
INTERJÚ
Dr. Krajnyák Rita Szerencs
város új jegyzője. A kine-
vezésről Nyiri Tibor pol-
gármester döntött, mi-
után Dr. Barva Attila ko-
rábbi jegyző bejelentette,
hogy távozik posztjáról.
Cikkünk az 5. oldalon ol-
vasható. 
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ÉVÉRTÉKELŐ
Szabó István alpolgármes-
ter évértékelőjében be-
számol az elkezdett, a fo-
lyamatban és az elkészült
pályázatokról, kitér a ko-
ronavírus-járvány okozta
nehézségekre, kihívások-
ra. Cikkünk a 6. oldal ol-
vasható.

Népszerű az új futókör!



Az előzetes tervek szerint az éven megkezdődhet Szerencs határában a
Pozsonyi út – közismertebb nevén Prügyi út – mellett az üveggyapot
gyár építése. Amint elkészül a beruházás, 160 új munkahellyel gazdagodik
a térség. Az üveggyapot gyár építtetője Szerencs Város Önkormányza-
tától a 4,3 hektáros földterület megvásárlásáról döntött. – A vevő, a szi-
getelőanyag-gyárat építő PIMCO Kft. nettó 105 millió forint vételárat fi-
zetett és kötelezettséget vállalt, a 2016-os megállapodás értelmében
bruttó 39 millió forint megtérítésére. Ha az önkormányzat számlájára be-
érkezik a pénz, akkor ez hozzájárulhat az idei évi költségvetés hiányának
– ami a kormány járványügyi megszorításai miatt jelentős – mérséklé-
séhez – mondta Nyiri Tibor polgármester. Hozzátette: A területen a ta-
lajban magasan álló talajvíz miatt a tervezett épület szerkezetét könnyeb-
bé kellett tenni, hogy később ez ne okozzon statikai problémát. A pol-

gármester elmondta, hogy értesülései szerint a csarnok szerkezetének a
gyártása már folyamatban van, ha minden kedvezően alakul tavasszal
megkezdődnek az építési munkálatok.

FÖLDVÁSÁRLÁS A GYÁRÉPÍTÉSHEZ

A Szerencsi Hírek tavaly októberi lapszámában már beszámoltunk arról, hogy folyta-
tódik a piac felújítása. Az aszfaltos terület alatt olyan csatornarendszer húzódik, ami
nem szerepelt a felújítási terveken, ezért a kivitelezést tavaly nyáron le kellett állítani.
Az új műszaki tervek elkészítése időt vett igénybe, ami alatt a pályázatot elnyert be-
ruházó levonult az építési területről. Nyiri Tibor polgármester korábban elmondta,
hogy ez volt az a hátráltató tényező amiért egy új közbeszerzés kiírására kényszerült
az önkormányzat. Az új kivitelező január óta gőzerővel dolgozik a területen, hiszen a
teljes felújításnak legkésőbb nyárig el kell készülnie. A beruházás magában foglalja a
csarnok építését és az árusító helyek újra burkolását. A polgármester hozzátette: az
elárusítóhely körül újabb 40-50 parkoló kerül kialakításra zöldterületekkel, továbbá
információi szerint a terület közvetlen közelében található magántulajdonban lévő in-
gatlan tulajdonosai is renoválják az épületet., amihez a terveket már benyújtották,
így teljes egészében megszépül az emberek által közkedvelt piac.

GŐZERŐVEL DOLGOZNAK A PIACON

A hazai finanszírozású Vidékfejlesztési Program
pályázat keretében megújult Szerencs és Ond
között található külterületi földút, mintegy 83
millió forint értékben. Az önkormányzat közel
8 millió forint önerőt biztosított a projekt meg-
valósításához. A 2020. májusában indult és de -
cember végén befejeződött beruházás a Sze-
rencs 032 hrsz-ú, 4638 hrsz-ú és 4286/2 hrsz-ú,
önkormányzati tulajdonban lévő külterületi me-
zőgazdasági utakat érinti. Szerencs és Ond kö-
zött letérve az úton haladva az egykori bánya
mellett elhaladva vissza lehet kanyarodni a Kés-
márk utcáig, vagy tovább haladni az Aranka-te-
tőre a kilátóhoz. A kivitelezés eredményeként a
032 hrsz-ú út 770 m hosszúságú szakaszán egy
3,5 méter széles, kétoldalt 50-50 cm padkával
ellátott, stabilizált alapszerkezetű, teherbíró,
egyenletes felületű zúzottköves burkolatú köz-
lekedési pálya került kialakításra. Az út víztele-
nítése céljából egyoldali útárok készült. Az egy-

máshoz csatlakozó 4638 és 4286/2 hrsz-ú utak
497 m hosszúságú szakaszán egy 3 méter szé-
les, kétoldalt 50-50 cm padkával ellátott, stabi-
lizált alapszerkezetű, teherbíró, egyenletes fe-
lületű zúzottköves burkolatú közlekedési pálya
került megépítésre. A műszaki átadás január el-
ső hetében megtörtént. A területen sok a szőlő,
présház, így elsősorban a mezőgazdaságban
dolgozók örülhetnek igazán a felújításnak. Nyiri
Tibor polgármester elmondta, hogy
fontosnak tartja, hogy a külterületi
utakat is a lehetőségekhez mérten
fejlesszék, ezzel is támogatva a helyi
vállalkozásokat. A polgármester hoz-
zátette: fontos, hogy azok az utak,
amit főként a mezőgazdasági munka-
gépek vesznek igénybe járható le-
gyen, munkagépekkel és személygép-
kocsival egyaránt könnyen megköze-
líthető legyen. A terület kikapcsoló-

dásra, sétára is alkalmas, szép panoráma nyílik
a Zempléni-hegységre. – Én magam is sokszor
sétálok erre a feleségemmel, tapasztaljuk, hogy
sokan használják kutyasétáltatásra, sportolásra
és túrázásra is – mondta a polgármester. Sze-
rencs és Ond között letérve az úton haladva
egykori bánya mellett elhaladva vissza lehet ka-
nyarodni a Késmárk utcáig, vagy tovább haladni
az Aranka-tetőre a kilátóhoz. 
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Úgy gondolom, nem kell részletezni, milyen ne-
héz év van mögöttünk.
A koronavírus-járvány miatti intézkedések kor-
látozták lehetőségeinket és sok pénzügyi for-
rást megvont tőlünk, de mindezek ellenére az
elmúlt egy évben sokat fejlődött településünk.
2020-ban igyekeztünk folyamatosan, napraké-
szen tájékoztatni a lakosságot a médiumokon
keresztül, így a közösen elért eredményeinket
és sikereinket csokorba szedve, a képernyőn ke-
resztül nyújtom át a nézőnek.
Nézzük, hogy mi is történt Szerencs, Ond és a
Fecskés városrészekben az elmúlt esztendőben.
A volumenkorláton felüli ellátás honorálásaként
85 millió forint támogatásban részesült ez ESZEI,
amelyből több diagnosztikai és műtéti berende-
zés került beszerzésre az intézmény szakrende-
lőibe, ezzel is javítva a betegek ellátásának a
színvonalát, biztosítva városunkban a magas
szintű egészségügyi szolgáltatást. Az elnyert WI-
FI4EU pályázat keretében megkezdődtek az in-
gyenes wi-fi hálózati pontok kiépítésének mun-
kálatai a közterületeinken, így az idén tavasszal
már rendelkezésre áll az internet használata a
lakosságnak és a településünkre látogatóknak a
városközpontban és az idegenforgalom szem-
pontjából is frekventált helyeken. Korszerűsítet-
tük a gyermekkönyvtárat. Modern környezet és
infrastruktúra várja az látogatókat, digitális vilá-
gunkban erősítve a fiatalok körében a művelő-
dés, a tanulás iránti igényt és a könyv szeretetét.
Megújult a Szerencsi Hírek közéleti lap. A havon-
ta megjelenő újság költségeit csökkentve, a ko-
rábbi években megszokott minőségben juttatjuk
el ingyen minden háztartásba. Hetente a város
életének legfontosabb eseményeseit, történése-
it, a köz érdeklődésére igényt tartó fél órás ma-
gazinműsor látható a televízióban, amit nem
csupán Szerencsen, hanem Borsod-Abaúj-
Zemplén megye 262 településen kísérhetnek fi-
gyelemmel a nézők. Több mint 50 parkolót ala-
kítottunk ki a vasútállomás melletti területen,

ami biztosítja a személygépjárművek biztonsá-
gos elhelyezést közvetlen a pályaudvar közelé-
ben a vonattal tovább utazóknak. A beruházást
a Szerencsi Városgazda Non-profit Kft.  a köz-
munka-program keretében végezte az önkor-
mányzat által biztosított 15 millió Ft ráfordítással.
Közel 2 kilométeres szakaszon megújult váro-
sunk főutcája, melynek mentén 10 új parkolóhe-
lyet sikerült kialakítani. A munka keretében nem
csupán az aszfalréteget marták fel, hanem teljes
egészében új útburkolat került a felületre, szin-
tezték a csapadékvíz-elvezetőket, szegélyköve-
ket-, jelzőtáblákat cseréltek és útburkolati jeleket
festettek. A Turisztikai Központ mellett új pihe-
nő- és szabadidőpark épül, ami egészen az egy-
kori cukorgyári hűtőtavakig nyújt majd rekreáci-
ós lehetőséget a városlakóknak és turistáknak.
A koronavírus-járvány elején az országban elsők
között biztosítottunk maszkokat minden háztar-
tás lakóinak és a városi fenntartású intézmé-
nyekben dolgozóknak, miközben folyamatos
volt az ellátás fertőtlenítőszerből és egészség-
ügyi védőfelszerelésekből. Több kilométeren
újult meg Szerencs távközlési hálózata. A leg-
korszerűbb optikai kábel biztosítja az informati-
kai kapcsolatot a közfeladatokat ellátó intézmé-
nyek között, bekapcsolva ezeket az országos há-
lózatba. Megkezdődött a piac felújítás és bár a
munka terveinkkel ellentétben nem az elvárt

ütemben haladt, de az elmúlt év végén – az is-
mételten kiírt közbeszerzési eljárást követően –
aláírtuk a megállapodást az új kivitelezővel, aki
már folytatja a megkezdett beruházást. Futókör-
rel gazdagodott településünk a Rákóczi-Ondi-
Béke-Kossuth utcák által határolt területeken,
ahol a járda is megújult. Örömmel tapasztala-
tom, hogy napról-napra egyre többen fedezik fel
a sportolásra alkalmas létesítményt és választják
az edzések helyszínéül, ezzel is népszerűsítve az
egészséges életmódot. Üdvözlöm, hogy Mozdulj
Szerencs! elnevezéssel újabb civil közösség van
alakulóban, akik tevékenységük középpontjába
a mozgást helyezték. Hasonlóan köszönetemet
és elismerésemet fejezem ki a Nordic Walking
csoport megalakulásáért. Folytattuk a csapadék-
víz-elvezető rendszer építését a Fecskési és az
Ondi városrészeken, valamint Szerencs több
pontján, ezzel is növelve nagyobb esőzések al-
kalmával az ingatlanok vagyonvédelmét, a köz-
lekedés biztonságát. Az egykori cukorgyár terü-
letén található kazánház teljes mértékben felújí-
tásra került azzal céllal, hogy az épületet majd
vállalkozók vehetik birtokba, a munkahelyterem-
tést szolgálja. Modern, biztonságos játszóterek-
kel gazdagodott településünk az Erzsébet-téren,
a Rákóczi-várban, Magyar utca melletti rekreá-
ciós parkban a legkisebbek és szüleik örömére. 

folytatás a következő oldalon.
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ÉVET ÉRTÉKELT
A POLGÁRMESTER

Búcsúzva az óévtől és köszöntve az új esztendőt találkozik a múlt, a jelen és jövő.
Akarva-akaratlanul felbukkannak bennünk a 2020-as év történései, számvetést
végzünk. Polgármesterként nem csak a saját 2020-as év eseményeit elemzem, ha-
nem a település eredményeit is a mérlegre teszem. A mögöttünk hagyott esztendő
rengeteg új, az életünket jelentősen megváltoztató eseményt hozott magával. Az
agyunkba már jól beégett a Covid-19, ami alapjaiban változtatta meg életünket a
hétköznapjainktól, a családon keresztül egészen a munkakörülményekig.
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folytatás az előző oldalról.
Idén is a Zempléni Fesztívál egyik helyszíne volt
Szerencs, ezzel is bizonyítva, hogy Zemplén te-
lepülései csak közösen összefogva lehetnek si-
keresek az idegenforgalom fejlesztésébe. Iskola-
kezdési támogatás keretén belül 10.000 forinttal
támogattunk minden szerencsi és ondi iskola-
kezdő tanulót, aki ezt igényelte. A Református
Egyház lett a Szerencsi Idősek Otthona új fenn-
tartója, ezzel biztosítva jobb ellátást a lakóknak,
korszerűbb munkakörülményeket teremtve a
dolgozóknak és jelentős összeget spórolva vá-
rosunknak. Az idősek napja alkalmából 5.000 fo-
rinttal segítettünk minden 60 év feletti szépkorú
lakost, miután igényelték önkormányzatunktól
a támogatást. A Szerencsi Fürdő & Wellnessház
mellett épült parkoló 30 autós számára biztosít
a belvárosban várakozóhelyet, a város lakóinak
és az intézmény szolgáltatásait igénybe veők-
nek. Megújult a Deák Ferenc utca. Burkolásra
kerültek a parkolóhelyek, lecseréltük a szegély-
köveket és új növények ültetésével tettük szebbé
ezt a közterületet. Új aszfaltburkolatot kapott a
Magyar utca felső szakasza. Kondipark épült a
volt Hunyadi iskola és az új futókör mellett, ed-
zési lehetőséget biztosítva a sportolóknak, mo-
zogni vágyóknak. Rekreációs park épül a Sze-
rencs patak és a volt hűtőtavak közelében a Ma-
gyar utcában. Megújult a Béke utcai parkoló,
ahol majd elektromos gépjárműveknek töltőál-
lomás is létesül. Korszerűsödött a villamosener-
gia hálózat a város több pontján, többek között
az Ondi úton, ahol a fa villanypóznákat cserélték
betonoszlopokra, ezzel is növelve a háztartások
villamosenergia ellátást. Pályázatot nyertünk a
Jókai utcai orvosi rendelő felújítására, így az idén
már kulturált körülmények várják a háziorvosi
szolgáltatást igénybe vevő betegeket. Ehhez az
önkormányzat 3.750.000 Ft önerőt biztosít és
6.550.000 Ft-ért 2020-ban megvásárolta a ren-
delő melletti szolgálati lakást, mert csak így
nyújthatta be pályázatát a korszerűsítésre. Új tér
került kialakításra a Turisztikai Fogadóépület

mellett, aminek köszönhetően már járókövezett,
rendezett környezetben tekinthető meg a Miku-
lás szánja és téli barátai fényattrakció. A Rákóc-
zi-vár – városunk egyik meghatározó épülete –
nagyobb volumenű megújulás részeként játszó-
térrel, kondiparkkal és tanösvénnyel gazdago-
dott. PCR mintavételi pont került kialakításra te-
lepülésünkön, ezzel is gyorsítva a vizsgálatok mi-
nél gyorsabb elvégzését. Gumikerekű kisvonattal
gazdagodott településünk, ami reményeink sze-
rint a próbajárat és a szükséges engedélyek
megszerzése nagy örömmel veszik majd birtok-
ba a szerencsiek és ondiak és a településünkre
látogatók. Megkezdődött a kamerarendszer fe-
lülvizsgálata és az új eszközök beszerzése, kihe-
lyezése. Kamionparkoló került kiépítésre a volt
cukorgyár területén, a jövőben ezzel is csökkent-
ve a Rákóczi út alsó szakaszán a szállítójármű-
vek várakozásából adódó közlekedési nehézsé-
geket. Terveink között szerepel a meglévő vára-
kozóhelyek számának a bővítése. Az Ondi úttól

kezdődően, a Magyar utcán át, egészen a Keleti
ipartelepig bicikliút épült több kilométer hosz-
szan, a Szerencs-patak felett új híddal. Az egy-
kori Hunyadi-iskola előtt térkővel burkoltuk a te-
rületet, a személygépkocsiknak várakozóhelye-
ket létesítettünk. Az építkezések során több
mint kétezer növényt ültettünk, cserjéket, éve-
lőket, fákat és növeltük a zöldfelületek arányát,
ezáltal a parkjaink szebbé váltak. A városüze-
meltető nonprofit kft. az új gazdája a Huszárvár
Hotelnek, ahol megkezdődött a szálláshelyek
korszerűsítése, a vendégek igényeinek megfelelő
kialakítása. Szerencs Város Önkormányzatának
beruházásában külterületi mezőgazdasági útfel-
újításokat végeztünk közel 83 millió forint érték-
ben, amihez az önkormányzat közel 8 millió Ft
önerőt biztosított. A program keretében az ondi
úti kanyartól a Berkez-tető felé vezető út készült
el. Megújult a szerencsi vasútállomás impozáns
épülete. Az éppen húsz esztendővel ezelőtt re-
novált ingatlan új vakolatot, festést kapott, a
nyílászárókat cseréltek, a peron födémszerkeze-
tét kijavították, korszerűsítették a gépészetet és
az utastájékoztató rendszert, valamint megol-
dották az alagsor szellőztetését, ami a falak vi-
zesedés elleni védelmét is szolgálja.
Ezúton szeretném megköszönni a városi intéz-
mények vezetőinek, dolgozóinak, a vállalkozá-
sok tulajdonosainak és munkavállalóinak, a sze-
rencsi projektek megvalósításában résztvevő
cégeknek, hogy tevékenységükkel lehetővé tet-
ték a település biztonságos üzemeltetését, és
az elért szép eredmények megvalósulását. Kö-
szönöm az országgyűlési képviselőknek nyúj-
tott támogatásokat. 
Külön megköszönöm a képviselő-testület tag-
jainak odaadó munkáját. Rengeteg megoldan-
dó feladat vár még ránk és továbbra is azért fo-
gunk dolgozni, hogy ígéretünket megtartva fej-
lődjön Szerencs és Ond.Megújult a cukorgyári raktárépület.

Népszerű az új futókör



Krajnyák Rita (fotónkon) 1990-ben született
Miskolcon. Gyermekkorát Megyaszón töltötte,
itt járt általános iskolába, jelenleg is itt lakik,
egy fiú testvére van. Szerencsen a Bocskai Ist-
ván Gimnáziumban járt nyelvi és informatikai
tagozaton. Már egészen kiskorától kezdve jo-
gász szeretett volna lenni, mindösszesen egy-
szer gondolta meg magát egy rövid időre, ami-
kor is a pszichológia felé kacsintgatott, de rövi-
desen visszatért a joghoz. 
– Szívügyemnek tartom, hogy az embereken
segítsek, a közigazgatásban ezt megtudom
tenni – mondta Krajnyák Rita. A gimnáziumi
évek után 2009-ben felvételt nyert a Miskolci
Egyetem Állam- és Jogtudományi Karára. – Az
egyetem nem volt egyszerű, sokat kellett tanul-
ni és nehezek voltak a vizsgák, mindezek elle-
nére is szerettem – mondta. Summa cum laude
– kitűnő minősítésű – diplomáját 2014. június-

ban vette át. – Eleinte a nemzetközi büntető
jog tetszett, ilyen témában írtam a szakdolgo-
zatomat is, de annyira pozitív élmény volt az ál-
lamvizsgán a közigazgatási jog – a jogászoknak
összesen négy féle államvizsgát kell tenniük –,
hogy onnantól kezdve úgy döntöttem ebben az

irányban haladok to-
vább – tette hozzá.
Alighogy kézhez kap-
ta a végzettségét már
el is helyezkedett a
Borsod-Abaúj-Zemp-
lén Megyei Kormány-
hivatal Humánpolitikai
Osztályán. 
Kevesebb mint egy év
után azonban úgy
döntött, hogy a Sze-
rencsi Polgármesteri
Hivatalban folytatja
tovább a munkát az
Igazgatási és Hatósá-
gi- és az Adóügyi osz-
tályon. Az elmúlt hat
évben főként hatósági
ügyekkel foglalkozott:

panaszok, közérdekű bejelentések, kereskedel-
mi hatósági ügyek, rendezvényengedélyeztetési
eljárások, adóhatósági feladatok, szociális és
hagyatéki ügyek, anyakönyveztetés, házasság-
kötés.

Dr. Barva Attila jegyző távozása után Szerencs
Város Önkormányzata 2020. november 25-én,
pályázati kiírást tett közé a megüresedett jegy-
zői pozíció betöltésére. Összesen hárman pá-
lyázták meg a jegyzői állást. – A többiekhez ha-
sonlóan én is benyújtottam a szükséges doku-
mentumokat. Nyiri Tibor polgármester döntött
úgy, hogy a jelentkezők közül engem tisztel
meg, amiért ezúton is köszönetemet fejezem

ki. Úgy érzem, hogy rendkívül jó kapcsolatot si-
került kialakítani az itt dolgozó kollégákkal,
szinte mindenkivel már dolgoztam együtt ki-
sebb-nagyobb ügyeken – nyilatkozta. 
A kinevezett jegyző elmondta, hogy a képvise-
lő-testületekkel remekül együtt tudott dolgozni,

ezért örül, hogy továbbra is Szerencs Város Ön-
kormányzatánál tevékenykedhet, immár vezető
beosztásban. – Nagyon szerencsének érzem,
hogy új munkám során nem egy olyan helyre
kerültem, ahol minden idegen: a környezet, az
emberek. Jegyzői munkám során a továbbiak-
ban is az ügyfélközpontúságra törekszem. Az
ügyfélfogadás során azt tartom szem előtt,
hogy mindenki egyenlő fogadtatásban részesül-
jön – mondta. Krajnyák Rita fontosnak nevezte,
hogy a Szerencs és Ond lakosságával jó kapcso-
latot ápoljon.
Legnagyobb szakmai kihívásának a jogi szak-
vizsgát tekinti. Erre alapesetben maximum öt
év áll a vizsgázó rendelkezésére, hogy írásban
és szóban egyaránt sikeresen teljesítse a köve-
telményeket. Krajnyák Rita elhivatottságát mi
sem tükrözi jobban minthogy 2018. február és
november között mindössze kilenc hónap alatt
sikeresen elvégezte a három részből álló szak-
vizsgát. – Ezzel egy hatalmas nagy kő esett le
a szívemről. Nagyon sokat készültem rá, volt
olyan időszak amikor munka után éjfélig még
tanultam. Egyáltalán nem volt egyszerű, de si-
került. Ehhez elengedhetetlen volt a támogatás

a vezetőség és a család részéről, akik mindvégig
kitartottak mellettem, buzdítottak és erőt adtak
– tette hozzá. Elmondta örül, hogy még a ko-
ronavírus járvány előtt végzett, mivel most biz-
tosan nehezebb lenne. A jegyzői munka folya-
matos továbbképzést igényel. – Mindig figyelni
kell a jogszabályváltozásokat, ezeket át kell ta-
nulmányozni, értelmezni, meg kell tanulni, szó-
val sohasem unatkozom – hangsúlyozta. Hob-
bijai közé tartozik a kirándulás és a természet-
fotózás. – Főként saját magam szórakoztatásá-
ra kezdtem el a fényképezéssel foglalkozni már
több mint 15 éve, de még mindig nem untam
meg. Ha időm engedi szeretek a természetben
kirándulni, ilyenkor természetesen mindig vi-
szem magammal a fényképezőgépemet, hogy
egy-egy jó pillanatot megörökítsek. Mellette
sok időt töltök a konyhában, sütök-főzök, illetve
szeretek elmélyülni a szakmai könyvekben és a
szórakoztató irodalomban egyaránt – fejezte
be a beszélgetést Krajnyák Rita. 

N.I.

„Anyakönyvvezetőként nagyon szeret-
tem az esketést és a beszédírást, ezt a
továbbiakban is folytatni szeretném.”

„Azt szeretném, hogy a hivatalhoz for-
dulók elégedetten távozzanak.”

Dr. Krajnyák Rita Szerencs város új jegyzője. A jegyző vezeti a hivatalt, gondoskodik az önkormányzat működésével kap-
csolatos feladatok ellátásáról, továbbá döntésre előkészíti a polgármester hatáskörébe tartozó államigazgatási ügyeket.
Az új jegyző személyéről Nyiri Tibor polgármester döntött, miután Dr. Barva Attila korábbi jegyző bejelentette, hogy 2021.
január 1-től Miskolc Megyei Jogú Város aljegyzőjeként folytatja tovább a munkáját. A város új jegyzőjével beszélgettem.
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A választópolgárok bizalmának köszönhetően
másfél éve vagyok Szerencs Város Képviselő-
testületének tagja, 2020. május 1-jétől Nyiri Ti-
bor polgármester úr felkérésére pedig főállású
alpolgármesterként dolgozom Szerencsért és
Ondért. Műszaki jártasságommal elsősorban az
új és folyamatban lévő pályázatok megvalósí-
tásánál felmerülő kérdések és problémák meg-
oldásával segítem polgármester úr és a város-
fejlesztési osztály munkáját, továbbá a lakosság
által jelzett jogos reklamációk vagy akár az épí-
tő jellegű ötletek mielőbbi orvosolását intézem.
A hivatali teendőkön túl a Szeretlek Szerencs!
civil mozgalom eseményeinek szervezőjeként,
aktív résztvevőjeként tevékenykedem települé-
sünk szépítéséért és a közösség építéséért.
A 2020-as évben megjelent koronavírus-járvány
felülírta az elképzeléseket. Nehéz, de sikeres
időszakot tudhatunk magunk mögött. Ahogyan
polgármester úr is beszámolt róla, jónéhány be-
ruházás befejeződött, számos, előttünk álló fel-
adatot végeztünk el, a már megkezdett fejlesz-
tések 2021-ben folytatódnak. Jól tudjuk, koránt-
sem vagyunk kész mindennel. Nagyon sokszor
több tíz éve megoldatlan feladatokkal szembe-
sülünk, amiket nem egyszerű egyik napról a
másikra varázsütésre elvégezni. A megvalósí-
tásnak soha nem a technikai részével van prob-
léma, hanem ennek sajnos az anyagi erőforrá-
sok szabnak határt. Nem elég, hogy a város
kasszáját többszáz millió forintos mínusszal vet-
tük át 2019 októberében, a kormány tavalyi és
idei intézkedései további anyagi terhekkel sújtja
önkormányzatunkat.
Májusban a már megkezdett projektek kivite-
lezési folyamataiba kellett mielőbb bekapcso-
lódnom. Rögtön több helyen megállapítottam,
hogy a 2017-es tervezések kisebb nagyobb mér-
tékben több sebből véreztek. Például az Ondi
úton épülő kerékpárút melletti földmedrű árok
csapadékvíz elvezetése a terv szerint nem egy-
befüggő, véleményem szerint nem működő
rendszert alkotott volna. Ezeket módosítani kel-
lett, ami lassította a kivitelezést. Szintén akkor
derült ki, hogy terv szerint a kerékpárút felső
szakaszán egy darab, lejjebb további négy da-
rab villanyoszlop akadályozta volna a kerékpá-
ros forgalmat a kerékpárúton.

Az áramszolgáltatóval történt tárgyalások ered-
ményeként a fenti szakaszon áthelyezték az út-
ban lévő villanyoszlopot, a lenti részen pedig a
négy darab útban lévővel együtt az ÉMÁSZ a
saját hálózatfejlesztési projektjének keretében
összesen 10 darab régi betongyámos fapóznát
cseréltek ki korszerű és magasabb beton villa-
nyoszlopokra. Az oszlopon lévő további közmű-
vekkel (PR Telekom, Magyar Telekom) is egyez-
tetve a sikeres lobbi tevékenységnek köszönhe-
tően úgy alakult, hogy ezek a kivitelezések az
önkormányzatunknak nem generáltak költsé-
geket. A belvárosi futókör Béke utcai szakaszán
is volt egy villanyoszlop, ami szintén balesetve-
szélyt jelentett volna a futókra nézve, de azt is
sikerült áthelyeztetni. Ráadásul a futókör és a
mellette lévő járda kivitelezésénél is merültek
fel egyéb műszaki gondok, amelyek miatt el kel-
lett térni az eredeti tervtől. Természetesen ezek
a problémák és azoknak a megoldásai mind a
kivitelezést lassító folyamatként jelentkeznek,
hiszen az újra tervezés, engedélyeztetés időt
igénylő folyamatok. A piac építésénél is el-
mondható ugyan ez. A város különböző pont-
jain történő építkezések miatt több esetben
előfordult, hogy az ott lakók megkerestek kü-
lönböző a munkálatokból eredő problémákkal.
Mindenkinek igyekeztem segíteni és erre a jö-
vőben is nagy figyelmet kívánok szentelni. Nem
csupán a jelenlegi projektekben, hanem a jövő-
ben induló fejlesztések felügyeletében is részt
veszek majd és törekedni fogok a legjobb mű-
szaki tartalom megvalósulásában.
Képviselő-társaimmal valóban szívügyünk vá-
rosunk és az itt élők, ezért a Szeretlek Szerencs!
mozgalom keretein belül a települést szépítő
akcióink során felújítottunk két játszóteret, sze-
métszedési akciót rendeztünk. A Szabadság ut-
cai bérházaknál és a Tatay Zoltán sporttelep
mögötti területeken több száz facsemetét ül-
tettünk el. Mivel a környezet- és klímavédelem
szívügyem, így a fásítást és a szemétszedést,
környezetünk takarítását folytatni fogjuk. Ezen
események alkalmával nemcsak lakóhelyünket
szépítettük meg, hanem közösséget is építet-
tünk. Egy közös cél mindig összekovácsolja a
résztvevőket és örömmel tapasztaltuk, hogy a
szerencsiek, ondiak és a fecskésiek szép szám-
mal vesznek részt az eseményeinken. Úgy gon-
dolom városunk közössége csak akkor lehet
igazán erős, ha egy csapatot alkotva teszünk
településünkért és a politikai csatározások nem
osztják meg az embereket.

Jelenleg két kupakgyűjtő edény található Sze-
rencsen, amelyeket nagy örömünkre a céljuk-
nak megfelelően sokan használnak és már több
mint 500 kilogrammnyi műanyag zárófedelet
ürítettünk. Az edények számát tovább fogjuk
bővíteni. Ondon és a Fecskés városrészen is el-
helyezünk belőlük, hogy a város különböző ré-
szein élők számára is könnyen elérhető legyen.
Ugyan a kupakok felvásárlási ára igen alacsony,
de a beváltásért kapott összeg a Szeretlek Sze-
rencs civil szervezeten keresztül is hozzájárul a
rászorulók támogatásához. Ahogyan az elmúlt
esztendőben, úgy az idén is tartós élelmiszer-
csomagokkal fogjuk segíteni az ünnepek előtt
a nehéz körülmények között élő családokat. 
A megvalósult projekteken felül az elmúlt év-
ben arra vagyok a legbüszkébb, hogy a járvány
ellenére is számos választási ígéretet valósítot-
tunk meg képviselőtársaimmal. Saját vállalása-
im között szerepelt a helyi közösségeink építé-
se, nagyobb hangsúly a környezetbarát intéz-
kedésekre és a városi rendezvények megújítá-
sára, ami sajnos az elrendelt veszélyhelyzet és
a tilalom miatt ugyan még várat magára, de
dolgoztunk érte és amint a lehetőségek adottak
lesznek ezért is tenni fogunk. A védőoltások el-
kezdődtek, bízunk a járványhelyzet javulásá-
ban, azonban véleményem szerint ebből a
szempontból nagy változásra még nem számít-
hatunk, azonban bizakodóak vagyunk. Állatba-
rátként örömömre szolgál – és szintén az ígé-
reteim között szerepelt –, hogy a Tatay Zoltán
sporttelepen kutyafuttatót alakítunk ki.
Sokszor kap a városvezetés különböző fórumo-
kon kritikákat. Akár jószándékkal érkeznek, akár
nem, a vélemény nyilvánítókat partnereinknek
tekintem településünk fejlődésének előmozdítá-
sában. Arra buzdítom Önöket, hogy Szerencs új
honlapján kialakított felületen legyenek aktív
résztvevői Szerencs és Ond életének, közügyei-
ben, mondják el bátran véleményüket, alakít-
sunk és formáljunk együtt összetartó közössé-
get. Sajnos sok mindent a pénzügyi lehetőségek
szűkössége miatt nem fogunk tudni megoldani
– mint ahogyan azt az előző tízen évről is ma-
radt adósság bőven –, de abban biztos vagyok,
hogy ha sikert szeretnénk elérni, akkor azt kö-
zösen sokkal könnyebben valósíthatjuk meg.
Képviselőtársaimmal együtt 2021-ben is Önö-
kért, egy összetartó és megújult Szerencsért és
Ondért fogunk dolgozni, hogy a sok teendő
mellett is legyen okunk az elégedettségre. Sze-
retlek Szerencs!

A Szerencsi Hírek tavaly decemberi portré rovatában Dr. Gál András alpolgár-
mester értékelte az elmúlt év történéseit. Az alábbi sorokban Szabó István al-
polgármester nyilatkozik.

ÉVÉRTÉKELŐ:
SZABÓ ISTVÁN
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Az elmúlt egy esztendő nagyon nehéz volt vá-
rosunk lakosainak és az önkormányzatnak is.
Valamennyiünk életét ugyanis befolyásolta ez
a most is zajló pandémia, amely pont egy éve
sújt bennünket. Sok tevékenységben korlátozva
vagyunk, nem lehet gyűléseket tartani (sem ön-
kormányzati, sem lakossági fórumokat), így a
közvetlen, személyes kommunikáció, lakosság-
gal való találkozás csorbát szenved. A fertőzés-
től való védekezés költségekkel is jár, így az ön-
kormányzatnak a bevételiből jelentős kiesései
is vannak, a központi megszorító intézkedések
pedig tovább nehezítik helyzetünket. Mindezek
ellenére polgármester úr és a hivatal munkatár-
sai intenzív szervező munkájának köszönhető-
en pályázatok beindultak, kivitelezések folya-
matosak. Elkészült a futópálya, parkolók épül-
tek, játszóterek kerültek kialakítása, a volt cu-
korgyár területén üzemcsarnok létrehozása fo-

lyamatban van és az előre nem látható gondok
után a piactér felújítási munkálatai is megkez-
dődtek. Az elmúlt egy évben sok évnyi lemara-
dást hoztunk be, és a képviselő-testület azon
lesz, hogy ez a fejlődés 2021-ben is folytatód-
jon.
Egészségügyi dolgozóink, nővéreink tisztesség-
gel helyt álltak és helyt állnak, a helyi rendelő-
intézeti és a miskolci covid betegek ápolásában.
Munkájukért, kitartásukért ezúton is szeretném
megbecsülésemet és köszönetemet kifejezni.
2020-ban a volumen korláton felüli ellátás ho-
norálásaként 85.000.000 forint támogatásban
részesült ez ESZEI, amelyből több egészségügyi
és műtéti berendezés került és kerül beszerzés-
re. Jelenleg az egészségügy gyökeres szervezeti
átalakítása vette kezdetét, amely alapjaiban
változtathatja meg a szerencsiek és ondiak, il-
letve a térség betegellátását.

Bő egy évvel ezelőtt Szerencs és Ond egyér-
telműen a változás és a megújulás mellett
döntött az önkormányzati választásokon.
Képviselőtársaimmal megfogalmazott válla-
lásaink megvalósítását azonnal hozzáláttunk.
A város intézményeiben elkezdtük az átvilá-
gítást, csökkentettük az önkormányzat költ-
ségeit és megindultak a projektek is. A koro-
navírus-járvány megjelenésekor elsők között
hoztunk létre helyi operatív törzset a véde-
kezési intézkedések gyors és hatékony meg-
hozatala érdekében, mindemellett a kezdeti
maszkhiánykor először az idősek, majd ké-

sőbb minden háztartás számára biztosítot-
tunk maszkokat. A szerencsiek és ondiak há-
ziorvosi és ügyeleti ellátása továbbra is biz-
tosított. A források csökkentésének ellenére
továbbra is magas színvonalú egészségügyi
ellátásban részesül a lakosság. A szolgáltatás
feltételeit folyamatosan fejlesztjük, növeljük
az infrastruktúra színvonalát. Első lépésben
a Jókai utcai I. számú háziorvosi rendelője ke-
rül felújításra. „Ígéretek helyett tetteket!” je-
ligével jelent meg az egyik utolsó kiadvá-
nyunk. Ennek szellemében fogunk dolgozni
jövőben is.

Egy éves képviselőségem alatt arra vagyok a
legbüszkébb, hogy a városban járva ugyan-
olyan bizalommal és jószándékkal fordulnak
felém meglátásaikkal, észrevételeikkel az em-
berek, mint ahogy azt korábban is tették. Úgy
gondolom, igazán csak akkor tudjuk lakosság
érdekeit képviselni, ha véleményüket, kérdé-
seiket meghallgatjuk és a felmerült problé-
mákra megoldást keresünk. A Képviselő-tes-
tülettel igyekszünk minél többet tenni szere-
tett városunkért és az élőkért. Nekünk nem
csak választás előtt fontos városunk. Erről is
szól a mottónk: Szeretlek Szerencs! A városban
sétálva jó pár helyen találkozhatunk ezzel a lo-
góval, amely azt hirdeti, hogy összefogással és
egy kis szervezéssel mi magunk is sokat tehe-

tünk településünkért. Van még felújítandó tér,
megtisztításra váró terület, így 2021-ben is
folytatni foglyuk a közösségépítő tevékenysé-
günket, illetve továbbra is támogatjuk az idős
és rászoruló családokat. A Beteg Gyermek-
ekért Alapítvány elnökeként igyekszem minél
több tartósan beteg gyermek gyógyulását se-
gíteni. Megfontolt gazdálkodásunknak kö-
szönhetően 2020-ban közel 30 gyermeknek és
családjának gyógyszer- és kezelési költségei-
hez járultunk hozzá. Célunk továbbra sem
más, mint a kampány folyamán megfogalma-
zott reális tervek megvalósítása, amelyek nem
egyéni érdeket, hanem a szerencsiek és ondiak
életminőségének az érezhető javulását szol-
gálják.

ÉVÉRTÉKELŐ: GÁBOR ZSUZSANNA

ÉVÉRTÉKELŐ: DR. GÁL TAMÁS

ÉVÉRTÉKELŐ: DR. BOBKÓ GÉZA



Sosem gondoltuk volna, hogy 2020 tavaszán
Magyarországon is egy váratlan és szokatlan

élethelyzet veszi kezdetét, mellyel a mai napig
küzdünk. A Covid-19 nevű új koronavírus-jár-
vány nem csak a mi életünket, de önkormány-
zatunk tevékenységét is jelentősen befolyásolta
és nem kímélte a kis-és középvállalkozásokat
sem. Az új kihívások és nehézségek ellenére
Szerencs fejlesztésekben gazdag évet zárhat
maga mögött. Több mint 90 parkolót alakítot-
tunk ki városszerte, futókörrel, új játszótérrel és
két kondiparkkal gazdagodott településünk, a
Fecskés és Ond településrészeken kiépítésre ke-
rült a csapadékvíz-elvezető rendszer, megújult
a Deák Ferenc utca, új aszfaltréteget kapott a
Magyar utca, rekreációs park készül a Magyar

utcánál, több kilométer hosszan bicikliút létesül,
a volt cukorgyári rész hasznosítása pedig elkez-
dődött.  Habár a különleges jogrend miatt a
képviselő-testületi ülések száma csökkent, pol-
gármester úr folyamatosan tájékoztatott ben-
nünket városunk történéseiről, képviselőtársa-
immal együtt egyeztetve igyekeztünk stabilizál-
ni az önkormányzat költségvetését. A jövőre
nézve rengeteg célunk, tervünk és feladatunk
van. Bízom benne, hogy pénzügyi helyzetünk
javulása engedi majd a következő évek fejlesz-
tési lehetőségeit, új munkahelyek létrehozását
és ígéretünknek eleget téve a helyi vállalkozá-
sok támogatását.

ÉVÉRTÉKELŐ: KISS DEZSŐ
hírekhírek ÖNKORMÁNYZAT8 SZERENCSI

Amikor fordulóponthoz érkezünk többnyire
számvetést készítünk. Visszatekintünk az elmúlt

időszakra és végig gondoljuk hogyan legyen to-
vább. A tavalyi év elején rengeteg terv, elgon-
dolás fogalmazódott meg, vártuk a tavaszt,
hogy meginduljanak az építkezések, fejleszté-
sek, programokat terveztünk, hogy összetartó
közösséget építsünk és jól érezzük magunkat
városunkban.... és hopp, egy csapásra vége lett
a terveknek! A nyitás helyett a bezárkózás lett
a feladat, mert ezzel tudtuk a legfontosabbat,
az életeket menteni. Bezárkóztunk és remény-
kedtünk a kutatókban, tudósokban, hogy be-
látható időn belül megtalálják a megfelelő vé-
dőoltást. Amikor felkértek arra, hogy fogalmaz-
zam meg a 2021-es év terveit sokat gondolkod-
tam. Nincsenek terveim. Reményeim vannak.
Remélem, hogy vége lesz a veszélyhelyzetnek,
a karanténnak, hogy szabadon minden kötött-

ség nélkül utazhatunk, találkozhatunk és meg-
ölelhetjük egymást. Remélem, hogy önfeledten
szurkolhatunk sportolóinknak a város közepén
felállított kivetítőkön. Remélem, hogy csodála-
tos hangversenyt hallgathatunk a várudvaron,
hogy működhetnek a művelődési központ klub-
jai, hogy birtokba vehetjük a közösségi tereket,
hogy kiülhetek a cukrászda teraszára fagyizni
az unokáimmal. Remélem lesznek koncertek és
élőben hallgathatjuk kedvenceinket. Tavaly ta-
vasszal az élet bezárt minket, reméljük ez a ta-
vasz kinyit és együtt dúdolhatjuk egyik szá-
momra kedves dal sorait: "...színezd újra, szí-
nezd újra az életet, ha megfakulna, s az égbolt
beborulna, ne menekülj csak színezd újra... Igen!
Ez jó terv! Színezzük újra a saját és városunk
életét együtt, közösen.

A 2020-as év nem volt a barátunk, de a tanítónk
annál inkább. A pandémia mély vízbe dobott
bennünket és nekünk meg kellett tanulni a víz
felszínén maradni. Nem kímélte a családokat,
vállalkozásokat és az önkormányzatot sem. Több

ismerősünk megbetegedett, sajnos városunk ál-
tal megbecsült embereket is elveszítettünk. Saj-
nálatunkra a korlátozó intézkedések miatt sok
tervezett sportesemény és szűrő-és egészség-
megőrző program maradt el. Ameddig lehetősé-
günk volt rá igyekeztünk Szerencs városát meg-
mozdítani. Családi sport napot szerveztünk, ott
voltunk a mozgáskorlátozottak abylimpiáján és
egyik személyes ígéretemnek eleget téve közös-
ségi jégkorcsolyázást szerveztünk, amelyen több
száz ember vett részt. Kampányprogramunkban
személyes vállalásomként szerepelt a séta- és fu-
tás lehetőségeinek biztosítása. Az elkészült fu-
tókör és épülő kerékpárút sok család és sport-
szerető számára nyújt mozgási lehetőséget,
amelyekkel a legnagyobb örömömre sokan él-
nek. Ehhez kapcsolódva több lelkes sportbaráttal,
testnevelővel sikerült Szerencsen elindítottuk a
Mozdulj Szerencs civil kezdeményezést, amely-
nek célja minél több szerencsit és ondit megmoz-

gatni. Az elkészült rekortán borítású futópálya és
kondipark számomra is meglepő népszerűség-
nek örvend. Idősek, fiatalok, profik, kezdők és a
szakosztályok tagjai nagy számban vették birtok-
ba ezeket a létesítményeket. A szépkorúakra is
gondolva sikerült beindítanunk a nordic walking-
ot, mely szintén nagy népszerűségnek örvend. A
járványhelyzet után tovább szeretnék népszerű-
síteni ezt a programot is. A sport és egészséges
életmód mellett a rászoruló és idős emberek tá-
mogatása is kiemelten fontos számomra. A Sze-
retlek Szerencs égisze alatt karácsonykor és hús-
vétkor a képviselői felajánlásokból több száz csa-
ládot támogattunk tartós élelmiszerekkel, ezen
kívül örömmel segítettem a Szerencsi Karitász
tagjaként a katolikus egyház által elkészített cso-
magok eljuttatásában és a Szerencsi Vöröske-
reszt adománygyűjtésében is részt vettem. Re-
méljük a 2021-es év nem csak tanítónk, hanem
segítőnk és barátunk is lesz.

ÉVÉRTÉKELŐ: PROFÁNCSIK SÁNDORNÉ

ÉVÉRTÉKELŐ: RÁBAINÉ VÉGH ANETT



A koronavírus járvány alapjaiban borította fel a
hétköznapokat. Fesztiválokat, rendezvényeket,
nagyobb összejövetelek megszervezését jelen-
leg kormányhatározat tiltja. Amennyiben a vé-
dőoltás beadása a terveknek megfelelően ha-
lad, az emberekben a védettség fokozatosan ki-
alakul. Jelenleg nem tudni biztosan, hogy az
idén szervezhetők-e hazai nagyobb fesztiválok.
Nyiri Tibor polgármestert kérdeztük az idei Sze-
rencsi Csokoládé Fesztiválról. – Ha a körülmé-
nyek úgy hozzák, akkor mindenképpen meg-
szeretnénk tartani kisebb, egy napos rendez-
vényt, ahol valóban a csokoládé és az édes-
séggyártás kapná a főszerepet. A terveink kö-
zött az szerepel, hogy mutassuk meg a szeren-
csi édességet, mert ha nem foglalkozunk vele,
akkor az érték elvész. A szerencsi csokoládé
gyártásának a 100 éves évfordulójára is készü-

lünk, amit szeretnénk majd méltóképpen meg-
ünnepelni. Ha az idén megtartható lesz a fesz-
tivál, akkor azt a korábbi évekhez képest sokkal
szerényebb költségvetésből valósítjuk meg au-

gusztusban – Tekintsünk előre, bízzunk abban,
hogy a vírus és ember versenyfutásában mi ke-
rülünk ki győztesen – nyilatkozta lapunknak a
polgármester.

Újabb öt személygépkocsi parkolására alkalmas terület került átadására
a Rákóczi út és az Alkotmány utca kereszteződésénél. A munkálatokat
a Szerencsi Városgazda Nonprofit Kft. munkatársai január első heteiben
kezdték el. Szerencs Város Önkormányzata elkötelezett, hogy a város-
ban több várakozóhelyet létesítsenek, a meglévőket pedig felújítsák.
A tavalyi évben 50 parkolót hoztak létre a vasútállomáson, amivel egy
több évtizedes problémát szüntettek meg, a Szerencsi Fürdő & Well-
nessház mellett 30, a Rákóczi út felújítása során további 10 hellyel bő-
vültek a lehetőségek, miközben a Béke utcában is megújult a létesít-
mény. A most elkészült öt férőhellyel Szerencsen egy év alatt személy-
gépjárműveknek összesen közel száz új várakozóhely épült.

A Szeretlek Szerencs civil mozgalom, Nyiri Tibor pol-
gármester vezetésével 2020. december 17-én, immá-
ron harmadik alkalommal készített össze a karácso-
nyi ünnep közeledtével tartós élelmiszercsomagot a
szerencsi és ondi szerény körülmények között élő
embereknek és családoknak. A polgármester érdek-
lődésünkre elmondta, hogy a koronavírus-járványra
való tekintettel fertőtlentőszerrel és szájmaszkkal is
kiegészítették az élelmiszer csomagokat. A jótékony-
sági akciót a képviselői alapból, továbbá az össze-
gyűjtött kupakok beváltásáért kapott összegből fi-
nanszírozták. A csomagok elkészítésével most is he-
lyi vállalkozókat bíztak meg, amit a polgármester az
önkormányzati képviselőkkel közösen több mint hat-
van családnak juttattak el még karácsonyi ünnepek
előtt. A jótékonysági akcióhoz a Zalán Restaurant &
Catering is csatlakozott, így 2020. december 23-án
egy adag karácsonyi ebéddel is kedveskedtek azok-
nak, akikhez az ajándékok kerültek.
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TERVEK A CSOKOLÁDÉ FESZTIVÁLRÓL

ÚJABB PARKOLÓK
LÉTESÜLTEK

CSOMAGOK A RÁSZORULÓKNAK
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Az indulás óta sok év telt el, közben az inter-
net világa és a technika is jelentős fejlődésen
ment keresztül. Az önkormányzat elengedhe-
tetlennek tartja, hogy a város honlapja is lé-
pést tartson a legújabb lehetőségekkel, és az
eddigieknél is több információt nyújtson, és
ezzel együtt még hatékonyabban kiszolgálja a
digitális térben Szerencs iránt érdeklődőket. A
nyitó oldal kialakításánál szempont volt a vá-
ros sokszínűségének bemutatása, olyan újsze-
rű lehetőségek beállítása, amely ismét újsze-
rűvé teszi a város honlapját. A legújabb infor-
mációk a gyors elérés érdekében már a főol-
dalon megjelennek. A legfontosabb hírek –
mint például a helyi járványügyi hírek – piros
szövegdobozban jelennek meg. Új, a réginél
korszerűbb kereső modul is helyet kapott. A
megszokott menüpontok mellett a turizmus
fül alatt a város nevezetességei, éttermek,
szállodák, kulturális és sportolási lehetőségek-
ről lehet tájékozódni. Ez a funkció elsősorban
a turisták számára jelent könnyebbséget. A

weboldal legalján a város intézményeinek el-
érhetőségei szerepelnek. A város honlapja mo-
bilkészülékre optimalizált változata is elérhető.
A weboldal hasábjai közt helyet kapott a Sze-
rencsen láttam… menüpont, ahová informá-
ció, észrevétel, a városhoz kapcsolódó véle-
mény fotóval együtt beküldhető. Az új honlap

2021. január végén elindult, az elkövetkező
időszakban tovább folytatódik az adatok in-
tegrálása, az új funkciók tesztelése, hogy a vá-
rosunk iránt érdeklődők informatív, sokszínű
és jól használható oldalról tájékozódhassanak.
A megújult honlap továbbra is a megszokott
névvel érhető el: www.szerencs.hu

MEGÚJULT A VÁROS HONLAPJA

Tavaly a digitális oktatás sok családban nehéz-
séget okozott, mert nem állt a diákok rendelke-
zésére asztali számítógép, laptop vagy notebo-
ok. 2020. november 12-e óta ismét otthonról ta-
nulnak a középiskolások. Sokaknak még mindig
a mobiltelefon az egyetlen eszköz, amivel csat-
lakozni tudnak a távoktatáshoz. A most 25 éves
Cisco Magyarország ötlete nyomán a Hálózati
Tudás Terjesztéséért Programiroda (HTTP) Ala-
pítvány eszköz pályázatot hirdetett a Szerencsi,
Nyíregyházi és a Nógrád Megyei Szakképzési
Centrum iskoláiban tanulók részére. A támoga-
tás célja a hátrányos helyzetű gyermekek bein-
tegrálása a digitális oktatásba. A sikeres pályá-
zatok eredményeképpen Szerencsen 40 tanuló

kapott notebookot – a Szerencsi Szakképzési
Centrum iskoláiban tanulók közül. Az ünnepélyes
átadásra 2020. december 16-án délelőtt került
sor. Az átadó esemény központi helyszíne Sze-
rencsen, a digitális közösségi alkotóműhelyben
volt, ahol a Szerencsi SZC Encsi Aba Sámuel
Szakképző Iskola öt nyertes diákja volt jelen, a
centrum további 6 intézménye, valamint a Nyír-
egyházi SZC Webex Boardon keresztül, online
csatlakozott az átadóhoz. A rendezvényen Buk-
ta Márta főigazgató köszöntötte a megjelente-
ket, majd résztvevők megtekintették az alka-
lomra készített verses videóösszeállítást. Dr. Ma-
gyar Zita, a Nemzeti Szakképzési és Felnőttkép-
zési Hivatal elnöke beszédében arról szólt: na-

gyon fontos, hogy olyan eszközök álljanak a di-
ákok rendelkezésére, amelyek nemcsak az intéz-
ményekben, hanem otthon is segítik a munká-
jukat. Lényeges, hogy valóban biztosítottak le-
gyenek azok a lehetőségek, amelyekre ahhoz
van szükség, hogy valaki a szakmájának a mes-
tere legyen. Közel 20 IT cég, kezdeményezőként
pedig a Cisco Magyarország is a program mellé
állt. Dalos Ottó, a Kft. ügyvezető igazgatója el-
mondta, a HTTP Alapítványon keresztül, több
mint 20 éve jó kapcsolatban vannak az iskolák-
kal. Hangsúlyozta: büszke arra, hogy ilyen sok
oktatási intézményben tudtak segíteni a gyere-
keknek. Sisák Zoltán, a HTTP Alapítvány kurató-
riumi elnöke beszédében kiemelte: a digitális ok-
tatáshoz nagyon sok minden szükséges, de leg-
fontosabb az eszköz és a technika. – A tavaly
tavaszi időszakban azt láttuk, hogy ez a technika
sok helyen nincs meg. Főként a hátrányos hely-
zetű régiókban, ahol több olyan család él, akik
nem engedhetik meg maguknak, hogy technikai
eszközöket, tabletet, notebookot vásároljanak a
gyerekeknek. Az átadás napján az összes tagis-
kolát együttvéve közel 217 notebookot adtunk
át a rászoruló diákoknak. Bízom benne, hogy
ezen az úton tovább tudunk menni és újabb cé-
gek fognak csatlakozni a kezdeményezéshez –
mondta. Az átadást követően Rubi Zsoltné, a
Szerencsi SZC kancellárja és Sisák Zoltán, adta át
a notebookokat a diákoknak. Az esemény zárá-
saként az iskolák körkapcsolása során fejezték
ki hálájukat a HTTP Alapítványnak és a Cisco
Systems Magyarország Kft-nek.

NOTEBOOKOT KAPTAK A RÁSZORULÓK
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Az épület valamikor a harmincas években épül-
hetett, eredetileg katolikus iskolának, tanter-
mekkel és szertárakkal, és talán egy kisebb ta-
nári vagy pedellusi lakrésszel. Az 1948-as álla-
mosítás után sokáig a városi iskola egyes osz-
tályai használták, majd a hetvenes évektől út-
törőháznak nevezték ki, s csak a kilencvenes
években kapta vissza jogos tulajdonosa, a ka-
tolikus egyház. 
Az épület egy jellegzetes darabja a modernista
építészet magyarországi kisvárosi példáinak,
ezért, és a továbbiakban leírtak miatt van helyi
védett besorolásban. Az első háború előtti ek-
lektikus-historizáló építészet, mint pl. a közeli
Fürdő, vagy a Kossuth téri gyógyszertár stílu-
sával ellentétben, az egyszerű, stukkódíszíté-
sektől mentes formákat használó, a történeti
stílusokat elvető építészet majdnem egyetlen
értékes darabja Szerencsen. A Németországból
induló un. bauhaus építészet a két háború kö-
zött kezdett terjedni Európában, és így eljutott
Magyarországra, majd később a kisebb váro-
sokba is. De ez szerencsére már nem a nagyvá-
rosi üvegdobozokat jelentette, hanem az érzé-
kenyebb, a helyi utcaképet, kisvárosi hangulatot
figyelembe vevő építészek által tervezett, a sze-
rencsi városképbe is illeszkedő magastetős
kompozíciót eredményezett.
De mik az értékei, kultúrtörténeti szépségei a
volt „úttörőháznak”? Az épület sok elemében
megtartja a korábbi korokból örökölt hasznos
elemeket, és csak azokban alkot újat, amik az
építés korának szellemét feltétlen mutatni akar-
ták, így biztosítva a folyamatosságot a helyi épí-
tészeti kultúrában. Az alaprajzi rendszere logi-
kus, jól használható, a hagyományos oldalfolyo-
sók az udvar felől találhatók – a lépcsőház az
udvarra kitüremkedik –, míg a tantermek két
szinten az utcai oldalon vannak. Könnyen meg-
építhető, olcsó, s szinte túl egyszerű szerkezeti
rendszerrel készült, a falak hegyaljai tufából, a
födémek acél és fagerendákból, a tető faszerke-
zetből épült, a tetőfedés pedig az akkor újnak
számító rombuszpala anyagból. Hagyományos
tehát az épület magastetős, falakkal (és nem
üvegfallal) határolt homlokzati megjelenése, az
akkori modernséget az ablakok arányai, osztásai,
a nyílások nagysága és elhelyezése jelentette.
Abban az időben a leginkább újszerű az épület
megjelenésében a külön díszítésektől mentes

vakolatlan falfelületek adták, amelyek igazi ékes-
ségét a kézzel faragott tufakő felületek megmu-
tatása adja mind a mai napig. Ha közelről meg-
nézzük a külső falakat, ma is láthatjuk a kilenc-
ven évvel ezelőtti kőművesek keze munkájának
lenyomatát, azt a finoman rovátkolt felületet,
azt a kőfaragó baltával beletett szakmai tudást,
amelyen örömmel kúszik végig a súrolt napfény
is. Még közelebbről megnézve a falakat, további
érdekességeket fedezhetünk fel: például az ab-
lakok körül egy keskeny szegély fut körbe a sar-
kokon, egy vésőszélességű simább sávval kie-
melve a nyílást a falfelület egyenletes mintájá-
ból. De még izgalmasabb az ablakpárkányok víz-
levezető kialakítása: két nagyobb kőtömb precíz
kézi faragásával többszáz évig elnyűhetetlen és
gyönyörű elemét adták meg a homlokzatnak. És
figyeljük meg: a párkány előre lóg a víz lecse-
pegtetése miatt, és alulról cseppentője is van
(un. vízorr), az ablak két szélénél pedig felálló
peremmel faragták a tömbkövet, hogy a víz ne
menjen be oldalt a résen falba. És mindezt kőből
és kézzel! Ma csak nagy cégek, profi gépekkel
és méregdrágán tudnák ugyanezt legyártani,
hasonló falfelületet létrehozni pedig talán csak
egy-két kőműves tudna az egész Hegyalján.
Izgalmas az ablakok, nyílások kiosztása és ki-
alakítása is, eltér az addig megszokott rendtől.
Az utcai oldalon alul tíz normál ablakot látunk,
egymástól kisebb távolságra, ugyanott az eme-
leten viszont nyolc darab hatalmas ablakot,
amelyek teljes szélességi elhelyezkedése na-
gyobb, mit alatta a földszintieknek, és a tenge-
lyek is teljesen más kiosztásban vannak. Ez a
látszólagos rendetlenség folytatódik az oldalsó
falon, ahol alul jobb oldalt kettő, fent pedig bal
oldalt egy ablak van. Az udvari homlokzat to-

vábbi érdekességeket tartalmaz, a földszinti vi-
szonylag kis ablakok (6 db és egy ajtó) felett jó
magasan öt darab körablak és egy keskeny és
magas ablak van. A nyílásoknak ez a teljes sza-
badságban történő elhelyezése, – érdekes mó-
don – nem eredményez összevisszaságot, hi-
szen vigyázott a tervező az arányokra, az érde-
kességekkel kissé megbirizgált homlokzat har-
móniájára. (Ellentéte ez az épület a közvetlen
mögötte álló négyemeletes társasházaknak,
amiket szintén a modernista, bauhaus-os stílus
hetvenes évekbeli példáinak lehet tekinteni. A
társasházak semmitmondó falakkal, aránytalan
és monoton nyílásokkal, a településképtől min-
denben eltérő arányokkal kellemetlen tömbjei
a város építészeti látványának.)
A belső helyiségeknél törekedtünk az eredeti ál-
lapothoz hasonlító helyreállításra, eltávolították
a későbbi lefalazásokat, a felesleges kisebb he-
lyiségeket és kutricákat. A szép műkő elemek-
ből rakott lépcsőház felújításra került, az egy-
kori termekből pedig kialakították a szükséges
helyiségeket: irodát, közösségi helyiséget, kony-
hát, gondnoki lakrészt, és az emeleten a lakó-
egységeket. Felújították korábban a palafedést
antracit rombuszpalával, és most a faragott kő-
kerítést és vas részeit is (bár ezek eklektizáló
jellegűek lettek). Felújításra vár még az udvari
burkolat és parkosítás, továbbá készül még egy
kő pilléreken álló fedett kerti pavilon is.
Ez utóbbi építmény tufakő felületeinél és ács-
szerkezeteinél megmutathatják a mai mesterek
is szakmai tudásukat, és hogy tudnak a nagy
elődökhöz mérhető magas színvonalú épületet
létrehozni. Én biztos vagyok benne, hogy a ma-
iak is képesek erre.

Salamin Ferenc építész

A sokáig csak tárolásra használt Rá-
kóczi úti emeletes épület felújításával
új helyre költözött a katolikus plébá-
nia. A megújítás során először a tető-
fedést, majd a teljes belsőt építették
újjá a gépészeti és elektromos hálózat-
tal együtt, hogy alkalmas legyen a kö-
zösségi és egyéni használatra.

AZ ÚJ PLÉBÁNIA ÉPÍTÉSZETI SZÉPSÉGEI

Fotó: Salamin Ferenc
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Elhunyt 87 éves korában Reiner Klein (fotón-
kon), Szerencs testvérvárosának Geisenhe-
imnek egykori polgármestere. Geisenheim
egy régies németországi kisváros, Hessen
tartományban – az ország dél-nyugati ré-
szén található – népessége hasonló Sze-
rencshez. A településen pezsgőpincék, álla-
mi borászati, gyümölcstermesztési, kertésze-
ti tan- és kutatóintézet található. Nyiri Tibor,
Szerencs város polgármestere és Magda Gá-
bor, nyugalmazott polgármester, táviratban
fejezték ki részvétüket a családnak, hozzá-
tartozóknak, kollégáknak és Christian Aß-
mann, Geisenheim jelenlegi polgármesteré-
nek. Reiner Klein és Magda Gábor több mint
harminc éve írták alá a testvérvárosi megál-
lapodást, amely azóta is kibírta az idő pró-
báját. A díszes okmányt német részről Rei-

ner Klein és Walter Schwarz városi tanácsos, magyar részről pedig Magda Gábor ta-
nácselnök és Jánosi József elnökhelyettes írt alá 1990. június 6-án Szerencsen, a Népház
aulájában.
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Fájdalommal tudatjuk, hogy
2020. december 9-én 57 éves
korában elhunyt Koroknay
Károly (fotónkon) , a „Hegyal-
ja Kapuja” Mozgáskorláto-
zottak és Fogyatékkal Élők
Egyesületének az elnöke. Az
egyesületnek 1994-től volt a
tagja, 2010-től töltötte be az
elnöki tisztséget. Tevékenysé-
gével kivívta sorstársai elis-
merését. Az alábbi sorokban
az egyesület egy tagja, Gal-
góczi Ferencné által írt meg-
emlékező vers olvasható. 

Búcsúzásra hív a lélekharang,
Szól-szól fájdalmasan.

Fájó szívvel búcsúzik a Szerencsi Hegyalja Kapuja Mozgáskorlátozot-
tak és Fogyatékkal Élők Egyesülete 
KOROKNAY KÁROLY ELNÖKTŐL.

Mikor elhagytak,
Mikor a lelkem roskadozva vittem,
Csöndesen és váratlanul.
Átölelt az Isten.
Némán állunk koporsód előtt,
Lehajtott fővel, és az együtt töltött évekre gondolunk.
Ismét eltávozott egy lélek a földről,
Kialudt egy életláng, nemlobban fel,
Eltávozott örökre.

Egy melegszívű, nagyszerű, jó lelkű ember, aki nagyon sokat tett sors-
társaiért, és az egyesületért. Karcsi, Te voltál a mozgáskorlátozottak
példaképe. Karcsi Te magad is sokat küzdöttél az életed során a be-
tegségeiddel, de az akaratod és a kitartásod mindig erőt adott. Karcsi
Te úgy szerettél élni, és még annyi mindent akartál elvégezni, tele vol-
tál tervekkel, de hiába harcoltál vitézül, szívvel lélekkel, győzött a halál
angyala.
Te elmentél – mint a lenyugvó nap, de a nap másnap újból beragyogja
az égboltot, Te nem jössz többé vissza, de a szívünkben megmaradsz
örökre. Virágaid elhervadtak, a gyertyád is csonkig éghet, de az em-
lékeinkben megmaradsz örökre.

Hiányozni fogsz, hiányozni fog mosolyod, emberséged,
segítőkészséged, hiányozni fog egész lényed.

A Te szíved pihen, a miénk vérzik, a fájdalmad csak az élők érzik. A
menyből nézel ránk, hol már nincs szenvedés és fájdalom is elhagyott,
melyet türelemmel viseltél magadban.

Lent a hideg sírban legyen rózsás álmod, az Isten áldása ott is mindig
Reád szálljon. 
Hiába hull Rád föld nehéz röge, mi nem feledünk Téged. A szíved ne-
mes volt, két kezed dolgos, az Isten országában lelked legyen boldog. 
Isten szent országában legyen a Te házad békés és nyugodt.
Ma Néked szól a templomi harang.
Szól-szól fájdalmasan.
Isten Veled, Isten velünk.
Nyugodj békében.

Galgóczi Ferencné, Szerencs-Ond, 2020. december 15.

BÚCSÚ KOROKNAY KÁROLYTÓL

ELHUNYT REINER KLEIN



Az idősotthonokban is elkezdődött a koronavírus elleni védőoltások be-
adása. A TIREK Szerencsi Idősek Otthona lakói január 10-én vasárnap reg-
gel fél 9-kor kapták meg az első oltásokat. Az intézménybe a Pfizer-Bi-
oNTech által készített vakcina érkezett. Összesen 53 ellátott és 12 dolgozó
kapta meg az oltást. Elsőként az intézmény igazgatója Kontra László (fo-
tónkon) adatta be a vakcinát, hogy ezzel is példát mutasson. Az igazgató
kiemelte: nagyon későn kapott hírt az intézmény az oltásról, ezért kevés
idő állt a felkészülésre, hogy a megfelelő engedélyeket a gondnokoltaktól
megkapják. A megfelelő védettség kialakulásához azonban nem elegen-
dő csak egyszer megkapni a vakcinát. A második oltásra az intézmény
65-70 százaléka fog élni az oltással. – Ez szükséges. Akkor van értelme
a vakcina beadásának, hogy ha az ellátottak legalább a 60 százaléka
megkapja a védettséget. Vannak azért kizáró okok a krónikus betegsé-
gek, vagy azok, akiknek a háziorvosa, intézményorvos nem javasolja ők
automatikusan kimaradnak, továbbá azok a dolgozók, akik már átestek
a vírusfertőzésen, hiszen ők csak hónapokkal később kaphatják meg a
védőoltást – nyilatkozta Kontra László igazgató. Kiemelte ugyanakkor
azt is: mindenki, aki megkapta a koronavírus elleni vakcinát az oltást kö-
vetően reakciómentes volt. Az intézményben a második hullám alatt ko-
ronavírusban szenvedő beteget nem ápoltak – nyilatkozta Kontra László,
igazgató.

AZ IDŐSEK MEGKAPTÁK A VAKCINÁT

A hivatalos statisztikai adatokat tekintve Szeren-
csen – cikkünk megírása pillanatában – csökken
a koronavírus fertőzésben szenvedők aránya.
Decemberben volt olyan nap amikor az igazoltan
vírusos betegek száma megközelítette az 60-at,
míg a megfigyelés alatt álló személyek száma pe-
dig a 90-et. – A statisztikai adatokat nézve iga-
zán szépen alakul a helyzet. Csökkent a fertőzöt-
tek száma, a korábbi csúcspont környékén volt
60, 70, 80, most 20 körül mozog, karanténban
pedig csak néhányan vannak, ez bíztató a jövőre
nézve – nyilatkozta Nyiri Tibor polgármester. Sze-
rencs Város Önkormányzata a rendelőintézet ve-
zetésével közösen döntött úgy, hogy az intéz-

mény oltóközpontként funkcionáljon, ezáltal a
szerencsieknek és ondiaknak a korábbi PCR min-
tavételi helyhez hasonlóan nem szükséges másik
városba elutazni. Dr. Bobkó Géza az intézmény
igazgatója érdeklődésünkre elmondta, hogy erre
egy külön helyiséget hoztak létre. Sárossy Ferenc
a megyaszói székhelyű Harangod Mag Kft. igaz-
gatója a Pfizer-BioNTech által kifejlesztett vakci-
nák tárolására és mínusz 70 fokon tartására is al-
kalmas hűtőszekrény adományozott az intéz-
ménynek. A felajánlás összege 2,3 millió forint
amiért Nyiri Tibor polgármester és Bobkó Géza
az intézmény igazgatója köszönetét fejezte ki. Az
oltást nem az intézményben kell kérni, 2020. dec-

ember 7-e óta lehetőség van regisztrálni az in-
terneten a koronavírus elleni védőoltásra. 
A www.vakcinainfo.gov.hu weboldalon mindenki
jelezheti az oltás iránti igényét. A regisztráció
után értesülhetnek arról, hogy az oltást hol és
mikor kapják meg, egyben a járvánnyal kapcso-
latos legfrissebb információkról is. A Miniszterel-
nökséget vezető miniszter Gulyás Gergely január
21-én a kormányinfón közölte, hogy ha valaki
sorra kerül az oltási tervben, megkérdezik, hogy
a rendelkezésre álló vakcinák közül melyiket vá-
lasztja. Ha nincs olyan, amivel beoltatná magát,
akkor meg kell várnia, amíg az beérkezik az or-
szágba. Nyiri Tibor polgármester elmondta, hogy
mivel ő már az elmúlt évben átesett a fertőzésen,
pár hete vizsgáltatta meg a vérében az antites-
teket. Jelenleg még megtalálhatóak, ezért ez vé-
dettséget ad a vírussal szemben. Hozzátette: iga-
zán hatékony megoldást csak a vakcina adhat,
ezért arra kéri a lakosságot, hogy minél többen
regisztráljanak. Elmondta: akkor lehet megfékez-
ni a koronavírus terjedését, ha legalább a lakos-
ság körében 60-70%-os a beoltottak aránya. Az
oltások sorrendjében elsőbbség illeti meg a vé-
dekezésben résztvevőket. A regisztráció során a
nevet, lakcímet, életkort, taj-számot és a kapcso-
lattartáshoz szükséges telefonszámot, e-mail-cí-
met kell megadni. A regisztráció célja az igény-
felmérés, annak érdekében, hogy meg tudják be-
csülni, hányan szeretnének élni a védőoltással.
Önmagában a regisztráció nem jár kötelezettség-
gel, ha valaki meggondolja magát, az oltás pilla-
natáig még visszaléphet. Az oltás önkéntes és
ingyenes.

OLTÓPONT A SZERENCSI RENDELŐINTÉZETBEN
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Az idősotthon dolgozóit is beoltották. 

Az adományba kapott hűtő az oltóanyag tárolására szolgál. Fotónkon b-j: Dr. Bobkó Géza és
Nyiri Tibor

Fotó: magánarchívum



A magyar kultúra napját 1989 óta ünnepeljük
január 22-én annak emlékére, hogy a kézirat ta-
núsága szerint Kölcsey Ferenc 1823-ban ezen a
napon tisztázta le Szatmárcsekén a Himnusz
kéziratát. A koronavírus-járvány védelmi intéz-
kedéseit figyelembe véve a Szerencsi Művelő-
dési Központ és Könyvtár online formában, rö-
vid megemlékező műsorral készült, amit az in-
tézmény munkatársai: Bodnár Edit, Kazsik Ma-
rianna, Eperjesi Ildikó, Juhász Attila és Karády
István közösen adtak elő. Nyiri Tibor polgár-
mester szintén online mondta el gondolatait a
jeles napról, beszédében a kultúráról beszélt. –
Az én szemszögemből a kultúra az, ami össze-
tarthat egy nemzetet, egy várost vagy egy ki-
sebb közösséget. Sok mindennek van kultúrája,
a sportnak, az építkezésnek, a kommunikáció-
nak, de én a szó alatt a magas kultúrát értem:
a néphagyományokat, néptáncot azokat a cse-
lekedeteket, amelyet a korábbi nemzedékek
többszáz éven keresztül megőriztek. Ez az a bel-
ső hajtóerő, amely az embereket arra ösztönzi,
hogy mondjuk el a fiataloknak, hogy milyen volt

a mi gyermekkorunk, hogy milyen közösségi
szokásaink voltak. Csodálatos dolog, hogy ma
az iskolákban ezekre a dolgokra nevelik a diá-
kokat. Kívánom szerencsieknek, magyaroknak,
hogy ezt a sokszínű, sokértékű és kovászt adó

erőt megtudjuk őrizni és tovább tudjuk adni,
amit kaptunk az előd nemzedékektől, tovább
tudjuk adni a gyermekeinknek hiszen őket is ez
is fogja kötni, amiért érdemes hazajönni –
mondta a polgármester.

A MAGYAR KULTÚRA NAPJA

A tizenhat esztendővel ezelőtt,
2005. január 19-én tragikus autó-
balesetben elhunyt helyi születésű,
válogatott sportolóról elnevezett
sportcsarnokban, január 22-én Nyi-
ri Tibor polgármester és Szabó Ist-
ván alpolgármester helyezte el a
megemlékezés koszorúját. Fájóan
rövid, de annál tartalmasabb élete
során számtalan alkalommal szer-
zett dicsőséget hazánknak és Sze-

rencsnek egyaránt. Anita már kisgyermekként is rendszeresen spor-
tolt. Szívesen látogatta az édesanyja által irányított kézilabdacsapat
edzéseit. Már ekkor a kézilabda nagy szerelmese lett. Általános is-
kolai tanulmányait követően elhagyta Szerencset, és a nyíregyházi
Kölcsey Ferenc Gimnáziumban folytatta középiskolai tanulmányait.
A megyei I. osztályból indulva végzős korára már az NBI/B-ben ját-
szott az iskolai csapattal. Időközben tagja lett a magyar junior-válo-
gatottnak. Aktív sportolása mellett tanulmányait sem hanyagolta el,
több ízben elnyerte a „jó tanuló, jó sportoló címet” iskolai és megyei
szinten egyaránt. A profi sportolók világába 1995-ben került: háro-
méves szerződést írt alá a Győri ETOval. A kemény munka meghozta
gyümölcsét, hiszen pár héttel a huszadik születésnapja előtt meghí-
vást kapott a felnőtt magyar válogatottba. Ettől kezdve állandó ke-
rettag lett. Az ETO-val kétszer lett bajnoki ezüstérmes, kétszer baj-
noki bronzérmes, 1998-ban az EHF-kupa döntőjéig jutottak. A válo-
gatottal 1998-ban EB-bronzérmet szerzett, majd 1999-ben VB ötödik
helyezést értek el. Legnagyobb sikereinek éve 2000 volt, hiszen a
sydney-i olimpián ezüstérmet nyertek, majd decemberben Európa-
bajnok lett a válogatott, valamint szintén ebben az évben férjhez

ment. A győri Apáczai Csere János Tanárképző Főiskolán elvégzett
egy felsőfokú szakot, illetve középfokú nyelvvizsgát szerzett. Később
elkezdte a jogi egyetemet, mivel sportjogászként szeretett volna dol-
gozni visszavonulása után. Hat szép és eredményes év után elbúcsú-
zott a győri csapattól és 2001-ben a székesfehérvári Cornexi-Alcoa-
hoz szerződött. A sportsikerek tovább folytatódtak: 2002-ben Euró-
pa-bajnoki 5. helyezés, a következő évben világbajnoki második hely.
2004-ben ismét csapatot váltott, a Dunaferrhez igazolt. Magyaror-
szágon sikert sikerre halmoztak, az athéni EB-n bronzérmet szerez-
tek, az olimpián pedig 5. helyezést értek el. 165-ször volt válogatott,
403 gólt lőtt címeres mezben. 2005. január 19-én vesztette életét
egy tragikus autóbalesetben. Halála után látott napvilágot a hír, hogy
az IHF és World Handball Magazin szavazása alapján 2004 legjobb
játékosává választották.

KULCSÁR ANITA (1976-2005)
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Kint a természetben vagy zárt térben a csarnokban, egyénileg és csoportosan is
rendkívül szórakoztató télisport a jégkori. A fagyos időjárásnak köszönhetően ja-
nuár 18-a és 20-a között a mesterségesen alacsonyan tartott hármas-tó vízszintje
hamar befagyott, lehetőséget teremtve ezzel a korcsolyázóknak, hogy birtokba
vegyék. Rábainé Végh Anett önkormányzati képviselő érdeklődésünkre elmondta,
hogy már közel tíz éve, ha tehetik minden éven korcsolyáznak. Az évek során ki-
alakult Szerencsen egy összetartó közösség, akik szeretnek jégkorcsolyázni. A
gyerekek mellett a szülők is aktívan bekapcsolódnak, segítenek a tó előkészüle-
teiben, havat lapátolnak, süteménnyel és forró teával kedveskednek a sportolók-
nak. A képviselő hozzátette, hogy kezdőket is szívesen látnak a pályán, akiknek
segítenek elsajátítani az alapokat. A közösségi térben is népszerűsítik a jégkorit,
a Facebookon „Szerencs korcsolyázás” névvel bárki csatlakozhat a csoporthoz.

A Szerencs VSE fiú serdülő kosárlabdacsapata a Szerencsi Darazsak
mind a három mérkőzését megnyerte a január 9-10. között a Hunyadi
Sportcsarnokban rendezett, Fiú Serdülő – 2020/2021, Országos főtábla
II. O. csoportjában. A szerencsi játékosok a Nyíregyházi Sportcentrum,
a MAFC/B és a Kiss Lenke Kosárlabda Akadémia gárdáját fogadták ha-
zai pályán. A Szerencsi Darazsak a sérülések, kihagyások, karantén
okozta kihívások ellenére mindhárom mérkőzésükön győztek. A csapat
edzője Nagy Lajos, rendkívül büszke a fiúk teljesítményére, akik így to-
vább jutottak a III. fordulóba. A cél a legjobb 16 közé kerülni. Felső sor
balról: Nagy Lajos (edző), Erdélyi András, Tóth Péter, Szabó Tamás, Pan-

kotai Péter, Szolnoki Levente, Jámbor Soma. Alsó sor: Cseresznye Ákos,
Kolosai Dominik, Pálinkás Gergő, Lesó Áron, Lesó Ákos.

A SZERENCSI
DARAZSAK NYERTEK
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KORCSOLYÁZÓK VETTÉK BIRTOKBA A TAVAT

A rekortán futópálya a lakosság részére teljesen ingyenesen igénybe ve-
hető a napszak bármely szakaszában. Mint minden társas, sportos érint-
kezésnek, a futásnak is megvan a saját etikettje. Akár egyedül, akár kö-
zösségben, bizonyos íratlan szabályokat érdemes betartani. Futás közben
nem csak a kocogókra, hanem a gyalogosokra is oda kell figyelni, hisz ők
másképp reagálnak arra, ha hirtelen a futók megelőzik őket, vagy bevág-
nak eléjük. Nem mindenki fut azonos tempóban ezért az előzések miatt
érdemes jobbra húzódva futni. A rekortán futópálya teljes területén tilos
a szemetelés, erre a célra a kijelölt hulladékedényeket kell használni. Szabó
Miklós, testnevelő tanár ötlete alapján a Facebookon létrehoztak a helyi-
eknek egy csoportot, Mozdulj Szerencs! elnevezéssel, amelynek elsődleges

célja a sportolás népszerűsítése. A testnevelőtanárt a belvárosban elké-
szült futókör inspirálta arra, hogy példát mutatva felhívja a figyelmet a
futás, kocogás és gyaloglásra. – Mielőtt a futókör elkészült a városban
különböző futókkal és gyaloglókkal találkoztam, az ötlet az volt, hogy eze-
ket a futókat sporttársaimmal egy közösségbe kovácsoljam. Örömmel ta-
pasztaltam, hogy szinte egy nap alatt megvalósult a csoport, mert olyan
embereket sikerült találnom, akik a szervezésben nagy szerepet vállaltak.
A futókörben van emelkedő, leejtő, egyenes szakasz, kanyar. Az a lényeg,
hogy lépjenek rá és mozogjanak – mondta Szabó Miklós. A csoport meg-
található a Facebookon: Mozdulj Szerencs! elnevezéssel, ahova bárki csat-
lakozhat.

NÉPSZERŰ AZ ÁTADOTT FUTÓKÖR

A Szerencsi Városi Önkormányzat tájékoztatja a vendéglátóegysé-
gek üzemeltetőit, hogy a kereskedelmi tevékenységek végzésének
szóló 210/2009. (IX.29) Korm. rendelet 2021 január 1-jei változását
követően a vendéglátóhelyeknek bejelentésük alkalmával szükséges
jelezniük a kormányrendelet 4. mellékletének megfelelően, hogy
milyen vendéglátóhely típusba tartoznak. A már működő vendég-
látóegységek üzemeltetőinek 2021. március 31-ig kell Szerencsi Vá-
rosi Önkormányzat Adóhatósága felé jelezni elektronikus úton –
adohatosag@szerencs.hu e-mail címre vagy személyesen – 3900
Szerencs, Rákóczi út 89. szám –, hogy mely típusba tartoznak. 
A nyilatkozat letölthető a városi weboldalról www.szerencs.hu

TÁJÉKOZTATÓ



Kos: III. 21. – IV. 20.
Az empátia lesz most az egyik legmeg-

határozóbb tulajdonsága, és ennek köszönhe-
tően sok ember fog Önhöz fordulni tanácsért.
Óvakodjon azonban a kedvtelenségtől, a feles-
leges energiát ugyanúgy be kell fektetni.

Bika: IV. 21. – V. 20.
A február a kommunikációról szól. Nem
fogja problémásnak érezni, hogy valaki-

vel megállapodásra jusson. A Bika egy energi-
kus jegy, és ezt a tulajdonságot fokozza a Mars
hatása.

Ikrek: V. 21. – VI. 21. 
Az elkövetkező időszak, a február önbi-
zalmat fog adni, amit az Ikrek intenzíven

érezni fog. Menni fog a saját útján, és nem fog
meginogni. Egocentrikusan viselkedhet, és ezért
érdemes megtartani egy bizonyos adag empá-
tiát mások iránt.

Rák: VI. 22. – VII. 22.
A február sikert jelent a Rák jegy szü-
löttjeinek, elsősorban a sorsjelölő boly-

gó a Jupiter erős befolyásának köszönhetően.
Kiemelkedik a munkahelyen, és felettesei na-
gyon elégedettek lesznek a bemutatott ötletek-
kel.

Oroszlán: VII. 23. – VIII. 23.
Ebben a hónapban az energiája jó lesz

a munkára, de a családi kapcsolatokra is. Ez a
hónap feltétlenül ideális ezeknek a kötelékek-
nek a megerősítésére. A családja szereti Önt, és
az Oroszlán megerősíti ezt a tényt.

Szűz: VIII. 24. – IX. 23. 
A február ideális időszak lesz a Szüzek
számára, hogy megújítsák a kapcsola-

taikat barátaikkal. Ennek köszönhetően bete-
kintést kap a saját viselkedésébe is, ami növeli
az empátiáját a környezetével szemben.

Mérleg: IX. 24. – X. 23. 
A február fogja ráébreszteni a barátok
szerepének fontosságára. Valószínűleg

olyan problémával fog küzdeni, amelyet önma-
ga nem lesz képes megoldani. Ezért kéri egy jó
barát segítségét, aki egy teljesen más, elfogu-
latlan képet ad Önnek a helyzetről.

Skorpió: X. 23. – XI. 22.
Az elkövetkező időszak, a február fokoz-
za a Skorpió jegy szülöttjeinek kommu-

nikációs készségeit. Nem lesz problémájuk a
gondolatainak olyan módon történő kifejezésé-
vel, amely mások számára könnyen érthető és
befogadható lesz.

Nyilas: XI. 23. – XII. 21.
Februárban a Nyilasoknak óvakodniuk

kell az irigységtől. Fontos a perspektíva meg-
változtatása – egyedülálló lehetőség van most
arra, hogy a valóságban, és nem csak az ötle-
teiben éljen.

Bak: XII. 22. – I. 20.
A Bak hosszú idő után megnyílik, és en-
nek köszönhetően lehetőséget kap arra,

hogy hasonló gondolkodású, őszinte embereket
vonzzon az életébe. Új, érdekes barátságok je-
lennek meg.

Vízöntő: I. 21. – II.19.
Az elkövetkező időszakban Ön nagyon
jól fog tudni segíteni, de szükség van rá,

hogy megízlelje a saját gyógyszerét. Ezért a
február valamiféle egyensúlyt jelent mások és
önmaga között. Ebben a periódusban nagyon
kedves és barátságos lesz.

Halak: II. 20. – III. 20.
Az elkövetkező időszak, a február fel
fogja ébreszti a kreativitást, mind sze-

mélyes életében, mind a karrierjében. Olyan sok
ötlete lesz, hogy valószínűleg nem is mind va-
lósul majd meg, mert ezzel a mennyiséggel
szinte lehetetlen.

Szerencsi Hírek 2021. február horoszkóp

Tóth Árpád Január című verséből idézünk:
„Csorduljon sok jóval a sok jövő hónap, …”
VÍZSZINTES: 1. Az idézet folytatásának első
része. 10. Fehérmályva (gyógynövény). 12. Május
eleje! 13. Rosszabbá tesz. 14. Fehérorosz traktor-
márka. 15. Növényt nemesít. 17. Ellenértéket
csökkentő. 19. Csúfolódva nyelvet nyújt. 21. Nor-
végia NOB-kódja. 22. Japán exminiszterelnök (Sin-
zó). 23. Elvetve kikel. 26. Probléma. 28. Jászai Ma-
ri-díjas színésznő (Katalin). 30. Ikra. 33. Czuczor
Gergely írói álneve. 34. Alban Berg operája. 36.
A tallium vegyjele. 37. József Attila korai verse.
FÜGGŐLEGES: 1. Háy Gyula drámája (a fordított-
ja sem barátságos!) 2. Szórványos női név. 3. Szív-
burok! 4. Táblázat vízszintes eleme. 5. Erőss …;
néhai hegymászónk. 6. Kilenc, angolul. 7. Az ese-
ményt követően. 8. Pirulni kezd! 9. Villanyégővel
működő. 11. Coburg folyója. 16. Az idézet foly-
tatásának második része. 18. Becézett Romola.
20. Quantum … – Az időutazó; amerikai sci-fi so-
rozat. 24. Mesterséges barlang főúri parkokban.
25. … Chase; USA-beli színész, komikus. 27. Az
egyik igeidő. 28. Falu Mezőcsát közelében. 29.
Cinlemez. 31. Az ámítás görög istennője. 32. Nyu-
gat-oroszországi iparváros. 35. Álmosítónak tar-
tó. 38. Kettőnk közül nem én. 39. Ezüstfehér szí-
nű fém. EFEMER

Előző rejtvényünk megfejtése: Áldd meg ősi szeretet, minden ellenségünk! Megfejtőnk 1 db csokoládé csomagot nyert: Magyar Csaba,
3900 Szerencs, Liszt Ferenc u 4. szám alatti olvasónk. A fenti rejtvény megfejtését feburár 15-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 Polgármesteri Hivatal ügyfélszolgálatán.
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Megújult a vasútállomás épülete


