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Egyszerre, egy időben szó-
laltak meg a hangszerek
75 hazai zeneoktatási in-
tézményben április 8-án,
hogy megsegítsék a Kár-
pátalján élőket. A segély-
koncerthez a Rákóczi isko-
la is csatlakozott. Cikkünk
a 9. oldalon olvasható.
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50 ÉVES
Jubileumi 50. évét ünne-
pelte március 26-án a Sze-
rencsi SZC Műszaki és
Szolgáltatási Technikum
és Szakképző Iskola (ko-
rábbi nevén a 118. számú
Ipari Szakmunkásképző In-
tézet). Cikkünk a 6. olda-
lon olvasható.

A VÁROS KITÜNTETETTJEI
Balról jobbra: Laco Árpád, Morvai Zoltán, Fábián Léna, Fekete Diána, Hanusz Árpád, Lévai 
Ferencné, – Koncz Zsófia a térség országgyűlési képviselője, Nyiri Tibor Szerencs város pol-
gármestere –, Szaniszlóné Tóth Ágnes, Schlosserné Báthory Piroska, – Bihall Tamás BOKIK 
elnöke –, Kiss Lajos, – Zádeczkiné Sashalmi Emőke BOKIK szakképzési tanácsadó –. Hiányzik a
fotóról: dr. Gál András. Cikkünk a 3. oldalon olvasható.



Az Országgyűlés tavaly nyilvánította a 2022-es és 2023-as esztendőt Petőfi
Sándor-emlékévvé a magyar költészet egyik legkiemelkedőbb és legismer-
tebb alakja születésének 200. évfordulója alkalmából. A kormány 9 milliárd
forintot biztosít az emlékév programjaira. Ebből 3 milliárd jut a bicentenári-
umi eseményekre, a vidéki múzeumok támogatására, valamint az irodalmi
emlékházak és emlékhelyek fejlesztésére. Szerencsen a programsorozat
megnyitóját március 22-én tartották a Rákóczi-vár lovagtermében. Az ese-
ményen Konczné Tegzes Erika, a Nemzeti Művelődési Intézet Borsod-Aba-
új-Zemplén Megye Igazgatóságának igazgatóhelyettese arról beszélt, hogy
a megyénkből Felsőzsolca, Mezőkövesd, Sajószentpéter, Sárospatak, Ózd
és Szerencs településeket érte a megtiszteltetés, hogy Petőfi Klub alakulhat
a közművelődési intézményekben. – A program a reformkor szellemiségéhez
méltó kulturális alkalmakat juttat a kiválasztott településekre, lehetőséget
teremt a nemzeti értékek megismerésére, művelődéstörténeti és szépiro-
dalmi tudásbővítésre, szórakozásra továbbá a személyes és közvetlen kap-
csolatokat építő, azokat erősítő közösségi együttlétekre – fogalmazott
Konczné Tegzes Erika. Nyiri Tibor, Szerencs város polgármestere hangsú-
lyozta, hogy az események centrumában lévő politikus és forradalmár költő
volt, de elsősorban ember és igaz hazafi. Ez a megemlékezés sorozat csak
úgy ér célba, ha az emberek maguknak érzik Petőfi életútját vagy a „Pető-
fiséget”, ami a magyarságunknak egy fontos téglája – mondta a polgár-
mester. Koncz Zsófia, a térség országgyűlési képviselője beszédében el-
mondta, hogy a mi gyönyörű vidékünk – Szerencs és környéke – Petőfit is
lenyűgözte. – Magyarországon napjainkban számtalan út van a költőről el-
nevezve és olyan versei vannak, amelyeket ha az ember elolvas, akkor a mai

napig potyognak tőle a könnyei. A március 15-ei eseményeken amikor pici
gyermekek, iskolások mondják el a Nemzeti dalt, ami egy olyan öröksége
az országnak, amiből nagyon sok erőt tudunk meríteni – hangsúlyozta a
képviselő. Mezei Marianna, a Szerencsi Művelődési Központ és Könyvtár
igazgatója beszédében kifejtette, hogy az elkövetkezendő kulturális esemé-
nyek még jobban összekovácsolják a helyi embereket és fejlesztik a közös-
séget. Az eseményen a Bolyai János Katolikus Általános Iskola diákjainak
2022-es március 15-ei műsorából láthattak részletet a megjelentek.
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A szerencsi Sziget Alapítvány a tragikusan fiatalon elhunyt Kiss Attila gimnázi-
umi igazgatóhelyettes emlékére, valamint a sportjellegű természetjárás nép-
szerűsítése érdekében – immáron 19. alkalommal emléktúrát szervez a Sze-
rencsi-dombvidéken, amelyre szeretettel vár minden kedves érdeklődőt. Útjuk
során megemlékeznek azokról, akik együttműködtek a Sziget Alapítvánnyal.

A túra ideje: 2022. május 7. (szombat). A túra indítási helye és időpont-
ja: Szerencs, Rákóczi-vár, 8 óra.
A túra útvonala: Gibárt – Gata-vár – Hernádbűd – Pere – Perei hármas halom
– Felsődobsza – Baksa-halom – Megyaszó pincék  –református temető – Me-
gyaszó általános iskola étkező. Táv: kb. 20 km, szintemelkedés: kb. 100 méter.
Egyéb tudnivalók:
– Visszautazás a túra után különjárati autóbusszal.
– Gibártig autóbusszal utazunk.
– A túrán mindenki saját felelősségére indul.
– A túra során frissítővel szolgálunk Felsődobszán, és a célban.
– Javasolt felszerelés: bejáratott túrabakancs (túracipő), tartalék zokni, esőkö-

peny, kulacs víz, eü. csomag, sapka a nap ellen.
– Rossz idő esetén is elutazunk a megyaszói temetőbe és elhelyezzük a meg-

emlékezés virágait.
– Akik úgy döntenek, hogy Perétől, Felsődobszától, Szentistvánbaksától, nem

akarják folytatni az utat, azoknak megoldjuk az átszállítását Megyaszóra.
– A túrán való részvétel szándékát kérjük visszajelezni a szervezőknél!
Jó időt és kellemes túrát kíván mindenkinek a Sziget Alapítvány! Elérhetőség:
3900 Szerencs, Alkotmány út 31. Tel.: +36-30-903-4195.

ÚJ ÚTVONALON A KISS ATTILA EMLÉKTÚRA

MEGALAKULT A PETŐFI KLUB

A nyitórendezvényen a Bolyai iskola diákjai adtak műsort.
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A programsorozat reggel a Kossuth téren ta-
lálható Bocskai szobornál kezdődött, ahol a vá-
rosvezetők, képviselők, intézményvezetők és a
helyi 792.sz. Bocskai István Cserkészcsapat tag-
jai helyezték el a megemlékezés koszorúit. Ezt
követően a megjelentek átvonultak a reformá-
tus templomba, ahol Balázs Pál, református lel-
kipásztor mondott ünnepi beszédet. Az atya
kiemelte a politikai vezető nagy tetteit. Elhang-
zott, hogy az 1604–1606 között zajlott Bocs-
kai-felkelés örökre beírta Szerencs nevét a ma-
gyar történelembe. Balázs Pál beszédét köve-
tően a Rákóczi Zsigmond Református Két Ta-
nítási Nyelvű Általános Iskola és Alapfokú Mű-
vészeti Iskola diákjainak és tanárainak ünnepi
műsora következett. A program a Rákóczi-vár
színháztermében folytatódott, ahol ünnepi tes-
tületi ülés keretében adták át a város 2022-es
kitüntetéseit. „Szerencs Város Díszpolgára” ki-
tüntető címet adományoztak dr. Gál András
PhD. részére, Szerencs város társadalmi, gazda-
sági, kulturális fejlődése, hagyományainak
megőrzése érdekében végzett több évtizedes
kiemelkedő munkájáért. A képviselő az elisme-
rést egy későbbi időpontban veszi majd át. Dr.
Gál András 2019-ben vonult nyugdíjba a sze-
rencsi Bocskai István Katolikus Gimnáziumból,
ahol az azt megelőzőleg 38 évben dolgozott.
Vezetői képességein túl kiváló szakember is,
akinek szenvedélye a geográfia. Földrajzi tudo-
mányos munkásságát számos szakkönyv írása,
tudományos konferenciák szervezése bizonyít-
ja. Közéleti szerepét mutatja, hogy 32 éve a vá-

ros képviselő-testületének tagja. „Pro Urbe
Szerencs” kitüntetést adományoztak Schlosser-
né Báthory Piroska részére a város közéletében
végzett kiemelkedő teljesítményéért. A mű-
vésztanár grafikusként és festőként tevékeny-
kedik. Kiállítást, tábort szervez „Szerencsi Kép-
zőművész Stúdió” néven. Sokat tett és tesz a
közösségért, elszánt, odaadó és kitartó szer-
vező. Az „Öreg a Nénikéd” nyugdíjas klub ala-
pító tagja. „Szerencs Város Közszolgálatáért”
kitüntetést vehetett át Lévai Ferencné a város
közéletében elért kimagasló, társadalmi tevé-
kenységéért. Lévai Ferencné 1979. december
6-tól a város egészségügyi alapellátásában
dolgozik. Kezdetben fogorvos mellett, illetve
háziorvosi körzetben, majd 1983. január 1-jétől
az akkor újonnan megszervezett és beindított
házi gyermekorvosi körzetbe került, és azóta is
folyamatosan immár 38 éve ugyanabban a
gyermekorvosi rendelőben, ugyanazzal az or-
vossal dolgozik. Munkáját lelkiismeretesen és
nagy odaadással végzi. Szintén „Szerencs Vá-
ros Közszolgálatáért” elismerésben részesült
Szaniszlóné Tóth Ágnes. Sokan ismerik a vá-
rosban, hiszen állandó résztvevője rendezvé-
nyeknek. Aktív tagja több közösségnek és a
Református Nőszövetségnek. Több évtizeden
keresztül készítette és árusította a piacon lán-
gosait. „Szerencs Város Tiszteletbeli Polgára”
kitüntető címet vehetett át professor emeritus
dr. Hanusz Árpád, a város értékeinek megőrzé-
sében, hagyományainak továbbvitelében vég-
zett kiemelkedő, önkéntes, társadalmi tevé-

kenységéért. Dr. Hanusz Árpád a Nyíregyházi
Egyetem tanszékvezetőjeként szoros kapcso-
latot ápol Szerenccsel és a gimnáziummal. Te-
vékeny résztvevője és írója volt a „Szerencs
monográfia” könyv szerkesztésének. Segítette
a gimnáziumban megrendezett országos föld-
rajzi konferenciák sikeres lebonyolítását. A
Nyíregyházi Egyetemen mindig támogatta a
szerencsi fiatalokat, s az intézmény földrajz
szakos diákjainak mindig városunkat jelölte ki
terepgyakorlatra, ezzel is népszerűsítve a kör-
nyéket. Szintén „Szerencs Város Tiszteletbeli
Polgára” elismerésben részesült Laco Ápád a
rozsnyói magyar gimnázium igazgató-helyette-
se, és a Rozsnyó NB I. kosárlabda csapat edző-
je. Rózsnyó és Szerencs kulturális, valamint ba-
ráti kapcsolatainak elmélyítésében jelentős
szerepe van. Mint a gimnázium egyik vezetője
évtizedek óta tevékenykedik azon, hogy a Fel-
vidék szép városában megmaradjon a magyar
nyelvű oktatás. Minden évben ellátogat váro-
sunkba, és szervezi a szerencsi rozsnyói diákok
kölcsönös látogatását a két város között. Dí-
jazták továbbá az országos megmérettetése-
ken kimagasló eredményeket elért fiatal spor-
tolót Fábián Léna, súlyemelőt. 2021-ben Len-
gyelországban rendeztek a 15 és 17 év alattiak
részére a Súlyemelő Európa Bajnokságot. A 23
fős magyar küldöttség tagjaként az országot
és városunkat képviselve a serdülő korosztály
76 kg-os súlycsoportjában az előkelő negyedik
helyezést érte el. Szintén tavaly rendezték meg
Tamásiban az U15 és U17-es Országos Bajnok-
ságot, ahol országos bajnoki címet szerzett. A
város vezetése nem csak a sportolónak, hanem
edzőinek Fekete Diánának és Morvai Zoltánnak
is köszönetet mondott az eredményes felkészí-
téséért. A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Ke-
reskedelmi és Iparkamara Küldöttgyűlése „Her-
mann Lajos Kamarai Díj Szerencs” díját 2007-
ben helyi kezdeményezésre alapította. Ebben
az évben az elismerést Kiss Lajos női-férfi fod-
rászmester nyerte el. Kiss Lajos tősgyökeres
szerencsi fodrászcsaládba született, ami a ké-
sőbbiekben meghatározta jövőjét. Fodrász üz-
letét 1971 szeptemberében indította el, 1980-
ban megszerezte a mestervizsgát. A szakma
hazai legjobbjaitól tanult, többek között a nem-
zetközi hírű Hajas László volt az oktatója. Szak-
mája a hobbija is, amit immár a nyugdíj mellett
55 éve végez. Kedvenc időtöltése a horgászat.
Aktív szerepet vállal a helyi horgász egyesület-
ben, ahol több tisztséget betöltött, napjaink-
ban halőrként is tevékenykedik.

VÁROSI ÜNNEPNAP KITÜNTETÉSEKKEL
Szerencs Város Önkormányzata 1998 óta minden évben megünnepli Szerencs Város Napját április 20-án, emlékezve
arra, hogy 1605. április 17-20 között itt tartottak országgyűlést, amin Bocskai Istvánt Magyarország fejedelmévé
választották. A képviselő-testület hagyományosan a város napján adja át a kitüntetéseket azoknak, akik az elmúlt
években hozzájárultak a település gazdasági, társadalmi és szellemi életének fejlődéséhez. 

Sokan elfogadták a képviselőtestület invitálását az ünnepi alkalomra.
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Az eseményen a művészeket és a megjelente-
ket Mezei Marianna, a Szerencsi Művelődési
Központ és Könyvtár igazgatója köszöntötte,
majd Gulyás Levente a Premier Művészeti Szak-
gimnázium és Alapfokú Művészeti Iskola tanu-
lójának gitárjátéka következett. Ezt követően
Nyiri Tibor, Szerencs város polgármestere beszé-
dében az alkotók munkáit méltatta. Mondan-
dójában kiemelte Schlosserné Báthory Piroska
személyiségét és munkásságát, aki összefogja
és igazgatja a tehetségeket. Ezt követően a ki-
állítás szervezője Schlosserné Báthory Piroska
lépett a mikrofonhoz, aki röviden bemutatta a
Szerencsi Képzőművészeti Stúdiót. Elhangzott,
hogy a műhelyfoglalkozásokat 2017-ben kezd-
ték, jelenleg 12 tagja van a közösségnek. A ki-
állításra az alkotók a legjobb műveiket hozták
el, amik többsége akvarell, grafit és olajfesték
technikával készült. A tárlat több héten keresz-
tül díjmentesen megtekinthető a Szerencsi Mű-
velődési Központ és Könyvtár nyitvatartási ide-
jében. A Szerencsi Képzőművészeti Stúdió tag-
jai: Dr. Berecz Anna, Bodovics Ferencné Margó,
Budai Lajos, Ficsor Györgyné Kati, Hars Anna,
Herczeg Jánosné Gizike, Jávorkai Jánosné Gizike,
Kunder Gyula, Molnár Tiborné Erzsike, Molnár
Lukács Gabriella, Perecsi Enikő, Takácsné Kovács
Katalin. A kiegészítő programsorozat április 20-
án a Rákóczi-vár gyermekkönyvtárában folyta-
tódott, ahol nemzetközi rejtvényfejtő találkozót
szerveztek. A résztvevőket Nyiri Tibor, Szerencs
város polgármestere és Koncz Zsófia, a térség
országgyűlési képviselője köszöntötte. A pol-
gármester beszédében elmondta, hogy nagy
öröm, ha versenyek öregbítik a város hírnevét.
Koncz Zsófia sok sikert kívánt és szerencsi cso-
koládéval kedveskedett a nevezőknek. A beszé-

deket követően Skorván József, a Szerencsi Lo-
giklub elnöke ismertette a versenyszabályokat,
majd kezdetét vette a barátságos megmérette-
tés, amelyre a határon túlról is érkeztek. Az ese-
mény végén a versenyzők oklevéllel és ajándé-
kokkal távoztak. A folytatásban április 22-én a
szerencsi Kulcsár Anita Sportcsarnokban ren-
dezték meg az I. Szerencsi Ovis Sportnapot. A
szabadidős programon különböző játékos és
ügyességi feladatokat kellett teljesíteni. Az ese-
mény remek hangulatban telt, a gyermekek és
szüleik önfeledten szórakoztak. Az este kastély-
koncertet rendeztek a Rákóczi-vár színházter-
mében. Az eseményen Giovanni Bononcini:
When Saul Was King című angol barokk kórus-
mű dallamai csendültek fel. A fellépők között
volt a Hassler Énekegyüttes (Miskolc), Művelő-
dési Háza Kamarakórusa (Sárospatak), Lavotta
János Kamarazenekar (Sátoraljaújhely, művésze-
ti vezetője Dombóvári János) és a Hegyalja Pe-
dagógus Kórus (Szerencs). Közreműködők: Dö-
mötör Emőke (szoprán), Szabó Péter (tenor),
Kovács Eszter (alt). Az est karnagya Sándor Zol-
tán volt. Az eseményt a Miskolci Kórusfesztivál
Alapítvány támogatta. Közösségi kerékpározá-
son április 23-án délelőtt rövidebb 13 kilométe-
res szakaszon Szerencs kerékpárútjain tekertek
a bringások, majd délután a 27 kilométeres tú-
rára indultak a résztvevők. A Rákóczi-várban
kézműves foglalkozáson a gyermekek különbö-
ző tavaszi témájú és Bocskai kitűzőket készítet-
tek a Rákóczi-vár, gyermekkönyvtárában. Az es-
te kezdetét vette a koncertnap. A fellépők kö-
zött volt: CC116, Star Deluxe, Groovehouse és Dj
Szücsi. Másnap reggel kezdetét vette az I. Vá-
rosnapi Futóversenyt. A Rákóczi-vár belső ud-
varán a résztvevőket Nyiri Tibor, Szerencs város

polgármestere köszöntötte, aki jó sportolást és
kitartást kívánt a futóknak. Ezt követően egy
rövid bemelegítést követően elrajtoltak a legki-
sebbek, majd őket követték a többi korcsoport
indulói. Az óvodások egy kört tettek meg a vár
körül, a 10 év alattiak (alsó tagozat) 1,25 km, a
10-14 évesek (felső tagozat) 2,5 km, a 15-18 év
közöttiek (középiskola) szintén 2,5 km, míg vé-
gül a nyílt korcsoportosok 5,5 kilométert futot-
tak már a belvárost is érintve. A verseny ideje
alatt egy jótékonysági adakozást is tartottak. A
jólelkű adakozók állateledellel támogatták a
Szerencsi Kóborkák Állatvédő Alapítványt. Az
eseményen részt vettek a Nordic walking cso-
port tagjai is, akik erre az alkalomra külön pó-
lókat és botokat kaptak ajándékba a város ön-
kormányzatától. Az sportesemény több mint
százan neveztek. A végeredmények: Ovis lány
korcsoportban 1. Szepesi Eszter, 2. Szentirmai
Anna, 3. Kiss Sára Zoja. Ovis fiú korcsoport: 1.
Szőke Bálint, 2. Kartalin Zente, 3. Nagy Dominik.
Alsó tagozatos lány korcsoport: 1. Csikai Hanga,
2. Müller Blanka, 3. Erdei Emma. Alsó tagozatos
fiú korcsoport: 1. Kiss Orosz Imre, 2. Szemán
Kende, 3. Nagy Olivér. Felső tagozatos lány kor-
csoport: 1. Takács Tímea, 2. Lukács Zsófi, 3. Ko-
nyári Kinga. Felső tagozatos fiú korcsoport: 1.
Sárándi István, 2. Szakál Dániel, 3. Takács Áron.
Középiskolások korcsoport: 1. Czakó Eszter, 2.
Novák Panni, 3. Kiss Réka. Nyílt kategória 18 év
alatt: 1. Szabó Tamás, 2. Czakó Regő, 3. Orosz
Kristóf. Nyílt női korcsoport: 1. Madarász Rebe-
ka, 2. Gavalla Kulcsár Judit, 3. Endrészné Nagy
Renáta. Nyílt férfi korcsoport: 1. Kohári Szabolcs
Gábor, 2. Gábor Dávid, 3. Farmosi Imre. A prog-
ramsorozat délután a Trio á la Kodály, térzene
jazz koncertjével ért véget.

Kicsik és nagyok is rajthoz álltak a futóversenyen.

Szerencs Város Napja kiegészítő programsorozatai hat napon keresztül tartottak. Az események a Szerencsi Képzőmű-
vészeti Stúdió tagjainak alkotásaiból válogatott kiállítással vette kezdetét április 19-én Rákóczi-vár árkád termében.

SPORT, SZABADIDŐ, KULTÚRA
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Az ütemtervet tartva haladnak a 37. sz. számú
főút Gesztely – Szerencs közötti szakasz négy-
sávossá bővítésének munkálatai. A tavalyi év-
ben a közlekedők a két település között a meg-
lévő, bal pályán haladhattak, amíg az új kétsá-
vos jobb pályát építette a kivitelező. A munká-
latok március 28-án abba a fázisba értek, hogy
a közlekedőket az újonnan megépült jobb pá-
lyára terelték át a Gesztely és az újharangodi
csomópont közötti szakaszon, illetve a takta-
harkányi és a bekecsi csomópont közötti 3 km-
es szakaszon, ezzel egyidőben a 37. sz. főút –
Bekecs, Béke út körforgalmi csomópontban 3
ágú jelzőlámpás forgalomirányítást építettek ki,

ahol azóta váltakozó irányban engedik a forgal-
mat, így a kivitelező megkezdhette a meglévő
bal pálya felújítását. A szakasz munkálatai az
említett bal oldal profilmarásával, szélesítésével
és a vízelvezetés kiépítésével folytatódik. Gesz-
tely és Hernádkak között turbókörforgalommá
(többsávos) építik át a jelenlegi hagyományos,
egysávos körforgalmat, amely így jelentősen
nagyobb forgalmat tud majd átereszteni. Ezen
kívül három egysávos körforgalom épül: az új-
harangodi, a Taktaharkány – Legyesbénye és a
bekecsi csomópontban. Koncz Zsófia, a térség
országgyűlési képviselője a sajtótájékoztatón
elmondta, hogy a 37-es főút 2×2 sávossá bőví-

tése terén mérföldkőhöz érkeztünk. Hiszen már
az első 7 km-en megkezdődött a forgalom át-
terelése. – Ez egy rendkívül leterhelt és forgal-
mas útszakasz, a bővítés után sokkal kevésbé
lesz balesetveszélyes. A munkálatok gyorsan és
határidőre történnek – mondta a képviselő.
Nyul Zoltán, a Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő
(NIF) Zrt. beruházási vezérigazgató-helyettese
beszédében kiemelte most tartanak az érdemi
kivitelezési munkák felénél. – A biztonságot fo-
kozó megoldások közül érdemes kiemelni a kö-
zépső elválasztást. Szinte a teljes hosszban
fényvédő hálóval ellátott, két külön oszlopsorra
kihelyezett szalagkorlát segíti majd a biztonsá-
gos közlekedést, hét kilométeres szakaszon pe-
dig úgynevezett Bluesystem közúti visszatartó
rendszert (sodrony korlát) létesítenek, amely
ilyen hosszúságban Magyarországon eddig még
nem épült – hangsúlyozta a vezérigazgató-he-
lyettes. Palkovics László, innovációs és techno-
lógiai miniszter beszédében kiemelte: a kor-
mány célja, hogy minden megyei jogú várost
bekapcsoljanak a gyorsforgalmi hálózatba,
hogy bármely településről legfeljebb fél órán
belül kényelmesen el lehessen jutni négysávos
útra. A forgalmat a március 28-ai sajtótájékoz-
tató után átterelték az újonnan épült jobb pá-
lyára. A tervek szerint májusban már végig,
azaz Gesztelytől Szerencsig az új útpályán köz-
lekedhetnek az arra járók. A kopóréteg építése
várhatóan augusztus végén kezdődik, ekkor
várhatóak az újabb forgalomterelések.

TARTJÁK AZ ÜTEMTERVET A KIVITELEZŐK

A 37-es számú főút négysávosítási munkálatai folyamán a Zemplénkő
Kft. kivitelezési szakaszán a cég tájékoztatása szerint a Bekecs, Takta-
szada útcsatlakozás helyén kiépítésre kerülő körfogalmi csomópont okán
2022. április 19-én ideiglenes forgalmi rend kerül bevezetésre, mely során
a felhajtás a 37-es főútról és a főútra Bekecs felé és felől nem lesz lehet-
séges. Az ideglenes forgalmi rend előreláthatólag 2022. július közepéig
lesz érvényes, ezt követően a forgalom a már megépült új csomópontban
tud haladni. A Zemplénkő továbbá tájékoztatásul közli, hogy várhatóan

május elején a gesztelyi terelőutat is forgalomba helyezik, mivel ekkor
kezdődnek meg a turbókörforgalom építési munkái, melyek a tervek sze-
rint 2,5 hónapig tartanak majd. Ugyanebben az időben a taktaharkányi
csomópontban is terelőútra terelik a forgalmat, ekkor lezárásra kerül a
bekecsi ág. Az újharangodi és a taktaharkányi csomópont között a köz-
lekedők továbbra is a fejlesztés előtt meglévő bal pályán közlekedhetnek
május közepéig. A Zemplénkő Kft. kéri a szíves megértésüket és türel-
müket a kivitelezés folyamán kialakuló kellemetlenségekről. 

TÁJÉKOZTATÁS AZ ÚTLEZÁRÁSOKRÓL

Az első 7 kilométerre már átterelték a forgalmat.
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Jubileumi 50. évét ünnepelte március 26-án a
Szerencsi SZC Műszaki és Szolgáltatási Techni-
kum és Szakképző Iskola (ismertebb nevén az
egykori 118. számú Ipari Szakmunkásképző In-
tézet). A koronavírus-járvány miatt az ünnep-
séget egy év csúszással rendezték meg. A Rá-
kóczi-vár színháztermében megtartott esemé-
nyen a megjelenteket Csider Andor igazgató
köszöntötte. Beszédében elhangzott, hogy 1971
óta eltelt 50 év kötelez. Az iskola ugyanis eb-
ben a tanévben ünnepli önállóvá válásának öt-
venedik évfordulóját. Az intézmény volt és je-
lenlegi tanári gárdájára továbbá a több tízezer
szakképzett fiatalra méltán lehet büszke a vá-
ros.  Bobkó Géza, Szerencs város alpolgármes-
tere kifejtette, hogy az intézmény szerves ré-
szét képezi a város lüktető életének. Minden
éven olyan szakképzett fiatalok hagyják el az
iskolát, amelyre a magyar gazdaságnak égető
szüksége van. – A diákság elsődleges feladata,
hogy jó szakmát tanuljanak, amivel megélhe-
tésüket biztosítják. Ebben az iskola példát mu-
tat, hiszen olyan új képzéseket indítanak, ame-
lyekre nagy igény van a munkaerőpiacon –
hangsúlyozta az alpolgármester. Koncz Zsófia,
a térség országgyűlési képviselője beszédében
a kormány terveiről beszélt. – Az elmúlt idő-
szakban a kormány átalakította a szakképzést,
továbbá bevezették az ösztöndíjrendszert. Azt
szeretnénk, hogy a kereslet és kínálat egyen-
súlyba kerüljön. Fontos, hogy a helyi vállalko-
zások olyan fiatalokkal találkozhassanak, akikre
a munkaerőpiacon szükség van. Ezért vezettük
be a duális képzést, amely egyaránt előnyös a
vállalkozóknak és a fiataloknak egyaránt – fűz-
te hozzá a politikus. A beszédeket követően a
diákok táncos-zenés műsora következett, majd
díjazták a legjobb tanulókat és sportolókat. A
titkos szavazáson az év tanárának Sárossy Edit
pedagógust választották. Az ünnepség végén

a tanárok és diákok közösen fogyasztották el
az alkalomra készített tortát. Az iskola 1971-
ben önállósodott, új épületben összesen hat
tanteremmel. A neve ekkor 118. sz. Ipari Szak-
munkásképző Intézet, igazgatója Bánhegyi
Gyula. Az 1972/73-as tanévben az intézmény
172 tanulója 10 féle szakmát tanulhatott. Leg-
népszerűbbek az autószerelő, fodrász és laka-
tos csoportok voltak. Illetve kuriózumként
egyedül a megyében itt oktatták a kádár szak-
mát. Az 1978-1990-es években az iskolának új
igazgatója lett Urbán Tibor személyében. Az
1978/79-es tanévben már 458 tanulója és 27
tanára volt az iskolának, majd ez a szám folya-
matosan nőtt és az 1989/90-es tanévre elérte
a 637 főt, a pedagógusok száma pedig meg-
haladta a 30-at. Az intézmény infrastruktúrája
is változott. 1983-ra elkészült az épület új
szárnyrésze, amelyben 5 tanterem, könyvtár és
új tanári kapott helyett. A bővítéssel együtt
megtörtént a központi fűtés bevezetése is.
Megjelentek a tanítást segítő korszerű eszkö-
zök, 1985-ben az országban elsők között ka-
pott az iskola számítógépeket. A gyakorlati ok-
tatás tanműhelyekben, nagy állami vállalatok-
nál, és magán kisiparban történt. A gyakorlati
helyek közül a Szerencsi Cukorgyár, a DIGÉP he-
lyi gyáregysége, és az AFIT Autójavító Vállalat
játszott fontos szerepet. A 90-es években új ki-
hívás elé állították az iskolát. A legfontosabb
oka az volt, hogy az intézmény fő profilját meg-
határozó ipari jellegű szakmák elvesztették a
vonzerejüket, ráadásul ekkor sorra zártak be a
régióban a veszteséges üzemek. Az iskola lét-
száma a nehézségek ellenére is tovább nőtt és
1991-ben elérte a 705 főt. 1993-ban fontos
döntés született. Az intézmény engedélyt ka-
pott érettségivel is végződő középiskolai kép-
zés beindítására, a név 118. sz. Ipari Szakmun-
kásképző Intézet és Szakközépiskola lett. 1996-

ban új igazgató, Héring István került kinevezés-
re. A 25. jubileumi évben a suli új neve Szerencsi
Szakmunkásképző és Szakközépiskola volt. Eb-
ben az időszakban készültek a Nemzeti Alap-
tantervre (NAT) épülő új helyi tantervek. 1998.
szeptemberétől teljesen új vezetés kezdte a
tanévet, Atanaszov Vilmos irányításával. Meg-
kezdődött az Országos Képzési Jegyzék (OKJ)
rendszerű képzés. Ebben az időszakban adta át
a város a volt Hunyadi János Általános Iskola
épületét. 2001-ben jelentős változás történt, a
fenntartó a B.-A.-Z Megyei Önkormányzat lett,
az elnevezés Szerencsi Szakképző Iskolára mó-
dosult. 2009-ben Atanaszov Vilmos nyugdíjba
vonult, az új igazgató Takács József lett. Meg-
bízatása csak rövid ideig tartott, átmeneti ve-
zetéssel a fenntartó Jászay Zoltánt bízta meg.
2010-ben ismételten új vezetőt köszönthettek
Kovács Julianna személyében. A 2011/2012-es
tanévben fontos változás történt, a Tokaj Me-
zőgazdasági Iskola tagintézményé vált. A név
is módosult, Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei
Önkormányzat Szerencsi Szakképző Iskola és
Kollégiumra. A tanulói létszám közel 1000 fő. A
2015/2016-os tanévtől ismételten új fenntartója
lett az intézménynek a Szerencsi Szakképzési
Centrum. A 2016/2017-es tanévtől a szakközép-
iskola elnevezésből szakgimnázium, a szakisko-
lából szakközépiskola lett. Az új név Szerencsi
SZC Műszaki és Szolgáltatási Szakgimnázium és
Szakközépiskola. Az érettségit adó szakgimná-
ziumban szépészeti, informatikai képzés volt. A
2019/2020-as tanévben a szépészeti ágazatban
a fodrász képzés mellett elindult a kozmetikus
képzés, valamint egy új ágazat, a közlekedés-
gépész, ezen belül az autószerelő szakma. A
szakközépiskolai képzésben megjelent egy új
szakma, a hegesztő. 2020. június 30-án Kovács
Julianna igazgatónő nyugdíjba vonult, a
2020/2021-es tanévre Jászay Zoltán volt a ve-
zető. 2020-ban ismételten jelentős változások
voltak. Megjelent az új szakképzési törvény. Az
iskola dolgozói már nem közalkalmazottak, ha-
nem a Munka Törvénykönyve alá tartozó mun-
kavállakók lettek. A tanár elnevezés oktatóra
változott. A szakgimnázium technikumra, a
szakközépiskola szakképzőre változott. Beve-
zetésre került egy új és jobb ösztöndíjrendszer,
valamint a duális képzés. 2021-től az intézmény
új vezetője Csider Andor. A főállású oktatók
száma jelenleg 35 fő, az óraadóké 13 fő, továb-
bá 12 irodai és technikai dolgozó segíti az ok-
tatást. Mindkét épületrészben az elmúlt évek-
ben jelentős energetika korszerűsítés történt.
Az iskolában többek között jelenleg olyan ke-
reset szakmákat lehet tanulni mint: fodrász,
kozmetikus, autószerelő, informatikai rendszer-
üzemeltető, édességkészítő, divatszabó, aszta-
los, hegesztő és villanyszerelő.

Az iskolai diákjai, pedagógusai, egykori vezetői és alkalmazottai együtt ünnepeltek.

AZ ÖTVEN ESZTENDŐ KÖTELEZ
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A főhomlokzat közepén egy elegáns lépcsőn ju-
tunk be a fő tömegből kiálló előcsarnok-veran-
dába. Az „U” alaprajzú épület szimmetrikus ki-
alakítású, a bejárat mellett jobbra és balra négy-
négy ablakkal, melyekből az oldalsó és a hátsó
homlokzatokon is még sok hasonló található.
Az elegáns villa eklektikus stílusban épült,
amely az antik római-görög építészet alapjaira
támaszkodó, de azt szabadon formáló építésze-
ti karaktert mutat. A homlokzati díszek egyfajta
történelmi rendben épülnek egymásra: a lába-
zat faragott kőlapokat imitál vakolat kvádere-
zéssel, a vízszintesen futó vakolatpárkányok az
egykori profilos kőlapokat utánozzák, az abla-
kok körül és fölött megjelenő díszítések fara-
gott kő keretezést jelenítenek meg, a főbejárati
nyílások tetején ráadásul egyenes és íves kis
timpanonokkal megfejelve.
A homlokzatot lezáró főpárkány fölött egyszerű
és rendezettséget sugalló tető épült cizellált bá-
dog szellőzőkkel és sok díszes kéménnyel. A régi
képeslapon még az is látszik, hogy a tetőfedés
az építéskor fazsindellyel készülhetett, az éle-
ken szépen átforduló sorokkal. Ez a fedés akko-
riban még elterjedt volt Hegyalján is, hiszen a
Felvidékről az alkalmas faanyag könnyen elér-
hető és olcsó volt. Az épület alaprajza a korabeli
hivatali épületek szisztémáját követi, a három
külső homlokzat felé, és az „U” alak végein
vannak az irodák, a főbejáratnál középen a váró
helyiség és a fő fogadószoba lehetett, a hátsó
homlokzatokon pedig a közlekedők és a kiszol-
gáló helyiségek voltak.

Én magam 1987-ben találkoztam először az
épülettel, amikor a Városi Tanács működött
benne, a Tanácselnök elvtárs irodájával, a tit-
kársággal, és egyéb helyiségekkel. Akkori meg-
jelenése és alaprajzi kialakítása teljes mérték-
ben tükrözték a kor és az előírt ideológia jel-
lemzőit: minden a feje tetejére volt állítva. A be-
járat a főhomlokzat helyett az eldugott hátsó
udvar felől volt egy acél portálon keresztül, míg
az eredeti elegáns bejárat helyén egy kis ajtó
vezetett az irattárba. A homlokzati díszek nagy
részét az előző évtizedekben leverték, az épület
csupaszon árválkodott az elhanyagolt parkban,
hirdetvén a „múltat végképp eltörölni” szemlé-
let diadalát.
A felújítás és kollégiummá alakítás éppen 30
évvel ezelőtt, 1992-ben készült el, nagyjából
az épület száz éves születésnapjára (építész
tervezők: Tusnády Zsolt és Salamin Ferenc). A
rekonstrukció során az eredeti állapothoz leg-
jobban hasonlító megoldásokat kerestünk, a
nem létező homlokzati elemeket az említett

képeslapok elmosódott részleteit vizsgálva
terveztük meg. Lebontottuk az igénytelen tol-
dalékokat és átalakításokat, helyreállítottuk a
kváderes lábazatot, a profilos párkányokat és
ablakkeretezéseket, továbbá készült egy üve-
gezett veranda is az udvar felől, mely a közös-
ségi tér bevilágítását szolgálja. Az elegáns be-
járati lépcsőt is visszaállítottuk, a kőlapokkal
fedett mellvéddel együtt, és a bejárati ajtó fölé
bekerült az egykori kovácsoltvas, üvegezett
előtető is. Az épület alaprajzi rendszerét is
helyreállítottuk, kifelé a nagyobb termek (há-
lók) kerültek, a hátsó oldalra a kiszolgáló he-
lyiségek (mosdók, teakonyha stb.), középre
pedig az előcsarnok, a galériás lépcsőtér és a
közösségi termek. A tetőtér beépítése hasonló
rendben történt, az eredeti tetőszerkezetet a
lehető legjobban megtartva. A főépület ismét
teljes pompájában állt, az egykori praktikus
alaprajz lehetőséget teremtett egy teljesen
más jellegű funkció befogadására is. A főépü-
let mellett a két melléképület is megújult ak-
kor, tornácot és új tetőt kapott a konyha és ét-
kező épület, valamint a gépészti és iroda-
szárny is.
Az elmúlt években ismét átalakították, felújítot-
ták a kollégium három épületét, amely a szük-
séges burkolatcserén, mosdók építésén, gépé-
szeti korszerűsítésen túl, a jelenlegi tervezők jó-
voltából néhány műszakilag vitatható megol-
dást is tartalmaz (homlokzati hőszigetelés, mű-
anyag homlokzati díszek, rendezetlen napelem
elhelyezések). 
Az épület azonban sokat kibír, húsz vagy har-
minc év múlva egy újabb felújítás során a mos-
tani hibákat is ki lehet javítani, egy remélhető-
leg fejlettebb és érzékenyebb gondolkodás
eredményeként, Szerencs és a magyar építészet
magas színvonalának bizonyságára. 

Salamin Ferenc

Sok régi szerencsi képeslapon szere-
pel ez a jelenleg kollégiumnak hasz-
nált épület. Az 1800-as évek végén
épülhetett, és alapvetően egy gazda-
gabb tisztviselő villájának nézné az
ember, ha nem lenne megnevezve a
ház a képeslapok felső sarkában.

SZOLGABÍRÓI HIVATAL



A harminchetes négysávosítása miatt április 21-től nem
lehet felhajtani Bekecs irányából a főútra (és lehajtani sem
ebbe az irányba), ezért egyes járatoknál 2022. június 20-
ig kimaradnak a községben megállóhelyek (Táncsics Mi-
hály utca, Posta, Bekecs alsó). Az autóbuszok Szerencsen
a Malom megállóhelytől a – Vörösmarty utca – Csalogány
utca – MOL-kút terelt útvonalon közlekednek, ahol ezért
több helyen Megállni tilos! jelzőtáblák kerültek kihelyezés-
re. A forgalmi rend ideiglenes változtatása miatti kellemet-
lenségért a VOLÁNBUSZ kéri az utazók megértését és
gépjárművezetők fokozott figyelmét.
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Szerencsére mindig vannak a társadalmunkban olyan önzetlen emberek, akik – ha
lehetőségük nyílik rá – támogatják azokat a közszolgáltatásokat, melyek másokat,
illetve sok embert érintenek. Ilyen terület az egészségügy is. Városunkban pedig van
olyan polgár, aki bár névtelenül, de önzetlenül nyújt anyagi támogatást a jobb egész-
ségügyi ellátás fejlesztése érdekében. Köszönetünket és hálánkat szeretnénk kifejezni
– mind városunk lakosai, mind a betegek és az egészségügyi dolgozók nevében –
adományozóknak azért a 2 millió forint pénzadományért, amit a Szántó J. Endre Egye-
sített Szociális és Egészségügyi Intézet (ESZEI) rendelőintézetnek nyújtott. Köszönjük,
hogy ránk esett a választása és lehetőségünk nyílt már régóta tervezett orvosi mű-
szerek (pl.: dermatoscope, artroscope, továbbá számos orvosi eszköz) beszerzésére,
amivel a mindennapos orvosi munkánkat megkönnyítve lényegesen hozzájárulnak a
betegellátás színvonalának emeléséhez és a betegbiztonság növeléséhez. Tisztelettel:
Dr. Bobkó Géza, igazgató főorvos és Dr. Tarr Tünde, orvosigazgató

KÖSZÖNET AZ ÖNZETLEN TÁMOGATÁSÉRT

Ideiglenesen megállni tilos táblák is kihelyezésre kerültek.

TERELT ÚTVONALON AZ AUTÓBUSZOK

A TOP-3.1.1-16-BO1-2017-0004. "Fenntartható települési közlekedés-
fejlesztés, kerékpárút bővítés és korszerűsítés, kerékpárforgalmi léte-
sítmény kijelölése, útvonal kialakítása, a kerékpáros közlekedés felté-
teleinek közlekedésbiztonságának javítása célú fejlesztés Szerencs vá-
rosában" elnevezésű projekt keretében meghatározott szemléletfor-
málás keretében Szerencs Város Önkormányzata április 23-án Mozdulj

Szerencs! elnevezéssel közösségi kerékpározásra invitálta a város la-
kóit. A Szerencsi Turisztikai Központ és Kerékpárkölcsönzőből férfi,
női és gyermek bicajt térítésmentesen a sportolók rendelkezésére bo-
csájtott. A résztvevők összesen két útvonal közül választhattak. A rö-
videbb 13 kilométeres szakasz kifejezetten a kezdőknek és Szerencs
kerékpárútjaira vonatkozott. A bringások reggel 10 órakor indultak el
Ondról az Andy Endre út kereszteződésétől. A csapat ezután az Ondi
út – Magyar utca (felső szakasza) – Ipari park (vissza) – Magyar utca
(alsó szakasza) – Rákóczi út – Fecskés (Dobó Katica utca) – Mező-
zombor (helység-névtábla forduló) haladt végig egészen a Rákóczi-
vár udvaráig. A bátrabbak délután a 27 kilométeres távra jelentkeztek,
amely már a település környékét érintette, magába foglalva Zemplén
gyönyörű tájképét. A kerékpárosok a Rákóczi-vár udvarán gyülekez-
tek. Az útvonal Szerencs, Ondi út – Ond – Rátka – Tállya (elágazás) –
Mád – Mezőzombor – Szerencs, Rákóczi-vár udvara volt. Az indulási
helyszíneken kerékpár gyorsszervíz is rendelkezésre állt a sportolók
biztonságára rendőrök és polgárőrök vigyáztak, az egészségügyi szol-
gálatot a szerencsi mentők biztosították. A közösségépítő sportese-
ményen a résztvevők számos tapasztalattal gazda-
godtak. Az indulás előtt Görcsös Lajos, a Sze-
rencsi Rendőrkapitányság közlekedésrendé-
szeti osztályvezetője ismertette a kerék-
pár kötelező felszereléseit és hívta fel
az indulók figyelmét a biztonságos bi-
cajozás szabályaira.

MOZDULJ SZERENCS! KERÉKPÁROS TÚRÁK

Madárcsicsergés, szép táj és családias légkör fogadta a kerékpáro-
sokat.



Mintegy 710 millió forintból újul meg a Szerencsi
Rákóczi Zsigmond Református Két Tanítási Nyel-
vű Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola
energetikai rendszere – jelentette be Palkovics
László (fotónkon), innovációs és technológiai mi-
niszter március 28-án az iskola udvarán. A mi-
niszter beszédében kiemelte, hogy a fejlesztéssel
az oktatási intézmény évente hétmillió forint üze-
meltetési és fenntartási költséget takarít meg.
Ezt követően Koncz Zsófia, a térség országgyű-
lési képviselője arra emlékeztetett, hogy az in-
tézményen kívül megújul a református gyüleke-
zeti ház és a templom is, az óvoda építése és az
idősek otthona korszerűsítése pedig folyamat-
ban van. Rácsok András, a Tiszáninneni Refor-
mátus Egyházkerület (TIREK), püspöki titkára be-
szédében elmondta, hogy a pénzösszegből töb-

bek között egy új kazánt vásárolnak, kicserélik a
nyílászárókat, napelemeket szerelnek a tetőre,

korszerűsítik a fűtést és világítást, továbbá hő-
szigeteléssel látják el az iskolát. Nyiri Tibor, Sze-
rencs város polgármestere hangsúlyozta, hogy
jó döntésnek bizonyult az, amikor az önkormány-
zat átadta az iskola működtetését az egyháznak.
Ehhez hozzátette: A felújítás előnyeit elsősorban
a diákok és tanárok fogják élvezni, akik idejük
nagy részét az intézmény falain belül töltik. Sze-
mán Ákos, a TIREK Presbiteri főjegyzője beszé-
dében kiemelte, hogy az iskola történetében ez
az eddigi legnagyobb és legjelentősebb beruhá-
zás, ami elsősorban a gyermekek javát szolgálja.
Befejezésként Ráczné Váradi Éva, az intézmény
igazgatója köszönetét fejezte ki a fenntartónak
a fejlesztéséért, majd elmondta, hogy a tanárok
a diákokkal közösen már izgatottan várják a be-
ruházással járó előnyöket.
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ENERGETIKAI KORSZERŰSÍTÉS
A RÁKÓCZIBAN

A fejlesztésről Palkovics László szólt.

Egyszerre, egy időben szólaltak meg a hang-
szerek 75 hazai zeneoktatási intézményben áp-
rilis 8-án, amelyhez a Szerencsi Rákóczi Zsig-
mond Református Két Tanítási Nyelvű Általá-
nos Iskola és AMI is csatlakozott. A szerencsi
oktatási intézmény egyike volt azok iskoláknak,
akik A ZeneVarázslat Mozgalom a „Híd Kárpá-
taljáért” segélyprogram mottójához kapcsolód-
va a Magyar Zeneiskolák és Művészeti Iskolák
Szövetségével, valamint a Magyar Református
Szeretetszolgálat együttműködésével országos
kezdeményezést indítottak a Kárpátalján élők
támogatására. A Rákóczi-vár színháztermében

az esemény Várnagy Andrea Liszt Ferenc-díjas
zongoraművész online nyitóbeszédével kezdő-
dött. – Az ember teremtésétől fogva a békére
vágyik. A békéről könnyebb beszélni, mint
megőrizni, és megteremtéséhez több erő kell,
mint a harchoz. Békességet építeni pedig csak
jóakarattal lehet. Hiszem, hogy a példaértékű
összefogás is ezt a jó szándékot jelképezi –
mondta élő videóüzenetében az ötletgazda.
Ezt követően 60 percen keresztül a szerencsi
zeneiskola növendékei és tanárai adtak mű-
sort. Az eseményen jelen volt és fuvolán ját-
szott Grinevics Anasztázia 7. osztályos kárpá-

taljai diák, aki korábban Ungváron járt iskolába.
A háború miatt jelenleg Legyesbényén lakik
nagymamájával. A fiatal kislány a segélykon-
cert végén elcsukló hangon beszélt a háború
borzalmairól, a rengeteg menekültről és a ki-
látástalanságról. Rövid felszólalásában könnyes
szemmel köszönte meg az önzetlen segítséget.
– Köszönöm a magyar embereknek és azok-
nak az országoknak, akik beengedik az ukraj-
nai menekülteket hazájukba, hogy ott éljenek.
Az ukrajnai emberek, gyermekek és mindenki-
nek a nevében köszönjük – hangsúlyozta Gri-
nevics Anasztázia. A Rákóczi iskola vezetősége
nem csak a segélykoncertre invitálta, hanem
azt is felajánlotta neki, hogy bármikor, ha kedve
támad elmehet a zeneiskolába gyakorolni. Az
esemény végén online zárszót mondott Ember
Csaba, Madách-díjas karnagy, a Magyar Zene-
iskolák és Művészeti Iskolák Szövetségének el-
nöke. – Lélektől lélekhez kívántunk szólni. Egy
muzsikus ezt nem teheti másként, mint a zene
erejével, mert ez nem csak összeköt, hanem
egyben felemel, ha kell vigasztal, s mindenki-
nek azt nyújtja, amitől szebb és jobb lesz az
élete. Ezen az estén test és lélek együtt segített
– mondta Ember Csaba. A zárszó után köszö-
netet mondott minden jólelkű adakozónak
Ráczné Váradi Éva, az iskola igazgatója és Ba-
lázs Pál, református lelkipásztor. A jótékonysági
esten csak Szerencsen több mint félmillió forint
adomány gyűlt össze, amit Magyar Református
Szeretetszolgálat segítségével juttatnak el a rá-
szorulóknak.

LÉLEKHÍD KÁRPÁTALJÁN ÉLŐK 
TÁMOGATÁSÁÉRT

A közönség vastapssal jutalmazta a gyyermekek és a pedagógusok műsorát.



hírekhírek MOZAIK10 SZERENCSI

A koronavírus-járvány miatt két év kihagyás
után Mizsó Richárd (fotónkon) nyerte az idei
Spisák Lajos Horgász Emlékversenyt, amit áp-
rilis 24-én rendeztek a szerencsi Homokos-tó-
nál. A néhai Spisák Lajosra példaképként te-
kintenek a helyi horgászok, a civil szervezet
egykori titkára több évtizeden keresztül meg-
határozó szerepet töltött be a sportág élet-
ében. Az idei bajnokságot is haltelepítés előz-
te meg, ez alkalommal négy mázsa ponty ke-
rült a tóba. A huszonöt nevező 8 órakor pisz-
tolylövésre indult, a résztvevők ekkor kezdhet-
ték meg az etetést és a szabályoknak megfe-
lelően egy horgos, úszós szerelékkel vágtak
neki a halfogásnak. A versenyzők bármilyen
csalit használhattak, többek között csemege-
kukoricával, csontkukaccal és kis méretű pel-
lettel próbálkoztak a pecások. Az idő nem
kedvezett a horgászoknak, reggel ugyanis hi-
deg időjárás és eső fogadta a versenyzőket. A
nagyobb halak nem akadtak horogra, így le-
ginkább – egy 3 kg-os pontytól eltekintve –
csak kisebb méretű példányokat fogtak a pe-
cások. A megmérettetés 12 órakor ért véget,
majd az összesítés után megszületett a vég-

eredmény. Felnőtt férfi kategória: 1. Mizsó Ri-
chárd – 7,47 kg; 2. Honfi László – 5,20 kg; 3.
Simkó Tamás – 3,90 kg; 4. Balogh Attila – 3,40
kg. Felnőtt női kategória: 1. Sashalminé Gabri-

ella – 1,20 kg. Ifjúsági kategória: 1. Tóth Mar-
cell 0,82 kg. A nyertesek ajándékutalványt
kaptak, amit beválthatnak egy helyi horgász-
boltban.

Az idei virágosítás során közel hatvanezer egy-
nyári növény kap helyet városszerte. A Szerencsi
Városgazda Nonprofit Kft-nél már megkezdőd-
tek a virágültetés előfeltételének számító mun-
kálatok. Bakos Béláné, a cég kertészeti vezetője
kérdésünkre elmondta, hogy a dísznövények
többségét minden éven magról nevelik. – Ez a

munkafolyamat október elejétől egészen febru-
ár végéig szinte folyamatos. Magról termesztett
növényből kb. ötvenötezret fogunk kiültetni.
Többek között: begóniát, petúniát, büdöskét és
nebáncsvirágot (ismertebb nevén pistikét). A
muskátlik többségét rendeljük, de ennél a nö-
vénynél is igyekszünk mi magunk hajtásdugvá-

nyokról évről évre minél többet nevelni. A frek-
ventált helyekre és az oszlopokra kb. 3 ezer tő
muskátli kerül – mondta el érdeklődésünkre Ba-
kos Béláné. Hozzátette: igyekeznek olyan növé-
nyeket összeválogatni, amik jól tűrik a szárazsá-
got és az erős napfényt. A kertészeti vezető
hangsúlyozta, hogy már szedett magokat is ül-
tetnek, hogy minimalizálják a kiadásokat. A csí-
rázási arány egészen jó kb. 75 százalékos, ezál-
tal ennyivel kevesebb magot kell rendelni. A nö-
vények többségét májusban helyezik ki. Az eny-
he, tavaszi időjárás azt is lehetővé tette a cég-
nek, hogy elvégezze az un. lemosó permetezést
az Aranka-tetőn lévő mandula ültetvényeken
és a közelben található szőlősben. A kórokozók
esetében a réz és a kén hatóanyagú készítmé-
nyek a legáltalánosabban elterjedtek, így a vá-
rosgazda dolgozói is ezt alkalmazták. A réz
nemcsak a gombás betegségek ellensége, ha-
nem egyben antibakteriális hatású is. A liszthar-
mat típusú gombák ellen a kén hatóanyag nyújt
megfelelő védelmet, mely az atkáknál gyérítő
hatással is rendelkezik. A metszéssel, a száraz
ágak, gallyak eltávolításával is jól haladnak a
dolgozók. A városgazda a szerencsi temetőben
is jelentős mennyiségű szemetet gyűjtött össze,
sok elburjánzott növényt távolított el, vagy vá-
gott vissza. A több száz éves sírkövek többsé-
gét is megtisztították az évtizedek alatt lerakó-
dott szennyeződéstől.

TAVASZI MUNKÁK A KERTÉSZETBEN

A városgazda dolgozói a lemosó permetezést is elvégezték.

Mizsó Richárd nyerte a horgászversenyt.

SPISÁK LAJOS HORGÁSZVERSENY
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Az akkor még jelentéktelen város egyszerre pél-
dátlan arányú fejlődésnek indult, jelentős hatást
gyakorolva a vonzáskörzetébe tartozó 29 dél-
zempléni településekre is. A Szerencsi Cukorgyár
a maga idejében Európa második legnagyobb
kapacitású gyára, az itt élőállított cukor minő-
sége kiváló, a Kárpát medence talán legjobbja
volt. A cukorgyár vezetői – hasonlóan a város
elöljáróságához – szintén jól döntöttek, amikor
1923-ban megkezdték a csokoládégyártást. A
szerencsiek, mint minden akkori cukorgyárban,
süveg alakban formázták a cukrot, amit lassan
felváltott a kockacukor, illetve a kristálycukor
előállítása. Így jött 1923-ban az az ötlet, hogy a
megüresedett üzemrészben csokoládét gyártsa-
nak: „a csokoládé iránt a kereslet annyira nagy,
hogy a gyárak nem tudják a szükségletet kielé-
gíteni, különösen a szerencsi csokoládé egyes
fajtáiban mutatkozik hiány” – írja a Magyar Ke-
reskedők Lapja (1924. szeptember 17. lapszáma.
Forrás: ritkanlathatotortenelem .blog.hu)
A szerencsi csokoládé köszönhetően a céltuda-
tos, hozzáértő irányításnak és szaktudásának,
nagyon gyorsan berobbant a köztudatba és a
szerencsiek második kincsévé vált. Az első a sze-
rencsi cukor lett, 2008-tól azonban sajnos soha

be nem gyógyuló sebként már csak, mint fájó
emlék. A város példátlan fejlődése a cukorgyár-
tással kezdődött, hazai és nemzetközi ismertsége
viszont összeforrt a csokoládéval. A szerencsi
csokoládé a kiváló minőség fogalmává vált,
büszkévé téve a szerencsieket, legyen az gyárban
dolgozó vagy városi lakó, aki szerető hozzáállá-
sával segítette, segíti a közösség fejlődését.
Az elődöknek köszönhető eredménynek a foly-
tatását vállaltuk, amikor 1996-ban létrehoztuk
a Szerencsi Bonbon Kft-t és kitűztük a célt: a
szerencsi édességgyártás eredményeinek (ter-
mékek) és titkainak (receptek) mentését, vala-
mint továbbfejlesztését. Az égieken kívül azok-
nak az ezreknek, akik az Árpád-hegyről drukkol-
nak nekünk, közéjük sorolva néhai Leskó Jánost,
Bara Lászlót, Koncz Ferencet, az élők közül pe-
dig mindenkinek, aki ebben a legelején még re-
ménytelennek tűnő vállalkozásban hitt, segített,
közreműködött vagy támogatott, minden sze-
rencsi nevében is fogadja szívből jövő köszöne-
temet. Munkánk nyomán a SZERENCSI CSOKO-

LÁDÉ, mint kiemelkedő nemzeti érték bekerült
a Magyar Értéktárba (2015).
Negyedszázados folyamatos fejlődés (egy kettő,
majd három telephellyé bővülés) és céltudatos
munkálkodás után 2022. március 23-án Szijjártó
Péter, külügyminisztertől átvéve egy 3200 négy-
zetméteres csarnokot mintegy 7000 négyzet-
méteres épületegyüttesre bővülve megterem-
tettük a feltételét annak, hogy „egy tető alatt”
és újra gyári szintre emelten gyártsuk az édes-
ségeket. Mi, bonbonosok, hírül adjuk a szeren-
csieknek és mondjuk a világnak, hogy van Sze-
rencsen csokoládé-, bővebben édességgyártás,
van csokoládégyár! A szerencsi édességgyártás
100 éves jubileumát 2023-ban büszkén, sikeres
megmentésének tudatában ünnepelhetjük
majd.
A 2022. március 23-ai esemény mérföldkő, mu-
tatja, hogy jó úton járunk. Mindent gyártunk,
ami a csokoládé-, drazsé- és cukorféleségek fo-
galomkörébe tartozik. Ezzel a lehetőséggel
(szakmai tudás, gépek, berendezések) Magyar-
országon jelenleg csak mi, szerencsiek rendel-
kezünk. Ez felelősség, ugyanakkor adottságot is
jelent a további fejlődéshez. Itt Szerencsen lét-
rehozhatjuk az édesipari termékgyártó szakem-
berképzés magyarországi bázisát. Olyan színvo-
nalú oktatást kell megvalósítani, ahol a tanulók
érettségivel járó szakmai képzést kaphatnak. A
megvalósítás feltételei adottak, ha jól szervez-
zük meg a képzést, Szerencs hírneve tovább erő-
södik. A megvalósításhoz elengedhetetlen a vá-
ros irányító összefogása mellett a Szerencsi
Szakképzési Centrum, a Szerencsi Műszaki Tech-
nikum és Szakközépiskola, és nem utolsó sorban
a gyakorlati oktatási helyet biztosítók elkötele-
zett hozzáállása. Utóbbiak közé természetesen
beletartozik a Szerencsi Bonbon Kft. 

Szerencs, 2022. április 7. 
Dr. Takács István, 

a Szerencsi Bonbon Kft. ügyvezetője

A nagyüzemi cukorgyártás 19. századi
létrejöttét követően a magyar édes-
ipar is fejlődésnek indult. Főleg nagy-
városokban jöttek létre édesipari gyá-
rak, egyedüli kivételt Szerencs jelen-
tett, ami az akkori szerencsi elöljáró-
ságnak volt köszönhető: több pályázó
települést (Sátoraljaújhely, Tokaj, Ti-
szalúc, Nagymihály) megelőzve gyor-
san döntöttek a cukorgyár fogadásá-
ról. Ezzel 1889-ben Szerencset elindí-
tották több mint 100 éves sikertörté-
netének útján.

AZ ÉLETHEZ KELL EGY KIS SZERENCSI!

Balról jobbra: Dr. Koncz Zsófia, a térség országgyűlési képviselője, Szijjártó Péter külgazdasági és
külügyminiszter, Dr. Takács István, a Bonbon Kft. ügyvezetője. (Fotó: MTI/

A csokigyártásnak régre visszanyúló hagyományai vannak a városban.
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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.

RENDELőINTÉZET
Szántó J. Endre Egyesített Szociális és Egészségügyi Intézet. Cím: 3900
Szerencs, Bekecsi út 10. Tel.: (20) 999-5159, (20) 999-5225, (47) 560-194,
(47) 560-171, (47) 361-758. Intézményvezető: Dr. Bobkó Géza igazgató-
főorvos. Titkárság: (47) 561-028, fax: (47) 361-558. Szakrendelések idő-
pontjai és további információk a rendelőintézet honlapján az eszei.hu ol-
dalon.

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. 

BMH NONPROFIT KFT.
A BMH Nonprofit Kft. szerencsi telephelye. Cím: 3900 Szerencs, Eperjes
utca 7. Tel.: (21) 350-0111. Nyitva tartás: hétfő: 8-16 óráig, kedd: zárva,
szerda: 8-20 óráig, csütörtök: 8-16 óráig, péntek: 8-16 óráig. E-mail: ugy-
felszolgalat@bmhnonprofit.hu
A BMH Nonprofit Kft. szolgáltatási területén havonta egyszer kerül be-
gyűjtésre az ép öblös üveg, melyhez átlátszó „üveghulladék gyűjtőzsák”
feliratú zsák (postaládába elhelyezve, és üresítéskor pótolva) díjmentesen
a lakosságnak. A gyűjtőzsákba az ép, egész sörös-, boros-, pezsgős-, be-
főttes-, és egyéb öblös üveget lehet elhelyezni. Az üveghulladékkal teli
zsákokat a járatnapokon reggel 6 óráig, az ingatlan elé közterületre, jól
látható helyre kell kihelyezni! Az elszállítást követően a BHM Nonprofit
Kft. dolgozói cserezsákot adnak.

KORMÁNyHIVATALOK
Szerencsi Járási Hivatal Foglalkoztatási Osztály. Cím: 3900 Szerencs,
Kassa utca 23. Tel.: (47) 361-909, (47) 361-107. Fax: (47) 560-170. Ügyfél-
fogadási rend: hétfő: 8-12 és 13-15, kedd: 8-12, szerda: 8-12 és 13-16, csü-
törtök: 8-12, péntek: 8-11.
Szerencsi Járási Hivatal Gyámügyi Osztály. Cím: 3900 Szerencs, Kos-
suth utca 3. Tel.: (47) 795-011, (47) 795-014, (47) 795-016, (47) 795-016,

(47) 795-017, (47) 795-019, +36 (30) 383-4966. Ügyfélfogadási rend: hét-
fő: 8-12 és 13-16, szerda: 8-12 és 13-16, péntek: 8-12. E-mail cím: gyam.sze-
rencs@borsod.gov.hu
Szerencsi Járási Hivatal Hatósági Osztály. Cím.: 3900 Szerencs, Rá-
kóczi út 63. Tel.: (47) 795-012, (47) 795-013, (47) 795-015, (47) 795-018,
+36 (70) 339-9625, +36 (70) 339-9626, +36 (70) 339-9627, +36 (70) 339-
9628, +36 (70) 339-9630, +36 (70) 339-9631. Fax: 47) 795-090. Ügyfél-
fogadási rend: hétfő: 8-12 és 13-16, szerda: 08-12 és 13-16, péntek: 08-12.
E-mail cím: hatosag.szerencs@borsod.gov.hu
Szerencsi Járási Hivatal Kormányablak Osztály. Cím: 3900 Szerencs,
Rákóczi út 89. Tel.: (47) 795-245, (47) 795-246, (47) 795-247, (47) 795-
248, (47) 795-249. Fax: (47) 795-090. Ügyfélfogadási rend: hétfő: 8-18,
kedd: 8-14, szerda: 8-18, csütörtök: 8-16, péntek: 8-14. E-mail cím: kor-
manyablak.szerencs@borsod.gov.hu
Szerencsi Járási Hivatal Népegészségügyi Osztály. Cím: 3900 Sze-
rencs, Kossuth utca 3. Tel.: (47) 561-025. Fax: (47) 561-026. Ügyfélfogadási
rend: hétfő: 8-15.30, szerda: 8-15.30, péntek: 8-12.30. E-mail cím: nep-
egeszsegugy.szerencs@borsod.gov.hu

ÜGyELETES GyóGySZERTÁRAK
Szerencs gyógyszertár
Május 2-8.: Cím: Szerencs, Gyár út 40. (Tesco Áruház). Telefon: (0647)
560-302, (0647) 560-303. Nyitva tartás: hétfő-szombat: 8-20 óráig, va-
sárnap: 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
Május 9-15.: Cím: Szerencs, Rákóczi út 75. Telefon: (0647) 362-054. Nyit-
va tartás: hétfő-péntek: 8-20 óra, szombat-vasárnap: 8-16 óra. Zárt ajtó
melletti ügyelet: hétfő-péntek: 20-22 óráig, szombat-vasárnap: 16-22 órá-
ig. Készenlét: Naponta 22 órától másnap reggeli nyitásig. (Orvosi ügyelet
igénye szerint.)
Oroszlán gyógyszertár 
Május 16-22.: 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
Május 23-29.: 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

HULLADÉKNAPTÁR
(2022. MÁJUS 2-31.)

Kommunális hulladékszállítás időpontjai: május 2-3, 9-10, 
16-17, 23-24, 30-31. 
Szelektív hulladékszállítás időpontjai: május 9-10, 23-24.
Zöldhulladék szállítás időpontjai: május 2-3, 16-17, 30-31.
Üvegszállítás időpontja: május 17.

Házasságot kötöttek: Orosz Gergő – Makó Petra, Vas Márk
– Vojnárovits Dominika.
Elhunytak: Fükő Ferencné sz. Pásztor Mária (80), Lapis Mihály-
né sz. Samu Erzsébet (92), Papp Tiborné sz. Sebő Julianna Er-
zsébet (81), Márkus Károly Józsefné sz. Vasvári Piroska (85), Uj-
laki Ilona (69), Kertész József Barnabás (82), Babos Pál (55).

ANYAKÖNYVI HÍREK
2022. MÁRCIUS 21-ÁPRILIS 3.
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A Borsod-Abaúj-Zemplén, 6. számú országgyűlési egyéni válasz-
tókerületben (Tiszaújváros) 100%-os feldolgozottságnál Dr. Koncz
Zsófia, a FIDESZ-KDNP jelöltje nyert.
Névjegyzéki adatok: A névjegyzékben szereplő választópolgárok száma:
76032. Ebből máshova átjelentkezett: 1503. Külképviseletre jelentkezett:
346. Megjelenési adatok: A szavazókörben megjelent választópolgárok
száma: 49347. Átjelentkezéssel a külképviseleten szavazók beérkezett
borítékjainak száma: 1737. Szavazási adatok: Szavazó választópolgárok
száma összesen: 51084. Urnában és beérkezett borítékokban lévő sza-
vazólapok száma: 51014. Érvénytelen szavazólapok száma: 609 (1,19%).
Érvényes szavazólapok száma: 50405 (98,81%).
Megyei eredmények: Dr. Koncz Zsófia (Fidesz-KDNP) 29737 (59,00%),
Jézsó Gábor (DK-JOBBIK-MOMENTUM-MSZP-LMP-PÁRBESZÉD) 18618
(36,94%), Macskás József 732 (1,45%), Veszprémi Ádám (MEMO) 558
(1,11%), Molnár Sándor (NORMÁLIS PÁRT) 523 (1,04%), Papp György
(MUNKÁSPÁRT-ISZOMM) 237 (0,47%).
Szerencsen 100%-os feldolgozottságnál a névjegyzékben szereplő 7138
választópolgárok közül 5114-en járultak az urnákhoz, ami 71,64 %-os
részvételt jelent.
Szerencs 001 sz. számú szavazókör Bekecsi út 10 sz. (Rendelőin-
tézet). A névjegyzékben szereplő választópolgárok száma: 777. Megje-
lent: 567 (72,97%). Nem jelent meg: 210 (27,03%). Érvényes szavazólapok
száma: 561. Eredmények: Dr. Koncz Zsófia (Fidesz-KDNP) 344 (61,32%),
Jézsó Gábor (DK-JOBBIK-MOMENTUM-MSZP-LMP-PÁRBESZÉD) 197
(35,12%), Macskás József 8 (1,43%), Veszprémi Ádám (MEMO) 7 (1,25%),
Molnár Sándor (NORMÁLIS PÁRT) 3 (0,53%), Papp György (MUNKÁS-
PÁRT-ISZOMM) 2 (0,36%).
Szerencs 002 sz. számú szavazókör Kossuth tér 1 sz. (Népház).
A névjegyzékben szereplő választópolgárok száma: 677. Megjelent: 486
(71,79%). Nem jelent meg: 191 (28,21%). Átjelentkezéssel szavazók: meg-
jelent: 67 (97,10%), nem jelent meg: 2 (2,90%). Érvényes szavazólapok
száma: 479. Eredmények: Dr. Koncz Zsófia (Fidesz-KDNP) 297 (62,00%),
Jézsó Gábor (DK-JOBBIK-MOMENTUM-MSZP-LMP-PÁRBESZÉD) 169
(35,28%), Papp György (MUNKÁSPÁRT-ISZOMM) 4 (0,84%), Macskás Jó-
zsef 3 (0,63%), Molnár Sándor (NORMÁLIS PÁRT) 3 (0,63%), Veszprémi
Ádám (MEMO) 3 (0,63%).
Szerencs 003 sz. számú szavazókör Huszárvár út 11 sz. (Rákóczi-
vár, Lovagterem). A névjegyzékben szereplő választópolgárok száma:
732. Megjelent: 590 (80,60%). Nem jelent meg 142 (19,40%). Érvényes
szavazólapok száma: 584. Eredmények: Dr. Koncz Zsófia (Fidesz-KDNP)
288 (49,32%), Jézsó Gábor (DK-JOBBIK-MOMENTUM-MSZP-LMP-PÁR-
BESZÉD) 283 (48,46%), Molnár Sándor (NORMÁLIS PÁRT) 5 (0,86%),
Macskás József 4 (0,68%), Veszprémi Ádám (MEMO) 2 (0,34%), Papp
György (MUNKÁSPÁRT-ISZOMM) 2 (0,34%).
Szerencs 004 sz. számú szavazókör Huszárvár út 11 sz. (Rákóczi-
vár, Színházterem). A névjegyzékben szereplő választópolgárok száma:
734. Megjelent: 572 (77,93%). Nem jelent meg: 162 (27,07%). Érvényes
szavazólapok száma: 568. Eredmények: Dr. Koncz Zsófia (Fidesz-KDNP)
284 (50,00%), Jézsó Gábor (DK-JOBBIK-MOMENTUM-MSZP-LMP-PÁR-
BESZÉD) 255 (44,89%), Macskás József 10 (1,76%), Molnár Sándor (NOR-
MÁLIS PÁRT) 8 (1,41%), Veszprémi Ádám (MEMO) 6 (1,06%), Papp György
(MUNKÁSPÁRT-ISZOMM) 5 (0,88%).
Szerencs 005 sz. számú szavazókör Rákóczi út 128 sz. (Gyárkerti
Óvoda). A névjegyzékben szereplő választópolgárok száma: 745. Meg-
jelent: 450 (60,40%). Nem jelent meg: 295 (39,60%). Érvényes szavazó-
lapok száma: 444. Eredmények: Dr. Koncz Zsófia (Fidesz-KDNP) 265

(59,68%), Jézsó Gábor (DK-JOBBIK-MOMENTUM-MSZP-LMP-PÁRBE-
SZÉD) 159 (35,81%), Macskás József 8 (1,80%), Molnár Sándor (NORMÁ-
LIS PÁRT) 5 (1,13%), Veszprémi Ádám (MEMO) 5 (1,13%), Papp György
(MUNKÁSPÁRT-ISZOMM) 2 (0,45%).
Szerencs 006 sz. számú szavazókör Rákóczi Zs. tér 1 sz. (Rákóczi
iskola). A névjegyzékben szereplő választópolgárok száma: 850. Meg-
jelent: 563 (66,24%). Nem jelent meg: 287 (33,76%). Érvényes szavazó-
lapok száma: 556. Eredmények: Dr. Koncz Zsófia (Fidesz-KDNP) 361
(64,93%), Jézsó Gábor (DK-JOBBIK-MOMENTUM-MSZP-LMP-PÁRBE-
SZÉD) 181 (32,55%), Veszprémi Ádám (MEMO) 5 (0,90%), Molnár Sándor
(NORMÁLIS PÁRT) 4 (0,72%), Papp György (MUNKÁSPÁRT-ISZOMM) 3
(0,54%), Macskás József 2 (0,36%).
Szerencs 007 sz. számú szavazókör Rákóczi Zs. tér 1 sz. (Rákóczi
iskola). A névjegyzékben szereplő választópolgárok száma: 785. Meg-
jelent: 599 (76,31%). Nem jelent meg: 186 (23,69%). Érvényes szavazó-
lapok száma: 591. Eredmények: Dr. Koncz Zsófia (Fidesz-KDNP) 353
(59,73%), Jézsó Gábor (DK-JOBBIK-MOMENTUM-MSZP-LMP-PÁRBE-
SZÉD) 217 (36,72%), Macskás József 10 (1,69%), Veszprémi Ádám (MEMO)
6 (1,02%), Molnár Sándor (NORMÁLIS PÁRT) 3 (0,51%), Papp György
(MUNKÁSPÁRT-ISZOMM) 2 (0,34%)
Szerencs 008 sz. számú szavazókör Rákóczi Zs. tér 1 sz. (Rákóczi
iskola). A névjegyzékben szereplő választópolgárok száma: 813. Meg-
jelent: 564 (69,37%). Nem jelent meg: 249 (30,63%). Érvényes szavazó-
lapok száma: 560. Eredmények: Dr. Koncz Zsófia (Fidesz-KDNP) 317
(56,61%), Jézsó Gábor (DK-JOBBIK-MOMENTUM-MSZP-LMP-PÁRBESZÉD)
226 (40,36%), Molnár Sándor (NORMÁLIS PÁRT) 6 (1,07%), Veszprémi
Ádám (MEMO) 5 (0,89%), Macskás József 4 (0,71%), Papp György (MUN-
KÁSPÁRT-ISZOMM) 2 (0,36%).
Szerencs 009 sz. számú szavazókör Rákóczi út 128 sz. (Gyárkerti
Óvoda). A névjegyzékben szereplő választópolgárok száma: 559. Meg-
jelent: 396 (70,84%). Nem jelent meg: 163 (29,16%). Érvényes szavazó-
lapok száma: 393. Eredmények: Dr. Koncz Zsófia (Fidesz-KDNP) 207
(52,67%), Jézsó Gábor (DK-JOBBIK-MOMENTUM-MSZP-LMP-PÁRBE-
SZÉD) 168 (42,75%), Molnár Sándor (NORMÁLIS PÁRT) 7 (1,78%), Veszp-
rémi Ádám (MEMO) 7 (1,78%), Macskás József 3 (0,76%), Papp György
(MUNKÁSPÁRT-ISZOMM) 1 (0,25%).
Szerencs 010 sz. számú szavazókör Ond, Fő út 71 sz. (Idősek Klub-
ja). A névjegyzékben szereplő választópolgárok száma: 466. Megjelent:
327 (70,17%). Nem jelent meg: 139 (29,83%). Érvényes szavazólapok szá-
ma: 321. Eredmények: Dr. Koncz Zsófia (Fidesz-KDNP) 210 (65,42%), Jézsó
Gábor (DK-JOBBIK-MOMENTUM-MSZP-LMP-PÁRBESZÉD) 97 (30,22%),
Macskás József 6 (1,87%), Molnár Sándor (NORMÁLIS PÁRT) 3 (0,93%),
Papp György (MUNKÁSPÁRT-ISZOMM) 3 (0,93%), Veszprémi Ádám (ME-
MO) 2 (0,62%). Forrás: valasztas.hu

ORSZÁGGYŰLÉSI KÉPVISELŐVÁLASZTÁS
EREDMÉNYEI



Kedves ismerősök, barátok! Na-
gyon szomorúan veszem kezem-
be az írótollat, illetve nyomom
meg számítógépem billentyűjét.
Fájdalmas kötelességem van,
mint a Hegyaljai Alkotók Társulá-
sa korábbi elnökének. El kell bú-
csúztatnom kedves tagtársunkat
Vantuchné Csikós Zitát.

Ő volt az, akinek a városban az elsők között volt vezetékes telefonja.
Mindnyájan sokszor hívtátok a 06 47 362 002-őt. Tudtátok, hogy 9-
10 óra előtt nem érdemes keresni, mivel pihen a szám tulajdonosa, aki
jócskán benne van már a korban, 2022 januárjában töltötte be a nyolc-
vannegyedik életévét. Sátoraljaújhelyen született 1938. január 10.-én.
Az ottani apácazárdában kezdte meg általános iskolai tanulmányait,
amit Szerencsen fejezett be. Ezt követően a Tokaji Petőfi Sándor Gim-
náziumban érettségizett majd a Miskolci Közgazdasági Középiskolában
kiegészítő érettségi bizonyítványt szerzett. Saját elmondása szerint
már gyermekkorától vonzották a könyvek. (Én is gyakran elcsodálko-
zom, hogy otthonában mennyi könyvet, könyvritkaságot tartott. Szá-
mukat meg sem merem becsülni.) 1975 december 31-én férjhez ment
Vantuch Józsefhez (beceneve: „Jok”) akivel 2006. december 9-ig (31
év) éltek boldog házasságban. Első munkahelye a Magyar Nemzet
Bank szerencsi fiókjában volt, annak megszűnéséig. Később az Álla-
mi- és Hungária biztosítóknál dolgozott könyvelői munkakörben. A
szerencsi közéletből is kivette részét. Két választási ciklusban is sza-
vazatszámláló bizottság elnöke volt. Egyszer előfordult, hogy az egyik
jelölt csupán egy szavazattal győzött a másik ellen. Emiatt háromszor
is átszámolták a voksokat, de az eredmény nem változott. A vesztes
nehezen nyelte le a békát. Nagy örömére szolgált, hogy a helyi köny-
vesbolt vezetője Lengyelné Manyika néni beszervezte bizományosnak.

Közel harminc évig ajánlotta bankos munkatársainak, ügyfeleinek a
remek klasszikus, értékes könyveket. Nyugdíjazása után az Állami Biz-
tosítónál kezdett casco-biztosításokat kötni. Ennek helye a Szerencsi
Rendőrkapitányság épülete volt. Most tőle idézek: egy alkalommal
hozzám lépett egy barátságos rendőr – mint megtudtam a bűnügyi
osztály vezetője – Dr. Gaál Ernő. Vantuchné Csikós Zita mutatkoztam
be én is. Egy papírlapot nyújtott át nekem, olvassam el, a papíron ez
állt: Ismét kioltottak egy életet"-, Rekviem elhalt testvérünkért". Ez
izgalmas lesz, s nemsokára belemerültem egy hajnali órában valóban
megtörtént, ártatlan életet követelő gyilkosság felderítésébe. De egy
nagy, váratlan fordulattal nem emberi életről, hanem egy disznóölés
rendkívül érzékletes leírásáról volt szó. Nagyon érdekes. elgondolkod-
tató, a humort is megcsillantó remek írás volt." Így történt a Zitával
való megismerkedésem. Később bemutattam őt a Hegyaljai Alkotók
Társulásában, ahol előbb tag lett, később a pénztárosi feladatokat is
ellátta. Ő maga nem volt író-költő, de írt Széchenyi Istvánról egy köz-
érdeklődésre számot tartó esszét. Ez megjelent a Szerencsi Hírek ha-
sábjain is, valamint egy antológiában. Nagyon aktív tag volt, közgyű-
lésekre, rendezvényekre és alkotótáborokba rendszeresen eljárt. A ver-
sek, novellák szerkesztéséhez, stilizálásához nagyon értett. Amikor
megírtam egy versemet, mindig kitárgyaltuk hogyan lehet rajta javí-
tani. A Határkő ll. című könyvemben, mint erkölcsi támogatómat meg
is említem. Az sem véletlen, hogy ugyanitt bekerült a hozzám közel
álló személyek közé. Már most nagyon hiányzik a kedves, szakszerű
segítőkészsége, pótolhatatlan egyénisége. Őt magát 2022. január 19-
én veszítettük el. Búcsúztatása január 25-én történt a szerencsi kato-
likus temetőben. Hamvasztás utáni polgári szertartása, társadalmi te-
metése volt.
Kedves Zita! Haláloddal egy fényes csillag hullott le az ég boltozatjáról!
Soha nem felejtünk el! Nyugodj békében!

A megemlékezést írta Dr. Gaál Ernő.

Szacsuri István 1949-ben Sze-
rencsen született. Egy bátyja
volt. Szülei munkás emberek
voltak, akik nagyszerűen ne-
velték két fiúkat. 
1973 óta éltünk egymást szerető,
segítő házasságban egy lányunk-
kal, majd vőnkkel és két unokánk-
kal. Autószerelőnek tanult, majd
család mellett végezte el Miskol-

con a gépipari és közlekedési technikumot. Évekig volt villanymoz-
dony vezető. A szerencsi telephellyel is rendelkező Magyar Honvé-
delmi Szövetségnél (MHSZ) oktatott műszaki hibaelhárítást. Ezt kö-
vetően a Borsodíz Zrt. szennyvíztelepén telepvezető főgépész volt,
majd az ivóvizesekhez került, ahol csoportvezető beosztásban dol-
gozott nyugdíjba vonulásáig. Szerette és tisztelte munkatársait, ha

szükség volt rá kiállt mellettük. Bárki bármilyen kéréssel fordult hozzá,
mindig legjobb tudása szerint próbált segíteni. Szerette az egyenes
utat, arról sohasem tért le, nem alkudott meg még akkor sem, ha az
a könnyebb megoldás lett volna. Csendesen tette a dolgát, senkitől
semmit nem várt el. Egyenes, igaz ember volt. Mikor egy ilyen embert
veszítünk el azt nem a családja sínyli meg, de a tágabb közösség is.
Nagyon sokan ismerték, szerették és tisztelték. Mindig azt mondta,
hogy neki nem kell megmutatnia a bizonyítványát. Ő a viselkedésével,
munkájával és emberségével bizonyított. Nagy űrt hagyott maga
után, nagyon hiányzik a családjának. A két unokának nem csak nagy-
papájuk volt, hanem tanácsadójuk és a barátjuk is. Nagyon nehéz
nélküle! Ő volt mindenki „Szacsi bácsija”. Az Úr meghallgatta kérését,
kérésünket és ezt a földi világot csendesen, emberi méltósággal hagy-
ta el. „Az igaz ember eltávozik, de a fénye megmarad”. Legyen em-
léke áldott! Köszönjük azoknak, akik őrzik emlékét!

Szerető felesége és családja
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IN MEMORIAM

SZACSURI ISTVÁN

IN MEMORIAM

VANTUCHNÉ CSIKÓS ZITA



A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Rendőr-főkapitányság Tevékeny-
ség-irányítási Központjába 2022. március 26-án 20 óra előtt érkezett
a segélyhívás, hogy Arka település környékén, a Kéktúra útvonalon
egy szerencsi házaspár az erdőben eltévedt. A bejelentés alapján a
túrázók közül az asszony elesett és lábsérülése keletkezett, így to-
vább menni nem volt képes, illetve nem tudták megmondani, hogy
hol vannak. Az Encsi Rendőrkapitányság egyenruhásai haladéktalanul
megkezdték a kutatást, öt fő járőr egyszerre indult el Fony és Arka
települések irányából a feltételezett helyszín felé. A rendőrök a ke-
resés során Arkától három kilométer távolságra az erdőben megta-
lálták a férfit, és a sérült nőt is. A járőrök az időközben a helyszínre
érkező mentősökkel együtt az asszonyt egy hordágyon stabil hely-
zetbe fektették, majd közösen, kézi erővel a mentőautóig vitték. A
sérültet a mentőszolgálat munkatársai további ellátásra kórházba
szállították.
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Borsod-Abaúj-Zemplén megyében tavasszal a szabadtéri tüzek ol-
tása teszi ki a tűzoltói beavatkozások jelentős részét. A csapadék-
mentes telet követő száraz időszak kedvezett a szabadtéri tüzek
kialakulásának. Márciusban, naponta átlagosan negyvennégyszer
kellett beavatkozni a hivatásos egységeknek ilyen tűzeset miatt.
A lángoló száraz növényzet csemetéseket, gyümölcsösöket, vagy
erdőrészeket pusztított, jelentős anyagi kárt okozva.  A lángok
időnként a lakókörnyezetre és a külterületen lévő ingatlanokra is
veszélyt jelentenek, a felszabaduló füst pedig nagymértékben
rontja a levegőminőséget. Ha valaki tüzet észlel, hívja a 112-es se-
gélyhívó számot. Az aktuális tűzgyújtási tilalomról és a tűzgyújtási
szabályokról a katasztrófavédelem, illetve a NÉBIH által működte-
tett honlapon lehet tájékozódni.

A Szerencsi Járásbíróság elrendelte annak a
34 éves helyi férfinak a letartóztatását, akivel
szemben csalás bűntettének megalapozott
gyanúja miatt indult nyomozás. A rendelkezés-

re álló adatok szerint a gyanúsított 2021 év
elején megállapodott a sértettel megyaszói in-
gatlanának teljeskörű felújításában. A felek
szerződést is kötöttek, majd a gyanúsított két

részletben, összesen 3.700.000 forint kész-
pénzt vett át vállalkozói díjelőlegként. A mun-
kálatok azonban el sem kezdődtek, s mint ki-
derült, a férfi a munkavégzéshez szükséges
anyagokkal, pénzeszközökkel és munkaerővel
sem rendelkezett. Az eset bosszantó momen-
tuma, hogy a megrendelőt a hitelét biztosító
pénzintézet megbüntette, mivel határidőre
nem tudta bemutatni a felújítás számláit. A
gyanúsított cselekménye alkalmas lehet na-
gyobb kárt okozó csalás bűntettének megál-
lapítására, amely akár 3 évig terjedő szabad-
ságvesztéssel is büntethető. A férfivel szem-
ben hasonló bűncselekmények miatt további
büntetőeljárás is folyamatban van. A bíróság
álláspontja szerint a bizonyítás veszélyezteté-
se és a bűnismétlés elkerülése miatt indokolt
a gyanúsított letartóztatása, amit 2022. május
8. napjáig rendelt el.

TOMBOLTAK A SZABADTÉRI TÜZEK

ELTÉVEDT A SZERENCSI HÁZASPÁR

A száraz növényzet miatt gyorsan terjedtek a tüzek.

A 34 éves helyi férfit, a rendőrök április 6-án őrizetbe vették. Fotó: police.hu

A szerencsi házaspárt végül az encsi rendőrök találták meg. Fotó: illuszt-
ráció

FALS FELÚJÍTÁS, ELŐZETESBEN
A GYANÚSÍTOTT
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Nyolcadik alkalommal rendezte meg az ADAMANTIN KUPA - Nyílt Ka-
rate Bajnokságot a Szkítia Harcművészeti Egyesület március 26-án a
miskolci Rendvédelmi Technikumban. A nevezők összesen nyolc ver-
senyszámban és több, mint harminc kategóriában mérték össze képes-
ségüket. – Ez egy olyan verseny volt, amin minden korosztály képvisel-

tette magát a kezdőktől egé-
szen a tapasztaltabb idősebb
generációig. Szakosztályunk 13
fős csapattal vett részt a sport-
eseményen, és sok fiatalnak ez
volt élete első versenye. Két né-
gyéves tanítványunk elhozta a
legeredményesebb és legsikere-
sebbnek járó díjat. Ez számukra
és természetesen a csapatnak
is óriási dicsőség volt – mondta
el Varga Katalin, a Szerencs VSE
Karate Szakosztály vezetője. A
szerencsi harcművészek az áp-
rilis 1-3 között Szabadkán meg-
tartott XI. SKDUN Európa Baj-
nokság és Európa Kupán is képvi-
seltették magukat három fővel.
Kanalas Patrik (fotónkon) az utánpótlás kategóriában első helyezést
ért el. Kossuth Kornél szintén ebben a kategóriában bronzérmes lett,
továbbá csapatversenyben aranyérmes. Az ifjú Barnóczki Bálint egy ne-
gyedik helyezést ért el.

JÓL SZEREPELTEK A SZERENCSI KARATÉKÁK

A szerencsi csapat résztvevői.

Szerencs Város Sportegyesületének szervezésé-
ben március 27-én tartották a Koncz Ferenc Em-
lékversenyt, mely sportesemény diák I-II. sza-
badfogású birkózóverseny és gyermekgála is
volt egyben. A szerencsi Kulcsár Anita Sport-
csarnokban megrendezett eseményen a meg-
jelenteket Koncz Zsófia, a térség országgyűlési
képviselője, Nyiri Tibor, Szerencs város polgár-
mestere és Bobkó Géza, alpolgármester kö-
szöntötte. A képviselő a gyerekekhez szólva el-
mondta, hogy a birkózás gyönyörű sport, majd
kitartást és sikereket kívánt a versenyzőknek a
jövőre nézve. Ezt követően Nyiri Tibor lépett a

mikrofonhoz. – Minket magyarokat három do-
log tart össze: a nyelvünk, a kultúránk és a sport
szeretete, amely az utóbbi évtizedekben kimon-
dottan hangsúlyossá vált, főként a gyermekek
sportra való nevelése. Az esemény tökéletes
példa mindháromra – mondta polgármester.
Bobkó Géza, alpolgármester arról szólt, hogy
Szerencs mindig is támogatta a sportot. – A bir-
kózás városunkban közel hetven éves múlttal
rendelkezik. Voltak hullámvölgyek és hullámhe-
gyek. Az utóbbi évtizedben azonban szerencsé-
re erősödött a birkózás, sok tehetséges sportoló
van a szakosztályunkban, akik megyei és orszá-

gos helyezésekkel is büszkélkedhetnek – hang-
zott el. A verseny kezdete előtt egyperces néma
csenddel tisztelegtek Koncz Ferenc, országgyű-
lési képviselő emléke előtt. Az eseményre közel
200 sportoló nevezett az ország minden részé-
ből, amire többen Szlovákiából érkeztek. A küz-
delmet barátságos, családias légkörben bonyo-
lították le. – A célunk a birkózás népszerűsítése
volt, ezért minden gyermek érmet kapott és ok-
levélben részesült – mondta el kérdésünkre Il-
lésy László, Szerencs VSE birkózószakosztály ve-
zetője. Az eseményt megtisztelte jelenlétével
Deák Bárdos Mihály, Európa-bajnok magyar bir-
kózó, Repka Attila, olimpiai bajnok birkózó és
edző, dr. Szinay Attila, az Agrárminisztérium
közigazgatási államtitkára, a Diósgyőri Birkózó
Club vezetője.

SZERENCSI EREDMÉNYEK:
Gyerek II. korcsoport (2015–2016–ban születet-
tek): 20 kg – Szabó Zoárd – 3. hely.
Gyerek I. korcsoport (2013–2014–ben születet-
tek): 25 kg – Takács Benedek – 3. hely.
Diák II. korcsoport (2011–2012–ben születettek):
29 kg – Nagy Zalán – 3. hely, 35 kg – Halász
Bálint – 1. hely, 54 kg – Takács József – 1. hely.
Diák II. korcsoport (2011–2012–ben születettek):
38 kg – Boros Leila – 3. hely.
Diák I. korcsoport (2009–2010–ben születet-
tek): 46 kg – Czakó Regő – 3. hely, 54 kg – Ha-
lász Ádám és Labancz Tamás – 5. hely.
Serdülő fiú korcsoport (2007–2008–ban szüle-
tettek): 41 kg – Kőrösi Patrik – 2. hely.

Kanalas Patrik kiváló 
teljesítményt nyújtott.

KONCZ FERENC BIRKOZÓ EMLÉKVERSENY

A cél a sportág népszerűsítése volt.



A Szerencs VSE házigazdaként 33-20-ra legyőzte a Hatvani
KSZSE-t a női ifjúsági kézilabda NB III. D. csoport április 8-ai mér-
kőzésén. Az első félidőben egyértelműen a szerencsiek dominál-
tak, gyors támadásokkal rendre betaláltak a hatvaniak hálójába.
A csapatok 11 pontos hazai vezetésnél mentek pihenőre. A má-
sodik játékrészben továbbra is összeszedett volt a szerencsi lá-
nyok játéka, az első félidőben kiharcolt előnyüket tovább növel-
ték. Az összecsapást magabiztosan fejezték be. A mérkőzés vég-
eredménye Szerencs VSE-Hatvani KSZSE 33-20 (20-9). 
A szerencsi csapat: Tálas Dorina (3 gól), Madárász Rebeka (8 gól),
Konyári Vivien (2 gól), Czakó Eszter (2 gól), Katona Petra (2 gól),
Vámos Eszter (2 gól), Balog Beatrix Rozália (2 gól), Takács Tímea
(6 gól), Matolcsi Lili (6 gól), Árvai Lilla (kapus), Bőcsi Anna (ka-
pus).
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Húsvétkor sem maradt asztalitenisz verseny nél-
kül a szerencsi ifjúság. A DVTK április 16-án, nagy-
szombaton rendezett egy amatőr versenyt a kez-
dők és a haladók számára. Ezen a tornán a Sze-
rencs VSE ifjú titánjai is megmérettették magu-
kat. – Nagy örömünkre mindhárom verseny-
számban sikerült érmeket szerezni: kettő arany-
érmet egy ezüstöt, valamint egy bronzérmet
hoztak el a tehetséges fiataljaink. Az összevont
kategóriában Ács Noel első helyezett lett. A 15
évesek kategóriájában szintén Ács Noelnek sike-

rült az élen végezni. A kezdők kategóriájában Je-
nei Marcell második, míg ugyanebben a kategó-
riában Szemán Áron a harmadik lett. Gratulálunk
a fiatal szerencsi asztaliteniszezőinknek és az ed-
zőiknek. Büszkék vagyunk arra, hogy fiatal játé-
kosaink már az első versenyükön ilyen szép ered-
ményeket tudtak elérni. Bízom benne, hogy ők
lesznek az utánpótlás generáció tagjai, akik a
büszkeségeink tudnak lenni, és a szerencsi asz-
talitenisz szakosztályt tudják erősíteni – mondta
el Köllő András, szakosztályvezető és edző. 

Jól helytálltak a szerencsi lányok (feketében).

KÜZDELMES MÉRKŐZÉSEN NYERTEK

JÓL SZEREPELTEK A FIATAL TEHETSÉGEK

Az előző lapszámunkban már megírtuk, hogy
ifjú úszóink remekül szerepeltek a megyei dön-
tőn. A Szerencsi Rákóczi Zsigmond Református
Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola legjobb
úszói a megyei diákolimpiát megnyerve jutottak
be a Diákolimpia Országos Döntő B kategóriá-
jában. A versenyre március 20-án az ország

minden tájáról érkeztek, a legkisebb általános
iskolásoktól a gimnáziumot végzőkig, közel
1700 diák ugrott a debreceni Zákány utcai
sportuszoda vizébe. A megmérettetésen Lu-
kács Zsófi (fotónkon) egyéni csúcsát megjavít-
va 3. helyezést ért el 100 méteres mellúszásban,
a 4x50 méteres gyorsváltóban is egyéni csúcsot

javítva a 6. helyet szerezte meg. A további csa-
pat tagjai: Lukács Zsófi, Kiss Rozi, Nagy Natasa
és Tóth Abigél. A fiúknál Lénárt Zétény 100 mé-
teres mellúszásban szintén egyéni legjobb ide-
jét túlszárnyalva a 12. helyezést szerezte meg.
Gratulálunk a versenyzőknek és edzőjüknek,
Farmosi Istvánnak.

DOBOGÓS HELYEZÉS A DIÁKOLIMPIÁN

Balról jobbra: Tóth Abigél, Kiss Rozi, Lénárt Zétény, Nagy Natasa és Lukács Zsófi.

Lukács Zsófi kiváló teljesítményt nyújtott.



Kos: III. 21. – IV. 20.
Az elkövetkező hónapban – májusban

– a Kosban felébred a vágy, hogy új emberekkel
ismerkedjen meg. Ezért a munkaügyek kicsit a
háttérbe fognak szorulni, és új tapasztalatok fe-
lé fog indulni.

Bika: IV. 21. – V. 20.
Májusban a Bika visszanyeri önbizalmát
az élet minden területén. Ezért remek

alkalom visszatérni olyan dolgokhoz, amelyeket
elkerült, mert az érezte, Ön nem elég jó. Olvas-
son sokat, az önbizalmát növeli.

Ikrek: V. 21. – VI. 21. 
Májusban főként a kapcsolatokra fog
koncentrálni. Végre megtalálja a harmó-

niát, és az érzelmei stabilizálódnak. Fokozato-
san megerősödik az empátia és a kommuniká-
ció mások érzéseihez való igazításának képes-
sége.

Rák: VI. 22. – VII. 22.
Az elkövetkező hónapban – májusban
– a Rák hajlamos lesz megkerülni a

problémákat, a nehézségeket azáltal, hogy el-
halasztja és majd később megoldja őket. Ez fe-
lesleges stresszhez, fáradtsághoz és idegesség-
hez vezethet.

Oroszlán: VII. 23. – VIII. 23.
Az elkövetkező hónapban az Oroszlán

elkezd a családon gondolkodni. Ebben az idő-
szakban minden mást félre fog tenni, és csak a
családjára és az ő boldogságukra fog koncent-
rálni.

Szűz: VIII. 24. – IX. 23. 
A május kihívásokkal teli hónap lesz a
Szűz számára. Főleg a karrier, a munka-

hely és a célok területeken sok akadályt kell le-
küzdenie. Nem lesz könnyű feladat, de megbir-
kózik vele.

Mérleg: IX. 24. – X. 23. 
Az elkövetkező hónapban – májusban
– a Mérleg karizmája messziről fog ra-

gyogni, és szinte bárkit elvarázsol majd, akire
csak rámosolyog. Használja ki ezt az időszakot,
hogy új ismerősökre, barátokra tegyen szert a
közvetlen környezetében.

Skorpió: X. 23. – XI. 22.
Május a szerelem és a szerelmi kapcso-
latok ideje lesz a Skorpiók számára,

ezért ezt a szép időt arra használhatják, hogy
elvigyék szeretteiket nyaralni, mert ez egyedül -
álló lehetőség arra, hogy együtt töltsenek el né-
hány szép napot.

Nyilas: XI. 23. – XII. 21.
Május a személyes fejlődés hónapja lesz

az Ön számára. A Nyilasok minden érzékszer-
vüket kiélesítik, ami segít eligazodni életük min-
den területén és a kapcsolataikban. Nyitott lesz
az új információkra és tapasztalatokra.

Bak: XII. 22. – I. 20.
A május az önbecsülést és az erős am-
bíciókat hozza ki a Bakokból. Mindent

sikerül megtennie, amit célul tűzött ki, és semmi
sem fogja elriasztani. Élvezni fogja, hogy mások
figyelmének középpontjában állhat.

Vízöntő: I. 21. – II.19.
Az elkövetkező hónap ellentmondásos
érzéseket vált ki a Vízöntőben. Meg kell

próbálnia megtalálni a belső egyensúlyt, és egy
kicsit kikapcsolni. Jót tesz, ha sétálni indul az er-
dőben, a friss levegőn és egy kis testmozgás
sem árthat.

Halak: II. 20. – III. 20.
Ebben az időszakban rengeteg szerete-
tet fogsz érezni. Ez azért van így, mert a

május sok gyengédséget és szeretetet fog ki-
hozni Önből, amivel eláraszthatja környezetét.
Ez a hónap ideális új emberek megismerésére
és jelenlegi kapcsolatai erősítésére.

Szerencsi Hírek 2022. májusi horoszkóp

Illyés Gyula Hajdani húsvét című verséből idé-
zünk: „Itt hát az Ünnep: A Várakozás. …”
VÍZSZINTES: 1. Az idézet folytatásának első
része. 10. Taganrog városa e nagy víz partján fek-
szik. 12. Belső kétség! 13. Vagy (kötőszó), németül.
14. A lábaihoz. 15. Édinek is becézik. 17. Szakmai
fortélyt kifigyel. 19. Attraktív. 21. Szórványos női
név (másképpen: LN!) 23. Ildikó, becézve. 24. Gyo-
mai nyomdászcsalád. 26. Kombájnnal dolgozik. 28.
Hamis, választékos szóval. 30. Erácska. 32. Elisme-
rés, jutalom. 34. Göngyölegsúly. 36. Az ozmium
vegyjele. 37. 11-szeres magyar bajnok röplabdázó-
nő (1948-1987). 40. Az idézet folytatásának
második része.
FÜGGŐLEGES: 1. 72 hónapnyi. 2. Község Kézdivá-
sárhelytől keletre. 3. Golfozni kezd! 4. Az Ivó név
idegen alakja. 5. Néznivaló a YouTube-on. 6. Táp-
lálék. 7. Balkáni …; galambféle madárfaj. 8. Néma
Léna! 9. Paszta, kenőcs. 11. Innen máshová. 16.
Orosz próza- és drámaíró (Leonyid; 1871-1919). 18.
Kissé felkapott (!) ez a női név. 20. … nad Hronom;
Garamszentkereszt szlovák neve. 22. Hamarosan,
népiesen. 25. Köretet tartalmazó. 27. E városnál
ömlik a Tisza a Dunába. 28. Tágas helyiség. 29. Mű-
ből citál. 31. Kerülgeti a macska, ha forró! 33. Izom-
rögzítő szalag. 35. Amely dolog. 38. A -ke képző-
párja. 39. Hőmérő része! EFEMER

Előző rejtvényünk megfejtése: „Hosszú volt a tél, azért csak vége lett”. Megfejtőnk 1 db csokoládé csomagot nyert: Czinkné Ronyecz Ildikó
olvasónk. A fenti rejtvény megfejtését május 23-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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INGATLANINGATLAN

Eladó zárt kertrész Szerencs
központjában, a Bárdi Autósbolt mellett. Vállalkozáshoz is al-
kalmas. Érd.: 06-20-4489-289.

VEGYESVEGYES
Eladó 2 db horgászbot felszereléssel együtt, zománcozott üst
üstházzal együtt, 5 db 4 méteres vasrúd, kettes mosogató,
olcsó kisebb nagyobb szőnyegek, gömbölyű asztal, 2 méteres
lecek, gépkocsikhoz való sorozat kulcsok. Érd.: 06-20-4489-
289. 

LakosságiLakossági

apróhirdetés



Az idén visszatért a szerencsi Homokos-tóra a Spisák Lajos 
Horgászverseny. Cikkünk a 10. oldalon olvasható.


