rendhagyó
érettSégI
a végzősök csak írásban
adhattak számot tudásukról az idei érettségi vizsgák során. a tanulóknak
nem volt könnyű a felkészülés. Cikkünk a 8. oldalon olvasható.

SZERENCSI

K Ö Z É L E T ( ) S Z A B A D I D Ő ( ) K U LT Ú R A

Kerékpárutak épülnek.

Munkában
a FŐáLLáSÚ
aLpoLgárMeSter
a megnövekedett feladatok miatt a másik alpolgármesteri tisztség is betöltésre került, Szabó István önkormányzati képviselő által.
Cikkünk a 3. oldalon olvasható.
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tapS a heLytáLLáSért
A Szerencsi Rendőrkapitányság munkatársai is csatlakoztak a közlekedési
kultúra napján megrendezett „Taps a közlekedési rendszert működtetőkért” elnevezésű kezdeményezéshez, május 11-én. Az Országos Baleset-

megelőzési Bizottság által meghirdetett esemény célja, hogy elismerjék
a veszélyhelyzetben is helytálló, a közlekedési rendszert működtető, a
közlekedési ágazatban dolgozó járművezetők munkáját. Szerencsen a
vasútállomáson tapssal és apró ajándékokkal köszönte meg az utazóközönség a gépjárművezetők helytállását.

MegnyíLt a haSznáLt
IparCIkk pIaC

MegLepetéS konCert
az abLak aLatt
A Catores Ecclesiae Rézfúvós Együttes hat mini koncertet adott május
6-án a Szerencsi társasházak övezeteiben. Kovács Zalán László, tubaművész a zenekar művészeti vezetője elmondta, hogy az eseménynek az a
célja, hogy ebben a rendkívüli helyzetben egy kis örömet vigyenek az
emberek életébe, ezért a repertoárt is úgy állították össze, hogy lendületes, vidám darabok szerepeljenek benne. A klasszikus dallamok mellett
felcsendültek latin illetve jazz szólamok is. A Cantores Ecclesiae Rézfúvós
Együttes 1998-ban alakult. Tagjai fiatal művészek, akik az együttes hazai
és nemzetközi versenysikerei mellett szólistaként is több tucat helyezést
elértek megmérettetéseken. Az együttes több mint ötven koncertet
adott az elmúlt két hétben. Szerencsen összesen hat helyszínen szórakoztatta a közönséget a zenekar, osztatlan sikert aratva ezzel a lakóközösségek körében.

Szerencsen május 16tól (szombat) megnyílt a használt iparcikk piac az ideiglenesen kialakított volt
cukorgyár területén.
A Szerencsi Városgazda Nonprofit Kft.
felhívja a figyelmet a
járványügyi helyzet
előírásainak a betartására.

ISten éLteSSe
MargItka nénI!

Szűcs Jenőnét Szabó István alpolgármester köszöntötte.

Szűcs Jenőnét köszöntötte 90. születésnapja alkalmából Szabó István,
Szerencs alpolgármestere 2020. május 22-én.
Margitka néni 1930-ban született Legyesbényén. Nagyon korán, 35 évesen megözvegyült. Két fiú gyermeke született, négy unokával és három
dédunokával büszkélkedhet.
Hosszú évekig a Szerencsi Cukorgyár alkalmazottja volt, majd a Bútoripari
KTSZ-ben dolgozott, innen vonult nyugdíjba. Betegsége miatt folyamatos
gondozásra van szüksége, hét éve a Gyémántkapu Idősek Otthona lakója.
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Munkában
a FŐáLLáSÚ aLpoLgárMeSter
Szerencs város új képviselő-testülete 2019. október 21-én tartotta alakuló
ülését. Ekkor tették le esküjüket és átvették megbízóleveleiket a megválasztott önkormányzati képviselők. Ekkor született döntés az egyik alpolgármesteri tisztség betöltéséről. Az önkormányzat Gál Andrást (fotónkon balra) választotta meg erre a tisztségre. Az elmúlt időszakban
több Európai Uniós projekt kivitelezési munkálatai is megkezdődtek.
Megújult a főutca, kerékpárút bővítésébe kezdtek, játszóterek és rekreációs parkok épülnek. Ezek a város fejlesztését szolgáló építkezések
előnyt élveznek a napi munkában. Folyamatosak az egyeztetések, tárgyalások a kivitelezőkkel, miközben eddig eredményesen védekezett a
város a koronavírus-járvánnyal szemben, számtalan intézkedés született
a lakosság egészségének megőrzése érdekében. Ez a feladat szintén a
polgármesterre hárult. Ezért Nyiri Tibor (fotónkon középen) úgy határozott, hogy annak érdekében, hogy eleget tudjanak tenni megnövekedett feladataiknak a városvezetők, betölti a másik alpolgármesteri tisztséget. A pozícióra Szabó István önkormányzati képviselőt (fotónkon
jobbra) kérte fel, aki május 1-jétől főállásban látja el feladatát ebben a
munkakörben. Szabó István gépészmérnökként végezett, de tanulmányai
között szerepelt gazdasági és kereskedelmi képzés. Több multinacionális
cégnél dolgozott műszaki, kereskedelmi és menedzsment területen. A
versenyszférában szerzett tapasztalataival és tudása legjavával kívánja

Egyeztetés az alpolgármesterekkel.

szolgálni Szerencs fejlődését. A műszaki terület mellett fontos szerepet
tölt be életében a környezetvédelem. Egyik fő szervezője a tavaly őszi
faültetési akcióknak, aminek köszönhetően többszáz facsemetével bővültek a város zöldfelületei.

LakoSSágI éSzreVéteLek,
poLgárMeSterI VáLaSzok ondon

Helyszíni bejárás Ondon.

– A jövőben személyesen keresek majd fel egy-egy szűkebb területet a
településen, hogy meggyőződjek a lakossági észrevételek alaposságáról
és - a város szűkös költségvetését is figyelembe véve- meghatározzam a
problémák megoldásához a teendőket, aminek a megvalósulását ellenőrizni is fogom – tájékoztatott Nyiri Tibor polgármester (fotónkon balra),
amikor május 21-én Ondon tartott szemlét Tóth Istvánnal a Szerencsi
Városgazda Nonprofit Kft. ügyvezető igazgatójával (fotónkon jobbra). A
bejárás során felmérték a csapadékvíz-elvezető árokrendszer problémáját,
ahol az elburjánzott növényzet akadályozza a megfelelő működést, valamint a Fő utcáról az óvoda felé vezető gyalogos út korlátjának állapotát
is ellenőrizték. Bejelentés érkezett arról is, hogy a ravatalozónál, valamint
a Szerencs-patak felé vezető út mellett található területen ismeretlenek
folyamatosan helyeznek el bontási törmeléket ezzel is károsítva a környezetet. A városvezető elmondta, hogy súlyos büntetésre számíthatnak a
környezetet szennyezők, akik több esetben a természetet károsítják, így

bűncselekményt követnek el, ami akár több évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő, hiszen többségében védett, Natura 2000 területet
érint. Ahhoz, hogy felderítsék az elkövetőket, ideiglenesen a nehezen felfedezhető helyekre a jogszabálysértést rögzítő és a felvételeket azonnal
továbbító kamerákat helyeznek majd el, ami alapján már dokumentálhatóan feljelentést tesznek a rendőrségen. – A legnagyobb probléma azonban a szemlélettel van – vélekedett a polgármester. – Több törvényt is
alkottak már a környezet megóvásáért, amit igyekszünk betartatni, de
ehhez a lakosok fegyelmezettsége elengedhetetlen. Az önkormányzatnak
koordináló szerepe van ebben. Az olyan problémák megoldásában, amit
a lakosok önállóan nem tudnak megoldani – és önkormányzati hatáskörbe
tartozik – abban számíthatnak a segítségünkre. De azt is látni kell, hogy
minden beavatkozáshoz hozzá kell rendelni a pénzügyi fedezetet és munkaerőt. Ez utóbbi kettőből van a legkevesebb – tette hozzá. Ondról jelzés
érkezett arról is, hogy a több földtulajdonos úgy gondolja, hogy a Jókai
utcában található közkútról vételez több száz liter ivóvizet például permetezéshez, aminek a költségét közpénzből kell megfizetni. Éppen ezért
megvizsgálják, hogy az utcában mennyi lakott ingatlan nincs még bekötve
a vezetékes ivóvízhálózatba és a szolgáltatóval egyeztetve keresnek megoldást a problémára. A szemle kiterjedt a temetőre, annak gondozására.
Az ügyvezető tájékoztatása szerint a zöldhulladék elszállítása a gyűjtőhelyről folyamatos. A lerakó környékén azonban a sírok bontásából, felújításából származó építési törmeléket is elhelyeztek, amit a munkavégzést követően a vállalkozónak a kötelessége elvinni. A polgármester kérése, hogy erre a megrendelő is hívja fel a kivitelezést végzők figyelmét
és addig ne fizesse ki a munkát, amíg ennek a megbízott nem tett eleget.
Nyiri Tibor hangsúlyozta, hogy közösen, felelősséggel és jogkövető magatartással tehetünk a legtöbbet környezetünkért, annak megóvásáért.
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MIntaVéteLek SzerenCSen
Reprezentatív minta alapján, csaknem
18 ezer ember bevonásával, átfogó
szűrővizsgálatba kezdett május 1-jétől
a Semmelweis Egyetem, a Szegedi Tudományegyetem, a Pécsi Tudományegyetem és a Debreceni Egyetem.
Borsod-Abaúj-Zemplén megyében a
Debreceni Egyetem végezte a vizsgálatokat.
A kutatás célja, hogy pontosan, az egész országra érvényes módon feltérképezze a koronavírus-fertőzés elterjedtségét. A naprakész
tudományos adatok kulcsfontosságúak a járvány sikeres leküzdésében, az egészségügyi
dolgozók munkájában és a megalapozott döntések meghozatalában egyaránt. A résztvevők
kiválasztása reprezentatív véletlen mintavételen alapult, mely lehetőséget adott arra, hogy
korcsoportos és regionális bontásban is megismerjék a magyar lakosság fertőzöttségét. A
felvételben résztvevők a szűrővizsgálatot
megelőzően egy kérdőívet is kitöltettek, amiből fontos információk nyerhetők többek között a kockázati tényezőkről. A lakossági részvétel a tesztelésben önkéntes és ingyenes
volt, de nagy a felelősségük azoknak, akiket
mintavételre kértek fel. Szerencsen A Központ

Önkormányzati képviselők segítették a mozgósítást.

Statisztikai Hivatal (KSH) 19 főnek küldött értesítést, hogy az országos szűrővizsgálat-sorozat részeként mintaadással segítsék a járvány elleni védekezést és május 5-én végezték
el a vizsgálatot. Szabó István és Rábainé
Végh Anett (fotónkon) segítettek azoknak a
személyeknek a felkeresésében, akikkel a KSHnak nem sikerült felvenni a kapcsolatot. Az ön-

kormányzati képviselők felhívták az érintettek
figyelmét a szűrővizsgálat fontosságára és
kérték a megjelenésüket, hiszen csak így biztosítható a felmérés pontossága. Az országos
tesztelés megállapításait várhatóan május második felében hozzák nyilvánosságra. Akik pedig részt vettek a vizsgálatban, azok értesítést
kaptak annak eredményéről.

katonáS rend az IdŐSek otthonában
Áprilisban született rendelet arról, hogy a 200 főnél nagyobb férőhelyű idősotthonokban a kórház parancsnokok,
intézményparancsnoki feladatokat látnak el. A Szerencsi
Idősek Otthonát is érintette a döntés. A katonák a költségvetési forrásból beszerzett egészségügyi készletek felhasználását, valamint a járványügyi intézkedések betartását
helyben ellenőrzik.

A jogszabály értelmében az intézményparancsnoki jogkörben eljáró kórházparancsnok ápolási, gondozási és orvosszakmai kérdésekben nem tehet javaslatot, és nem hozhat döntést. Kontra László a Szerencsi Idősek
Otthona igazgatója arról adott tájékoztatást, hogy az intézményben hetente történik az ellenőrzés a katonai vezető által. – Azokat a készleteket
ellenőrzi, amit a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóságon keresztül,
a magyar kormánytól kaptunk. Dicséretet kaptunk, hogy felelősséggel gazdálkodunk. Vizsgálta a saját költségen megvásárolt, fertőtlenítő szerek
tárolását, amiből két napra elegendő készlettel rendelkezünk — mondta
el az intézményvezető. A Szerencsi Idősek Otthonában továbbra is teljes
kijárási és látogatási tilalom van érvényben, tehát idegenek nem tartózkodhatnak az intézmény területén. A hozzátartozók élelmiszert nem hozhatnak be az épületbe. Ez utóbbi alól kivétel a bontatlan ásványvíz, a dobozos folyadék, az egészségügyi papír, pelenka, higiéniai termékek. Heti
egy alakalommal érkezhet csomag a rokonoktól, azonban a kordont ekkor
se, léphetik át. A kijárási tilalom alatt pedig az ellátottak sem hagyhatják
el az intézmény területét. A koronavírus járvány megelőzése elsődleges
az idősek otthonaiban, hiszen a lakók a különösen nagy veszélynek vannak kitéve. Ezért Benkő Tibor, honvédelmi miniszter április 21-én arról tájékoztatta az országban működő idősek otthonainak vezetőit, hogy felajánlják a lehetőségét a bentlakásos intézmények területének, helyiségének a Magyar Honvédség által történő térítésmentes fertőtlenítésre. A
Szerencsi Idősek Otthona vezetősége a fenntartó önkormányzattal egyeztetve úgy döntött, hogy él ezzel a lehetőséggel. A fertőtlenítés május 19én és 20-án megtörtént. A katonák a két főépület mellett a C tömb, a bútorok és eszközök valamint az udvar vegytisztítását is elvégezték.
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kÖrnyezetÜnk VédeLeMében
ne dobd eL a SzeMetet!
Szerencsen folyamatosan jelentkező
probléma az illegálisan lerakott hulladék, ami csúfítja a várost és rendkívül
környezetszennyező. Tóth István a Szerencsi Városgazda Non-Profit Kft.
ügyvezető igazgatója arról adott tájékoztatást, hogy folyamatosan ellenőrzik a köztereket, és felszámolják ezeket a hulladéklerakó helyeket, ami jelentős kiadás a város önkormányzatának a költségvetésében.
– Ez mindig is probléma volt, nem akar megszűnni – kezdte Tóth István. – A legutolsó eset
hetekkel ezelőtt Szerencs határában a 37-es
számú főút mellett található földút mentén
történt, ahol nagy mennyiségű kommunális
hulladékról, könyvekről és ruhákról érkezett bejelentés. A városgazda az illegális hulladékot
elszállíttatta, továbbá azonosították az elkövetőt, és megtették a rendőrségi feljelentést. Szerencsen a kommunális hulladékot a BMH Nonprofit Kft. szállítja hetente a lakóházak elé kihelyezett edényekből. Külön viszik a háztartási
szemetet, a műanyagot, a zöldhulladékot és az
üveget. A lakosságnak lehetőség van a hulladékudvarban is térítésmentesen elhelyezni
meghatározott mennyiségben már szükségtelenné vált eszközöket, nyesedéket, törmeléket
és az ingatlanoktál igényelhető a lomtalanítás.
Tóth István számára ezért is érhetetlen a helyzet. –Elfogadhatatlan, hogy a szemetet erdőben, mezőn, árkokban az emberek kidobják –
hangzott el. A Szerencsi Városgazda Nonprofit

Illegális személerakó Szerencs külterületén.

Kft. felhívja a figyelmet arra, hogy minden
esetben – amikor beazonosítható az elkövető
személye – megteszik a feljelentést. Ez utóbbiban segítenek a térfigyelő kamerák felvételei.
A bírság pedig akár 100.000 forintig is terjedhet. – Nem célunk a büntetés, de azt már tisztán látjuk, hogy a felszólításokkal és figyelmeztetésekkel nem sokra megyünk – mondta az
igazgató. A városgazda emberei jelenleg is leterheltek, ugyanis az illegális lerakók felszámolása mellett, a hulladékszigetek közvetlen közelében elhelyezett szemetet is el kell vinniük,
ami nem tartozik az alapfeladataik közé. A
szolgáltató csak az edényekben tárolt, szétválogatott hulladékot szállítja el, a különböző módon elhelyezett és eldobált szemét összesze-

désére nincs erőforrása. Ez utóbbi a városgazda embereire hárul, akik minden reggel elvégzik ezt a feladatot. A problémát csak súlyosbítja, hogy nagyon sok vállalkozás a napközben
megtermelt hulladékát a kandelábereken lévő
tartókba helyezi. Mi ezt behozzuk a telephelyünkre itt összepréseljük és elszállíttatjuk a
bodrogkeresztúri hulladéklerakóba. Ez sok költséggel jár az adófizetők pénzéből. Ezért gondolom úgy, hogy nem a hulladék összegyűjtése
az elsődleges, hanem hogy egyáltalán ne dobjuk el! Véleményem szerint nem a Te szedd!
mozgalomra lenne szükség, hanem a Te ne
dobd el! felhívást kellene megérteni a lakosoknak az egészéges, tiszta környezet védelmében
– zárta gondolatait Tóth István.

Idén neM LeSz CSokoLádé FeSztIVáL
Szerencs egyik legnagyobb kulturális
és szórakoztató eseményét, az Országos Csokoládé Fesztivált 12 éve rendezik meg minden évben augusztus utolsó hétvégéjén.

A 3-4 napos programra időről-időre több tízezer
ember látogat el az ország minden tájáról. A
fesztiválozók amellett, hogy megismerkedhettek
a helyi édességekkel, különböző koncerteken

kapcsolódhattak ki. A négy színpadon folyamatos volt a zenei kínálat, így mindenki megtalálhatta az ízlésének megfelelő műfajt. Idén azonban a koronavírus-járvány miatt augusztus 15ig az 500 főnél nagyobb rendezvények megtartása nem lehetséges a jelenleg hatályban lévő
rendeletek alapján. Nyiri Tibor polgármester elmondta, hogy a rendezvény hosszadalmas előkészületi munkát igényel, ezért már tavaly augusztusban elkezdték a 2020-as fesztivál szervezését. Februárban az előszerződéseket is
megkötötték több zenekarral. Azonban döntés
hátterében nem csak a koronavírus-járvány miatt a tömegrendezvények szervezésével kapcsolatos bizonytalanság áll. A város önkormányzatának komoly pénzügyi hátteret kell biztosítania
a nagyszabású programhoz, a könnyűzenei
koncertek megvalósításához, amihez a költség-

vetésben jelenleg nem áll rendelkezésre fedezet.
A koronavírus-járvány elleni védekezés kiadásai
miatt átcsoportosításokat kellett végrehajtani a
város pénzügyi tervében, a kormány gazdaságvédelmi akciótervének részeként központilag elrendelt gépjárműadó elvonása jelentős összegű
bevétel kisesést eredményezett, a vállalkozásoknak a helyi adó befizetési kötelezettség meghosszabbítása tovább nehezíti a gazdálkodást,
a város és intézményeinek működtetését. Ezen
túl a településen számos projekt megvalósítása
vette kezdetét: utakat, köztereket újítanak meg,
parkolók, pihenőparkok, kerékpárutak épülnek,
amelyek akadályoznák a fesztivál biztonságos
lebonyolítását. A szervezők azon dolgoznak,
hogy jövőre megújulva, különleges programokkal várja a közönséget a tizenharmadik Szerencsi Csokoládé Fesztivál.
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AKTUÁLIS

kÖSzÖnet a FáradhatatLan SzoLgáLatért
Az elmúlt hetekben több jeles napot is
ünnepeltünk, aminek alkalmával a tűzoltók, a mentők és az ápolók kaptak
kiemelt figyelmet. Május 4-én, Szent
Flórián napján a tűzoltók bátorsága került a középpontban. Ezen a napon elismeréseket adott át a Borsod-AbaújZemplén Megyei Katasztrófavédelmi
Igazgatóság igazgatója.
Bár az ünnepi állománygyűlést a jelenlegi körülmények miatt nem tartották meg, a hagyomány,
hogy ilyenkor a megyei szervezet vezetője elismerésben részesíti azokat a kollégákat, akik kiemelkedően látták el a szolgálati feladataikat.
Lipták Attila tűzoltó dandártábornok – a Tűzoltóság Napja alkalmából – kiemelkedő szakmai
tevékenysége elismeréséül – többek között –
tárgyjutalomban részesítette Lénárt István c. tű.
főtörzsőrmestert, a Szerencsi Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság beosztott tűzoltóját. Ezen a
napon Nyiri Tibor polgármester is a közösségi
oldalán köszöntötte a szerencsi lánglovagokat
helytállásukért és szolgálatukért. Kiemelte, hogy
Szerencs Város Önkormányzatának és a Szerencsi Hivatásos Tűzoltó parancsnokságnak kiemelkedően jó a kapcsolata, évek óta együttműködnek különböző katasztrófahelyzetek megoldásában.
Május 10-én a mentők napját ünnepeljük Magyarországon, arra emlékezve, hogy 1887-ben
ezen a napon alakult meg Budapesten az Önkéntes Mentőegyesület. Napjainkban az Országos Mentőszolgálat irányítja a mentőszervezetek működését, szakembereket képez, valamint

Tőkés Zoltán (jobbra) vette át az oklevelét
Tóth Istvántól.

országszerte oktatja a mentéstant. Nyiri Tibor a
jeles nap alkalmából fejezte ki háláját a Szerencsi
Mentőállomás dolgozóinak. – Köszönettel adózunk a mentők embert próbáló áldásos szolgálatáért. Ők azok, akik fáradhatatlanul, éjjel-nappal, hétvégén és ünnepnapon is értünk indulnak
szolgálatba. Feladataik ellátása során veszteséggel is találkoznak, de hivatásuknak, gyors és precíz munkájuknak köszönhetően bajba jutott családtagjainkat, barátainkat ölelhetjük magunkhoz
– emelte ki a városvezető. Ezen a napon Dr. Csató Gábor az Országos Mentőszolgálat főigazgatója Kiemelkedő szakmaiság elismerésében ré-

szesítette a Szerencsi Mentők Bajtársi Közösségét, valamint több szerencsi munkatárs is kitüntetést kapott: 35 év Hűséges szolgálatért Krajnyák István, 20 év Hűséges szolgálatért Tőkés
Zoltán, 15 év Hűséges szolgálatért Takács Krisztián vettek át oklevelet, a Balesetmentességi jutalmat Hulop Lajos érdemelte ki.
Május 12 az Ápolók Nemzetközi Napja és az
Ápolónők Világnapja, annak emlékére, hogy
1820-ban ezen a napon született Florence Nightingale brit ápolónő, aki a szakmát alapjaiban
formálta át, hivatássá tette. Nyiri Tibor az ő szavait idézve köszönte meg az áldozatos munkát,
amit az ápolók nap mint nap tanúsítanak. –
„Meg kell nemesíteni ezt a hivatást a szenvedő
betegek ezrei érdekében. Az ápolás szent és
tiszta hivatás, hiszen a szenvedőnek enyhülést,
a haldoklónak könnyebbséget, a gyógyulónak
életet ad. De szent és tiszta hivatássá csak az
emberszeretet teheti.” Florence Nightingale gondolatait idézve fejezte ki háláját a polgármester
a szerencsi és ondi emberek nevében az ápolóknak, akik áldozatos munkájukkal a betegek gyógyulásáért fáradoznak. – Az ápolók azok, akik
ott vannak életünk kezdetén és végén, végtelen
türelemmel és empátiával szolgálnak és fáradoznak gyógyulásunkért. Településünkön is sokan vannak, akik ezt a hivatást választották. Példát mutatnak a járvány elleni küzdelemben,
gondoskodó szeretettel veszik körül az idős embereket, szakértelmükkel nyújtanak segítséget
az otthonunkban gyógyulóknak, munkájuk nélkülözhetetlen az egészségügyi és szociális szolgáltatások biztosításához – zárta méltató gondolatait a városvezető.

MegaLakuLt
a déL-zeMpLénI MentŐkért egyeSÜLet
A szerencsi mentőállomás dolgozói rendszeresen kapnak adományokat ezért úgy döntöttek, hogy létrehoznak egy civil szervezetet DélZempléni Mentőkért Egyesület néven, hogy könnyebben tudják kezelni
a pénzbeli és a tárgyi felajánlásokat. Tőkés Zoltán a szervezet vezetője
elmondta, hogy a szervezet tagjai főleg a mentőállomás dolgozóiból
és civil segítőkből állnak. Hozzátette: az egyesület célja az Országos
Mentőszolgálat szerencsi állomásának támogatása, az ott dolgozók
munkakörülményeinek a javítása. Ezen túl hivatott segíteni a bajtársak
nagyobb társadalmi megbecsülését, valamint támogatni a rászorulókat
pénzbeli és szakmai segítségnyújtással így járulva hozzá a hatékonyabb, gyorsabb és szakszerűbb betegellátáshoz. Szerencsére folyamatosan érkeznek a felajánlások a mentőszolgálat felé, legutóbb az
Országos Egyesület a Mosolyért Közhasznú Egyesülettel kötött együttműködési megállapodásnak köszönhetően sikeres eszközbeszerzés valósult meg. Május 4-én ózongenerátorral bővült az eszközállomány,
ami nagy segítséget nyújt az autóink fertőtlenítésben. Tóth István, a
mentőállomás vezetője ehhez hozzátette: az eszköz eredményesen ve-

szi fel a harcot a kórokozókkal, élősködőkkel, kellemetlen szagokkal
szemben. A felületen megtapadó, valamint levegőben jelen lévő vírusok, baktériumok, penész és egyéb gombák ellen hatásos. Az ózon
légnemű halmazállapotának köszönhetően a szabad kézzel és szemmel nem elérhető helyekre is beszivárog, melyeket másként tisztán
tartani lehetetlen. A gép az adott helyiség levegőjéből állítja elő a
szükséges ózonkoncentrációt, így hatástalanítva a káros mikroorganizmusokat. Szintén ennek a közhasznú szervezetnek köszönhetően
három érintés nélküli infrás lázmérővel gazdagodtak a szerencsei mentők, ami szintén jó szolgálatot tesz, különösen ebben a nehéz időszakban. Az eszközök beszerzési ára 85 000 forint. Az Angyali Segítők csoport 12 darab saját kézzel gyártott arcvédő pajzsot küldött a mentőállomás részére. Az egyesület továbbra is várja a felajánlásokat azért,
hogy minél magasabb színvonalon tudják elvégezni feladataikat a
mentők. Az egyesülettel a kapcsolatot felvenni Tőkés Zoltánon keresztül, a +3620/975-9858-as telefonszámon lehet. A támogatásokat pedig
a 10400322-50526969-51821007 bankszámlaszámra várják.
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pÜnkÖSdI gondoLatok
Szarvas Péter,
római katolikus plébános:

Pünkösd
A szél az antik néphitben valami titokzatos,
életet és termést hozó
hatalmat
jelentett
megmagyarázhatatlan
eredetével. A különös
csak az, hogy amikor eljött
a Lélek pünkösdkor, akkor sem tagadta meg
azokat a természeti képeket, melyekben az ember kifejezte a kifejezhetetlent, és úgy jött el,
mint szél és tűz, jóllehet ezek már az égből való,
szellemi jelenségek voltak, és nem a természet
mozgásvilágából származtak. De egyúttal az is
kifejezésre jutott így, hogy a Lélek műve hasonló a szélhez, melyben élet-mozgások, teremtő
életerők vannak, és a tűzhöz: azaz Isten az embert saját létének isteni melegével, erejével
árasztja el, vagyis kivirágoztatja; élteti és hevíti.
A Lélek ősképe, a szél és a tűz mutatja tehát,
hogy a Lélek mozgásként és életmelegként van
jelen valami módon az univerzumban is.
„Amikor elérkezett pünkösd napja – olvassuk
az apostolok cselekedeteiben –, ugyanazon a
helyen mindnyájan együtt voltak. Egyszerre
olyan zúgás támadt az égből, mintha csak heves szélvész közeledett volna, és egészen betöltötte a házat, ahol egybegyűltek. Majd lángnyelvek lobbantak és szétoszolva leereszkedtek
mindegyikükre.”
A szél zúgása itt is a Szentlélek különleges ismertető jele. Ott is fúj, ahol mi nem is gondoljuk.
Nem tudjuk, honnan jön, és nem tudjuk hová
megy, de érezzük jelenlétét, embereket megújító szeretetét. Ha nyitott lélekkel éljük az életünket, akkor találkozunk vele. Megtalál bennünket, és átjárja az életünket, csak hagyjuk őt szabadon bennünk munkálkodni.
Nemcsak benned szól Isten: Körülötted is minduntalan visszahangzik a szava. Ha kilépsz há-

zadból, nézz a mező virágaira, az utca fáira, embertársaidra, akik hozzád hasonlóan a munkába
igyekeznek. Mindez lehet annak a Lénynek a
hangja, aki téged teremtett, és azóta is állandóan néven szólít, hiszen a létezés elismerése
a néven szólítás és a megnevezés. Ha oda tudsz
figyelni rá, megérzed, hogy milyen közel állsz
hozzá: gyermekednek mond, te, meg atyádnak
szólíthatod. Ez a pünkösd igazi titka.

Balázs Pál,
református lelkipásztor:

Nevelj minket egyességre, mint Atyáddal egy
Te vagy…
Pünkösd ünnepét várva a keresztyén ember,
aki vágyja és óhajtja a
templomi közösséget,
most egy felfokozott váradalommal van. Betartva az óvintézkedéseket,
de visszatérhettünk templomainkba az istentiszteletek megtartására.
Húsvét ünnepét otthonainkban töltöttük el. Az
úrvacsorát sajátos módon vettük magunkhoz,
otthon a megterített asztalnál a családfőtől, a
társunktól vagy éppen magányunkban megtörve a kenyeret és kitöltve a bort. Természetesen
nyomon követve az online istentiszteleteket. Hiszem, hogy Isten Szentlelke vezette gondolatainkat, cselekvésünket és lelki közösségben voltunk így is.
A cím, amit olvashattunk, egyik kedves énekünkből való. Azt gondolom, hogy most ezen
az ünnepen erre van szükségünk, amit az idézetben olvasunk. Arra a közösségre, amit látunk
az Atya és Jézus egyességében. Ezért imádkozott is Jézus, hogy így legyen közöttünk is.
Ahhoz, hogy megpróbáljuk emberi szavakkal
megmagyarázni a Szentlélek Isten munkáját,
mindig hasonlatokat veszünk alapul. Olyan, mint
a szél, tisztít, frissít, elűzi a lélek fagyát. Olyan,
mint a tűz, hatalmas
ereje van, megelevenít,
átmelegít, világosságot
ad. Most az ének sorának segítségével, azt
értsük meg, hogy a
Szentlélek egységre vezet minket és közösséget formál. Az első
pünkösdkor a legkülönbözőbb emberek is
megértették egymást.
A soknyelvűség ellenére is egyet értettek. Mi
is ahányan vagyunk
annyi félék vagyunk.
Nemcsak a termetünk,

hangunk, lépésünk, arcunk különbözik, hanem
egyéniségünk és természetünk is. Isten Szentlelke képes egyedül arra, hogy eggyé tegyen
bennünket. Akkor lesz igazi ünnepünk, ha mi is
megértjük ennek az egységnek és közösségnek
áldásait. Milyen jó lenne ezt megtapasztalni
pünkösd alkalmával, hiszen fölszabadulhattunk
a találkozás örömére, a templomban átélve ezt,
még ha bizonyos szabályokat be is kell tartanunk.

Csejoszki Szabolcs,
görög katolikus parókus:

Az Élet forrása
„Aki szomjazik, jöjjön
hozzám és igyék! Aki
hisz bennem, amint az
Írás mondja, annak
belsejéből élő víz folyói
fakadnak.” Jézus Krisztus evangéliumában a
Szentlélekről mondja ezt a jövendölést. Pünkösd üzenete, a Lélek ajándéka azoké lehet,
akik az Istenre való szomjúságot nem szüntették meg magukban. Minden ember akár tudja,
akár nem a végtelenre, a tökéletesre, az örök
értékre szomjazik. Mi igazolja ezt? Mindannyian,
bármiféle szomjúságot, hiányt érzünk életünkben, ennek enyhítése emberi módon soha nem
lehetséges teljesen. Aki pusztán a földi javakba
kapaszkodik, újra és újra keresi ezek birtoklását,
aki a szenvedélyek hálójában él újra és újra érzi,
hogy nem birtokolhatja tökéletesen azokat. Vágyaink tökéletes beteljesítése, emberi módon
soha nem lehetséges. A Szentlélek eljövetele
egy új élet kezdete lehet, amennyiben vágyjuk
és akarjuk az igazi isteni kincseket. A tanítványok bezárt ajtók mögött rejtőzködtek, amíg
meg nem értették igazán Jézus kijelentését „Én
veletek vagyok minden nap…”. Az Isteni Lélek
a mindig jelenlevő Isten vigasztalását, erejét teszi valósággá közöttünk. Pünkösd után a Lélek
által megerősödve az apostolok bátran elindulnak a világba, hogy mindenkinek elmondják az
evangélium örömhírét. Ezekben a napokban, mi
is feltehetjük a kérdést, hogy életünkben az igaz
értékek helyett, hol keressük a hamis szomjoltókat. A megtérés, az igazság útjának megtalálása élethosszig tartó feladat. Életünk munkálása csak a Szentlélekkel együtt lehet hatékony.
Változást is az Ő támogatásával érhetünk el.
Csak az Ő segítségével őrizhetjük meg derünket, az Ő iránymutatásával tudunk jó döntéseket hozni az igaz és a hamis értékek szűk határmezsgyéjén valamint az Ő támogatásával
tudjuk családjainkat, közösségeinket megerősíteni, elevenen tartani. Pünkösdkor az újrakezdés
és megújulás lehetőségét kapjuk, jól használjuk
ki az időt…
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rendhagyó VoLt
az IdeI érettSégI
Május 4-én 84 ezer diák kezdte meg az írásbeli érettségi vizsgákat országszerte, Szerencsen a Bocskai István Katolikus Gimnáziumban több
mint 120 tanuló adott számot tudásáról. A végzősöknek nem volt könynyű dolguk, hiszen rendkívüli körülmények között kellett bizonyítaniuk.
A koronavírus-járvány okozta veszélyhelyzet miatt számos intézkedést vezettek be azért,
hogy megóvják a felügyelő tanárok és az érettségizők egészségét. A termekben legfeljebb
10 vizsgázó tartózkodhatott, közöttük legkevesebb másfél méter távolságot kellet hagyni.
Az érettségi dolgozatokat szintén járványügyi megfontolásból egy napig pihentetették a
kijavításuk előtt. A maszk viselése az iskolák folyosóin, közösségi helyiségeiben kötelező
volt, a dolgozatok megírása közben azonban csak ajánlották. Jakab Tamás a gimnázium
igazgatója érdeklődésünkre válaszolva közölte, hogy a végzősöknek az utolsó időszakban
a rendszerező tanulás, összefoglalás és az ismétlés volt a fő feladatuk. Ez szorult ki az
online térbe. –Nagyon vegyesek a tapasztalatok a diákok felkészültségében. Volt aki arra
számított, hogy nem kell majd érettségi vizsgát tennie, hanem az év végi jegyek beszámításával kapja meg bizonyítványát, de a többség keményen dolgozott, hogy a legjobb
eredményt érje el. Az emeltszintű érettségire való felkészülés különösen nehéz volt, hiszen
az összetettebb feladatsorok gyakorlásához nagy szükség van a szaktanár személyes irányítására, ami ebben a helyzetben nem volt lehetséges.

A tanulók visszajelzései is azt mutatják, hogy nem volt könnyű jó eredményeket elérni az
emeltszintű tudáspróbán. Minden diák számára megterhelő volt a bizonytalanság, a végzősök a tanárok és szülők sem tudtak semmit. A menetrend két héttel a kezdés előtt, tehát április 19-én vált hivatalossá- osztotta meg tapasztalatait az intézményvezető. Hozzátette az írásbeli feladatsorok az előző évekhez hasonló nehézségi szintet mutattak. Matematika tantárgyból előkerültek a gráfok, függvények, kördiagramok és a módusz-, illetve
mediánszámítás, de kaptak feladatot a diákok a háromszögek szögeiről és mértani sorozatokról is. Az első részben összesen 30 pontot lehetett szerezni. A második feladatlapon
az érettségizők – ahogy azt a korábbi években megszokhatták – több szöveges feladatot
is kaptak. A több témakört érintő feladványok között volt olyan, ami az olimpiai játékokkal
foglalkozott, de előkerült egy sétálóutcák lekövezésével kapcsolatos is. A második feladatlapra 135 percet használhattak fel a tanulók. A szaktanár szerint az elégséges és a
közepes eredmény elérése nem okozhatott nehézséget, de a jó illetve jeles érdemjegy
megszerzése nem volt könnyű feladat. A magyar nyelv és irodalom tantárgy feladatsorában a könyvek történetéről, olvasásról és a kódexekről kaptak szövegértési feladatot
a középszinten vizsgázók. A középszintű történelemérettségin a végzősöknek egy központi feladatsort kellett megoldaniuk, előkerült a magyarországi népesség és az ipari forradalom, de a magyarországi romák helyzete, a Kádár-korszak és a hidegháború is szerepelt. Az esszék sorai között megtalálható volt a kereszténység születése, a második világháború és az 1956-os forradalom is. Jakab Tamás elmondta, hogy a hagyományos ballagási ünnepséget nem volt lehetőség megtartani a rendkívüli helyzet miatt, de az online
térben szerveztek egy különleges búcsúztatót a végzősök számára. Így, ha nem is a megszokott módon, de sikerült emlékezetessé tenni a búcsú pillanatait.

OKTATÁS

hogyan SIkerÜLt
a VIzSga?
király angéla 12/a

Véleményem szerint a digitális oktatás kicsit megnehezítette az érettségire való felkészülést. Különösen matematikából, hiszen online nem
igazán lehet azt a tudást átadni
egy olyan tantárgyból, amit inkább
érteni kell és nem megtanulni. A vizsgák szerintem
egész jól sikerültek. Volt amit kicsit nehezebbnek
éreztem, ilyen volt a matek, amiből emelt szintű érettségi vizsgát tettem. Azt gondolom, hogy az előző
éveknél nehezebb feladatsort kaptunk, de próbáltam
a legjobb tudásom szerint megoldani. A szóbeli vizsgák eltörlése számomra könnyebbséget okoztak. A
Debreceni Egyetem Műszaki Karára adtam be a jelentkezésemet építészmérnök szakra.

Mizák anna 12/a

Izgalommal vártam az érettségit, amivel kapcsolatban
sok volt a bizonytalanság a
kialakult járványügyi helyzet
miatt. Tulajdonképpen 4 éven
át készülünk a gimnáziumi tanulmányainkat lezáró vizsgákra, de az utolsó évben a
felvételi jelentkezés elküldése után, még komolyabban vesszük a megmérettetést, mert ettől függ a jövőnk. Az érettségi vizsgákra alapos felkészítést kaptunk a tanórákon, amely a digitális oktatás bevezetése után is aktív maradt. Online órák, a korábbi évek
érettségi feladatsorainak megoldása és a tanárok általi értékelése segítette felkészülésünket. Szerintem
jól sikerültek a vizsgáim, bár sajnálom, hogy elmaradtak a szóbelik, mert ezek erősíthették volna eredményeinket. Tanulmányaimat a Budapesti Corvinus Egyetem angol nyelvű nemzetközi gazdálkodás szakán
szeretném folytatni.

Molnár gergő 12/b

A digitális tanrendre való átállás nem könnyítette meg a
tanulást, főleg érettségizőkét. Úgy gondolom, hogy nagyon sok tanuló, köztük én is
inkább a vizualitás hívei vagyunk,
ezért könnyebb lett volna ebben a hátralévő kis időben a megszokott menetrendben, iskolai keretek közt
gyakorolni a nagy megmérettetés előtt. Mindezek ellenére véleményem szerint jól álltuk a sarat, kihoztuk
a legtöbbet a helyzet adta lehetőségekből és kellően
fel tudtunk készülni az érettségire. Emelt szintű érettségit magyar nyelv és irodalomból tettem, amely véleményem szerint az utóbbi idők egyik, ha nem a legnehezebb feladatsora volt. A Tanulmányaimat a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Államtudományi és Nemzetközi Tanulmányok Karán szeretném folytatni.
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nyItVa az óVodák éS a bÖLCSŐdék
Maruzsa Zoltán közoktatásért felelős államtitkár a kormány közösségi
oldalán jelentette be az óvodák és iskolák újranyitásáról született döntést. Az államtitkár közölte: a járványveszély mértékének csökkenése
tette lehetővé, hogy az óvodák és bölcsődék vidéken május 25-től, a
fővárosban pedig június 2-ától visszatérhessenek a normál működési
rendhez. Ennek megfelelően Szerencsen is megnyíltak az intézmény
kapui és a veszélyhelyzet előtti szokásos rendben várják a kicsiket. Az
óvodák és a bölcsődék 2020. augusztus 31-éig legfeljebb két hétre zárhatnak be.
Kecskésné Nagy Edit, a Szerencsi Óvoda és
Bölcsőde vezetője (fotónkon) elmondta, hogy
a járványveszély folyamatosan fennáll, a védekezés továbbra is fontos. Ezért a szájmaszk
és kesztyű kötelező óvodába belépéskor a
gyermekeket kísérők számára és egy felnőtt
kísérje be a gyermeket. Az intézményvezető ki-

emelte, hogy továbbra is csak egészséges gyermeket tud fogadni az
óvoda, ha betegségre utaló tüneteket észlelnek a szülők – láz, kiütés,
hasmenés, hányás – akkor ne hozzák közösségbe a kicsit, mert őt haza kell vinni és csak orvosi igazolással jöhet ismételten az óvodába.

VégzŐS dIák kapta a braun IStVánné-díjat
Öt esztendeje hunyt el tragikus hirtelenséggel
Braun Istvánné, a Bocskai István Katolikus Gimnázium munkatársa és helyi német nemzetiségi
önkormányzat elnökhelyettese, aki elévülhetetlen érdemeket szerzett többek között a képviselő-testület és a középiskola közötti jó kapcsolat kialakításában és ápolásában. Tisztelet és
szeretet övezte személyiségét a munkatársak
és a diákok körében egyaránt. Halála után hozott döntést a nemzetiségi önkormányzat a Braun Istvánné-díj alapításáról, amit minden esz-

tendőben egy alkalommal, a középiskola német
nyelvtanári munkaközösségének javaslata alapján ítélnek oda a német nyelv tanulásában kiemelkedő eredményeket elérő diákoknak. Az idei
esztendőben a Braun Istvánné-díjat Toldi Boglárka, Bocskai István Katolikus Gimnázium 12.
B. osztályos tanulója (fotónkon) vehette át.
A díjjal járó díszoklevelet és pénzjutalmat 2020.
május 4-én dr. Árvay László elnök és Braun Csaba elnökhelyettes adta át a jutalmazottnak a
gimnázium igazgatói irodájában.

tÜndéroLVaSók orSzágoS
SzÖVegértéSI VerSenyén
A HUNRA Magyar Olvasástársaság fővédnöksége mellett a püspökladányi Kecskés Gyula
Városi Könyvtár kilencedik alkalommal szer-

vezte meg Tündérolvasók címmel országos
szövegértési versenyét. A Bolyai János Katolikus Általános Iskola nagy hangsúlyt fektet az

olvasóvá nevelésre, és immár második alkalommal nevezett csapatával a rangos megmérettetésre. A háromfordulós verseny első két
fordulójában levelezős feladatmegoldás
várt a gyerekekre. W. Bruce Cameron:
Egy kutya négy élete: Ellie, és Anna
Woltz: Tess és Én- életem legfurcsább
hete című regényekhez kapcsolódó feladatlapok megoldása volt. Az iskolát
Szabó Eszter Anna, Takács Viktória, Tóth
Tímea tanulók képviselték. A verseny első két fordulójának eredménye alapján
a Bolyaisok országos hatodik helyen végeztek. A harmadik forduló sajnos a járványügyi helyzet miatt nem került megrendezésre, így büszkén vették át a lányok a postán érkező ajándékkönyveket
az elért eredményükért. Felkészítő pedagógusuk Szabóné Drozda Orsolya volt.
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a SzakrendeLéSek
IgénybeVéteLének SzabáLyaI
Dr. Bobkó Géza a Szántó J. Endre Egyesített Szociális és Egészségügyi Intézet igazgató főorvosa, tájékoztatja a betegeket,
hogy az Emberi Erőforrások Minisztériumának rendeletének megfelelően a járóbeteg ellátásban új eljárási rend került bevezetésre május 11-től. Az új szabály alapvetően a telefonos konzultációra épül és ennek alapján dől el, hogy a beteg részéről
felmerült probléma alapvetően kezelhető e telefonon adott tanácsok segítségével, vagy személyes megjelenésre van szükség.
Az igazgató főorvos felhívja a figyelmet, hogy ez a betegellátási rend újszerű, ezért vegyék figyelembe az alábbi kéréseket.
– Amennyiben úgy ítéli meg, hogy ellátása nem azonnali, sürgős beavatkozást igényel akkor, hívja fel háziorvosát, amennyiben ő a szakorvosi konzultáció mellett dönt, akkor első lépésként tájékozódjon a szakrendelések
időpontjáról és elérhetőségeiről a szerencsihirek.hu oldalon.
– Szakorvosi konzultációs igény esetén a telefonbeszélgetés előtt gondolja
végig alaposan, hogy mi a probléma, amit megszeretne osztani a szakorvossal, a hívása előtt pedig készítse ki személyi igazolványát, lakcímkártyáját, társadalombiztosítási kártyáját és amennyiben van, az adott egészségügyi problémával kapcsolatos legutolsó kórházi dokumentumát.
– Hívja a szakrendelőt rendelési időben a feltüntetett telefonszámon. A
vonalak túlterheltsége miatt számítson arra, hogy a sikeres kapcsolatfelvételhez több alkalommal kell tárcsáznia.
– Ezt követően a szakrendelés orvosának röviden mondja el problémáját,
aki ennek alapján dönt a telefonos konzultációról, illetve a személyes megjelenés szükségességéről. (Egy-egy konzultáció időtartama nem haladhatja

MegSzűnt
a heLyetteSítéS

Dr. Gál Tamás, Szerencs Város alapellátási főorvosa arról adott tájékoztatást, hogy az I. és III. számú háziorvosi körzetben azaz, Dr. Rohály Judit
és Dr. Sütő Szilveszter körzetében május 11-től a helyettesítés megszűnt,
a már megszokott rendben újraindult a rendelés.
Arra kéri továbbá a pácienseket, hogy a Miniszteri Rendelet utasításait
betartva vegyék igénybe az ellátást mind az öt körzetben. Tehát kizárólag
telefonon előre egyeztetett időpontban lehet beteget fogadni, a telefonos konzultációt követően kerülhet sor a személyes orvos-beteg találkozásra. Felső légúti, panaszos, lázas betegek vizsgálata továbbra sem
lehetséges, ellátásuk távkonzultációban valósul meg.
A váróterembe és rendelőbe csak maszkkal, vagy egyéb textillel eltakart
szájjal és orral lehet belépni. A váróban egyszerre legfeljebb három beteg
tartózkodhat egymástól 1,5-2 méteres távolságban. Akik az állandó
gyógyszereiket kívánják felíratni továbbra is kizárólag telefonon keresztül
e-receptek segítségével tehetik ezt meg. Az e- recepteket a beteg TAJszámával bárki kiválthatja a gyógyszertárakba.

meg a 6-10 percet.) Ezután az asszisztens rögzíti az Ön adatait és ha szükséges időpontot ad a vizsgálatra.
– Személyes konzultációra – sürgősségi esetek kivételével – kizárólag
előzetes telefonos előjegyzést követően kerülhet sor. A sürgős esetektől
eltekintve háziorvosi, illetve szakrendelői beutalókat csak abban az esetben tudják fogadni, amennyiben bejelentkezett telefonon.
– Személyes konzultáció esetén a megadott időpontot megelőzően leghamarabb 15 perccel előbb érkezzen a szakrendelőbe. Az épületbe kizárólag a pácienseket mehetnek be, kísérő csak abban az esetben, ha a
páciens kiskorú, vagy mozgáskorlátozott, szellemileg sérült, vagy bármely
okból az egészségügyi személyzettel nem képes a kontaktus felvételre.
Az épületbe történő belépéskor lázmérés, kézfertőtlenítés, majd kérdőív
kitöltése történik. Szájmaszk viselése kötelező! Dr. Bobkó Géza kiemelte, hogy a betegellátási rend továbbra is egy átmeneti állapot, tehát
nem jelenti a kapacitások teljes körű visszaállítását. Ezért nyomatékosan
megkéri a pácienseket, hogy valóban csak megalapozott problémákkal
keressék fel az intézményt. Kiemelte, ezek az intézkedések azt a célt
szolgálják, hogy az ellátást tágabb keretek között, de maximális beteg
és dolgozói biztonság mellett tudják biztosítani.
Elérhetőségek: Tel.: 47/361-758; +36/20-999-5159; +36/20-999-5225, Tüdőgyógyászat: 47/361-758 (16-os mellék), Sebészet: 47/361-758 (18-as mellék),Röntgen: 47/361-758 (32-es mellék), Szemészet: 47/361-758 (37-es
mellék), Belgyógyászat: 47/361-758 (36-os mellék), Kardiológia: 47/361758 (38-as mellék), Pszichiátria: 47/361-758 (56-os mellék), Ideggyógyászat: 47/361-758 (58-as mellék), Mozgásszervi rehabilitáció: 47/361-758
(49-es mellék), Bőrgyógyászat: 47/361-758 (57-es mellék), Füll-orr-gégegyógyászat: 47/361-758 (71-es mellék), Nőgyógyászat: 47/361-758 (54-es
mellék), Urológia: 47/361-758 (55-ös mellék), Foglalkozás egészségügy:
47/361-758 (22-es mellék), Ultrahang: 47/361-758 (33-as mellék), Endokrinológia: 47/361-758 (33-as mellék, Allergológia: 47/361-758 (77-es mellék),
Gyógytorna: 47/361-758 (75-ös mellék), Ortopédia: 47/361-758 (49-es mellék), Pszichológia 47/361-758 (59-es mellék), Gyermekgyógyászat: (Tel.:
47/361-547) , Laboratórium: (Tel.: +36/30-603-0293) csak telefonos bejelentkezés alapján, Reumatológia: (Tel.: +36/70-411-5015), Pszichológia: (Tel.:
+36/20/531-7349). Az aktuális rendelési időkről tájékozódjanak a szerencsihirek.hu weboldalon.

kÖSzÖnet a SegítSégért
A Szerencsi Hírek szerkesztőségéhez május elején eljuttatott levélben
mondott köszönetet dr. Bobkó Géza, a szerencsi rendelőintézet igazgató főorvosa az 500 ezer forintos felajánlásért, amit Sárossy Ferenc,
a megyaszói Harangod-Mag Kft. ügyvezető igazgatója adományozott az egészségügyi intézménynek. Bobkó Géza közölte, hogy a
pénzből védőeszközöket, maszkokat, fertőtlenítőszert vásároltak.
A koronavírus-járvány miatti rendkívüli helyzetben eddig 4,5 millió
forint plusz kiadása volt a rendelőintézetnek, így különösen jó időben
érkezett a segítség.
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nehéz éV LeSz a gazdáknak
Az agrártárca összesítése alapján a tavaszi vetések már csaknem befejeződtek. Az őszi növények azonban egyre
jobban megsínylik a hetek óta tartó
szárazságot. A problémát csak tovább
súlyosbítja, hogy a szárazabb területeken gyakorlatilag megállt a növények
fejlődése. A térség helyzetéről Szabó
Péter a Szerencsi Mezőgazdasági Zrt.
vezérigazgató-helyettese és Czina
György egyéni vállalkozó adott tájékoztatást.
Az utóbbi években sajnos már megszokottá vált
a tavaszi szárazság térségünkben. A meteorológiai mérések szerint az elmúlt 120 év harmadik
legszárazabb áprilisán vagyunk túl. Ebben a szezonban azonban még az alacsony és a sokszor
fagypont közeli hőmérséklet is próbára tette a
növényeket. Konkrétan március 15-én, de április
elején és közepén is jelentősen 0 Celsius fok alá
süllyedt a hőmérséklet, és a fagyosszentek is hűek voltak nevükhöz – mondta Szabó Péter.
Mindezek eredményeként az őszi vetésű növények, melyek a tél végén még kedvező képet mutattak, mostanra már eléggé megviseltnek tűnnek. Az őszi káposztarepce táblák lassan túl vannak a virágzáson. A kedvezőtlen időjáráson felül
természetesen a kórokozóktól és rovar kártevőktől sem volt mentes a tavasz, emiatt jól ütemezett növényvédelmi munkálatokra volt szükség.
Ami a várható termést illeti az állományok változatos képet mutatnak, sok múlik a talaj típuson
és a különböző hibrid növényeken – tette hozzá
a vezérigazgató helyettes.
A kalászosokat – mint a búza, rozs, zab vagy tritikálé – még jobban érinti a csapadék hiánya, ami
jól látszik az alsó levelek száradásából. A bokro-

sodott fajtáknál az is megfigyelhető, hogy nem
tudnak kinevelni minden oldalhajtást, ezért kevesebb lesz a hektáronkénti kalászszám, ez pedig
a jelentősen csökkenti a termést. A kedvezőtlen
időjárás miatt a növényvédelemmel, lombtrágyakezeléssel kiegészítve próbáljuk javítani a helyzetet. A régió adottságaihoz jól alkalmazkodó
fajtákat használunk azért, hogy a szükséges takarmány bázist előállíthassuk és a térségben
népszerű kalászos vetőmagot meg tudjuk termelni – emelte ki Szabó Péter.
A tavaszi vetésű kukorica és a napraforgó táblák
többségében szépen kikeltek, köszönhető ez az
időben elmunkált szántásoknak és az optimális
időben elvégzett vetéseknek. Azonban a növények további fejlődéséhez most már nagy szükség van a kiadós, áztató esőre, ami egyelőre még
várat magára. A Szerencsi Mezőgazdasági Zrtnél jelenleg is a lucerna és a kalászos keverék takarmányok silózása történik, de már közeledik
az aratási szezon, amire fel kell készíteni a gépparkot, a szárító üzemet és a magtárakat is –
nyilatkozta Szabó Péter.

Czina György egyéni vállalkozó gyümölcsültetvényei is hasonlóan megsínylették az időjárást.
Az elmúlt hónapok fagypont körüli hőmérsékletei egyes esetben reggel 9 óráig is kitartott
nagy kárt okozva a növényekben. A kajszi és
őszibarack szinte 100%-os fagykárt szenvedett.
Az akkor még nem virágzó almaültetvények
sem bírták a hideget, a rügyek megfáztak ezért
kevesebb alma fog beérni, ami jelentős terméskiesést eredményez. A meggy sem virágzott ebben az időben, a fagykár itt is jelentős közel
50%-os, de van olyan ültetvény, ahol ez az
arány akár 60%-os is lehet. Az elmúlt hónapok
hideg időjárásának a kedvezőtlen hatásait különösen a napokban tapasztaljuk, ugyanis a fiatal ültetvények termései egyszerűen elkezdtek
leperegni – hangsúlyozta Czina György.
Összességében a térségben a termelőket jelentős károk érték a hideg és aszályos időjárás miatt. Az aszály az ország északi területeit sújtja a
leginkább, itt a csapadékhiány mellett a viharos
erejű szél is tovább szárítja a földeket.
N.I.

Újra nyItVa Vannak a játSzóterek
Március közepén a koronavírus-járvány magyarországi terjedésének kezdetekor
számos óvintézkedést vezettek be. Ekkor bezárták a
parkok, közterek és játszóterek kapuit, szigorú korlátozásokat kellett betartani.
Május eleje óta folyamatosan lassul a vírus terjedésének mértéke hazánkban,
egyre kevesebb az új fertőzöttek száma. Ez különösen
igaz a vidéki településekre.
A kormány ezért az enyhítés mellett döntött. Fokozatosan indult be az élet, lazítottak az előírásokon. Ennek egyik lépéseként látogathatóak a szabadtéri sportpályák

és a játszóterekre is visszatérhetnek a gyerekek. Szerencsen május 15től nyitottak meg a játszóterek, amiket a Szerencsi Városgazda Nonprofit
Kft. munkatársai naponta fertőtlenítenek, így a kicsik biztonságos körülmények között vehették birtokba az eszközöket és a területet. Mivel a
járványveszély még nem múlt el ezért továbbra is fokozottan kell figyelni
a megelőző óvintézkedésékre így például a 1,5-2 méteres védőtávolság
betartására.
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KÖZÉRDEK Ű
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OR MÁCI ÓK
INFORMÁCIÓ
K
ORVOSI ügYeLeT

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

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 rendelőintézet honlapján.

ügYeLeTeS gYógYSZeRTÁRak

ALBA GYÓGYSZERTÁR
Május 25-31.: 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.)
SZERENCS GYÓGYSZERTÁR
Június 1-7.: Cím: Szerencs, Gyár út 40. (Tesco Áruház). Telefon: (0647)
560-302, (0647) 560-303. Nyitva tartás: hétfő-szombat: 8-20 óráig, vasárnap: 8-16 óráig. Zárt ajtó melletti ügyelet: hétfő-szombat: 20-22 óra,
vasárnap: 16-22 óra. Készenlét: Naponta 22 órától a másnap reggeli nyitásig. (Orvosi ügyelet igénye szerint.)
CENTRUM GYÓGYSZERTÁR
Június 8-14.: Cím: Szerencs, Rákóczi út 75. Telefon: (0647) 362-054. Nyitva tartás: hétfő-péntek: 8-20 óra, szombat-vasárnap: 8-16 óra. Zárt ajtó
melletti ügyelet: hétfő-péntek: 20-22 óráig, szombat-vasárnap: 16-22 óráig. Készenlét: Naponta 22 órától másnap reggeli nyitásig. (Orvosi ügyelet
igénye szerint.)
OROSZLÁN GYÓGYSZERTÁR
Június 15-21.: 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.)

KÖZÉRDEKŰ – HIRDETÉS

anyakÖnyVI hírek
Házasságot kötöttek:
Házasságot kötöttek: Lucskai Anett – Balla Gábor, Tóth Alexandra
– Csesznyik Dávid, Kanalas Mária – Lapis János, Hanti Mónika –
Nagy Attila István, Smál Mónika – dr. Barva Attila, Takács Orsolya
– Hriczó János Bence, Szoták Tímea – Imri Gyula Attila, Vida Nikolett – Ruszkai László, Hauzer Vivien Ágnes – Terjék Krisztián, Petró
Dalma – Tóth Milán.
Elhunytak:
Lechner Istvánné sz. Markovics Margit (94), Hlavács Lászlóné sz.
Veres Julianna (76), Takács Miklós (79), Dragony Jánosné sz. Kertész
Ilona (91),Kis Gabriella Noémi (53), Bottka Imre Sándor (84), Petercsák Jánosné sz. Borai Erzsébet (84), Tóth János (68), Dávidházi Tiborné sz. Győrfi Gizella (81), Varga Istvánné sz. Lucskai Piroska (79),
Sagát Istvánné sz. Bacsó Margit (99), Molnár Györgyné sz. Szűcs
Edit (83), Dókáné Szilágyi Nikolett (37), Hudák Katalin (81), Motil
György (71), Kékedi József (83), Hudák Ferencné sz. Fazekas Margit
(79), Nagy Pálné sz. Jantek Ilona (98), Vavrek Jánosné sz. Boros Erzsébet (82) ,Istóczki István (86), Hlivják Lászlóné sz. Smajda Mária
(86), Gáll László Józsefné sz. Jakab Irén Hedvig (80), dr. Koplik János
Györgyné sz. Takács Erzsébet (80), Kocsis Jánosné sz. Kecse Piroska
(86), Leskó István (80).

BÚCSÚZÁS JULIkÁTóL
(kiss Lászlóné)
A hosszú évtizedek alatt
együtt töltött
közös emlékeket megőrizve
búcsúznak tőled
barátaid:
Mari, Ili és Tibi

RÉSZVÉTNYILVÁNÍTÁS
Egykori kollégák
mély megrendüléssel értesültünk arról, hogy

JAKAB JÁNOSNÉ

földi pályafutása véget ért,
2020. május 16-án örökre itt hagyott bennünket.
Gabika negyven évig dolgozott a közigazgatásban,
köztisztviselőként szolgálta a közösséget,
2011-ben anyakönyvvezetőként vonult nyugdíjba.
Ezúton is osztozunk a család fájdalmában.
Emlékét megőrizzük!
Szerencs Város Polgármesteri Hivatala

SZERENCSI

ÉLETMÓD

hírek

13

a hét gyógynÖVénye: a kISVIrágÚ FÜzIke
A kisvirágú füzike a ligetszépefélék családjába
tartozó évelő, lágyszárú
gyógynövény. 30-80 cmes, molyhos, lándzsás levelű, vékony szárú. Júliusban nyíló virágai aprók, halvány rózsaszínűek, a hajtás felső részén laza fürtvirágzatot képeznek. Patakpartokon, útszéleken, erdőirtásokon találkozhatunk
vele, nedves réteken fellelhető egész Magyarország területén. A népies nevén asszonyhajnak
nevezett növényt már az amerikai indiánok is alkalmazták, égési sérüléseiket borogatással csillapították. Leveles szára és virágos hajtása is
gyógyhatású, a leggyakrabban teaként, tinktúraként vagy kapszula, illetve tabletta formájában
alkalmazzák. A kisvirágú füzikét elsősorban
prosztata-megnagyobbodás kezelésére és megelőzésére használják, természetes gyulladáscsökkentő hatása miatt azonban a nők számára

is nagyon hasznos gyógynövény. Többek között
hólyaggyulladásra, vesetisztításra, a petefészek
fertőzéseire és vizelési problémákra ajánlott.
Rendszeres fogyasztásával elkerülhető, illetve
megelőzhető a prosztata megnagyobbodása,
gyulladása, a prosztata szöveteinek kóros elburjánzása. A kisvirágú füzike hatóanyagai csökkentik a vizelések számát, egyúttal növelik az egyszeri mennyiséget, a kiürülés hatékonyságát.
Már a kellemetlen tünetek megjelenése előtt,
40 éves kor felett elkezdhető a szedése, a tünetek megjelenésekor pedig hamar mérsékli, meg

is szünteti az állandó vizelési ingert, a vizeletürítéssel járó fájdalmakat, a gyenge vizeletsugarat, az utócsepegést, az ürítés nehézségeit. Nőknél kíméletes, de hatékony gyulladáscsökkentő
hatása miatt hólyaggyulladás, hólyagműködési
elégtelenség esetén kiválóan használható, nagy
segítség a méh és a petefészek fertőzéseinél is.
A vesemedence-gyulladást természetes úton
kezeli, megszünteti a visszatérő húgyhólyag
gyulladásokat, a vizeletürítési nehézségeket,
mérsékli a zavaró vizeletcsepegést.
Vitelki László Gyógynövénybolt

Legutóbbi játékunk megfejtése: A francia nemzet tipikus étele a kakukkfű. A beküldők
közül Budainé Juhász Katalin, 3900 Szerencs, Ondi út 35. szám alatti olvasónk a Szerencsi
Gyógynövénybolt (Rákóczi út 108.) ajándékcsomagját nyerte. A nyereményét átveheti a Gyógynövényboltban. Új kérdésünk: Mikor nyílnak a kisvirágú füzike virágai? Megfejtéseiket június 12-ig postázzák címünkre (3900 Szerencs, Rákóczi út 89.) vagy adják le a Szerencsi Polgármesteri Hivatal recepcióján. A borítékra írják rá: Egészségünkért.

haMaroSan érIk a MáLna
A málna Magyarországon őshonos félcserje, ami körülbelül 2 méter magasra
nő meg. A virágai fehérek, laza fürtökben
vagy bugában állnak.
Vörös, csonthéjas bogyókból álló terméscsoportja 30-40
nap alatt fejlődik ki és érik be. Ízletes gyümölcs konzervipari alapanyag. Magas vízigényű és ezért öntözést igényel. Európa mérsékelt övi területein nagyon elterjedt növény, még az Alpokban is megtalálható 2000 méter
magasságig. A málnáról tudni kell, hogy már az ókorban is kedvelték, de nem
csak az íze miatt fogyasztották, hanem egészségre gyakorolt pozitív hatásai
miatt is. A magas vitamintartalma miatt egészséges gyümölcsöt gyakran nyersen fogyasztják, továbbá előszeretettel készítenek belőle lekvárt, kompótot
zselét vagy akár szörp formájában is megtalálható a háztartásokban. A málnát
tiszta alkohol édesítésére is használják. A gyümölcs szüret után már nem érik
tovább, így a nem klimakterikus gyümölcsök közé tartozik. A málna gyümölcse
bor készítésére is alkalmas. A málnabogyókat összezúzzák, előerjesztik, majd
kipréselik. A visszamaradt cefrét vízzel leforrázzák és újra kipréselik. A préselésekből nyert levet összekeverik. Cukorból és málnaléből szirupot főznek, amit
hozzáadnak a kipréselt málnaléhez. Gazdag C-vitaminban, ami segít az immunrendszer erősítésében, magas az antioxidáns tartalma, amely sejtvédő
hatású és úgynevezett pektin is található benne, amely az emésztésben játszik
fontos szerepet. Utóbbi miatt antibiotikum kúra után mindenképpen ajánlott
a fogyasztása! Mindemellett a málna fontos ásványi anyagokat is tartalmaz,
mint például a kalcium, kálium, magnézium és a vas. B-vitamin tartalmának
köszönhetően a málna a bőrt széppé, csillogóvá és egészségesebbé teszi. A
C-vitamin mellett a málna A-vitamint is tartalmaz, ami a látást segíti, illetve
B1- és B2-vitamin tartalma segít a méregtelenítésben. A málnában található
antocianin pedig a magas vérnyomást csökkenti. A méhészetben a málna, köszönhetően nektárja magas (36-70%-os) cukortartalmának, a méhek számára
egy megbecsült melléktápanyagforrás.

reCeptkLub: ezt SÜSd Meg!

tÚrókréMeS
Fánk

Rovatunkban ezúttal a málnakrémes túrófánk receptjét és elkészítési módját ismertetjük olvasóinkkal.
Hozzávalók a fánkhoz: 25 dkg liszt, 1 dkg élesztő, 5 dkg cukor, 2,5
dl langyos tej, 4 dkg lágy vaj, 10 dkg túró, 1 tojás, 1 citrom reszelt héja.
A sütéshez: olaj (vagy vaj). A krémhez: 30 dkg málna, 10 dkg cukor,
5 dl tejszín, 1 tasak habfixáló.
Elkészítése: A lisztet tálba szórjuk, közepébe mélyedést formálunk.
Az élesztőt elkeverjük 1 teáskanál cukorral, fél dl langyos tejjel, és amikor elolvadt a cukor, a mélyedésbe öntjük. Behintjük pici liszttel, és
kb. 15 percig pihentetjük. Amikor kirepedezik az élesztőre szórt liszt,
hozzáadjuk a cukrot, a lágy vajat, az áttört túrót, tojást, egy csipet
sót, a citromhéjat, és a maradék langyos tejjel jól kidolgozzuk. Letakarva 30 percen át pihentetjük. Amíg kel a tészta, elkészíthetjük a
krémet. A málnát megtisztítjuk, megszórjuk a cukorral, és 10-15 percen át pihentetjük. Kemény habbá verjük a tejszínt, majd belekeverjük
a lecsepegtetett málna felét, és a habfixálót. A visszamaradt málnát
bot mixerrel összetörjük, és a levébe visszatesszük, ezt adjuk majd a
fánkok mellé öntetnek. Palacsintasütőben olajat (vajat) melegítünk,
evőkanállal 2-3 tésztakupacot teszünk rá, és kíméletesen megsütjük
mindkét oldalát. Amikor
megsült, papírszalvétára
tesszük. Ugyanígy megsütjük a maradék tésztát is. Az
elkészült fánkok felét tálra
tesszük, kanállal rákenünk
a málnakrémből, majd arra
ismét fánkot ültetünk. Ha
kimaradt krém, akkor a tetejüket is megdíszíthetjük.
Az öntettel körbelocsoljuk,
és tálaljuk. Jó étvágyat!
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Újra nyItVa a huLLadékudVarok
A BMH Nonprofit Kft. arról adott tájékoztatást, hogy a hulladékudvarok
2020. május 11-től a megszokott nyitvatartási rend szerint újra nyitva tartanak.
A hulladék beszállítása során – az Operatív
Törzs ajánlásaira figyelemmel – az új típusú koronavírus elleni védekezés érdekében, valamint
az lakosság és munkatársak egészségének és
biztonságának megóvása céljából az alábbi óvintézkedéseket tartsák be: A hulladékudvar
szolgáltatásainak igénybevétele során az ingatlanhasználó köteles a szájat és az orrot eltakaró
eszközt (védőmaszk, sál, kendő) és gumikesztyűt viselni. Amennyiben valamely ingatlanhasználó ennek nem tesz eleget, a hulladékudvar
kezelője jogosult a hulladék átvételét megtagadni.
A beszállított hulladék pakolásáról és annak a
hulladékudvarban történő elhelyezéséről minden ingatlanhasználónak magának kell gondoskodnia. Ehhez határozatlan ideig a hulladékudvar kezelője segítséget nem tud biztosítani,
ezért az ingatlanhasználók számára javasoljuk,
hogy segítőt hozzanak magukkal.
Valamennyi szükséges adat felvételére szóban
történő bediktálás útján kerül sor, a személyes
iratok, okmányok átadással történő bemutatá-

sának mellőzésével. Az adatok rögzítése során
az irodába történő belépést mellőzzék.
Az ügyintézés során az 1,5 méteres védőtávolságot szükséges betartani, ha a hulladékudvarban egyszerre több ingatlanhasználó tartózkodik. Amennyiben az 1,5 méteres távolság nem
tartható, a hulladékudvar kezelője jogosult ideiglenesen a hulladékudvar kapuját bezárni, az

IgényeLhetŐ
a LoMtaLanítáS
A BMH Nonprofit Kft. tájékoztatja a lakosságot, hogy 2020. május 11-től ismételten fogadja a házhoz menő lomtalanításra vonatkozó igénybejelentéseket.
Az igénybejelentéssel egy időben nyilatkozattétel szükséges mely az alábbiakat tartalmazza:
Az igénybejelentő az új típusú koronavírus tüneteit sem magán, sem a vele egy háztartásban
élőkön nem tapasztalja vagy tapasztalta az elmúlt 14 naptári napban. Az új típusú koronavírussal sem az igénybejelentő, sem a vele egy
háztartásban élők nem fertőződtek meg. Az
igénybejelentő legjobb tudomása szerint az elmúlt 14 naptári napban nem érintkezett fertő-

zött személlyel. Nyilatkozik, hogy az igénybejelentő és a lomtalanítással érintett ingatlan sem
jelenleg, sem a nyilatkozat megtételét megelőző 14 naptári napban nem állt hatósági házi karantén szabályai alatt. A nyilatkozat a
www.bmhnonprofit.hu oldalon a lomtalanítási
igénybejelentő lap mellékleteként érhető el. A
házhoz menő lomtalanításra vonatkozó információkért keressék fel a BMH Nonprofit Kft.
weboldalát vagy érdeklődjenek ügyfélszolgálaton az alábbi elérhetőségen: +36 21 3500 111.

ingatlanhasználóknak sorra kerülésükig a kapun
kívül kell várakozniuk.
A Szerencsi Hulladékudvar elérhetősége és
nyitva tartása: 3900 Szerencs, Eperjes utca
7. Kedd: 8–16 óra, szerda: 8–18 óra, csütörtök: 8–16 óra, péntek: 8–18 óra, szombat:
8–12 óra.

páLyaFeLÚjítáS
MIatt MódoSuLt
a Menetrend
A
Miskolc–Szerencs–Nyíregyháza
vonalon június 19-ig
egyes vonatok módosított menetrend
szerint közlekednek. Szerencs és Nyíregyháza között
pótlóbuszok szállítják az utasokat.
Az InterCity-k helyett közvetlen ICpótlóbuszokkal utazhatnak, melyek
csak Tokajban állnak meg. A vonalszakaszon komplex felújítást végeznek a vasúti pályán, állomások vágányain és a felsővezetéken. A pótlóbuszok kapacitását úgy határozták
meg, hogy az utasok egymástól legalább 1,5-2 méter távolságban tudjanak helyet foglalni a fertőzésveszély
elkerülése érdekében. A kör InterCityk Nyíregyházáig közlekednek.
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bMh edényzet átVéteLe
A BMH Nonprofit Kft. tájékoztatja Önöket, hogy azon ingatlanhasználók, akik a településen zajló edényosztás alkalmával
valamely okból kifolyólag – pl. a közszolgáltató nem tartja nyilván a felhasználót, időközben űrméret változás történt –
nem vették át hulladékgyűjtő edényzetüket, 2020. május 25-ét követően a 3900 Szerencs, Eperjes utca 7. szám alatt található ügyfélszolgálati irodánkban vehetik át azokat.
Az Abaúj-Zemplén Szilárdhulladék Gazdálkodási Önkormányzati Társulás
által biztosított edényzetek átvételére kizárólag előzetes időpont egyeztetés útján van lehetőség. Az időpont egyeztetésre az edenyosztas.zemplen@bmhnonprofit.hu e-mail címen van lehetőség. Kérjük az ingatlanhasználókat, hogy az időpont kéréssel egy időben a szükséges alátámasztó dokumentumokat az e-mailhez csatolva megküldeni szíveskedjenek
(adás-vételi szerződés, tulajdoni lap, 60 literes hulladékgyűjtő átvétele
esetén jegyzői igazolás, szükség esetén meghatalmazás amennyiben más
személy nevében kívánnak eljárni). Az átvétel helyszínén kizárólag a személyazonosságot igazoló okmányok bemutatására van lehetőség.
A kihirdetett veszélyhelyzetre tekintettel, ügyfeleink és dolgozóink egészségének megőrzése érdekében ügyfélszolgálati irodáink továbbra is zárva tartanak. Szerencsi ügyfélszolgálati irodánkban kizárólag az edényzetek átvétele lehetséges, egyéb ügyintézésre átmenetileg nincs mód.

gyerekek SérÜLtek
Meg a baLeSetben

Forrás: police.hu

A police.hu információi szerint május 11-én a délutáni órákban Szerencs
külterületén gázolásos baleset történt, amiben általános iskolás-korú
személyek szenvedtek sérülést. A helyszínelés során kiderült, hogy a mezőgazdasági úton három lány sétált, amikor motorzajra lettek figyelmesek. Ketten az út egyik szélére, míg a harmadik társuk egyedül az út másik szélére húzódott, hogy a motorosok el tudjanak haladni. A fiatalok
közül, – aki egyedül húzódott az út szélére – hirtelen meggondolta magát és visszalépett az útra. A motorosok egyike a gyalogos kikerülése
során elvesztette uralmát járműve irányítása felett és úgy esett el, hogy
elsodorta a gyalogost is. A motort kormányzó fiút és a gyalogos lányt a
mentőszolgálat munkatársai súlyos sérülésekkel szállították kórházba.
Az eljárás során megállapítást nyert, hogy a 13 éves kamasz nem rendelkezett motorkerékpárra érvényes vezetői engedéllyel. A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Rendőr-főkapitányság továbbra is kéri a közlekedőket, hogy mindenki tartsa be a rá vonatkozó közlekedési szabályokat,
olyan járművet vezessen, amelyre érvényes vezetői engedéllyel rendelkezik, és viseljen megfelelő védőfelszerelést.

Az ügyintézés során az alábbi óvintézkedések betartását kérjük:
– Az edényzetek átvétele során kötelező a szájat és orrot eltakaró eszköz
(védőmaszk, sál, kendő) és gumikesztyű viselése.
– Az ügyintézéshez szükséges adatok felvétele bediktálás útján, illetve
védőplexin keresztüli bemutatással történik.
– Az ügyintézés során másfél méteres védőtávolságot szükséges tartani.
Kérjük az ingatlanhasználókat, hogy kizárólag az előre egyeztetett és a
BMH Nonprofit Kft. által visszaigazolt időpontban érkezzenek, egyéb
esetben nem áll módunkban kiszolgálni az oda érkezőket.
Ügyfélszolgálat elérhetőségei:
Telefon: 06 21 3500 111, e-mail: ugyfelszolgalat@bmhnonprofit.hu
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hegykÖzI tánCokkaL
a kárpát-MedenCében
Martin György Néptáncszövetség Körbetáncoljuk a Kárpát-medencét!
Összetartozunk 1920/2020 címmel jelentett meg felhívást. – 2020. június
4-én, a magyar nemzet szétszakításának századik évfordulóján nem emlékezhetünk közösségben, nem élhetjük át együtt a nemzeti összetartozás határokon átívelő élményét. Egymástól távol maradva is hívjuk fel a
figyelmet összetartozásunkra és közösségünk hagyományaiból sarjadó
életerejére, a Kárpát-medencét behálózó kisfilm-sorozattal! Öltsük fel viseletünket, keressük fel szűkebb pátriánk emblematikus, épített vagy természeti örökségét reprezentáló helyszíneit, s készítsünk 1-2 percnyi videó
felvételeket – szólóban, párban, „karantén stábbal…” – felvillantva saját
vidékünk, vagy más néprajzi táj tánchagyományát! Fejezzük ki ezzel azt
a folytonosságot, amelynek ezeregyszáz éves létünket és jövőnket köszönhetjük a Kárpát-medencében - áll a felhívásban. Az akcióhoz a szerencsi Hajnali Néptáncegyüttes két tagja is. Ignácz Zsófia és Ignácz Hanna
is csatlakozott, akik Hegyközi táncokat adtak elő. A felvétel elkészítésben
a Globo Televízió nyújtott segítséget. A pályázatra beérkező rövid vide-

ókat a szervezők egy csokorba gyűjtik és június 4-én a Nemzeti Összetartozás Napján teszik közzé oldalaikon.

kéSzÜLŐdéS a zeMpLénI FeSztIVáLra
A térség egyik legkiemelkedőbb kulturális rendezvénye a Zempléni Fesztivál, amit a 1992 óta szerveznek meg.
A rendezvény eseményeinek egyik
helyszíne Szerencs, aminek köszönhetően színházi előadások jazz- és komolyzenei koncertek, valamint kiállítások gazdagították városunk közéletét. Idén a szervezőknek nincs könynyű dolguk hiszen az aktuális járványügyi helyzettől függ, hogy megtartható-e programsorozat. Turjányi Miklós, a Zempléni Fesztivál igazgatója
arról adott tájékoztatást, hogy szervezést folytatják arra készülve, hogy
megrendezésre kerülnek augusztusban a fesztivál. – Reméljük, hogy kellő
távolságban van rendezvényünk, és addigra a járványhelyzet megengedi
a programok megtartását. Nagyon nehéz a helyzet, mert a művészek
sem tudják tervezni a fellépéseiket és most még a látogatottság is bi-

Lakossági

apróhirde

tés

INGATLAN
Eladó jó állapotban lévő, régi építésű, 3
szoba, konyha, fürdőszobás családi ház,
pincével, Szerencs-Ond, Fő u. 83. szám
alatt. Fő út – Monoki út sarok. Érdeklődni
lehet a 0670/679-5345 telefonszámon.

VEGYES

45 éves független, rendezett életvitelű
roma férfi vagyok, szakács szakmával.
Házasság céljából, fiatal hölgy jelentkezését várom. Telefonszám: 0630/7148813.

zonytalan. Nem tudjuk, hogy az embereknek lesz-e kedve és lehetősége
a programok látogatásához, ezért a korábbi évekhez képest az idén még
több ingyenes rendezvényt szeretnénk kínálni – közölte az igazgató. A
fesztivál tervezett időpontja augusztus 14-23.

A Halász Cukrászüzem május 29-én
újabb üzletét nyitja meg Szerencsen.
A legendás Kovács Cukrászda
(Rákóczi út 25.)
tevékenységét visszük tovább,

kisHalász Cukrászda néven.
A régi ízek szerint folytatjuk a hagyományt,
őrizzük a Juhász bácsi által 65 évvel ezelőtti
tradíciót.
Nyitva tartás: a hét minden napján 8-20 óra.

AKTUÁLIS

MegVáLtoztak
ÜnnepeInk
Az idén márciustól a koronavírus-járvány miatt kihirdetett
veszélyhelyzet miatt jeles napjaink is megváltoztak. A város
vezetői, a képviselő-testület tagjai – a korábbi évektől eltérően – szűk körben ünnepeltünk és a helyi médiában, közösségi oldalakon juttattuk el üzeneteinket. Az óvatosságra
a továbbiakban is szükség van, a rendelkezések még érvényben vannak, ezért arra kérem városunk lakóit, hogy
egyénileg emlékezzenek a közelgő évfordulókra, csatlakozzanak önkormányzatunk kezdeményezéseihez, az online
térben is közösséget alkotva fejezzék ki gondolataikat.
Szerencs város polgármestereként, a Rákóczi-szövetség felhívására a trianoni békediktátum 100. évfordulója alkalmából időkapszulába küldök üzenetet. Ebben többek között kifejtem, hogy a trianoni békediktátum aláírása a magyarság egyik legtragikusabb eseménye, azonban kis nemzetünk az elmúlt száz év alatt a megpróbáltatásokat és a kilátástalan helyzeteket a maga
javára tudta fordítani. Az elmúlt 100 évben bebizonyítottuk, hogy a Kárpát-medencében
él a magyarság és az elkövetkezendő évszázadban is itt leszünk, megőrizve identitásunkat ás magyarságunkat.
Május utolsó vasárnapján ünnepeljünk a családok számára talán legfontosabbat, a gyermekeket. E napra mi is nagyszabású programot terveztük, amit halasztanunk kell. Azonban megnyitottuk nekik az Erzsébet-téren kialakított játszóteret, a Rákóczi-várban létesített kondiparkot és rövidesen új közösségi tereket vehet birtokba a korosztály, miközben
a Városi Művelődési Központ és Könyvtár sajátos módon készül az alkalomra.
A húsvét utáni hetedik vasárnapon és hétfőn tartott keresztény ünnep a Pünkösd, amiről
a Szerencsi Hírek hasábjain írták le gondolataikat a történelmi egyházak papjai és az óvintézkedések betartásával várják a híveket a templomokba.
A magyar hősök emlékünnepén, május utolsó vasárnapján a magyar katonáknak – akik
életüket áldozták hazánkért – tisztelegve hajtunk fejet Szerencsen az egykori Hunyadiiskola előtti emlékhelyen.
Nyiri Tibor, Szerencs polgármestere

kaMpány a gyaLogoSokért
Borsod-Abaúj-Zemplén megyében is útjára indult az a baleset-megelőzési kampány, ami
a közlekedés legvédtelenebb résztvevőire, a gyalogosokra hívja fel a figyelmet, így a gyalogosátkelő-helyeken kiemelt rendőri jelenlétre figyelhettek fel a közlekedők május közepén. Az akcióra azért volt szükség, mert 2019-ben Borsod-Abaúj-Zemplén megyében
nyolc gyalogos vesztette életét, ebből ketten zebrán haltak meg. A rendőrség ezért azt
tanácsolja gyalogosoknak, hogy amennyiben a közelben jól láthatóan van kijelölt gyalogos-átkelőhely, akkor azt használják. Mielőtt az úttestre lépnek, mindig győződjenek meg
arról, hogy biztonságosan át tudnak-e menni anélkül, hogy veszélybe sodornák magukat,
vagy másokat. Lakott területen kívül hordjanak láthatósági mellényt. A járművek vezetői
pedig fokozott óvatossággal közelítsék meg a kijelölt gyalogos-átkelőhelyek környékét.
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toboroz a
honVédSég
A koronavírus-járvány okozta gazdasági
helyzetben sok ember megélhetése került veszélybe. A Magyar Honvédség számukra kínál, biztos megélhetést és kiszámítható pályaképet.
Az érdeklődők kétféle szolgálati forma közül választhatnak: a szerződéses katonai szolgálat folyamatos munkaviszonyt biztosít, míg az önkéntes
tartalékos szolgálat azoknak szól, akik tanulmányaik vagy meglévő munkahelyük mellett szeretnének részt vállalni a honvédelmi feladatokból. Az
önkéntes tartalékosok (ÖT) között megkülönböztetünk önkéntes műveleti tartalékos (ÖMT), és önkéntes védelmi tartalékos (ÖVT) katonákat, és végül az önkéntes területvédelmi tartalékost
(ÖTT).Az önkéntes műveleti tartalékos (a továbbiakban: ÖMT) beosztások a haza fegyveres védelme feltételeinek biztosítása érdekében kiemelt jelentőséggel bírnak. Az ÖMT-k a békeidőszaki tényleges szolgálatuk során pótolhatják a humán erőforráshiányokat. Így többek között beoszthatóak
huzamosabb ideje feltöltetlen beosztásokba vagy
misszióban résztvevők hazai pótlására, elláthatnak
időszakosan jelentkező speciális feladatokat, vagy
katonai szaktudásuk és civil képzettségük, illetve
alkalmasságuk figyelembevételével külszolgálati
feladatokban vehetnek részt. Az önkéntes területvédelmi tartalékosok (ÖTT) olyan katonák, akik civil foglalkozásuk vagy felsőfokú tanulmányaik mellett, önkéntesen vállalják a katonai szolgálatteljesítést, veszélyhelyzetben sem riadnak vissza attól,
hogy komoly segítséget nyújtsanak hazánknak. Az
ország valamennyi járásában járásonként megalakítandó, területi elven szervezett önkéntes tartalékos századok célja, hogy szükség esetén helyben
álljon rendelkezésre egy kiképzett, felkészített, alkalmazható erő. A jelentkezési feltételek között
szerepel a magyar állampolgárság, az állandó belföldi lakóhely, a betöltött 18. életév, a büntetlen
előélet, valamint az egészségügyi, fizikai és pszichológiai alkalmasság. A toborzás folyamatos országszerte, a szakemberek azonban arra kérik a
jelentkezőket, hogy első körben lehetőség szerint
inkább telefonon vagy e-mailben keressék őket,
elérhetőségeik megtalálhatók a www.hadkiegeszites.hu oldalon.
Megyénkben ezt a feladatot a 4. Katonai Igazgatási és Érdekvédelmi Iroda látja el, aminek a székhelye Miskolcon a Hatvanötösök útja 2. szám alatt
található. Levelezési címük: 3501 Miskolc Pf. 328.
Telefon: HM: 02 (47) 6001; városi: 06 (46) 327-245,
E-mail: borsod.toborzo@mil.hu.
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SZABADIDŐ

kereSztrejtVény
VÍZSZINTES: 1. Szárnyaljon bennem … (folytatás a
rejtvény fősorában, első rész). 10. Állóvíz jegének nagy
robajjal történő megrepedése. 11. Iskola fele! 12. Római 600as.13. Mértékegység rendszer. 14. Figyelmeztető, megszívelendő. 15. … Máté a Tenkes kapitánya. 17. A rénium vegyjele. 18. Károsan hat. 19. 3,14. 21. Előtagként az alapmértékegység ezredmilliomodik részét jelzi. 23. Kedd közepe! 24.
A bekerített telek része. 26. A fa része. 27. ...ver: az egység
működését vezérlő program. 28. A tűzhely sütője. 29. Ima
azonos hangzású betűi! 31. New …: város az USA-ban. 33.
Zsén fele! 34. Szemléltető rajz. 35. Ásványi fűszer. 37. Szervusz! 39. Lao-Ce „izmusa”. 41. Férfinév. 43. Kipling medvéje!
46. Az angol font, mint súlyegység jele. 47. Felső testünk
része. 49. A próféták utódja.
FÜGGŐLEGES: 1. Reszelősen egyenetlen felületű. 2. Vas megyei település. 3. Előadó rövidítése. 4. A kálium és nátrium
vegyjele. 5. Lánc fele! 6. Város Németországban. 7. Egyezőek!
8. Ma már nem használatos űrmértékegység. 9. Kondér. 14.
A vaj köpülésekor megmaradó, tejszerű savanykás folyadék.
16. Szamóca. 18. Idősebb asszony rokon. 20. Szigetlakó nép.
22. Az abc kezdő betűi. 23. Település Heves megyében. 24.
Zsemlét vajaz. 25. Kedvelt csokoládé márka neve. 27. Fémhuzal. 28. A beküldendő megfejtés második befejező
része. 30. Sémi nyelvet beszélő, barna bőrű nép. 32. A csont
orvosi neve. 34. Pászol páros számú betűi! 36. … Rosszban: teleregény. 37. Felség, az uralkodó; franciául. 38. Fűtőanyag. 40. A görög abc első betűje.
42. Sziget az Ír-tengeren. 44. Komárom megyei község. 45. Tulok szélei nélkül! 48. A Föld felé. 50. Intéző Bizottság rövidítése!
Előző rejtvényünk megfejtése: A rengő lomb virágban ég készül a gyümölcse a nyílt uccára lép a nép, hogy végzetét betöltse. Megfejtőnk
1 db csokoládé csomagot nyert: Takács Sándorné, 3900 Szerencs, Alsópincesor 6/a. A fenti rejtvény megfejtését június 12-ig postázzák címünkre (3900 Szerencs, Rákóczi út 89.) vagy adják le a Szerencsi Polgármesteri Hivatal recepcióján. A keresztrejtvény helyes megfejtője 1 db csokoládé csomagot nyer. A nyeremény átvehető a Szerencsi Művelődési Központ és Könyvtár gazdasági irodájában.

horoszkóp (2020. június)
kos: III. 21. – IV. 20.

oroszlán: VII. 23. – VIII. 23.

nyilas: XI. 23. – XII. 21.

Egy közeli hozzátartozója sokkal jobban
függ öntől, mint azt eddig gondolta, a jelenléte
sokat számít az illetőnek. Ő most különösen segítségre szorul, ezért álljon mellé. Ám a döntéseket egyedül neki kell meghoznia.

Munkahelyén egy olyan új profil kér magának helyet, melynek nem tud ellenállni, amire
nem mond nemet, érzi, hogy most jött el ennek
az ideje. Szükség lesz rá, hogy rendet tegyen a
munkahelyén, vagy a vállalkozásában.

Hajlamos azt hinni, hogy végtelen energia áll a rendelkezésére, pedig ez nem így van.
Vigyázzon, ne hajtsa magát túl! A pénzügyekhez ügyesen nyúl hozzá, most olyan pénzt is
visszakaphat, melyet egyszer kölcsönadott.

Most lehetősége van, hogy új tanulmányokba kezdjen és képezze magát. Ezek
az iskolák, kurzusok, tanfolyamok kapcsolódhatnak jelenlegi munkájához, de nagyobb iskolai
végzettséggel más beosztásba is helyezhetik.

A munkahelyi elégedetlenséget remekül
kezeli, ugyanis új tanulmányokba kezdhet, ami még jól jöhet a későbbiekben, ráadásul
valami olyan tanulmányra adja a fejét, ami igazi
ritkaság. Később igazi szaktekintély lehet önből.

Partnerével olyan harmóniát él át, mint
még soha. Ez persze sokkal inkább kedvese szentimentális viselkedődéből adódik, de
már az is nagyszerű, hogy ön most fogadóképes. A munkájában szerencsés lesz.

Azt érzi, hogy szívesebben tölti egymagában az időt, mert így szeretne választ
kapni a kérdéseire. Jól is teszi, ha kicsit befelé
figyel. Ebben a hónapban különböző társulásokat érdemes lenne megkötni szerződések formájában.

Ebben a hónapban a pénzügyeket kell
gatyába ráznia. Venni szeretne valamit,
ami szinte minden tartalékát felemészti. Valószínűleg ezt nem egyedül fogja kifizetni, hanem
esetleg szüleit, partnerét, sőt, akár hitelt is
igénybe vehet hozzá.

Az elmúlt időszakban volt egy elképzelése, hogyan tudna újdonságokat becsempészni az életébe, ez leginkább munkában
teljesedett volna ki, de ez nem lesz járható út.
Mivel ön egy ötletzsák és a kihívásokat is szereti, ki fog találni másikat.

Néhány idősebb barátjával a kapcsolat
megszakadhat, viszont jó néhány fiatalabb, stabil kapcsolata kialakul, melyekért nagyon hálás lesz, mert új energiát hoznak az életébe. A másik téma a párkapcsolat, úgy érzi, kissé megrekedt egy szinten.

A bolygók a párkapcsolatára vannak
nagy hatással, minden megtörténhet,
szakítás, békülés stb. Az igazán egymásnak teremtett párok túlélik ezt a nehezebb időszakot,
melyben a Skorpió-újhold is segítségére lesz. A
kapcsolatukban új szabályokat találnak majd ki.

A munkahelyén most beiratkozhat egy
továbbképzésre, ami önnek nem kerül
semmibe, és az új társaság nagyon feldobja.
Szüksége van arra, hogy tartozzon valakihez,
vagy hogy ön karoljon fel valakit, aki rászorult,
ez lehet egy kis állatka is.

bika: IV. 21. – V. 20.

Ikrek: V. 21. – VI. 21.

rák: VI. 22. – VII. 22.

Szűz: VIII. 24. – IX. 23.

Mérleg: IX. 24. – X. 23.

Skorpió: X. 23. – XI. 22.

bak: XII. 22. – I. 20.

Vízöntő: I. 21. – II.19.

halak: II. 20. – III. 20.

HIRDETÉS
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Átadás előtt a megújult Rákóczi-út.

