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INTERJÚ 
Ilauszky Endre közel 40 
évig dolgozott a Szerencsi 
Csokoládégyárban. Végig-
járta a ranglétrát és végül 
elérte a szakma csúcsát.  
A városban sokan ismerik, 
hiszen kiváló szakember 
és vezető. A vele készített 
interjú a 9. oldalon olvas-
ható.

100 éves a Szerencsi Férfikórus. Cikkünk a 11. oldalon olvasható.

30 ÉVES 
Az idén ünnepli megalaku-
lásának harmincadik év-
fordulóját Szerencs Város 
Sportegyesülete, amit 
1993-ban szerveztek újjá 
az akkori vezetők. Előtte 
hosszú éveken keresztül 
csak külön-külön működ-
tek. Cikkünk a 3. oldalon 
olvasható. 



Szerencs Város Német Nemzetiségi Önkormányzatának szervezésében feb-
ruár 3-án a vasútállomásnál található emlékműnél helyeztek el mécseseket, 
és tették tiszteletüket a megjelentek azok előtt, akiket 78 évvel ezelőtt hur-
coltak el kényszermunkára a Szovjetunióba. Szerencs Város Önkormányza-
tának nevében Nyiri Tibor polgármester gyújtott mécsest.

CSENDES MEGEMLÉKEZÉS AZ ELHURCOLTAKÉRT
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Erdélyi Jánosnét kilencvenötödik születésnapja alkalmából dr. 
Bobkó Géza alpolgármester köszöntötte február 9-én a Gyémánt-
kapu Idősek Otthonában. 
Etelka néni meghatódottsággal fogadta Orbán Viktor miniszterelnök által 
aláírt emlékdokumentumot, a virágcsokrot és a város ajándékcsomagját. 
Erdélyi Jánosné 1928. február 9-én született Szerencsen. Nyugdíjba vo-
nulásáig a csokoládégyárban dolgozott, ahol díszdobozokat készített. 
Egy gyermeke született, két unokája és négy dédunokája van, akikkel 
rendszeresen tartja a kapcsolatot. Etelka néni oszlopos tagja az otthon 
lakóközösségének, igyekszik minden csoportos foglalkozáson részt venni. 
Szabadidejében szeret rajzolni és televíziót nézni. Isten éltesse Etelka né-
nit és további jó egészséget kívánunk neki!

ISTEN ÉLTESSE 
ETELKA NÉNIT!

Az ünnepeltet dr. Bobkó Géza alpolgármester köszöntötte.

A rossz idő ellenére is sokan lerótták a kegyeletüket.

A magyar kultúra napjára, valamint a nemzeti himnusz születésé-
nek 200 éves évfordulója alkalmából a Szerencsi Művelődési Köz-
pont és Könyvtár január 20-22-e között online kvízjátékot rende-
zett. 
A résztvevőknek olyan kérdésekre kellett válaszolni, mint például mikor 
élt Kölcsey Ferenc, ki zenésítette meg a dicsőítő éneket, vagy hol tekint-
hető meg jelenleg az eredeti kézirat. A szellemi kvíz eredményhirdetésére 
január 27-én került sor a Rákóczi-vár kávézójában. Az ajándékokat Kazsik 
Marianna és Meczóné Reviczky Beáta könyvtárosoktól vehették át a nyer-
tesek, akik ezen felül térítésmentes beiratkozási lehetőséget is kaptak a 
város könyvtárába.

JÁTSZOTTAK 
ÉS NYERTEK

Balról jobbra: Kazsik Marianna, Batóné Büstyei Andrea, Vaktel Péter, Ka-
las Judit és Meczóné Reviczky Beáta.

A második világháborút követően kb. 130 ezer ha-
difogoly és civil esett fogságba és került ki a Szov-
jetunióba, ahol elsődleges a cél a háborúban el-
pusztított ország újjáépítése volt. Miután Magyar-
országot elérte a front, 1944 őszétől-telétől sorra 
alakultak a hadifogoly-gyűjtőtáborok, elsősorban 
vasúti csomópontok mentén, így Szerencsen is. 
A térségből 1945 januárjában közel 4 ezer em-
bert szállítottak embertelen körülmények kö-
zött marhavagonokba zsúfolva. A „kis munka” 
évekig évig tartó kényszermunka – építkezés, 
bányászat, romeltakarítás – volt a Szovjetunió 

területén. Elsősorban német nevű, 17 és 45 év 
közötti férfiakat, valamint 18-30 éves nőket hur-
coltak el, de számos beszámoló szerint nem volt 
ritka, hogy az utcáról véletlenszerűen vitték el 
a lakosokat. 
Az embertelen körülmények következtében 
megközelítően az elhurcoltak egyharmada 
vesztette életét. A később élve hazatérők nem 
beszélhettek a velük történtekről, ezért is fon-
tos most 78 év múltán a közös megemlékezés. 
Az eseményen a jelenlévők mécseseket gyúj-
tottak az elhurcoltak emlékére.



A Szerencsi Hírek harminc évvel ezelőtti 
lapszámában a következőképpen fogal-
maztak: „Remélhetőleg jelentős napként 
jegyzik majd be 1993. március 2-át Sze-
rencs, Bekecs és Legyesbénye sportéleté-
nek történetében. Ezen a napon tartották 
a szerencsi polgármesteri hivatal tanácsko-
zótermében az új sportegyesület alakuló 
közgyűlését, melyet a szervezők hívtak ösz-
sze” – olvasható az egykori cikkben. Ekkor 
döntöttek többek között arról is, hogy az 
egyesület hivatalos neve Szerencs Város 
Sportegyesülete (SZVSE), a színe pedig a pi-
ros-kék lesz. 
Az elmúlt harminc esztendőről elsőként 
Nyiri Tibor polgármester kérdeztük, aki 
egyben a SZVSE elnöke is. „Igaz, hogy har-
minc évvel ezelőtt alakult újjá az egyesület, 
de a városban működő legtöbb sportágnak 
már jóval mélyebb gyökerei is vannak. Em-
lékszem a 60-as évekből az egykori Mun-

kás- és Kinizsi-pályára, ahol a focisták mel-
lett a birkózók is rendszeresen feltűntek.  
Az alapokat letévő egykori testnevelőtanár 
Szabó János gyakorlatilag a saját két kezé-
vel építette fel a salakpályát a gimnázium 
udvarán, ahol a világítás mellett összesen 
két palánk magasodott. Ha ugrunk harminc 
évet akkor azt vesszük észre, hogy az in -
frastruktúra sokat fejlődött. Kisvároshoz 
képest szinte minden megvan, ami a spor-
toláshoz kell: vannak csarnokaink, futókör, 
focipálya, kosárpálya, kézilabdapálya, kon-
dipark és még sorolhatnám és itt vannak a 
kiváló, lelkes sportvezetőink, akik szerve zik 
és irányítják a szakosztályok életét – 
mondta a városvezető. 
A polgármester hangsúlyozta, hogy egyik leg-
fontosabb feladatának tekinti, hogy az egye-
sületekkel közösen a felnövekő ifjúsággal 
megszerettessék a sportot, ezzel is biztosítva 
a jelenleg is működő közel tíz szakosztálynak 
az utánpótlást. „Szerencsen minden feltétel 
adott, ami biztosítja a fiataloknak a mozgási 
lehetőséget, ami nélkülözhetetlen az egész-
séges életmód kialakításához” – tette hozzá 
Nyiri Tibor, aki hangsúlyozta, hogy a kimagas-
ló tehetségek döntő többsége a Diósgyőri 
VTK-ban folytatja pályafutását, ahol nagyobb 
büdzséből tudják a tehetségüket támogatni. 
A polgármestertől zárásként azt kérdeztük, 
hogyan látja a sportegyesület jövőjét és mi-

ként tudják a fiatalokat megszólítani? Vá-
laszként elhangzott, hogy a személyi és tár-
gyi feltételek megteremtésével helyben biz-
tosítják a lehetőséget a sportolására. A vá-
laszték egy kisváros lehetőségeihez mérten 
bőséges, hiszen asztalitenisz, birkózás, ka-
rate, kézilabda, kosárlabda, labdarúgás, 
sakk, súlyemelés és úszás szerepel a kíná-
latban. A szabadidősportban a futás, a ke-
rékpározás, a túrázás kedvelt, de télen a 
korcsolyázás vagy éppen a kondiparkok 
nyújtanak kikapcsolódási lehetőséget. A 
tervek szerint az ide esztendő második fe-
lében befejeződik a tanuszodának a felújí-
tása is, így a biztonságos üzemeltetés mel-
lett ismét látogatható lesz a létesítmény. A 
jövő tekintetkében bizakodó a városvezető, 
hiszen az önkormányzat minden éven rend-
szeresen pályázik a TAO-s támogatásokra, 
amelyekből a város önkormányzatának a 
támogatását kiegészítve finanszírozható a 
szakosztályok működése. 
 
A Szerencsi Hírek következő lapszámai -
ban sorra vesszük az egyes szakosz-
tályokat és összefoglaljuk az elmúlt 
három évtized legfontosabb mérföld-
köveit. A sorban elsőként az asztalite-
nisz-szakosztály beszámolója követke-
zik, amely a 16. oldalon olvasható.

Az idén ünnepli megalakulásának harmincadik évfordulóját Szerencs 
Város Sportegyesülete, amit 1993-ban szerveztek újjá az akkori veze-
tők. Előtte hosszú éveken keresztül csak külön-külön működtek, hi-
ányzott az összefogó egyesület. Az elmúlt harminc esztendőről első-
ként Nyiri Tibor polgármestert kérdeztük.
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30 ÉVES SZERENCS VÁROS  
SPORTEGYESÜLETE

Szerencsen továbbra is a legnépszerűbb sportág a labdarúgás.
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Nyiri Tibor polgármester az ülés elején kö-
szöntötte a megjelenteket, megállapította, 
hogy az ülés törvényesen került összehívásra, 
azon megjelent hat képviselő, így a testület 
határozatképes volt. Az első napirendi pont-
ban a Szerencsi Óvoda és Bölcsőde tavaszi és 
nyári nyitvatartási rendjének jóváhagyását 
tárgyalták. Az előterjesztést Kecskésné Nagy 
Edit, az intézmény vezetője ismertette. El-
hangzott, hogy az óvodai szünetek időpont-
jait nagyban befolyásolják az iskolai pihenő-
napok. Az intézmény vezető óvónője elmond-
ta, hogy az ügyeleti nyitvatartás a két óvoda 
között az előző évekhez hasonlóan forgószín-
pad szerűen történik. Az éven a Gyárkerti 
épület 2023. június 26-tól egészen 2023. július 
2-ig tart majd zárva, ekkor a Napsugár épület 
lesz ügyeletben. A Gyárketi épület pedig július 
24-től tart ügyeletet augusztus 21-ig. A böl-
csőde július 3-tól július 28-ig lesz zárva, ebben 
az időszakban végzik el ugyanis a szükséges 
éves karbantartásokat. Az előterjesztést egy-
hangúlag elfogadták a képviselők. 
A következőkben az általános iskolai felvételi 
körzethatárok véleményezése történt. Az elő-
terjesztést Oleárné dr. Kádas Marianna cím-
zetes főjegyző ismertette. Elhangzott, hogy a 
nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. 
törvény 50.§ (8) bekezdése értelmében a te-
rületileg illetékes tankerületi központ határoz-
za és közzéteszi az iskolák felvételi körzetét, 
továbbá a pedagógiai szakszolgálatot ellátó 
intézmény működési területét. A felvételi kör-
zetek megállapításához a területileg illetékes 
tankerületi központnak be kell szereznie az 
érdekelt települési önkormányzatok vélemé-
nyét. Tekintettel arra, hogy Szerencsen nem 
működik állami fenntartású általános iskola, 
és a törvény szerint az egyházi iskolára nem 
kell alkalmazni a kötelező felvételre vonatko-
zó rendelkezéseket, a tankerületi központ 
szerencsi iskolát nem jelölhet ki kötelező fel-
vételt biztosító iskolának. A szerencsi tanulók 
számára a kötelező felvételt biztosító intéz-
mény a legyesbényei Zalay Andor Általános 
Iskola. Az előterjesztést a képviselők egyhan-
gúlag támogatták. 
A következő napirendi pontban a Szerencs 
városban működő nemzetiségi önkormányza-
tokkal kötött együttműködési megállapodá-
sok felülvizsgálatára került sor. Miután az el-
múlt évben az önkormányzatnál hivatali 

struktúra, valamint a személyi változások tör-
téntek, a felülvizsgálat alapján több változás 
és pontosítás volt szükséges a Szerencsen 
működő nemzetiségi önkormányzatokkal kü-
lön-külön megkötött együttműködési megál-
lapodásban. Oleárné dr. Kádas Marianna 
hangsúlyozta, hogy csupán a névváltoztatá-
sokat és megnevezéseket kell átvezetni, egye-
bekben tartalmi szempontból nem történt 
változás. Az előterjesztést a képviselők egy-
hangúlag támogatták. Az ülés végén a külön-
félék következtek, majd a testület zárt ülésen 
tárgyalta a volt cukorgyári irodaépület felújí-
tásához saját forrás biztosításáról szóló elő-
terjesztést és a helyi kitüntetések adományo-
zását. 
 

Elfogadták  
az idei költségvetést 

Szerencs Város Önkormányzatának képvise-
lő-testülete február 13-án tartotta meg soron 
következő ülését. Az első napirendi pontban 
Szabó Éva, a Gazdálkodási és Városfejlesztési 
Iroda vezetője adott tájékoztatást a 60, illetve 
90 napon túl lejárt esedékességű szállítói tar-
tozások alakulásáról. 
Ezt követően Majoros Judit, a Zempléni Mú-
zeum igazgatója az intézmény 2022. évi be-
számolóját és a 2023. évi munkatervét ismer-
tette. Elhangzott: a korábbi évek nehézsége 
volt a világjárvány okozta bezárás, a 2022-es 
évben pedig az energiaválság. Az igazgató re-
ményét fejezte ki, hogy a 2023-as évben visz-
szatérhetnek a normális működés keretei kö-
zé. A Zempléni Múzeum kiemelt feladata idén 
a szerencsi csokoládégyártás 100. évfordulója 
alkalmából megszervezendő megemlékezés 
sorozat lebonyolítása. Nagyszabású kiállítás 
megrendezésével és egy centenáriumi kiad-
vány megjelentetésével készülnek. Majoros 
Judit elmondta, hogy sokan felajánlották az 
emléktárgyaikat, dokumentumaikat, olyan 
forrásokat, melyek nagyban segíti a munká-
jukat, akár a kiállítás megrendezésében, akár 
a könyv megírásához. Ehhez továbbra is vár-
ják a felajánlásokat. Elhangzott, hogy a Nestlé 
Hungária Kft. és a Bonbon Kft. bevonásával 
készülnek a programsorozatra. Az igazgató 
arról is említést tett, szeretnék, hogy ez az 
esemény bekerüljön az országos sajtóba. Min-
denki értesüljön arról, hogy Szerencsen már 
100 éve annak, hogy csokoládét gyártanak. A 

képviselők egyhangúlag fogadták el a beszá-
molót és a 2023. évi munkatervet. 
A következőkben a Szerencsi Városgazda 
Nonprofit Kft., valamint a Szerencsi Városüze-
meltető Nonprofit Kft. 2023. évi üzleti tervét 
tárgyalták a városatyák, melyek elfogadásra 
kerültek. 
Az ülésen döntöttek Szerencs Város Önkor-
mányzatának 2023. évi költségvetésének el-
fogadásáról. Szabó Éva, a Gazdálkodási és Vá-
rosfejlesztési Iroda vezetője részletesen is-
mertette a tervezetet. A költségvetési előter-
jesztés tartalmazza Szerencs Város Önkor-
mányzatának és intézményeinek: a Polgár-
mesteri Hivatal, Zempléni Múzeum, Szerencsi 
Óvoda és Bölcsőde, Szerencsi Művelődési 
Központ és Könyvtár és a Szántó J. Endre 
Egyesített Szociális és Egészségügyi Intézet 
(ESZEI) könyvelését. A költségvetést intézmé-
nyenként, működési és felhalmozási bontás-
ban mutatta be. Az intézmények a megemel-
kedett energiaárak, valamint az infláció növe-
kedése mellett, takarékos költségvetést ké-
szítettek elő. 
Elhangzott: az intézmények 2022. évi terv és 
tényadataiból megállapítható, hogy az állami 
támogatások növekedtek az év során. Az Ön-
kormányzat hozzáadott saját támogatása a 
korábban tervezettek szerint alakult. A 2023-
as tervezet szerint, az állami támogatásokban 
emelkedés tapasztalható, mindezzel együtt 
növekedik, azaz összeg is, amit az önkor-
mányzatnak az intézményei a működéséhez 
kell hozzátennie. A közüzemi díjak terén ne-
héz volt megbecsülni a kiadások mértékét, 
mivel a takarékos felhasználás mellett a 
számlákat az előző év felhasználása alapján 
kell fizetni, az elszámolásra az év során ké-
sőbb kerül sor. A képviselők egyhangúlag fo-
gadták el a 2023. évi költségvetést. 
A különfélék napirendi pontban határoztak a 
Szántó J. Endre Egyesített Szociális és Egész-
ségügyi Intézet óraszám átcsoportosításáról 
és az egészségügyi szolgálati jogviszonyban 
álló személyek illetményén felüli díjairól szóló 
szabályzat elfogadásáról. 
 
Szerencs Város Önkormányzatának kép-
viselő-testületi ülése teljes egészében 
megtekinthető a Szerencsi Hírek YouTube 
csatornáján. 

N.I.

Megtartotta soron következő üléseit január 26-án és február 13-án Szerencs Város Önkormányzatának képviselő-
testülete. A januári ülésen többek között a Szerencsi Óvoda és Bölcsőde tavaszi és nyári nyitvatartási rendjének jó-
váhagyásáról és az általános iskolai körzethatárokról tárgyaltak. A február 26-ai ülésen szó esett a Zempléni Múzeum 
elmúlt évi beszámolójáról, és a 2023. évi munkatervéről, ezen kívül a Szerencsi Városgazda Nonprofit Kft., valamint 
a Szerencsi Városüzemeltető Nonprofit Kft. idei üzleti tervéről. A tanácskozáson elfogadták az önkormányzat idei 
költségvetését is.

A VÁROSHÁZÁRÓL JELENTJÜK



AKTUÁLIS SZERENCSI hírekhírek 5

Tokár Csaba 1977. július 30-án született Debre-
cenben. Kiskora óta Szerencsen él, itt járt álta-
lános iskolába, majd 1994-ben a 118-as számú 
szakmunkásképzőben szerzett autószerelői 
végzettséget. Ezt követően rögtön elhelyezke-
dett a szakmában, majd kitanulta a karosszé-

rialakatos mesterséget is. Mellékállásban a cu-
korgyárban dolgozott, mint gépkocsivezető. Itt 
ismerte meg Oláh Jánost, akinek a kérésére 
2012-ben belépett a Szerencsi Polgárőr Egye-
sületbe. Négy évvel később elnökhelyettesi po-
zícióba került. Oláh János halála után a jelenlegi 
tizenöt fős tagság elsöprő többséggel Tokár 
Csabát választotta meg elnöknek. „Megtisztel-
ve érzem magam, hogy bizalmat szavaztak ne-
kem a kollégák. A továbbiakban is a város la-
kóinak az érdekeit képviselem együttműködve 
az önkormányzattal, a rendőrséggel és a ka-
tasztrófavédelemmel. Elsődleges feladatomnak 
a település közbiztonságának az erősítését te-
kintem” – mondta érdeklődésünkre az új el-

nök. Hozzátette: minden fiatalt arra buzdít, 
hogy ha egy életre nem is kötelezik el magukat 
a polgárőrség mellett, akkor is legalább pár 
évig legyenek az egyesület tagjai, hogy segít-
senek az embereken, hiszen jót cselekedni min-
dig felemelő érzés. „Ilyenkor télen például a rá-
szoruló idős emberekre kell odafigyelnünk. Sze-
mélyesen el kell mennünk a házukhoz és meg-
győződnünk arról, hogy minden rendben van-
e. Sok a teendő, de minél többen vagyunk an-
nál nagyobb a segítség” – zárta gondolatait a 
vezető. 
Tokár Csaba arra kéri a szerencsi és ondi lako-
sokat, hogy bátran keressék a +36-20-930-
9484-es telefonszámon.

Az idei év elején döntöttek új vezetőjükről a szerencsi polgárőrök. Az egye-
sület elnökévé Tokár Csabát választotta a tagság, az irányítási feladatok 
mellett ő koordinálja az önkormányzat és a rendőrség közötti kommuniká-
ciót is. Tokár Csaba azután kapta a megbízatást, hogy tavaly év végén tra-
gikus hirtelenséggel elhunyt az egyesület korábbi vezetője Oláh János. Az 
alábbi miniportréban az új elnököt mutatjuk be.

A város önkormányzata egyrészt a folyamat-
ban lévő fejlesztések kivitelezésénél (pld. a piac 
felújítása, a polgármesteri hivatal mellett épí-
tett parkoló), valamint éves költségvetéséből 
fordított pénzt a várakozó helyek kialakítására. 
A Szerencsi Városgazda Nonprofit Kft. kivite-
lezésében alakítottunk ki várakozóhelyeket a 
vasútállomás szomszédságában, a Jókai utcá-
ban és a Községi Fürdő mellett. 
Az elmúlt hetekben a Kossuth utcában, a Bocs-

kai István Katolikus Gimnázium és Technikum 
hátsó bejáratával szemben, a társasházak mel-
letti önkormányzati terület rendezéséhez láttak 
hozzá a városgazda dolgozói, hogy a már szin-
tén ezt a célt szolgáló terület folytatásaként 
újabb parkolókat alakítsanak ki, hiszen tanítási 
időben az úttesten várakozó gépjárművek aka-
dályozzák a forgalmat, balesetveszélyes hely-
zetet teremtenek. Miután a dolgozók kitakarí-
tották a területet, elhordták a betonelemeket, 

megtörténik a talaj kiegyenlítése, tömörítése, 
majd mart aszfalt borítást kap és szegélyeket 
építünk. A lakások közelében lévő a veszélyes 
fákat eltávolítjuk, helyettük újat ültetünk, sö-
vényeket, növényeket telepítünk és parkosí-
tunk. A tervek szerint hússzal bővül a férőhe-
lyek száma és szebbé, rendezettebbé válik a 
környék. 

Nyiri Tibor polgármester

Az elmúlt években visszatérő igényként fogalmazódott meg a város lakói részéről a gépjárművek részére kialakított 
parkolóhelyek számának a bővítése. 

PARKOLÓK ÉS PARKOSÍTÁS A KOSSUTH UTCÁBAN

Az új parkoló közel húsz személygépkocsinak fog helyet biztosítani.

Az öreg fák helyett az önkormányzat újat fog 
ültetni.

ÚJ VEZETŐ A POLGÁRŐRSÉG ÉLÉN

Tokár Csaba, az egyesület új vezetője folytatni 
fogja elődje által megkezdett munkát.



A Sárospataki Alapfokú Művészeti Iskola szerencsi tagozatának a növen-
dékei tartottak február 10-én néptánc és moderntánc bemutatót a Kulcsár 
Anita Sportcsarnokban. Az eseményen Borsósné Fischinger Henrietta, 
néptáncpedagógus köszöntötte a diákokat és szülőket. Elhangzott, hogy 
az iskolában ötödik éve működik táncművészeti képzés a Sárospataki 
Alapfokú Művészeti Iskola közreműködésével és szakmai irányításával. 
Az elsősök népi gyermekjátékokat és polgári táncokat mutattak be. A 
második évfolyamosok Mezőföldi eszközös produkcióval készültek, a har-
madikosok sárközi táncot mutattak be. A negyedikesek moldvai, a Csil-
lag-Fürtöcske csoport pedig rábaközi fellépéssel kápráztatta el a közön-
séget. Az eseményt közös produkció zárta. A gálán látható táncok remek 
betekintést adtak a szülőknek gyermekük fejlődéséről. A produkciókat 
tapssal jutalmazta a közönség.
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FÉLÉVI TÁNCGÁLA

2022. szeptember 1-től kaptam kinevezést az in-
tézményi lelkészi szolgálatra a Rákóczi Zsigmond 
Református Két Tanítási Nyelvű Általános Iskolá-
ba, ami már 2014 óta a Tiszáninneni Református 
Egyházkerület fenntartásában van. Az első évek 
arról szóltak, hogy legyen megszervezve a hitok-
tatás, és minden gyermek a felekezetének meg-
felelően részesüljön hitéleti nevelésben, legyenek 
lelki alkalmak, csendesnapok, és az ünnepekhez 
kapcsolódó események. Ennek megszervezése a 
mindenkori szerencsi református lelkipásztor fel-
adata volt. Aztán lassan formálódott az iskola ar-
culata, és most eljött az ideje, hogy még egy elő-
remutató lépés következzen az intézmény lelki 
életében. Tudva azt, hogy az egyházi intézmények 
munkatársai mindig tartanak egy ilyen lépéstől, 
az első találkozás alkalmával a tantestületben 

igyekeztem azt a gondolatot megerősíteni min-
denkiben, hogy értük, és nem ellenük vagyok. El-
sősorban lelkészként, szolgáló szeretettel kívánok 
jelen lenni az iskola életében. Nem voltunk isme-
retlenek egymás számára az iskola dolgozóival, – 
kivéve az újonnan érkező kollégákat – mert az 
előző 16 évben már vallástanárként heti két órá-
ban több csoportban is tanítottam az iskolában.  
Természetesen az intézményi lelkész feladata 
nem „csak” a hitoktatás, sőt! Bár jelenleg is taní-
tok, ezen túl azonban vannak egyéni beszélgeté-
sek gyerekekkel, felnőttekkel és vannak bibliaórák 
is a munkatársak számára. Minden hétfőn hétkez-

dő Áhítattal indulunk, amit lelkész kollégáimmal 
felváltva tartunk. Voltak – és terveim szerint lesz-
nek – tematikus „osztályfőnöki órák”, amelyeken 
élménypedagógiai módszerekkel szeretnék hoz-
zájárulni a gyerekek érzelmi fejlődéséhez. Hango-
lódunk az egyházi év ünnepeire, erősítjük az osz-
tályközösségeket, és igyekszünk az osztályfőnö-
kökkel együttműködve segíteni a diákokat a szo-
ciális kompetenciák fejlesztésével a mindenna-
pokban. 
Az év vezér Igéje idén az iskolában – amivel szep-
temberben elindultunk – a Zsoltárok könyve 25. 
részének 12. verse volt: „Azt az embert, aki féli az 
Urat oktatja Ő, hogy melyik utat válassza.” – Min-
den napunk döntések sorozata, utakat választunk, 
megoldásokat tanítunk és tanulunk, formálódunk 
kicsik és nagyok, gyerekek és felnőttek egyaránt. 
Amikor ezt szeretetben és békességre törekedve, 
egymásra figyelve tudjuk tenni, akkor töltjük be 
keresztyén hivatásunkat, és engedünk Isten aka-
ratának. Így tudunk egymás számára segítő társak 
lenni és áldássá válni kisebb és nagyobb közössé-
gekben egyaránt. Ebben szeretném segíteni az is-
kolában tanulókat és az itt dolgozó munkatársa-
kat, hogy egyenként és közösségként is tudjunk 
„só és világosság” lenni a világban! 

Czetőné Hegedűs Aranka 
intézményi lelkész - vallástanár

“Ebben a három szóban tudom ösz-
szefoglalni az elmúlt 30 évem, a fel-
adatköröket, amelyeket kaptam, és a 
küldetést, amire odaszántam az élet-
em. 1992-2005 között voltam refor-
mátus lelkész Taktaszadán, majd 
2005 óta Mezőzomboron szolgálok, 
és ettől kezdve kerültem be a szeren-
csi iskolákba vallástanárként” – írta 
Czetőné Hegedűs Aranka.

A műsorban látható produkciók betekintést adtak az idei tanévben 
elsajátított lépésekbe.

A Curie Tehetséggondozó és Oktatásfejlesztő Közhasznú Alapítvány és 
a Magyar Tehetséggondozó Társaság kémia és környezetvédelmi szek-
ciója a 2022/2023-as tanévben is meghirdette a Curie Kémia Emlékver-
senyt a középiskola 9-10-11-12. évfolyamos, valamint az általános iskolák 
7-8. évfolyamos – ill. más iskolatípusok ennek megfelelő évfolyamú – 
magyarországi és határainkon túli magyar tanulói számára. A verseny cél-
ja, hogy játékos feladatokon keresztül felkeltse a diákok figyelmét a kémia 
iránt. A Bolyai János Katolikus Általános Iskola nyolcadik osztályos tanulói 
Takács Anna Janka, Gergely Csanád és Király Keve a 3. forduló feladat-
sorának a sikeres megoldása után továbbjutottak a megyei döntőbe. Fel-
készítő tanáruk Csákiné Borbély Mónika volt.

SZÉP EREDMÉNYEK 
A KÉMIA VERSENYEN

Balról jobbra: Gergely Csanád, Takács Anna Janka, Csákiné Borbély Mó-
nika és Király Keve. (Fotó: magánarchívum)

LELKIPÁSZTOR, VALLÁSTANÁR, INTÉZMÉNYI LELKÉSZ

Balról jobbra: Czetőné Hegedűs Aranka lelkész 
és Ráczné Váradi Éva az iskola igazgatója. (Fotó: 
magánarchívum)
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Az általános iskolás tanulók (6.-8. évfolyamo-
sok) és a nappali tagozatos középiskolás diákok 
tavaly év végéig küldhették el pályaművüket a 
Stefánia Palota – Honvéd Kulturális Központba. 
Mivel a cél a feladat minél kreatívabb megoldá-
sa, a technika nem volt megszabva: lehetett raj-
zolni, festeni, montázst készíteni vagy akár 
zsírkrétával alkotni az A/3-as vagy A/4-es mé-
retű művekhez. A két korosztály tanulóinak 
munkáit külön-külön díjazzák. 
A pályázaton a Szerencsi SZC Műszaki és Szol-
gáltatási Technikum és Szakképző Iskola 9.A, 

10.B és 12.A osztály diákjai vettek részt. Név 
szerint: Krelyhely Alexandra, Kapuvári Vivien, 
Erdei Lili, Rontó Florencia, Farkas Erika, Vaskó 
Vivien és Dobos Bence. 
A legszínvonalasabb rajzokból kiállítást ren-
deztek a Stefánia Palotában, aminek a célja, 
hogy az emberek megismerhessék a fiatal 
korosztály gondolatait a honvédségről. A be-
érkezett pályázatok közül kiválasztottak 
olyan műveket is, amelyeket decemberben 
továbbítottak a külföldi misszióban szolgála-
tot teljesítő katonák részére karácsonyi aján-
dék gyanánt, „Te vagy az én hősöm” címmel. 
Az egyik ilyen fotót Turnán Attila szakaszve-
zető kapta. Később az iskolának címzett üze-
netben mondott köszönetet a kézhez kapott 
rajzért. „Tisztelt Iskola! Itt szeretném meg-
köszönni Kapuvári Vivien 9.A osztályos ta-
nulójuknak a rajzot amit nekem volt szeren-
csém megkapni. Itt az otthontól távol na-
gyon jó érzés volt” – olvasható az üzenet-
ben.

Alkotási pályázatot hirdetett a Ma-
gyar Honvédség Parancsnoksága fia-
talok számára, hogy művészetükön 
keresztül kifejezhessék, mit jelent 
számukra a haza, a biztonság, a ka-
tonaság és a hősiesség. A pályázaton 
a Szerencsi SZC Műszaki és Szolgál-
tatási Technikum és Szakképző Iskola 
diákjai is részt vettek.

DIÁKOK RAJZOLTAK A KATONÁKNAK

A HEBE Kft. angol nyelvből országos egyfordulós projektversenyt hirde-
tett, The Royal Family címmel, amely megmérettetésen a Bocskai István 
Katolikus Gimnázium és Technikum 11.A osztályából Béres Vivien, Plaszkó 
Kamilla és Takács Réka remek eredményt értek el. Felkészítő tanáruk Ju-
rák Józsefné volt. A három fős csapat a 7. helyen végzett a közel 1500 
fős résztvevő közül. A tanulóknak az angol királyi család életéhez köthető 
feladatokat kellett megoldaniuk, valamint egy lapbook-ot (portfolio, kicsi 
könyvek gyűjteménye, lapozható, kinyitható anyagokkal) kellett készíteni 
környezetvédelmi témában. Jurák Józsefné büszke tanítványaira, hiszen 
a projektmunkát lelkesen oldották meg a diákjai, több héten keresztül 
készültek, aprólékos feladatokat végeztek el, és az angol tudásuk legjavát 
nyújtották.

ANGOL NYELVI SIKER 
A BOCSKAIBAN

A Kazinczy-díj Alapítvány hirdette meg az általános iskolák 5-8. osztályos 
tanulói számára a Kazinczy Ferencről elnevezett szépkiejtési versenyt. A 
7-8. osztályos korosztály győztese tovább jut a regionális „félországos” 
döntőbe, amit március 24-26-a között Kisújszálláson, a Móricz Zsigmond 
Református Gimnáziumban rendeznek meg. A Bolyai János Katolikus Ál-
talános Iskola tanulói közül Jámbor Noel (6.A) kategóriájában a harmadik 
helyezést érte el, míg Jámbor Lola (7.A) korcsoportjában az első helyen 
végzett, így ő képviseli a kistérségünket a félországos döntőben. Felké-
szítő pedagógusuk Lakatos Marianna.

Balról jobbra: Jurák Józsefné, Takács Réka, Plaszkó Kamilla és Béres 
Vivien.

Balról jobbra: Lakatos Marianna, Jámbor Noel és Jámbor Lola.

Kapuvári Vivien rajza, amit egy magyar katona 
kapott meg.

KETTŐS SIKER 
A „SZÉP MAGYAR BESZÉD” 

VERSENYEN



Szerencs, mely 1985-ben kapta vissza városi címet, nagyon is magán hor-
dozza ezt a kisvárosi karaktert, hiszen a központ utcáin az épületek a 
telekhatáron egymáshoz simulnak, tűzfallal kapcsolódva, zártsorú beépí-
tésnek nevezett elrendezésben helyezkednek el. Az utcai homlokzatok 
folyamatos képe persze igényli a különféle kapukat, kapualjakat, hogy a 
kertbe, az udvarokra be lehessen jutni az utcáról. A helyi jellegű „dufart” 
elnevezés jelenti a fedett kocsibehajtókat, a név talán a német durch-
fahren = keresztülvezetni/áthajtani kifejezésből származik. Sok háznál 
kocsival nem is lehet az udvarba bejutni, csak gyalogos, kb. 2 méter széles 
bejáratot készítettek az épülethez. 
A dufarton át a városi udvarba, egy másik világba jutunk. Az utca zajától 
távoli, a tekintetektől védett, a gondos kezek munkája nyomán akár pa-
radicsomi, buja kert fogadhatja a betérőt. Cinkék és más énekes madarak 
csiripelnek, virágillatot hoz a szél, méhek hada zümmög a légben, macs-
kák osonnak puha léptekkel tücskökre vadászva. A reggeli kávét színes 
virágokat szemlélve lehet szürcsölgetni a tornácon, vagy az esti félho-
mályban lehet borozgatni a félig üvegezett verandán, egy fonott fűzfa-
fotelben üldögélve. A növényekkel, fákkal sűrűn beültetett kert ideális az 
elmélkedésre, az olvasásra és a nagy beszélgetésekre. 

A városban az egyik legszebb kert- és házrész a Kossuth tér egyik udva-
rában található, a napfényes zöldre néző tornác egy helyen kiszélesedik, 
ámbitus vagy portikusz válik belőle, mely részben beüvegezve kellemes 
verandaként szolgál. Étkezőasztal, kerti székek és egy kanapé teszi elvi-
selhetővé a rohanó napokat, a hazatérés, a megpihenés terének helyet 
adva. A ház valamikor az 1900-as évek elején épülhetett, a szobák és a 
tornác magassága közelíti a négy métert, az összkép elegáns és emel-
kedett. A verandára szőlőlugason át jutunk be, nyár végén szinte a fe-
jünket súrolják a dúsan termő szőlőfürtök, mely fölött zöldre festett 
oromfal koronázza az udvari homlokzatot. A széles deszkázattal borított 
oromfal díszeire is érdemes figyelni: a deszkák alja csipkézett mintára fű-
részelt, az orom tetejére mintás csúcsdeszkát szereltek, a szelemen- és 
szarugerendák vége szépen faragott, a faelemek sarkait fózolással tették 
lágyabbá. Az ácsmunka még abból az időből való, amikor a mesterek ér-
tették a szakma apró részleteit is: a szelemen vége nem fut ki az utolsó 
szaru széléig, hanem 3 centivel hamarabb ér véget, engedi elfutni maga 
előtt a szaru homlokvonalát. Ez mind műszakilag, mind esztétikailag tö-
kéletes megoldás, melyet mára már a legtöbb ács elfelejtett. 
Ennek a kertnek az igazi különlegességét – az előzőkön túl – a négy ol-
dalról zárt udvar felső sarkában kinyíló látvány adja, ahol a város egyik 
ikonikus épületének, a református templomnak képe úszik be a kertbe, 
megadva a térbeli és szellemi távlatokat egy pohár hűvös, gyöngyöző 
bor kóstolása mellé. 

Salamin Ferenc

Tokaj-Hegyalja nagyobb települései közül soknak un. me-
zővárosi rangja volt, mely bizonyos városi jogokat biz-
tosított, mint pl. a vásártartás. Ma már többségük köz-
ségként nyilvántartott, mégis érződik az építészetükben 
a kisvárosias hangulat. Az utcakép sokszor zárt, vagy 
szűkebb kocsibehajtókkal tagolt, majdnem zárt házso-
rokból áll.
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A VÁROSI UDVAROK SZÉPSÉGE 
ÉS REJTELMEI



– Meséljen magáról. 
– Szerencsen születtem 1941. március 18-án. 
Édesapám a csokoládégyárban dolgozott, szinte 
alapítótagnak számított, édesanyám háztartás-
beli volt, egy testvérem van. A helyi általános is-
kola elvégzése után a Bocskai István Gimnázium-
ban érettségiztem, ezután a budapesti Felsőfokú 
Élelmiszeripari Technikumban tanultam tovább, 
majd végül a Szegedi Élelmiszeripari Főiskolán 
kaptam diplomát. Az iskolák után közel negyven 
évig dolgoztam a szerencsi csokoládégyárban. 
– Hogyan került kapcsolatba a gyárral? 
– Már egészen kiskorom óta mondhatni magam-
ba szívtam a csokoládékészítés minden csínját-
bínját, ugyanis édesapám a gyár megnyitása 
után két évvel már vezetői beosztásban ott dol-
gozott. Gyermekként én hordtam neki az ebédet, 
ezért aztán – még az államosítás előtt – sok időt 
töltöttem a gyár falain belül. Mindent tudtam hol 
van, merre induljak az évek alatt úgy kiismertem 
a helyet, mint a tenyeremet. 
– Mikor kezdett el ott dolgozni? 
– A főiskola elvégzése után 1966-ban kezdtem 
el dolgozni a csokirészlegen, mint művezető. Per-
sze már az iskola előtt is serénykedtem a gyár-
ban, főként fizikai munkát végeztem, de pálya-
futásomat az említett évtől kezdve számítom. 
– Milyen beosztásokban volt? 
– Először kétkezi munkásként kezdtem el dolgoz-
ni, aminek óriási előnye volt, hiszen így megis-
merhettem a csokoládékészítés minden fázisát 
kezdve a kakaó pörkölésével, a begyúrás és hen-
gerlésen túl egészen a kész termékig. Teltek az 
évek és művezetőből előléptettek műszakveze-
tővé, végül 1975-ben üzemvezetővé, de továbbra 
is a csokirészlegen maradtam, hiszen ekkor még 
cukorkát is készítettek a gyárban, ami egy másik 
részleg volt. Az 1975-ös évszám fontos, hiszen 
ekkortájt óriási építkezések és fejlesztések voltak. 
Az iparvezetőség egészen a Német Demokrati-
kus Köztársaságból (NDK) hívtak szakembereket, 
akik természetesen magukkal hozták az új mo-
dern gépeket is, ezért átépítésre volt szükség. 
Rólam mindenki tudta, hogy úgy ismerem a gyá-
rat, mint a tenyeremet. Ha egy kábel lógott a fa-
lon, én tudtam, hogy az honnan indul, hová ve-
zet, és mi a funkciója, ezért aztán a modernizálás 
élére kerültem. Rengeteg mindent átépítettünk, 
fejlesztettünk és optimalizáltunk. Az üzemveze-
tői beosztás már nagy felelőséget igényelt. Ebben 

az időben közel négyszáz emberért feleltem, akik 
három műszakban dolgoztak. Sokszor napi 10-
12 órát is bent voltam, de egyáltalán nem bán-
tam meg, azért nem, mert egyszerűen imádtam. 
Ezen a részlegen összesen 8 évig voltam vezető. 
– Milyen csokoládék gyártásáért volt felelős? 
– Szinte az összes termékért, hogy csak párat 
említsek: melba, párizsi kocka, emőke, különböző 
tej- és étcsokoládék, desszertek, szaloncukrok. 
Utóbbi kapcsán a rekordom 180 vagon – a tonna 
helyett vagonban mértek – hibátlan termék. Már 
áprilisban megkezdtük a gyártást annyira nagy 
volt a kereslet a szerencsi szaloncukor iránt, ha 
nem így tettünk volna akkor üresek maradtak 
volna karácsonykor a boltok polcai. 
– A csokoládék terén is voltak újításai? 
– Természetesen, ez a szám közelít a harminc hoz, 
felsorolni is nehéz lenne annyi terméken végez-
tem módosításokat. Az én tanácsomra vezették 
be például a táblás nugátgyártást, vagy a dessz-
erteknél a birs, dejó és ribizli tölteléket. Ezenfelül 
a díszdobozoknál is jelentős átalakításokat vittem 
véghez, hogy szebb legyen a termék. 
– Mire a legbüszkébb? 
– Mint már említettem rengeteg újításom volt, 
ezért külön létrehoztak egy gyártmányfejlesztési 
osztályt. A legtöbb hasonló méretű gyárban már 
volt ilyen osztály, így a vezetőség úgy döntött itt 
is lennie kell. Korábban mindig úgy gondoltam, 
hogy mint műszakvezető vagy üzemvezető me-
gyek majd nyugdíjba, de nem így lett. Ezeket az 
áthelyezéseket először nem viseltem jól, de aztán 
később mindig megszerettem. Így történt akkor 
is, amikor az említett új osztály vezetője lettem. 
Itt már konkrétan csak az volt a feladatom, hogy 
jobbá tegyem a gyártást és a termékeket, semmi 
mással nem kellett foglalkoznom. A beosztottjaim 
száma is lecsökkent 5 főre. Ekkoriban ez jelentette 
a szakma csúcsát. A kiváló újító kitüntetést két-
szer is megkaptam. Ez ebben az időben nagy do-
lognak számított, mert ezt nem osztogatták fű-
nek-fának, mint a kiváló dolgozó plecsnit. Ez egy 
szép korszaka volt az életemnek. Sokszor már 
munkaidő előtt 1-2 órával bent voltam, annyira 
szerettem a munkámat és a beosztottjaimat. 
– 1991-ben megvásárolta a gyárat a Nestlé. 
Mi változott? 
– Mi csak úgy hívtuk, hogy a „Nestlésítés”. Azt 
hittük, hogy véget ért egy nagy korszak, de nem 
így történt. Az átállás simán ment, nem volt sem-

mi gond. Eleinte nem értettem egyet számos újí-
tással és módosítással, de később rájöttem, hogy 
mind hasznos volt. Az egyik ilyen volt például a 
napi szintű degusztáció, amit korábban csak idő-
pocsékolásnak tartottam. A degusztáció próba 
kóstolást jelentett. Minden reggel az előző napon 
gyártott termékekből meg kellett ennünk egy-
egyet, hogy tapasztalunk-e bármiféle eltérés, 
vagy minőségromlást. Ez egy remek újítás volt. 
A roppant pontos precíziós mérés is egy ilyen új 
változtatás volt. A Nestlé szigorúan megkövetel-
te, hogy egy adott terméken belül minden darab 
pontosan ugyan úgy nézzen ki, egyforma legyen 
az íze, az állaga, az illata vagy a színe, a legkisebb 
eltérés sem volt megengedett. Mint számos új 
módosítás ez is az előnyére vált a szerencsi cso-
kigyárnak. Azt is szeretném megemlíteni, hogy a 
Nestlé rengeteg tanulmányi utat szervezett, így 
jutottam el Svájcba és Olaszországba is. Sokat 
tanultam, rengeteg új ötletem volt, amiket sze-
rettem volna megvalósítani. Eleinte jól mentek a 
dolgok, ám az egyik napon üzenet jött Bécsből, 
hogy azonnal le kell váltani engem. Mondanom 
sem kell azonnal összetörtem. 
– Miért váltották le? 
– A mai napig nem tudom a pontos okát, csak 
sejtem, de egyik napról a másikra azt mondták, 
hogy hagyjam abba a munkámat. Szerencsére az 
akkori gyárigazgató nagyon segítőkész volt és 
más beosztást kaptam, így lettem az utolsó hét 
évben tűzvédelmi előadó. Innen mentem nyug-
díjba. Összesen 39 évet dolgoztam a gyárban. 
– Mi a hobbija? 
– Szeretek keresztrejtvényt fejteni és kertészked-
ni. Időnként szétnézek a városban, hogy meg-
nézzem mi változik, miként épül-szépül Szerencs. 
Nagyon örültem amikor megtudtam, hogy hosz-
szú idő után végre felújítják a Gyári-kör épületét, 
és ezzel nem fog az enyészetévé válni. Három 
gyermekem született és négy unokám van, rend-
szeresen tartom velük a kapcsolatot. N.I.

Egy évszázaddal ezelőtt, 1923. február 25-én kezdődött meg Szerencsen a 
csokoládégyártás, amely később Magyarországon és Európában is ismertté 
tette településünk nevét. Ilauszky Endre mindenki „Bandi bácsija” közel 
negyven éven át dolgozott a gyárban. Végigjárta a ranglétrát, fizikai mun-
kásként kezdte, majd a szakma csúcsára jutott és a gyártmányfejlesztési osz-
tály vezetője lett. Mindene volt a csokoládé. Vele beszélgettem.

ALÁZAT A SZAKMA IRÁNT 
INTERJÚ ILAUSZKY ENDRÉVEL
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A Rákóczi úton a 37. számú főúttól a MÁV-állomásig, valamint a mező-
zombori vasúti átjáróig kilencszáz méter hosszú és hét méter széles út-
burkolat készült, amely mellett parkolásra is alkalmas leállósávot alakí-
tottak ki. A nagyobb üzemek előtt pedig autóbuszöböl segíti a tömeg-
közlekedést. Az úttest bal oldalán 3,5 méter széles kerékpárút épült, a 
jobb oldalon változó szélességű járdán közlekedhetnek a gyalogosok. A 
felszíni munkálatok mellett a földben lévő közműhálózat építése is meg-
történt, az elavult vezetékek cseréjét is elvégezték. A közvilágítást felszíni 
kábelei is a földbe kerültek, a lámpatesteket öntöttvas kandeláberekre 
szerelték fel. Hórvölgyi Lajos, a Közlekedési, Hírközlési és Vízügyi Minisz-
térium közúti főosztályának vezetője avató beszédében hangsúlyozta: 

„a kulturált közlekedéshez a mai kor színvonalának megfelelő közúthá-
lózatra is szükség van, a beruházás ezt a célt is szolgálja. Szerencsen egy 
korszerű, átgondoltan megtervezett létesítményt adtak át a forgalom-
nak, amely megfelel az Európai Közösség normáinak. S. L.

A Szerencsi Művelődési Központ és Könyvtár tá-
jékoztatójából kiderül, hogy a névadó Csehor-
szágban, Nepomukban született 1340 és 1350 kö-
zött. Szent János cseh püspök, egyházjogász, ke-
resztény vértanú és az ország védőszentje volt. 
Papi ruhában, vállán hermelinpalásttal, fején bi-
rétummal, karján feszülettel ábrázolják. A legenda 
szerint a gyónási titok mártírjaként is számon 
tartják, ugyanis miután megtagadta, hogy IV. Ven-

cel királynak elárulja felesége, Johanna királyné 
gyónási titkát, a király dühében a Prágán átfolyó 
Moldvába ölette. A hagyomány szerint a város 
népe még azon az éjszakán csodát látott: fénye-
sen tündöklő csillagok úszkáltak a folyó vizén. 
A 18. században avatták szentté. Hazánkban is 
sok helyen lehet találkozni a szobrával, hiszen a 
folyók, hidak, hajósok és halászok védőszentje. A 
szobor műemléki védelem alatt áll!

TUDTA-E? EZ SZERENCS 
LEGRÉGIBB KŐSZOBRA

A város legrégibb kőszobra Nepomuki Szent Jánosé a Kisboldogasszony Ró-
mai Katolikus Templom előtt áll, és valószínűleg 1780 körül készülhetett késő 
barokk stílusban. Ki volt ő?

Befejeződött Szerencs főutcájának, a Rákóczi út alsó sza-
kaszának a teljes rekonstrukciója, amelyet 1997. decem-
ber 16-án ünnepélyes keretek között adtak át a forga-
lomnak. A több mint százmillió forintos beruházás során 
nemcsak az úttest és járdák kaptak új burkolatot, hanem 
kiépült a zárt csapadékvíz-elvezető rendszer, és a teljes 
közműhálózat cseréje is megtörtént.

A Rejtvényfejtők Országos 
Egyesületének elnöke február 
5-én, a szervezet legutóbbi bu-
dapesti versenyén elismerő ok-
levelet adott át a Szerencsi Lo-
giklub vezetőjének. A kitünte-
téssel azt a munkát ismerte el 
a szervezet, amit a Skorván Jó-
zsef vezette Szerencsi Logiklub 
és a Szerencsi Művelődési Köz-
pont és Könyvtár munkatársai 
végeznek a rejtvényfejtés nép-
szerűsítése, valamint az orszá-
gos rendezvények szervezése 
érdekében.

Olvasónk, Kovács Fe-
renc kéri a szerencsi és 
ondi lakosok segítségét, 
hogy megtalálja egykori 
osztálytásait a közelgő 
hatvanadik osztálytalál-
kozó alkalmából. 
„Kérem azokat az osztály-
társaimat, akik 1963-ban 
végeztek a II. számú általá-
nos iskolában (leányiskola), 
hogy a közelgő 60. évfordulós osztálytalálkozónk méltó megemlékezésére 
jelentkezzenek az alábbi elérhetőség egyikén”. 
Tel.: +36-30-253-3691, Cím: 2461 Tárnok, Zalagyöngye utca 66., E-mail: 
kofe1949@gmail.com

25 ÉVE ÍRTUK: MEGÚJULT A SZERENCSI RÁKÓCZI ÚT

Szerencs legrégebbi kőszobra műemléki vé-
delem alatt áll.

A nemzeti színű szalagot Hórvölgyi Lajos (jobbról) és Magda Gábor vágta át.

ELISMERÉS A REJTVÉNY-
FEJTÉS SZERVEZÉSÉÉRT

hírekhírek MOZAIK10 SZERENCSI

FELHÍVÁS 60 ÉVES 
OSZTÁLYTALÁLKOZÓRA

Az egykori szerencsi II-es számú általános 
iskola.
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A Szerencsi Cukorgyár Férfikara 1923. február 12-
én alakult. Madák György, a kórus sajtószóvivője 
szerint ekkor a városban a kulturális élet jelentő-
sen megváltozott. Az I. és II. világháború meg-
próbálta szétszakítani a közösséget. „Ez egy rop-
pant nehéz időszak volt az életükben, de kitar-
tottak. Olyanok voltak, mint a szikla, amiről olykor 
lepattanak darabok, de az alap mindig megma-
rad” – mondta a szóvívő. Hozzátette: a férfikórus 
a hétköznapi emberekből alakult, mint például: 
bádogos, cukorfőző, felvigyázó, asztalos, vagon-
tisztító, lakatos vagy sofőr. A család és a nehéz fi-
zikai munka mellett is vállalták, hogy időt szakí-
tanak a kultúrára. Nem a pénzért csinálták. Köz-
vetlenül a II. világháború után néhány évig vegyes 
karként is működött, de többségben továbbra is 
cukorgyári tagok voltak. Az énekkar zenei neve-
lésével, tudatos karvezetői munkásságával Puskás 
Károly, a helyi általános iskola ének-zene tanára 
rendkívül sokat törődött. Az ő vezetése mellett 
már a minősítési évek elején országos „Ezüst-ko-
szorú” fokozatot értek el. 1977-ben Engi István 
karnagy irányításával újjászerveződött a kórus. 
Megszaporodtak a hazai fellépések és külföldi 
szereplések. Sárospatakon 1980-ban a kórusok 
nyolcadik országos minősítésén "Arany-koszorú 
diplomával" ismerték el a tagok teljesítményét. A 
60 éves jubileumi ünnepségük alkalmából a ki-
tüntető "Szocialista kultúráért" elismerés tulajdo-
nosai is lettek. Engi István 1990. januárjáig vezette 
a kórust. Ezt követően Gebri József a nyíregyházi 

Bessenyei György Tanárképző Főiskola Ének Tan-
székének tanára vette át munkáját. A cukorgyár 
vezetősége a jó gazda gondoskodó szeretetével, 
erkölcsi és anyagi támogatásával őrködött a ha-
gyományt híven őrző férfikar közösségén fennál-
lásának teljes idejében. 100 év után elmondható, 
hogy a háború és a politika mindig próbálta szét-
szakítani a kórust, de ez sosem sikerült. 
Időközben a 120 éves Szerencsi Cukorgyárat 
2008-ban bezárták. A férfikórus fenntartását a 
város vállalta magára. Az önkormányzat lehető-
ségeihez képest biztosítja a működőképességet. 
Az együttes "Fesztiválkórus" fokozattal rendelke-
zik. 1993-ban ünnepelte fennállásának 70 éves ju-
bileumát, ebből az alkalomból Szerencs Város Ön-
kormányzat "Pro Urbe" kitüntetésben részesítette 
a férfikart, majd 1994. május 1-én kimagasló mun-
kásságáért a Szakszervezetek Országos Szövet-
sége Művészeti-Kulturális Díját adományozott a 
kórusnak. 
Az idei 100 éves centenáriumi ünnepségsorozat 
első programját február 12-én a szerencsi görög-
katolikus templomba szervezték. A kórus fellé-
pése előtt Csejoszki Szabolcs parókus tartott 
szent liturgiát, majd a megjelenteket Mezei Mari-

anna, a Szerencsi Művelődési Központ és Könyv-
tár igazgatója köszöntötte. Beszédében kiemelte, 
hogy a 100 év a művészet, a kultúra és a zene 
szolgálatában roppant nagy teljesítmény. 
Nyiri Tibor Szerencs polgármestere köszöntőjé-
ben a kórust méltatta. Elhangzott, hogy az utó-
kornak kötelessége megőrizni a múlt nagy kul-
turális örökségeit. A Szerencsi Férfikórus több 
mint száz éve öregbíti a város hírnevét, és kö-
zösen kell tennünk azért, hogy ez az érték meg-
maradjon. A városvezető kifejtette, hogy a cu-
korgyár sokat áldozott a kultúra oltárán, hiszen 
voltak amatőr művészeti közösségei, színjátszó-
köre, könyvtára, eseményei, zenekarai és ter-
mészetesen kórusa, amely messze nevessé tet-
te Szerencset és mai napig jó hírnevét öregbíti. 
„A város közössége fejet hajtva, tisztelettel te-
kint arra a több mint száz kórustagra, akik az 
eltelt száz esztendőben hosszabb-rövidebb időn 
keresztül baráti, művelődő közösség aktív tag-
jaként ápoltak a magyar kórushagyomány örök-
ségét. Úgy gondolom, hogy az a nép erős és 
szabad, ahol a munka és a dal együtt van” – 
vélekedett a polgármester. 
Gebri József karnagy az elmúlt 33 évben vezeti a 
kórust. Érdeklődésünkre elmondta, hogy az eltelt 
évtizedekben a meghatározott célkitűzéseket tel-
jesítették. A számos hazai fellépés mellett sokszor 
hívták őket külföldre is, többek között voltak Né-
metországban, Finnországban, Szlovákiában, Er-
délyben és Hollandiában. A karnagy elmondta, 
hogy ezek a hosszabb utak még jobban összeko-
vácsolták a művészeti csoportot. Az egyik legem-
lékezetesebb esemény az volt amikor II. János Pál 
pápa, 1991-ben Máriapócsra látogatott, hogy a 
nagyszámú hívő előtt szentmisét tartson. „A 800 
fős kórusban ott énekeltek a mi fiaink is. Rendkí-
vül felemelő érzés volt, és nagyon emlékezetes” 
– hangsúlyozta a karnagy. 
Gebri József szerint a céljuk továbbra is az, hogy 
énekükkel az emberek lelkében megnyugvást és 
boldogságot teremtsenek.

Az idén 100 éves Szerencsi Férfikórus 
elhunyt tagjaira emlékeztek február 12-
én a görögkatolikus templomban. Az 
alapító okiratok tanúsága alapján 1923. 
február 12-én alakult meg az akkor 
még Szerencsi Cukorgyár Férfikar. A ta-
gok az üzem dolgozói voltak, akik a 
gyár bezárását követően tovább mű-
ködtek és a mai napig aktívan részt 
vesznek a város kulturális életében.

100 ÉVES A SZERENCSI FÉRFIKÓRUS

Az idei 100 éves centenáriumi ünnepségsorozat el-
ső programját a szerencsi görögkatolikus temp-
lomba tartották.

A tagok büszkén viselték az egyenruhát.
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HULLADÉKNAPTÁR 
(2023. MÁRCIUS 1-31.) 

Kommunális hulladékszállítás időpontjai: március 6-7, 13-14, 
20-21, 27-28. 
Szelektív hulladékszállítás időpontjai: március 13-14, 27-28.  
Zöldhulladék szállítás időpontjai: márciusban nincs szállítás.  
Üvegszállítás időpontja: március 21.

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. Hétköznap délután 
15 órától másnap reggel 7 óráig. Hétvégén, szabadnapokon, munkaszü-
neti és ünnepnapokon reggel 7 órától az első munkanap reggel 7 óráig. 
 

RENDELŐINTÉZET 
Szántó J. Endre Egyesített Szociális és Egészségügyi Intézet. Cím: 3900 Sze-
rencs, Bekecsi út 10. Tel.: (20) 999-5159, (20) 999-5225, (47) 560-194, (47) 
560-171, (47) 361-758. Intézményvezető: Dr. Bobkó Géza igazgatófőorvos. 
Titkárság: (47) 561-028, fax: (47) 361-558. Szakrendelések időpontjai és 
további információk a rendelőintézet honlapján az eszei.hu oldalon.  
 

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.  
 

MVM NEXT ÁRAM FIÓKIRODA 
MVM Next Áram szerencsi fiókiroda Cím: 3900 Szerencs, Rákóczi út 87/C. 
ÉMÁSZ Áramhálózati Kft. működési területén a hibabejelentő telefonszám: 
+36 80/42-43-44. ELMŰ Hálózati Kft. működési területén a hibabejelentő 
telefonszám: +36 80/38-39-40. Ezeken a számokon a hét minden napján 
egész nap fogadják a hívásokat. Nyitva tartás: hétfő: 8-16, kedd: zárva, 
szerda: 10-18, csütörtök: zárva, péntek: 8-14, szombat-vasárnap: zárva. 
 

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 
 

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 
Alba Gyógyszertár 
2023. február 27. – március 5., március 27. – április 2.: Cím: Sze-
rencs, Rákóczi út 102. Tel.: (47) 361-530. Nyitvatartás: hétfő–péntek: 8–
17 óra, szombat: 8–12 óra. Ügyeleti nyitvatartás: 17–22 óra. Készenlét: 
naponta 22 órától másnap reggeli nyitásig (orvosi ügyelet igénye szerint). 
Szerencs Gyógyszertár 
2023. március 6-12.: Cím: Szerencs, Gyár út 40. (Tesco Áruház). Tel.: (47) 
560-302, (47) 560-303. Nyitvatartás: hétfő–szombat: 8–20 óra. A nyitott 
ajtó melletti ügyelet az áruházhoz igazodik. Készenlét: naponta 22 órától 
másnap reggeli nyitásig (orvosi ügyelet igénye szerint). 
Centrum Gyógyszertár 
2023. március 13-19.: Cím: Szerencs, Rákóczi út 75. Tel.: (47) 362-054. 
Nyitvatartás: hétfő–péntek: 7.30–19 óra, szombat: 7.30–11.30 óra. Ügye-
leti nyitvatartás: 7.30–15.30 óra. Készenlét: naponta 22 órától másnap 
reggeli nyitásig (orvosi ügyelet igénye szerint). 
Oroszlán Gyógyszertár 
2023. március 20-26.: Cím: Szerencs, Bekecsi út 8. Tel.: (47) 361 433. 
Nyitvatartás: hétfő–péntek 8–17 óra. Ügyeleti nyitvatartás: hétköznap 
8–19 óra, szombat–vasárnap 8–14 óra. Készenlét: naponta 22 órától 
másnap reggeli nyitásig (orvosi ügyelet igénye szerint).

Házasságkötések 2023.február 1-től: 
Pálházai Loretta és Korhut János. 
Halálesetek 2023.01.25-től: 
Sárosi Sándor (84 év), Nagy Mihályné sz. Török Ilona Erzsébet 
(95 év), Bencze Lászlóné sz. Bodnár Anna (90 év), Simon László 
(80 év), Nagy Lajos (52 év), Muróczi Lajos (70 év), Katona  
Árpád (58 év), Kekényi János Gusztávné sz. Sidlovics Anna  
(80 év).

ANYAKÖNYVI HÍREK
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Nagy Imre már hosszú évtizedek óta budapesti lakos, de Mezőzombor a 
szülőfaluja, és lélekben azóta sem tudott elszakadni tőle. Mindig is ér-
dekelte a falu története. Kutatásai során kiderült, hogy Mezőzombor 
múltjáról – a környező településekkel ellentétben – igen kevés anyag lel-
hető fel. Csupán két műben található rövid összefoglaló, de a község 
múltjának részletesebb leírásával sehol nem találkozott. Ezért elhatároz-
ta, hogy a település múltjával kapcsolatos levéltári és egyéb forrásanya-
gok összegyűjtésével maga írja meg a község történetét. A közel egy 
évtizedes gyűjtőmunka eredményeként nagy mennyiségű forrásanyag 
gyűlt össze, ebből került sor a könyv kéziratának megírására. 
A könyv összesen 9 fejezetből áll. Az első rész a község általános törté-
netének leírását tartalmazza, a honfoglalástól napjainkig. Ezen kívül külön 
fejezetek foglalkoznak a község gazdaságának, közigazgatásának, ok-
tatásának, kultúrájának fejlődésével és egyházainak történetével. A 
könyv azokra a közismert személyekre is kitér, akik valamilyen módon 
kapcsolódnak vagy kötődtek a településhez. 

Nagy Imre számára az írás közben derült ki, hogy a téma iránt sokkal na-
gyobb az érdeklődés, mint amire eredetileg számított. Ezért úgy döntött, 
hogy ha elkészül a művel, mindenképp meg fogja osztani az emberekkel. 
Az első ötven darab könyv nyomtatását számos mezőzombori lakos tá-
mogatta. A bemutatót követően az első példányokat pillanatok alatt el-
kapkodták, ezért szükségessé vált az utónyomás. 
Vásárlási igényt Mezőzombor polgármesteri hivatalán személyesen, vagy 
a 47/369-128-as telefonszámon lehet jelezni, a szerzővel pedig a nagy.im-
re48@gmail.com e-mail címen tudnak kapcsolatba lépni az érdeklődők.

KÖNYV KÉSZÜLT MEZŐZOMBORRÓL
A magyar kultúra ünnepének keretében január 22-én ke-
rült sor Nagy Imre: „Hegyalja peremén, Mezőzombor” cí-
mű könyvének bemutatására. Az eseményt a Mezőzom-
bori Polgármesteri Hivatalban tartották, ahol az író rész-
letesen ismertette könyve megírásának körülményeit.

Ezeken a napokon betekintést nyerhetnek a gyermekek minden csoport 
életébe, illetve közösen játszhatnak leendő óvodás társaikkal. 
Bölcsőde: 3900 Szerencs, Rákóczi út 128. 
Ideje: 2023. április 18. kedd 10–11 óra 
Gyárkerti épület: 3900 Szerencs, Rákóczi út 128. 
Ideje: 2023. április 18. kedd 9.30–11 óra 
Napsugár épület: 3900 Szerencs, Széchenyi út 47. 
Ideje: 2023. április 17. hétfő 9.30–11 óra

A hagyománynak megfelelően óvodai és bölcsődei be-
iratkozást megelőzően „ovi és bölcsi csalogató program” 
keretén belül szeretettel várnak minden új óvodást a Sze-
rencsi Óvoda és Bölcsőde mindkét épületének 6-6 cso-
portjában, illetve a bölcsőde 3 csoportjában.

Balról jobbra: Nagy Imre, a könyv írója és Radó Béla, Mezőzombor pol-
gármestere.

Köszönet az 1%-ért 
A Szerencsi Bölcsisekért Alapítvány  

ezután mond köszönetet mindazoknak, 
akik támogatták a civil szervezetet. 

A személyi jövedelemadó 1%-ából származó összeget 
az alapító okiratban foglaltaknak megfelelően fogjuk 

felhasználni. 
Adószámunk: 

18425752-1-05 
Alapítvány kuratóriuma

OVI ÉS BÖLCSI 
CSALOGATÓ

Az eszköz segítségével lehetőség van felvenni a kapcsolatot az országos 
lefedettségű diszpécserközponttal, ahol szakképzett munkatársak nyúj-
tanak segítséget és szükség esetén értesítik a megadott kontaktsze-
mélyt. A jelzőeszköz és az ahhoz kapcsolódó szolgáltatás az ország 
egész területén ingyenesen elérhető a nap 24 órájában. A Gondosóra 
program célja, hogy segítséget nyújtson a 65 év feletti idős embereknek, 
hozzájárulva biztonságérzetük növeléséhez és életminőségük javításához. 
A Gondosóra programhoz ingyenesen csatlakozhat minden 65 év feletti 
magyar állampolgár, az eszközök kiküldése és a regisztrációs űrlapok fel-
dolgozása folyamatos. A programba történő regisztráció a gondosora.hu 
weboldalon érhető el, ahol további információ olvasható a Gondosóra 
szolgáltatással kapcsolatban.

Országos jelzőrendszerre épülő, Magyarország kormánya 
támogatásával megvalósuló Gondosóra program ingyenes 
szolgáltatás, ami segítséget nyújthat idős embereknek.

INFORMÁCIÓK 
A GONDOSÓRA 
PROGRAMRÓL

Fotó: gondosora.hu



A rendelkezésre álló adatok szerint az I. rendű taktaharkányi, a II. rendű szik-
szói és a III. rendű alsóvadászi gyanúsított vármegyénk területén kábító-
szer-értékesítést folytat, a beszerzés az I. rendű terhelttől történik. 2023. 
február 6. napján a II. és III. rendű gyanúsítottak az I. rendű lakásához men-
tek, ahol a nyomozóhatóság tagjai ellenőrzés alá vonták őket. A II. és III. 
rendű terheltek által használt gépkocsiban a rendőrök mintegy fél kilog-
rammnyi kristályos anyagot találtak, melyről a helyszínen a II. rendű terhelt 
akként nyilatkozott, hogy azt az imént vásárolta a taktaharkányi gyanúsí-
tottól. Az ingatlanban további 1 kg kristályos anyag, digitális mérleg, valamint 
több, mint 13 millió forint készpénz került lefoglalásra. A nyomozó hatóság 
lefoglalta továbbá az I. rendű gyanúsított tulajdonát képező gépjárművet 
is, melyből előkerült egy lőfegyvernek látszó tárgy lőszerekkel, ennek tartá-

sára azonban a férfi engedéllyel nem rendelkezett.    
A nyomozás eddigi állása szerint a kábítószer hatóanyag-tartalma akár a 
jelentős mennyiség alsó határát is meghaladhatja.  
A gyanúsítottak terhére rótt bűncselekmény – bizonyítottság esetén – 
2-8 évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő, amely a végleges ve-
gyész szakértői véleményben foglaltak alapján akár súlyosabban is mi-
nősülhet. A bíróság álláspontja szerint a kiszabható szankcióra figyelem-
mel a terheltek esetében fennáll a szökés, elrejtőzés veszélye, ráadásul 
a II. rendű gyanúsítottal szemben más büntetőeljárás is folyamatban van. 
A további nyomozás során szükségesnek mutatkozik a fogyasztói, vá-
sárlói kör felderítése, esetlegesen további elkövetők beazonosítása, ezért 
letartóztatásuk a bizonyítás veszélyeztetésének megakadályozása céljá-
ból is indokolt. Tekintettel arra, hogy a három férfi az eddigi adatok sze-
rint huzamosabb ideje, jól szervezetten végzi a fenti tevékenységet, nem 
zárható ki a bűnismétlés veszélye sem. A bíróság mindezeket mérlegelve 
2023. március 9. napjáig elrendelte a gyanúsítottak letartóztatását. A 
végzés nem végleges.

hírekhírek SZIRÉNA14 SZERENCSI

A bíróság által megállapított tényállás szerint a vádlott férfi Szerencs főutcáján közleke-
dett a Rákóczi út – Széchenyi köz – Erzsébet köznél lévő gyalogátkelőhely felé 75-80 
km/h sebességgel. A néhai a zebránál állva megvárta, míg egy másik autó elhalad, majd 
megkezdte az átkelést. A vádlott ekkor ért oda a baleset helyszínéhez és vészfékezés, il-
letve balra kormányzás ellenére sem tudott megállni, nem tudta elkerülni az ütközést. A 
sértett súlyos sérülései következtében kórházba szállítását követően elhunyt. A bíróság 
a vádlottat halált okozó közúti baleset okozásának vétsége miatt 4 év szabadságvesz-
tésre és 6 év közúti járművezetéstől eltiltásra ítélte. Az ítéletet az ügyész tudomásul 
vette, a vádlott és védője elsődlegesen felmentésért, másodlagosan a büntetés enyhítése miatt jelentett be fellebbezést.

ZEBRÁN ÜTÖTTE EL A GYALOGOST 
– ÍTÉLET SZÜLETETT

A Szerencsi Járásbíróság végrehajtandó szabadságvesztésre ítélte azt a 
vádlottat, aki 2021 márciusában Szerencs belterületén elütötte a gyalo-
gátkelőhelyen áthaladó néhai sértettet – közölte a Miskolci Törvényszék.

A Szerencsi Járásbíróság elrendelte annak a három fér-
finak a letartóztatását, akik megalapozottan gyanúsít-
hatók kábítószer-kereskedelem bűntettével – közölte a 
Miskolci Törvényszék sajtóosztálya.

Az autó sofőrje menekülés közben kerítésnek ütközött. (Fotó: police.hu)

ÚJABB DÍLEREK LETARTÓZTATÁSBAN

A rendőrök miután ellenőrzés alá vonták a sofőrt és utasát, illetve átvizs-
gálták a járművet, kiderült, hogy a csomagtartóban tárolt mintegy 400 liter 
üzemanyagot nemsokkal korábban lopták el egy közeli telephelyről. A Sze-
rencsi Rendőrkapitányság Tállyai Rendőrőrse lopás bűntett elkövetésének 
megalapozott gyanúja miatt folytat eljárást a 34 éves sofőrrel, és 29 éves 
társával szemben. A rendőrség az autót vezető férfival szemben – a bün-
tetőeljárás megindítása mellett – anyagai káros közúti közlekedési baleset 
okozása miatt, helyszínbírságot is kiszabott. A rendőrség a lefoglalt üzem-
anyagot az eljárás eredményeként visszaadta jogos tulajdonosának.

A Szerencsi Rendőrkapitányság Tállyai Rendőrőrsének 
munkatársai 2023. február 4-én hajnali egy óra körül el-
lenőrzés alá akartak vonni egy járművet Tállya belterü-
letén. Az autó sofőrje a rendőri jelzés ellenére nem állt 
meg, tovább hajtott, majd néhány utcával arrébb kerí-
tésnek ütközött.

KERÍTÉSNEK HAJTOTTAK 
A GÁZOLAJTOLVAJOK

(Fotó: Globo Televízió)
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A rendezvényre több mint háromszázan sora-
koztak fel. A rajt előtt „Bianka Kangoo” csapata 
tartott bemelegítést a résztvevőknek. Ezt köve-
tően Koncz Zsófia, országgyűlési képviselő, mi-
niszterhelyettes, a rendezvény fővédnöke kö-
szöntötte a megjelenteket. Beszédében gratulált 
a szervezőknek, hogy sok résztvevőt mozgósí-
tottak, majd Nyiri Tibor, Szerencs város polgár-
mestere köszöntette a megjelenteket, eredmé-
nyes és kellemes kikapcsolódást kívánt a részt-
vevőknek. 
Pokrovenszki Gergely, a verseny szervezője ér-
deklődésünkre elmondta, hogy úgy állították 
össze a távokat, hogy minden korosztály meg-

találja a számára legmegfelelőbbet (2.5, 5 és 7.5 
km). A nevezők többsége helybéli volt, de több 
csapat is érkezett Nyíregyházáról, Miskolcról és 
Debrecenből. Pokrovesznki Gergely hangsúlyoz-
ta jövőre az lenne a cél, hogy meghaladják az 
500 fős nevezői létszámot, amire jó esélyt lát. 
Nyiri Tibor, Szerencs város polgármestere szer-
kesztőségünknek kifejtette, hogy az önkormány-

zat elkötelezett az egészséges életmód népsze-
rűsítésének, ezért minden segítséget megadtak 
a szervezőknek: rendelkezésükre bocsájtották a 
Rákóczi-várat, továbbá a szerencsi polgárőrök – 
a rendőrséggel együttműködve – biztosították 
a helyszínt. 
A célban minden résztvevő forró teát, fánkot, ke-
rámia érmet és utalványokat kapott ajándékba.

Második alkalommal rendezték meg 
február 18-án a Szerencsi Farsangi Fu-
tást. A tavalyihoz hasonlóan most is a 
Rákóczi-vár adott otthont a sportese-
ménynek. Ez nem klasszikus értelem-
be vett verseny volt, hanem sokkal in-
kább közösségi alkalom, ahol találkoz-
hattak a környék mozogni vágyói, is-
merkedhettek, mindezt jó hangulat-
ban, akár jelmezbe öltözve.

A Kulcsár Anita Sportcsarnokban február 17-én 
megtartott mérkőzésen a szerencsi lányok már 
a mérkőzés elején megszerezték a vezetést. A 
kazincbarcikai csapat védelme gyenge volt, a 
szerencsi lányok fokozatosan léptek el pontban. 
A hazai csapat jól felépített támadásokkal sok-
szor betalált a vendégcsapat hálójába, akik lát-
hatóan nem tudtak mit kezdeni a heves akciók-
kal. A csapatok 23-9-es szerencsi vezetésnél 

mentek pihenőre. A térfélcserét követően is foly-
tatódott a hazaiak dominanciája, a heves táma-
dások mellett a védelem is jó volt, a kapusok re-
mekeltek. A szerencsiek végül magabiztosan fe-
jezték be a játékot. A női utánpótlás LU19 III. D-
osztály 12. forduló végeredménye: Szerencs 
VSE–Szalézi DSE, 39-25 (23-9).  
„Ifjúsági csapatunk számára végre elkezdődött 
a tavaszi szezon. Mivel a felkészülési tornán való 

részvételünk nem sikerült igazán jól, az elmúlt 
időszakban igyekeztünk a lehető legtartalma-
sabban felkészülni a bajnoki nyitányra. Szeren-
csére nyoma sem volt a korábbi enerváltságnak, 
200 százalékon pörögve ugrottak a lányok a 
mérkőzésbe. Megszerették volna mutatni, hogy 
ez az igazi arcuk. Végig koncentráltan, stabil vé-
dekezéssel és pontos befejezésekkel kápráztat-
ták el szurkolóinkat. Kapusaink szenzációsan 
védtek, indításaikból könnyű lerohanás gólokat 
szereztünk. Sajnos Plaszkó Kamillának nem lett 
meg a játékengedélye, Rózsa Bogi pedig még a 
térdsérülése miatt nem bevethető. Bízunk ben-
ne, hogy a következő mérkőzésre, már minden 
játékosunk harcra kész lesz” – írta értékelésé-
ben Katona Krisztina, a csapat edzője.  
A Szerencs VSE színeiben: Konyári Vivien 12 gólt, 
Konyári Kinga 6, Galyas Gréta 5, Czakó Eszter és 
Vámos Eszter 4-4, Matolcsi Lili 3, Tálas Dorina 
és Szegedi Maja Zsófia 2-2, valamint Balog Be-
atrix Rozália 1 találatot szerzett.

A Szerencs VSE női kézilabdázói 39-25-re legyőzték a Szalézi DSE csapatát. Ko-
nyári Vivien 12 gólt, Konyári Kinga 6, Galyas Gréta 5 találatot szerzett. 

GYŐZTEK A SZERENCSI LÁNYOK

II. SZERENCSI FARSANGI FUTÁS

A versenyen a Hupikék törpikék szereplői is feltűntek.

Bravúrosan játszottak a szerencsi (zöld színű mezben) lányok.

Építkezők figyelmébe!  
Lakásépítés, felújítás, üzlethelyi-
ségek teljes generálkivitelezése. 
Burkolás, térkő, homlokzati szi-
getelés. Garanciával és számlá-

val! Bővebb információ: 
06-20-440-8357
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Az előzmények 
A szerencsi asztaliteniszezőknél az 1980-as 
évek elejétől egészen 1997. július 18-ig (az 
SZVSE Asztalitenisz Szakosztály alapításáig) 
úgynevezett „üzemi” csapatok működtek több 
vállalatnál és szervezetnél. Ilyen volt például a 
cukorgyár, csokoládégyár, ruházati szövetkezet 
majd a jogutód Magyar Gyapjúfonó és Szövő-
gyár Szerencsi Gyáregysége (MGYSZ Konfekció 
Gyáregysége), a Kisiparosok Országos Szövet-
sége (KISOSZ) Járási Szervezete, majd később a 
Szántó J. Endre Egyesített Szociális és Egészség-
ügyi Intézet (ESZEI). 
A 3-3 fős férfi csapatok oda-vissza mérkőzése-
ket játszottak. A szerencsi üzemi bajnokságnak 
fő szervezője és lebonyolítója Csorba István 
volt, aki később a megalakuló szakosztály elnö-
ke lett. A bajnoki mérkőzéseket és az edzéseket 
– munkaidő után – a csapatok a vállalatok és 
intézmények különböző helyiségeiben pl. üzemi 
étkezde, cukorraktár előtere, trafóház előtere, 
Gyári-kör tekepályája előtti helyiségben (később 
ifjúsági klub) játszották. Edzéseket is tartottak 
esténként Rakóczki András bekecsi lakásának 
a padlásterében. 
A versenyzési és az edzési feltételek javításának 
érdekében Csorba István 1989-ben az MGYSZ 
Szerencsi Konfekció Gyáregység igazgatója és 
egyben az asztalitenisz csapatának vezetője-
ként felkereste a Rákóczi Zsigmond Általános 
Iskola vezetését azzal a kéréssel, hogy a továb-
biakban az intézmény tornatermében tarthas-
sák az edzéseket és a bajnoki mérkőzéseket. Az 
iskola igazgatója Kulcsár Sándorné, testnevelő 
tanár a kérést támogatta és ezt követően az 

MGYSZ csapata a heti kétszeri edzéseit és üze-
mi bajnoki mérkőzéseit 1996. szeptembertől 
már az iskola tornatermében bonyolíthatta le. 
Az igazgató hozzájárult ahhoz is, hogy a felnőt-
tek edzése előtt egy órával 15-20 fő általános 
iskolai tanuló részére foglalkozásokat tartsanak. 
Az iskola vezetésének felkérésére elvállalta az 
általános iskolák számára kiírt Járási Diák Olim-
piai asztalitenisz verseny szervezését. Számos 
modernizációt végzett az iskola tornacsarnoká-
ban – főként a világításon –, hogy alkalmas le-
gyen megyei bajnoki mérkőzések megrendezé-
sére. 
A 17 évi tömegsportként eltöltött idő után, 
1997. június első felében személyesen kereste 
fel a SZVSE vezetését azzal a kéréssel, hogy asz-
talitenisz szakosztályt szeretne alapítani. Kéré-
sét az egyesület vezetése elfogadta, ezál-
tal 1997. július 18-án az ő vezetésével meg-
alakult a SZVSE Asztalitenisz Szakosztálya. 
Alapító tagok: Csorba István, Ifj. Csorba István, 
Takács János, Dr. Bobkó Géza, Dr. Belinszki Sán-
dor, Dr. Szilágyi Tamás és Rakóczki András. 
 

Az első bajnoki évek 
„Új asztalitenisz szakosztály született Szeren-
csen” – írta a Borsod Asztalitenisz Híradó 1997. 
II. félévi számában BAZ. Megyei Asztalitenisz 
Szövetség titkára Szlaboda István, aki nagy 
örömmel vette és köszöntötte „Rákóczi váro-
sát” a megyei bajnokságában. 
Az első évében a megyei bajnokság első osz-
tályban a szerencsi „újonc” gárda a kilenc csa-
patos mezőnyben a bajnoki évet a tabella 5. he-
lyén zárta. 

Nemzetközi versenyek 
A szakosztály vezetője 2008-ban javasolta, 
hogy Szerencs sporteseményéinek népszerűsí-
tésre évente rendezzenek Nemzetközi Asztali-
tenisz versenyt a városban. Az egyesület veze-
tése a javaslatot elfogadta, így az SZVSE Aszta-
litenisz Szakosztálya 44 fő részvételével 2008. 
május 3-án rendezte meg az első Szerencs Vá-
ros Kupa Nemzetközi Asztalitenisz versenyét a 
Kulcsár Anita Sportcsarnokában. A rendezvény 
évről-évre népszerűbb lett, 2017-ben a tizedik 
jubileumi eseményt tartották. Az évek alatt a 
Szerencs Város Kupa Nemzetközi Asztalitenisz 
verseny vált a megye legnépesebb programjává 
mivel sok esetben a nevezők száma már meg-
haladta a 100 főt. Az esemény jelenleg is évről 
évre emeli Szerencs hírnevét. 
 

Távozás a szakosztály éléről 
A 2016. júliusi évzáró szakosztályi megbeszélé-
sen korára hivatkozva Csorba István bejelentet-
te távozását a szakosztályvezetői feladatok el-
látása alól, végül a következő bajnoki év befe-
jezésekor 2017. június 30. átadta a staféta botot 
Köllő Andrásnak. 
„A szakosztályvezetői lemondásom bejelentés-
ekor tervem volt, hogy utódomnak az NB. II. be 
maradó csapatot adjak majd át. Ez teljesült, mi-
vel az 1997-ben a nulláról induló szakosztály 
2017-ben az NB. II. Keleti Csoport 4. helyen vég-
zett” – hangsúlyozta az egykori vezető. 
Szerencs Város Önkormányzata húsz évnyi sport-
vezetői munkájáért 2017. április 20-án „Szerencs 
Város Közszolgálatáért” kitüntetést adományozta 
Csorba Istvánnak. Kiváló Sportvezetői munkájáért 

AZ ASZTALITENISZ SZAKOSZTÁLY 
MEGALAKULÁSÁRÓL

Idén ünnepli harmincadik születésnapját Szerencs Város Sportegyesülete (SZVSE). Ebből 
az alkalomból sorra vesszük az egyes szakosztályok történetét. A sorban elsőként az 

1997. július 18-án megalakult Asztalitenisz Szakosztály múltjáról, jelenéről és jövőjéről 
írunk. Az alábbi összeállításban Csorba István, a szakosztály korábbi irányítója és Köllő And-
rás, jelenlegi vezetője volt a segítségünkre.

A szakosztály felnőtt játékosai.



2017. június 14-én a megyei asztalitenisz szövet-
ségtől – melynek nyolc évig volt a tagja B.-A.-Z. 
Megye Asztalitenisz Sportjáért kitüntetést kapott. 
 

Új vezető, új célok 
A szakosztály vezetését 2017-ben Köllő András 
vette át, aki új célként tűzte ki egy utánpótlás-
nevelő műhely létrehozását, mindezt a jelenlegi 
csapatok erősítése mellett. Ennek jegyében az 
utóbbi években a szakosztály két játékos-edző-
vel gyarapodott, akik segítségével beindult egy 
csoportos foglalkozás a kezdő, általános iskolás 
korú gyerekeknek, valamint a versenysportot 
választó fiataloknak egyaránt. 
A szakosztály a 2021/2022-es szezont megnyerte 
az NB II-es és az NB III-as Nemzeti Csapatbaj-

nokságban. Tette ezt úgy, hogy mindkét gárdá-
ban saját nevelésű, 16 éves gyerekeket szerepel-
tetett. A legeredményesebb fiatalok 75 százalé-
kos győzelmi aránnyal, nagyban hozzájárultak a 
sikerhez, melynek eredményeképpen a követke-
ző bajnoki idényt az első számú csapat már az 
NB I-ben kezdhette meg. Ezzel a városnak hosz-
szú idő után újra lett NB I-es szakosztálya. 
A következő évek fő feladata a hosszú távú fenn-
tarthatóság és a folytonosság megteremtése 
minden szempontból. Szakmai oldalon ehhez 
szükséges egyrészt az edzések számának növe-
lése, valamint a régió iskoláival való együttmű-
ködés kialakítása. Az osztály filozófiájának alap-
ját képezi a saját játékosok kinevelése az első 
ütőfogástól, egészen az NB I-ig vagy akár tovább. 

Az elmúlt időszak legjelentősebb 
eredményei 

Nemzeti Bajnokság: 2017/2018-as szezon NB II 
3. hely, 2018/2019-es szezon NB III és NB II 2. 
hely, 2020/2021-es szezon NB II 3. hely, 
2021/2022-es szezon NB II és NB III 1. hely. 
Diákolimpia: 2021/2022-es szezon A. kategóriá-
ban országos 2. hely. 
Újonc, serdülő és ifjúsági eredmények: 2020-ban 
a szerencsiek a 3. helyet végeztek az országos 
serdülő csapatbajnokságban. 
 

A jelenlegi tagok 
Szakmai stáb tagjai: Nyiri Tibor elnök, Köllő 
András szakosztályvezető. Edzők: Lehoczki Gá-
bor, Zeller Gábor és Köllő Ábel. 
NB I-es gárda tagjai: Tamás Szabolcs, Sánduly 
Levente, Lehoczki Gábor és Köllő Ábel. 
NB II-es gárda tagjai: Begala Marian, Korály 
Tibor, Sárossy Balázs és Köllő András. 
Megyei csapat tagjai: Ifj. Csorba István, Bo-
dó-Bán János, Lapis Zoltán, Köröm Imre, Balogh 
Sándor és Tiszóczki Ádám 
Gyerekcsapat tagjai: Jenei Marcell, Szemán 
Ábel, Kerekes Zalán, Ács Noel 
Kezdő amatőr csapat tagjai: Sarudi Bence, 
Sarudi Kristóf, Sarudi Szabolcs, Sárossy András, 
Antal Alex, Bóza Bence Hunor, Édes Anna, Csó-
ka Márk, Csóka Anna, Ziegler Márk és Szlovi-
csák Levente. 
További egyesületi tagok: Bodnár Éva, Zeller 
Gábor, Csáky István, Csorba István, Korály Fe-
renc, Májer Antal, Rakóczki András, Sárkány Ba-
lázs, Takács János, Tiszóczki Gábor, Törzsy Krisz-
tina, Törzsy Zsófia és Köllő Áron.
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A szakosztály legfiatalabb játékosai.

Veterán asztalitenisz-világbajnokságot szerveztek január 15-21. között 
Omán (Arab-félsziget) fővárosában, Maszkatban. A Szerencs Város 
Sportegyesületének az asztalitenisz szakosztályából Begala Marian is 
részt vett a versenyen az 50-54 évesek kategóriájában, és társával pá-
rosban a 3. helyen végzett. Az eredménnyel kapcsolatban Köllő András 
elmondta, hogy nagyon büszkék Marianra, hiszen az elkötelezettsége, 
az alázata és a sportág iránti kitartása meghozta a gyümölcsét.

VILÁGBAJNOKSÁGON 
A SZERENCSI JÁTÉKOS

A pódium jobb oldalán Begala Marian (piros-kék mezben) a Szerencs VSE 
játékosa látható. (Fotó: magánarchívum)

A Szerencs VSE Karate Szakosztályának húsz sportolója február 12-én si-
keres karate vizsgát tett. Nagy László edző szerint bizonyították elszánt-
ságukat, fizikai felkészültségüket, ügyességüket és az edzőkkel közösen 
rendkívül büszke rájuk.

SIKERES VIZSGA  
A KARATÉKÁKNÁL

Fotó: magánarchívum



Kos: III. 21. – IV. 20. 
A márciusi időszak a Kos számára ér-
zelemdús hónap lesz. Párjával, baráta-

ival mindenben megtalálja a közös han-
gulatot, ezért használja ki ezt az időt arra, hogy 
együtt lehessen szeretteivel. 

 
Bika: IV. 21. – V. 20. 
Márciusban a Bika végtelen mennyi-
ségű bátorságra számíthat. Éppen 

ezért ez a hónap alkalmas arra, hogy ösz-
szeszedje a bátorságát, és leküzdje azokat az aka-
dályokat, amelyek már régóta hátráltatják. 

 
Ikrek: V. 21. – VI. 21.  
A március sok energiát hoz az Ikrek 
számára, amit majd fizikai állapota ja-

vára fordít majd. Azonban ne vigye túl-
zásba, mert előfordulhat, hogy szervezete nem 
lesz felkészülve egy ilyen megterhelésre.  

 
Rák: VI. 22. – VII. 22. 
A fáradtság a tavasz kezdete előtt 
megzavarja a Rákokat. Ez az időszak 

azonban nem tart sokáig. Március köze-
pén újra erőre kap, és visszatér a szokásos rutin-
hoz. A munkában továbbra is jól fog teljesíteni. 

Oroszlán: VII. 23. – VIII. 23. 
A március az Oroszlánban elő fogja 
hozni a temperamentumát. Nagy lel-

kesedéssel fog bele mindenbe, ami az út-
jába kerül, és jeleskedni fog. Ez bosszantja a kör-
nyezetét, amely irigyelni fogja a sikerét. 

 
Szűz: VIII. 24. – IX. 23.  
Márciusban a Szűz sok új dolgot tanul 
majd. A memóriája nagyon jó lesz eb-

ben az időszakban, ezért nyisson az új in-
formációk felé, és próbáljon ki elemző gondolko-
dást igénylő tevékenységeket. 

 
Mérleg: IX. 24. – X. 23.  
A március mozgalmas lesz a Mérleg 
számára. Készüljön fel a nagy változá-

sokra a magánéletében. Igyekezzen lelkileg 
is rendben tartani magát ebben az időszakban, 
mert mindent személyesen magára vesz. 

 
Skorpió: X. 23. – XI. 22. 
Márciusban a Skorpiók elkezdenek 
vágyni a biztonság érzésére. Akkor 

fogja a legjobban érezni magát, ha egy Ön-
höz közeli személy megöleli, akár a párja, akár egy 
családtag. 

Nyilas: XI. 23. – XII. 21. 
Március beköszöntével a Nyilasok na-
gyon magabiztosak és nyugodtak lesz-

nek. Pozitív energiát fog sugározni, ami 
vonzza a barátait, közeli ismerőseit, így szükségük 
lesz arra, hogy időt töltsenek Önnel. 

 
Bak: XII. 22. – I. 20. 
Márciusban a Bakok némi csalódást 
élnek meg kapcsolataikkal kapcsolat-

ban. Olyan érzésekkel kell megküzdenie, 
mint például, hogy mindig nem a megfelelő sze-
mélyhez vonzódik, és örökre egyedül marad. 

 
Vízöntő: I. 21. – II.19. 
Március a Vízöntő számára új ismere-
tek megszerzésével töltött, csendes 

időszak lesz. Ebben a hónapban ne számít-
son nagy sporteredményekre, mert fáradtnak érzi 
magát, és izomfájdalmakat is tapasztalhat. 

 
Halak: II. 20. – III. 20. 
Márciusban a Halak érzései a párjuk-
kal való jövővel kapcsolatban megle-

hetősen zavarosak lehetnek. Annak ellené-
re, hogy többnyire jó hangulatban fogja magát 
érezni, ezek az érzések hatással lesznek Önre.

Szerencsi Hírek 2023. március horoszkóp

Radnóti Miklós Naptár című versciklusából 
(Február) idézünk: „Újra lebeg, majd letelep-
szik a földre, …” 
VÍZSZINTES: 1. Az idézet folytatásának első 
része. 5. … Baldwin; amerikai színész. 9. Verbum 
jellege. 11. Ausztrália sportjele. 12. Község Szom-
bathely mellett. 13. Villamossággal kapcsolatos 
előtag. 15. Sorszám, röviden. 16. Szónok. 17. Gép-
pisztoly-típus. 18. Hátulról odanyújt. 19. Végtelen 
tag! 21. Tuvalu határai! 22. A török fővárosból való. 
25. Nem működik az óra. 26. Település a Szatmá-
ri-síkságon. 27. Évek …; hosszú ideje. 28. Hosszabb 
konferencia része is lehet. 30. Néma Iván! 31. Hely-
ség Pécs közelében. 32. A hajlított fából készült 
bútorok „atyja” (Michael; 1796-1871). 34. Orvos, ré-
gész, a nyíregyházi múzeum névadója (András; 
1834-1918). 35. Hazai sajtfajta.  
FÜGGŐLEGES: 1. Ajtót újra kitáró. 2. Ilyen sérülés 
a forrázás is. 3. A germánium vegyjele. 4. Szórvá-
nyos női név a szünetben! 6. … macchiato; kávé-
ital. 7. … Partnerségi Tanács; NATO-szervezet. 8. 
Az idézet folytatásának második része. 10. Bá-
torkodó. 14. Kártyaszín. 17. Az idézet folytatá-
sának harmadik része. 20. Gyalogos katona. 23. 
Töltőállomás alkalmazottja. 24. Hibázik a tornász. 
25. Becsap, rászed. 29. Point of view (nézőpont), 
röviden. 33. Nászút kezdete! EFEMER

Előző rejtvényünk megfejtése: „Roppan a jégen a hajnal lépte a szürke hidegben”. A szerencsés nyertes: Horváth Béláné. Megfejtőnk  
1 db csokoládé csomagot kap ajándékba. A nyeremény átvehető a Szerencsi Polgármesteri Hivatal ügyfélszolgálatán. A fenti rejtvény megfejtését 
március 23-ig postázzák címünkre (3900 Szerencs, Rákóczi út 89.) vagy adják le a Szerencsi Polgármesteri Hivatal ügyfélszolgálatán. A kereszt-
rejtvény helyes megfejtői között 1 db 3.000 forint értékű csokoládécsomagot sorsolunk ki.
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