja.

Az eseményen jelen volt Szinay Attila, az Agrármi-
nisztérium közigazgatási államtitkára, aki beszédében
kiemelte, hogy azok az olykor aprónak tűnő helyi ér-
tékek, amikkel az olvasó is találkozhat ebben a könyv-
ben nyomtalanul eltűnnének, ha jelen esetben Cson-
tos László nem írta volna meg. Kifejtette, hogy Bor-
sod-Abaúj-Zemplén megye az évtizedek, évszázadok
alatt folyamatosan változott és napjainkban is átala-
kul. – Apró falvak tűnnek el, vagy újak születnek. Bár-
mennyire is fájdalmas olykor a változás ezeket az em-
lékeket meg kell őriznünk valamilyen formában az
utókornak – mondta. Miskolc főépítésze Szunyogh
László a könyv nagy értékének nevezte, hogy a me-
gyeszékhely kiemelt szerepet kapott benne. – Tudni
kell, hogy a térség két nagy városa Miskolc és Kassa

között már elkészült a gyorsforgalmi út, azonban van egy másik sokkal
szebb és meghittebb kapcsolat is a két nagy város között. Ez a Csere-
háton vezető útvonal, amely évszázadokon át megőrizte a gyönyörű
természeti és építészeti adottságait. A könyv hasonló módon kapcsolja
össze Miskolcot a térség történetével, a múltat és a jelent – fejtette ki
a főépítész. A bemutatón elhangzott, hogy a térség íróit lelkesen tá-
mogatja a Géniusz Könyváruház tulajdonosa Kondás Vilmos, aki nélkül
nem jöhetett volna létre az alkotás. A könyvben sok érdekességet ol-
vashatnak a szerencsiek is több oldalon keresztül a Rákóczi várról és
az egykori cukorgyárról.
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AZ ÉN MEGYÉM! 
BORSOD, ABAÚJ, ZEMPLÉN ÉS EGY CSIPET GÖMÖR



– Vannak egyéni különbségek abban, hogy
kire hogyan hat a pandémia? 
– A koronavírus-járványhoz kapcsolódó stressz
vagy megterhelés eltérően érintette a lakossá-
got. Életkor, régió, foglalkozás, egyéni mentális
és fizikális problémák is alakítják a megélést.
Hozzám főként a több gyermeket nevelő szülők
fordultak, akiknek fokozott nehézséget jelentett
az online oktatás mellett a mindennapi teendők
elvégzése, a helytállás a munkahelyen és a ma-
gánéletben. Hiszen a szülőknek a saját feszült-
ségükön túl, a gyerekeik érzelmeit, indulatait is
kezelni kellett. Hozzám főként a több gyermek-
et nevelő szülők fordultak, akiknek fokozott ne-
hézséget jelentett az online oktatás mellett a
mindennapi teendők elvégzése, a helytállás a
munkahelyen és a magánéletben. Hiszen a szü-
lőknek a saját feszültségükön túl, a gyerekeik
érzelmeit, indulatait is kezelni kellett. A pandé-
mia megélésében nem elhanyagolható tényező,
hogy egyénileg milyen jelentéssel ruházzuk föl
a járványt. Példának okáért végre több időt le-
hetek a családommal, dolgozhatok home offi-
ce-ban, lesz időm sportolni, el tudjuk-e hinni,
hogy ebben a kihívásban is helyt fogok állni. 
– Milyen mentális tünetek jelentkezhetnek? 
– Azt tapasztaltam, hogy az egyik legtöbb ká-
ros hatás a karanténból, a kijárási korlátozásból
és a szabadság korlátozásából ered. A hozzám
fordulók között gyakori volt az aggodalom, in-
gerlékenység, álmatlanság, koncentrációs prob-
lémák, szorongásos tünetek, a magány és te-
hetetlenség érzése, egzisztenciális küzdelmek,
agresszió, unalom. Felerősödtek az alkohol, vi-
deójáték, internet használatának zavarai. Utóbbi
tevékenységek gyorsan jutalmazzák a fogyasz-
tót, könnyű látszólagos sikert adnak, így a sze-
mély elmenekülhet a mindennapi küzdelmek
elől.
– Tapasztaltad-e, hogy vannak olyan em-
berek, akik az átlagosnál jobban félnek a
vírus terjedésétől?
– Igen, a pandémia alatt mi is biztosan talál-

koztunk egy-egy olyan ismerőssel, aki túlzottan
szorongott az egészsége miatt, a nap nagy ré-
szében csak a híreket figyelte. Emellett esetleg
még tüneteket is keresett magán, eltúlozta a
normál vagy átlagos higiéniai előírások betar-
tását. Ezeknél a személyeknél gyakoriak lehet-
nek a gondolkodási torzítások, például rossz
eseményből vagy egy teljesen átlagos dologból,

tünetből is a lehető legrosszabb kimenetelt ve-
títi előre. Ezektől a túlzó gondolatoktól csak
erősödik stressz szintje, a fájdalomérzet. 
– Hogyan szerezhető vissza az emberek
biztonságérzete? 
– A járvány, a karantén az egyének életterének
korlátozása az életvitel feletti megélt kontroll
és biztonságérzet megingásával járhat. Nem
utazhatunk el oda ahová szeretnénk. Nem tud-
juk az idősotthonokban vagy kórházakban sze-
retteinket meglátogatni. Sajnos ezekre az ese-
ményekre nem tudunk hatással lenni. Sokat se-
gíthet, ha nem küzdünk olyan ellen, ami felett
nincs hatalmunk. A gondolataink fölött viszont
van kontrollunk, ezáltal pedig az érzéseinkre és
viselkedésünkre is hatással lehetünk.
– Hogyan őrizhetjük meg egyensúlyunkat?
Vagy miként szerezhetjük vissza?
– A társas támogatás hiánya, a szociális izoláció
már önmagában is csökkentheti az életminősé-
get, mentális vagy szomatizációs (valamely ér-
zelem vagy élmény testivé, testi tünetté vált)
problémákhoz vezethet, a boldogtalanság ér-
zését okozhatja. A kijárási tilalom vagy karantén
idején a legfontosabb, hogy enyhítsünk az el-
szigeteltségünkön. Hívjuk fel telefonon baráta-
inkat, szeretteinket, az online tér erre számtalan
lehetőséget kínál. Beszélgethetünk akár a
szomszédunkkal is megfelelő távolságból. Bát-
ran osszuk meg aggodalmainkat, kommunikál-
junk nyíltan és őszintén. A legtöbbünk számára
a munka, az iskolai, kulturális- és szabadidős
programok egyik napról a másikra megszűntek,
illetve átalakultak. Kiestünk a megszokott na-
p i rendünkbő l.
Éppen ezért fon-
tos egy új rutin
kialakítása, ami-
vel kiszámítható-
ságot, megala-
pozottságot és
stabilitást adha-
tunk az életünk-
nek. Gondoljuk
át, melyek azok a
tervek, amelyek-
nek a megvalósí-
tására sosem
tudtunk időt sza-
kítani, ezeket az
ötleteket most

elkezdhetjük megvalósítani. Értelmet kell adni a
napoknak, rövid távú célokat találni és megva-
lósítani.
– A fizikai aktivitás kihagyhatatlan. Sétál-
junk, tornázzunk, kertészkedjünk, hiszen a
mozgás biztosítja a testi és lelki jó közér-
zetet. 
– Eredményeként a stressz oldódhat, ráadásul
valós sikert élhetünk meg. Fontos a nevetés. A
humor feszültségoldó, csillapíthatja a fájdalmat,
közösség formáló hatása van. A kacagás hatá-
sára nő az immunglobinA (IgA) mennyisége,
mely ellenállóbbá teszi az immunrendszert.
Ügyeljünk az egészséges táplálkozásra, az étel
minőségére és mennyiségre egyaránt. Az étel-
nek nagy szerepe van a szervezetünk energia-
egyensúlyának fenntartásában, ami a pszichés
jóllétünkre is hatással lehet. Korlátozzuk a ránk
zúduló hírek mennyisségét, nem szükséges
egész nap engedni, hogy elárasszanak bennün-
ket bármely váratlan pillanatban a világjárvány-
ról, esetszámokról szóló hírek.
– A pandémia néhány embernek nagy te-
her lehet és nem biztos, hogy képesek
megbirkózni vele, ebben az esetben ők mit
tehetnek? 
– Abban a helyzetben, ha krízishelyzetben va-
gyunk, változásra vágyunk kérhetjük szakem-
ber segítségét. A járvány alatt és most is se-
gélyvonalakon lehetett hirtelen segítséget kér-
ni, illetve online formában, telefonon a szakem-
berek egy része is elérhető volt. A Magyar Lelki
Elsősegély Telefonszolgálatok Szövetség tel.:
116-123, 06/80-810-600.

TANÁCSOK A STRESSZ ELLEN
A koronavírus-járvány a világon élő közel 8 milliárd ember lába alól mondhatni egyik napról a
másikra kihúzta a talajt. A pandémia és a nyomában járó sorozatos intézkedések hatására az em-
berek többsége stresszesebb mint korábban valaha. A COVID-19 speciális helyzet elé állította a

magyar lakosságot, amely az egyéni jóllétet és mentális egészséget egyaránt befolyásolta. A járvány
felboríthatta a mindennapok rutinját, az élet számos területén nehezen tervezhetővé tette a jövőt.

A bizonytalansággal együtt járó szorongás lassan mindennapossá válik a hétköznapi emberek számára is.
Hogyan kezelhető a krízis? Írásunkban Gergely Aletta (fotónkon), szerencsi származású egészségpszichológust kérdeztük. 

A stressz hosszabb távon akár súlyos szövődményekkel is járhat. 
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Járművezetés ittas állapotban vétség elköve-
tésének megalapozott gyanúja miatt folytat
eljárást a Szerencsi Rendőrkapitányság egy 22
éves rakamazi férfival szemben. A gyanúsított
november 20-án 4 óra 50 perc körül Szeren-
csen úgy vezetett egy autót, hogy azzal a Vá-
rosi Tanuszodánál lévő kanyarban kisodródott
és ott egy oszlopnak csapódott. A baleset
után a sofőrrel szemben alkalmazott alkohol-
teszter pozitív értéket mutatott, továbbá az
adatok ellenőrzése során az is kiderült, hogy
a vétkes sofőr nem rendelkezik vezetői enge-
déllyel. A hatóság így vele szemben szabály-
sértési eljárást is indított. A kocsi üzembentar-
tója is az autóban utazott. A 23 éves férfival
szemben a rendőrség járművezetés tiltott át-
engedése vétség elkövetésének gyanúja miatt
folytat eljárást. A Borsod-Abaúj-Zemplén Me-
gyei Rendőr-főkapitányság felhívja a közleke-

dők figyelmét, hogy aki ittasan, vagy más bó-
dító hatású szer hatása alatt vezet elfogadha-

tatlan kockázatot vállal és mások életét is ve-
szélyezteti.

A járművet az elágazásnál található oszlop állította meg. Fotó: police.hu

OSZLOPNAK CSAPÓDOTT AZ ITTAS SOFŐR

Kifosztás bűntett elkövetésének megalapozott gyanúja miatt folytat el-
járást a Szerencsi Rendőrkapitányság egy 24 éves taktaszadai férfival
szemben. A gyanúsított 2021. december 7-én egy óra körül besurrant
egy szerencsi ház nyitott kertkapuján, majd bement – a szintén nyitva
hagyott ajtón keresztül – a házba. A férfi értékek után kutatott, és zseb-
re tett három doboz cigarettát, egy ajándéktárgyat, illetve az alvó sértett
feje mellől egy mobiltelefont is. A házigazdák felébredtek a zajokra, a
besurranó pedig elmenekült a helyszínről. A bejelentést követően a
rendőrök rövid idő alatt azonosították, elfogták, majd a rendőrkapitány-
ságra előállították a bűncselekmény elkövetésével megalapozottan gya-
núsítható férfit, aki kihallgatásán beismerő vallomást tett.

ELFOGTÁK A BESURRANÓ TOLVAJT

Este minden esetben zárja be a kapu és a bejárati ajtót. Fotó: illusztráció
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Az év végi ünnepek közeledtével egyre nagyobb nyüzsgés tapasztalható
Szerencs város bevásárló helyein, közterületein, valamint a Világörökségi
Kapuzat közelében található ünnepi fényeknél. A nagy tömeg sajnos elő-
segítheti ilyenkor az ügyeskedő tolvajok tevékenységét, illetve a megnö-
vekedett járműforgalom is nagyobb balesetveszélyt jelenthet. A bűncse-
lekmények és az áldozattá válás megelőzése érdekében a forgalmasabb
közterületeken, útszakaszokon főleg az esti és hétvégi időpontokban a

Szerencsi Rendőrkapitányság járőrei és a helyi polgárőrök igyekeznek mi-
nél nagyobb jelenlétet biztosítani, teszik ezt több esetben közös szolgá-
latellátás formájában. A rendőrség felhívja a lakosság figyelmét, hogy
vásárlásoknál ügyeljenek az értékeikre, valamint türelemmel legyenek a
közlekedés többi részvevőjére, fokozott figyelmet fordítsanak a gyalogos
forgalomra. Az alábbi néhány egyszerű tanács betartásával is már sokat
tehetünk a saját biztonságunkért.
– Értékeiket mindig tartsák szem előtt, ha tömegközlekedést használnak,
bevásárlóközpontokban járnak, vagy tömegben vannak, mert ezeket a
helyzeteket használhatják ki az alkalmi és a zsebtolvajok! A pénzt, iratot
cipzárazható zsebekben tartsák!
– Ebben az időszakban gyakori az adománygyűjtési tevékenység. Ameny-
nyiben utcán szólítják meg, ügyeljen rá, hogy megfelelőképp igazolja ma-
gát az adománygyűjtő. Ha pénzt adna át, körültekintően tegye, a másik
fél lehetőleg ne lássa, hogy honnan és mennyi pénzt vesz elő! Ha ottho-
nában keresnék fel ezzel a céllal, ne engedjen be senkit! Kérjen csekket,
vagy kérje meg az illetőt, hogy az ajtó vagy kapu előtt várjon, míg Ön a
felajánlott pénzzel visszatér!
– Ne felejtsék el bezárni a kapukat, ajtókat, védve értékeiket, megelőzve
a besurranók által okozott kellemetlenségeket és károkat.

EGYÜTTMŰKÖDVE AZ ÜNNEPEK NYUGALMÁÉRT

Az ünnepek alatt gyakrabban járőröznek a rendőrök és polgárőrök.
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A Szerencs VSE női ifjúsági kézilabdacsapata november 27-én vereséget
szenvedett a Vitka SE elleni mérkőzésen. A Kulcsár Anita Sportcsarnok-
ban megtartott találkozón a szerencsiek már a mérkőzés elején hátrány-
ba kerültek. A 10. percre a vendégek már 4 pontos előnyre tettek szert,
amit a 15. percre 6 pontra tudtak növelni. Az első félidőben a támadá-
soknál a házigazdák játéka meglehetősen szétszórt volt, az indítások is
pontatlanok voltak, ezáltal a vendégcsapat könnyedén megszerezte a
labdát és így értékes gólokat dobtak a szerencsi hálóba. A csapatok 13-
19-es vitkai vezetésnél mentek pihenőre. A szünet után is folytatódott a

Vitka SE dominanciája. A teljesen szétszórt hazai védelem továbbra sem
bírta lereagálni a vendégek támadásait, így az 56. percre már 10 pontra
nőtt a hátrányuk. A Vitka SE végül magabiztosan fejezte be a mérkőzést.
A Női Ifjúsági III. D-osztály 10. forduló végeredménye: Szerencs VSE–Vitka
SE 26-37 (13-19). A következő mérkőzésre december 4-én került sor ide-
genben a hevesi Városi Sport- és Rendezvénycsarnokban. A szerencsi lá-
nyoknak itt sem volt szerencséjük, ugyanis Hevesi SE hazai környezetben
végül győzedelmeskedett. A Női Ifjúsági III. D-osztály 11. forduló vég-
eredménye: Hevesi SE–Szerencs VSE 30-23 (16-14).

KÉZILABDA: VERESÉG HAZAI PÁLYÁN

A dombóvári Karatesuli 2021. december 04-én rendezte meg alapításának
negyvenhatodik évfordulója alkalmából a XVI. Dombovári Karatesuli Kupát.
Az egészségügyi előírások betartása és betartatása mellett megrendezett
meghívásos eseményre tizennyolc egyesület – köztük a Szerencs VSE ka-
rate szakosztálya – 139 versenyzője nevezett. A hagyományoktól eltérően
az erőnléti (fekvőtámasz, felülés és békaügetés) számokkal kezdtek a spor-
tolók, majd az egyéni formagyakorlat bemutatók és az küzdelmek követ-
keztek korcsoportonként. A Szerencs VSE 8 fővel képviseltette magát a
versenyen. Karatékáink remekül helytálltak ugyanis 5 arany, 9 ezüst és 13
bronzéremmel tértek haza a megmérettetésről. Ugyanezen a napon került
megrendezésre Szigetszentmiklóson a Shito Ryu Világkupa, ahol Szerencs
képviseletében Kossuth Kornél az előkellő 3. helyen végzett.

Fennállásának századik évfordulóját ünnepli a Magyar Birkózó Szövetség
(MBSZ). Ebből az alkalomból december 8-án díjátadó ünnepséget szer-
vetek Miskolcon a DVTK Medical Center rendezvényteremében. Az MBSZ
tisztségviselői és a sportág sztárjai minden olyan településre elmentek,
ahol klubokban vagy szakosztályokban foglalkoznak a birkózással. – Kö-
szöntik azokat a polgármestereket, testületi tagokat és szponzorokat,
akik sokat tettek a sportág támogatásáért, népszerűsítéséért, ezáltal
fennmaradása és fejlődése érdekében – mondta Bacsa Péter szakmai al-
elnök. Szerencsről oklevélben részesült Nyiri Tibor Szerencs VSE elnök,
polgármester, Illésy László szakosztályvezető és edző, Séllei László és No-
vák László edzők, valamint Szőke Szilvia, akinek távollétében a jelenlévők
vették át az elismerést. Illésy László érdeklődésünkre elmondta óriási
megtiszteltetés volt átvenni az okleveleket, rendkívül büszke edzőtársaira
és a sportolóira. – Az eseményen családias volt a légkör, olyan nagy baj-
nokok is jelent voltak, mint Hegedűs Csaba, az MBSZ tiszteletbeli elnöke,
100. magyar olimpiai bajnok, Lőrincz Tamás olimpiai, világ- és Európa-
bajnok. Lőrincz Viktor, olimpiai ezüstérmes, Európa-bajnok és Repka At-
tila, a megye egyetlen olimpiai bajnoka – mondta az edző. Városunkban
a birkózás, mint olimpiai sportág közel 70 éves múltra tekint vissza, ami-
ből 18 év a Szerencs VSE szervezésében telt el. A kezdetek 1950-re nyúl-
nak vissza, amikor is Nagy István egykori diósgyőri sportoló megszervezte
városunkban a birkózást. Halála után növendékei vitték tovább a sport-
ágat. Több év szünet után Illésy László 2000-ben szervezte újjá a szak-
osztály munkáját, integrálódva Szerencs Város Sportegyesületébe. Ebben
a munkában jelentős szerepet vállalt Görcsös József, aki megyénk egyet-
len olimpiai bajnokának Repka Attilának a nevelő edzője volt. A szak-
osztály munkájába a kezdetektől besegít Novák László majd később Sél-
ley László volt szerencsi birkózók. Az eltelt 18 év alatt jelentős sikereket

könyvelhetnek el birkózóink, számos kupával és éremmel tértek haza. A
városban a birkózásért végzett munkát 2011-ben elismerte a Magyar Bir-
kózó Szövetség is, amikor Hegedűs Csaba vezetésével Szerencs Birkózó
Város kitüntető címet igazoló oklevelet adományozott a városnak. Illésy
László a jövő terveiről szólva érdeklődésünkre elmondta, hogy a munka
továbbra sem áll meg, céljai közé tartozik a minél jobb országos ered-
mények elérése mellett egy önálló birkózó edzőterem létrehozása. Je-
lenleg ugyanis a Bocskai István Katolikus Gimnázium és Technikum tor-
natermét veszik igénybe. A szakosztályvezető közölte, hogy hetente két
alkalommal – kedden és csütörtökön 17.30 órakor – tartanak edzéseket,
amelyek szabadon látogathatók.

CENTENÁRIUMI ELISMERÉS A BIRKÓZÁSÉRT

A centenáriumi díszoklevelet a város nevében Nyiri Tibor vette át.

ÉREMESŐ
A KARATÉKÁKNÁL

A szerencsi karatékák összesen 27 éremmel gazdagodtak. (Fotó: magánarchívum)



Kos: III. 21. – IV. 20.
A Kosban felébred a változás vágya

életével kapcsolatban, ezért elsősorban önma-
gára koncentrál. Tartózkodónak is tűnhet a kör-
nyezetében. Próbáljon meg érdeklődni szeret-
teid élete iránt is.

Bika: IV. 21. – V. 20.
Előtérbe kerül a Bikának az a képessége,
hogy meghallgat másokat, így sikeres

lesz a kommunikációban, ami kiváló szervező-
készséggel párosul. Ez önbizalmat ad, és köz-
kedvelt lesz a barátaid körében.

Ikrek: V. 21. – VI. 21. 
Az Ikrek számára az év első hónapja, a
január leginkább a kapcsolatokról fog

szólni. Próbáljon meg kirándulni a partnerével,
vagy töltsön el egy hétvégét egy wellnessben.
Meglátja, újra elmélyül majd a kötelék és újra
egymásra találnak.

Rák: VI. 22. – VII. 22.
Január a személyes fejlődés hónapja lesz
számára. Megnyílik a gondolkodása vál-

tozás előtt, és fogékonyabb lesz. Ez sok új em-
bert fog hozni az életébe, akik megmutatják a
helyes irányt. A munkájával kapcsolatban azon-
ban kiegyensúlyozatlannak fogja érezni magát.

Oroszlán: VII. 23. – VIII. 23.
A január sok munkasikert hoz az Orosz-

lánnak. A felettesei észre fogják venni nagy
munkavállalását, ezért akár előléptetésben is
részesülhet. Érvelési képessége professzionális
tárgyalóvá tehetik.

Szűz: VIII. 24. – IX. 23. 
Január motivációt ébreszt a sporttelje-
sítmények iránt a Szűzben. Mivel a ka-

rácsonyi ünnepek után enyhén hajlamos lesz a
túlsúlyra, újévi fogadalmakat fog tenni, hogy
visszanyerje formáját.

Mérleg: IX. 24. – X. 23. 
Januárban a Mérleg nagyon erős érzel-
meket fog tapasztalni. Jelentős hangu-

latingadozásokat fog átélni, és eltart egy ideig,
amíg tisztázza érzéseit. Úgy tűnhet, hogy nem
tudja, mit akar valójában kezdeni az életével, és
ez Önt nagyon zavarni fogja egy darabig. 

Skorpió: X. 23. – XI. 22.
Lendülettel és lelkesedéssel vágnak bele
az új évbe. Január lesz az a hónap, ami-

kor dúskálni fog a motivációban és az önbecsü-
lésben, és semmi sem tudja kibillenteni az
egyensúlyából. Mentális stabilitása lesz a siker
kulcsa a munkában és a magánéletben.

Nyilas: XI. 23. – XII. 21.
A január felszínre hoz néhány megoldat-

lan helyzetet a múltból, és a Nyilasok kénytele-
nek lesznek feltárni és megoldani ezeket, hogy
tovább léphessenek. Számíthat rá, hogy néhány
volt partner vagy régi haragos felbukkanhat.

Bak: XII. 22. – I. 20.
Januárban nem kell tartaniuk nagy vál-
tozásoktól az életükben. Minden jól fog

passzolni, mert összeállítja a prioritásait, kitűzi
a célokat, és megpróbálja azokat elérni. Ebben
a hónapban vezetői képességei is felélednek.

Vízöntő: I. 21. – II.19.
Most a Vízöntők új energiát nyernek,
ami előre viszi őket. Annak ellenére,

hogy a Vízöntők általában meglehetősen hatá-
rozatlanok a döntéseikben, ebben a hónapban
a döntéshozatal lesz az erőssége. Higgadt fejjel
fog hozzá mindenhez.

Halak: II. 20. – III. 20.
Ez a hónap rengeteg kreatív energiát
hoz ki Önből, és tele lesz új ötletekkel,

ezért ezt kár lenne nem kihasználni. Ne féljen
megosztani véleményét főnökével, és vigyen in-
novatív ötleteket a munkaprojektekbe; ebben a
hónapban nagy esélye lesz elismerést kapni.

Szerencsi Hírek 2022. januári horoszkóp

Ady Endre Karácsony című verséből idézünk: „Ha
ez a szép rege / Igaz hitté válna, / Oh, …”
VÍZSZINTES: 1. Az idézet folytatásának első része.
11. Az édes élet című film főszereplője. 12. Kábítószer.
13. Szeret borozni. 14. Az Alízzal rokon női név. 16. Kissé
vitás (!) paraguayi „fazekasváros”. 17. A Keresztapa
filmzenéjének szerzője (Nino). 18. Létezik. 20. Görögor-
szág védelmi minisztere 2015-19 között (Panosz). 25.
Művészi testkép. 26. Itt is kapható norvég ásvány-víz
márkája. 28. A buddhizmus japán ága. 31. Dél-magyar-
országi horvát népcsoport tagja. 32. Szereppel azonosul.
34. Kalota-szegi helység, itt látható a Varjúvár. 35. Kor-
társ író, szerkesztő, egyik kötete a Magyar Sakklexikon.
FÜGGŐLEGES: 1. Szenegál fővárosa. 2. Szerves oxigén-
vegyületek egy csoportja. 3. Luc Besson filmje egy bér-
gyilkosnőről. 4. Sivatag az Andok láncai közt. 5. Görög
földistennő. 6. Japán pénzneme (idegen írásmód). 7. Ba-
rackhéj! 8. Barkácsáruházlánc. 9. Becézett Levente. 10.
Fémhuzal. 15. Hím kutya. 18. Diszkoszt dob. 19. Néhai
cseh teniszezőnő, párosban világelső is volt (Jana). 21.
Kereskedelmi bankunk névbetűi. 22. Hosszú időn át. 23.
Kedvelt típus. 24. Az idézet folytatásának második
része (zárt betű: S). 27. Milánó operaháza. 29. Angol
iskolaváros. 30. Szentpétervár folyója. 31. Cérnadarab.
33. Osztrák kisváros a Thaya partjánál. 34. Strategic De-
fense Initiative (csillagháborús terv), röv. 36. Vasvár cent-
ruma! EFEMER

Előző rejtvényünk megfejtése: „Zokogva húznak fenn a vadlibák.” Megfejtőnk 1 db csokoládé csomagot nyert: Hadházi Imréné olvasónk. A
fenti rejtvény megfejtését január 24-ig postázzák címünkre (3900 Szerencs, Rákóczi út 89.) vagy adják le a Szerencsi Polgármesteri Hivatal ügyfél-
szolgálatán. A keresztrejtvény helyes megfejtője 1 db csokoládé csomagot nyer. A nyeremény átvehető a Szerencsi Polgármesteri Hivatal ügyfél-
szolgálatán.
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1 darab dacia Logan 1.6 8V Lauréata személygépkocsi.
Részletek: kilométer óra állása: 186696, szín: 08 szürke, hengerűrtarta-
lom: 1598 cm3, teljesítmény: 64 kW, hajtóanyag: benzin, motorkód:
K7MF71UA595, alvázszám: UU1LSDABH32379293, saját tömeg: 1055 kg,
együttes tömeg: 1540 kg, ülések száma vezetővel: 5, sebességváltó kód-
száma: 0, első nyilvántartásba vétel ideje: 2004.12.28., műszaki érvé-
nyességi idő: 2021.03.20., rendszám: JKY-009, tulajdonos: Szerencs Város
Önkormányzata, törzskönyv száma: 550855BT. Kikiáltási ár: 100.000 Ft
(bruttó), árverezési előleg (ajánlati biztosíték): 20.000 Ft. Licitlépcső: a
kikiáltási ár fölött 10.000 forintonként.

1 darab Renault Mégane Limousine 1.5 dCI személy-
gépkocsi. Részletek: kilométer óra állása: 295610, szín: 04 piros,
hengerűrtartalom: 1461 cm3, Teljesítmény: 78 kW, hajtóanyag:
gázolaj/diesel, motorkód: K9KP732D082510, alvázszám:
VF1LMSE0635250112, saját tömeg: 1240 kg, együttes tömeg: 1795 kg,
ülések száma vezetővel: 5, sebességváltó kódszáma: 0, első nyilván-
tartásba vétel ideje: 2006.03.10., műszaki érvényességi idő:
2020.03.07., rendszám: KCS-757, tulajdonos: Szerencsi Polgármesteri
Hivatal, törzskönyv száma: 985444G. Kikiáltási ár: 10.000 Ft (bruttó),
árverezési előleg (ajánlati biztosíték): 5.000 Ft. Licitlépcső: a kikiáltási
ár fölött 5.000 forintonként.

1 darab Skoda 1Z Octavia 1.6 személygépkocsi. Részletek:
kilométer óra állása: 374336, szín: 08 szürke, hengerűrtartalom: 1595
cm3, teljesítmény: 75 kW, hajtóanyag: benzin, motorkód: BSE761123,
alvázszám: TMBCA61Z49C001142, saját tömeg: 1235 kg, együttes tö-
meg: 1895 kg, ülések száma vezetővel: 5, sebességváltó kódszáma: 0
(mechanikus), első nyilvántartásba vétel ideje: 2008.12.18., műszaki
érvényességi idő: 2020.12.18., rendszám: LHD-879, tulajdonos: Szerencs
Város Önkormányzata, törzskönyv száma: 830251K. Kikiáltási ár:
300.000 Ft (bruttó), árverezési előleg (ajánlati biztosíték): 50.000 Ft.
Licitlépcső: a kikiáltási ár fölött 20.000 forintonként.

Az árverések időpontja: 2022. január 10. (hétfő), 14 óra. Az árverések
és jelentkezés helye: Szerencsi Polgármesteri Hivatal (Szerencs, Rákóczi
út 89.). Jelentkezési idő: 2022. január 10. (hétfő), 8-12 óráig. Az ezt kö-
vető jelentkezések elutasításra kerülnek. Az árverési jelentkezési la-
pokat az érdeklődők a Szerencsi Polgármesteri Hivatal Polgármesteri
Titkárságán ügyfélfogadási időben átvehetik. Az árverési előlegeket
(ajánlati biztosítékok) befizetése: a Szerencsi Polgármesteri Hivatal
pénztárába 2022. január 10. (hétfő) 12 óráig.
A tájékoztatás nem teljeskörű, az árverési eljárással kapcsolatban, va-
lamint az árverezett ingóvagyonok megtekintésének lehetőségéről
felvilágosítás kérhető a Szerencsi Polgármesteri Hivatal Polgármesteri
Titkárságán (Tel.: 47/565-200).

ÁRVERÉSI HIRDETMÉNYEK
Szerencs Város Önkormányzata (3900 Szerencs, Rákóczi út 89., a továbbiakban: árvereztető), az önkormányzat va-
gyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól 19/2012. (VIII. 30.) rendeletben foglaltak alapján árverés keretében ér-
tékesíti az önkormányzat tulajdonában lévő alábbi üzemképes személygépjárműveket:



A város ünnepi fényeinek egyik új látványossága a Világörökségi Kapuzatnál. 


