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Megállás nélkül érkeznek
az adományokkal megra-
kott járművek a magyar-
ukrán határ melletti tele-
pülésekre. a szerencsi fel-
ajánlások egyik részét
március 3-án indították
útnak. Cikkünk a 3. olda-
lon olvasható.
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Új jegyző
a város élén

nyiri Tibor szerencs város
polgármestere, oleárné
dr. Kádas Marianna címze-
tes főjegyzőt kérte fel a
megüresedett poszt be-
töltésére. Cikkünk a 9. ol-
dalon olvasható.

Gyökerek, kövek, emberek címmel
nyílt kiállítás Schlosserné Báthory Pi-
roska, művésztanár alkotásaiból már-
cius 7-én, a Rákóczi-vár Árkád termé-
ben. Cikkünk a 11. oldalon olvasható.

Áldott húsvéti ünnepet kívánok
Szerencs és Ond valamennyi

lakójának!

Nyiri Tibor
Szerencs polgármestere



Közös imádságra várta a hívőket Böjte Csaba, ferences rendi szerzetes
március 9-én a Szerencsi Munkás Szent József templomba. Isten háza
megtelt hívőkkel, akik együtt imádkoztak azért, hogy mihamarabb érjen
véget az orosz-ukrán háború. Az orosz invázió miatt már több millióan

menekültek el Ukrajnából, többségében gyermekek, nők és öregek. Az
atya szent beszédében elmondta, hogy kb. negyven évvel ezelőtt volt
utoljára kórházban. A közelmúltban azonban ledöntötte a lábáról a ko-
ronavírus és ezért azt tanácsolták neki orvosai, pihenjen és aludjon sokat,
a többit a szervezet és az anyatermészet elvégzi. Elhangzott, hogy az
emberben több trillió mikroorganizmus van, ez rengeteg mennyiség,
mégis a test az egyensúlyra törekszik. – A Földön közel 8 milliárdan élnek,
ráadásul nekünk értelmünk is van ahhoz, hogy rájöjjünk sokkal szebben
és jobban lehet haladni békességben. Nagyon fontos, hogy ez a hit meg-
erősödjön bennünk, át tudjuk adni egymásnak. – Mi keresztények nem
a világ végére készülünk. „Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szentel-
tessék meg a te neved; jöjjön el a te országod; legyen meg a te akaratod,
amint a mennyben, úgy a földön is.” Mi tulajdonképpen a teremtő or-
szágának az építésére szövetkeztünk, amely a szeretet és a béke világa.
Hittünk és hisszük, hogy megvalósítható. Kétezer évvel ezelőtt Jézus
Krisztus elhozta nekünk a szeretet parancsait. Őrizzük meg ezt továbbra
is! – mondta az atya. A szentmise végén az adakozó hívek által össze-
gyűjtött perselypénzt az ukrajnai menekültek megsegítésére fordítják.
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Böjte Csaba atya arra kérte a világ vezetőit, hogy legyen békesség.

a BéKéérT IMáDKozTaK

A közelmúltban megkezdődött a Tiszáninneni Református Egyházkerület
(TIREK) fenntartásában működő Szerencsi Idősek Otthona egyik emele-
tének és fodrász helyiségének a felújítása. A közel 120 millió forintos mo-
dernizációt a fenntartó saját forrásból finanszírozza. Új burkolatot kapott
a folyosó, a szobák, a villanyvezetékeket is kicserélték, radiátorokat sze-
reltek fel, új vizesblokkokat alakítottak ki a meglévők mellett és megja-
vították az egyik liftet is. A TIREK fontosnak tartja ezeket a fejlesztéseket,
hiszen azt szeretnék, hogy a dolgozók, a lakók jól érezzék magukat és
családtagjaik is elégedettek legyenek a szolgáltatásukkal. – Jogszabályi
kötelezettségünk is meghatározza a szobák méretét, a vizesblokkok szá-
mát, valamint azt, hogy hányan lakhatnak egy helyiségben. Amikor a TI-
REK 2020. szeptember 1-jével átvette az intézmény fenntartását tudtuk,
hogy egy olyan létesítményt kapunk, aminek nincs végleges működési
engedélye, hiszen ekkor még voltak olyan szobák, ahol 6-8 ember élt
együtt a maximum 4 fős helyiségekben. A felújításokkal azoknak a jog-
szabályoknak szeretnénk megfelelni, amivel végleges működési enge-
délyt kapunk – nyilatkozta Jónyár Lajosné, a TIREK diakóniai szakrefe-
rense. Gyors és megbízható internetkapcsolatot is kialakítottak, amely a
koronavírus-járvány miatt rendkívüli módon felértékelődött, hiszen elen-
gedhetetlen a hozzátartozók és a bentlakók közötti kapcsolattartáshoz.

A vezetőség a jövőben minden épületrészben, szakaszosan ehhez ha-
sonlóan szeretné felújítani az intézményt.

KorszerŰsÍTés az IDőseK oTTHonáBan

A jövőben folytatódik a felújítás. Fotó: Globo Televízió

A kommunizmus áldozatainak emléknapja alkal-
mából tartottak megemlékezést február 25-én
Szerencs Város Önkormányzatának szervezésé-
ben. Az eseményen Nyiri Tibor, a város polgár-
mestere felidézte, hogy 1950 és 1953 között Ma-
gyarországon közel egymillió ember ellen indult
büntetőeljárás és 300 ezer embert ítéltek el. A
második világháborút követően egyes becslések

szerint több mint 800 ezer embert hurcoltak el
kényszermunkára, a gulágra és málenkij robotra,
az '56-os forradalom után pedig több százezren
kényszerültek menekülésre az országból. A kom-
munista kényszermunkatáborokba elhurcoltak
közül sokan nem tértek vissza. Az áldozatok kö-
zé tartoztak azok is, akiket börtönbe zártak, val-
lattak, kínoztak, megbélyegeztek vagy hosszú

éveken keresztül lelki terror alatt tartottak. A
polgármester beszédében hangsúlyozta: köte-
lességünk a megemlékezés, hogy méltók marad-
junk a történelmi nagyjainkhoz és 1956 hősei-
hez. Emlékeznünk kell, hogy soha ne történhes-
sen meg újra a szörnyű tragédia. Az esemény
végén a megjelentek elhelyezték a kegyelet vi-
rágait, koszorúit és mécseseit.

TIszTelgés az álDozaToK előTT
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Bajban mutatkozik meg, hogy ki jó barát, hisz
jó körülmények közt van barát elég, tartja a
mondás. Az ukrajnai háborús menekültek befo-
gadásában és segítésében Románia, Szlovákia,
Lengyelország és Magyarország jelesre vizsgá-
zik. Ukrajnában milliók számára vált kézzelfog-
ható valósággá a háború. Családok, idősek és
fiatalok keltek útra a harcok sújtotta területek-
ről. Szerencsen már az orosz támadást követő
napokban megkezdődött az adományok gyűj-
tése a Rákóczi-vár falain belül. A gyűjtést Sze-
rencs Város Önkormányzata kezdeményezte és
hozzá csatlakozott az Egri Főegyházmegye Ka-
ritász helyi szervezete és a Szeretlek Szerencs!
civil mozgalom. Az akció során sokat segítettek
a Bocskai István Katolikus Gimnázium és Tech-
nikum Kadét programban résztvevő diákjai, ta-
nárai egyaránt, akik a Szerencsi Művelődési
Központ és Könyvtár munkatásaival közösen
szortírozták az adományokat. A becslések sze-
rint közel 1 millió forint értékben gyűlt össze fő-
ként: tartós élelmiszer, ruhanemű, tisztálkodó-

szer és gyógyszer, amit
március 3-án útnak is in-

dítottak. Iván Erika
(fotónkon), a szerencsi
segélyszervezet koor-
dinátorának vezetésé-

vel az adományok egy
részét Nyíregyházára szállí-

tották a helyi karitász központjába, ahol szét-
osztásra került a menekültek között. A helyszí-
nen Csordás Gábor (fotónkon), a Debrecen-
Nyíregyházi Egyházmegye Karitász szervezeté-
nek az igazgatója elmondta, hogy a határon
már túl sok az adomány. – Egészen egyszerűen

már nem tudják helyben
kezelni a sok felaján-
lást. Nyilvánvalóan az
ottani települések
nem rendelkeznek

nagy tároló csarnokok-
kal, hogy ilyen nagy meny-

nyiségű adományt helyben fogadjanak. Nem
szabad elfelejteni, hogy nem csak a határon
vannak menekültek. Országszerte és a megyé-
ben rengeteg magyar ember fogadott be ukraj-
nai családokat, akiknek viszont a központi de-
pókból szállítják ki a csomagokat – mondta. 
A nyíregyházi csarnokban lelkes segítők hamar
lepakolták a szerencsi szállítmányt. A felajánlott
gyógyszerekre azonban égető szükség volt Ba-
rabáson, így azt a szerencsi csapat azonnal a

határra szállította, ahol
nagy örömmel fogad-

ták. Árvai Ferenc (fo-
tónkon), az Egri Katoli-
kus Karitász igazgatója
érdeklődésünkre el-

mondta, hogy főként
nők, gyermekek és idősek

érkeznek hazánkba. (A 18 és 60 év közötti férfi-
ak – amíg fennáll a hadiállapot Ukrajnában –,
nem hagyhatják el az országot.) Mire a határhoz
érnek már rendkívül fáradtak és éhesek, ezért
Barabáson kisbuszokkal szállítják őket az erre
a célra kialakított épületekbe, ahol lepihenhet-
nek és meleg élelmet, gyógyszert kapnak. – Há-
rom csoportra lehet osztani a menekülteket. 
Az elsőbe tartoznak azok, akik átjönnek és már

le is szervezték maguknak telefonon a tovább-
utazást, ők legfeljebb csak fél napot tartózkod-
nak Barabáson. A második csoportba azok so-
rolhatók akik tudják, hogy hová szeretnének el-
jutni, de azt nem, hogy hogyan. Ezeket az em-
bereket elszállítjuk a legközelebbi vasútállomá-
sig – Záhony –, ahol ingyen ülhetnek fel a vo-
natokra. Az utolsóba sajnálatos módon olyan
civileket sorolhatunk, akiknek nincs hová men-
niük. Ebben az esetben gyűjtőpontokra kerül-
nek, ahol megfelelő ellátást követően elszállít-
ják őket a befogadó önkormányzatokhoz, jólel-
kű magyar családokhoz – hangsúlyozta. Váro-
sunkból nem csak az önkormányzat szervezé-
sében vittek adományokat, a határra több civil
önkétes szervezet is eljuttatta már az általuk
gyűjtött felajánlásokat.  A városvezetés elkülö-
nített letéti számlát nyitott az OTP Bank Nyrt.
helyi fiókjánál (11734145-15349882-06530000),
ahová pénzadományokat lehet befizetni ma-
gánszemélyeknek és vállalkozásoknak. Az itt
gyűjtött összeget célirányosan juttatják el Kár-
pátaljára. A Rákóczi-várban lévő adomány-
ponton elsősorban tartós élelmiszereket (kon-
zervek, keksz, kávé azonnal fogyasztható cso-
koládé, stb.), gyerekeknek kis dobozos rostos
ivólevet, szénsavmentes ásványvizet, valamint
higiénés termékeket (szappan, tusfürdő, papír-
törlő, toalettpapír, papír zsebkendő, pelen-
ka+krém, női tisztasági csomag, kézfertőtle-
nítő, gumikesztyű), törölközőket takarókat és
vitaminokat, vény nélkül kapható láz- és fáj-
dalomcsillapítókat várnak munkanapokon 8-
16 óra között.

szerenCsI aDoMányoK
a MeneKÜlTeKneK

Megállás nélkül érkeznek az adomá-
nyokkal megrakott járművek a ma-
gyar-ukrán határ melletti települések-
re. Erre nagy szükség van mivel Ukrajna
keleti országrésze az elmúlt időszak-
ban háborús övezetté vált, miután
Oroszország február 24-én inváziót in-
dított. A teljes világot megdöbbentet-
te az orosz támadás ténye, annak elle-
nére is, hogy már 2021 óta katonai je-
lenlétének erőteljes növelésébe kez-
dett a kelet-ukrajnai határ orosz olda-
lán. Sokan az utolsó pillanatig hittek a
viszály békés rendezésében. A segély-
szervezetek szerint hatalmas hiányok-
hoz és migrációs mozgásokhoz vezet-
het az orosz támadás nyomán kialakult
ukrajnai humanitárius válság, amely-
nek következményeit még akár évekig
is érezhetik a szomszédos országok.

Barabáson nagy örömmel fogadták a szerencsi adományokat.
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Éppen három hete annak, hogy Oroszország megtámadta Ukrajánát, ami
a szomszédos államban a háború kitörését jelentette. Azóta emberek szá-
zezrei menükelnek a lövedékek-, bombák-, rakéták életeket követelő és
anyagi javakat pusztító támadásai elől, kettészakítva családokat, hátra-
hagyva otthonokat. 
Szerencs Város Önkormányzata összefogva a katolikus karitász helyi szer-
vezetével, a Szerencsi Művelődési Központ és Könyvtárral és a Szeretlek
Szerencs! civil mozgalommal a fegyveres konfliktus után szinte azonnal se-
gítséget nyújtott a háború elől hazánkba érkezőknek. Elkülönített letéti

számlát nyitottunk az OTP Bank Nyrt. helyi fiókjánál (11734145-15349882-
06530000), ahová pénzadományokat várjuk a magánszemélyektől és vál-
lalkozásoktól.
A Rákóczi-várban lévő adományponton elsősorban tartós élelmiszereket,
valamint higiénés termékeket, törölközőket és takarókat gyűjtöttünk, ami-
ből két kisteherautót rakodtunk meg a Bocskai István Katolikus Gimnázium
és Technikum diákjainak a segítségével és a katolikus karitász aktivistáival
közösen vittük az elosztást végző raktárakba és határ mellé Barabásra. Az
elmúlt hetekben több mint száz főnek biztosítottunk átmeneti szállást vá-
rosunkban.
A háború azonban sajnos még nem ért véget, ezért a továbbiakban is fo-
gadjuk a befizetéseket az elkülönített számlára, a tartós élelmiszereket és
tisztálkodáshoz szükséges termékeket a Rákóczi-várban lévő adomány-
ponton munkanapokon 8-16 óra között. Egyeztetés céljából hívhatók a
0620 228 6039-es vagy a 0630 178 8938-as telefonszámok.
A város hivatalos honlapján (szerencs.hu), vagy az adomany@szerencs.hu
e-mail címen is várjuk a felajánlásokat, akik személy- vagy adományszállí-
tást vállalnak, menekülő családokat fogadnának, önkéntesként dolgozná-
nak, vagy a tolmácsolást végeznének. 
Megköszönve a lakosság eddigi támogatását a továbbiakban is számítunk
adományaikra, felajánlásaikra, hogy segíthessünk embertársainknak.
Szerencs, 2022. március 17-én. Nyiri Tibor Szerencs polgármestere

Szerencs Város Önkormányzata megemlékezést
tartott március 10-én a Szerencsi Cukorgyár be-
zárásának tizennegyedik évfordulóján a Cukor-
gyári Emlékparkban. A Mátra Cukor Zrt. német
tulajdonosa 2008. március 10-én jelentette be,
hogy megszünteti a szerencsi cukorgyártást,
ami akkor óriási törést jelentett a városnak. A
gyár ugyanis Szerencs életének, fejlődésének
meghatározó ipari létesítménye és egyben jel-
képe is volt. A szerencsi és környékbeli emberek
több generációja kereste itt a napi betevőjét a
működés több mint száz éve alatt. A lebontás

miatt több százan veszítették el állásukat, meg-
élhetésüket, és a Mátra Cukor Zrt. döntése száz-
milliós nagyságrendű adóbevétel kiesést oko-
zott a városnak. Nyiri Tibor, Szerencs város pol-
gármestere megemlékező gondolataiban kie-
melte, hogy a jövőbe kell tekinteni, a városve-
zetés azon dolgozik, hogy a befektetőknek újra
vonzóvá tegye a területet. Elhangzott, hogy a
közeljövőben Szerencs adóbevételének fő zász-
lóshajója, a Nestlé Hungária Kft. a termelés ka-
pacitásának a bővítése miatt a gyár mögött új
raktár építésébe kezd. A Kisfaludy2030 Turisz-

tikai Fejlesztő Nonprofit Zrt. pedig 370 millió fo-
rinttal támogatja a Halász Produkt Cukrászati
és Kereskedelmi Kft-t, hogy az egykori cukor-
gyár területén – közel a főbejáratához – fel-
épüljön egy cukrászda és látványmanufaktúra
üzem. A polgármester arra is kitért, hogy a ta-
valy elkészült csarnok igénybevételére több
bérlővel is tárgyalnak. Hangsúlyozta, hogy a cu-
korgyár területén folyamatban lévő fejlesztési
pályázatok lelassultak, a közműépítés elhúzó-
dása hátráltatja a terület értékesítését. A be-
szédet követően a Szerencsi Férfikar adott mű-
sort, majd elhelyezték a megemlékezés virágait
az emlékművön.

nagy TraUMájára
eMléKezeTT szerenCs

Koszorúk az emlékművön.

Közel 1 millió forint értékű adomány gyűlt össze.

segÍTő szolIDarITás
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TIszTeleT jár a BáTraKnaK

Az ünnepségsorozat a Bocskai István Katolikus
Gimnázium és Technikumban kezdődött reggel,
ahol a diákokat és a megjelenteket Jakab Ta-
más, az intézmény igazgatója és Szarvas Péter,
római katolikus plébános köszöntötte. Az atya
beszédében úgy fogalmazott, hogy március 15-
én azokra a fiatalokra emlékezünk, akik rendkí-
vül lelkesítőek voltak egy olyan dologban, ame-
lyet a forradalom előtt már sokan kerestek,
vágytak, s ez nem más volt, mint a szabadság.
A márciusi ifjak voltak azok a személyek, akik
lángra lobbantották a reményt a nép szívében.
A plébános hangsúlyozta, hogy a szabadság
egyben boldogságot és biztonságot is jelent a
léleknek. Kiemelte, hogy fegyverekkel ezt kie-
rőszakolni, megtartani nem lehet, csak megvé-
deni. A beszédet követően a gimnázium diákjai
adtak műsort felidézve a pesti forradalom főbb
álláspontjait, majd megkoszorúzták az intéz-
mény közelében Kossuth Lajos mellszobrát. A
megemlékezés gróf Széchenyi István szobránál
folytatódott, ahol a Rákóczi Zsigmond Refor-
mátus Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola és
Alapfokú Művészeti Iskola diákjai adtak műsort.
Az eseményen beszédet mondott Harkályné
Kovács Katalin, igazgatóhelyettes, aki a politi-
kusra és a márciusi ifjakra emlékezett. – Meg-
vagyok győződve arról, hogy március 15-e ott
kezdődött, ahol Széchenyi gondolkodott, és ott
győzött, ahol Deák Ferenc, a haza bölcse töp-
rengett. Ami a kettő közötti időben történt: szív
és ész között, élet-halál, bátorság-gyávaság, ál-
mok-rémálmok, lidércek, bosszúk, okoskodás,
felfordulás, kitartás és árulás az a nemzetünk
történelme. Egyéni sorsok és közösségi akarat.
Amikor március 15-ét ünnepeljük szívünk felett
a kokárdával, megidézzük a hősök arcát, dicső

tetteit. Ekkor arra is emlékezünk, hogy a márci-
usi ifjak elérték amit akartak, mert nem adták
fel, összefogtak egymással és a ’48-as forradal-
mak közül egyedül a magyarok tudtak sikeres
katonai ellenállást mutatni. Miért tudjuk ennyi
idővel is átérezni a márciusi ifjak lelkesedését?
Azt hiszem azért, mert az ember szabadságvá-
gya örök – mondta az igazgatóhelyettes. A
megemlékezés végén a város és a tanintéz-
mény vezetői koszorút helyeztek el és fejet haj-
tottak a mellszobor előtt. A Szakképzési Cent-
rum Műszaki és Szolgáltatási Technikum és
Szakképző Iskola tanulói műsorával folytatódott
a megemlékezés Petőfi Sándor emléktáblájánál,
a Rákóczi út 79. szám alatt. Petőfi Sándor a
márciusi ifjak vezéregyénisége volt, aki 1848.
március 15-én a pesti Pilvax kávéházban olvasta
fel először a Nemzeti dal című versét. A költő
aktívan részt vett a forradalom és szabadság-
harcban. A történészek mai álláspontja szerint
eleinte Bem József, honvéd altábornagy segéd-
tisztje, majd őrnagya volt, azonban szabadságot
kért szülei temetése miatt, ezért rangjától meg-
fosztották. Később újra elment katonának Bem-
hez, azonban 1849. július 31-én Segesváron
életét vesztette. A segesvári csata a szabadság-
harc egyik jelentős ütközete volt. A Bem apó
vezette magyar csapatok azonban sajnos vere-
séget szenvedtek. A diákok műsora után az is-
kola tanulói és a diákönkormányzatok képvise-
lői elhelyezték az emlékezés koszorúit. Délután
a Kossuth téren található obeliszknél folytató-
dott az ünnepségsorozat, ahol a Bolyai János
Katolikus Általános Iskola diákjai adtak színvo-
nalas műsort. Nyiri Tibor, Szerencs város polgár-
mestere beszédében a békességre hívta fel a fi-
gyelmet, amely most még fontosabb, mint va-

laha. – Legyen béke, szabadság és egyetértés.
Az Országgyűlés által több mint tíz éve elfoga-
dott, a nemzeti együttműködésről szóló politi-
kai nyilatkozat címe szintén ezeket a szavakat
tartalmazza. Ezeknek napjainkban különös a je-
lentőségük. Mára valóság, amit a mi nemzedé-
künk eddig csak visszaemlékezésekből hallott
és a tankkönyvekben olvasott. A közelmúltban
Oroszország megtámadta Ukrajnát, a szomszé-
dunk háborús övezetté vált. A fegyveres konf-
liktus emberéleteket követel, családok mene-
külnek gyermekeikkel. Bízunk abban, hogy győz
a józan ész és rövidesen elhallgatnak a fegyve-
rek, megteremthető a béke, a szabadság, az
egyetértés, majd megkezdődhet az újjáépítés.
Amikor fiataljaink évről-évre a nemzeti ünne-
pünkre készülve felidézik a történelmi esemé-
nyeket, akkor nem csupán az ismereteik bővül-
nek, hanem tudatosul bennük az is, hogy a bé-
két, a szabadságot nem elég óhajtani, ezért cse-
lekedni kell. Ahogyan tették ezt negyvennyolc
szerencsi hősei. Erre emlékeztet az ünnepsé-
günk helyszínén az általuk emelt kő obeliszk –
fogalmazott beszédében a polgármester. Koncz
Zsófia, a térség országgyűlési képviselője a for-
radalom és szabadságharc eseményeit idézte
fel. Kiemelte, hogy a térség történelmileg rend-
kívül gazdag, elég csak Kossuth Lajosra, vagy a
Rákócziakra gondolni. – A mi vidékünkön a sza-
badságszeretet és az, hogy a magyar nemzetért
küzdöttek az őseink, az teljesen természetes –
hangsúlyozta a politikus. A beszédek után Sze-
rencs Város Önkormányzata mellett intézmé-
nyek, civil szervezetek és politikai pártok helyez-
tek el koszorút az 1848–49-es forradalom ál-
dozatainak tiszteletére. A megemlékezést a
Szerencsi Férfikar éneke zárta.

Szerencs Város Önkormányzata, intézmények, civil szervezetek és politikai pártok képviselői koszorúztak városszerte
március 11-én az 1848–49-es forradalom és szabadságharc hőseinek tiszteletére.

A Bolyai János Katolikus Általános Iskola ünnepi műsora.
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Mondókák, versek és játékok segítségével is-
merkedtek az óvodások az országot védő egy-
kori katonák életével és fegyvereivel március 10-
én a bekecsi Bányai Lovasiskolában. A kirándu-
láson főként az 1848–49-es forradalom és sza-
badságharc eseményeiről, eszközeiről, valamint
a huszárok viseletéről és szokásairól tanultak a
Szerencsi Óvoda és Bölcsőde csöppségei. A ki-
csik a huszárok öltözékét is felpróbálhatták, ke-
zükbe vehették a korabeli hangszereket és kar-
dokat. Természetesen ezúttal sem maradhatott
el a kötelező állatsimogatás a lurkók legna-
gyobb örömére. Kecskésné Nagy Edit, a Szeren-
csi Óvoda és Bölcsőde intézményvezetője ér-
deklődésünkre elmondta, hogy a foglalkozáson
a gyermekek 50 fős csoportokban vettek részt,
a kicsik nagyon élvezték a bemutatót, ezért jö-
vőre is megtartják.

Szerencs Város Önkormányzata a Nemzetközi
Nőnap alkalmából március 8-án köszöntötte a
város lányait, hölgyeit és szépkorú asszonyait a
Rákóczi-vár színháztermében. Az eseményen
Mezei Marianna, a Szerencsi Művelődési Köz-
pont és Könyvtár igazgatója üdvözölte a meg-
jelenteket. Ezt követően hagyományoknak
megfelelően a programot a gyermek műsora
nyitotta. Az idén a Szerencsi Óvoda és Bölcsőde
Maci és Katica osztály nagycsoportosai adtak
szívmelengető műsort, majd Nyiri Tibor, Sze-
rencs város polgármestere mondott ünnepi be-
szédet. A városvezető kiemelte: hogy 1857-ben
New Yorkban negyvenezer textil- és konfekció-
ipari munkásnő tüntetett a béregyenlőségért és
a munkaidő csökkentésért. Elhangzott, hogy a
régi időkben, különösen az ókorban és közép-
korban – napjainkban még egyes arab ország-
ban is – a nők nem élhettek szavazati jogukkal,
mi több a véleményükre sem adtak, teljesen a

háttérbe voltak szorítva. A polgármester szerint
örömteli, hogy a világ azóta sokat változott po-

zitív irányba, azonban még mindig bőven van
hová fejlődni az egyenlőség terén. – Ketten
többek vagyunk, előre látunk, többre jutunk és
messzebbre megyünk, s ami a legfontosabb, ha
baj van tudjuk egymást erősíteni – mondta a
polgármester. Koncz Zsófia, a térség ország-
gyűlési képviselője beszédében édesapja nőna-
pi köszöntőire emlékezett vissza, aki sokszor
arról szólt, hogy mennyire büszke elsőszülött
lánygyermekére. – Nagyon sok támogatást és
szeretetet kaptam tőle. Láttam, hogy édes-
anyámmal mindenben együttműködnek,
egyenlőnek tekintették egymást – fűzte hozzá
a képviselő. Az este zárásaként Harsányi Gábor,
Kossuth és Jászai Mari-díjas színművész és Ud-
varhelyi Boglárka, énekművész szórakoztatta a
megjelenteket, akiknek a polgármester és a
képviselőtestület férfi tagjai a kijáratnál virág-
okkal kedveskedtek.

Az óvodások interaktív programokon vettek részt.

Harsányi Gábor és Udvarhelyi Boglárka fergeteges műsort adott.

IsMerKeDés a HUszároKKal

nőnaPI KÖszÖnTés a ráKÓCzI-várBan
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Hamarosan kezdődik az óvodai beiratkozás Szerencsen. Minden gyer-
meknek, aki augusztus 31-ig betölti a harmadik életévét, szeptem-
bertől legalább napi négy órában óvodai nevelésben kell részesülnie,
hogy időben elkezdődhessen a gyermekek közösségbe szoktatása
és felkészítése a majdani iskolakezdésre. A felvételt a szülőnek, gond-
viselőnek kell kérelmeznie.
A Szerencsi Óvoda és Bölcsődébe tervezett beiratkozás időpontjai:
– Napsugár épület: 2022. április 25. hétfő 8-16 óráig
– Gyárkerti épület: 2022. április 26. kedd 8-16 óráig
– Bölcsőde: 2022. április 27. szerda 8-16 óráig

Kecskésné Nagy Edit, intézményvezető szerint a bölcsődei beiratko-
zás egész évben folyamatos, ennek ellenére az eddigi tapasztalat azt
igazolja, hogy célszerű kijelölni erre az intézmény részlegre is egy na-
pot. 
A 2022/23-as nevelési évben továbbra is tizenkét óvodai csoportot
szeretnének indítani. Szerencsen egységes óvoda működik két telep-
helyen, ezért már a megelőző években sem volt meghatározott kör-
zethatár. 
Beiratkozáskor szabad óvoda választás van, szülői igényeket figye-
lembe véve történik a gyermekek elhelyezése épületenként.

szÜlőK FIgyeleM!
ÓvoDaI BeIraTKozás IDőPonTjaI

Letették március 3-án az új szerencsi református
óvoda alapkövét. A megjelenteket Ráczné Vá-
radi Éva, a Rákóczi Zsigmond Református Két
Tanítási Nyelvű Általános Iskola és Alapfokú Mű-
vészeti Iskola igazgatója köszöntötte. Az esemé-
nyen részt vett Soltész Miklós, a Miniszterelnök-
ség egyházi és nemzetiségi kapcsolatokért fele-
lős államtitkára, aki beszédében kiemelte, nagy
öröm látni, hogy Magyarországon – köztük Sze-
rencsen is – új református óvodák épülnek. El-
hangzott, hogy országszerte 35 milliárd forintból
létesülnek és újulnak meg, illetve bővülnek a re-
formátus egyház fenntartásában lévő óvodák.

A szerencsi, ötven gyermeket befogadó új óvo-
dát a Tiszáninneni Református Egyházkerület (TI-
REK) 573 millió forintból, a kormány támogatá-
sával építi fel – tette hozzá az államtitkár. Az
orosz-ukrán háború kapcsán kifejtette, az a szö-
vetség, amelyet a kormány az oktatás-nevelés
területén kötött a felekezetekkel, vonatkozott a
közösségek és az egész nemzet építésére is. –
Tapasztaljuk, hogy a különböző egyházi szere-
tetszolgálatokon keresztül az egyházak ember-
eken segítenek, és nyújtanak támogatást ebben
a nehéz háborús időszakban a menekülőknek és
a rászorulóknak. Hangsúlyozta, hogy az óvodák

a gyerekek fizikai és lelki fejlődését egyaránt se-
gítik – fűzte hozzá a politikus. Koncz Zsófia, a
térség országgyűlési képviselője köszöntőjében
elmondta, a jövőben elkezdődik a református is-
kola energetikai rekonstrukciója, megújul a gyü-
lekezeti ház és a templom, az egyházkerület pe-
dig elkezdte az idősotthon korszerűsítését is. A
képviselő emlékeztetett: Szerencs része és sze-
replője a Tokaj-Hegyalját és a Zemplént érintő
kiemelt fejlesztési programnak, amiben nagyon
fontos szerepet tölt be a református egyház.
Nyiri Tibor, Szerencs város polgármestere beszé-
dében köszönetet mondott mindazoknak, akik
hozzájárultak ahhoz, hogy az óvoda felépüljön.
Hangsúlyozta, nagyra értékeli a város életében
az óvodát, hiszen azon túl, hogy új épülettel gaz-
dagodik Szerencs, olyan intézmény létesül, aho-
vá a családok legféltettebb kincsét, a gyermek-
eket várják majd. – Ezt a célt szolgálják a közel-
múltban felújított önkormányzati intézményeink,
az épülő katolikus óvoda és a tervezett görög-
katolikus bölcsőde egyaránt. Szerencsen az el-
múlt években sikerült megfordítanunk a negatív
tendenciát, és örülünk annak, hogy már emel-
kedik az újszülöttek száma, a fiatal házasok
gyermekeit pedig korszerű bölcsődék, óvodák,
iskolák várják. Rácsok András püspöki titkár a
rendezvényen bejelentette, hogy a példátlan
összefogás eredményeként az óvoda építésén
túl 710 millió forintot költenek a református ál-
talános iskola energetikai korszerűsítésére,
amelynek keretében szigetelik az épületet, nyí-
lászárókat cserélnek, a fűtésrendszert moderni-
zálják, napelemeket helyeznek a tetőre. A gyü-
lekezeti házat 80 millió forintból építik újjá, ami-
ben a közösségi téren túl látogatóközpontot is
kialakítanak, ami idegenforgalmi célokat is szol-
gál.

az ÓvoDa éPÜl, a TeMPloM MegÚjUl,
az IsKoláT KorszerŰsÍTIK

Balról jobbra: Rácsok András, Ráczné Váradi Éva, Nyiri Tibor, Koncz Zsófia, Soltész Miklós, Pásztor
Dániel, fotó: Globo Televízió.
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Érdemes a sajnálatos esemény kapcsán néhány sorban felvillantani az
építmény történetét és annak körülményeit. Az elmúlt két évtizedben
több hullámban érkezett kormányzati támogatás közös világörökségi fej-
lesztésre, az éppen tizenöt évvel ezelőtt elkészül Világörökségi Fogadó-
épület és Kapuzat a 27 település részére az első ilyen közös akció kere-
tében készült, „Összefogással Tokaj Világörökségéért” elnevezéssel. En-
nek keretében létesült többek között a szegilongi Tájház, a mádi Szilvás-
fürdő létesítményei, a tarcali Hat Puttonyos Borfalu és felújították a bod-
rogkisfaludi Főtér és Kiállítóépületet. Minden település akkor, és a későbbi
támogatási projektekben is maga határozta meg az épület, vagy felújítás
tárgyát, funkcióját. Szerencsen is a város 2005-ös vezetése döntött a Ka-
puzat építéséről, megjeleníteni kívánva a sok évszádos mondást: „Sze-
rencs a Hegyalja Kapuja”. A teljes régióra jutó támogatási összeg valahol
1,5-2 milliárd forint körül lehetett. Az összeg soknak tűnik, de 27 telepü-
lésre leosztva, már szinte kevés is volt egy-egy létesítmény megvalósí-
tására. Az utóbbi évtizedben érkező hasonló közös fejlesztési támoga-
tások 2-3 milliárdos összegei szintén nagyon fontosak voltak a régiónak
(egy ilyen támogatásból lett felújítva a szerencsi Turisztikai Központ is),
de Hegyalja sok évtizedes elhanyagolt állapotának kompenzálásához vé-
leményem szerint évente a tízszeres összegre volna szükség, és akkor
húsz év alatt talán eljutnánk egy vonzó és élhető állapotra. Érdekes össze-
hasonlítani az említett projektösszegeket az ugyanabban az időszakban
a 37-es főút nagyjából negyven kilométeres szakaszának részleges bur-
kolatcseréjére elköltött 16 milliárd forintos támogatással, és máris látjuk
az aránytalanságokat (a Szerencsről keletre induló útszakasz mára gya-
korlatilag tönkrement, ismét teljes felújítást igényel). A Kapuzat alapkon-
cepciója az említett Hegyalja Kapuja vízió jelképszerű megjelenítése volt.
A régió történelmi kastélyainak, kúriáinak birtok-kapui a legtöbbször két
nagyméretű kőpillérből állnak, s a közöttük nyíló kovácsoltvas kapuszár-
nyakból. Ha az ősi történeteket és mondákat nézzük az őrzőkről, akik
egy területre beengedik az utazót, vagy lesújtanak reá, a két kaputornyot
őröknek is láthatjuk. Ha a magyar nyelv kapuval kapcsolatos elnevezéseit
vizsgáljuk, szintén valamiféle lényszerűséget fedezhetünk fel: szárny (ka-
puszárny), kapubálvány vagy kapuzábé, illetve sasfa (kapufélfa). De gon-
dolhatunk az erre utazó Eperjes Károly színész (közismerten Szamóca)
érzékenységgel megfogalmazott felkiáltására is: Nézd csak milyen nagy-
szerű polgármestere van Szerencsnek, megépítette a magyar címerből
a két Angyalt! A Kapuzat a két lényszerű toronnyal Szerencs jelképévé
vált az elmúlt tizenöt évben, ha rákeresünk a neten a városra, nagyon
sok jelképes fotó erről szól, a messziről jött utazók már összekötik a te-
lepüléssel, mint a Turult Tatabányával, az Avasi Kilátót Miskolccal, a Sza-
badságszobrot Budapesttel. Az említett településjelképek, ha nem is tet-
szenek mindenkinek, összeforrtak a városról alkotott képünkkel, és a sze-
rencsi kapuzat is hasonló sorsra jut talán az idő múltával. Az épület To-
kaj-Hegyalját és Szerencset szerető emberek magas színvonalú munká-
jának nyomán épült fel, és szellemében is kötődik a régióhoz. A szerve-
zésben, lebonyolításban a város munkatársai vettek részt, az építést pe-
dig egy igazi kuriózum, a több mint harmincöt éve alakult Szivárvány-
Ép. Kft. kivitelező csapata végezte a főnök, Boros István vezetésével. Min-

denki a lelkesedését, a legjobb tudását adta hozzá a munkához, hogy
csak néhányukat említsem: Benes István és munkatársai készítették a
különleges tudást igénylő ácsmunkát, két brigád – Pásztor László, illetve
Tóth Csaba csapata – rakta össze a gyönyörű, kézzel faragott tufa kőf-
alakat, Léner Sándor és kollégái a Fogadóépület külső faborításait állí-
tották össze, és mind a többi mesterek is magas színvonalú munkát vé-
geztek. Ők a mai napig büszkék arra, hogy egy különleges, gondolkodást
és a legjobb tudásukat igénylő alkotásban vettek részt. És úgy gondolom,
már ezért megéri felépíteni valamit, hogy az építőmesterek – akiket
gyakran nem becsül meg senki –, örömüket leljék egy munkában és el-
ismerést érezzenek, büszkék lehessenek teljesítményükre. Éppen ezért
érthetetlen számomra az a néhány negatív megjegyzés, melyet állítólag
a közösségi média felületén tettek egyesek (engem szerencsére elkerül
az ostobaságok ezen része, mert nem vagyok fenn egyik közösségi ol-
dalon sem). Vajon kit akartak megsérteni? Saját sorstársaikat, vagy saját
városuk lakóit? Vajon miért ez a pusztító érzelem, az elismerés hiánya, a
sikertelenség miatt? Csak azt tudom javasolni a kollégáknak, akiket eset-
leg megbántottak: az életünk nagyon rövid, csak a pozitív, az örömet
okozó megjegyzésekre, emberekre érdemes odafigyelni és az időnket ál-
dozni. A kapuzat jól vizsgázott a viharban. A 100 kilométer körüli szél az
egyik tornyon kilengette a faszerkezetet, viszonylag sok időn keresztül,
de nem tépte le a helyéről, és valójában nem törte el. Néhány csavart
szakított ki, melyek a deszkákat tartották, és egyéb csavarokat lazított
meg, továbbá néhány fontos tartógerendát hosszában elhasított. Ha eze-
ket a faszerkezetet gyengítő történéseket figyelembe vesszük, és a szer-
kezet mégis a helyén maradt, az azt jelenti, hogy a méretezése, a meg-
építése jó és biztonságos volt. A továbbiakban a vihar miatti károsodá-
sokat szükséges kijavítani, a törött gerendákat cserélni, és a jövőben a
karbantartásra kell továbbra is figyelmet fordítani, mint minden más épü-
letnél. Amennyiben a város a Világörökségi Kapuzatot továbbra is fenn
kívánja tartani, és az építményt a város jelképeként használni, javaslom
a jelkép erejét csökkentő mindenféle oda nem illő cafrangokat leszedni
róla: a különböző hosszúkás és kerek antennákat, adókat és kábeleket,
a kőfalakra szerelt reflektorokat, melyek mind zavaros rendszertelenség-
ben elhelyezkedve adótoronnyá silányítják az épületet. Talán a budapesti
Szabadságszoborra is raktak már adódobozokat, csak mert jó magasan
van?

Salamin Ferenc

Több mint egy hónappal ezelőtt az extrém erősségű szél-
vihar jelentősen megmozgatta a szerencsi Világörökségi
Kapuzat faszerkezetét, az esetleges további károk elkerü-
lésére azonnal intézkedések történtek, a főutat is lezárták
egy rövid időre, amíg a tűzoltók kosaras emelő segítségével
a megmozdult fa elemeket levágták, vagy rögzítették. Az
épületet egy-két napon belül statikus, építész és ács szak-
emberek is megvizsgálták és javaslatot dolgoztak ki a ká-
rosodások kijavítására.

KaPUzaT (érzelMI) szélvIHarBan

A Világörökségi Kapuzat Szerencs jelképévé vált. Fotó: Salamin Ferenc



– A beszélgetésünket kezdjük az elején, a
születésnél.
– Debrecenben születtem, Mádon nőttem fel,
jelenleg is ott élek a családommal. Egy lány és
egy fiú gyermekünk született. Szüleim nem tős-
gyökeres mádiak, a munka miatt költöztek ide.
Édesanyám az ásványbányában dolgozott,
édesapám pedig kertészmérnök volt, aki az ál-
lami gazdaságban kereste a kenyérre valót. 
A családnak mindig volt egy kis szőlőbirtoka.
Gyermekkoromban sok időt töltöttem el ott a
rokonokkal. Öcsémmel együtt a szőlőművelés
összes csínját-bínját megtanultuk és a mai na-
pig egyik kedvelt időtöltésem a növények mű-
velése.
– Hol kezdte el tanulmányait?
– Az általános iskolát helyben 1983-ban végez-
tem el, ezt követően 1983 és 1987 között a Sá-
toraljaújhelyi Közgazdasági Szakközépiskolába
jártam, a mai nevén V. István Katolikus Közgaz-
dasági és Informatikai Szakközépiskola. Itt igaz-
gatási ügyintézői és gyorsíró-gépíró szakra jár-
tam. Nagyon szerettem a képzést és már ekkor
tudatosult bennem, hogy a jogi egyetemen van
a helyem. Viszont azt is tudtam, hogy a szak-
középiskolai tudás nem lesz elegendő a felső-
oktatási felvételire, ezért a helyi gimnáziumba
is eljártam egyetemi felkészítőkre, fakultációkra.

A két iskola szimultán végzése nagyon nehéz
volt, de utólag visszagondolva megérte. A mai
fejjel sem változtatnám meg a múltat. A felső-
fokú tanulmányomat 1987-ben kezdtem el a
Miskolci Egyetem Állam- és Jogtudományi Ka-
rán, ahol öt évvel később cum laude (ötös át-
laggal) jogász szakképesítést szereztem. 
– Ha jól tudom ezt követően első munka-
helye Szerencsen volt.
– Friss diplomásként 1993-ban felvettek Sze-
rencs Város Önkormányzatához, mint jogi elő-
adó. A gyakorlatban a jegyzői irodán, majd a
közigazgatási osztályon dolgoztam. Jogászként
elsősorban a jegyzői hatáskörbe tartozó felada-
tok közül a szaktudásomnak megfelelő felada-
tokat kaptam. Ezek elsősorban: szabálysértési
ügyek, polgári törvénykönyvből adódó állam-
igazgatási feladatok, a hatósági ügyintézés me-
netében felmerülő jogi szakkérdésekben törté-
nő állásfoglalás, segítségnyújtás, jogi tanácsa-
dás és az osztályon folyó hatósági-, igazgatási
munkával összefüggő önkormányzati rendele-
tek előkészítése, véleményezése volt. 1997. no-
vemberétől az akkor új szervezetként létrehí-
vott városi gyámhivatal munkatársa lettem.
Részt vettem a munkaszervezet kialakításában,
a hivatal felállításában, szervezésében. Főelőa-
dói munkakörben a jegyzői és a gyámhivatali

hatáskörbe tartozó feladatokat elláttam. Miután
a jegyzői pályázatom sikeres volt 1998-ban át-
helyezéssel kerültem Mezőzombor Község Ön-
kormányzatához. Itt 2020-ig töltöttem be a
jegyzői pozíciót, majd ezt követően 2022-ig vál-
lalkozóként a különböző EU-s, TOP, EFOP, KEHOP
és Magyar Falu Program önkormányzati pályá-
zatokat menedzseltem, amiben nagy gyakorla-
tot szereztem.
– Hogyan kapta meg a címzetes főjegyzői
titulust?
– A mezőzombori képviselő-testület 10 éves
jegyzői munkám elismeréseként, 2008-ban cím-
zetes főjegyzői cím adományozását kezdemé-
nyezte. A felterjesztést az akkori közigazgatási
hivatal osztályainak, valamint az országos és
helyi jegyzői szervezetek véleményezése után
továbbították a Belügyminisztérium és a Köz-
igazgatási és Igazságügyi Minisztérium felé. A
minisztériumok közös szakmai véleményének
kialakítása után az elismerő címet a miniszter-
elnök adományozta abban az évben 16 arra ér-
demes jegyzőnek a Köztisztviselők Napja alkal-
mából. Ezen időponttól kezdve váltam jogosult-
tá a „címzetes főjegyző” cím viselésére.
– Milyen tervekkel érkezett Szerencsre?
– Az itt dolgozók többségét már ismerem, a
jegyzői munkakör sem ismeretlen számomra. A
hivatalban egy komoly és feszített ütemű szak-
mai tevékenységet szeretnék kialakítani, ami re-
ményeim szerint elősegítheti a hatékonyabb
munkavégzést. Ígéretet tettem a polgármester-
nek, hogy maximálisan segítem és a hatályos
törvények keretein belül támogatom munkáját,
elképzeléseit. A lakosság felé elsősorban egy
ügyfélbarát szolgáltatói közigazgatást szeret-
nék kialakítani. Él egy sztereotípia az emberek-
ben, hogy a jegyző valamiféle félelmetes ható-
sági személy, a valóságban viszont szó sincs
ilyenről, ezt a mindennapokban szeretném el-
oszlatni. Kedvelem a rugalmas, baráti légkört,
az ajtóm a kollégák előtt nyitva áll. Nagyon fon-
tosnak tartom a jó kommunikációt, ezért min-
den közérdekű információt a lehető leghama-
rabb időn belül a lakosságnak elérhetővé te-
szünk a város honlapján, különböző tartalom-
szolgáltatási felületen és a helyi sajtóban.
– Mi a hobbija?
– Természetszerető ember vagyok, férjemmel
és gyermekeimmel együtt gyakran kirándulunk.
Egyszerre kedveljük a belföldi és külföldi utakat,
személyes kedvencem Olaszország, különösen
a főváros Róma. Imádom az itáliai építészetet,
történelmet, az ott élő kedves embereket és a
meleg klímát.

N. I.
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Az elmúlt időszakban több tisztségváltozás is történt Szerencs Város Önkor-
mányzatánál. A város élén a jegyzői pozíciót 2022. február 16-tól Oleárné dr. Ká-
das Marianna (fotónkon) tölti be. A Szerencsi Hírek előző lapszámában röviden
már hírt adtunk az új jegyzőről, a mostani portrénkban megismerteti az olvasó
a személyét, elképzeléseit és terveit olvasóinkkal. 

PorTré:
oleárné Dr. KáDas MarIanna
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A közelmúltban három fős szerencsi delegáció
utazott Sárospatakra. A helyi Wass Albert Kör
meghívására csatlakozott Mezei Marianna,
Kunder Gyula és Parajos Tibor ahhoz a majd’
két évtizede elindult kezdeményezéshez, mely-
nek célja, hogy 25 órás felolvasó estek kereté-
ben felhívják a figyelmet Wass Albert munkás-
ságára. A Sárospataki Wass Albert Kör évek
óta résztvevője ennek a nemes szépirodalmi
kezdeményezésnek. Tarnavölgyi László elnök
nyitóbeszédében kifejtette, hogy a szétszóró-
dott magyarság körében megtartott esteken
elhangzó gondolatok közvetítik az író legfőbb
üzenetét: „Magyarok, akik a Kárpát-medencé-
ben és szerte a világban éltek, merjetek ma-
gyarok lenni és legyetek büszkék magyarságo-
tokra”, valamint összehoznak, összekötnek
bennünket ebben a szakadt világban. Mi, sze-
rencsiek felolvasásainkkal ízelítőt adtunk a
magyar kultúra napi Wass Albert emlékestünk

hangulatából. Meghívott vendégként érkez-
tünk Sárospatakra, ahol azonos hullámhosz-
szon rezgő, nyitott, vidám baráti társaságra
találtunk. A helyieken kívül miskolci, sátoralja-
újhelyi és kárpátaljai felolvasókkal együtt éltük

meg a jó hangulatú est közösséget építő és
nemzettudatot formáló erejét, s lett bizonyos-
sá a Hagyaték üzenete: „Nem sokaság, de lé-
lek végez csoda dolgokat.” 

Mezei Marianna

azonos HUlláMHosszon sárosPaTaKon

A Sárospataki Wass Albert Kör tagjai és a szerencsi résztvevők. Fotó: magánarchívum

A rímek koronázatlan királyának, Romhányi József születésének 101. év-
fordulója alkalmából emlékestet rendeztek március 4-én a szerencsi Rá-
kóczi-vár lovagtermében. Az előadást Kretovics István, a Szerencsi Kis-
gép- és Fénycentrum vezetője tartotta, aki Romhányi verseket szavalt,
és a költő életének főbb mérföldköveit mondta el. A több mint két órás
előadásra sokan voltak kíváncsiak, a terem teljesen megtelt. Elhangzott,
hogy rengeteg a költő által alkotott mondat él a köztudatban, a szerző
neve viszont alig-alig ismert, pedig elég csak a vicces állatverseire vagy
meséire gondolni. Verseit könnyed, intelligens humor lengi át, ami egya-
ránt szórakoztató lehet fiataloknak és felnőtteknek egyaránt. Ez annak
köszönhető, hogy bravúros verselési technikával szó- és rímjátékok ez-
reivel tűzdelte tele műveit, amiért országszerte rábiggyesztették a „Rím-
hányó” jelzőt. Kretovics István részletesen ismertette a költő életének

főbb eseményeit is. Romhányi József, Nagytétényben született 1921. már-
cius 8-án. Tanulmányait a Székesfővárosi Felsőbb Zenei Iskolában végezte.
A zeneakadémián először brácsázni tanult, de egy baleset következtében
eltört az ujja, így végül opera szakon végzett. A háború alatt besorozták
és elvitték a frontra, ahol hadifogságba került. Huszonöt évesen tért haza.
Próbált megélni valahogy, verseit adta el különféle újságoknak. Az életé -
ben akkor következett be fordulópont, amikor Várkonyi Zoltán – volt di-
áktársa – beszervezte egy akkori divatos ún. haknibrigádba. Az ő segít-
ségével kezdett el haknizni, mint konferanszié költeményeivel. A sok bor-
zalom után – amit az emberek átéltek a II. világháborúban –, vágytak
egy kis szórakozásra, ezért művei óriási sikert arattak. Olyan közkedvelt
meséknek írta a szövegét, mint a Mézga család vagy Kérem a következőt,
ismertebb nevén Dr. Bubó. Romhányi fordította le a T. S. Eliot költeményei
alapján készült Macskák c. musicalt is, továbbá a gyermekkönyvekkel is
maradandót alkotott. 

a rÍMHányÓ roMHányI jÓzseFre
eMléKezve

Az előadásra teljesen megtelt a Rákóczi-vár lovagterme.



Gyökerek, kövek, emberek címmel nyílt kiállítás
Schlosserné Báthory Piroska, művésztanár alko-
tásaiból március 7-én, a Rákóczi-vár Árkád ter-
mében. A megjelenteket Mezei Marianna, a Sze-
rencsi Művelődési Központ és Könyvtár igazga-
tója köszöntötte, aki beszédében elmondta büsz-
ke arra, hogy a Rákóczi-vár ad otthont a kiállí-
tásnak. – A művész a jövőnek is üzen munkáival.

Az alkotó a pillanatnyi látásmódját adja tovább
a következő nemzedéknek, amelyet aztán szub-
jektív módon mindenki máshogy értelmez.
Schlosserné Báthory Piroska képei kedvesek az
itt élő embereknek, hiszen a művein a térség cso-
dálatos természeti kincsei köszönnek vissza. Be-
mutatják a gyökereket, a hely szépségét, ahon-
nan érkezünk és ahol létezünk. Felfedezhetjük a

köveket, a biztos talapzatot, amelyek végigkísér-
nek bennünket és Wass Albert költészetből meg-
tanultuk, hogy a "kő marad". Közös témaként je-
lenik meg az ember: fiatalon és öregen, a maga
egyszerűségében, nagyszerűségében és termé-
szetességében – hangzott el Nyiri Tibor, Szerencs
város polgármesterének beszédében. Koncz Zsó-
fia, a térség országgyűlési képviselője mondan-
dójában hangsúlyozta, hogy a művésztanárra
joggal lehet büszke minden itt élő ember, hiszen
műveivel maradandót alkotott. Jelenleg is szá-
mos fiatal, tehetséges tanítványa van, akiknek
átadhatja tudását – fűzte hozzá a képviselő.
Schlosserné Báthory Piroska a megnyitón el-
mondta, hogy közel 160 alkotást hozott el a ki-
állításra, amit tematikus formába rendezett. Mű-
veiben az itt élő kedves emberekre és a Zempléni
táj szépségére kívánja felhívni a figyelmet, amely
véleménye szerint egyedülálló Magyarországon.
Az eseményen versmondással közreműködött
Kazsik Marianna, könyvtáros és a Rákóczi Zsig-
mond Református Két Tanítási Nyelvű Általános
Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola növendékei:
fuvolán Fige Liza játszott, Lesó Áron és Lesó Ákos
előadásában pedig szilágysági táncokat láthattak
a megjelentek.
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A handlétól a grand caféig címmel nyílt kiállítás
március 4-én a Szerencsi Zempléni Múzeum-
ban. A megjelenteket Majoros Judit az intéz-
mény igazgatója köszöntötte, aki örömét és kö-
szönetét fejezte ki Maczó Balázs (fotónkon),
társkurátornak, hogy a kiállítás Szerencsen is
megtekinthető. Maczó Balázs beszédében el-
mondta, hogy a magyarországi zsidóságot pol-
gári jogaikban egyenjogúsító 1867. évi törvény
után hazánk zsidósága a gyorsan fejlődő or-
szággal együtt gyarapodott. – Azért választot-
tuk ezt az időszakot, mert ekkor még nem ár-
nyékolta be a zsidóságot a II. világháború bor-
zalma – mondta Maczó Balázs. Nyiri Tibor, Sze-
rencs város polgármestere hangsúlyozta, hogy
nem szabad elfelejtenünk a múlt árnyait. 
– A zsidóság a II. világháborúban nagyon sokat
szenvedett, kitaszítottak voltak. Nem szabad fe-
ledni, hogy mennyi mindent tettek az országért.
Őriznünk kell ezeket az értékeket – fűzte hozzá
a polgármester. A beszédeket követően a társ-
kurátor részletesebben is bemutatta a megje-
lenteknek kiállított tárgyakat. Elhangzott, hogy
az 1867. évi törvény után – az egyenjogúságról
szól – a zsidóság száma ugrásszerűen megnőtt
a kisebb-nagyobb kereskedők és vendéglátósok
körében is. A kiállítás tárgyai a dualizmus bol-
dog békeévtizedeinek világába repíti a vendé-
geket, és esettanulmány jelleggel mutatja be

többek között Mauthner Ödön történetét, aki
a századforduló talán legjelentősebb vetőmag
nemesítője és kereskedője volt, de megismer-
tetjük a Budapest első modern áruházát meg-
valósító Goldberger család történetét is, ahogy
a közelmúltban a múzeumba került, nagykőrösi
Kőrösi F. Péter vaskereskedő élete is megeleve-
nedik a tárlaton. A látogatók ezen kívül láthat-
nak, és olvashatnak érdekes dolgokat az 1890-
es évek legnagyobb mulattatójáról, Somossy

Károlyról vagy az olyan híres “kávéházasokról”
is, mint a New Yorkot üzemeltető Harsányiék
vagy a kávés dinasztiának tekinthető Steuer
családról. A felsoroltakon kívül több bemutatott
egyedi példa alapján a kiállítás rendezői azt sze-
retnék érzékeltetni, hogy az 1867 utáni magyar
zsidóság hogyan vált a magyar ipar- és vendég-
látás történetének legjelentősebb rétegévé. A
kiállítás megtekinthető április 30-ig, a Zempléni
Múzeum nyitva tartási idejében.

FÓKUszBan zeMPlén KInCseI

Schlosserné Báthory Piroska alkotásai kedvesek az itt élő embereknek.

Maczó Balázs, társkurátor mutatta be a tárlatot.

a HanDléTÓl a granD CaFéIg
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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.

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
Alba gyógyszertár, március 28. – április 3; április 25. – május 1.:
Cím: Szerencs, Rákóczi út 102. Telefon: (0647) 361-530. Nyitva tartás: hét-
fő-péntek: 8-17 óra, szombat-vasárnap: 8-12 óra. Zárt ajtó melletti ügye-
let: hétfő-péntek: 17-22 óra, szombat-vasárnap: 12-22 óra. Készenlét: Na-
ponta 22 órától másnap reggeli nyitásig. (Orvosi ügyelet igénye szerint.)
Szerencs gyógyszertár, április 4-10.: Cím: Szerencs, Gyár út 40. (Tesco
Áruház). Telefon: (0647) 560-302, (0647) 560-303. Nyitva tartás: hétfő-
szombat: 8-20 óráig, vasárnap: 8-16 óráig. Zárt ajtó melletti ügyelet: hét-
fő-szombat: 20-22 óra, vasárnap: 16-22 óra. Készenlét: Naponta 22 órától
a másnap reggeli nyitásig. (Orvosi ügyelet igénye szerint.)
Centrum gyógyszertár, április 11-17.: Cím: Szerencs, Rákóczi út 75. Te-
lefon: (0647) 362-054. Nyitva tartás: hétfő-péntek: 8-20 óra, szombat-
vasárnap: 8-16 óra. Zárt ajtó melletti ügyelet: hétfő-péntek: 20-22 óráig,
szombat-vasárnap: 16-22 óráig. Készenlét: Naponta 22 órától másnap reg-
geli nyitásig. (Orvosi ügyelet igénye szerint.)
Oroszlán gyógyszertár, április 18-24.: Cím: Szerencs, Bekecsi út 8. Te-
lefon: (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 reg-
geli nyitásig. (Orvosi ügyelet igénye szerint.)

KÖZÉRDEKŰ INFORMÁCIÓKKÖZÉRDEKŰ INFORMÁCIÓK

HULLADÉKNAPTÁR
(2022. MÁRCIUS 28. – ÁPRILIS 26.)

Kommunális hulladékszállítás időpontjai: március 28-29, 
április 4-5, 11-12, 18-19, 25-26. 
Szelektív hulladékszállítás időpontjai: március 28-29, április
11-12, 25-26. 
Üvegszállítás időpontja: április 19. 
Zöldhulladék szállítás időpontjai: április 4-5, 18-19.

ELLENŐRÖK
A településünkön is hulladákszállítást végző BMH Nonprofit Kft. tá-
jékoztatása szerint folyamatosan ellenőrzik a 2018-ban bevezetett
matricás azonosító rendszer ellenőrzését.
A közszolgáltatás igénybevételéhez kapcsolódóan a cég alkalma-
zásában álló ellenőrök – akik sorszámozott, fényképes igazolvány-
nyal rendelkeznek – a felhasználási helyeken a hulladékgyűjtő
edényzetekről és annak környezetéről digitális fényképfelvételt ké-
szíthetnek, elvégezhetik a matrica azonosítását és vizsgálhatják a
feladat elvégzését, amelyekről jegyzőkönyvet vesznek fel. Az ellen-
őrök tevékenységüket többek között annak érdekében látják el,
hogy a nyilvántartásban nem szereplő, ezáltal a közszolgáltatást
díjfizetés nélkül igénybe vevő ingatlanfelhasználók beazonosításra
kerüljenek.

Házasságot kötöttek: Kovács Axel Norbert – Torkos Virág,
Minden László – Andráska Tünde, Gombos Sándor – Vadászi
Brigitta, Palombi Patrik Dávid – Czinke Dominika, Dankó Ri-
chárd – Kovács Klarissza Éva, Bodor Sándor – Mátyás Katalin.
Elhunytak: Szabó Sándor (70), Gulyás Lászlóné sz. Fazekas
Borbála (76), Gyarmati Lászlóné sz. Veres Mária (87).

anyaKÖnyvI HÍreK
2022. MárCIUs 1-21.



Az orvosi tüdőfű az ér-
des levelűek családjába
tartozó évelő növény,
melynek gyógyászati

szempontból legértéke-
sebb növényi része a fehér

pettyekkel tarkított levele. A
tüdőfű levelének a fontosságát az is

alátámasztja, hogy régen a népi gyógyászatban
azt vallották, hogy a tüdőbetegségeket olyan
növényekkel lehet gyógyítani, melynek levelei
valamilyen hasonlóságot mutatnak a tüdővel.
Nemcsak ezen a néven ismert, de egyes tájakon
elterjedt elnevezése még a pettyegetett tüdőfű
és a dongóvirág is. A növény legfontosabb ha-
tóanyaga, mely az egész érdes levelűek család-
jára jellemző, az allantoin nevű vegyület. Leve-
lét, valamint virágos hajtását nyálkaanyag és C-

vitamin tartalmának köszönhetően különböző
légzőszervi megbetegedések kezelésére hasz-
nálhatjuk. A növényből készült tea alkalmas ar-
ra, hogy az enyhe lefolyású, meghűléses erede-
tű légúti betegségeket enyhítse. Alkalmas a lég-
csőhurut és a légzőszervi panaszok kezelésére
azáltal, hogy enyhíti a tüdő és a légcső irritáci-
óját, valamint elősegíti a váladék felszakadását.
Fontos köhögéscsillapító és köptető. Gyakran
használják még a légúti megbetegedések mel-

lett vérzéscsillapításra, hasmenés és aranyeres
csomók kezelésére. Jó tulajdonságaihoz tartozik
a tüdőfűnek az összehúzó hatása, és az, hogy
meggyorsítja a sejtek regeneráló képességét. A
népi gyógyászatban a bélnyálkahártya-gyulla-
dás kezelésére használják. Kevesen tudják, hogy
a konyhában is használható, tavaszi saláták al-
kotórészeként gazdagíthatjuk vele étrendünket.

Vitelki László,
Gyógynövénybolt

Előző játékunk megfejtése: A borsmenta élénkíti a központi idegrendszert, elűzi az álmos-
ságot, a fáradtságot. Élénkít és segíti a tiszta gondolkodást. Nyertesünk: Sipos Zoltánné ol-
vasónk a rovat támogatója, a Szerencsi Gyógynövénybolt (Szerencs, Rákóczi út 108.) ajándékcso-
magját nyerte. Az ajándékutalvány átvehető a Szerencsi Polgármesteri Hivatal recepcióján. Új kér-
désünk: Mire alkalmas a tüdőfű-ből készített tea? Megfejtéseiket április 25-ig postázzák cí-
münkre (3900 Szerencs, Rákóczi út 89.) vagy adják le a Polgármesteri Hivatal recepcióján.
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a HÓnaP gyÓgynÖvénye: a TÜDőFŰ

Áder János volt köztársasági elnök április 3-ára
kiírta az országgyűlési választásokat. A gyer-
mekvédelmi népszavazást ugyanerre a napra
tűzte ki az államfő. A szerencsi lakcímmel ren-
delkező választópolgárok a lakcímük, illetve át-
jelentkezés esetén a kijelölt szavazókörben
2022. április 3-án (vasárnap) 6 órától 19 óráig
személyesen adhatják le szavazatukat. A szava-
zókörök beosztása és elérhetőségei a valasz-
tas.hu weboldalon megtekinthetőek. Érvénye-
sen szavazni csak a hivatalos szavazólapokon
szereplő jelöltre és listára lehet, a jelölt neve
melletti, illetve a lista neve fölötti körbe tollal
írt, két egymást metsző vonallal, valamint a
népszavazási kérdéseknél az „Igen” vagy a
„Nem” melletti körbe tollal írt, két egymás met-
sző vonallal lehet. Átjelentkezési kérelmet az a
névjegyzékben szereplő személy nyújthat be,
aki a szavazás napján a lakcímétől eltérő sza-
vazókörben kívánja leadni szavazatát. Az átje-
lentkezési kérelmek benyújtása lehetséges sze-
mélyesen a lakóhely szerinti választási irodá-
ban, vagy a www.valasztas.hu internetes felü-
leten. Átjelentkezési kérelmek benyújtására
2022. március 25. (péntek) 16 óráig van lehető-

ség. Mozgóurnát igényelhet
a szavazóköri névjegyzék-
ben szereplő választópol-
gár, ha mozgásában vagy
egészségi állapotában kor-
látozott, fogyatékossággal
él, illetve fogvatartása miatt
gátolt. Fontos megemlíteni,
hogy mozgóurna iránti ké-
relmet csak a fenti indokok
esetében lehet benyújtani,
például munkavégzés miatt
mozgóurna nem kérhető. A

szerencsi lakcímmel rendelkező, vagy átjelent-
kezett választópolgárok mozgóurna iránti igé-
nyüket az alábbi módok valamelyikén nyújthat-
ják be:
– A Helyi Választási Irodához címzett postai
vagy elektronikus levélben, legkésőbb 2022.
március 30. (szerda) 16 óráig.
– Helyi Választási Iroda részére személyesen
vagy elektronikus azonosítással legkésőbb
2022. április 1. (péntek) 16 óráig.
– Helyi Választási Iroda részére elektronikus
azonosítással elektronikus úton, legkésőbb
2022. április 3. (vasárnap) 12 óráig.
– A szavazatszámláló bizottsághoz meghatal-
mazott vagy meghatalmazással nem rendelke-
ző személy útján, legkésőbb 2022. április 3. (va-
sárnap) 12 óráig.

A Helyi Választási Iroda vezetője:
Oleárné dr. Kádas Marianna,

címzetes főjegyző 
3900 Szerencs, Rákóczi út 89.

Telefon: 47/565-202
E-mail: hvi@szerencs.hu

A választási kampányidőszak 2022. április 3-án
19 óráig tart.

válaszTásI KIsoKos reCePTKlUB:

MenTás
BorsÓleves
BaConnel

Rovatunkban ezúttal a mentás borsóle-
ves baconnel elkészítési módját ismer-
tetjük meg olvasóinkkal. 
Hozzávalók: 5 db újhagyma, 1 ek olívaolaj,
40 dkg zöldborsó, 8 dl szárnyas alaplé (vagy
víz), 1 csokor menta (12 levél a levesbe, a
többi díszítésnek), só ízlés szerint, bors ízlés
szerint (frissen őrölt), 4 ek főzőtejszín, 4 sze-
let bacon.
Elkészítése: Forrósítsuk fel az olajat, és pi-
rítsuk meg rajta a megtisztított, felkariká-
zott újhagymát. Adjuk hozzá a borsót, önt-
sük fel az alaplével, és főzzük 10-12 percig.
Adjunk a leveshez 12 mentalevelet, és pépe-
sítsük az egészet botmixerrel. Sózzuk, bor-
sozzuk, adjuk hozzá a tejszínt. Végül szórjuk
a tetejére a feldarabolt, száraz serpenyőben
pirított bacont, valamint a megmaradt men-
tát, és azonnal tálaljuk. Jó étvágyat kívá-
nunk!



A Rákóczi Zsigmond Református Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola és
Alapfokú Művészeti Iskola tanulói minden évben megmérettetik magukat
nemzetközi színtereken is. A Jézus életét feldolgozó Kárpát-medencei
rajzversenyen ebben a tanévben is rendkívüli sikereket értek el. Eredmé-
nyek: Erdélyi Zoé II. hely, Nagy Bálint III. hely. Felkészítő pedagógus: Derda
Péterné. Pócsi Gréta III. hely. Felkészítő tanár: Árvainé Serege Tünde. A
zsűri felkészítő munkájáért Derda Péterné pedagógust is kitüntetésben
részesítette.

neMzeTKÖzI
elIsMeréseK

A szerencsi Bolyai János Katolikus Általános Iskola
vezetősége és tantestülete március 7-én délelőtt
nyílt napra várta a nagycsoportos óvodás gyereke-
keit és szüleit. A leendő első osztályosok és gond-
viselőik bepillantást nyerhettek Hollókőiné Fazekas
Renáta és Bodnár Nikoletta, tanítók bemutató órá-
jába. Ezután a sportcsarnok küzdőterén egy ugráló
várat is felállítottak, amelyet nagy örömmel pró-
bálgattak a diákok. Az oktatási intézmény igazga-
tója, Gaszperné Tilman Edina a szülőknek egy elő-
adás keretében ismertette az katolikus általános
iskola által nyújtotta lehetőségeket és a hitéletet.

hírekhírek OKTATÁS14 SZERENCSI

nyÍlT naP a leenDő BolyaIsoKnaK

A Bocskai István Katolikus Gimnázium és Technikum diákjai az utóbbi
időben jelentős eredményeket értek el a különböző német nyelvi ver-
senyeken. A HEBE Kft. által szervezett országos német nyelvi levelező
verseny „Hallo Deutschland” fordulójában a következő eredmények szü-
lettek: Nagy Rebeka 12.A osztályos tanuló „Teens” kategóriában egyéni
1. hely, Szabó Luca 9.A osztályos tanuló B1 kategóriában egyéni 1. hely,
Szabó Norbert, Müller Dorina, Lamos Regina, Szolnoki Ákos 9.H osztá-
lyos tanulók B1 kategóriában csapatban 1. hely, Rónavölgyi Anna, Szabó
Dóra, Szabó Lilla, Zahuczki Zsuzsanna 11.A osztályos tanulók A2 kate-

góriában csapatban 2. hely, Bőcsi Anna, Mátyás Imre, Mátyás Tamás,
Poczkodi Patrik 11.A osztályos tanulók A2 kategóriában csapatban 5.
hely. Felkészítő tanáruk: Pajuf Izabella. A Lévay József Református Gim-
názium és Diákotthon által hirdetett Biblia szövegértési versenyen a gim-
názium hetedikes diákjai kiemelkedően szerepeltek. A kétfordulós ver-
senyen Poczkodi Zoltán 7.H osztályos tanuló 2. helyezést ért el, Pintér
Alida 7.H osztályos tanuló pedig különdíjat kapott. Felkészítő tanáruk:
Homovics Zsuzsanna.

Hallo DeUTsCHlanD

A rajzversenyen résztvevő tanulók csoportképe. Fotó: magánarchívum

Az óvodások ismerkedtek az iskolával. Fotó: ma gán -
archívum

Balról jobbra: Szolnoki Ákos, Lamor Regina, Müller Dorina és Szabó Nor-
bert. Fotó: magánarchívum
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Két év elteltével február 27-én újra összeültek a szerencsi horgászok,
hogy az éves közgyűlés keretében több fontos kérdést is megvitassa-
nak. A Rákóczi-vár színháztermében közel 40 pecás jelent meg, akiket
Bereczk István, Szerencsi Horgász Egyesület vezetője köszöntötte. Az
ülés kezdete előtt a megjelentek egyperces néma csenddel emlékeztek
meg a tragikus hirtelenséggel elhunyt egykori elnökükről, Honfi Lász-

lóról. A közgyűlésen elhangzott, hogy a koronavírus-járvány miatt nem
lehetett korábban összejöveteleket tartani, körülményessé váltak a hal-
vásárlások és haltelepítések, ennek ellenére az idén is kerülnek uszo-
nyosok a Homokos-tóba, a cukorgyári hűtőtavakba és a Szerencs-pa-
takba. Sashalmi József, az egyesület gazdasági vezetője elmondta, hogy
az idei év kimutatásait minden horgász postai úton megkapta, ennek
ellenére az ülésen részletesen is ismeretette ezeket. Jó hír, hogy a ma-
gas taglétszám miatt a keretösszeg is nagyobb, mint más hasonló mé-
retű városok esetében, ráadásul a gyermekek létszáma is emelkedik.
Az egyesület életében több tisztségváltozás is történt. Lemondott tiszt-
ségéről a felügyelő bizottság elnöke Petrivocsné Fülöp Szilvia, helyére
a vezetőség Porkoláb Bélát javasolta, Simkó Tamás pedig felügyelő bi-
zottsági tagnak. Ezen pozíciók betöltése fontos, hiszen a törvényessé-
get ellenőrzik. 2021-ben mindenre kiterjedő vizsgálat volt, melyből ki-
derült, hogy minden a törvényes rend szerint működött. A könyvelés
naprakész volt, a kimutatott bankszámla egyenleg pedig megegyezett
a banki kivonatban szereplőkkel. A vezetőség kérte a beszámoló elfo-
gadását, amit egy ember nem fogadott el, mert szerinte nem fedi a va-
lóságot és kérte a költségvetés teljes nyilvánosságra hozatalát. A köz-
gyűlésen részt vett Nyiri Tibor, Szerencs város polgármestere is aki be-
szédében a békességre hívta fel a figyelmet, ugyanis mindenkinek ér-
dekében áll, hogy a nagy múltú Szerencsi Horgász Egyesület a jövőben
továbbra is stabil lábakon álljon.

Szerencs Város Önkormányzatának képviselő-
testülete március 10-én megtartott rendkívüli
ülésén több fontos témát tárgyalt. Első napi-
rendi pontként Szerencs Város Önkormányzata
2021. évi költségvetésének módosításáról ha-
tározott a testület. A módosításokat a harma-
dik negyedév közben bekövetkezett változta-
tások és az előirányzatok szabályszerű kezelése
indokolta. A pénzügyi osztály vezetője által el-
készített előterjesztést a nagy terjedelme miatt
nem közöljük, megtekinthető a város honlap-
ján a szerencs.hu címen. Második napirendi
pontként a Szerencsi Városüzemeltető Nonpro-
fit Kft. 2022. évi üzleti terve került a grémium
elé, ami tartalmazza a cég erre az évre vonat-
kozó céljait, mint pl. a sportcsarnokok, kony-
hák, szállások és különböző ingatlanok működ-
tetését. (A részletes dokumentum megtekint-
hető a város honlapján, a szerencs.hu címen.)
A legfontosabb változtatás azonban a dolgo-
zók bérének az emelése jelenti. Nyiri Tibor, a
város polgármestere felszólalásában elmondta,
hogy az elmúlt esztendőkben jogosan merült
fel sokszor a kérés, hogy az önkormányzat
emelje meg a dolgozók bérét, azonban erre
anyagi források hiányában nem volt lehetőség.
Ebben az évben azonban a kötelező béreme-
léseken túl, jelentős bérkiegészítést kaptak a
dolgozók. Harmadik napirendi pontként hason-

lóan az előzőhöz a Szerencsi Városgazda Non-
profit Kft. 2022. évi üzleti tervének elfogadását
tárgyalták. A cég felel a város közigazgatási te-
rületén többek között a parkok, utak- és hidak,
temetők, egyes ingatlanok fenntartásáért, víz-
belvíz elvezetésért. Ezek mellett számos egyéb
tevékenységet is végez, mint pl. növényter-
mesztés, piaci tevékenység, állategészségügy.
A 33 oldalas dokumentum részletesen bemu-
tatja a cég 2022. évi üzleti tervét. (Megtekint-
hető a város honlapján, a szerencs.hu címen.)
A legfontosabb változtatás itt is a dolgozók bé-
rének a növelése volt, amit a képviselő-testület
egyhangúan megszavazott. Tóth István, a Sze-
rencsi Városgazda Non-profit Kft. ügyvezetője
köszönetét fejezte ki és elmondta, hogy hosszú
idő óta ez volt az első olyan testület, amely a
kötelező béremeléseken felül emelte a dolgo-
zók fizetését. Negyedik pontként Szerencs Vá-
ros Önkormányzata 2022. évi költségvetésének
elfogadását tárgyalták. Az előterjesztést rész-
letesen ismertette Czakóné Szikszai Orsolya, a
pénzügyi osztály vezetője. A 24 oldalas doku-
mentumban és 96 oldalas táblázatokban rész-
letekbe menően ki van dolgozva a város mű-
ködésére szánt pénzügyi forrás, amely megte-
kinthető a város honlapján. Az előterjesztést
egyhangúan megszavazták a képviselők. Az
ülésen tárgyalták az ukrajnai menekültek foga-

dásával kapcsolatos intézkedéseket is. A pol-
gármester elmondta, hogy Szerencs Város Ön-
kormányzatának is humanitárius kötelezettsé-
gei vannak. Aki menekültstátuszban van annak
a Szerencs ingyen biztosítja az átmeneti szál-
lást. A tapasztalat azt mutatja, hogy a mene-
kültek elsősorban a rokonokhoz érkeznek, a
többség azonban rövidebb pihenőt követően
tovább halad. Az érkező ukrajnai és kárpátaljai
civilek a Szerencsi Városüzemeltető Non-profit
Kft. fenntartásában működő szálláshelyeken
kapnak ellátást. Utolsó napirendi pontként
döntés született a TOP Plusz forrásból igényel-
hető pályázatok benyújtásáról. Az önkormány-
zat a pályázati keretből az alábbi fejlesztésekre
támogatására nyújt be pályázatokat: a volt cu-
korgyár területén lévő ipari park fejlesztésére
200 millió forint, a volt TIGÁZ épületének a fel-
újítására szintén 200 millió forint és a szemlé-
letformálására 220 millió forint, belterületi utak
felújítására 100 millió forint, valamint a járóbe-
teg szakellátás feltételeinek a fejlesztésére 250
millió forint. A képviselőtestület egyhangúan
felhatalmazta a polgármestert, hogy a benyúj-
táshoz szükséges feladatokat elvégezze. (A
képviselő-testület üléséről készült videó teljes
terjedelmében megtekinthető a Szerencsi Hírek
YouTube oldalán és a város hivatalos honlap-
ján, a szerencs.hu címen.)

KÖzgyŰlésT TarToTTaK
a HorgászoK

a városHázárÓl jelenTjÜK

Két esztendő után újra összeültek tanácskozni a horgászok. Fotó: Glo-
bo Televízió.
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Az 1848–49-es forradalom és szabadságharc
tiszteletére rendezett megemlékezést a kataszt-
rófavédelem március 11-én Budapesten. Az ün-
nepség alkalmat adott arra is, hogy a jelenkor
legjobbjai is elismerésben részesüljenek. A BM
Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság ve-
zetői, a meghívott vendégek és az elismerésben
részesülők a Himnusz elhangzása után Erdélyi
Krisztián tűzoltó dandártábornok, műveleti fő-
igazgató-helyettes köszöntőjét hallgatták meg.
A szónok felidézte azokat a szimbólumokat, ér-
zéseket, amelyeket az emberek általában a már-
cius tizenötödiki ünnephez társítanak. Beszélt ar-
ról, hogy százhetvennégy éve azon a napon a
magyarság számára fontos történelmi esemé-
nyek kezdődtek, amelyekkel a magyar nemzet je-
lentős lépést tett a függetlenség elnyerése, a fe-
udális társadalmi rend felszámolása felé. A fő-
igazgató-helyettes azzal zárta köszöntőjét, hogy
a vértanúkra, hősökre emlékezve most van itt az
ideje, hogy a magyarok fejet hajtsanak mindazok

előtt, akik kikövezték a függetlenséghez vezető
utat. Lipták Attila tűzoltó dandártábornok a Bor-
sod-Abaúj-Zemplén Megyei Katasztrófavédelmi
Igazgatóság igazgatója beosztásában huzamos
időn át végzett, kiemelkedő tevékenysége elis-

meréséül tárgyjutalmat adományozott többek
között Vincze Zsolt c. tűzoltó zászlósnak, a Sze-
rencsi Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság különle-
gesszer-kezelőjének. (Az elismeréshez szerkesz-
tőségünk ezúttal is gratulál – a szerk.)

elIsMerés szerenCsI TŰzolTÓnaK

A rendőrség részéről a közelmúltban eredményes zárult egy mozgó se-
bességellenőrzés Gesztelynél. A vétkes sofőr jelentősen túllépte a meg-
engedett sebességet a 37-es számú főúton, akit azonnal ellenőrzés alá
vontak. A rendőrök március 1-jén délben a gesztelyi körforgalom után
észlelték, hogy egy személygépkocsi 165 kilométer/óra sebességgel ha-
ladt az adott szakaszon, ahol a 37-es 2×2 sávosításának munkálatai miatt
megengedett sebesség csak 60 kilométer/óra. A rendőrök az ellenőrzés
alá vont sofőrt gyorshajtás miatt 200 ezer forint közigazgatási bírsággal,
és 8 közúti közlekedési előéleti ponttal sújtották. A Borsod-Abaúj-Zemp-
lén Megyei Rendőr-főkapitányság felhívja a vezetők figyelmét, hogy a
statisztikák szerint a közlekedési balesetek legfőbb oka a gyorshajtás.

A szerencsi tűzoltók az ország legjobbjai közé tartoznak. Fotó: Szőke Péter (BM OKF)

A Szerencsi Rendőrkapitányság munkatársa egy februári napon Tiszalúc és Tak-
taharkány közötti útvonalon látott el szolgálatot, amikor az út szélén egy kisku-
tyára lett figyelmes. A rendőr miután megállt látta, hogy az állat terményes zsák
mellett ül. A járőr közeledését rendkívül barátságosan fogadó kutya szinte azon-
nal be akart szállni az autóba. A nyakörves eb ápoltnak, és egészségesnek tűnt,
így a rendőr felvette a kapcsolatot a Szerencsi Kóborkák Állatvédő Alapítvánnyal,
majd oda szállította a megmentett zsemleszínűt. Az alapítvány gondozásba vette
a kutyát, a telephelyén chip hiányában nem lehetett megállapítani a tulajdonost,
így a szervezet új gazdát keresett a vélhetően sorsára hagyott négylábúnak.

leKaPCsolTáK
a gyorsHajTÓT

A vétkes sofőr mindenkit veszélybe sodort. Fotó: police.hu

a járőr és KIsKUTya
TÖrTéneTe

A szerencsi rendőr állatszeretetből is jelesre vizsgázott. Fotó: police.hu 



SpORT SZERENCSI hírekhírek 17

A Szerencs VSE Asztalitenisz Szakosztályának mindkét csapata március
6-án a tabella második helyén álló együttest fogadta. A tét a szerencsi-
eknek nem volt kevesebb, mint bebiztosítani az első helyet. Ennek tuda-
tában készültek erre a megmérettetésre több héten keresztül. Előző nap
edzésképpen egy taktikai és rekreációs délelőttöt is tartottak. – Mind a
felkészülés, mind a csapategység meghozta a kellő eredményt, hiszen
mindkét együttesünk magabiztos győzelmet aratott. Ezzel a győzelemmel
továbbra is az első helyen vagyunk a tabellán, és haladunk a kitűzött cé-
lunk felé, amely továbbra is az, hogy az NB III-as csapatunk feljusson NB
II-be, az NB II-es együttesünk pedig NB I-be. Szintén a céljaink között sze-
repel, hogy Szerencsen legyenek olyan asztalitenisz csapatok, amelyekbe
a fiatalok be tudnak kapcsolódni, és láthatják, hogy a sok munkával hová
lehet eljutni. Az NB II-es együttesünk 15-3 arányban diadalmaskodott a
Vác felett, míg az NB III-as csapatunk 13-5 arányban múlta felül a Bátony-
terenye asztalitenisz gárdáját. Szeretném megköszönni a szurkolók biz-
tatását, amely nagyszerű támogató légkört teremtett a meccs során –
tájékoztatta szerkesztőségünket Köllő András, szakosztályvezető.

A Szerencs VSE 24-23-re legyőzte a Mátészalka MTK csapatát a Női If-
júsági III. osztály D. csoport 19. fordulójában. Sok drukker és remek han-
gulat fogadta a két csapatot március 18-án a szerencsi Kulcsár Anita
Sportcsarnokban. A mérkőzés elejét a mátészalkaiak kapták el jobban,
ám a szerencsiek sem tétlenkedtek, végig tartották a csupán 1-2 pontos
lemaradást. A csapatok 11-12-es mátészalkai vezetésnél mentek pihe-
nőre. A második játékrészben fordult a kocka és a szerencsiek szerezték
meg a vezetést, ám pontban nagyon elszakadni ők sem tudtak. A vég-
játékban mindkét gárda többet hibázott, végig igen szoros volt a küz-
delem, az utolsó percekben azonban végül óriási hajrában győztek a
szerencsiek. A diadalhoz nagyban hozzájárult bravúros védéseivel a ha-
zaiak kapusa Bőcsi Anna, aki rengeteg támadást hárított. A szerencsi
lányok a mérkőzés végén önfeledten ünnepelték a megérdemelt győ-
zelmet. – Az első félidő amolyan ismerkedés, tapogatózás volt, sok ki-
hagyott helyzettel és elcsúszott védekezéssel. De így is sikerült tartanunk
az eredményt az ellenféllel szemben. A szünetben két nagyon fontos
dolgot beszéltünk meg. Ha még jobban koncentrálunk és higgadtabban
fejezzük be a támadásainkat, valamint foggal-körömmel harcolunk egy-

másért védekezésben, legyőzhetjük az egyik éremesélyes csapatot. A
lányok köszönték szépen a lehetőséget, beleálltak a mérkőzésbe és a
második félidőben teljesen megfordították a játék képét. Egy fantasz-
tikus küzdő, csak a győzelmet maguk előtt látó csapatot láthattunk –
értékelte a mérkőzést a csapat közösségi oldalán Katona Krisztina, a
gárda edzője.

Fotó: archívum

KÖzel Már a KITŰzÖTT Cél

szoros győzeleM MáTészalKa ellen

A mérkőzés végén nagy volt az öröm a csapaton belül.



Kos: III. 21. – Iv. 20.
Áprilisban az új energiának köszönhető-

en ragyogni fog. A tavasz beköszöntével nagy
adag motivációt fog érezni a mozgásra, és erős
akaratának köszönhetően, amiben ebben a biz-
tosan nem lesz hiánya.

Bika: Iv. 21. – v. 20.
Most a kapcsolatokra fog koncentrálni.
A dolgokon való mélyreható elmélkedé-

se nem lesz napirenden. Spontánabb lesz, ezért
ne féljen kihasználni minden lehetőséget, de
egy bizonyos szintű óvatosság nem árt.

Ikrek: v. 21. – vI. 21. 
Az elkövetkező hónapban az Ikrek han-
gulata úgy fog változni, mint a hullám-

vasút, és megerősödik az igénye, hogy mindig
övé legyen az utolsó szó. Ez a megközelítés
azonban elűzheti a barátait, és távolságot akar-
hatnak tartani.

rák: vI. 22. – vII. 22.
Április erős érzelmeket ébreszt a Rák-
ban, amelyeket ez a jegy kezdetben

nem lesz képes kordában tartani. Kontrollálat-
lan érzelmek kitörésére számíthat, amely jelen-
tős problémákat okozhat a magánéletben és a
szakmai életben egyaránt.

oroszlán: vII. 23. – vIII. 23.
Ez a hónap a függetlenség és a változás

hónapja lesz az Oroszlánok számára. Legyen
szó magatartásának, életmódjának, munkahe-
lyének vagy arculatának változásáról, ezt teljes
mértékben élvezheti.

szűz: vIII. 24. – IX. 23. 
Az elkövetkező hónapban a Szűz szük-
ségét érzi a gyengédségnek és a szere-

tetnek. Szó szerint vágyni fog egy ölelésre egy
közeli személytől, és nem leszel képes betelni a
fizikai kontaktussal.

Mérleg: IX. 24. – X. 23. 
Az elkövetkező hónapban – áprilisban,
a Mérleg számára jelentős javulást hoz

a kommunikációs készségekben. Leginkább a
munkája során fogja ezt használni, ahol végre
összeszedi a bátorságot, kitűnik a tömegből és
szószóló lesz.

skorpió: X. 23. – XI. 22.
Az elkövetkező hónapban – áprilisban,
a Skopiókat az állandó kalandvágy

megállíthatatlanná teszi abban, hogy elérje
mindazt amit csak akar. A Skorpiók felébredő
szenvedélyessége miatt a jelmondata erre a hó-
napra: mindent vagy semmit!

nyilas: XI. 23. – XII. 21.
Április a Nyilasok számára kiváló alka-

lom lesz a családi értékekhez való visszatérésé-
re. Töltsön több időt gyermekeivel és szüleivel,
másrészt ne feledkezzen meg partneréről sem.
Bak: XII. 22. – I. 20.

Az elkövetkező hónapban – áprilisban,
a munka elfelejtése kihívást jelent a Ba-
kok számára. Az élete a munkáról fog

szólni, és akár élvezi, akár nem, még otthon
sem tudja abbahagyni a kötelességein való gon-
dolkodást.

vízöntő: I. 21. – II.19.
A Vízöntő nagyon elfoglalt lesz ebben
az elkövetkező hónapban. Az Ön erőfe-

szítése és sikere hajlamos lesz meghaladni a
szokásos teljesítményét, ami kiváló alkalom le-
het arra, hogy kihasználja annak előnyeit és fi-
zetésemelést kérjen.

Halak: II. 20. – III. 20.
Az elkövetkező hónap – április – lesz az,
amikor a Halak igen erős vágyat éreznek

a tudás és a tanulás iránt. A memóriája hihetet-
len mennyiségű új információt képes lesz befo-
gadni; ezen még Ön is meg fog lepődni. Hall-
gasson a megérzéseire…

szerencsi Hírek 2022. áprilisi horoszkóp

Csorba Győző Március című verséből idézünk:
„Hosszú volt, …”
VÍZSZINTES: 1. Az idézet folytatásának első
része. 8. Dinnye nedve. 10. Lelki tartalommal mé-
lyen átitatott. 12. Dohánybolt. 13. Vaj is készül be-
lőle. 14. Nemzeti Ifjúsági Tanács, röv. 15. Sekély víz-
ben gázol. 18. Az idézet folytatásának második
része. 19. Csúnya. 20. Durva megszólítás. 21. Vize-
inkben gyakori hal. 23. Korzózik. 25. Félálom! 26.
Hüvelyk. 28. Monori …; kortárs színésznő. 29. Tud-
ja, hogy ki vagyok. 31. Kedveskedő dicséret. 32. Óri-
áskígyó. 33. Közép-amerikai állam, fővárosa Bel-
mopan. 35. A Ramones és a Sex Pistols is ez volt.
37. Ajándékoz.
FÜGGŐLEGES: 1. Egyhetes. 2. Apró mozgatószer-
vünk (musculus nasalis). 3. Atlaszkötésű szövet. 4.
Konyhafőnök. 5. A Duna romániai mellékfolyója.
6. A rajta áthaladó nehéz járművek okozzák. 7. A
-va képzőpárja. 8. Románia pénzneme. 9. Továbbá.
11. Ez is toldalék! 16. Szomorú. 17. Üvegfalú helyi-
ség dísznövényeknek. 20. Összefüggő kapcsolat-
rendszer. 22. … kippur; az engesztelés napja a zsi-
dó vallásban (angol írásmód). 24. Tibcsi. 27. Úszik
a levegőben. 29. Elektromos töltésű részecske. 30.
… Russo; amerikai színésznő. 32. … Spencer; Pie-
done megformálója. 34. Talál. 35. Pascal, röv. 36.
Kiejtett mássalhangzó. EFEMER

Előző rejtvényünk megfejtése: „Hadd legyen már igazi karnevál”. Megfejtőnk 1 db csokoládé csomagot nyert: Váradi Lászlóné olvasónk. A
fenti rejtvény megfejtését április 25-ig postázzák címünkre (3900 Szerencs, Rákóczi út 89.) vagy adják le a Szerencsi Polgármesteri Hivatal ügyfél-
szolgálatán. A keresztrejtvény helyes megfejtői között 1 db 3.000 forint értékű csokoládé csomagot sorsolunk ki. A nyeremény átvehető a Szerencsi
Polgármesteri Hivatal ügyfélszolgálatán.
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INGATLANINGATLAN

Házhely eladó Szerencsen. Tel.: +36 (70) 643-9967.

Építkezők figyelmébe! Lakásépítés, felújítás, üzlethelyiségek
teljes generálkivitelezése. Burkolás, térkő, homlokzati szige-
telés. Garanciával és számlával! Bővebb információ: (0620)440
8357.

LakosságiLakossági

apróhirdetés
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