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PIHENŐPARK
Átadták június 24-én a
Magyar utcában található
rekreációs parkot. A mo-
dern pihenőparkban az
eszközök megóvása érde-
kében biztonsági kamerá-
kat szereltek fel.

A Szerencsi Napsugár Óvoda fennállásának 125. évfordulóját és a Gyárkerti
Óvoda 50. évfordulóját ünnepelték. Cikkünk a 8. oldalon olvasható.

BALLAGÁS
Az idén visszatértek a bal-
lagások a régi kerékvá-
gásba, végre járványügyi
korlátozások nélkül ünne-
pelhettek az általános is-
kolás diákok és családjaik.
Cikkünk a 3. oldalon ol-
vasható.
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Jótékonysági hangversenyt tartottak június 7-én
a Miskolcon élő ukrán családok megsegítésére
a szerencsi Rákóczi-vár lovagtermében. Az ese-
mény ötletgazdája Nagy Marianna (fotónkon)
művésztanár volt, aki a növendékeivel és bará-

taival zenélt együtt az eseményen. Az előadók
csellón, zongorán, tárogatón, dudán és hegedűn

játszottak. A lovagteremben olyan előadóktól csendültek
fel klasszikusok, mint Johann Sebastian Bach vagy Felix Mendelssohn-
Bartholdy, de népzenéket és kuruc dallamokat is hallhatott a közönség.
Ács Gyula a zenélésen túl sok érdekességet is közölt a tárogató erede-
téről. Előadásában elhangzott, hogy a Rákóczi-szabadságharc idején a
magyarok azért tértek át – az ütközetek alatt – tárogatóra, mert a la-
bancok (leginkább német Habsburg-hű csapatok) már eleve kürtöt hasz-
náltak. A magyarok részéről ezért szükségessé vált egy olyan új hang-
szer bevezetése, ami hangzásában különbözött a kürttől. A hangszerek-
nek köszönhetően a hadvezérek által kiadott parancsokat mindkét fél
katonái egyértelműen betudták azonosítani. Az eseményen közremű-
ködött: Nagy Marianna (cselló), Gál Eszter (zongora), Ács Gyula (táro-
gató, duda), Tassy Hanna (népi ének), Takács Lenke Adél, Takács Róza
és Czink Dorka (cselló, hegedű). A hangversenyt a Szerencsi Művelődési
Központ és Könyvtár is támogatta, ugyanis a helyszínt az esemény ide-

jére térítésmentesen biztosította. Az összegyűlt pénzadományt a Ma-
gyar Vöröskereszt Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei szervezete juttattja
el a családoknak.

A növendékek a háborús menekülteknek gyűjtöttek adományokat.

A MENEKÜLTEKNEK GYŰJTÖTTEK

Immár második alkalommal rendeztek május
30. és június 4-e között a Rimay János Alapít-
vány szervezésében nemzetközi irodalmi talál-
kozót, a Kárpát-medencei és V4 Költészeti
Fesztivált. Az országosan egyedülálló költészeti
ünnepség során a Kárpát-medence magyar aj-

kú költői mellett a V4 országok ismert és elis-
mert poétái is Magyarországra látogatnak. A
hat napig tartó, író-olvasó találkozóknak és
szimpóziumoknak egyaránt teret adó fesztivál-
ra Lengyelországból, Csehországból, Szlovákiá-
ból, Ukrajnából, Szerbiából és Romániából is ér-

keztek költők. A programsorozat május 30-án
a szerencsi Rákóczi-vár lovagtermében vette
kezdetét. A megjelenteket Filip Gabriella fő-
könyvtáros, a szerencsi esemény házigazdája
köszöntötte. A találkozón részt vett Alicja Maria
Kuberska (Lengyelország), Fecske Csaba, Kürti
László, Vincze Ákos, Zemlényi Attila, Zsille Gá-
bor, valamint Balogh Erzsébet és Kováts Marcell
verséneklők. A kortárs költőkkel Filip Gabriella
beszélgetett, az esemény végén pedig lehető-
ség volt arra, hogy a vendégek is kérdezzenek.
Felvetődött, hogy meg lehet-e élni ma hazánk-
ban pusztán költészetből. A válasz egyöntetű
volt: szinte lehetetlen. Az is elhangzott, hogy
még a 20. század első felében csak nagyon ke-
vés női költő volt hazánkban, mára azonban
teljes bizonyosággal kijelenthető, hogy a 40 év
alatti költők döntő többsége nő. A férfiak egyre
jobban háttérbe szorulnak. A megjelentek arra
a kérdésre is választ kaptak, hogy mi számít ál-
talánosságban véve jó versnek. A költők vála-
szul elmondták: összességében mindegy, hogy
milyen a műfaj, versalkotásnál csak az számít,
hogy szívünk legmélyéről jöjjön a mondaniva-
lónk.

Szerencsen az irodalom szerelmeseit kortárs magyar és külföldi költők fogadták.

KÁRPÁT-MEDENCEI
ÉS V4 KÖLTÉSZETI FESZTIVÁL
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A Bolyai János Katolikus Általános Iskolában június 11-én tartották a bal-
lagási ünnepséget, amit két év után újra a megszokott módon szervez-
tek. A végzős diákok ballagási dalokat énekelve, vállukon tarisznyával
vonultak be az intézmény csarnokába. Ezt követően a ballagók felkö-
tötték az emlékszalagokat az iskola zászlajára és átadták a hetedikes
évfolyamnak. Gaszperné Tilman Edina igazgató és Szarvas Péter római
katolikus plébános beszédükben sok kitartást és erős hitet kívánt a vég-
zősöknek életük további részére. A Kiss Attila Alapítvány díját Koncz
Zsófia, a térség országgyűlési képviselője adta át Szabó Eszternek jó ta-
nulmányi erdményért. Érseki kitüntetésben részesült Tóth Tímea kima-
gasló tanulmányi eredményeiért és hitéleti tevékenységéért. A Kulcsár
Anita díjat kimagasló sportteljesítményéért Bódi Levente kapta. Kalkut-
tai Szent Teréz tiszteletére alapított Goncsa-láncot Kovács Zsófiának
ítélték oda példamutató magatartásáért. A díjak átadása után a végzős
diákok az aulába vonultak, ahol megkoszorúzták Bolyai János emlék-
tábláját. 

Bolyai János Katolikus Általános Iskolában
idén ballagó diákok névsora.

8.a (osztályfőnök: Szabó Miklós)
Balogh Dorottya, Bárány Barbara Anna, Bódi Levente, Csikja Cintia, Csorni
Balázs, Dékány Maja, Farkas Boglárka, Fehér Viktória, Hajdu Szonja, Hor-
váth Boglárka, Kalmár Levente Tamás, Kardos Erik Richárd, Kelemen Zol-
tán Alex, Kovács Zsófia, Molnár Zsófia, Molnár Csaba, Pongrácz Péter,
Szabó Eszter Anna, Szabó Tamás Péter.

8.b (osztályfőnök: Szabó-Kovács Renáta)
Asztalos Virág Vanda, Banók Bianka, Bodolai Boglárka, Bagoly Zete, Fer-
csák Ádám, Halász Henrietta, Horváth Veronika Alexandra, Horváth Áron,
Kapuvári Vivien, Lengyel Ákos, Májer Levente, Rostás Debóra Tifani, Sami
Márk, Siska Flóra, Somplák Zsófia, Sotkó Gergő, Tóth Tímea, Vadászi Pat-
rik.

8.c (osztályfőnök: Schuller-Madarász Renáta)
Bölkényi Lili, Damu Dominik, Dóka Balázs, Galambos Jázmin Katinka, Ko-
vács Jázmin, Krisztián Lilien, Krisztián Vivien, Lénárt Levente, Munkácsi
András, Nagy Kira Katalin, Orosz Bettina Virág, Skarupa Fruzsina, Sztan-
kovics Lara, Takács Gergely, Vajkó Vivien, Zselenkó Márk.

A Rákóczi Zsigmond Református Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola és
Alapfokú Művészeti Iskolában szintén június 11-én tartották meg a bal-
lagási ceremóniát. A végzős diákok ballagási dalokat énekelve, vállukon
tarisznyával vonultak ki az osztálytermeikből az iskola aulájába. Ráczné
Váradi Éva az intézmény igazgatója és Börzsönyi Pál református lelki-
pásztor arra hívták fel a ballagók figyelmét, hogy soha ne felejtsék el
iskolájukat, emlékezetükben sokszor idézzék majd fel az együtt eltöltött
boldog éveket. A Rákóczi Emlékplakettet Demkó Gyöngyvér és Kéri Nóra
kapta. Mindketten nyolc éven keresztül kitűnő tanulók voltak, és a kö-
zösségi munkában is kiemelkedően teljesítettek. A Kiss Attila Alapítvány
díjat Molnár Rékának ítélték oda kimagasló tanulmányaiért, az elisme-
rést Koncz Zsófia, a térség országgyűlési képviselője adta át. A Kulcsár
Anita díjat Árvai Lilli és Erdélyi András kapta kiváló sportteljesítményü-
kért. Az év Művészeti Tanulója elismerést Lesó Ákos és Lesó Áron kapta.
A díjak átadása után a ballagó diákok utoljára közösen megkerülték az
iskolát. 

Szerencsi Rákóczi Zsigmond Református Két Tanítási
Nyelvű Általános Iskola és Alapfokú Művészeti 

Iskolában idén ballagó diákok névsora.
8.a (osztályfőnök: Varga Gábor)
Bárány Boglárka Eszter, Bárány Sára, Bárány Tamás, Benszki Milán Márk,
Bódi Bernadett Sára, Farkas Attila, Görcsös Csanád Sándor, Görcsös Han-
na Tímea, Lakatos Bernadett Noémi, Lesó Ákos, Lesó Áron, Máté Róbert,
Mizsó Ábel, Molnár Réka, Pankotai Péter, Patai Marcell, Tóth Regina, Tö-
rök Bettina.

8.b (osztályfőnök: Sándor Ernőné)
Árvai Dóra, Bakos Panni, Csiki Csanád, Csillag Anna, Erdélyi András Fülöp,
Kéri Nóra, Kovács Anna Dorottya, Mile Márk, Vajtó Villő.

8.c (osztályfőnök: Bánfalvi Krisztina)
Árvai Lilla, Bárány Boglárka, Besenyei Dávid, Demkó Gyöngyvér, Elek Ti-
bor, Erdei Balázs, Filep Henrietta Vivien, Galyas Gréta, Hák Lukács, Kolosai
Dominik, Komlósi Klaudia, Kozák Lili, Krehely Alexandra, Kundrát Vero-
nika, Mileff Gréta, Pálfalusi Laura Bianka, Palotás Anna Andrea, Pálinkás
Gergő, Puklus Eszter, Sorosánczki Marin, Takács Tímea, Türk Luca, Vadászi
Lilla.

BÚCSÚT INTETTEK A VÉGZŐS DIÁKOK
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A régió és Szerencs gazdasági erősödésének az egyik alapvető feltétele a
közúthálózat fejlesztése, ami biztosítja a települések gyors megközelíthe-
tőségét és ezáltal javítja az itt lakó emberek életminőségét. Az elmúlt
években a térségben több alsóbb rendű út is új aszfaltréteget kapott, hi-
dakat építettek újjá, vízelvezető árkokat létesítettek. A 37-es számú főút
gesztelyi elágazás „Szerencs között történő négysávúsítása az ütemterv
szerint halad, várhatóan jövőre a gyorsforgalmi hálózat eléri városunkat.
Az elmúlt időszakban a Magyar Közút Nonprofit Zrt. megszüntette az egy
hónapig tartó korlátozást a 37-es számú főút Szerencs-mezőzombori kör-
forgalom között, új aszfaltszőnyeget terítettek, így biztonságosabbá vált
a közlekedés” – közölte Nyiri Tibor polgármester, aki további jó hírekkel

is szolgált. Többek között elmondta, hogy megkezdődtek az előkészületek
Szerencsen az Ondi úti lámpás kereszteződéstől Ond-Rátka-Tállya (elke-
rülő) csatlakozásig, ahol várhatóan három hónapig dolgoznak majd az út-
építők. A táblák kihelyezése már megtörtént, 40 kilométeres sebesség-
korlátozásra, félpályás lezárásokra, jelzőlámpás- és jelzőőrös irányítás mel-
lett halad majd a forgalom. A vállalkozó a szegélyek javításával, pótlásával
kezd, ahol szükséges pályaszakaszokat cserélnek, felmarják a régi aszfaltot
és újat terítenek a felületre. Szerencsen a Rákóczi út alsó szakaszának a
rekonstrukciója (a cukorgyári körforgalomtól a fecskési vasúti átjáróig) jú-
lius 4-én, a munkaterület átadásával indul, majd itt is – ahol szükséges –
a szegélyköveket cserélik és pótolják, helyenként a járdát javítják, az ak-
nafedlapokat szintezik és megerősítik, a vízelnyelőket betonozzák, majd
az aszfaltozás következik. A beruházás végén közúti jelzőtáblákat cserél-
nek és felfestik az útburkolati jeleket. A felújítás időtartama alatt ezen a
szakaszon végig tilos lesz a megállás, a rekonstrukció a parkolókat is érinti.
A munkák időtartamára félpálya zárva lesz, jelzőlámpás irányítás mellett
lassan lehet majd haladni. Aki teheti kerülje ezt a szakaszt. A vasútállomást
javasolt a Bocskai, Pozsonyi, Bethlen Gábor utca felől személygépjárművel
megközelíteni, a Fecskés településrészen élőknek is érdemes majd erre
haladniuk. A kivitelező augusztus közepéig tervezi a munkák befejezését.
Friss információkat folyamatosan a város honlapján (szerencs.hu), valamint
a helyi médiumok (szerencsihirek.hu, globotv.hu) online felületein olvas-
hatnak. A polgármester ezúton is kéri a lakosság megértését és türelmét
és felhívja a gépjárművezetők figyelmét a sebességkorlátozásokra, a for-
galmi rend változásokra, az óvatos és körültekintő közlekedésre.

ÚTÉPÍTÉS SZERENCSEN ÉS KÖRNYÉKÉN

A felújítás után ünnepélyes keretek között május 26-án átadták a Gye-
rekesély Program Szerencsi Kistérségnek a helyiek körében csak „R-épü-
letként” ismert ingatlant. A modernizálásra azért volt szükség mert az
építmény állapota az elmúlt évtizedek alatt jelentős mértékben romlott,
ezáltal érdemi munkát ott már nem lehetett végezni. Szerencs Város Ön-
kormányzata ezért úgy döntött, hogy egy pályázat keretében a Rákóczi
út 99 szám alatti ingatlant felújítja, amire 100 millió forint állt a rendel-
kezésre. Ebből a pénzből kívül-belül felújították az épületet, korszerűsí-
tették a fűtést, a régi ablakokat új nyílászárókra cserélték, megvették a
szükséges irodai berendezéseket (számítógépek, íróasztalok, székek stb.)

továbbá megtisztították padlást és a régi cserepeket is. A „Gyerekesély
programok infrastrukturális hátterének kialakítása a Szerencsi járásban”
című pályázat lényege a gyermekszegénység visszaszorítása és az esély-
egyenlőség megteremtése. A cél az, hogy a programba bevont tanulók
általános iskolai eredményei javuljanak, a hiányzások és bukások száma
csökkenjen, továbbá olyan ösztönző kényszer, tudás átadása, mellyel a
munka világában megállják a helyüket és értéket teremtenek.

Hamarosan az Ondi út is megújul.

Az épület már régóta megérett egy átfogó felújításra.

ÁTADTÁK A KÖZÖSSÉGI HÁZAT

A Borsodvíz Zrt. május 25-én a Rákóczi úton az ivóvízhálózat átmosását végezte a
Szerencsi Fürdő & Wellnessház közelében lévő tüzivízcsapon, a víz pedig a belvárosi
parkoló szomszédságában lévő sárba rakott kőfal irányába folyt és kiáztatta az
öreg építményből a sár kötőanyagot, ami miatt az több méteres szakaszon beom-
lott. Személyi sérülés szerencsére nem történt, az anyagi kár megtérítésére a szol-
gáltató a biztosítójához fordult. A veszélyes területet a Kossuth téren elkerítették,
arrafelé a gyalogosok óvatosan haladjanak, a gépjárművek vezetői pedig körülte-
kintően parkoljanak. A helyreállítás a biztosító kárfelmérése után kezdődik majd el.

BEDŐLT A KŐFAL A balesetben nem sérült meg senki.
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„Rendkívül hálás vagyok azért a meleg fogad-
tatásért és támogatásért, amelyet az évek so-
rán a családom Szerencs városától és szerencsi
emberektől kapott. Mivel a fiam itt született és
a gyerekeim jobban beszélnek magyarul, mint
franciául, biztosak lehetnek benne, hogy na-
gyon sok szép emlékkel, rengeteg magyar gye-

rekdallal és az ország szeretetével távozom. És
persze néhány üveg Hárslevelűvel, Furminttal és
pálinkával… Jövőre újra találkozunk, a szeren-
csi gyár 100. születésnapjára mindenképp visz-
szajövök!” – búcsúzik a vezető.
Hélène Kovalevsky közel 6 éves gyárigazgató-
ként végzett munkájával nemcsak a rövidtávú
célkitűzéseket teljesítette, hanem hozzájárult a
szerencsi és diósgyőri üzem hosszútávú ver-
senyképességéhez is „Büszke vagyok az elmúlt
évek eredményeire, többek között a COVID jár-
vány alatti helytállásunkra és az automatizálási
tervek sikeres végrehajtására, amellyel biztosí-
tottuk pozíciónkat az élelmiszeripar élvonalá-
ban” – összegezte Hélène Kovalevsky.
Az augusztusban érkező vezető, Lidia Wrońska
a Nestlé rzeszóv-i gyárában kezdte pályafutását
Lengyelországban. Vállalati mérnökként kulcs-
fontosságú szerepet töltött be a fenntartható
és egyszerűsített munkamódszerek előmozdí-
tásában lengyelországi és régiós üzemekben, az
elmúlt három évben pedig az angliai Fawdon-
gyáregység üzemmérnöke volt. „Izgatottan vá-
rom a szerencsi és a diósgyőri csapatokkal való
közös munkát, nagy reményeket fűzök a ma-
gyarországi üzemek kiváló adottságaihoz. Ve-
zetőként arra fogok törekedni, hogy gondos-
kodjak az alkalmazottak igényeiről, szükségle-
teiről és kihozzam a legtöbbet a termelésben
rejlő lehetőségekről” – mondta az új vezető. 
A Nestlé közép-európai regionális kávé- és ka-
kóitalpor-gyártó és -töltő központjaiként mű-
ködő szerencsi gyár jövőre ünnepli alapításának
századik évfordulóját. Itt készülnek többek kö-
zött a Nesquik® Optistart és a Nesquik® All Na-

tural termékek, de 2002-ben itt fejlesztették ki
a NESCAFÉ® 3in1 termékeket is az európai piac
számára. A Nestlé Hungária harminc országot
lát el az itt készülő termékekkel, és az elmúlt
években összesen 9 milliárd forint értékű fej-
lesztést hajtott végre a térségben, amelynek 76
százalékát a szerencsi üzemre fordították. 
A diósgyőri gyár a Nestlé cégcsoport egyetlen
kizárólag üreges csokoládéfigurák gyártására
specializálódott üzeme a világon, ahonnan több
mint húsz országba szállítanak húsvéti és kará-
csonyi termékeket. Az idén 60 éves üzemben
napjainkban közel 300 féle üreges csokoládéfi-
gura készül valódi csokoládéból.

BÚCSÚZIK SZERENCSTŐL
HÉLÈNE KOVALEVSKY,

A NESTLÉ GYÁR IGAZGATÓJA

Hélène Kovalevsky

Lidia Wrońska

Hélène Kovalevsky közel 6 éves ve-
zetése után Lidia Wrońska veszi át a
Nestlé Hungária szerencsi és diós-
győri gyárainak irányítását. Lidia
Wrońska az angliai Fawdon gyáregy-
ségből érkezik Magyarországra.
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A magyar hősök napja alkalmából tartottak megemlékezéseket május
27-én Szerencsen és Ondon. Az elesett magyar hősök emlékezetét elő-
ször 1917-ben iktatták törvénybe, az emléknap erre az évre vezethető
vissza, ekkor már a végéhez közeledett az első világháború. Ekkor
mondták ki először, hogy nemzetünk hősi halottainak kegyeletteljes tisz-
teletét megfelelő módon kifejezésre kell juttatni. A kommunista Magyar-

országon e napot nem ünnepelték. A Magyar Köztársaság Országgyű-
lése 2001-ben minden esztendő május hónapjának utolsó vasárnapját
a Magyar Hősök Emlékünnepévé nyilvánította. A szerencsi emléknapon
beszédet mondott Nyiri Tibor, Szerencs város polgármestere, aki arra
hívta fel a figyelmet, hogy az elesett hősöket sosem szabad elfelejte-
nünk, példát kell vennünk a hazaszeretetükről és bátorságukról. A város
első embere arról is szólt, hogy ha megnézünk egy régi képeslapot a
szerencsi Hősök kertjéről, akkor felfigyelhetünk arra, hogy a fotón sze-
replő fák döntő többsége még mindig áll. Ezeket a fákat az I. világháború
után ültették azoknak a katonáknak, akik életüket áldozták a hazáért.
„Ezen a napon nem csak rájuk emlékezünk, hanem azokra a hősökre is,
akik életüket adták hőn szeretett országukért. Hősnek tekinthetünk min-
denkit, aki a magyar nemzet fennmaradásáért, boldogulásáért életét ál-
dozta” – mondta a polgármester. Ezt követően a Bolyai János Katolikus
Általános Iskola diákjainak ünnepi műsora következett. A műsor után
ökumenikus beszédet mondott Szarvas Péter római katolikus plébános,
Csejoszki Szabolcs görögkatolikus parókus, és Balázs Pál református lel-
kipásztor. Az egyházi beszédeket követően a megjelent képviselők, in-
tézményvezetők és civil szervezetek képviselői helyezték el a megem-
lékezés koszorúit az emlékműnél. A megemlékezés délután az ondi pa-
rókiánál folytatódott, ahol Nyiri Tibor beszédét követően Galgóczi Fe-
rencné szavalatát hallgatták meg a résztvevők, majd koszorúzással ért
véget az ünnepség.

TISZTELGÉS A MAGYAR HŐSÖK ELŐTT

Az esemény végén a képviselők megkoszorúzták az emlékművet.

Országszerte és Szerencsen is megemlékezése-
ket tartottak június 4-én a nemzeti összetarto-
zás napján. A trianoni békeszerződés a magyar-
ság egyik legfájdalmasabb tragédiája. A béke
feltételeit a magyarok részvétele nélkül hatá-
rozták meg az 1919-1920-as párizsi békekonfe-
rencián, amelyen a győztes nagyhatalmak Eu-
rópa új rendjéről döntöttek. A döntés értelmé-
ben a Felvidék, a Kisalföld északi fele és a Kár-
pátalja Csehszlovákiához, Erdély, az Alföld keleti
pereme és Kelet-Bánát Romániához, Horvátor-
szág, Bácska, Nyugat-Bánát, Zala megye nyu-
gati pereme, a Muraköz és a baranyai három-
szög a Szerb-Horvát-Szlovén Királysághoz, Nyu-
gat-Magyarország egy sávja Ausztriához került,
Lengyelország pedig északon Szepes és Árva
megyéből kapott területeket. Egyes becslések
az új határok megrajzolásával a népességből
1920-ban a határokon túlra került 7,5 millió ide-
gen ajkú és 3,3 millió magyar. A békeszerződés
aláírásának 102. évfordulóján tartott esemé-
nyen, a Szerencsi Polgármesteri Hivatal előtti
emlékműnél Mezei Marianna, a Szerencsi Mű-
velődési Központ és Könyvtár igazgatója beszé-
dében felhívta a figyelmet, hogy a trianoni bé-
kediktátum aláírásának évfordulója az idén
egybeesett a csíksomlyói búcsúval. „Az egyik
Trianon, Magyarország megcsonkításának, a
magyar nemzet szétdarabolásának helyszíne,
míg a másik Csíksomlyó, a székelyek középkori
eredetű fogadalmi zarándoklata, mára már az
összmagyarság legjelentősebb keresztény ese-

ményévé vált. A szakrális tartalmon túl, külö-
nösen a rendszerváltás óta Csíksomlyó jelenti
a találkozást magyar és magyar között, bárhon-
nan is érkezzék a nagyvilágból” – mondta az
igazgató. Az idei búcsú mottója a Pax et bonum!
Azaz béke és jóság volt! Az igazgató beszédé-
ben a békeszerződés fájdalmas történéseit fel-
idézve közölte. „Az 1920-as években nem akadt
költő, aki ne verselte volna meg. Nem a saját
maga érzéseit gyászát, dühét, dacát, hitét, ha-
nem milliókét, egy szétszakított nemzetét. A
költő nem attól költő, hogy verseket ír, hanem
attól, hogy hisznek neki. »…valami fáj, ami

nincs.« írta Karinthy Frigyes akkor a kisfiának
címzett levelében. Ma mi vagyunk az a gyer-
mek, az a levél nekünk is szól, ami így folytató-
dik: „Valamikor fiam hallani fogsz majd az élet-
nek egy fájdalmas csodájáról arról, hogy akinek
levágták a kezét és a lábát, sokáig érzi még sa-
jogni az ujjakat, amik nincsenek” – idézte a ver-
set az igazgató. A beszédet követően a Bocskai
István Katolikus Gimnázium és Technikum diák-
jai adtak ünnepi műsort. Az esemény végén a
képviselők, az intézmények vezetői és a meg-
jelentek helyezték el a megemlékezés koszorúit
az emlékmű talapzatán.

TÖRTÉNELMI MAGYARORSZÁGRA EMLÉKEZTEK

A megemlékező műsort a bocskais diákok adták.
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A Tokaji Bornapok keretén belül június 4-én
átadták a polgármesterek borát a város fő-
terén. Tokaj-Hegyalja 27 településének veze-
tőjét Posta György, Tokaj polgármestere kö-
szöntötte, majd hangsúlyozta büszke arra,

hogy a települések vezetői évről-évre tanú-
bizonyságot adnak az összetartozásukról.
Szerencs Város Önkormányzatának képvise-
letében dr. Bobkó Géza, alpolgármester vette
át a különleges nedűt Posta Györgytől. A Pol-

gármesterek Bora kereskedelmi forgalomba
nem kerül, kizárólag reprezentációs célokat
szolgál és a világon egyedülálló kezdeménye-
zés. A palackok a hegyaljai összefogást jelké-
pezik, az alapanyagként szolgáló szőlőt és
aszút minden ősszel a Tokaj-Hegyaljai Szüreti
Napokon adják össze a településvezetők. A
Polgármesterek Borából minden évben több
ezer palack készül. Dr. Molnár Péter a Tokaji
Borvidék Hegyközségi Tanácsának elnöke be-
szédében az összefogás erejére hívta fel a fi-
gyelmet, amely már 21 éve töretlen. A mai
modern megállapodások alapkövét valójában
1613-ban már lefektették. Több mint 400 éve
a környékbeli mezővárosok már hasonló
egyezségeket kötöttek egymással, hogy erő-
sítsék a régió gazdasági erejét. Magyarország
kormányának is hasonló elképzelései vannak
a 2021-ben bejelentett 150 milliárd forintos
támogatással. A cél, hogy Budapest és a Ba-
laton után az ország harmadik legjelentősebb
turisztikai régiójává váljon a térség. A június
3-5 között tartott Tokaji Bornapokon koncer-
tek, színpadi előadások, gasztronómiai kü-
lönlegességek, bórkóstolók és árusok várták
a vendégeket.

ELKÉSZÜLT A POLGÁRMESTEREK BORA

Az átadáson városunkat dr. Bobkó Géza alpolgármester képviselte.

A Rákóczi várban a pedagógusok
köszöntése utáni kötetlen beszélge-
tésen még azt terveztük, hogy fele-
ségemmel együtt otthonában felke-
ressük az egészségi állapota miatt
gyengélkedő egykori gimnáziumi
osztályfőnökünket Magyar Jánost,
hogy megbeszéljük vele a 45 éves
érettségi találkozónkat. Alig három
nap elteltével érkezett a szomorú

hír, hogy erre látogatásra már sajnos soha nem kerülhet sor, mert a
Bocskai István Gimnázium egykori matematikai-fizika tanára, aki har-
minchat tanévben nevelt és oktatot életének 88. évben örökre lehunyta
a szemeit „és itt hagyott minket magunkra”. Magyar János 1934. június
7-én született Mikóházán. Édesapja juhász, édesanyja háztartásbeli volt,
a családban három gyermek született. Az általános iskolát Nyíriben
kezdte el, azonban pedagógusai ajánlására a 6. osztályt már népi kol-
légistaként Sátoraljaújhelyen folytatta. 1954-ben érettségizett a helyi
Kossuth Lajos Gimnáziumban. Középiskolai tanulmányait követően fel-
vételt nyert a Kossuth Lajos Tudományegyetem Természettudományi
Karának matematika-fizika szakára. A sikeres államvizsga után 
1957-ben főhivatású nevelőtanárként dolgozott a tokaji Ságvári Endre
Diákotthonban, óraadó volt a Tokaji Ferenc Gimnáziumban. Négy évvel
később a szerencsi Bocskai István Gimnáziumba került, ahol neki 

1994-ben nyugdíjba vonulásakor hangzott el az utolsó csengőszó. 
A diákjaival szemben a végtelen türelem jellemezte, a gyengébben ta-
nulókat is felkarolta, egyengette az útjukat, mindig volt hozzájuk egy-
egy kedves szava. Büszke volt arra, hogy közülük sokan a pedagógusi
pályát választották. Imádta a matematika csodálatos világát, 1964-től
a Bolyai János Matematika Társulatban tevékenykedett, aminek nyug-
díjas évei alatt is aktív tagja maradt. A gimnáziumban a matematika
munkaközösség vezetője volt. Diákjai számos körzeti, megyei és orszá-
gos tanulmányi versenyeken dobogós helyezést értek el. 1966-ban há-
zasságot kötött Tóth Klára tanítónővel, majd két gyermekük született:
Csaba és Tünde. Az oktató munka mellett nevelte is a fiatalokat. Több
évtizeden keresztül volt osztályfőnök, aktívan részt vállalt a honvédelmi
és mezőgazdasági ismeretek átadásában, építőtáborokat és lövészeti
oktatásokat szervezett. 1984-ben a művelődési-, majd 1987-ben a hon-
védelmi minisztérium részesítette kitüntetésben, Borsod-Abaúj-Zemp-
lén Megye Művelődéséért Oklevelet és Pedagógus Emlékérmet kapott.
Nyugdíjas éveiben kertészkedett, kedvenc időtöltése volt a kártyajáték,
az ulti. Csendes, szerény, érzékeny ember volt, aki hűséggel szolgálta
választott hivatását. „Nem futott látványos karriert (…) csak tanított
kitartóan, egyszerűen, ahogy ezt elvárták az évtizedek során, egyen-
letesen, napról napra, évről évre, egészen az utolsó csengetésig…” Ta-
nár Úr! Emlékedet megőrzik a tanítványaid!

Nyiri Tibor polgármester
2022. június 14.

BÚCSÚ AZ OSZTÁLYFŐNÖKTŐL,
A MATEMATIKATANÁRTÓL
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A szerencsi Napsugár Óvoda fennállásának 125.
évfordulóját és a Gyárkerti Óvoda fennállásának
50. évfordulóját ünnepélték június 17-én a Rá-
kóczi-vár színháztermében. A megjelent ven-
dégeket, pedagógusokat, szülőket és óvodáso-
kat dr. Koncz Zsófia, a térség országgyűlési kép-
viselője köszöntötte. Beszédében gratulált az

óvodapedagógusoknak a nevelő munkához, a
gyermekeknek pedig azt kívánta, hogy minden
álmuk teljesüljön az életben. Nyiri Tibor polgár-
mester arról szólt, hogy Szerencs nevelési intéz-
ményei jó kezekben vannak. Kiemelte a szocia-
lizációt, hiszen már óvodás korban el kell sajá-
títani a társadalom alapvető szabályait, hagyo-

mányokat. Kecskésné Nagy Edit óvodavezető
mondandójában hangsúlyozta, hogy a város-
ban már 1896-ban elkötelezett polgárok laktak,
akik igényt tartottak arra, hogy az óvodai ne-
velés feltételeit megteremtsék. „Elmondhatjuk,
hogy már 1896-tól kezdve megfogalmazták
Szerencsen a pedagógiai célkitűzéseket, amit
mi most örökül kaptunk. Úgy gondolom, hogy
mi óvodapedagógusok méltó emléket állítunk
minden nap ennek a két intézményben” –
mondta az óvodavezető. A napsugár és a gyár-
kerti óvoda történetét Mészáros Sándorné és
Karasz Nóra osztotta meg a jelenlévőkkel. A je-
les évforduló alkalmából Szerencs Város Önkor-
mányzata 100.000 forintot adományozott a két
nevelési intézménynek, amelyből játékokat és
kreativitását fejlesztő eszközöket vásárolhat-
nak, továbbá a polgármester által hozott „cso-
datortából” minden ünneplő részesült. Gaszper-
né Tilman Edina, a Bolyai János Katolikus Álta-
lános Iskola igazgatója szintén ajándékokkal
kedveskedett az óvodásoknak. Az eseményen
mindkét intézmény csoportjai zenés-táncos
műsorral kedveskedett a szülőknek és pedagó-
gusoknak.

JUBILÁLTAK AZ ÓVODÁK

A Szerencsi Művelődési Központ és Könyvtár
szervezésében gyermeknapot tartottak május
29-én a Rákóczi-vár kertjében. A belépés ingye-
nes volt és a kicsiket sok program várta, többek
között arcfestés, hajfonás, csillámtetoválás, ug-
rálóvár, ügyességi versenyek, rejtvényfejtés, rajz-
verseny, gumikerekű kisvonat és állatsimogatás.
Az idén népszerű volt a délelőtti futóverseny, ahol
óvodások, valamint az alsó és felső tagozatos di-
ákok álltak kategóriánkként rajthoz. Minden
résztvevő plüssfigurát és oklevelet kapott. Ha-
sonló népszerűségnek örvendett a Szerencsi

Rendőrkapitányság által felállított, a gyermekek
részére készült KRESZ ügyességi pálya, ahol sok
hasznos tanáccsal látták el a kicsiket. A Hajnali
Néptáncegyüttes közös tánctanulásra invitálta a
családokat. A színpadon a Staféta Együttes in-
teraktív zenés-táncos előadása szórakoztatta a
megjelenteket. A Szerencsi Roma Nemzetiségi
Önkormányzat (SZRNÖ) egy nappal korábban
szintén gyermek- és családnapot szervezett a Rá-
kóczi-vár kertjében. A megjelenteket Czimbalmos
Lászlóné, az SZRNÖ új elnöke köszöntötte. Be-
szédében hangsúlyozta, hogy az eseményt azért
időzítették a gyermeknapra, hogy ezzel is kimu-
tassák elkötelezettségüket a család egysége és
a gyerkőcök védelme iránt. Az elnök hozzátette:
legfőbb feladatának a környéken mélyszegény-
ségben élő roma fiatalok felkarolását tekinti.

Az eseményen minden csoport műsorral kedveskedett.

Rendkívül népszerű volt a kicsik körében a délelőtti futóverseny. 

A gyerekek sok hasznos tanácsot
kaptak a rendőröktől.

MOZGALMAS GYERMEKNAP A VÁROSBAN
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Kevesek számára ismert, hogy a Tokaji-hegyet,
vagy Kopasz-hegyet eredetileg Tarcal hegyének
hívták, akárcsak a középkor leghíresebb borvi-
déke, a délvidéki Szerémség központi hegyvo-
nulatát. A tokaji borvidék legfontosabb telepü-
lése is egykor Tarcal volt, ahol a királyi birtok-
központ és a királyi szállásépület is állt. Egyes
források szerint már Könyves Kálmánnak is volt
itt pincéje. A királyi birtok Grassalkovich Antal
idejében ment át jelentős változásokon, aki a
szőlőterületeket „tagosította”, a szőlőfeldolgo-
zást és borkészítést pedig egy helyre koncent-
rálta. Ez a borház a Tarcal „felső főutcáján” ta-
lálható egykori Zeleméry-kúria kibővített épü-
lete volt, amely közvetlenül a Királyudvar felett
helyezkedett el. A műemlék épület napjainkig
állami tulajdon és a Tokaji Kutatóintézet Szőlé-
szeti és Borászati Kutató Nkft. kezelésében áll.

A szocializmus évtizedei alatt több ide nem illő
épületet emeltek a védett borház-kúria telkén,
amelyekből az utcai irodaépület műszaki álla-
pota életveszélyessé vált, ezért el kellett bon-
tani. Az új irodaház tervezése során egy olyan
épületet igyekeztünk kitalálni, ami engedi érvé-
nyesülni a műemlék kúriát, ugyanakkor egy új
települési közteret hoz létre. A környékén egy-
kor állt klasszikus hegyaljai, kétszintes, domb-
oldali épületek alapján egy „T”-alakú, egy trak-
tusos épület elhelyezése lett a választott meg-
oldás. Az utcai rövid homlokzat megidézi az
egykori tipikus hegyaljai épülettípust, míg a

hosszabb épületszárny a történelmi kúria hom-
lokzati vonalához illeszkedik, ezáltal egy nagy-
vonalú köztér jön létre a két épület előtt, érvé-
nyesüléshez juttatva a település egyik legfon-
tosabb műemlékét és környezetét. 
A kutató vezetésének határozott elvárása volt,
hogy az épület hagyományos karakterű legyen,
ne a mai divatokat kövesse, hanem a borvidék
és a település történetiségét sugározza. Evvel
a gondolattal azonosulva az épület szélessége
a régi arányokat követi (egy traktus szélessé-
gű), az épület homlokzati kialakítása pedig a
hegyaljai építészeti hagyomány szerves folyta-
tását tükrözi. Mondhatni, munkánk eredménye
tulajdonképpen a mindenkori minimum: előál-
lítani azt az állapotot, ami egy szerves fejlődés
esetén magától értetődő lenne. Ez a szándék
maradéktalanul meg tudott valósulni, pl. az
ereszkialakítás helyi sajátosságainak „újraépí-
téséig” bezárólag (utcai oldalon holkeres vakolt
párkány, mindenhol máshol gerendavéges
eresz). 
Az épület megépülte a csodával határosnak te-
kinthető, különösen úgy, hogy időközben a bor-
ház-kúria is kívül-belül megújult. Mintegy tíz év
erőfeszítéseinek köszönhetően egy olyan ren-
dezett helyzet állt elő, ami szervesen következ-
hetett volna a meglévő értékek figyelembevé-
teléből. Méltó helyet kapott a borvidék megha-
tározó intézménye, megújult egy nagy történel-
mű kúriaépület, és létrejött egy tér, amely méltó
keretet ad a fentieknek. És mintát ad a többi
hegyaljai településnek a térrendezésre, a saját
építészet megtalálására.

Erhardt Gábor, Salamin Ferenc

Tokaj-hegyalja Világörökség védett-
sége kiterjed a kultúrtáj (a szőlőterü-
letek) mellett a városok és falvak
egységes építészeti örökségére, a
kastélyokon és kúriákon túl a többi
épületre és akár az utcahálózatra is.
Minden építményre, ami a történe-
lem egyedi értékeit képviseli. Ezt a
jellegzetes hegyaljai karaktert az új
épületeknél is alkalmazni szükséges,
hogy a sok helyen még meglévő épí-
tészeti stílus folytatódjon. Erre az ér-
tékmegőrzésre mutatunk be most
egy új épületet Tarcal, Könyves Kál-
mán utcájában.

A BORÁSZATI KUTATÓ
ÚJ IRODAÉPÜLETE

Fotó: Szántó Tamás

Fotó: Szántó Tamás
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A drogfogyasztás veszélyeire hívták fel a figyelmet a prevenciós szakembe-
rek június 13-án Szerencsen. A szervezők az eseményt szándékosan időzí-
tették a június 26-án esedékes Kábítószer-ellenes Világnaphoz közeli idő-
pontra. Az Egyesült Nemzetek Szervezete (ENSZ) által 1987-ben, a kábító-
szerekkel történő visszaélés és az illegális kereskedelem elleni témában meg-
fogalmazott nyilatkozat értelmében, évente ezen a napon kerül megtartásra
a Kábítószer-ellenes Világnap. Célja a kábítószer-probléma visszaszorítása,
felhívva a figyelmet a drogkereskedelem elleni harc fontosságára. Ebből a
célból Szerencs Város Önkormányzata által létrehozott Kábítószerügyi
Egyeztető Fórum (KEF) prevenciós napot tartott a Rákóczi-vár színházter-
mében. A megjelenteket Nyiri Tibor, Szerencs város polgármestere köszön-
tötte, aki arra hívta fel a figyelmet, hogy fontos megismerni a különböző
kábítószerek – főként az egyre jobban teret hódító un. dizájner drogok –
hatását, hogy gyermekeinket ezektől a veszélyes anyagoktól meg tudjuk vé-
deni. Az eseményen több előadást is tartottak. A diszfunkcionális családi
működés és az ártalmas gyerekkori tapasztalatokról Hoffmann Katalin, fel-
nőtt klinikai és mentálhigiéniai szakpszichológus tartott előadást. A fiatalok
online függőségéről Hegedűs Gyula, deviancia szociológus beszélt. Hevele
István, a Szerencsi Rendőrkapitányság bűnügyi osztályvezetője pedig a ká-
bítószer birtoklás lehetséges büntetéseiről tartott előadást. Mindhárom té-
mát érdekesnek találták a fiatalok, azonban az online függőség különösen
felkeltette a figyelmüket. A számítógép- és internetfüggőség összetett je-
lenség. Ártalmatlan tevékenységként vagy hobbiként indul, de a használó
idővel a rabjává válik, mert a virtuális világ új lehetőségeket teremt, újfajta
kapcsolatokat ad. A betegség tünetei lassan alakulnak ki, a tünetek pedig
széleskörűek. A betegnek hangulatváltozásai vannak, az internetre és a di-
gitális médiára összpontosít, bezárkózik, ha az internet- vagy az okostele-
fon-használat nem valósul meg feszültté, idegessé válik. A kezelésében több
szakember is részt vehet: elsősorban pszichiáter-addiktológus, valamint pszi-

chológus és mentálhigiénés szakember. A gyógyulásban sokat segíthet a
környezet (család, barátok) támogatása is. A nap végén a vendégeknek öt
állomásos pályán interaktív formában, játékosan végig haladva kellett szá-
mot adni az új megszerzett tudásukról. Az érdeklődők többek között azt is
megtapasztalhatták milyen az, amikor kábítószer hatására tompulnak az
érzékszervek. Ehhez speciális szemüveget kellett viselniük. Fejhallgató se-
gítségével pedig a hallás romlását szimulálták. Az egyik állomáson választ
kaptak arra mi a teendő, ha valaki drog hatására rosszul lesz, egy másikon
pedig megtudhatták baj esetén milyen fontos adatokat kell elmondani a
diszpécsernek. Ezek közé tartozik a nevünk és telefonszámunk. Ezután az
esemény helyszínét kell tisztázni, majd azt, hogy mi történt és kinek van
szüksége segítségre, továbbá felmerül-e valakinél a közvetlen életveszély.
Végül pedig közölni kell az esetleges sérültek számát és a sérülés(ek) sú-
lyosságát.

PREVENCIÓS NAP SZERENCSEN
A megjelentek összesen három előadást hallgattak meg.

Az elmúlt években több forgalmi rend változás történt Szerencsen a Kassa-Bá-
nyai-Csalogány utcák kereszteződésében. Miután a Rákóczi-iskola felől a Csalo-
gány utcát egyirányúsították, a Bányai utca végére a lakó-pihenő övezet vége
felé kikerült az elsőbbségadás kötelező háromszög. Ugyanezt a jelzőtáblát lát-
hattuk a Kassa utcán a gyalogjárda mellett, a kerékpárúton, ennek a végét jelző
tábla felett is, ami ugyan a bicajosokra vonatkozott, azonban a közúton hala-
dóknak megtévesztő volt. Miután a Szerencsi Rendőrkapitányság az út kezelő-
jének a bevonásával helyszíni bejárást tartott, megszületett a döntés, és eltá-
volításra került a kerékpárút végéről a piros szegélyű háromszög, ami egyértel-
mű forgalmi szituációt teremt a kétkerekűvel közlekedőknek, valamint nem za-
varja meg a Kassa utcán érkezőket. Érdemes óvatosan megközelíteni a keresz-
teződést és átgondolni a helyes áthaladási sorrendet, ha minden irányból esetleg
egyszerre érkezik gépjármű, gyalogos és kerékpáros a kereszteződésbe.

KÖRÜLTEKINTŐEN A KERESZTEZŐDÉSBEN

A Kassa út végén megváltozott a forgalmi rend.
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A Rákóczi-vár lovagtermében június 9-én pe-
dagógus nap alkalmából rendezett ünnepségen
a megjelenteket Nyiri Tibor, Szerencs város pol-
gármestere köszöntötte. Beszédében kiemelte,
hogy a magyar nevelés és oktatás egyik legfon-
tosabb feladata az, hogy közvetítse a fiatalság
felé a kultúrát és a nemzeti értékeket. „A gyer-
mekeket nem csak oktatni kell, hanem nevelni
is, ami közös munka a szülőkkel és nagyszülők-
kel együtt. Hozzátette: az életre kell őket nevel-
ni, ami ebben a felgyorsult világban egyre ne-
hezebb feladat. Fáradthatatlanul kell nap mint
nap a fiatalságot oktatni, hiszen az fog később
visszaköszönni a társadalomban, amit adtunk
nekik. A pedagógusok a tudás mellett erkölcsi
tudnivalókkal is felruházzák a gondjainkra bí-
zott diáksereget, ápolják lelküket, összetartó
közösségeket formálnak és vezetnek. Munkájuk
létfontosságú, ezért tartom fontosnak, hogy
minden évben méltóképpen emlékezzünk meg
munkájukról”  – tette hozzá a polgármester. Az
eseményen 40 év pedagógusi szolgálati emlé-
kérmet kapott: Fábián Ottóné, Osztás Katalin
és Ságiné Imri Mária. Kiemelkedő szakmai tevé-

kenységéért miniszteri elismerő oklevélben ré-
szesült: Harkályné Kovács Katalin. Szintén ezen
a napon búcsúztatta el a művelődési központ
és Szerencs Város Önkormányzata a könyvtár

vezetőjét Gergely Lászlót, aki 24 év munkavi-
szony után vonul nyugdíjba. Ezt követően Zse-
kov Éva Mónika hegedűművész ünnepi műsora
zárta a programot.

A PEDAGÓGUSOKAT KÖSZÖNTÖTTÉK

Tanévzáró ünnepséget tartottak június 13-án a
Szerencsi Rákóczi Zsigmond Református Két Ta-
nítási Nyelvű Általános Iskola és Alapfokú Mű-
vészeti Iskolában. Nemcsak ünnepi, hanem
örömteli alkalom is volt, hiszen két év szünet
után az intézményben folyó művészeti munka
eredményeit újra nyilvánosan mutathatták be. A
megjelenteket Harkályné Kovács Katalin igazga-
tóhelyettes, és a művészeti iskola vezetője kö-
szöntötte. Beszédében elmondta, hogy ebben a
tanévben összesen 356 beiratkozott tanuló volt.
Ebből 254 növendék a zenei tanszakon, 102

gyermek más művészeti ágon tanult. Hangsú-
lyozta: a tárgyi feltételek alakulásában igazán
nagy változást az eszközpark bővülése jelentet-
te. Az iskola sok új hangszert vásárolt, a régieket
pedig felújíttatta. A sikeres művészeti munkája
alapján idén 68 tanuló részesül könyvjutalom-
ban a versenyeredményeikért, kiemelkedő mun-
kájukért. A tanévzáró ünnepség fénypontja volt,
amikor 12 év kitartó tanulás után Balázsfalvi Bar-
bara elbúcsúzott egykori iskolájától. A diák te-
hetsége jól szemléltetni az iskolában folyó mű-
vészeti képzés minőségét. „Az idén egy olyan

végzős tanítványunk van a zenei tanszakon, aki
12 éven keresztül tanult iskolánkban, és idén be-
fejezi nálunk alapfokú tanulmányait. Az itt töl-
tött idő alatt számos műsorban és városi ren-
dezvényen szerepelt zongorajátékával, továbbá
szép sikereket ért el nemzetközi versenyeken is.
Köszönjük a kitartó munkáját, az együtt töltött
éveket. Barbara, Osztás Viktória tanárnő tanít-
ványa volt, akit szintén megillet a köszönet” –
mondta az igazgatóhelyettes. A búcsúztató után
a zeneiskola diákjai adtak ünnepi műsort, majd
hivatalosan is lezárták a 2021/2022-es tanévet.

Balról-jobbra: Harkályné Kovács Katalin, Ráczné Váradi Éva, Osztás Katalin, Ságiné Imri Mária,
Nyiri Tibor, Fábián Ottóné

TANÉVZÁRÓ A MŰVÉSZETI ISKOLÁBAN

Vége a tanévnek, jön a vakáció! Balról jobbra: Balázsfalvi Barbara és Osztás Viktória
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SzeReNCSI PoLGÁRmeSTeRI HIvATAL
Cím: 3900 Szerencs, Rákóczi út 89. Tel.: (47) 565-200. A hivatal ügyfélfo-
gadási ideje: hétfő: 8–12 óráig, szerda: 8–12 és 13–16 óráig, péntek: 8–
12 óráig. Fogadóórák: Nyiri Tibor polgármester: minden szerdán 14 órától,
előzetes időpont-egyeztetéssel: Tel.: (47) 565-202.

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

mvm NexT ÁRAm fIÓKIRoDA
MVM Next Áram szerencsi fiókiroda Cím: 3900 Szerencs, Rákóczi út 87/C.
ÉMÁSZ Áramhálózati Kft. működési területén a hibabejelentő telefon-
szám: +36 80/42-43-44. ELMŰ Hálózati Kft. működési területén a hiba-
bejelentő telefonszám: +36 80/38-39-40. Ezeken a számokon a hét min-
den napján egész nap fogadják a hívásokat. Nyitva tartás: hétfő: 8-16,
kedd: zárva, szerda: 10-18, csütörtök: zárva, péntek: 8-14, szombat-va-
sárnap: zárva.

BoRSoDvíz
Borsodvíz Zrt. Tokaji Üzemigazgatóság Szerencsi Kirendeltsége. Cím: 3900
Szerencs, Kisvásártér 16. Tel.: (47) 361-664. Hibabejelentés: Tel.: (47) 362-
940. (7-15 között). Panaszbejelentés: Szerencs, Kisvásártár 16. Tel.: (47)
361-664.

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

üGyeLeTeS GyÓGySzeRTÁRAK
Szerencs gyógyszertár
Július 1-3; 25-31.: 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 nyi-
tásig. (Orvosi ügyelet igénye szerint.)
Centrum gyógyszertár
Július 4-10.: Cím: Szerencs, Rákóczi út 75. Telefon: (0647) 362-054. Nyitva
tartás: hétfő-péntek: 8-20 óra, szombat-vasárnap: 8-16 óra. Zárt ajtó mel-
letti ügyelet: hétfő-péntek: 20-22 óráig, szombat-vasárnap: 16-22 óráig.
Készenlét: Naponta 22 órától másnap reggeli nyitásig. (Orvosi ügyelet
igénye szerint.)
Oroszlán gyógyszertár 
Július 11-17.: Cím: Szerencs, Bekecsi út 8. Telefon: (0647) 361 433. Nyitva
tartás hétfő-péntek: 8-19 óráig, szombat-vasárnap: 8-14 óráig. Zárt ajtó
melletti ügyelet: hétfő-péntek: 19-22 óráig, szombat-vasárnap 14-22 óra.
Készenlét: Naponta 22 órától a másnap reggeli nyitásig. (Orvosi ügyelet
igénye szerint.)
Alba gyógyszertár
Július 18-24.: 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.)

KÖZÉRDEKŰ INFORMÁCIÓKKÖZÉRDEKŰ INFORMÁCIÓK

Házasságot kötöttek 2022.05.21.–2022.06.27.: Popoff
Zsolt – Szirtes Viktória Marianna, Angyal Ádám – Nagy Berna-
dett, Rózsa Tamás – Glonczi Bianka, Kerekes Milán Dániel –
Szegedi Kinga, Arany Gábor József – Lukács Dorina, Kerekes
Gyula – Farkas Márta, Kanyuk Péter – Hegedűs Diána.
Elhunytak 2022.05.07. – 2022.06.20.: Sinyei István 91 év,
Szoták Béláné (Verba Borbála) 86 év, Sulcz Bertalanné (Gergely
Mária) 103 év, Takács Jánosné (Kosárkó Margit) 78. év, Magyar
János 88 év, Sinyei Istvánné (Lipták Mária) 86 év, Vadászi Béla
József 76 év.

ANYAKÖNYVI HÍREK

HULLADÉKNAPTÁR
(2022. JÚLIUS 1-31.)

Kommunális hulladékszállítás időpontjai: július 4-5, 11-12, 18-
19, 25-26. Szelektív hulladékszállítás időpontjai: július 4-5,
18-19. Zöldhulladék szállítás időpontjai: július 11-12, 25-26.
Üvegszállítás időpontja: július 19.

Álláshirdetés
(közterület-felügyelő)

A Szerencsi Polgármesteri Hivatal a közszolgálati tisztviselőkről
szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján 

pályázatot hirdet 
a Szerencsi Polgármesteri Hivatal Városfejlesztési Osztályán 

közterület-felügyelő
munkakör betöltésére.

A közszolgálati jogviszony időtartama: 
határozatlan idejű közszolgálati jogviszony.

Az ellátandó feladatkörről, jogállásról, illetményről, juttatásáról és
további pályázati feltételekről és bővebb információ a munkáról a

honlapján a szerencs.hu-n található.

Álláshirdetés
(városgazda)

A Szerencsi Polgármesteri Hivatal a közszolgálati tisztviselőkről
szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján 

pályázatot hirdet 
a Szerencsi Polgármesteri Hivatal Városfejlesztési Osztályán 

városgazda
munkakör betöltésére.

A közszolgálati jogviszony időtartama: 
határozatlan idejű közszolgálati jogviszony.

Az ellátandó feladatkörről, jogállásról, illetményről, juttatásáról és
további pályázati feltételekről és bővebb információ a munkáról a

honlapján a szerencs.hu-n található.
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Az almamag

Az élet zsibvásárán rengetegen járnak,
Bérelt helye van kalmárnak és kufárnak.
Vizslató szemmel nézzünk szét az óriás placcon,
Precízen mérjük  fel mennyi a kár és mennyi a haszon.
A vásári sokadalomban javában áll a bál,
Egy alkalmi rikkancs hangosan kiabál:
-,,Almamagot vegyenek, almamagot vegyenek!
Ettől megokosodnak az emberek!
Egy mag ezer forint csupán,
Magadévá teszed és nem halsz meg bután!"
Ahol ennyire vonzó a kínálat,
Ott hiszékeny vevőt is könnyen találnak.
Most is szinrelép az együgyű balek,
Aki mondókáját imígyen kezdi meg:
-,,Én meg akarom sokszorozni az eszemet,
Ezért egyszerre három magot eszem meg."
A hírtelen ötlet nem volt halva született,
Az üzlet szabályosan megköttetett.
Kis barátunk a forgalomban járván-kelvén,
A siker ízét forgatta a nyelvén.
Három sátorral odébb almát árultak,
Merengő szemei ettől  kitágultak.
Amit ott látott az nem volt tréfa,
Vérlázítóan olcsó volt a portéka.
Tizedes mérleggel mérték a gyümölcsöt
Aki egy kilót vett potom száz forintot költött.
Hogy az almát ilyen olcsón adták-vették,
Azzal kuncsaftunkat gondolkodóba ejtették.

Egyfolytában azon járt a nyughatatlan elme:
Egy kiló almától mennyivel okosabb lenne.
Feltámadt gondja az alkuszhoz vezette,
Mérhetetlen dühét neki eképpen ecsetelte:
- ,,Ennyi almában rengeteg mag van ám!
Te engem rútul becsaptál komám!"
A megszólított páciens sem volt rest,
Vádlójának szemébe vágta egyenest:
-,,Én mindenkinek a színtiszta igazságot mondom,
Te sem vagy a soros udvari bolondom!
Nincs igazad s ezt be is láthatod mostmár,
Csakis azért mersz reklamálni, mert már megokosodtál!"

Gaál Ernő, Szerencs, 2022. május 9.
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Szakmai találkozót szervezett az Észak-magyarországi Rendészeti Te-
hetségsegítő Tanács (ÉRETT) Miskolcon. A Borsod-Abaúj-Zemplén Me-
gyei Önkormányzat Dísztermében 2022. június 8-án rendezte meg a
tehetségsegítő tanács a Miskolci Rendvédelmi Technikummal együtt-
működve a „Változó oktatás, tehetségsegítés az iskolában és az iskola
falain túl a rendészeti szakképzésben” elnevezésű regionális szakmai
találkozóját. A Heves Megyei-, és a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei
Rendőrfőkapitányság előadói mellett Perhács Tamás r. alezredes a Bor-
sod-Abaúj-Zemplén Megyei Rendőr-főkapitányság Humánigazgatási
Szolgálat vezetője is felvázolta a főkapitányság tehetségtámogató te-
vékenységét. Az előadó többek között beszámolt a roma származású
fiatalok rendőrré válásának ösztöndíj programjáról, továbbá mentor-
program hatékonyságáról is. Ez utóbbi tevékenység eredményét az is
alátámasztja, hogy a tehetségsegítő mentorok közül Éliás Krisztián r.
őrnagy, a Szerencsi Rendőrkapitányság munkatársa munkájának elis-
meréseként díjat kapott a tanácstól. Az elismerést Bagi István r. ezredes
a Miskolci Rendvédelmi Technikum igazgatója, egyben az (ÉRETT) el-
nöke és Asztalos Zoltán r. alezredes, a Magyar Rendvédelmi Kar Rend-
őrségi Tagozatának alelnöke adta át.

Rablás bűntett elkövetésének megalapozott gyanúja miatt
folytat eljárást a Szerencsi Rendőrkapitányság egy 22 éves helyi
férfival szemben. A gyanúsított 2022. június 12-én 22 óra körül
Szerencsen, a Darvas László utcában megfenyegette áldozatát,
ha a sértett nem ad neki pénzt, akkor „szétveri a fejét”. A férfi
félelmében, és testi épsége védelme érdekében hagyta, hogy
az útonálló a zsebéből elvegye közel 7000 forintját. A bejelen-
tést követően a rendőrök rövid idő alatt azonosították, elfog-
ták, majd a rendőrkapitányságra előállították a bűncselekmény
elkövetésével megalapozottan gyanúsítható férfit, aki kihall-
gatásán beismerő vallomást tett. A Szerencsi Rendőrkapitány-
ság a támadóval szemben előterjesztést tett letartóztatásának
ügyészi indítványozására.

A tavasz beköszöntével településeink külterületein, dűlőútjain, valamint
a környékbeli erdőkben megjelentek a gépi meghajtású hobbi célból
használt járművek, enduro motorkerékpárok, quadok. A gépjárművekkel
történő közlekedés során azok vezetői több esetben figyelmen kívül

hagyják a KRESZ és más az erdő rendjére vonatkozó szabályokat. A rend-
őrség felhívja a járművezetők figyelmét, hogy a szilárd burkolattal nem
fedett utakon (földutakon) történő közlekedésre is a közúti közlekedés
szabályairól szóló többször módosított 1/1975. (II.5.) KPM-BM együttes
rendelet KRESZ szabályai érvényesek, a járművezetőnek a kategóriára
érvényes vezetői engedéllyel, a járműveknek megfelelő műszaki állapot-
tal, érvényes kötelező gépjármű-felelősség biztosítással, működőképes
irányjelző és világító berendezéssel kell rendelkeznie. Az erdőben láto-
gatás céljából pihenés, üdülés és sportolás céljából gyalogosan, emberi
erővel hajtott kerékpárral, lóháton, valamint lóval vontatott járművel sza-
bad közlekedni. Egyéb gépi meghajtású járművel – erdőgazdálkodási célt
kivéve – csak az erdőgazdálkodó engedélyével lehet behajtani. A Sze-
rencsi Rendőrkapitányság a külterületek rendjének fenntartása érdeké-
ben a hivatásos vadászokkal, mezőőrökkel, természetvédelmi őrökkel,
polgárőrökkel rendszeresen közös ellenőrzéseket tart. A szabálysértések
elkövetésén tetten ért személyek 5.000 Ft-tól 150.000 Ft-ig terjedő bír-
ságra számíthatnak, ezért felhívjuk a járművezetők figyelmét, hogy köz-
lekedésük során a vonatkozó jogszabályok betartására kiemelt figyelmet
fordítsanak, vigyázzanak az erdők és külterületek rendjére.

Balról jobbra: Asztalos Zoltán, Éliás Krisztián és Bagi István

Az elkövető mindössze 7000 forintért támadta meg áldozatát a Darvas Lász-
ló utcában.

Gépi meghajtású jármű esetén csak engedéllyel lehet behajtani. Fotó:
illusztráció

ŐRIZETBEN A SZERENCSI TÁMADÓ

VIGYÁZZUNK AZ ERDŐINKRE

MEG(ÉRETT) ELISMERÉS
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A Mozdulj Szerencs közösség és a Szerencsi Mű-
velődési Központ és Könyvtár idén második al-
kalommal rendezte meg a Szent Iván-éji Vigas-
ságot június 23-án a hármas-tónál (volt cukor-
gyári hűtőtavak). A megjelenteket Nyiri Tibor,
Szerencs város polgármestere köszöntötte, aki
beszédében kiemelte, jó látni, hogy egyre töb-
ben és többen jönnek el az eseményre. Mondan-
dójában kitért arra, hogy pár éve ez a terület
még egy gazos, elhanyagolt földrész volt, ami-
nek szinte semmi hasznát nem vette a közösség.
„A munkálatok azonban nem állnak le, a tervek
szerint a jövőben összekötjük a területet a kö-
zelben található rekreációs parkkal” – mondta
a polgármester. A II. Szerencsi Szent Iván-éji Ví-
gasság zsákba futással kezdődött melyen a ki-
csik és nagyok is részt vettek és minden részt-
vevő csokoládét kapott ajándékba. Az esemény
további részében különböző ügyességi játékok,
ugrálóvár, asszonycipelő verseny volt, valamint
Kiss Dezső képviselő által főzött finom gulyás-
leves és hideg hűsítő italok várták a résztvevő-
ket. Az eseményen Gulyás Levente gitározott és

énekelt. Naplemente után, 21 órakor meggyúj-
tották a máglyát, amit az ünneplők körbe tán-
coltak. Magyarországon Szent Iván éjszakájának
– más néven nyárközép éjszakájának – a június
23-áról 24-ére virradó napszakot nevezik. Régen
nagy jelentősége volt ennek az ünnepnek, a

megtisztulást az újjászületést jelképezte. A nép-
hiedelem szerint kiválóan alkalmas varázslatok
végzésére, de különösen a szerelemi kapcsola-
tok megerősítésére. Ilyenkor szokás a tűzugrás,
amelyet a párok szoktak elvégezni az izzó pa-
rázs felett.

Városunkban tartották június 3-án a Polgárőr-
ség „Magyar Falu 100” biztonsági programjának
Kelet-Magyarországi megnyitóját a Rákóczi-vár
lovagtermében. Az Országos Polgárőr Szövet-
ség (OPSZ) az idei évben fő célkitűzései közé
emelte a magyar falvak biztonságát, ezért meg-
hirdette a „Magyar Falu 100” biztonsági prog-
ramját. Az önkormányzatokkal, a rendészeti
szervekkel és a megyei polgárőr szövetségek el-
nökeivel együttműködve kiválasztottak száz te-
lepülést, ahol a szubjektív biztonságérzet javí-
tása érdekében különböző programokat kezde-
ményeznek, ezzel is erősítve a települések meg-
tartó erejét, és hogy a település közbiztonsága
az ott élők szerint jó legyen. Az eseményen 
dr. Bobkó Géza, Szerencs város alpolgármestere

köszöntötte a megjelenteket, aki elmondta,
hogy nagyon örül annak, hogy itt tartották a
megnyitót, hiszen Szerencs és vidéke a polgár-
őrség bölcsője, innen indultak az első polgárőr
egyesületek. Ezt követően Szabó Zoltán, az
OPSZ szakmai elnökhelyettese ismertette a
program részleteit. Elhangzott, hogy a „Magyar
Falu 100” december közepéig tart, főbb külde-
tései közé tartozik, hogy azon a településen,
ahol nem működik polgárőrség, ott létrejöjjön
az egyesület, vagy a szomszédos településen
működő terjessze ki a tevékenységét, például
csoport létrehozásával. Hodálik Pál, a Települési
Önkormányzatok Országos Szövetsége társel-
nöke kitért arra, hogy a polgárőrség akkor tud
igazán hatékonyan működni, ha minden erkölcsi

és anyagi segítséget megkap a helyi önkor-
mányzattól. Az eseményen tiszteletét tette Ko-
lics Péter c. r. alezredes az Országos Rendőr-fő-
kapitányság képviseletében, aki beszédében a
rendőrség és a polgárőrség közötti kiváló kap-
csolatot méltatta, ami a koronavírus-járvány
alatt még szorosabbra fűződött, hiszen a pan-
démia alatt a polgárőrök tehermentesítették a
kapitányságokat. Az eseményen Túrós András,
az Országos Polgárőr Szövetség elnöke hang-
súlyozta, több mint ezer településen nincs még
polgárőrség Magyarországon, ezért az OPSZ fő
feladatának tekinti, hogy ezeket mihamarabb
pótolják. Az OPSZ az idei évre 20 millió forintos
állami támogatást kapott az új egyesületek lét-
rehozására, amelyhez a szövetség további 10
millió forintot tett hozzá. Kitért arra is, hogy sze-
rinte a jövőben változni fog a közbiztonság mi-
nősége. Elég csak a folyamatos migrációra, az
orosz-ukrán háborúra, vagy az egyre növekvő
kerti, szántóföldi és erdei lopásokra gondolni.
Ezekhez az OPSZ-nek is alkalmazkodni kell,
ezért a jövőben jelentős változásokat kell majd
végrehajtani a szervezet működésében. Kiss At-
tila r. vezérőrnagy a Borsod-Abaúj-Zemplén Me-
gyei Rendőr-főkapitányság vezetője elmondta,
hogy a megyében az országhoz viszonyítva ki-
emelkedő színvonalú a polgárőrség és a rend-
őrség kapcsolata. Mivel a fórumon polgármes-
terek, alpolgármesterek, jegyzők és polgárőrök
is részt vettek az esemény végén a szakmai elő-
adók a feltett kérdésekre válaszoltak.

A program célja a közbiztonság erősítése.

Az esemény végén a résztvevők körbetáncolták a tüzet.

TÁRSADALMI ÖSSZEFOGÁS A KÖZBIZTONSÁGÉRT

II. SZERENCSI SZENT IVÁN-ÉJI VIGASSÁG
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Ötödik alkalommal rendezték meg május 28-
án a Rákóczi fejedelem tiszteletére a Körömi
Rákóczi Emlékfutást. Köröm településen úgy
tartják, hogy azt az országgyűlést, amelyet II.
Rákóczi Ferenc fejedelem Ónodra hívott össze
1707-ben, végül a sajókörömi (Köröm régebbi

neve) fennsíkon tartották meg, ugyanis a Sajó
áradása miatt a küldöttek nem tudtak eljutni
Ónod várába. A sportnapon az időjárás ke-
gyes volt. A rendezvényt a szerencsi Rákóczi-
várban Vitéz Tóth Tibor, Köröm község pol-
gármestere és dr. Koncz Zsófia, a térség or-

szággyűlési képviselője nyitotta meg. A futók
ezt követően elindultak és a hagyományoktól
eltérően most nem érintették a felújítás alatt
lévő 37-es számú főutat. A több mint 30 kilo-
méteres távon áthaladtak Bekecsen, Takta-
harkányon, Tiszalúcon és Körömben értek cél-
ba. A nevezők közül volt aki kerékpárral, cso-
portosan, egyedül vagy váltóban teljesítette
a kihívást. A sportolókra rendőrök és polgá-
rőrök ügyeltek és több kisbusz kísérte őket.
Körömben Tállai András államtitkár és Nyiri
Tibor, Szerencs város polgármestere helyezte
el a megemlékezés koszorúját II. Rákóczi fe-
jedelem mellszobránál. Az esemény végén át-
adták a díjakat. Az egyéni futók közül első
lett Bulitka László, második Büki Ádám, har-
madik Lencse Gábor, negyedik Jedlinszki Gá-
bor, ötödik Kánai Roland, hatodik Kohári Sza-
bolcs Gábor, hetedik Tóth Alex, nyolcadik
Karczub Roland, kilencedik Gál Tamás, tizedik
Gabura József. A csapatok közül elsőként a
csoltóiak (Szlovákia) értek célba, másodikként
a szerencsi kézilabdás lányok, harmadikként
a sajósenyeiek, negyedikként a körömiek vé-
geztek.

V. KÖRÖMI RÁKÓCZI EMLÉKFUTÁS

Volt aki futva és volt aki kerékpárral teljesítette a távot.

A 2021/2022-es asztalitenisz szezon olyan újításokban gazdag, eredmé-
nyekben talán megismételhetetlen, hogy mindezeket nagyon nehéz sza-
vakba önteni. Elmondható, hogy a szerencsi asztaliteniszezők sporttör-
ténelmet írtak, hiszen Szerencsen nem volt soha NB I-es asztalitenisz csa-
pat, illetve nem volt még ilyen szervezett utánpótlás-nevelés sem. Az
elért eredményekről Köllő András szakosztályvezető tájékoztatta lapun-
kat. „Minden évben megfogalmazzuk a céljainkat, amelyekért dolgozunk,
ez nem volt másképp ebben a szezonban sem. Fő célkitűzés volt, hogy
mindkét csapatunk, az NB II-es és az NB III-as csapat is egy osztállyal fel-
jebb jusson. Mindezeket a célokat a csapatokon belüli átszervezéssel, új
játékosok igazolásával sikerült megvalósítani. Így jövőre, a 2022/2023-as
szezonban az NB I-ben, valamint az NB II-ben fogunk szerepelni; a fiata-
lokat pedig elindítjuk a megyei osztályban. A másik célkitűzésünk az volt,
hogy az utánpótlás-nevelés terén is sikerüljön előbbre lépni. A kezdeti ki-
sebb induló létszámhoz képest most már 20-30 gyerek látogatja az ed-
zéseket, akik között vannak nagyon tehetséges és ígéretes fiatalok is.
Amit nem terveztünk, de újításként nagyon sikeres kezdeményezésnek
tűnik, hogy havonta próbálunk a kezdő-haladó fiatal asztaliteniszezőink-
nek versenyt szervezni. Az első ilyen versenyre, az I. Tehetségek Kupájára
27 fő nevezett, amely nagyon jó létszámnak mondható ebben a sport-
ágban. Ezzel párhuzamosan a DVTK utánpótlásedzőivel megegyeztünk
abban, hogy részt veszünk egymás utánpótlás-versenyein, és így támo-
gatjuk a tehetséges fiatalok versenyzési lehetőségét és kibontakozását.
Terítéken vannak még a közös edzések is, amelyeket szeretnénk rend-
szeresíteni. Az eredményekből és újításokból, valamint az új lehetősé-
gekből is látszik, hogy egy nagyon eredményes és a jövőre nézve ígéretes
szezont zártunk, ugyanakkor egy új utat is megnyitottunk az utánpótlás
elindításával. Mindezeket az eredményeket és sikereket nem tudtuk volna
megvalósítani, ha nincs meg a közös együtt gondolkodás az edzőkkel,
Lehoczki Gábor és Zeller Gábor vezetőedzőkkel, valamint Köllő Ábel ed-

zővel, akikkel a közös útkeresés mindig egy magasabb szintre való lépést
jelent. Ennek a közös sikernek természetesen van tárgyi és anyagi von-
zata is. Az infrastruktúra fejlesztése elkerülhetetlen, miként az anyagi for-
rások bővítése is. Köszönetemet szeretném kifejezni az önkormányzat-
nak, a Szerencs VSE elnökének, Nyiri Tibor elnöknek, valamint legfőbb
támogatóinknak, a Clearservice Kft-nek, a Szerencsi Mezőgazdasági Zrt.
elnök-vezérigazgatójának, a Halász cukrászda tulajdonosának, Lapis Zol-
tán egyéni vállalkozónak, illetve a Szerencs VSE asztaliteniszezőinek, hi-
szen nélkülük ezt az eredményt nem tudtuk volna elérni, ezért állítom,
hogy a siker közös. Köszönöm a támogatásukat, és bízom benne, hogy
jövőre is támogatni fognak bennünket” – zárta gondolatait Köllő András
szakosztályvezető.

NBI-BE JUTOTTAK AZ ASZTALITENISZEZŐK

Képaláírás: Egyre több fiatal űzi a sportot.
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Bronzérmesek lettek a Szerencs VSE labdarú-
gói a 2021/2022-es B.A.Z. megyei II. Kelet Fel-
nőtt bajnokságban. A szerencsiek összesen 30
fordulót játszottak, ebből 22 alkalommal ke-
rültek ki győztesen, 2 döntetlent és 6 veresé-
get szenvedtek el. A három legeredményesebb
játékos: Fazekas Péter (28 gól), Ternyik Máté
(25 gól), Kiss Krisztián (20 gól). Kérdéseinket
Nagy László, a szerencsiek edzője foglalta ösz-
sze. „Gratulálok a csapatnak a bronzéremhez!
Elég hosszú és sérülésekkel teli bajnokságon
vagyunk túl! Az őszi szezon, amilyen szépen
és jól indult, úgy a vége felé jöttek a hibák és
a nem várt vereségek. A tavaszi szezonra a fel-
készülés nagyon jól sikerült, ami az eredmé-
nyekben is megmutatkozott. Egy pillanatra
még a bajnokság megnyerése is ott volt az or-
runk előtt, sajnos ezzel a lehetőséggel nem
tudtunk élni. A lőtt góljaink száma 123, kapott
gólok 48, amin a jövőben javítanunk kell. Ren-
geteg sérüléssel bajlódtunk a tavaszi szezon
alatt, sajnos három játékost műteni is kell, ne-
kik mihamarabbi felépülést kívánok! Akik pe-
dig őket pótolták, a legnagyobb dicséretet ér-
demlik. Szeretnék gratulálni az U19-es csapa-

tunknak a tabellán végzett második helyezés-
hez! Nagyon jó kezekben van a gárda, ami a
mutatott játékon és az eredményen is látszik.
Külön köszönöm azoknak a játékosoknak, akik
a szezon közben segítettek a felnőtt csapatot
és megmutatták, hogy bátran lehet rájuk szá-
mítani a következő szezonban. Köszönjük a
csapat szurkolóinak az egész éves buzdítást és

hogy minden egyes hazai mérkőzésre renge-
tegen kilátogattak. Köszönjük az önkormány-
zat egész éves támogatását, minden feltételt
meg tudnak teremteni ahhoz, hogy ezeket az
eredményeket el tudtuk érni. Köszönjük továb-
bá minden közreműködő munkáját, akik a csa-
pat mellett dolgoztak egész évben” – mondta
Nagy László edző.

BRONZÉRMESEK A FOCISTÁK

A Szerencs VSE felnőtt labdarúgó csapat.

A szerencsi fiatal kosárlabdázók még március-
ban játszották a diákolimpia 4-es korcsoport
(általános iskola 7-8. évfolyam) körzeti majd a
megyei döntőjét. A megyei összecsapásban a
miskolci Fényi Gyula Jezsuita Gimnázium Kol-
légium és Óvoda, a szintén miskolci Herman
Ottó Gimnázium, a tiszaújvárosi Eötvös József
Gimnázium és Kollégium, valamint a szerencsi
Rákóczi Zsigmond Református Általános Iskola

és Alapfokú Művészeti Iskola vett részt. A me-
gyei döntőt a szerencsiek magabiztosan több
mint 40 pont különbséggel megnyerték, ezál-
tal bekerültek az ország legjobb 8 csapata kö-
zé. Az országos döntőt végül június 2-4. kö-
zött rendezték meg a Miskolci Egyetem kör-
csarnokában. A végső összecsapásra az or-
szág minden tájáról érkeztek csapatok: Pécs,
Törökbálint, Zalaegerszeg, Sopron, Körmend,

Szolnok és Nyíregyháza.  „A cél a tisztes hely-
tállás volt, az ellenfelek rendkívül erős csapa-
tok voltak, sok ügyes játékossal. A szerencsiek
apait-anyait beleadtak, a mérkőzéseken csak
kevés ponttal kaptunk ki. A bajnokságban vé-
gül a hetedik helyen végeztünk megelőzve
Nyíregyházát, az első helyet a pécsiek kapa-
rintották meg. Azt kell mondanom, hogy na-
gyon sok értékes tapasztalattal gazdagodtunk,
a játékosaink nagyon sokat fejlődtek. Örülök,
hogy végül bekerültünk az ország legjobb 8
csapata közé, és a 7. helyen végeztünk” –
mondta el érdeklődésünkre Nagy Lajos edző.

TOP 8-BAN A SZERENCSI KOSARASOK

Állósor balról-jobbra: Endrész Tamás edző, Pankotai Péter, Erdei Balázs, Lesó Ákos, Erdélyi And-
rás Fülöp, Lesó Áron, Pálinkás Gergő, Jakab László edző, Nagy Lajos edző. Első sor balról-jobbra:
Pataky Vilmos, Kalatóczki Péter, Török Zsombor, Kratochvila Michal, Kratochvila Mihály, Hering
Levente.



Kos: III. 21. – IV. 20.
Most a Kosok karizmatikus vezetőkké
válnak, akik minden társasági esemé-

nyen szó szerint kitűnnek a tömegből. Az
önbizalomtól ragyogni fog, környezetében min-
denki példaképének tekinti majd.

Bika: IV. 21. – V. 20.
Harmonikus hónap lesz a Bika számá-
ra, amikor teljesen elkényelmesedik, és

minden pillanatot élvezni fog, amit ez a
hónap hoz. Empátia ébred Önben, és támasz lesz
szerettei számára.

Ikrek: V. 21. – VI. 21. 
Az Ikrek nagy változásokra számíthat-
nak magánéletükben és karrierjükben.

Ez a nyári hónap sok önbizalmat ad majd,
aminek köszönhetően pozitív energiával tündököl
majd, és vonzó lesz sok új udvarlója számára.

Rák: VI. 22. – VII. 22.
A július nagy adag testi-lelki erőt hoz
a Rák számára, amit életük több terü-

letén is kamatoztatni tudnak majd. Kiváló
lesz a sporttevékenységekben, és kitűnő barát lesz
a sportmentes napokon.

Oroszlán: VII. 23. – VIII. 23.
Júliusban az Oroszlán megnyugszik, és
hagyja, hogy az élet folyjon a maga

medrében. Rá fog jönni, hogy nem kell
mindent irányítania, és jó az, ha valaki vezeti, és
így élvezheti a pillanatot.

Szűz: VIII. 24. – IX. 23. 
A július megerősíti önbizalmát. Most
annyira magabiztos lesz, hogy meg

lesz győződve arról, hogy mindenben a tő-
le telhető legjobbat teszi, de ezzel a megközelí-
téssel nagyon hamar akadályba ütközik.

Mérleg: IX. 24. – X. 23. 
Most a Mérlegek kellemesen pihen-
nek. Különösebb erőfeszítés nélkül si-

kerül a munkája, így több energiája és ideje
marad a szabadidős tevékenységekre. Végre talál-
kozhat olyan barátokkal, akiket rég nem látott.

Skorpió: X. 23. – XI. 22.
Nagyon sok nagy változás következik
a Skorpiók életében. Teljesen új ember-

nek fogja magát érezni, akinek változtatnia
kell jelenlegi életmódján. Ez a jobb fizikai állapot-
hoz kapcsolódik, mert lehet, hogy elkezd edzeni.

Nyilas: XI. 23. – XII. 21.
A július sikeres hónap lesz a Nyilasok
számára karrierjüket tekintve. Új ötle-

tekkel fog előállni, amivel lenyűgözheti fő-
nökét, és kemény munkájának és kitartásának kö-
szönhetően akár előléptetést is elérhet.

Bak: XII. 22. – I. 20.
Felszínre kerülnek a múlt bajai, ame-
lyeket végleg rendezni kell. A gondok

egy olyan családi konfliktusról szólnak,
amelyet megoldottnak hitt. Ne gondoljon rá ne-
gatívan, hanem próbálja meg kihívásnak tekinteni. 

Vízöntő: I. 21. – II.19.
Rengeteg kihívás vár a Vízöntőkre, és
végre ki tudják használni fékezhetetlen

energiájukat, amivel ebben a hónapban te-
le lesznek. A sport lendületet ad ebben a hónap-
ban, ami pozitívan befolyásolja hangulatát.

Halak: II. 20. – III. 20.
A Halak nem ismernek magukra im-
pulzív reakcióik miatt, amit ebben a

hónapban a bolygóállások is alátámaszta-
nak. Legyen óvatos, és ne mondjon semmit, amit
később megbánhat.

Szerencsi Hírek 2022. júliusi horoszkóp

Csukás István Tanévzáró című verséből idé-
zünk: „Félre irka, sutba táska, …”
VÍZSZINTES: 1. Savanyú ízű erdei gyümölcs. 7.
Jet-…; motoros vízi jármű. 10. Leszármazott,
utód. 11. Virágot gyűjt. 12. Őröl. 13. Másik székre
csücsülő. 14. Piaci kofa. 16. Levélmintázatú. 17.
Növényi ópiumforrás! 18. Szigorú, idegen szóval.
21. Egyik oldalán fényes, atlaszkötésű szövet. 22.
Német szorzóképző. 23. Az íj húrja. 24. Brazília
tagállama, fővárosa Belém. 25. Félre- tett kárty-
alapok. 26. Dobónyíllal játszott sportág. 27. Ko-
váts …; Kossuth-díjas színésznő, színigazgató.
28. Nyomokban szálkát tartalmazhat! 29. Ond
vezértársa. 30. A Salamon-szigetek fővárosa.
FÜGGŐLEGES: 1. Az idézet folytatása. 2.
2005-ös családi vígjáték Emma Thompson fő-
szereplésével. 3. Emelőgép irányítása. 4. Műsor-
sugárzás. 5. A Lehellel rokon férfinév. 6. Középén
tömköd! 7. Őshonos kérődző háziállatunk. 8.
Költőnk, egyik kötete A kámzsás festő strófái
(1889-1969). 9. Éltes, koros. 11. Híres Kelet-kuta-
tó volt (Aurél). 15. Dolgozatot beadás előtt el-
lenőriz. 18. Kalácsot készít. 19. Ruch Katolicko-
Narodowy (lengyel párt), röv. 20. Bifláz. 23.
Szomjas állatot ellát. 24. Becézett Pál. 26. Csel-
gáncsfokozat. 28. A holmium vegyjele.

EFEMER

Előző rejtvényünk megfejtése: „Édesanyám fejedre annyi áldás szálljon”. Megfejtőnk 1 db csokoládé csomagot nyert: Hadházi Imréné ol-
vasónk. A fenti rejtvény megfejtését július 18-ig postázzák címünkre (3900 Szerencs, Rákóczi út 89.) vagy adják le a Szerencsi Polgármesteri
Hivatal ügyfélszolgálatán. A keresztrejtvény helyes megfejtői között 1 db 3.000 forint értékű csokoládé csomagot sorsolunk ki. A nyeremény át-
vehető a Szerencsi Polgármesteri Hivatal ügyfélszolgálatán.
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