
MegeMLéKeZéS
A magyarság egyik legsö-
tétebb napjára emlékez-
tek meg Szerencsen június
4-én. A Nemzeti Összetar-
tozás Napján az Ország-
zászló téren és a Világö-
rökségi Kapuzatnál idéz-
ték fel a 100 évvel ezelőtti
eseményeket. Cikkünk a 4.
oldalon olvasható.
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BÚCSÚ 
AZ ISKOLÁTÓL

Szigorú szabályok betartása
mellett mondtak búcsút is-
koláiknak a ballagó nyolca-
dik osztályos diákok a Bo-
lyai és a Rákóczi iskolában
június 13-án. Cikkünk a 8.
oldalon olvasható.



Dr. Petrikovits Lászlóról emlékeztek meg június 18-án, a múzeumalapító
domborművénél. Az eseményen Majoros Judit a Zempléni Múzeum igaz-
gatója hangsúlyozta, hogy Petrikovits Lászlónak köszönhetően – aki
1967-ben 400 ezer képeslapot, ex libriseket, könyveket, régészeti, nép-
rajzi, képzőművészeti tárgyakat ajándékozott a településnek, ami alapjául
szolgált a mai Zempléni Múzeumnak – városunk nem csupán az édes-
ségéről híres, hanem egyedülálló képes-levelezőlap gyűjteményéről is,
ami az ország legnagyobb ilyen jellegű összeállítása. A tiszteletadás ko-
szorúzással ért véget.

Nem sok ideje volt pihenni a bohócnak május 27-én a Gyárkerti óvodá-
ban. A gyermeknapon színes programok várták a kicsiket, többek között
lufihajtogatás, célba dobás és különböző ügyességi játékok. Kecskésné
Nagy Edit az intézmény vezetője érdeklődésünkre elmondta, hogy a jár-
ványhelyzetet is figyelembe véve valósították meg a gyermekek ünnepét.
– Az óvodai életünk egyik szerves része, hogy május utolsó hetében gyer-
meknapot tartunk. Tavaly a szülőkkel közösen szerveztük a programokat,
idén azonban az óvintézkedéseket miatt erre nem volt lehetőség – tájé-
koztatott az intézmény vezetője. A Napsugár Óvodában május 28-án ren-

dezték meg a játékos délelőttöt, ahol a gyermekek nevetéstől volt hangos
az intézmény udvara. Itt is volt lufihajtogatás, hullahopp karika verseny,
csúszda, célba dobás és különböző ügyességi játékok. Az eseményekre
ellátogatott Szabó István és Gál András alpolgármesterek, valamint Rá-
bainé Végh Anett, Gábor Zsuzsanna és Profáncsik Sándorné önkormány-
zati képviselők. A vendégek ajándékokkal kedveskedtek az intézmények-
nek. A diafilmvetítőket, színes ceruzákat, filctollkészleteket és gyurmákat
a gyermekek nagy örömmel fogadták.
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A Szerencsen élő Kristóf László Istvánt köszöntötte 90. születésnapja al-
kalmából Nyiri Tibor polgármester, aki átadta Orbán Viktor miniszterelnök
gratuláló oklevelét valamint a város ajándékait. Laci bácsi Bekecsen szü-
letett és kalandos életút áll mögötte. Fiatal korában katonának állt, így
került Tatára. 1956-ban Kanadába vándorolt, ahol öt évet töltött. A kinti
esztendők alatt a halászatban tevékenykedett. Miután hazatért, Buda-
pesten vállalt munkát. Buszvezetőként is dolgozott a közlekedési válla-
latnál, innen ment nyugdíjba. Ekkor költözött a szülőfalujához közeli Sze-
rencsre. Laci bácsi kétszer volt házas, egy fia született, három unokája
és egy dédunokája van. Kiváló szellemi frissességnek örvend, aktívan éli
mindennapjait, szívesen sétál a városban. Egyedül él, de rokonai rend-
szeresen látogatják.

SZüLeTéSNApI
KÖSZÖNTő

gyeRMeKNAp A SZeReNCSI ÓVOdÁKBAN

A Napsugár Óvodába is ellátogattak a képviselők.

Izgatottan várták a bohócot a gyárkertis gyerekek.

MegeMLéKeZéS
A MÚZeuMALApíTÓRÓL

Kristóf László István (balra) és Nyiri Tibor.



Az idei tavasz igazi kihívással köszöntött ránk,
hiszen eddig még nem tapasztalt világjárvány
ellen kellett megtalálnunk a terjedésének lassí-
tásához, az emberek egészségének védelmé-
ben a hatékony módszereket és eszközöket.
Március elején hazánkban is megjelentek az el-
ső koronavírussal fertőzött betegek, akiknek a
száma napról-napra emelkedett. Miután a kor-
mány kihirdette a veszélyhelyzetet, szinte egyik
napról a másikra változott meg az életünk. A
bölcsődék, óvodák, iskolák bezártak, a pedagó-
gusok, diákok keresték a távoktatás hatékony
formáit, a szülők ismerkedtek a home office
munkavégzéssel, miközben otthonukban szer-
vezték a család alapvetően megváltozott életét.
Az élelmiszerüzleteket, patikákat, drogériákat
az emberek megrohamozták, gyorsan emelke-
dett a hiánycikkek száma. A liszt, a cukor, az

élesztő, a fertőtlenítők, szájmaszkok, egyes
gyógyszerek pillanatok alatt felkerültek a nem
kapható termékek listájára. A biztonság növe-
lése érdekében bevezetett – kezdetben eny-
hébb majd szigorodó – kijárási korlátozás csa-
ládokat, testvéreket, rokonokat, barátokat vá-
lasztott el egymástól. Az idősebbek úgy érezték,
hogy egyedül maradtak. Kiürültek az utcák,
közterek, bezártak az intézmények, vendéglá-
tóhelyek, korlátozottan voltak nyitva az üzletek,
csökkentett üzemmódban működött az egész-
ségügyi szolgáltatás. A kapcsolattartás elsősor-
ban a digitális technológiára, a telefonra korlá-
tozódott. 
Szerencsen gyorsan próbáltunk alkalmazkodni
a megváltozott körülményekhez, átgondolt in-
tézkedésekkel, megfontolt döntésekkel sikerült
elérnünk, hogy településünkön eredményesen

léptünk fel a fertőzés terjedése ellen. A külön-
leges jogrend időtartama alatt szüneteltette a
munkáját a képviselő-testület, ez idő alatt pol-
gármesterként közel ötven, az emberek min-
dennapi életét befolyásoló határozatot hoztam.
A rendkívüli időszakban 12 millió forintot fordí-
tottunk a védekezésre, a szerencsi és ondi em-
berek egészségének a védelmére. Értékelve az
elvégzett munkát elmondhatjuk, hogy hatéko-
nyak voltunk. Munkámat segítette a szakembe-
rekből létrehozott operatív tanács, önkéntesek
jelentkeztek feladatra, szájmaszkokat készítet-
tek a varrodák és városi intézmények dolgozói,
adományként érkezett a fertőtlenítőszer, az ás-
ványvíz, tartós élelmiszerek, érintésmentes láz-
mérő, vállalkozások és magánemberek több
mint 1,2 millió forintot utaltak át az önkormány-
zat elkülönített számlájára. A szociális területen
dolgozók naponta látogatták a rászoruló időse-
ket, gondoskodtunk élelmezésükről, ellátásuk-
ról, gyógyszereik kiváltásáról, így elmondhatjuk,
hogy ők sem maradtak egyedül. A város lakói
példás együttműködést tanúsítottak, mentők,
ápolók és orvosok, hivatali dolgozók és intéz-
ményi alkalmazottak, polgárőrök és rendőrök,
önkéntesek és hivatásosok összefogva túljutot-
tunk a nehézségeken. Szerencs város polgár-
mestereként ezúton is köszönetemet fejezem
ki a helytállásért és a munkáért! 
Azonban ne feledjük: a vírus még nem tűnt el,
itt van velünk. A szabadabb élet újabb veszélyt
is hordozhat, nagyobb biztonságban a hatékony
védőoltással érezhetjük majd magunkat. Egész-
ségünk megóvása érdekében legyünk továbbra
is óvatosak, tartsuk be az előírásokat!

Nyiri Tibor Szerencs polgármestere
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KÖSZÖNeT A HeLyTÁLLÁSéRT,
A MuNKÁéRT!

Jó ütemben halad a cukorgyári kazánház felújí-
tása. Az épületet, a két kéményt és a raktárhá-
zat a cukorgyár lebontását követően 2011-ben
műemlékké nyilvánították. A kazánházat két si-
keresen elnyert pályázatnak köszönhetően tel-
jesen felújítják, a környezetében parkolókat ala-
kítanak ki.  A kivitelezést a Linép Team Kft. vég-
zi. A munka több fázisban történik, összesen
305 millió forint értékben. Az épületnek több
célú hasznosítását tervezik, többek között köz-
raktárként is igénybe fogják venni.

MegÚJuL
AZ egyKORI
KAZÁNHÁZ



Az eseményen Nyiri Tibor polgármester osztot-
ta meg gondolatait. Elhangzott, hogy a trianoni
békediktátum és annak következményei hatal-
mas tragédiát okoztak az országnak. Az elcsa-
tolt területeken a magyarokat nap mint nap ér-
ték megaláztatások. – A hatalom el akarta ven-
ni tőlük az anyanyelvüket, a kultúrájukat, a ha-
zaszeretetüket. Mi magyarok azonban 100 év
elteltével is bizonyítjuk, hogy összetartó nép va-
gyunk – hangsúlyozta a polgármester. A beszé-
det követően az önkormányzat és intézmények

képviselői, valamint a megjelentek helyezték el
a megemlékezés koszorúját, virágait, mécseseit.
A tiszteletadás délután folytatódott a Világö-
rökségi Kapuzatnál. Az esemény pontosan fél
öt után két perccel kezdődött, amikor Versail-
les-ban a Nagy-Trianoni kastélyban 1920. június
4-én Benárd Ágost küldöttségvezető és Dras-
che-Lázár Alfréd rendkívüli követ, államtitkár
aláírta a békediktátumot. Szerencs polgármes-
tere beszédében kiemelte, hogy a trianoni szer-
ződés kimondta az Osztrák-Magyar Monarchia
felbomlását, aminek következményeként Ma-
gyarország területét 283 ezer négyzetkilomé-
terről 93 ezerre, lakosságát 18,2 millióról 7,6 mil-
lióra csökkentették. Nyiri Tibor hangsúlyozta,
hogy meg kell ismertetni a történelmet a jövő
generációjával és át kell nekik adni a tudást
múltunkról. A szónok felhívta az emlékezők fi-
gyelmét arra, hogy nem szabad feledni az el-
csatolt területeken élő magyarokat, és békében
kell élnünk a szomszédos nemzetekkel. A be-
szédet követően Parajos Tibor cserkésztiszttől
Reményik Sándor: Nagy magyar télben című
versét, Ács Kincső szavalatával Juhász Gyula:
Trianon, valamint Kretovics Istvánt előadásában
Wass Albert: Üzenet haza című versét hallgat-
ták meg a résztvevők. A szavalatokat követően
a Világörökségi Kapuzat tornya előtt átadták
Kretovics István által, az alkalomra készített fé-
nyinstallációt, majd megkongatták a lélekharan-
got. Az alkotás Nagy-Magyarországot formáz-
za, az elszakított területekkel. – A földből kinö-
vő fa jelképezi azt az összetartó erőt, ami egy-
séggé kovácsolja a Kárpát-medencében élő
magyarságot – hangsúlyozta Kretovics István.
A helyszínen elhelyezett táblán a szomorú tör-
ténelmi eseményhez kapcsolódó legfontosabb

információk olvashatók. A megemlékezés a
Classic Brass Quintet közreműködésével a Szó-
zat éneklésével ért véget Szerencsen.
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egySégBeN A MAgyARSÁggAL,
BéKéBeN A NeMZeTeKKeL

A Nemzeti Összetartozás napja alkal-
mából tartott megemlékezést Szerencs
Város Önkormányzata június 4-én, a
Szerencsi Országzászlónál. 

A magyar hősök napja alkalmából tartottak megemlékezéseket május 29-én.
Szerencsen és Ondon. Az eseményen beszédet mondott Nyiri Tibor polgár-
mester. – A hősök, akik az első és második világháború során a vérüket adták
a hazáért, már nem térhetnek vissza. Szomorú kötelességünk az, hogy mél-
tóképpen megemlékezzünk róluk, ezzel is példát mutatva a jövő nemzedé-
kének – hangsúlyozta a városvezető. Az eseményen ökumenikus imát mon-
dott Szarvas Péter katolikus esperes, Balázs Pál református lelkipásztor és
Csejoszki Szabolcs görögkatolikus parókus. Az egyházi beszédeket követően
Szerencs Város Önkormányzata nevében Nyiri Tibor polgármester elhelyezte
a „mindenki” koszorúját az emlékműnél. A megemlékezés Ondon folytató-
dott, ahol a városatya beszédét követően Galgóczi Ferenczné szavalatát hall-
gathatták meg a megjelentek. Az esemény koszorúzással ért véget.

A MAgyAR HőSÖKRe eMLéKeZTeK
SZeReNCSeN éS ONdON

Június 16-a az 1956-os vértanúk emléknapja.
Hatvankét évvel ezelőtt ezen a napon végezték
ki Nagy Imre miniszterelnököt, Maléter Pál hon-
védelmi minisztert és Gimes Miklós újságírót.
Szerencs Város Önkormányzata június 16-án
szűk körben tartott tiszteletadást Nagy Imre
mellszobránál. Az eseményen Nyiri Tibor pol-
gármester tartott visszaemlékezést, aki el-
mondta, hogy Nagy Imre a forradalom egyik
legvitatottabb szereplője volt, azonban az utol-
só pillanatig harcolt a népe függetlenségéért és
nem hódolt be a nagyhatalmak előtt. A múlti-
dézés koszorúzással ért véget.

KOSZORÚZÁS 
A NAgy IMRe
SZOBORNÁL

Danyi László helyezte el az emlékezés koszorúját az ondi emlékműnél.

Kretovics István kongatja meg a lélekharangot.
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Pályázati támogatásból elkezdődött a futókör építése Szerencsen, ami a
Rákóczi út, a Béke utca, és az Ondi úttal határos területen létesül. – Ezen
az akcióterületen három iskola is elhelyezkedik, a Bocskai István Katolikus
Gimnázium és Szakközépiskola, a Szerencsi Szakképzési Centrum, valamint
a Bolyai János Katolikus Általános Iskola. A környék az emeletes társashá-
zak miatt sűrűn lakott, így az itt élők mellett a három intézmény diákjai is
könnyedén igénybe tudják majd venni a létesítményt. Az építési terület
szűkös, egyes helyeken kerítéseket kell bontani, mert csak így fér el a be-
ruházás. A futókör mellett a járdák és kocsibeállók is megújulnak – közölte
Nyiri Tibor polgármester. A sportolásra alkalmas terület várhatóan az is-
kolakezdésre elkészül.

Régi tervük válik valóra a legyesbényei lakosok-
nak, hiszen hamarosan megkezdődik közel nyolc-
milliárd forintból a „Szerencs központú agglome-
ráció szennyvízelvezetése és tisztítása” című pá-
lyázat megvalósítása, aminek keretében a köz-
ségben is kiépítik a szennyvízhálózatot - jelen-
tették be a június 4-én megtartott sajtótájékoz-
tatón. Legyesbényén jelenleg alig több mint száz
ingatlanba van csak bekötve a szennyvízvezeték,
így a pályázat rendkívül fontos a településnek-
hangsúlyozta az eseményen Lengyelné Bús Zita
a község polgármestere. Szalóki Flórián az Inno-
vációs és Technológiai Minisztérium helyettes ál-
lamtitkára arról beszélt, hogy immár a legfonto-
sabb feladat, hogy a beruházás minél korábban
elkezdődjön. Ha jó ütemben végzi a kivitelező a
munkát, akkor a tervek szerint 2023 októberére
valamennyi településen lezárható a projekt.
Koncz Ferenc országgyűlési képviselő hangsú-
lyozta a beruházás mind a hat résztvevő telepü-
lésnek -Mezőzombor, Rátka, Mád, Szerencs, Be-
kecs és Legyesbénye- az előnyére fog válni, hi-

szen megépülnek a vezetékek, Szerencsen pedig
modernizálják és kibővítik a szennyvíztelepet.
Nyiri Tibor Szerencs város polgármestere, a gesz-
tor önkormányzat képviselőjeként beszédében
kiemelte, hogy emberi és erkölcsi kötelességünk,

hogy a szennyvizet körültekintően kezeljük, ezzel
is hozzájárulva vízminőség-bázis megőrzéséhez,
környezetünk védelméhez. A rendezvény zárá-
saként Kiss Attila, a Borsodvíz Zrt. cégvezetője
tartott a projektről szakmai tájékoztatót. N.I.

SZeNNyVíZHÁLÓZAT
KÖZeL NyOLCMILLIÁRd fORINTBÓL

épüL A fuTÓKÖR

Koncz Ferenc (balra) és Szalóki Flórián a sajtótájékoztatón.

Szerencs Város Önkormányzata a nyári szünetet teljes időtartama alatt
biztosítja munkanapokon a rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény-
ben részesülő hátrányos- és halmozottan hátrányos helyzetű gyermek-
ek részére az étkezést. Összesen negyvenegy igény érkezett az ingye-
nes déli meleg ebédre. A jogosultak június 16 és augusztus 31-e között
a Szerencsi Városüzemeltető Nonprofit Kft. Bolyai főzőkonyháján 12.15-
13.15 óra között helyben fogyaszthatják el az ételt, vagy a gyermek be-
tegsége esetén a szülő, illetve a törvényes képviselő ételhordóban el-
viheti az ebédet.

MeLeg eBéd
A SZüNIdőBeN

Készül az ebéd a konyhán.
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Tisztelt Ingatlantulajdonos!
Tájékoztatjuk, hogy Szerencs Város Önkor-
mányzatának beruházásában megkezdődött a
csapadékvíz elvezető rendszer építése a Fecs-
késen, ami a települési környezetvédelmi inf-
rastruktúra-fejlesztések pályázaton elnyert eu-
rópai uniós pénzügyi forrásból valósul meg. A
vízrendezési munkálatok elvégzésére az önkor-
mányzat az eredményes közbeszerzési eljárást
követően cégünkkel, a CS-KER Tranzit Kft-vel
kötött vállalkozási szerződést. Az építkezés
tervezett befejezési határideje az idei esztendő
vége. A beruházás a településrész egészét érin-
ti, minden mellékutcában és a Dobó Katica
úton teljesen új vízelvezető rendszer épül. A ki-
vitelezési munkálatok megkezdése előtt első
fázisban megtörténik a vízelvezető árkok
nyomvonalának kitűzése, ezt követően ennek
közel egy méteres sávjában a földmunkák és a
vezetékfektetések helyigényéhez szükséges
növényzet (fák, cserjék) eltávolítása követke-
zik. Ez csak azokat a közterületen lévő- növé-
nyeket érinti, amelyek az előregyártott vízelve-
zető vasbeton árkok, zárt csatornák, vagy fo-
lyókák elhelyezéséhez és fenntartásához elen-
gedhetetlenül szükségesek. A meglévő kapu-
bejáróknak az árkok nyomvonalába eső sávja
elbontásra kerül. A kivitelező a bontást meg-

előzően egyeztet a lakókkal a beavatkozás vár-
ható időpontjáról és az ingatlan megközelíté-
sének időbeli akadályoztatásáról. A kivitelező
az ingatlanra történő gépjárművel való beju-
tást huzamosabb ideig nem korlátozhatja. Az
elbontásra került bejáróknál új, egységes mé-
retű átereszek kerülnek beépítésre, melyekre
előregyártott vasbeton teherelosztó lemez ke-
rül. Azokon a szakaszokon, ahol nyílt árok épül,
ott a biztonság érdekében a kapubejárók két
szélén beton kerékvetők kerülnek kialakításra.

A műszaki kialakítás:
A Fecskési városrész négy mellékutcájában
megépülő vízelvezető rendszer által összegyűj-
tött csapadékvizeket a Dobó Katica út páros
oldalában tervezett 520 méter zárt csapadék-
víz csatorna gyűjti össze és átvezeti a Dobó Ka-
tica út páratlan oldalára, a 29. és 27. sz. ingat-
lanok között fekvő nagyszelvényű földmedrű
Fecskési levezető árokba. A páros oldali csa-
torna az országos közút burkolatán kívül, az út
tengelyétől változó 4,5-6,8 méteres távolság-
ban, a meglévő útárok nyomvonalában kerül
kialakításra a kapubejárók elbontásával, majd
helyreállításával. A Dobó Katica út páratlan ol-
dalában vasbeton mederelemből épül vízelve-
zető árok 465 m hosszon a meglévő árok

nyomvonalában, a kapubejáróknál átereszek
beépítésével és a kapubejárók helyreállításával.
A páratlan oldali ároknyomvonal befogadója
szintén a Fecskési levezető csatorna, földmed-
rét majd ütemezetten takarítják. A Kazinczy
Ferenc utca mindkét oldalában vasbeton me-
derelemből épül vízelvezető árok a telekhatá-
roktól átlagban 3-4 méter távolságban a kapu-
bejárók elbontásával majd helyreállításával, új
átereszek beépítésével. Az Arany János utcá-
ban az út mindkét oldalában épül vízelvezető
rendszer. Nagyrész ebbe az utcában is előre-
gyártott vasbeton árok készül, kapubejáróknál
beton átereszekkel és a kapubejárók helyreál-
lítással. Az utca páratlan oldalán a Dobó Katica
úttól 90 méteres hosszúságban, az utca jobb
oldalában a Dobó Katica úttól 70 méter hosz-
szúságban zárt csatorna szállítja a csapadék-
vizet a Dobó Katica úti zárt gyűjtőcsatornába.
Az Ady Endre utcában szintén az út mindkét
oldalában épül vízelvezető rendszer az ingat-
lanok határától átlagban 3-4 m távolságban.
Döntően ebben az utcában is előregyártott
vasbeton árkok épülnek, kapubejáróknál beton
átereszekkel. Az utca páratlan oldalában a Do-
bó Katica úttól a 13. számig mintegy 100 méter
zárt szakasz épül, ami csatlakozik a páratlan
oldalon a Dobó Katica úti fogadó csatornába.
A József Attila utcában egyoldali vízelvezető
rendszer épül a páratlan oldalon. Döntően eb-
ben az utcában is előregyártott vasbeton árko-
kat raknak le, a kapubejáróknál beton átere-
szekkel. Az utca Dobó Katica út felőli végétől
a 11-es számig 120 méter zárt szakasz létesül,
ami csatlakozik a páratlan oldalon a Dobó Ka-
tica úti fogadó csatornába. Az építkezéssel
együtt járó kellemetlenség elviselésében szá-
mítunk a településrész lakóinak az együttmű-
ködésére.

Kérjük, hogy kérdés esetén forduljanak 
bizalommal:

1. Mocsári Gábor (művezető). 
Telefon: (0630) 985 9495

2. Miskolci Gyula (művezető). 
Telefon: (0620) 349 3191

3. Bogyó Attila (előkészítő mérnök). 
Telefon: (0620) 586 5626. E-mail:

bogyo.csker@gmail.com

LAKOSSÁGI TÁJÉKOZTATÓ

épüL A CSApAdéKVíZ eLVeZeTő
ReNdSZeR A feCSKéSeN



A Magyar Közlöny 2020. évi 147. számában
megjelent rendelet alapján támogatás igényel-
hető a szőlőültetvényekben végzett zöldszüret
keretében a szőlőfürtök tőkéről történő közvet-
len eltávolítási költségére, valamint az eltávolí-

tásból adódó bevételkiesésre. A zöldszüretet a
kérelmező a teljes intézkedésbe vont területen
2020. július 1-20. között köteles kézzel elvégezni.
A levágott fürtöket az intézkedés utólagos el-
lenőrzésének időpontjáig az ültetvényben kell
hagyni, azonban a vegetációs időszaknak meg-
felelő növényápolási, növényvédelmi és gyom-
szabályozási munkák elvégzését elsődlegesnek
kell tekinteni. A támogatási kérelemnek tartal-
maznia kell a kérelmező azonosításához szük-
séges adatokat, úgy mint: az ügyfél-azonosítót,
nevet, kapcsolattartási adatot, adószámot vagy
adóazonosító jelet, HEGYIR gazdasági akta szá-

mát. 2020. június 22.–július 10. között nyújtható
be elektronikus úton, a Kormány által biztosított
elektronikus azonosítási szolgáltatással érhető
el és nyújtható be a Kincstárhoz, az erre a célra
rendszeresített elektronikus űrlapkitöltő felüle-
ten keresztül, a Kincstár honlapján közzétett
közleményben foglaltak szerint. A kérelmezőnek
a zöldszüret elvégzésének tényét összefüggő te-
rületenként az elvégzést követően egy napon
belül, de legkésőbb 2020. július 21-ig be kell je-
lentenie a hegybírónak, valamint a Kincstárnak.
Egy kérelmező a benyújtási időszakban csak
egy kérelmet nyújthat be.
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A veszélyhelyzet miatt elkészített gazdaságvé-
delmi akcióterv április 21-én jelent meg, amely
a vállalkozások adminisztrációs és adófizetési
kötelezettségének könnyítéséről szól. A 2019.
gazdasági év helyi iparűzési adójának befizetési
határidejét elcsúsztatták szeptember 30-ig,
azonban a szakemberek mégis azt javasolják a
cégvezetőknek, hogy ha tudják, akkor fizessék
be az eredeti időpontig – tájékoztatta lapunkat
Nyiriné Bárdosi Mária okleveles könyvvizsgáló.
Érdemes átgondolni mire van hatással a halasz-
tás és mérlegelni, mi a cég szempontjából a leg-
jobb döntés. A kormányrendelet nem tartalmaz
olyan előírást, hogy akik a határidőt követően,

de 2020. szeptember 30-ig tesznek eleget adó-
bevallási kötelezettségüknek, azok esetében az
éves adókülönbözet befizetése, illetve vissza-
igénylése a bevallás benyújtásával egyidőben
válna esedékessé. A jogszabály csak a befizetési
kötelezettség tekintetében tartalmaz útmuta-
tást. Amennyiben az adóév során megfizetett
adóelőleg magasabb volt a tényleges adóköte-
lezettségnél, ezen negatív különbözetet az adó-
zó továbbra is a főszabály szerinti esedékesség-
től, vagyis az adóévet követő ötödik hónap utol-
só napjától jogosult visszaigényelni.  A vállalko-
zók a lehetőségeikhez mérten törekednek arra,
hogy a hitelek és elsősorban a pályázatok miatt

lezárják az előző gazdasági évet. Az okleveles
könyvvizsgáló hangsúlyozta, hogy speciális
helyzet alakult ki a szeptember 30-ai határidő-
vel kapcsolatban, hiszen ezelőtt van egy előleg-
fizetési kötelezettség. Ezt úgy szabályozza az új
rendelet, hogy amennyiben szeptember 15-ig a
vállalkozó nem adja be a 2019. évi bevallását,
akkor a kiegészítésnek a tárgyév második félévi
előlegnek a 2018-as tényhez kell alkalmazkod-
nia, amit 15 nap múlva meg is kell fizetni. A
szakember szerint a cégek vezetőinek egyben,
az őszi hónapban nagyobb terhet jelentene ren-
dezni a tavalyi kötelezettségeiket, így azt taná-
csolja, hogy fizessék be azokat.

VÁLTOZÁSOK A VÁLLALKOZÓK
HeLyIAdÓ BefIZeTéSéBeN

A ZÖLdSZüReTRe IgéNyeLHeTő
TÁMOgATÁSRÓL

A gazdaságvédelmi akcióterv keretében már elérhető a magyar, high-
tech és zöld szuperkonstrukció, amely azért egyedülálló a magyar
gazdaságfejlesztés történetében, mert a hazai vállalkozások azonos
tartalmú, 70 százalékos támogatásintenzitású felhívásra pályázhat-
nak, függetlenül attól, hogy az ország melyik pontján működnek. Ez-
úttal tehát nemcsak a vidéki, hanem a budapesti és Pest megyei vál-
lalkozások is fejlesztési forráshoz juthatnak hatékonyságnövelő fej-
lesztéseik megvalósításához - mondta György László, az Innovációs
és Technológiai Minisztérium (ITM) gazdaságstratégiáért és szabályo-
zásért felelős államtitkára.
Az ITM közleményében kiemelte, a gazdaságvédelmi akcióterv ke-
retében meghirdetett kiírásra az 5 és 249 fő közötti munkavállalót
foglalkoztató vállalkozások nyújthatnak be pályázatot. A vállalkozá-

sok munkavállalónként 1-9 fő között 1,5 millió forintot, 10-49 fő kö-
zött 1 millió forintot, míg 50-249 fő között 500 ezer forint kaphatnak.
Cserében vállalniuk kell, hogy megtartják munkavállalóik 90 száza-
lékát.
A pályázat keretében a hatékonyságnövelő fejlesztések (eszközök,
gépek, automatizált gyártási technológiák beszerzése, digitalizáció,
energiahatékonyság) megvalósítása mellett lehetőség van képzés és
szakértői szolgáltatás, 10 százalékban bérleti díj és forgóeszköz, 1
százalékban pedig rezsiköltségek elszámolására is. A feltételesen
visszatérítendő támogatási forma előnye, hogy a kedvezményezett
vállalkozások a támogatás odaítélése után 100 százalék előleghez
juthatnak. A pályázati feltételek betartása esetén a teljes forrásmeny-
nyiség vissza nem térítendővé válik.

pÁLyÁZAT A MuNKAHeLyeK
MegTARTÁSÁHOZ



Szigorú szabályok betartása mellett tartották a
ballagási ünnepséget június 13-án a Rákóczi
Zsigmond Református Általános Iskolában. A
reggeli órákban a 8. B osztály, délelőtt pedig a
8. A vonult fel az intézmény udvarára, azért,
hogy a diákok búcsút intsenek szeretett iskolá-
juknak. A ballagók nevében Géczi Sára, valamint
Balázs Lilla mondott köszönetet a pedagógu-
soknak és a szülőknek, odaadó munkájukért. Ezt
követően Balázs Pál református lelkész, majd
Ráczné Váradi Éva igazgató osztotta meg gon-
dolatait. -- Ez az ünnepség talán nem olyan, ami-
lyenről álmodoztatok korábban, de ezért a lehe-
tőségért is hálásak lehetünk, az elmúlt hónapok
történésinek függvényében- szólt a nyolcadiko-
sokhoz az intézményvezető. Hozzátette, nagy
öröm, hogy ilyen formában is újra lehetőség nyílt
a találkozásra, hiszen az elhivatott pedagógusok
számára az egyik legnehezebb dolog a gyermek-
ek hiánya. A beszéd után kitüntetéseket adtak
át. Az iskola legrangosabb díját, a Rákóczi pla-
kettet –amit minden évben az a ballagó kap
meg, akinek tanulmányi és közösségi munkája
nyolc éven át kiemelkedő volt – idén Osvay-Sza-
bó Blanka és Osvay-Szabó Bernadett érdemelte
ki. A Kiss Attila díjat Géczi Sára vette át. A Sze-
rencsi Mezőgazdasági Zrt. által alapított elisme-
rést Daruka Balázs és Sváb Gréta kapta meg. Az
év művészetis tanulója címet a végzős növen-
dékek közül az az ígéretes tanuló kapja, aki több
művészeti ágban is kimagaslóan teljesített az
évek során. A díjat idén Stomp Bence Áronnak
ítélte meg a tantestület. A Szerencsi Tehetsége-
kért Alapítvány elismerését Géczi Lili, Balázs Lilla
és Takács Karola vette át. A Kulcsár Anita Sport-
támogató Alapítványának a kitüntetését Konyá-
ri Vivien és Varga Petra érdemelte ki. A Refor-

mátus Talentum díjat Raspotnyik Réka és Kosár-
kó Kornélia, a Diákpresbitériumban végzett
munkájáért Zöldi Virág és Leskó Dániel kapott
elismerő oklevelet. Bocskai-díjban részesült Ga-
lyas Dorka és Maksa Anett.
Az ünnepség zárásaként a ballagók felkötötték
az emlékszalagot az iskola zászlajára, majd át-
adták az elmúlt nyolc év meghatározó emlékeit
őrző időkapszulát az intézmény igazgatójának.

A Bolyai János Katolikus Általános Iskola szintén
június 13-án rendezte meg a nyolcadikosok bú-
csú ünnepségét. A ballagó osztályok külön-kü-
lön, vállukon tarisznyával, kezükben virágcso-
korral vonultak le osztálytermeikből a Kulcsár
Anita Sportcsarnok küzdőterére. A nyolcadiko-
sok búcsúbeszédét követően Gaszperné Tilman
Edina az iskola igazgatója lépett a mikrofonhoz:

– Egy olyan búcsúra érkeztünk ma mely nem
mindennapi. Ez egy rendkívüli időszak rendkí-
vüli ballagása, olyan napok, hetek és hónapok
után melyek kellő megpróbáltatásokat jelentet-
tek mindannyiunk számára. Most hosszú idő
után újra együtt lehetünk, hiszen fontos, hogy
ebben az időben is megálljunk és visszaemlé-
kezzünk az elmúlt nyolc évre. Egykor még kis-
gyermekként nagy izgalommal és várakozással
léptétek át az iskola kapuját. Teltek a hónapok
és az évek és ti gyarapodtatok tanítótok taná-
raitok és hitoktatóitok által. Formálódott a sze-
mélyiségetek, gondolkodásotok és a világhoz
való hozzáállásotok – hangzott el az igazgatói
beszédben. Ezután Szarvas Péter római katoli-
kus plébános szólt a végzős nebulókhoz, aki
gratulált a diákoknak és további sok sikert kí-
vánt a következő évekre. A rendhagyó ceremó-
nia részeként a végzősök felkötötték az emlék-
szalagot az intézmény lobogójára majd jelké-
pesen átadták az iskola krónikáját. Végül a leg-
sikeresebb tanulók kitüntetésben részesültek. A
Bolyai-díjat az iskola legeredményesebb tanu-
lójaként Béni Szilárd érdemelte ki. A Kiss Attila
díjat az iskola legsikeresebb diákja kapja, idén
Takács Jázmin Tiara vette át a kitüntetést. A
Kulcsár Anita Sporttámogató Alapítvány díját
Galambos László Szilveszter kapta. Hitéleti díj-
ban részesült Szomráki Patrik, Medzsibriczki
Aliz, Lestál Ivett, Hajdú Dávid és Gilányi Gergő.
Közösségi-díjat kapott Cseppely Martin, Papp
Martin Márk, Maczó Bence, Oleksza Zsófia, Fi-
csor Barbara, Szendrei Botond, Rakóczki Zsom-
bor, Mokri Martin, Végső Tamara Angelika és
Fazekas Bence Aurél. Kiemelkedő hitéleti tevé-
kenységéért a Goncsa láncát Lakatos Lívia ér-
demelte ki. VEA
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ReNdHAgyÓ BÚCSÚ 
AZ ÁLTALÁNOS ISKOLÁTÓL

A ballagó rákóczis diákok az iskola udvarán vonultak fel.

A bolyaisok a Kulcsár Anita Sportcsarnokban búcsúztak az iskolájuktól.



Szloboda János 1920. május 26-án született vá-
rosunkban. Érdekelte a kereszténység, ezért a
papi hitvallást választotta. A szeminárium ké-
résének eleget téve, eredeti nevét magyarosí-
totta Szerednyei Jánosra. A kassai Szent Erzsé-
bet-dómban szentelték pappá 1944. június 11-
én. Első szentmiséjét szülővárosában Szeren-
csen tartotta, majd ezután segédlelkészként
Tarcalra került.
A II. világháború győztes nyugati hatalmai és
a Szovjetunió vezetői Ausztriánál húzták meg
a választóvonalat Kelet és Nyugat között. 1945
után a szovjet csapatok magyarországi tartóz-
kodására a szövetséges hatalmak megállapo-
dása adott lehetőséget. A Szovjetunió és Ma-
gyarország közötti 1947-es békeszerződés
megerősítette, hogy a szovjet erők mindaddig
az országban maradnak, amíg Ausztriában is
állomásoznak csapataik. A szovjet hadsereg ál-
tal elfoglalt magyar területeken romeltakarí-
tásra való hivatkozással fegyveres szovjet ka-
tonák a nyílt utcáról gyűjtöttek és vittek el ma-
gyarországi civileket.
– A Királyudvarba (mai Szerencsi Járásbíróság)
gyűjtöttek össze közel 130 tarcali civilt. Néhá-
nyan az ablakokon át el tudtak szökni. Szered-
nyei János elment a szovjet parancsnokságra
hívei érdekében. Ott azt mondták neki: „Ha
annyira szívén viseli a tisztelendő úr a hívei sor-
sát, menjen maga is velük!”. A káplán két óra
haladékot kért. A plébániára ment a legszük-
ségesebb holmijáért, összecsomagolt, fogta a
hegedűjét és két óra múlva készen, mosolyog-
va beállt a hívei közé az első sorba erősítőnek,
vigasznak – mondta Nyiri Tibor.
– Bodrogkeresztúr, Mád, Monok, Tállya, Rátka,
Ond összeszedett fiataljaival együtt, a szállító
vagonok megérkezéséig, a szerencsi járásbíró-
ságon voltak bezárva. Már a fogdában felcsen-
dült Szerednyei János hegedűje, melynek dal-
lamai később is sokat vígasztalták a kétségbe-
esett, remény vesztett magyar embereket. A
vonatok 1945. január 31-én indultak el, a vago-
nokban nem volt fűtés. Tizenhét napi utazás
után érkeztek meg a szovjet munkatáborokba,
ami a 7144/1223 számú láger volt Vorosilovka
közelében, Ukrajna keleti részén található. A
bányában kellet dolgozniuk, közel ezren voltak
ott. Szerednyei Jánost is bányásznak osztották
be a Lenin bányában, ahol 400 méteres mély-

ségben dolgozott rossz körülmények között. A
rabszáma 542 volt. Az erős, egészséges ember
mindig az élen járt. Nem kért könnyebb mun-
kát vagy megkülönböztetést – meséli a polgár-
mester. 
Papi hivatásához hűen igazi lelkipásztorként vi-
selkedett a foglyok között. Titokban misézett,
gyóntatott, gondozta a betegeket. Falubelije –
Kosárkó Lajos – súlyos beteg lett, feladta neki
a szent kenetet, meggyóntatta, megáldoztatta.
Ez lelki vigaszt nyújtott nem csak a haldokló-
nak, hanem neki is. Akkor azt mondta: „Ha
csak azért jöttem volna, a Szovjetunióba, hogy
ezt megtehessem, máris volt értelme, hogy itt
legyek!”
– Szerednyei János nem-
csak bíztató szóval tartot-
ta a lelket híveiben, de
elővette hegedűjét is,
amin sokat játszott. Szün-
telenül mosolygott, tré-
fált. A tábor vezetősége is
elismerte teljesítményét,
ezért kapott egy fekete
szövet „oroszka” ruhát.
Az éhség és a túlhajszolt,
embertelen körülmények
között végzett bánya-
munka azonban felőrölték
minden erejét. 1947. július
25-én délután készültek
műszakváltásra. A káplán
ekkor már nagyon legyen-
gült fizikai állapotban
volt. Másnap éjfél után,
fél kettő körül a hatalmas
újonnan feltárt négyes
bányából jött fel társaival.
Túldolgozták a munka-
időt, ezért nagyon elfá-
radtak. Hárman ültek a
csillén, aminek a drótkö-
tele azonban elszakadt és
Szerednyei János lezuhant
a mélységbe, ahol ször-
nyethalt. János atyát át-
szállították a halottas
házba, ahol 48 óráig tar-
tották. Ez alatt az idő
alatt a lágerben mindenki

róla beszélt. Tisztelete nagy volt nemcsak a lá-
gerlakók, hanem az őrök és a helyiek között is.
János atya közel 100 fogoly közül egyedül ré-
szesült koporsós temetésben – meséli Nyiri Ti-
bor. Az ott gyűjtött pénzéből vásárolt fekete
ruhájába öltöztette fel barátja, a tarcali posta-
kiadó Nagy István. Rabtársa, Patrik József te-
mette el. Nagyon szép júliusi vasárnap volt,
akik nem dolgoztak aznap kimehettek a teme-
tésére. Verseit és hegedűjét – 33 hónap után –
rabtársa, keresztapjának a leánya, Örkényi Ilona
hozta haza a Don-medencéből. 
Tiszteletére 1991. október 12-én: „Senki sem
szeret jobban, mint aki életét adja barátaiért.
Szerednyei János áldozópap emlékére, aki szí-
vében hordozza az Úr törvényét. Önfeláldozón
ment híveivel a Szovjetunióba, ahol 1947. július
26-án halt meg. Szeretettel a tarcali római ka-
tolikus egyházközség, 1991.” szöveggel már-
ványtáblát avattak a tarcali római katolikus
templomban.

Hősnek nevezhetjük az olyan embereket, akik önzetlenül valaki másért, ha kell
az életüket is feláldozzák. Ilyen Szerednyei János története, aki 100 évvel ezelőtt
született Szerencsen. Önként jelentkezett a Málenkij robotra, hogy vigaszt nyújt-
son az elhurcoltaknak – meséli Nyiri Tibor polgármester, aki sok háttéranyagot
olvasott a történetről.
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egy SZeReNCSI SZüLeTéSŰ HőS
IgAZ TÖRTéNeTe



Már régóta gondot okoz a városban a közterü-
leteken elhelyezett szelektív hulladékgyűjtő szi-
getek rendeltetéstől eltérő használata, ugyanis
ismeretlen személyek a szelektív hulladék gyűj-
tésére kihelyezett tároló edények mellé külön-
féle háztartási és kommunális hulladékokat he-
lyeznek el. 
Ezekben az esetekben Szerencs Város Önkor-
mányzata és a rendőrség közös erőfeszítésének
köszönhetően az utóbbi néhány napban több
személy került a hatóság látókörébe, akikkel
szemben szabálysértési bírságot szabtak ki.
A másik jellemző probléma, hogy egyesek a te-
lepülések külterületeire szállítják a fölöslegessé
vált háztartási eszközöket, bútorokat, haszná-
lati tárgyakat, építési törmeléket.

Illegális szemét elhelyezését tapasztaljuk a te-
lepülésekről kivezető útszakaszok mellett, az
árkokban, használaton kívüli kőbányákban, de
extrém esetben virágzó repcetáblában is.
Ilyen esetek történtek az elmúlt napokban Sze-
rencs, Megyaszó és Rátka települések külterü-
letein is, ahol beazonosításra kerültek a szemét-
lerakó személyek, akikkel szemben a rendőrség
büntető eljárást kezdeményezett. 
Amennyiben a hulladék az emberi élet, testi ép-
ség, egészség, a föld, a víz, a levegő vagy azok
összetevői, illetve élő szervezet egyedének ve-
szélyeztetésére is alkalmas, már súlyosabban
büntetendő természetkárosítás bűncselekmé-
nyét valósítja meg a jogellenes szemétlerakó.
A rendőrség az önkormányzatokkal közösen a

jövőben is tervez külterületi szolgálatokat, és
technikai eszközöket is igénybe vesz az illegális
szemétlerakások megelőzésére és felderítése
érdekében.
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Az elmúlt időszakban Szerencsen és vonzáskörzetében több olyan esettel talál-
koztunk, amikor az állampolgárok nem a jogi és erkölcsi szabályoknak megfele-
lően helyezik el a háztartásukban keletkezett különféle hulladékokat – tájékoz-
tatott lapunk megkeresésére a Szerencsi Rendőrkapitányság.

BíRSÁg A TeRMéSZeTKÁROSíTÓKNAK

A hulladékudvarok igénybevételére minden olyan magánszemély jogo-
sult, akit a BMH Nonprofit Kft. fogyasztóként nyilvántart. A hulladékud-
varba való beszállításkor az ingatlanhasználónak kötelező bemutatnia
személyi igazolványát, lakcímkártyáját, valamint az utolsó befizetésről
szóló bizonylatot, amely igazolja, hogy a közszolgáltatási díj megfizetésre
került az NHKV Zrt. felé. A háztartásban keletkezett beszállítható hulla-
dékok köre a következő: Nem veszélyes hulladékok, ide tartozik az épí-

tési, bontási törmelékek (tégla, cserép, kerámia, beton, föld és kövek, il-
letve ezek keveréke); termékként tovább nem használható gumiabron-
csok; papír és karton, üveg, műanyag-flakon, fólia; zöldhulladék: nyese-
dék, gallyak, fű, lombok, egyéb fahulladékok, nagydarabos hulladékok
(bútorok, nagyméretű felújítás után megmaradó lomok, háztartási tár-
gyak és berendezések pl. műanyagkád, kézmosó, elhasznált konyhai esz-
közök), elektromos és elektronikai hulladékok (hűtő, tévé, rádió, kis mé-
retű háztartási készülékek); fémek és fém csomagolási hulladékok (alu-
mínium doboz, sárga- és vörösréz, vas és acél stb.),sütőolaj. Ezekből a
hulladéktípusokból negyedévente 250 kg szállítható be ingatlanonként.
Veszélyes hulladék elhelyezésére is lehetőség van úgy mint, a szárazelem,
akkumulátor, festék- és lakkmaradékok csomagolóeszközeikkel együtt,
használt motorolajok, azok csomagolásai, növényvédőszer-maradékok,
fénycső és izzó. Ezekből évente 100 kg vihető be ingatlanonként. A meny-
nyiségi korlátozás alól kivételt képeznek az elkülönítetten gyűjtött cso-
magolási (papír, karton, PET palack és PE fólia, valamint üveg- és fém-
hulladékok), melyekből korlátlan mennyiség adható át a hulladékudvar-
ban. A beszállított hulladékot minden esetben külön válogatva kell és le-
het elhelyezni a hulladékudvarban. A különböző hulladéktípusok külön-
külön konténerbe kerülnek. Olyan hulladékot is bevihetnek az ingatlan
tulajdonosok, amit a házhoz menő lomtalanítás alkalmával nem helyez-
hetőek ki. A hulladék udvar igénybevételével jelentősen visszaszorítható
az illegális szemétlerakások száma, azonban ehhez a lakosság együtt-
működése és hajlandósága elengedhetetlen. Jelenleg a szerencsi hulla-
dékudvarba körülbelül 20 és 50 közötti fő él a lehetőséggel, így a kihasz-
náltság magas. Leggyakrabban építési-bontási törmeléket, elektronikai
hulladékot, lom és zöldhulladékot, valamint festéket szállítanak be az in-
gatlanhasználók a szerencsi létesítménybe. A természet megóvás min-
denkinek közös érdeke ezért ne károsítsuk környezetünket, szemetelés-
sel, hanem használjuk ki a szerencsi hulladékudvar nyújtotta opciókat,
és a feleslegessé vált dolgainkat ide helyezzük el.

TÁJéKOZTATÓ A HuLLAdéKudVAR
HASZNÁLATÁRÓL

Az utóbbi időszakban visszatérő problémaként merült fel az
illegális szemétlerakás Szerencsen és környékén. Aki nem
az arra kijelölt helyre teszi le a hulladékot amellett, hogy
bűncselekményt követ el, súlyosan károsítja a természetet
is. Ezért fontos felhívni a figyelmet, hogy van lehetőség nagy
mennyiségű szemét elhelyezésére városunkban, a szerencsi
hulladékudvarban. 
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Megújultak az egynapos sebészet műtőjének falai és mennyezetei a sze-
rencsi Egyesített Szociális és Egészségügyi Intézetben. – A festésre azért
volt szükség mert június 6-ától ismét tervezzük a műtéteket – tájékoztatott
Bobkó Géza. Az igazgató főorvos ehhez hozzátette: próbáljuk bepótolni
azokat a műtéteket, amik a veszélyhelyzet miatt elmaradtak. Ezek főként
fül-orr-gégészeti, szemészeti, ortopéd beavatkozások. A műtőhelyiségek
állapota – főleg a mennyezet, egy korábbi beázás miatt már – renoválásra
szorult. A kivitelezést a Linép Team Kft, végezte el közel négyszázezer forint
értékben, amit intézménynek egyfajta ajándékként adtak át, amiért hálásak
vagyunk. Köszönetemet fejezem ki Smál Józsefnek és csapatának – emelte
ki Bobkó Géza. A műtők mellett a recepció környéki mennyezetet is kija-
vították a szakemberek. A felújítások után következik az alapos takarítás
és a fertőtlenítés. A főorvos hozzátette, hogy a szakrendeléseken az elő-
írások betartásával fogadják a betegeket.

MŰTőfeSTéS AJÁNdéKBA

Áder János köztársasági elnök június 17-én délután aláírta a veszély-
helyzet visszavonásáról és az átmeneti időszak szabályairól szóló két
törvényt, és el is rendelte ezek kihirdetését. A Magyar Közlönyben még
aznap éjfél előtt megjelent a veszélyhelyzet megszüntetéséről szóló
rendelet, így véget ért a különleges jogrend Magyarországon. Az új sza-
bályok között már nincsenek megszabott időkorlátozások a bolti vá-
sárlásokra. Ezentúl 9 és 12 óra között már a 65 év alattiak is vásárol-
hatnak az élelmiszerüzletetekben, drogériákban, piacokon és gyógy-
szertárakban. A tömegközlekedési eszközön, valamint az üzletben tör-
ténő belépéskor a szájat és az orrot eltakaró maszkot, sálat, kendőt
azonban továbbra is viselni kell. A maszk a vendéglátóhelyek zárt tere-

iben a személyzetnek is kötelező marad. Az önkormányzatok júliustól
ismét szedhetnek parkolási díjat, ugyan Szerencsen a várakozás ingye-
nes, azonban nagyobb városokban már nem szabad megfeledkezni er-
ről, mert ellenkező esetben jelentős többletköltséggel számolhatunk. A
rendezvényeket tiltó és korlátozó előírások túlnyomó részét eltörlik.
Ilyen enyhülés a zenés rendezvényekre vonatkozó szabályok módosítá-
sa: 500 fő alatt már tartható koncert, kisebb zenés rendezvény. Az ennél
nagyobb főt számláló tömegrendezvények augusztus 15-ig továbbra is
tiltva vannak. A lejárt okmányok 180 napig még érvényesek maradnak
a veszélyhelyzet megszűnésével. Az Operatív Törzs továbbra is meg-
marad, ugyanis nem kizárt a járvány második hullámának az érkezése.

A Szerencsi Horgász Egyesület visszamenőleg megkapta a haszonbérleti
szerződést 2020. január 1-jétől 2030. december 31-ig. A Hármas-tó egy úgy-
nevezett vízátfolyásos rendszernek köszönhetően a Szerencs-patakból fo-
lyamatosan kapja a friss oxigéndús vizet. Az egyesület az éven még nem
állít ki területi engedélyt, ám ettől függetlenül állami horgászjeggyel már
horgászható a tó. – Jók a visszajelzések a Hármas-tavat illetően, ezt első-
sorban egy családi, nyugodt horgászhelynek szeretnénk kialakítani, ahol
bátran gyakorolhatnak kezdő horgászok és gyerekek is. A szerencsiek részére
a horgásztó közel van, könnyen megközelíthető, tiszta és rendezett környe-
zet várja a horgászni vágyókat – mondta Honfi László, az egyesület elnöke.
Jelenleg még nincs sok hal a tóban, és a telepítésre is várni kell egy kicsit,
ez az egyesület tervei szerint ősszel fog megvalósulni, amikor is 3 mázsa hal
kerül majd a tóba.

MegSZŰNT A VeSZéLyHeLyZeT

MÁR HORgÁSZHATÓ
A HÁRMAS-TÓ

A Szerencsi Rendőrkapitányság Közlekedésrendészeti Osztály járőrei foko-
zottan ellenőriznek az elmúlt időszakban felújított szerencsi Rákóczi és Be-
kecsi úton. Az eddigi tapasztalat szerint több gépjárművezető nem tartja be
a sebességhatárt, gyorsan hajt, ami balesetveszélyes, ezért gyakrabban szá-
míthatnak a sofőrök sebességmérésre. Emellett nagyobb figyelmet fordíta-
nak a rendőrök a zebráknál a szabályok betartására a gyalogosok bizton-
ságos áthaladása, a balesetek megelőzése érdekében – tájékoztatta lapun-
kat Görcsös Lajos alezredes, osztályvezető.

ReNdőRI eLLeNőRZéS
A SZeReNCSI főuTCÁN



SzerencSi PolgármeSteri Hivatal
Cím: 3900 Szerencs, Rákóczi út 89. Tel.: (47) 565-200. A hivatal ügyfél-
fogadási ideje: hétfő: 8–12 óráig, szerda: 8–12 és 13–16 óráig, péntek:
8–12 óráig.
Fogadóórák: Nyiri Tibor polgármester: minden szerdán 14 órától, elő-
zetes időpont-egyeztetéssel: Tel.: (47) 565-202. 
Dr. Barva Attila jegyző: minden páros hét szerdáján 8–12 óráig.

HáziorvoSi rendelők
I. számú háziorvosi rendelő: Rendel: Dr. Rohály Judit háziorvos, főorvos.
Cím: 3900 Szerencs, Jókai út 2. Tel.: (47) 362-590. Rendelési idő: hétfő
12–16 óráig, kedd–péntek: 8–12 óráig.
II. számú háziorvosi rendelő: Rendel: Dr. Móré László háziorvos. Cím:
3900 Szerencs, Rákóczi út 51. Tel.: (47) 362-225. Rendelési idő: hétfő–
kedd: 8–12 óráig, szerda: 14–17 óráig (Ondon 9–12 óráig), csütörtök–
péntek: 8–12 óráig.
III. számú háziorvosi rendelő: Rendel: Dr. Sütő Szilveszter háziorvos,
főorvos, szakfelügyelő főorvos. Cím: 3900 Szerencs, Rákóczi út 51. Tel.:
(47) 362-638 (asszisztens), (47) 560-016 (főorvos). Rendelési idő: hétfő–
szerda: 8–12 óráig, csütörtök 13–16 óráig, péntek: 8–12 óráig.
IV. számú háziorvosi rendelő: Rendel: Dr. Gál Tamás háziorvos. Cím:
3900 Szerencs, Rákóczi út 75. Tel.: (47) 361-203. Rendelési idő: hétfő–
kedd: 8–12 óráig, szerda–péntek: 13–16 óráig. (Dr. Spak László után be-
töltetlenül maradt praxisban a háziorvosi rendelést ideiglenes Dr. Gál Ta-
más látja el.)
V. számú háziorvosi rendelő: Rendel: Dr. Gál Tamás háziorvos. Cím:
3900 Szerencs, Rákóczi út 75. Tel.: (47) 305-252. Rendelési idő: hétfő–
kedd: 8–12 óráig, szerda–péntek: 13–16 óráig.

gyermekorvoSi rendelők
I. számú házi gyermekorvosi rendelő: Rendel: Dr. Bodosi Csilla házi
gyermekorvos. Cím: 3900 Szerencs, Rákóczi u. 51. Tel.: (47) 362-612. Ren-
delési idő: hétfő: 13–16 óráig, kedd: 8–11 óráig, szerda: 13–16 óráig, csü-
törtök: 8–11 óráig (tanácsadás 11–12 óráig), péntek 8–11 óráig.
II. számú házi gyermekorvosi rendelő: Rendel: Dr. Bobkó Géza házi
gyermekorvos, főorvos. Cím: 3900 Szerencs, Rákóczi u. 51. Tel.: (47) 361-
547. Rendelési idő: hétfő: 8–12 óráig, kedd: 13–16 óráig (tanácsadás: 10–
12 óráig), szerda 9–12 óráig, csütörtök: 13–16 óráig, péntek 9–12 óráig.
Gyermekszakrendelés a rendelési időben. Szerencs, Ondi út 12. alatt hét-
fő–péntek: 17–18 óráig.

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

SzerencSi rendőrkaPitánySág
Székhely: Szerencs, Bekecsi út 10. Telefonszám: +36-47/563-340. Központi
segélyhívó: 112, 107. Központi elektronikus levélcím: szerencsrk@bor -

sod.police.hu. Az ügyfélfogadás rendje: engedély ügyekben munkanapo-
kon minden héten hétfőn és szerdán 8-15.30 óra között, szabálysértési
ügyekben munkanapokon minden héten kedden és csütörtökön 8-15 óra
között, egyéb ügyekben munkanapokon hétfőtől csütörtökig 7.30-16 óra
között, pénteken 7.30-13.30 óra között, panasz és közérdekű bejelentés-
ek tekintetében a nap 24 órájában. Kapitányi fogadónap: minden hónap
első hétfőjén 9-12 óra között.

Földgáz ügyintézéS SzerencS
Cím: 3900 Szerencs, Rákóczi út 62-66. (Posta). Nyitvatartás: szerda: 8–
16 óráig, csütörtök: 10–18 óráig, péntek: 8–16 óráig.

ügyeleteS gyógySzertárak
SZERENCS GYÓGYSZERTÁR
Június 29. – július 5. és július 27. – augusztus 2.: Cím: Szerencs, Gyár
út 40. (Tesco Áruház). Telefon: (0647) 560-302, (0647) 560-303. Nyitva
tartás: hétfő-szombat: 8-20 óráig, vasárnap: 8-16 óráig. Zárt ajtó melletti
ügyelet: hétfő-szombat: 20-22 óra, vasárnap: 16-22 óra. Készenlét: Na-
ponta 22 órától a másnap reggeli nyitásig. (Orvosi ügyelet igénye sze-
rint.)

CENTRUM GYÓGYSZERTÁR
Július 6-12.: Cím: Szerencs, Rákóczi út 75. Telefon: (0647) 362-054. Nyitva
tartás: hétfő-péntek: 8-20 óra, szombat-vasárnap: 8-16 óra. Zárt ajtó mel-
letti ügyelet: hétfő-péntek: 20-22 óráig, szombat-vasárnap: 16-22 óráig.
Készenlét: Naponta 22 órától másnap reggeli nyitásig. (Orvosi ügyelet
igénye szerint.)

OROSZLÁN GYÓGYSZERTÁR
Július 13-19.: Cím: Szerencs, Bekecsi út 8. Telefon: (0647) 361 433. Nyitva
tartás: hétfő-péntek: 8-19 óráig, szombat-vasárnap: 8-14 óráig. Zárt ajtó
melletti ügyelet: hétfő-péntek: 19-22 óráig, szombat-vasárnap 14-22 óra.
Készenlét: Naponta 22 órától a másnap reggeli nyitásig. (Orvosi ügyelet
igénye szerint.)

ALBA GYÓGYSZERTÁR
Július 20-26.: Cím: Szerencs, Rákóczi út 102. Telefon: (0647) 361-530.
Nyitva tartás: hétfő-péntek: 8-17 óra, szombat-vasárnap: 8-12 óra. Zárt
ajtó melletti ügyelet: hétfő-péntek: 17-22 óra, szombat-vasárnap: 12-22
óra. Készenlét: Naponta 22 órától másnap reggeli nyitásig. (Orvosi ügyelet
igénye szerint.)
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A fekete áfonya a hangafélék családjá-
ba tartozó gyümölcstermő nö-

vény. Termését és levelét a né-
pi gyógyászat is felhasználja.

Népies nevei: havasi
meggy, boronyica. Az
erdélyi havasok jelleg-

zetes gyümölcse. A Fel-
vidéken is gyakori. Borsó

nagyságú, hamvaskék ter-
mése vadas ételek híres ízesí-

tője. Savanyú talajú tölgyesek és
bükkösök lakója, de behúzódik az ültetett fenyvesek szélére

is. A sekély, savanyú talajú erdőkben általában csoportosan-tömegesen jelenik
meg. Alacsony növésű gazdagon elágazó félcserje. A teljesen beérett bogyó-
kat augusztusban és szeptemberben szedik. Szedésre optimális napszak a
délután, száraz, meleg napokon. Gyümölcse közkedvelt lekvár; gyümölcsle-
vesek, gyümölcssaláták alapanyaga, sütemények ízesítője, tölteléke. Legfon-
tosabb összetevői többek között az antioxidánsok: A kékes-piros színt adó
antociánok, proantociánok, leukoantociánok, flavonolok és származékaik. A
frissen szedett fekete áfonya 100 grammja mintegy 400 mg antocián-szár-
mazékot tartalmaz. Az antociánok serkentik a kollagénszintézist, ami a kö-
tőszövetek és bőr egészségéhez, üdeségéhez elengedhetetlenek. Antibak-
teriális és keringést serkentő hatásuk is van. Serkentik az immunrendszeri vé-
dekezést. Az antocián szabadgyökfogó hatása miatt szemvédő. A szervezet
minden pontján serkenti a kapilláris erek vérellátását, s mint ilyen, a szemfe-
nék érhálózatát épen tartva közvetetten és közvetlenül is segít az ideghártya
regenerálódásában. Az áfonyalekvár a mai képernyőt bámuló emberek sze-
mének is nagy hasznára lehet, valamint a cukorbetegek retináját is védi. E
hatáshoz nagy dózisban van szükség e hatóanyagokra, ezért gyógyszertárban
koncentráltan, kapszulákban is kapható. A népi gyógyászat cukorbetegség
elleni szerként is számon tartja. Lassítja a szervezet öregedését. Az Alzhei-
mer- és Parkinson-kór kialakulásának megelőzése érdekében is érdemes fo-
gyasztani. Nyugodtan fogyasszuk nyersen, minél többet. A gyümölcséből ké-
szült tea vagy főzet kedvező cukorbetegeknek, szél- és vizelethajtásra való,
segíti a bélflóra egyensúlyának megtartását, védi, ellenállóvá teszi a bélnyál-
kahártyát, megelőzi az emésztési zavarokat, bélhurutot, bélfertőzéseket.
Gyulladás gátló hatású hólyaghurut esetén.

Az orvosi angyalgyökér a
zellerfélék családjába tar-
tozó gyógy-, és fűszernö-
vény. Népies neve: angyal-

fű, angyalgyökér, angyeli-
ka, angelika. Európa maga-

sabb hegyvidékein és Észak-Eu-
rópában honos, hazánkban is termesz-

tett (helyenként kivaduló) kétéves növény, gyö-
kerét már a középkori kolostorok kertjében ter-
mesztették és használták fűszerként. A növény
levele és gyökere saláták, főzelékek, mártások íze-
sítője. Egyes országokban a növény szárát cukor-
ban főzve kandírozzák, és tápszerként fogyaszt-
ják. Különlegesen kellemes, aromás illata és édes-
késen kesernyés íze miatt likőrök, gyomorkeserűk

alapanyaga. Illóolajat, angelikasavat, cukrot, ke-
serű anyagot tartalmaz. Gyökerét ősszel fagy-
mentes időben szedik ki, majd arasznyi darabokra
vágva, felhasítva, vagy szeletelve, szellős helyen
szárítják. Az angelikagyökeret felhasználják még
teakeverékek, vizelethajtó borok, étvágyjavító,
szélhajtó, izzadást megszüntető, idegerősítő

gyógyteakeverék készítésénél. A gyomor- és bél-
problémákkal küszködők étrendjének értékes fű-
szere. Hatékonyságát tekintve a hagyományos
népgyógyászat és az orvostudomány megegye-
zik, a VIII. Magyar Gyógyszerkönyvben Angelicae
radix néven hivatalos növényi hatóanyagként sze-
repel. Vitelki László Gyógynövénybolt

Legutóbbi játékunk megfejtése: A kisvirágú füzike virágai júliusban nyílnak. A beküldők

közül Kalináné Szűcs Szilvia, Szerencs, Ondi út 1/B. szám alatti olvasónk a Szerencsi Gyógy-

növénybolt (Szerencs Rákóczi út 108.) ajándékcsomagját nyerte. Az ajándékutalvány átvehető

a Szerencsi Polgármesteri Hivatal recepcióján. Új kérdésünk: Hol honos az angelika? Megfej-

téseiket július 10-ig postázzák címünkre (3900 Szerencs, Rákóczi út 89.) vagy adják le a Pol-

gármesteri Hivatal recepcióján.
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A HéT gyÓgyNÖVéNye: AZ ANgeLIKA

Rovatunkban ezúttal az áfonyás-fehércsokis sajttorta elkészíté-
sének módját ismertetjük meg olvasóinkkal. 
Hozzávalók az alaphoz: 10 dkg keksz és 5 dkg olvasztott vaj. A krém-
hez: 15dkg fehércsokoládé, 10 dkg mascarpone, 250 ml habtejszín, 1 evő-
kanál vanília kivonat. Az öntethez 20 dkg áfonya, 1 ek. cukor, 2 ek. víz. 
Elkészítése: Mindenekelőtt vegyük ki a hűtőből a mascarponét.
Először apróra tördeljük a fehér csokit, és gőz fölött megolvasztjuk. (Alsó
edényben forr a víz, a felső edényben olvad a csoki.) Ha kész, időnként
megkevergetve hagyjuk kihűlni. Most elkészítjük a kekszalapot: a kekszet
megdaráljuk (vagy eleve darált keksszel dolgozunk), és jól összekeverjük
a puha vajjal. Olyan állagúnak kell lennie, hogy összeálljon "homokgom-
bóccá". Ha nem áll össze, akkor tehetünk bele még egy kis tejet. Ha elé-
gedettek vagyunk az állagával, nyomkodjuk bele egy kapcsos tortaforma
aljába. Verjük fel a tejszínt kemény habbá. A most már szobahőmérsék-
letű mascarponéba keverjük bele az olvasztott csokit a vaníliakivonattal
együtt. Ha ez megvan, akkor óvatosan forgassuk bele a tejszínhabot is.
(Először a hab harmadát simán belekeverjük, ezzel fellazítjuk, majd a
kétharmadát óvatos mozdulatokkal beleforgatjuk). Most megkóstoljuk.
Adhatunk hozzá egy csipet sót, és ha nem elég édes az ízlésünknek, ke-
verhetünk bele egy kis porcukrot, de azért számítsuk hozzá, hogy az
öntet édes lesz a tetején. Simítsuk bele a krémet a tortaformába, jól
egyengessük el, csapkodjuk a pulthoz, hogy elterüljön és feljöjjön a le-
vegő, ha szorult bele. Tegyük a hűtőbe. Végül elkészítjük az áfonyaön-
tetet. Az áfonya felét a cukorral és a vízzel feltesszük forrni. Egy kicsit
megrottyantjuk, addig, amíg a gyümölcs meg nem puhul. Levesszük a
hőforrásról, villával összetörjük a gyümölcsöt. Ha akarjuk, átpasszíroz-
hatjuk, de egyáltalán nem muszáj. Az öntetet csak tálalás előtt tesszük
a tortára, a tetejére pedig rászórjuk a friss áfonyákat.

ReCepTKLuB: eZT SüSd Meg!

SüTéSNéLKüLI SAJTTORTA
AZ IMMuNeRőSíTő

feKeTe ÁfONyA 



Az egyik legfontosabb a kalcium, ami a fogak
és a csontok épségéért felel, de szerepe van az
izmok és az idegrendszer működésében és a
vérnyomás szabályozásában is. A kalcium az
emberi szervezetben legnagyobb mennyiség-
ben megtalálható ásványi anyag, hiszen a
csontok tömegéből 0,75-1,2 kg tiszta kalcium.
A kalcium-foszfát kristályok adják a csontok és
a fogak keménységét, amíg a szabadon mara-
dó kalciumnak döntő fontossága van az izmok,
az idegrendszer, a véralvadás és néhány enzim
működésében. Az összetétel és a felszívódás
szempontjából a legjobb kalciumforrásaink a
tej és a tejtermékek. Növényi eredetű élelmi-
szereinkből a kalcium kevésbé hasznosul, de
van például a sötétzöld leveles zöldségekben,
a hüvelyesekben és az olajos magvakban is. Hi-
ányában a gyermekeknél a fejlődés, kifejezet-
ten a csontok növekedésének zavara, mentális
zavarok, az idegrendszer és az izmok fejlődé-
sének problémái léphetnek fel. Felnőtteknél
izomgöcsök, a csontok törékennyé válása, ko-
rai csontritkulás alakulhat ki. A gyermekek még
növésben vannak, folyamatosan fejlődik a
csontozatuk, ezért náluk kiemelten figyeljünk
a megfelelő kalciumellátottságra. 
A magnézium többek között az ideg- és izom-
rendszer, valamint a szív megfelelő működésé-

ért felelő ásványi anyag, melyhez kifejezetten
élvezetes étkezéssel hozzájutni, hiszen legfőbb
forrásai például, a teljes kiőrlésű, teljes értékű
gabonák, a hüvelyesek, az olajos magvak, az
étcsokoládé és a banán is. Ha azonban kevés
magnézium kerül a szervezetünkbe, olyan kel-
lemetlenségekkel járhat, mint a fáradékonyság,
idegrendszeri problémák, ingerlékenység és az
anyagcsere-zavarok, szerepelhet a tünetek kö-
zött az izomgörcs és a hányinger is. 
A vas is egy nagyon fontos ásványi anyagunk,
hiszen az oxigént szállítja a vérünkben. Hiánya
vérszegénységet okoz. Látható tünetként a vas-
hiányos ember sápadt, fáradékony és szellemi
képességei csökkennek, hajhullás is jelentkezhet.
A vas hasznosulását érdekes módon a szerve-
zetben már meglévő vas mennyisége is szabá-
lyozza: ha a vasszint elegendő, kevesebb szívó-
dik fel, ha kevés, akkor a szervezet törekszik rá,
hogy több vasat tudjon felvenni a táplálékokból.
A vas az állati eredetű élelmiszerekből jobban
hasznosul, mint a növényekből, viszont a C-vi-
tamin jelenléte segíti a felszívódását. Több olyan
tényező is van, ami rontja: a már említett C-vi-
tamin hiányán kívül a teákban található csersa-
vak, a gabonafélékben lévő fitátok és az egyéb-
ként magas vastartalmú sóskában, spenótban
lévő oxalátok, amelyek oldhatatlan vegyületet
képeznek a vas egy részével és nem engedik fel-
szívódni. Az, hogy a kiegyensúlyozott táplálko-

zásban mindennek megvan a maga szerepe –
persze a megfelelő mennyiségben és arányban
– mi sem bizonyítja jobban, minthogy a vörös
húsok több vasat tartalmaznak, mint a fehérek
és a máj is kiemelt vasforrás. Fogyasszuk ezeket
az érvényben lévő táplálkozási ajánlásnak, az
OKOSTÁNYÉR®-nak megfelelő mennyiségben
és rendszerességgel, friss zöldségekkel vagy gyü-
mölcsökkel együtt, hiszen ezek C-vitamintartal-
ma segíti a vas felszívódását.
A cikk a szerencsi GYERE® Program szak-
mai irányítójának, a Magyar Dietetikusok
Országos Szövetségének lektorálásával
jött létre. A program a Nestlé az Egészsé-
ges Gyerekekért támogatásával valósul
meg.
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A változatos, minden élelmiszercsoportot megfelelő arányban tartalmazó étrenddel (OKOSTÁNYÉR®) tehetünk a leg-
többet azért, hogy minden ásványi anyagot elegendő mennyiségben vigyünk be a szervezetünkbe és megelőzzük a
hiánytünetek, -betegségek kialakulását. Étrend-kiegészítőket akkor szükséges alkalmaznunk, ha orvosunk vagy die-
tetikusunk javasolja személyre szabottan valamilyen fokozott igény kielégítése érdekében. Nézzünk meg néhány ás-
ványi anyagot részletesebben, hogy ezek mire valók és milyen élelmiszerekből tudjuk fedezni a szükségletünket!

MIéRT fONTOSAK AZ ÁSVÁNyI ANyAgOK 
TÁpLÁLKOZÁSuNKBAN?



Helyesbítés
A Szerencsi Hírek előző lapszámában, a 4. oldalon található „Katonás rend az idősek
otthonában” című cikkünkben tévesen jelent meg a fertőtlenítőszer készletekre vo-
natkozó adat, ugyanis nem két napra, hanem két hónapra elegendő mennyiségű
fertőtlenítőszer áll a Szerencsi Idősek Otthona rendelkezésére. Az elírásért ezúton
is elnézést kérünk. (A Szerk.)

Hosszú hónapok kihagyása után ismét megnyit-
hatta ajtaját a Szerencsi Művelődési Központ és
Könyvtár. Az olvasni vágyók június 16-tól láto-
gathatják az intézményt, szigorú szabályok be-
tartása mellett. A belépést követően kötelező a
kézfertőtlenítés, a szájmaszk használata, vala-
mint a 1,5 méteres védőtávolság betartása. A
visszavitt könyvek 72 órára karanténba kerülnek
és ezután lehet őket újra kölcsönözni – adott
tájékoztatást Gergely László az intézmény igaz-

gatója. Hozzátette: a könyvtár állományát folya-
matosan frissítik, a kivont könyvekből pedig vá-
sárt rendeznek. Legutóbb június 12-én tartottak
különleges akciót, aminek nagy sikere volt, hi-
szen több mint 300 kötet talált gazdára. A vá-
sáron befolyt összegből a felnőtt könyvtár vilá-
gító berendezéseit korszerűsítik majd. Legköze-
lebb ősszel terveznek hasonló eseményt. A
könyvtár keddtől-péntekig 8-17 óráig szomba-
ton pedig 8-14 óráig várja a olvasni vágyókat.

megéneklem Szerencset
Van egy város a Zempléni-hegyek mellett,
Hol hős Rákócziak írtak történelmet.
Várfalak árnyékában sok kuruc él itt,
Ahol a magyar szót legszebben beszélik.
Felcsendül fülemben a tárogató hangja,
Imára hívogat négy templom harangja.
Messzi földeken ismert a két pincesor,
Hol veretes hordókban érik már a bor.
E helyen változott cukorrá a répa,
S mártjuk nyelvünket ízes csokoládéba.
Templom mélyén nyugszik egy híres szarkofág,
Imába foglalja nevét Magyarország
Nekünk a hálás utódoknak sokat mond,
Kinek csontjait látjuk: Rákóczi Zsigmond.
E városban kétszer járt Petőfi Sándor,
A tizenkilencedik századi vándor.
Nevezetes országgyűlést tartottak itt,
Fejedelemmé választották Bocskait.
Hol a síkság és a lanka ölelkezik,
Hol szorgos parasztok kapálnak tengerit,
Hol komor bika kolompja vezet gulyát,
Hol bús pásztorgyerek szólaltat furulyát,
Hol a kisdedeket úgy becézik: pulya,
Itt épült Szerencs: a Hegyalja kapuja.
Itt élek, hol a harminchetes út vezet,
Hol legmesszebbre tekint az emlékezet.
Árpádék midőn Vereckénél
bejöttek,
Szerencsen megálltak, kicsit elidőztek.
Szeretek itt élni, szeretek igazán,
Ez a föld az én páratlanul szép hazám.

Dr. Gaál Ernő
Szerencs. 2020. május 24- én.
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KINyITOTT A KÖNyVTÁR

Általános iskoláit szülőfalujában, Göncön vé-
gezte. 1957-ben az akkori nevén a sárospataki
II. Rákóczi Ferenc Gimnázium tanulója lett. Szü-
lőszerető és -tisztelő volt. Édesapját hamarabb
elvesztette, idős édesanyját évekig ápolta,
gondozta, több hónapon át járt mindennap
Göncre.
A gimnáziumban csendes, szerény, alkalmaz-
kodó, jó tanuló volt. Kollégiumi társaival na-
gyon jó viszonyban, szeretetben élt, ami halá-
láig tartott. 
Érettségi találkozókra mindig örömmel ment.

Az idő előre haladtával, már évente voltak ta-
lálkozók. Két éve ő volt a Szerencsen megtar-
tott találkozó fő szervezője, az osztálytársak
nagy örömére. 
Gimnáziumban a kedvenc tantárgya a kémia
volt, amit Dr. Egey Antal tanár úr óráin szere-
tett meg. Ez a vonzódása a kémiához megha-
tározta élete pályáját. 1961-ben érettségi után
felvételt nyert az Egri Tanárképző Főiskolára.
Akkor még három szakos képzés folyt ott, így
matematika-kémia-technika szakot végzett
1965-ben. Innen egyenes út vezetett Szerencs-
re, Réti András igazgató iskolájába. Akkor még
két iskola működött Szerencsen. Az egyesítés
után a Hunyadi János Iskolában tanította a ma-
tematikát és kémiát nyugdíjazásáig. Tanítvá-
nyait nagyon szerette. A hangnemet mindig
megtalálta velük. Érdekes kísérletekkel, felada-
tokkal lekötötte figyelmüket. Tisztelték a szü-
lők, tanítványok és kollégák egyaránt.

Szerencsen ismerkedett meg férjével Kiss
Lászlóval, és 1968-ban házasságot kötöttek.
Kitüntetései: Kiváló tanár, Szerencs város köz-
oktatásáért kitüntetés
Nagy örömmel vette át Egerben 2015-ben
Arany Diplomáját a régi évfolyamtársakkal
együtt. Nyugdíjazása után felkérte Zemlényi
Zoltán igazgató, hogy a Bolyai János Általános
Iskolában tanítsa a kémiát. Szívesen tett eleget
a felkérésnek néhány évig.
Nyugdíjas éveit olyan tartalmasan élte, hogy
országos rejtvényfejtő versenyekre járt, ahol
díjakat nyert. A Szerencsi Képzőművész Stúdi-
ónak is oszlopos tagja volt, ahol a benne
szunnyadó tehetségét ki tudta bontakoztatni.
Volt kolléganőivel szoros barátságban élt, egy-
mást segítették és szórakoztatták nagy szere-
tettel. Rokonai, tanítványai, volt kollégái, lakó-
társai, ismerősei, gimnáziumi osztálytársai szí-
vében emléke örökre megmarad.

KISS LÁSZLÓNé
SZ: győRffy JÚLIA (1942–2020)
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Megindultak a jelentkezések a nyári táborok-
ba, szálláshelyekre, miután a kormány közzé
tette enyhítő intézkedéseit. A hirtelen roham
hatására gyorsan telítődnek a kiadható helyek,
de vannak még szabad időpontok nyárra és az
őszi időszakra is. A Szerencsi Városüzemeltető
Non-Profit Kft., mint üzemeltető mindent
megtesz a zavartalan és biztonságos működés
érdekében. Naponta figyelik az előírásokat,
változásokat, hiszen első a gyermekek és a
családok védelme. Nagy figyelmet fordítanak
a megfelelő higiéniára és a fertőtlenítésre. A
főépület és a hat apartmanház maximum
nyolcvan férőhely befogadására alkalmas.
Nyáron az apartmanokat légkondicionálóval
teszik komfortossá, ami rendelkezik konyhával
és fürdőszobával. A szálláshely a napközis tá-
boroktól, a céges és szabadtéri rendezvények-
nek is megfelelő helyszínéül szolgálhat. Egész évben tökéletes helyszíne
lehet baráti főzéssel egybekötött összejöveteleknek, sőt családi progra-
moknak, csapatépítő tréningeknek vagy kerékpáros túrák pihenőhelyé-
nek is tökéletes. A pázsitos, fás területen szabadtéri programokat is lehet
tartani, hiszen a kertben a játszótéren, a mini focipályán, a tágas, füves
területen közösségi foglalkozásokat is lehet szervezni. A kerti grillkemen-
cében, a kiépített bogrács- és szalonnasütő helyek a régi idők tábortűz

élményére emlékeztetnek- tájékoztatott Takács M. István, a Szerencsi Vá-
rosüzemeltető Nonprofit Kft. ügyvezetője. A Simai Ifjúsági Tábor és Ven-
dégház csodás zempléni, csendes környezetben egész évben várja ven-
dégeit!

A SIMAI VeNdégHÁZ VÁRJA
A pIHeNNI VÁgyÓKAT

Az országgyűlés június 3-án fogadta el a törvényt, ami szerint 2021. ja-
nuár 1-jétől országszerte tilos az avar- és a kerti hulladék égetése. Az in-
doklás szerint a módosítás célja a levegő minőségének javítása és a la-
kosság egészségének védelme. A levegő nem megfelelő minősége miatt
ugyanis uniós kötelezettségi eljárás van folyamatban Magyarország ellen.
Jövő év január 1-jétől törlik azt a rendelkezést, ami alapján az önkor-
mányzatok rendeletben szabályozhatják az avarégetést, így általánossá
válik a levegő védelméről szóló kormányrendelet alapján a tilalom az
egész országban. A jogszabály biztosítja, hogy a Nemzeti Klímavédelmi
Hatóság hozzáférjen az Országos Környezetvédelmi Információs Rend-
szerhez az üvegházhatású gázok közösségi kereskedelmével összefüggő
feladatai érdekében. A módosítás megszüntet egy mulasztásos alaptör-
vény-ellenességet is: kötelezővé tette, hogy a közigazgatási hatóságnak
közölnie kell azokat a megállapításokat, amelyeket az elbírált ügy kör-
nyezet- és természetvédelemre gyakorolt hatásáról tett.

JÖVőRe TILOS AZ AVAR éS
ZÖLdHuLLAdéK égeTéSe

Kiss Lászlóné által tervezett művészi mandala.



A törvényi megfogalmazás szerint, a számla kötelező adattartalmát ké-
pezi a termékbeszerző, szolgáltatást igénybe vevő „adószámának vagy
csoportos általánosforgalmiadó-alanyiság esetén csoportazonosító szá-
mának első nyolc számjegye, amely alatt, mint belföldön nyilvántartásba
vett adóalany részére a termékértékesítést, szolgáltatásnyújtást teljesí-
tették, feltéve, hogy a termék értékesítője, szolgáltatás nyújtója gazdasági
céllal belföldön telepedett le, gazdasági célú letelepedés hiányában pedig
lakóhelye vagy szokásos tartózkodási helye van belföldön”. 
E változás kapcsán hangsúlyozandó, hogy a belföldi fordított adózás ha-
tálya alá tartozó ügylet esetén az adószám 11 számjegyét kell szerepel-
tetni a számlán, az első 8 számjegy feltüntetése nem elégséges.
A belföldi adóalany beszerző adószámának feltüntetésére vonatkozó kö-
telezettség azon ügyletekről kiállított vagy kibocsátott számlákra vonat-
kozik először (az áthárított áfára vonatkozó értékhatártól függetlenül),
amelyek teljesítése 2020. június 30-át követi.
A számla kötelező adattartalmának változása kapcsán a törvény átme-
neti rendelkezése rögzíti, hogy a termékbeszerzőnél, szolgáltatást igény-

be vevőnél az adólevonási jog tárgyi feltételéül szolgálhat a 2020. június
30-át követően teljesített ügyletről kibocsátott számla, ami nem tartal-
mazza az adószámát, feltéve, hogy a számla kiállítása/kibocsátása 2020.
július 1-jét megelőzően történt és a számlában áthárított adó kevesebb,
mint 100 000 forint.
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Elkészült az új játszótér az Erzsébet-tér melletti kondiparknál. A pályázat
eredetileg a várkertben tervezte a helyszínt, ahol egy másik játszóparkot
is kialakítanak. A városvezetés arra a következtetésre jutott, hogy feles-
leges két hasonló létesítményt felépíteni egymáshoz közel, ezért az egyi-
ket elköltöztették. – A belvárosban engedélyezett a játszóterek építése
az elnyert európai uniós pályázatból. A helyszínen kerítést is húztunk,
mert óvni szeretnénk a rongálástól a létesítményt, ezért a kaput reggel
kinyitjuk, este pedig bezárjuk – nyilatkozta Nyiri Tibor polgármester. A
játszótér a szigorú létesítési szabályok betartásával készült, a szükséges
engedélyek birtokában nyitotta meg kapuit a gyermekek előtt.

ÚJ JÁTSZÓTéRReL
gyARApOdOTT

SZeReNCS
A Szerencs VSE labdarúgói június végén kezdik a

felkészülést az őszi szezonra. A tavaszi bajnok-
ság a veszélyhelyzet kihirdetése miatt rendha-
gyó módon ért véget. A szerencsiek a tabella
negyedik helyén zárták az idényt. – Nehéz idő-

szak áll mögöttünk, hiszen nem volt lehetőségünk
az edzésre az elmúlt hónapokban, a játékosok csak

egyénileg tudtak tréningezni. Ezért is nagy öröm számunkra, hogy
újra nyitva vannak a sportpályák, így mi is megkezdhetjük a közös
munkát a csapatommal – mondta Nagy László a Szerencs VSE lab-
darúgócsapatának trénere. Az edző hozzátette nagy terveik vannak
a bajnokságban. – A játékosállományunk nagyon erős, ezért úgy gon-
dolom, hogy nagy esélyünk van az első hely megszerzésére a követ-
kező idényben. A bajnoki mérkőzések augusztus közepén kezdődnek,
addig több baráti mérkőzést játszunk, valamint hetente kétszer tré-
ningeket is tartunk – adott tájékoztatást Nagy László (fotónkon).

Korábbi felvétel.

eLKeZdődÖTT
A feLKéSZüLéS

Módosul július 1-jétől a számla kötelező adattartalmára vo-
natkozó előírás. Ennek értelmében a számlán – függetlenül
attól, hogy a bizonylat tartalmaz-e áthárított áfát illetve
milyen összegben – fel kell tüntetni a belföldi beszerző adó-
alany adószámának első 8 számjegyét.

A VeVő AdÓSZÁMÁT IS feL KeLL
TüNTeTNI A SZÁMLÁN



Kos: III. 21. – IV. 20.
A szerelmi kapcsolatokban megeshet,

hogy valaki olyan dolgokkal tömheti a kedve-
sednek a fejét, ami nincs jó hatással a kapcso-
latotokra. Egészségedre, testi épségedre na-
gyobb figyelmet kellene fordítani.

Bika: IV. 21. – V. 20.
Elmondható rólad, hogy nem kedveled
a változásokat, most mégis jól tudsz al-

kalmazkodni az átalakuló helyzethez. Fontos
dolgok kerülnek megbeszélésre, akár egy régó-
ta húzódó ügynek a végére is pontot tehettek. 

Ikrek: V. 21. – VI. 21. 
Olyan átalakulások történhetnek, ame-
lyek miatt nem látsz tisztán. Megeshet,

hogy a felettesed állhat elő olyan dologgal,
amely miatt zavarodottnak érezheted magad,
ám mindezek ellenére anyagilag nem lesz okod
panaszra.

Rák: VI. 22. – VII. 22.
Az elkövetkező hónapban, ha pénzről
van szó, akkor sajnos nem állsz a hely-

zet magaslatán. Olyan kiadásra kerülhet sor,
amelyre nincs hatásod, nem rajtad múlnak a
dolgok. Megeshet, hogy ugyanannyi munkáért
kevesebb bért kaphatsz. 

Oroszlán: VII. 23. – VIII. 23.
Olyan változások történhetnek, amelyek

miatt örömödben talán fülig érhet a szád. Még
az is lehet, hogy olyan élményekben lehet ré-
szed, amelyek miatt varázslatos pillanatokat él-
hetsz át. 

Szűz: VIII. 24. – IX. 23. 
Az lenne a legjobb, ha lógatnád a lába-
dat, és csak azt csinálnád, amihez ked-

ved van. Ha ez nem lehetséges, akkor fel kell
készülnöd arra, hogy a hátad mögött olyan dol-
gokat mondhatnak, amit el sem tudsz képzelni. 

Mérleg: IX. 24. – X. 23. 
Még az is megeshet, hogy ami valakinek
kár, az neked most haszon. E miatt ne

érezz lelkiismeret furdalást, hiszen te nem tettél
semmi rosszat. Ha nincs állásod, ne aggódj, a
sors ebben a nehéz helyzetben nem hagy ma-
gadra. 

Skorpió: X. 23. – XI. 22.
Most pompásnak nevezhető ez a hó-
nap, amikor több olyan dolgot sikerülhet

megvalósítani, amelyet tervbe vettél. Vagy
amelyre a korábbi korlátozások miatt nem ke-
rülhetett sor. A házasságokban most olyan dol-
gok történhetnek, amikre nagy szüksége lehet. 

Nyilas: XI. 23. – XII. 21.
Az is lehet, hogy többször járhatnak a

gondolataid egy olyan személy körül, akivel már
nem vagy kapcsolatban, és aki nagyon hiányzik.
Olyan váratlan helyzet alakulhat ki, amelyet ta-
lán még a legmerészebb álmodban sem láttál.

Bak: XII. 22. – I. 20.
Hajlamossá válhatsz a makacskodásra,
olyan dolgokhoz ragaszkodhatsz, ame-

lyeknek talán már lejárt az ideje. Ha nem fogsz
önként változtatni az életeden, akkor fel kell ké-
szülnöd arra, hogy a sors kényszeríthet.

Vízöntő: I. 21. – II.19.
Pénzügyek terén nagyobb óvatosságra
lenne szükség, mert a bevételek mellett

olyan kiadásra is sor kerülhet, amely egyébként
elkerülhető lenne. Amennyiben szülő vagy, ak-
kor a szülőtársaddal a gyermeketek miatt az
anyagiak terén kerülhet sor nézeteltérésre. 

Halak: II. 20. – III. 20.
A kedveseddel olyan tökéletes lehet kö-
zöttetek a kommunikáció, hogy félsza-

vakból is megérthetitek egymást. Pénzügyek
terén nagyobb óvatosságra van szükség, mert
akár becsaphatnak, vagy olyasmire adhatsz ki,
amivel nyomban meg is célozhatod a kukát.

Horoszkóp (2020. július)

VÍZSZINTES: 4. Tudományos diákkör, röv. 6. Bizományi Áruház Vállalat, röv.
8. Őz, kecske hímje. 9. Könnyű fém, röv. 13. KON 14. Növényi eredetű poli-
fenol. 16. Átutazás, átjárás. 18. Nem is abból! 20. A közúti közlekedés sza-
bályai. 21. Majdnem képes! 25. Tízszeres válogatott focista (Dénes). 26. Tova.
28. …-nek párja. 30. Gallium. 31. … nővér,Doktor Bubó titkárnője. 34. Folyó
teszi! 36. Galád,alávaló. 37. Nyeles tisztítóeszköz. 38. Hangot kettőz. 41.
Magyar zongoraművész, egy. tanár (Dénes). 43. Argon. 44. …lázadása
(1983-as magyar film). 46. Törökország autójele. 47. Sürget egynemű betűi.
51. Kiváló bőgőművész, jazz-zenész (Aladár, 1939-2006). 52. Kongóban élő
zsiráfféle állat. 54. Régebben használt folyékony mosó- és mosogatószer.
56. Kis település Franciaország déli részén. 58. Ami 1019-ben volt! 59. Jód
és nikkel. 62. Nőnemű „ő” az oroszban. 63. Érdektelennek tartó. 64. Degree
of Financial Leverage (pénzügyi tőkeáttétel), röv. 65. Helynevek belseje!
FÜGGŐLEGES: 1. Arra a helyre kotor. 2. Glazúr, zománc, színezet, lakk. 3.
A 15-16. sz.-ban élt magyar főúrnő, aki a mohácsi csatában elesett hősöket
közös sírba tétette (Dorottya). 6. Bevezetés, röv. 7. Dob,hajít. 10. Város, la-
tinul. 11. Késő Jura-időszak. 12. Füzet régi elnevezéssel. 13. A gyomai nyomda
alapítója (Izidor, 1860-1935). 15. Első, a végén! 17. Félig arra! 19. Város ÉNY-
Algériában a Földközi-tenger partján. 23. Dátumrag. 24. Speciális igevég-
ződés. 27. Zokogva előad. 29. Drágakő, a szilikátok közé tart. ásvány (lehet
sárga, kék, ibolyaszínű, piros). 32. Az űr szó leírása táviratban. 33. A túl-
nyomás jele. 34. Vas és vanádium. 35. LRR. 39. Az USA szövetségi államai
közül 2 is viseli ezt a női nevet (névnap: február 2.). 40. Csavaros eszű székely
ember. 42. Község Bács-Kiskun megye Kecskeméti járásában. 44. Megfe-
lelő, illő. 45. Bizmut. 48. Tamara becézve. 49. Oscar-díjas színész, énekes

keresztneve (Crosby, 1903-1977). 50. Az Irán területén fekvő ókori Elám fővárosa. 51. Tűzzel kapcsolatos melléknévi előtag. 53. Pennsylvaia, röv. 55. Nemzetközi
Egység, röv. 57. …Charisse, amerikai színész- és táncosnő (1922-2008). 58. Ellenőrzés, röv. 61. Indiánok szavajárása!

Előző rejtvényünk megfejtése: Szárnyaljon bennem ének, legyek pünkösdi lélek a nemes a jóban. Megfejtőnk 1 db csokoládé csomagot
nyert: Nyitrai Tibor, 3900 Szerencs, Ondi út 37. A fenti rejtvény megfejtését július 10-ig postázzák címünkre (3900 Szerencs, Rákóczi út 89.)
vagy adják le a Szerencsi Polgármesteri Hivatal ügyfélszolgálatán. A keresztrejtvény helyes megfejtője 1 db csokoládé csomagot nyer. A nyeremény
átvehető a Szerencsi Művelődési Központ és Könyvtár gazdasági irodájában.

Készítette: Simó Sarolta
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A résztvevők 2019. szeptember 22-
én hajnalban indultak el Faenza vá-
rosába. Egy hotelben volt a szállá-
suk, innen minden nap önállóan jár-

tak gyakorlatra. A tanulók más-más oktatóhelyeken töltötték a szakmai
gyakorlatot, ezért a tájékozódó-képességükre és a nyelvtudásukra tá-
maszkodva oldották meg a mindennapi feladatokat. A program kereté-
ben kaptak költőpénzt is, amiből ügyesen kellett gazdálkodniuk, hiszen
a mosást, a főzést és a vásárlást is önállóan intézték. A kint tartózkodás
alatt rengeteg tapasztalatot gyűjtöttek mind a nyelvtanulás terén, mind
szakmai szempontból. Egy napot tölthettek el Riminiben, a tengerparton
és városlátogatáson vehettek részt Firenzében. Hatalmas lehetőség volt
ez a gyerekeknek, akiket a végén Europass bizonyítvánnyal jutalmaztak.
A program megkezdése előtt és után nyelvi tesztet töltöttek ki, felmérve
ezzel is angol nyelvtudásukat. A „Faenza team” annyira jól érezte magát
a küldetés során, hogy sokan közülük még maradni szerettek volna. Ha-
zatérést követően a diákok és pedagógusok kedvcsinálóként bemutatót
tartottak az iskolában az újabb csapatnak.

Résztvevő diákok: Farkas Ágnes, Dókus Bianka, Filecskó Georgina,
Ádám Patrícia, Molnár Kíra, Fodor Judit, Fodor Ildikó, Vass Zsanett, Hor-
váth Niki, Pisák Erik, Vajtó Beatrix, Vadász Veronika Kísérőtanárok: Fábián
Katalin, Kormos Zsuzsanna.

SZAKMAI gyAKORLAT OLASZORSZÁgBAN
AZ eRASMuS+ KeReTéBeN

A Szerencsi Szakképzési Centrum Műszaki és Szolgáltatási
Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája sikeres Erasmus+
2019-1-HU01-KA102-060214 pályázatot nyert, melynek ered-
ményeképp tizenkét fodrász diák és két kísérőtanár három
hetet tölthetett el Olaszországban. 

INGATLANINGATLAN

Lakás építés, felújítás, generál kivitelezés, burkolás,
térkő, hőszigetelés vállalása minőségben. Tel.: 36204408357.
Szerencs központjában 46 m2-es lakáseladó. CSOK igénybevehető. Érd.: 47/363-097.
(1-4)

LakosságiLakossági

apróhirdetés

A 2020. évi költészet napja alkalmából a Szerencsi Művelődési Köz-
pont és Könyvtár versíró pályázatot hirdetett "Karanténba zárva  is
szabadon szárnyalhat a lélek" címmel. A pályázatra 11 alkotás érke-
zett, melyeket folyamatosan közlünk a Szerencsi Hírek hasábjain.

Schlosserné Báthory Piroska
Már csak álmomba vagy

Már csak álmomba vagy,
Többször, mint én szeretném,
A párnám keményre fagy,
Sok fázós, magányos estén.
Nézd, kint már szitál a hó,

A tél lent lapul a kertben,
Zord rög közt, fázón búvó
Csöpp fűszál, didergőn rebben.
Várok, a tavasz, talán
A fénybe repíti álmom,
S míg porlón illanva száll,
A napnak majd felkínálom.

A VeRSíRÓ pÁLyÁZAT ALKOTÁSAI



Megújul az egykori cukorgyár kazánháza.


