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ÜNNEPI FÉNYEK
Az önkormányzat az elsza-
badult energiaárak miatt
az éven nem fogja üze-
meltetni a Világörökségi
Kapuzatnál lévő ünnepi
fényeket, azonban Kreto-
vics István a fenntartási
költségeket átvállalta.
Cikkünk a 12. oldalon ol-
vasható.

Szerencs adta a központját a november 11-13. között megrendezett
hazai ralibajnokságok zárófutamának a Therwoolin VIII. Zemplén

Rallynak. A borítóképen a helyi származású Spéder Bence 
és Koroknai Dániel versenyautója látható. 

Cikkünk a 4-5. oldalon olvasható.

INTERJÚ
A Szerencsi Közösségi Ház
vezetőjével, Kissné Gulyás
Borbálával készített inter-
júnkban azt vallja, hogy a
közösségfejlesztés alapja
az egymás elfogadása és
a tolerancia. A vele készí-
tett írásunk a 9. oldalon
olvasható. 
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Az október 27-én tartott nyitórendezvényen a
megjelenteket Pinczés Marianna, a Future Plas-
tik Kft. ügyvezetője köszöntötte, aki ismertette

az új és a már meglévő termékeket. Beszédében
elhangzott, hogy a cégcsoport döntéshozói fel-
ismerték azt, hogy a piacon növekszik az igény
a magas minőségű, teljes mértékben természe-
tes alapanyag-eredetű, és kíméletes gyártási el-
járással készült illóolajok iránt. A mostani fej-
lesztés eredményeként, a minőségi illóolajgyár-
tás kozmetikai alapanyagként történő felhasz-
nálásához, gyártási kapacitást hoznak létre a Fu-
ture Plastik Kft. szerencsi telephelyén. Hozzátet-
te: jelenleg a piacon egy komoly külföldi konku-
rencia uralkodik, a cég a versenyelőnyt a helyi
gyártás, illetve az ebből adódó jelentősen ala-
csonyabb szállítási költségekben látja.
Koncz Zsófia, miniszterhelyettes, a térség ország-
gyűlési képviselője beszédében örömét fejezte

ki, hogy a fejlesztés Szerencsen valósul meg, hi-
szen ez tovább erősíti a régió gazdasági erejét.
A most induló illóolaj-előállításon túl, a cég Gra-
poila néven már több terméket forgalmaz. „El-
sősorban natúr készítményeket és élelmiszere-
ket gyártunk, de a természetes kozmetikumok
irányába is kacsintgatunk. Ez a piac nem egy-
szerű, ezért rengeteg bérgyártást is vállalunk,
hiszen az értékesítésünk egy része történik csak
a saját márkánk alatt, a másik része pedig vagy
általunk fejlesztett, vagy hozott receptúra alap-
ján bérgyártásban történik. Így tudjuk a teljes
kapacitásunkat lekötni” – mondta érdeklődé-
sünkre Pinczés Marianna, aki azt is elárulta,
hogy a hazai drogériákban a termékeik döntő
többsége már megvásárolható.

ILLÓOLAJGYÁRTÁS SZERENCSEN

A gyártási folyamatot Pinczés Marianna ismertette.

Illóolajgyártásba kezd a Future Plastik Kft. a szerencsi telephelyén. A Gaz-
daságfejlesztési és Innovációs Operatív Program (GINOP) Plusz pályázat ke-
retében 183 millió forintos vissza nem térítendő európai uniós támogatásból
megvalósuló projekt keretében a cég kiemelkedő minőségű, hazai gyártású
illóolajok előállítására és világpiaci bevezetésre vállalkozott.

Akkor azt írtuk, a Kisfaludy2030 program célja az, hogy nyolc év múlva
Magyarország legyen Kelet-Európa turisztikai központja. A kormány célja,
hogy a turisztikai térségekben ösztönözze az egyes élményelemek láncba
szervezését, ennek következtében pedig oldódjon a szezonalitás, növe-
kedjen a szektorban dolgozók száma és bérszínvonala, továbbá javuljon
az adófizetési morál. A szerencsi cég által 122 négyzetméteren létrehozni
kívánt látvány-cukrászmanufaktúra meglévő védett-, részben új épületben
valósul meg korszerű, a trendnek megfelelő technológiával. A cukrászda
másik része a régihez csatlakozó ingatlanban kap helyet, aminek alapte-
rülete 770 négyzetméter, beleértve a vendégteret, a konyhát és a látvány-
manufaktúra egy részét.
Az alapkőletételtől számított közel egy év elteltével megkezdődtek az épí-
tési munkák. November közepén a helyszínen tett bejárás során Halász Ta-
más, a KisHalász Cukrászda vezetője válaszolt kérdésünkre. „2021 őszén
volt az alapkőletételünk, az engedélyek után ez év júliusában kezdtük meg
a bontási és az építési munkát. Itt korábban volt egy kerékpártároló és
több olyan létesítmény, amit először el kellett bontanunk. Jelenleg ott tar-

tunk, hogy az épület alapozása már készen van, a falazás pedig az elmúlt
időszakban fejeződött be” – mondta el érdeklődésünkre Halász Tamás.
Hozzátette: a manufaktúra nemcsak a cukrász tevékenység bemutatását
teszi majd lehetővé a látogatóknak, hanem interaktív módon édesség-,
fagylaltkészítési workshop-oknak is helyet biztosít. Az új üzem az édes-
ségkészítő szakon tanuló diákoknak gyakorlati helyet is biztosít. Hangsú-
lyozta: a szolgáltatások között elérhető lesz a „Drive-through” tehát az au-
tóból való kiszállás nélkül is igénybe lehet majd venni az adott szolgáltatást.
A kivitelezés várhatóan jövő nyár és karácsony között fejeződik be.

MEGKEZDŐDÖTT
A LÁTVÁNYMANUFAKTÚRA ÉPÍTÉSE

A hely egyik különlegessége a „Drive-through” autóval áthajtásos vásárlás lesz. 

Már javában tart a KisHalász Cukrászda és Látványmanu-
faktúra építkezése az egykori cukorgyár területén. Koráb-
ban – a 2021. november 25-ei alapkőletételt követően –
beszámoltunk arról, hogy a beruházást a Kisfaludy2030
Turisztikai Fejlesztő Nonprofit Zrt. 370 millió forinttal tá-
mogatja, amivel tovább szélesedik az édesipari hagyomá-
nyokra épülő gasztroturizmus a városban és a régióban.



Az októberi fórumon is elmondtam, hogy az
elmúlt években a város különböző részein
több mint kettőszáz új parkolóhelyet alakítot-
tunk ki, amelyek közül a Községi Fürdő mellett,
a polgármesteri hivatal közelében, valamint a
tanuszodával szemben lévő területek a belvá-
rosban találhatók. Tisztában vagyok vele, hogy
a gépjárművek folyamatosan növekvő számá-
val nem tudunk lépést tartani, azonban szán-
dékaink szerint a továbbiakban is figyelemmel
kísérjük a bővítés lehetőségeit.
Ugyanakkor vannak olyan megoldások, ame-
lyek enyhíthetnek a nehézségeken. Ezek közé
tartozik, hogy a közelmúltban a Jókai utcában
a Szerencsi Városgazda Nonprofit Kft. dolgo-
zói felfestették a parkolás rendjét szabályozó
útburkolati jeleket az egyirányú utca bal olda-
lán, míg a jobb oldalon az úttest melletti terü-

letet martaszfalttal terítették és hengerelték,
ahol a szegélyen szintén jelölték az autók he-
lyét. Így ebben a Rákóczi úttal párhuzamos ut-
cában közel ötven autónak biztosított a vára-
kozása, ha a sofőrök betartják a szabályokat.
Javaslom, hogy a Rákóczi úton lévő üzletek tu-
lajdonosai is itt helyezzék el a járműveiket, hi-

szen két-három perces gyaloglással a boltjaik
előtt a vevőknek biztosítanak megállási lehe-
tőséget.
Ezúton is köszönöm, a lakossági fórumon a fel-
vetéseket és az elhangzott javaslatokat!

Nyiri Tibor
polgármester

Az idei szerencsi közmeghallgatá-
son a lakossági felvetések között
szerepelt, hogy Szerencsen a Rákó -
czi út a harminchetes főút körfor-
galmi csomópont előtti szakaszán
kevés a parkolóhelyeknek a száma,
miután a Jókai utca felől, az egykori
rendőrségnek az udvarát az ingat-
lan tulajdonosa lezárta a forgalom
elől.
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A Jókai utcában közel ötven autó parkolhat, ha a sofőrök betartják a szabályokat.

A PARKOLÁS RENDJE A JÓKAI UTCÁBAN

Nyiri Tibor, Szerencs polgármestere érdeklődé-
sünkre elmondta, hogy azért esett a Széchenyi
utcára a választás – azon kívül, hogy rossz ál-
lapotban volt – mert korábban ennek az útnak
az óvoda előtti része már felújításra került. Fon-
tos szempont volt még az is, hogy ha bármilyen
okból lezárásra kerül a Rákóczi út, akkor a Szé-
chenyi utca felújított útburkolata megfelelő te-
relőút lehet. A polgármester a helyszínen kifej-
tette, hogy az állami pályázat eredetileg csak a
Széchenyi köz és a Kórház köz közötti szakaszra
terjed ki, azonban sikerült még egy támogatást
szerezni, ennek köszönhetően az újjáépítés
egészen a Késmárk utcáig folytatódott. Az út-
burkolat felújítását megelőzően kicserélték az

ivóvízcsatornát is. A polgármester fontosnak
tartotta, hogy a járdákat és a parkolókat is
megújítsák, így ezek is sorra kerültek. A Széche-
nyi utcán túl újjászületett a Kórház köz is, amit
az önkormányzat saját forrásból fedezett, a ki-

vitelezért ennél az résznél a Szerencsi Város-
gazda Nonprofit Kft. végezte. „Ezúton is köszö-
nöm Koncz Zsófia országgyűlési képviselő tá-
mogatását, amit a pályázatunk sikeréhez nyúj-
tott” – mondta a polgármester.

Korábban már beszámoltunk róla,
hogy Szerencs Város Önkormányzata
felújítja a Széchenyi utcát. A beruhá-
zás nagyobb része állami támogatás-
ból valósul meg. A kivitelezés két
ütemben tervezték, aminek az utolsó
szakasza lassan a végéhez közeledik. 

Az útburkolat felújítását megelőzően kicserélték az ivóvízcsatornát is.

VÉGÉHEZ KÖZELEDIK
A SZÉCHENYI UTCA FELÚJÍTÁSA
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VIII. THERWOOLIN ZEMPLÉN RALLY

Balról jobbra: Oláh Gyárfás, Koroknai Dániel, Spéder Bence és Nyiri Tibor a díjátadón.

Szerencs adta a központját a novem-
ber 11-13. között megrendezett hazai
ralibajnokságok zárófutamának. A
Therwoolin VIII. Zemplén Rally a
Rally1 – mely egyben FIA European
Rally Trophy forduló is –, a Rally2, a
Historic, az ORC és az ERT mezőny
számára hirdették meg. A Just4Fun
kategória párosait is láthatták szá-
guldozni a nézők, ők a Rally2-es me-
zőny útvonalát teljesítették a Zemp-
lén Rally keretein belül. Csomós Mik-
lós hatalmasat hajrázott a zemplén
rallyn, de végül a norvég kiválóság,
Mads Østberg sikerével ért véget a
szezonzáró. A szerencsi indulóknak
nem volt szerencséjük, sok hiba hát-
ráltatta a versenyüket.

Hosszú idő óta újra rallykocsik százaitól volt han-
gos környékünk. A versenyek több települést is
érintettek többek között Fony, Újhuta, Erdőbé-
nye és Mád. A Szerencsi Hírek információ szerint
a legtöbb néző a mádi szakaszon gyűlt össze. A
Rally1 tekintetében Mads Østberg elsősorban
Csomós Miklóssal és Vincze Ferenccel vívott ko-
moly csatát az aszfaltos futamon. Az újdonsült
bajnok még az első versenynapon állt az élre, a
győzelmet pedig később sem engedte ki a ke-
zéből. A célba érkezett párosokat a szerencsi
várban felállított céldobogón köszöntötte a kö-
zönség. A díjakat Oláh Gyárfás, a Magyar Nem-
zeti Autósport Szövetség (MNASZ) elnöke,
Koncz Zsófia, a térség országgyűlési képviselője
és Nyiri Tibor, Szerencs polgármestere nyújtotta
át. Østberg a díjátadón nagy örömének adott
hangot. „Gyerekkoromban egyáltalán nem ál-
modtam arról, hogy egyszer magyar bajnok le-
szek, most viszont nagyon jó mindezt megélni”
– fogalmazott a céldobogón Mads Østberg.

Hozzátette: a versenyen nem kellett mindent ki-
adni magunkból, a legfontosabb az volt, hogy
célba érjünk. Nem kockáztattunk, de mivel ver-
senyzők vagyunk, igyekeztünk a lehető legtöb-
bet kihozni magunkból. Fantasztikus érzés, hogy
sikerült. Boldog vagyok, hogy minden magyar
futamon nyerni tudtunk – mondta a bajnok.
Hazai körülmények között Csomós Miklós és
Nagy Attila lett a második. A borsodi páros év
közben az Európa bajnoki (ERC) sorozatban ver-
senyzett, az utóbbi két hazai viadalra hazatér-
tek. Korábban Ózdon és most a Zemplénben is
megszorongatták a győztest és csak minimális
különbséggel maradtak le a győzelemről. „Ezen
a két bajnoki futamon valóban jó teljesítményt
nyújtottunk, de ehhez kellettek azok a hónapok,
amelyeket nemzetközi vizeken töltöttünk” –
mondta Csomós Miklós. Kifejtette: a Barum
Rallyn nagyot buktunk, ezért szükség volt arra,
hogy visszarázódjunk a versenyzésbe. Örülünk,
hogy Østberget meg tudtuk szorongatni. Már

Ózdon is jó érzés volt, most pedig még inkább.
Azzal viszont tisztában vagyunk, hogy az új baj-
noknak nem kellett mindent kiadnia, ha kellett
volna, még biztos, hogy rá tud tenni egy lapáttal.
Annak viszont nagyon örülünk, hogy ennyit fej-
lődtünk ebben az esztendőben. Most úgy érzem,
ha jövő héten kezdődne az új szezon, mi készen
állnánk rá” – fogalmazott Csomós Miklós.
A dobogó harmadik fokára pedig Vincze Ferenc
és navigátora, Németh Gergely állhatott fel. „Va-
lamilyen szinten kivárásra játszottunk, mert az
is kevés lett volna, ha Mads előtt végzünk ezen
a futamon” – szögezte le Vincze Ferenc. „Éppen
ezért nem feszegettük a határainkat, de sajnos
így sem volt hibamentes a teljesítményünk. Ösz-
szességében azonban elégedettek lehetünk az
egész évvel, hiszen a legjobb magyarként fejez-
tük be a bajnokságot, egy ilyen sztárpilóta mö-
gött végezni pedig egyáltalán nem szégyen” –
zárta gondolatait Vincze Ferenc. A Rally2 tekin-
tetében a címvédő ifj. Fogarasi Attila, Toloczkó

A rally autók festői környezetben versenyeztek.



Péter kettős nyerte a Zemplén Rallyt, azonban
Kocsis Imre és Henszelmann Zsolt a szezonzárón
elért negyedik helyével bebiztosította a bajnoki
címét.
A versenyről mind a két szerencsi kötődésű au-

tóversenyzőt, a nézőket, a sze-
relőket és a polgármestert

is kérdeztük. A nézők
közül Velezdi Eszter
(fotónkon) – aki egy-
ben autóversenyző is –

, érdeklődésünkre el-
mondta, hogy ugyan

most nem állt rajthoz, de jól
ismeri a mádi szakaszt, ami szerinte nem az egy-
szerű pályák közé tartozik. „Nagy örömmel jö-
vök mindig a Zemplén környéki versenyekre, hi-
szen miskolciként ez a térség a szívem csücske.
Kifejezetten szeretem a mádi szakaszt, amely
nagy kihívások elé állítja a sofőröket, mivel sok
a levágós rész a kanyarokban, ami így felhordá-
sossá teszi őket, ráadásul nagyon könnyű egy
defektet összeszedni” – mondta Velezdi Eszter,

aki reméli, hogy a jövőben
újra Európai Bajnok fu-

tamnak adhat otthont
majd Zemplén. Juhász
Péter (fotónkon) el-
mondta, hogy a mádi

szakasz egyedülálló lát-
ványosságot nyújt. „Több

kedvenc helyem van ezen a szakaszon, amely
szerintem nem csak országos, de európai szin-
ten is egyedülálló, hiszen itt nem a jól megszo-
kott aszfaltos út van, hanem vízelvezető beto-
nút, ami azért megnehezíti a versenyzők dolgát”
– hangsúlyozta Juhász Péter.
A szerencsi származású és a helyiek körében
népszerű Spéder Bencét éppen két szakasz kö-
zött, a szervizparkban kaptuk el egy rövid inter-
júra. „Nagyon örülünk, hogy végre Szerencsen
van a verseny, mert így közel van és nem kell
szállítást és szállást fizetnünk. Egész évben ezt
vártuk, ezért is csak a Just4fun kategóriában in-
dultunk, ami annyit takar, hogy a nézőknek au-
tózunk. Szerencsétlenségünkre három gyors után
két defektet kaptunk, a gumi pedig szanaszét
verte az autónkat. Ezek a defektek folyamatosan
hátráltattak” – mondta Spéder Bence. Hozzátet-
te: a legjobban a mádi pályát várta, de sajnos a
szakasz felénél defektet kapott. Zárásként el-
mondta örült, hogy sok drukker volt kint a rallyn.

A másik szerencsi kötődésű
induló, Rónavölgyi End-

re (fotónkon), aki ér-
deklődésünkre el-
mondta nagyon örül
annak, hogy Szerencs

adott otthont a hazai
rally szezonzárójának. „Ide

születtem, itt töltöttem a gyermekéveimet és
hatalmas boldogság számomra, hogy itt egyál-

talán rajthoz állhatok. Nagyon nagy hála és kö-
szönet mindenkinek, aki tett ezért, a polgármes-
ter úrnak, képviselő asszonynak és nyilván a
rendezőknek is. Nekünk ez nagyon fontos volt,
mert az autónkat megvettük körülbelül egy éve,
és eddig nem tudtuk korábban versenykészre ál-
lítani. Ez volt az az esemény amire úgy gondol-
tuk, hogy sikerül. Ezt az első gyorsaságin elért
abszolút harmadik helyezésünk alá is támasztot-
ta” – mondta Rónavölgyi Endre. Hozzátette: már
gyermekkorában is csodálattal nézte a rallykat,
mindig is ehhez a közösséghez akart tartozni és
külön öröm számára, hogy most hazai környe-
zetben szerepelt.
A szerviz területen töltött idő alatt nem csak a

versenyzőket, de az autók
szerelőit is megszólaltat-

tuk. Kérdésünkre Ma-
gyar Levente (fotón-
kon) autószerelő vála-
szolt, aki Spéder Bence

szervizese. „Sajnos a há-
rom gyorsból kettőn defekt-

tel jött le a kocsi, és egy visszapillantó tükröt is
sikerült letörni, viszont a szervizcsapat összeszo-
kottságának köszönhetően hamar orvosoltuk” –
mondta Magyar Levente. Hozzátette: a reggeli
szerviz idő kb. 15-20 perces szokott lenni, a többi
általában fél óra. Ezalatt sok mindennek bele kell
férnie, a kisebb hibáktól kezdve egészen akár a
váltócseréig. Hangsúlyozta: a futam előtt min-
den lehetséges módon felkészítik az autót azért,
hogy Spéder Bence a lehető legjobbat hozza ki
a kocsiból.
A VIII. Therwoolin Zemplén Rally minden szem-
pontból sikeresnek mondható. A rendező és a
polgármester mindent elkövetett annak érdeké-
ben, hogy a nemzetközi megfigyelők elvárásai-
nak, ajánlásainak megfeleljen. A város életében
fontos mérföldkő és nagy megtiszteltetés, hogy
otthon adhatott ennek a közkedvelt sportnak 
– összegzett a futam után Nyiri Tibor polgár-
mester. „Bízunk abban, hogy nem először és
utoljára voltak itt. Ez a térségnek nagy jelentő-
ségű, hiszen egész Zemplénnek a jó hírét viszik.

Az a több tízezer ember aki követi a sportot és
azok, akik az időjárástól, távolságtól függetlenül
ellátogattak az eseményre remélhetőleg szép
emlékekkel gazdagodtak” – mondta a polgár-
mester. Hozzátette: ez a sportesemény mindenki
számára fontos volt. Információi szerint a meg-
figyelők, akik a jövő évi európai bajnoki futam
előkészítését végezték, elégedetten távoztak.
Szerencs város polgármesterének elismerő ok-
levelét és különdíját Spéder Bence – Koroknai
Dániel páros, valamint Rónavölgyi Endre és na-
vigátora, Eperjesi Péter kapta.
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Balról jobbra: Johan Johansson és Mads Østberg nyerte a bajnokságot.

A VIII. Therwoolin
Zemplén Rally
végeredménye

RALLy1:
1. Mads Østberg, Johansson Johan (Cit-
roën C3 Rally2) 1:20:21,6
2. Csomós Miklós, Nagy Attila (Škoda Fa-
bia R5) +2,7
3. Vincze Ferenc, Németh Gergely (Škoda
Fabia R5)) +47,6
4. Német Gábor, Adorján Szabolcs (Ško-
da Fabia R5 EVO) +4:10,1
5. Bodolai László, Deák Attila (Ford Fies-
ta R5 MK II) +4:27,3
6. Trencsényi József, Verba Gábor (Škoda
Fabia) +5:10,1
RALLy2:
1. ifj. Fogarasi Attila, Toloczkó Péter
(Honda Civic Type-R EP3) 44:29,3
2. Fekete Gyula, Oláh Róbert (Citroën
C2R2 Max) +52,5
3. Ruzsó Krisztián, Geró Gábor (Lada
2107 VFTS) +1:05,1
4. Kocsis Imre, Henszelmann Zsolt (Cit-
roën C2R2 Max +1:08,5
5. Györgő József, Bakos István (Peugeot
208 R2) +2:58,5
6. Stríder Zoltán, Apkó András (Peugeot
208 R2) +3:06,9



A digitális eszközök integrációja egyre intenzí-
vebben valósul meg az oktatás területén is. A ha-
gyományos, zöld falitáblák mellett az elmúlt évek
modernizációja során többek között interaktív
táblákkal szerelték fel az iskola tantermeit. A szé-
leskörű lehetőségeket biztosító új eszközök hasz-
nálata a tanórákon idővel egyre természetesebbé
vált a pedagógusok és a diákok számára egya-

ránt. A jelenleg beszerzett, legmodernebb tech-
nológiával működő érintőképernyős interaktív ki-
jelzők kifejezetten iskolai felhasználásra kifejlesz-
tett termékek, amelyek eddig nem látott módon
támogatják a tanórai együttműködést. Ezek tu-
datos alkalmazása az oktatás során olyan lehe-
tőségeket biztosít, melyek hatékonyan segítik a
tanítási-tanulási célokat. A tanórákon törekednek
a gyerekek körében a rutinos használat kialakí-
tására, hogy magabiztosan alkalmazzák az újfaj-
ta digitális táblát. Az interaktív okos panelek tá-
mogató ereje jól érvényesül a mindennapokban,
hiszen a legkülönfélébb feladatok megoldásában,
készségek fejlesztésében tudnak segíteni. A
classboard-oknak vannak olyan alkalmazási te-
rületei, melyek az órai szemléltetést, a frontális
munkát támogatják, és olyanok is, amelyek a ta-
nulók aktivitását, kreativitását fejlesztik.
Ezeken kívül a közelmúltban számos, a termé-
szettudományos tantárgyak oktatását, valamint
elsajátítását segítő kellékeket is beszereztek.
Ezek az eszközök az elméleti ismeretek gyakor-
latban történő alkalmazását szolgálják. A Rákó -
cziban különösen fontosnak tartják ezt napjaink-

ban, hogy ezáltal is növeljék a gyermekek termé-
szettudományos tárgyak iránti érdeklődését.
Az eszközberuházások mellett pályázatai lehe-
tőségek által is segítik az oktatás folyamatát.
Egyik ilyen aktuális projektük a Nemzeti Tehetség
Program által kiírt nyertes pályázat, melynek ke-
retében, „MúltOn-line” címmel 60 órás tehetség-
műhellyel gazdagítják a tanulókat.
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Napjainkban, amikor a digitális tech-
nika alkalmazása a mindennapok
szükségszerű és alapvető részévé vá-
lik, a Szerencsi Rákóczi Zsigmond Re-
formátus Két Tanítási Nyelvű Általá-
nos Iskola és Alapfokú Művészeti Is-
kolában fontos feladatnak tartják,
hogy a tanítás-tanulás folyamatát tá-
mogató modern eszközökkel lássák
el. Ennek jegyében a fenntartó jóvá-
hagyásával, saját költségvetésből újí-
tották fel az iskola digitális eszköz-
parkját az év folyamán. A beruházás
keretében húsz darab classboard in-
teraktív okos panelt szereztek be.

A HOLNAP TUDÁSÁVAL A MA GYERMEKEIÉRT

A Bolyai János Katolikus Általános Iskolában a média szakkörben rejlő le-
hetőségekre elsőként Szabóné Drozda Orsolya, az intézmény igazgatója
fedezte fel. Korábban is volt már hasonló kezdeményezés az intézményben,
hiszen az iskola öt esztendeje tagja a Szent Imre Katolikus Iskolarádió há-
lózatnak, azonban szakkör formájában eddig még nem működött. Kuti-
Kurucz Hajnalka érdeklődésünkre elmondta, hogy a gyermekek részéről
nagy volt az érdeklődés, jelenleg is több mint 20 fős létszámmal vesznek

részt a diákok a tanórán kívüli foglalkozásokon. „A mé-
dia szinte összes területét érintjük: újságírás, fotózás,

videózás, vágás és rádiózás” – emelte ki a peda-
gógus. Hangsúlyozta: a tanulók rövid idő alatt el-
jutottak oda, hogy már önállóan is elkészítenek
videókat, teljes rádiós műsorokat. Medzsibriczki

Rita, hetedik osztályos diák (fotónkon) egyike azon
tanulóknak, akik a szakkör minden pillanatát élvezi.

„A média minden területe érdekel, ezért is jelentkezünk a
barátnőimmel a szakkörre, hogy megismerhessük ezt a világot. Engem fő-
ként a videózás és a fotózás érdekel.” – mondta Medzsibriczki Rita.
A szakkör sikerét remekül tükrözi az a tény, hogy a diákok már több ver-
senyen is részt vettek, ahol kimagasló eredményeket értek el. Az egyik ilyen
megmérettetés a Szent Imre Katolikus Iskolarádiós hálózat szerkesztősége
által meghirdetett „Keresd a forrást!” című pályázat volt, amit az Egri Fő-
egyházmegye fenntartásában lévő intézményeknek írtak ki.

A tanulók az iskolájuk védőszentjének életét, munkásságát, hitét és jócse-
lekedeteit mutatták be rádiójáték formájában, továbbá egy 15 perces adás
készítése volt a feladat Szerencs történelméről. Ezen a pályázaton az iskola
tanulói közül Simon Jázmin, Gaszper Anna Márta és Stefán Dorka Anna,
hetedik osztályos tanulók az előkelő második helyezést érték el. Az első
helyet a Bocskai István Katolikus Gimnázium és Technikum diákjai hozták
el, akik szintén indultak a pályázaton. A gimnázium alkotásában Takács
Viktória, Plaszkó Kamilla, Szabó Luca, Konyecsik Zora, Plaszkó Bálint, Gasz-
per Tamás és Ficsor Fruzsina működött közre. A díjakat november 5-én dr.
Ternyák Csaba, érsek atya adta át a diákoknak az egri Líceum kápolnában.
A jövőbeli tervekről Kuti-Kurucz Hajnalka elmondta, hogy több helyi rádió
és televízió szerkesztőségébe is ellátogatnak majd, azért, hogy bővítsék a
diákok médiával kapcsolatos tudását. Tervek között szerepel az is, hogy
egy Filmünnepet is szerveznek a szakkör résztvevőinek.

A 2022/2023-as tanévtől kezdődően a Bolyai János Kato-
likus Általános Iskolában a diákok már média szakkörre is
jelentkezhetnek. Az interaktív órákat Kuti-Kurucz Hajnalka,
a Globo Televízió egykori főszerkesztője vezeti, aki az idei
tanévtől gyógypedagógusként dolgozik az intézményben.
A szakkör sikerét bizonyítja, hogy a gyerekek már verse-
nyeken is részt vettek, ahol szép eredményeket értek el.

A Rákócziban modern táblák segítik az diákok
tanulását. (Fotó: magánarchívum)

MÉDIA SZAKKÖR ALAKULT A BOLYAIBAN

Balról jobbra: Kuti-Kurucz Hajnalka, Stefán Dorka Anna, Simon Jázmin,
Gaszper Anna Márta és Szabóné Drozda Orsolya. (Fotó: magánarchívum)
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A vendégeket és a maturanduszokat Koncz Zsófia, a térség országgyűlési
képviselője köszöntötte, aki beszédében a duális képzés fontosságára
hívta fel a figyelmet. „A mai világban meg kell találni azt a találkozási
pontot, hogy a piac, a vállalkozás milyen végzettségű fiatalokat fog a jö-
vőben alkalmazni. Ezt szolgálja a duális képzés” – mondta a képviselő.
Hozzátette: nagyon fontos, hogy a helyi vállalkozásokkal közösen együtt-
működve alakítsák a szakképzés jövőjét. Ezt követően Csider Andor, az
intézmény igazgatója feltűzte az osztályfőnökök ruháira a szalagot, majd
a diákok is megkapták a végzősök jelképét.
Az ünnepi pillanat után az igazgató szólt a diákokhoz. Beszédében arra
hívta fel a figyelmet, hogy viseljék büszkén a kapott szalagot, ami azt
jelzi, hogy megkezdődik a végzős diákok egyik első nagy próbája, az
érettségi. Az igazgatói beszéd után vette kezdetét az est fénypontja az
osztályok közös szalagavatói tánca.

A képviselő-testület a Szeretlek Szerencs civil mozgalom javasla-
tára az elmúlt esztendő októberében döntött hagyományteremtő
szándékkal a városban a „Babafa” program elindításáról, amely-
nek keretében azoknak a családoknak a felhívásunkra történő je-
lentkezését követően és közreműködésével -akiknek a gyermek-
ük 2022-ben született és szerencsi állandó lakcímmel rendelkez-
nek- fát ültetünk. Ezzel is erősíteni kívánjuk a családok Szerenc-
csel való kapcsolatát, szépítjük a városképet és segítjük a gyer-
mekek természethez való kötödését.
Az eddigi jelentkezések alapján november 18-án a Szabadság utca mellett,
az erre a célra kijelölt és előkészített területen öt családdal együtt, a Sze-
rencsi Városgazda Nonprofit Kft. dolgozóinak a segítségével öt darab hár-
sat ültettünk, amelyekhez elhelyeztük a kicsik névtábláit: Harda Olívia, Nagy
Levente, Katona Olivér, Dajka Zoé és Dajka Zalán, Kosztek Noel. A jövőben
szeretnénk, hogy minél több fajta őshonos növény kerülne a területre és a
park a későbbiekben az ismeretterjesztést és a rekreációt is szolgálná.
Mivel a programhoz történő csatlakozás önkéntes, azok a családok, akik
részt kívánnak venni a programban - állandó szerencsi lakcímmel ren-
delkeznek és gyermekük 2022-ben, vagy ezt követő években születik- a
jelentkezési lap kitöltésével tehetik meg, amely beszerezhető a Szerencsi
Polgármesteri Hivatal (3900 Szerencs, Rákóczi út 89 sz.) ügyfélszolgála-

tán, letölthető a város honlapjáról (szerencs.hu/Elektronikus ügyintézés
menüpont alatt). A nyomtatványt a kitöltése után a hivatalba kell eljut-
tatni személyesen vagy postán, elektronikusan a titkarsag@szerencs.hu
e-mail címre. A családokkal felvesszük a kapcsolatot, majd meghívót kap-
nak a faültetésre, ahol minden babafa megkapja a tulajdonosa névtáb-
láját. Szeretlek Szerencs!

Az önkormányzatokat is sújtó nehezebb
gazdasági helyzet ellenére Szerencs Város
Képviselő-testülete az idén sem mondott
le a szépkorúak támogatásáról. 
A korábbi évek hagyományait követve Szerencs
Város Önkormányzata az idősek világnapja al-
kalmából az idei esztendőben is 5.000 forint ér-
tékű vásárlási utalványt biztosított a 60. élet-
évüket betöltött állandó lakcímmel rendelkező

helyi lakosoknak. Nyiri Tibor, Szerencs város pol-
gármestere november 17-én adta át a városban
működő otthonok képviselőinek az utalványt.
A Gyémántkapu Idősek Otthona képviseletében
dr. Farkas Györgyi, a Tiszáninneni Református
Egyházkerület (TIREK) fenntartásában működő
Szerencsi Idősek Otthonától Müller Gábor vette
át az 5.000 forint értékű ajándékutalványokat,
amelyek a kijelölt üzletekben helyben kötöttség

nélkül beválthatók. Az utóbbi két intézményben
azok az ellátottak voltak jogosultak erre a tá-
mogatásra, akik legalább egy éve az említett
szociális intézményekben élnek. A Gyémántka-
pu Idősek Otthonában 89 fő kapott ajándéku-
talványt összesen 445.000 forint értékben, míg
a TIREK Szerencsi Idősek Otthona 144 lakója,
összesen 720.000 forint támogatásban része-
sült.

Szalagavató ünnepséget tartott a Szerencsi Szakképzési
Centrum Műszaki és Szolgáltatási Technikum és Szakkö-
zépiskola november 11-én a Kulcsár Anita Sportcsarnok-
ban. A korábbi évek hagyományaihoz híven szalagtűzés
után az osztályok közös tánca következett.

UTALVÁNYOK AZ IDŐSOTTHONOK LAKÓINAK

SZALAGTŰZÉS A SZAKKÉPZŐBEN

ELÜLTETTÉK AZ ELSŐ BABAFÁKAT

Minden végzős diák életében várva várt esemény a szalagtűzés pillanata
(Fotó: magánarchívum)

A gyerekek is részt vettek az ültetésben.



Szerencsen a Rákóczi úttól néhány méterre mű-
ködött egykor a bútoripari szövetkezet. Talán
már kevesen emlékeznek arra, hogy mit gyár-
tottak ott, de azt még inkább nem tudjuk pon-
tosan, hogy mikor épülhetett az impozáns, és a
környező lakóházakhoz mérten nagyméretű
épület. Építészeti stílusjegyei alapján a háború
előttre tennénk a keletkezés dátumát, hiszen
megtalálhatók rajta az akkori modern építészet
vidéki példáinak jellegzetességei. Ilyenek az
egymás melletti ablakok összefogása felső és
alsó párkánnyal a bauhaus-os sávablakok min-
tájára, a földszinti ablakok közötti tégla burkolat
(szintén a sávosság hangsúlyozására), vagy az
ablakszárnyak viszonylag sűrű vízszintes osztá-
sai. Bármennyire is akkori modernista divat sze-
rinti elemeket találunk a házon, mégis tervezé-
sekor figyeltek arra, hogy illeszkedjenek a kis-
városi utcaképhez: kontyolt magastetőt kapott
a ház cserépfedéssel (nem lapostetőt), a föld-
szinti hangsúlyos ablakoknál magas, kézzel fa-
ragott tufa kő lábazatot, és az eresz alatt egy
vékony vakolt „párkányt”, azaz egy pár centit
kiugró vakolatsávot díszítésként.
Alaprajza is érdekes volt, a hosszú, alacsonyabb
rész egy nagytermet rejtett, melynek végén
színpad volt, és oldalra az udvar felé teraszos
kijárat. A magasabb épületrész emeletére ele-
gáns lépcső vezetett fel, ahol néhány nagyobb
irodát vagy klubhelyiséget alakítottak ki. Az
egész alaprajzi elrendezés azt sugallta, hogy a
háború előtt valamiféle művelődési intézmény,

munkás egyleti kaszinó, vagy hasonló lehetett.
Az 1930-40-es évekre jellemző építészeti for-
málás és stílus vonult végig a külső és a belső
megjelenésen, igényes megoldásokkal, de pu-
ritán módon. A korszak néhány más, hasonlóan
értékes épületet is hagyott ránk a városban,
ilyen pl. az egykori katolikus iskola (későbbi út-
törőház, most katolikus plébánia), és ilyen az
egykori Gyári kör majdnem elpusztult együttese
is (jelenleg reménykeltő munkálatok kezdődtek
rajta).
Az épület egyedi kulturális és örökségvédelmi
értékei miatt hosszú ideje helyi védelem alatt
állt az önkormányzati településképvédelmi ren-
delet szerint, de az évtizedes elhanyagoltság
miatt a homlokzati vakolatok sok helyen levál-
tak a falról, a cserépfedést néhol megbontotta

a szél, és az ablakok is javításra vártak. Szerke-
zetileg azonban néhány évvel ezelőtt még meg-
felelő állapotban volt.  Az utóbbi időben felújí-
tották az épületet, evvel megmentve a további
károsodástól. Láthatóan megújult a tetőfedés
és a homlokzat, amely utólagos hőszigetelést
és új színezést kapott. Az örömteli megmentés-
sel és a cserépfedés eredetivel azonos cseréjé-
vel egyidőben sajnos minden további jellegze-
tes és védett elemét elvesztette a homlokzat.
Eltűntek a párkányok, az ablakokat összekötő
vakolatsávok és tégla felületek, a szépen fara-
gott szerencsi kő lábazat és burkolat, az egye-
dileg osztott ablakok. Az új ablakok osztása ide-
gen az épülettől, ahogy a kisméretű ragasztott
kőlapok és a színezés szakmailag szerencsétlen
megoldása is. Úgy látszik a kőműveseket és asz-
talosokat nem érdekelte sem a védettség, sem
az épület korához, stílusához illeszkedő megol-
dások, sem pedig az, hogy egy építész szakmai
véleményét kikérjék.
A „fejlődés”, vagy amit sokszor annak hiszünk,
sajnos sok lelki és szellemi, esztétikai veszte-
séggel jár néha. Mostanában gyakran önként
szüntetjük meg az élet szépségét adó díszíté-
seket, épületkaraktereket, ahogy korábban ír-
tam: sokszor észre sem vesszük, hogy tudata-
lattinkba is beépült, hogy ami régi, az nem ér-
demli meg a megtartást, az eredeti állapotban
való felújítást. 
De legyünk optimisták, egyre többen fedezik fel
Tokaj-Hegyalja egyedi értékeit, magas színvo-
nalú építészetét, és egyre többen akarnak tenni
is érte. Övék a jövő!

Salamin Ferenc

Sok érdekes, régi történetet mesélő
épület eltűnik a környezetünkből,
vagy olyan mértékben átalakul, hogy
nem marad semmi a régi jellegzetes-
ségeiből. A múlt értékeinek elveszté-
sével sajnos a város (és az építészeti
kultúra) történelmének egy kis da-
rabja is eltűnik.
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VOLT HÁZAK – BÚTORÜZEM

A felújítás előtt.

Az újjáépítés utáni állapot.



– Hogyan telt a fiatalkora?
– Szerencset első perctől szülőföldemként sze-
retem és ragaszkodtam hozzá, bárhová sodort
az élet. A szüleim is helyben, a vendéglátásban
és a vasúton dolgoztak. Az általános iskolai ta-
nulmányaimat a Hunyadi János Általános Isko-
lában kezdtem, majd a Bocskai István Gimná-
ziumban érettségiztem és a szakmai képzése-
ket Miskolcon folytattam. A Szakma Kiváló Ta-
nulója országos versenyen kiváló eredménnyel
vendéglátóipari szakképesítést szereztem.
Érettségi után szakmámban, a vendéglátóipar-
ban dolgoztam, de közben folyamatosan ke-
restem a tanulási lehetőségeket. Végül a fod-
rászat volt az, amiben megtaláltam önmaga-
mat, megszerezve a mestervizsgát is. A szalo-
nom a „Mozi-udvarban” volt.
– Hogy alakult a pályája ezek után?
– Tovább bővítettem szakmai ismereteimet a
Pécsi Tudományegyetem Pollack Mihály Műsza-
ki Főiskolai Karán műszaki szakoktatói szakon,
fodrász szakiránnyal. Ezután elméleti és gya-
korlati szakoktatói munkát vállaltam a helyi
szakképző iskolában. Több, mint 17 évig dol-
goztam oktatóként. Nagyon szerettem, hiszen
ez meghatározó időszaka volt az életemnek.
2010-ben arra a döntésre jutottam, hogy a pe-
dagógiai ismereteimet szeretném még szélesí-
teni. Így jelentkeztem a Nyíregyházi Főiskola
pedagógia szakának részismereti képzésére,
majd ezt követően elvégeztem a pedagógiata-
nár – inkluzív nevelés tanár szak mesterkép-
zését. A mesterképzés során nagyon sok mód-
szertani, pedagógiai tapasztalattal gazdagod-
tam, valamint lehetőségem nyílt az együttne-
velés és az esélyegyenlőség értelmezésének
megismerésére, gyakorlatának elsajátítására.
– Ebben az évben nyílt meg a szerencsi
Közösségi Ház, melynek Ön lett a vezetője. 
– Mindig nyitott voltam az új dolgok iránt és
2022 márciusában lehetőséget kaptam arra,
hogy itt az „R-épületben” kialakítsam a Közös-
ségi Házat. Sokéves pedagógiai tapasztalato-
mat, szervezőkészségemet, jó emberismerete-
met, alkalmazkodási képességemet előtérbe
helyezve vállaltam el ezt a feladatot. A szak-
képző iskolában tapasztalatot szereztem a hát-
rányos helyzetű gyerekek nevelésében, ezért
egyrészt kihívás volt számomra ez az új feladat
– a Közösségi Ház vezetése – másrészt lokál-

patriótaként kötelességemnek is éreztem a he-
lyi közösségi élet szervezésében való részvé-
telt.
– Hogyan működik a Közösségi Ház?
– A Közösségi Ház legfontosabb funkciója a
hátrányos helyzetű gyermekek felkarolása, fel-
zárkóztatása, de „nyitott közösségi térként” is
üzemel. Ez azt jelenti, hogy a település lakóinak
találkozási helyet kínálunk különböző progra-
mokra, továbbá a szakmai szervezetek bevo-
násával egy helyen elérhetők a szociális-és kö-
zösségi ellátások. Biztosítjuk a résztvevőknek
azokat az alkalmakat, amelyek keretében szó-
rakozási, szabadidős programokat tölthetnek
itt. Szolgáltatási portfóliónkat is ilyen tevékeny-
ségekkel töltöttük fel.
– Milyen programjaik voltak eddig?
– Programdús időszakot tudhatunk magunk
mögött. A júliusi hónaptól kezdve klubfoglal-
kozásokat indítottunk be. A hobbi-varróklub-
ban a gyerekek játékos formában sajátítják el
a szabás-varrás alapismereteit, a kreatív-mű-
hely munka során kézműves produktumokat
készítenek, melyek által sokoldalú tapasztala-
tot szereznek, javítja kézügyességüket, szépér-
zéküket. A klubfoglalkozások közül legnépsze-
rűbb a főzőklub a gyerekek körében, de szer-
veztünk „Pénzügyi tudatosságra nevelés” és
„Olvasni jó” irodalmi kört is. Ezeket a foglalko-
zásokat általában önkéntes előadók tartották.
A nyári időszakot követően ősszel egy újfajta
programtervezetet kellett készíteni, mert a
gyerekek az iskolakezdés miatt csak délután
tudnak eljönni, így kompetenciafejlesztő és fel-
zárkóztató foglalkozásokat iktattunk be az ál-
talános iskolás és középiskolás diákok részére.
A Közösségi Házban lehetőség van az alap-
komfort szolgáltatások igénybevételére: mosá-
si lehetőséget, nyáron tisztálkodási lehetőséget
is biztosítottunk. Kapcsolatban vagyunk a kü-
lönböző szakmai szervezetekkel: kihelyezett fo-
gadóórát tart a családsegítő szolgálat, vala-
mint a munkaügyi központ munkatársai pálya-
választási tanácsadást tartottak, illetve az ál-
láspályázatokkal kapcsolatos kérdésekben
nyújtanak segítséget.
– Ebben az időszakban milyen foglalkozá-
sokat tartanak?
– Az őszi időszakban különböző preventív
programokat szerveztünk a HÁLÓ Közösségi

Alapellátás munkatársainak közreműködésével:
dohányzás elleni vagy a viselkedési függőségek
témájában is tartottak már előadást a közép-
iskolások részére. A programjaink között sze-
repel a nyugdíjasok részére a szenior élmény-
tánc, amelyet minden csütörtökön fél öttől ren-
dezünk, Angyal Györgyné Marika táncoktató
közreműködésével. A bűnmegelőzés, egész-
ségnevelés és az elsősegélynyújtási ismeretek-
ből a nyár folyamán és a jövőben is tervezünk
előadásokat. A programok nyitottak, tehát bár-
ki bekapcsolódhat. Ezeket általában a város
honlapján és közösségi oldalunkon hirdetjük
meg. A következő időszakban tovább folyta-
tódnak klubfoglalkozásaink, lassan készülő-
dünk a Mikulásra, az adventi időszakra és a ka-
rácsonyi ünnepségre.
– Milyen további céljai vannak?
– Azt vallom, hogy a közösségfejlesztés alapja
az együttműködésre épülő szemléletmód és a
tolerancia. Közösségi munkánk során mindenki
számára nyitott közösségi házat szeretnénk
működtetni, ami a helyi programok „bázisa”,
amelyre ráépíthetők a szülők és gyerekek sza-
badidejének értelmes, szervezett kitöltését
szolgáló elfoglaltságok.
További célom, hogy az emberek újra felfedez-
zék a közösség erejét. Hiszen az egy olyan té-
nyező, amelynek tagjai számíthatnak egymás
segítségére. Pedagógusként is törekvésem volt
úgy nevelni a diákokat, hogy ráébredjenek az
együtt munkálkodás, a mások megsegítésének
jótékony voltára.

N. I.

Idén májusban adtunk hírt róla, hogy a szerencsi Közösségi Ház megnyitotta
kapuit. A helyiek körében csak „R-épületnek” nevezett, felújított létesít-
ményben elsősorban a hátrányos helyzetű gyermekeknek tartanak felzár-
kóztató programokat és különféle foglalkozásokat. A Közösségi Ház veze-
tője, Kissné Gulyás Borbála azt vallja, hogy a közösségfejlesztés alapja az
egymás elfogadása és a tolerancia. Vele beszélgettem.
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KÖZÖSSÉGÉPÍTÉS
ÉS ESÉLYEGYENLŐSÉG
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A városvezetők több fontos napirendi pontban is döntöttek.

VÁROSHÁZI NAPLÓ
Megtartotta soron következő ülését október 27-én Szerencs Város Önkormányzatának képviselő-testülete. Többek
között a hulladékgazdálkodási rendelet módosításáról, a Pénzügyi Bizottság személyi összetételének változásairól,
a Belügyminisztériumhoz benyújtott rendkívüli támogatási igényről és a Szerencsi Városgazda Nonprofit Kft., va-
lamint a Szerencsi Városüzemeltető Nonprofit Kft. III. negyedéves pénzügyi helyzetéről tárgyaltak a képviselők.

Első napirendi pontként a Szerencsi Városgazda
Nonprofit Kft. III. negyedéves pénzügyi helyze-
téről szóló beszámolót tárgyalták a képviselők,
amit Tóth István a cég ügyvezetője ismertetett
röviden. Elhangzott, hogy a városgazda az év
elején elfogadott üzleti terveknek megfelelően
tevékenykedik, a pénzügyi támogatásokat az
előírtaknak megfelelően használják fel. Az
ügyvezető kitért az emelkedő energiaárakra is.
Hozzátette: a városgazdánál már évekkel koráb-
ban áttértek a gázfűtésről a biomasszára, ezért
a céget nem igazán érinti a jelenlegi energiavál-
ság. Lapunk korlátozott terjedelme miatt a
pénzügyi beszámolót nem közöljük, a város
weboldalán a szerencs.hu-n bárki számára meg-
tekinthető. Az előterjesztést a képviselők egy-
hangúan elfogadták.
Ezt követően a város fenntartásában működő
másik cég a Szerencsi Városüzemeltető Non-
profit Kft. III. negyedéves pénzügyi helyzetéről
szóló anyag következett. A beszámolót Takács
M. István a cég ügyvezetője ismertette röviden,
aki elmondta, hogy az eredmények még nem
reálisak, hiszen nem minden számla érkezett be
időre a céghez. (A beszámoló a város webolda-
lán megtekinthető.) Ezt követően Danyi László
képviselő kérdéssel fordult az ügyvezetőhöz,
ugyanis számszaki eltérést vélt felfedezni a be-
számolóban, amire az ügyvezető 15 napon belül
írásban válaszol. A képviselők 7 igen 1 nem sza-
vazattal elfogadták az előterjesztést.
A következő napirendi pontban a helyi hulla-
dékgazdálkodási rendelet módosításáról sza-

vaztak. Az előterjesztést Oleárné dr. Kádas Ma-
rianna címzetes főjegyző ismertette. Elhang-
zott, hogy a változtatásra azért van szükség
mert a jelenlegi szabályozás szerint azok a gaz-
dálkodó szervezetek, akiknek a székhelye, te-
lephelye vagy fióktelepe magánszemélyek tu-
lajdonában álló ingatlanban található, azok
csak december 1-31. között nyújthatnak be ké-
relmet arra vonatkozóan, hogy a továbbiakban
nem kérik a hulladékszállítást. Ez korábban sok
problémát okozott, ezért az új javaslattal ezt a
hibák szeretnék orvosolni oly módon, hogy a
beadvány mostantól egész évben benyújtható.
A képviselők egyhangúan megszavazták az elő-
terjesztést.
A soron következő napirendi pontban az önkor-
mányzat fenntartásában működő Szántó J. End-
re Egyesített Szociális és Egészségügyi Intézet
(ESZEI) Szociális és Gyermekjóléti Alapszolgál-
tatási Központban biztosított szolgáltatások in-
tézményi és személyi térítési díjának megálla-
pításáról döntöttek. Dr. Sipos Attila intézmény-
vezető röviden ismertette az előterjesztést. El-
hangzott, hogy a térítési díjakat emelni kell, az
egyre növekedő árak miatt.
A következőkben a Pénzügyi Bizottság személyi
változásairól tárgyaltak. Gábor Zsuzsanna és Rá-
bainé Végh Anett képviselők 2022. október 26-
án kérték felmentésüket a Pénzügyi Bizottság
tagságuk alól, tekintettel arra, hogy már tagjai
a Jogi és Ügyrendi Bizottságnak. A közelmúltban
kezdte meg önkormányzati feladatát a testület-
ben Danyi László képviselő, aki jelezte, hogy szí-

vesen részt venne a Pénzügyi Bizottság munká-
jában, és ugyanígy tett dr. Gál András képviselő
is, aki több cikluson keresztül töltött be bizott-
sági elnöki pozíciót. A képviselő-testület egy-
hangúan támogatta a javaslatot.
Ezután az egészségügyi rendelők megemelke-
dett rezsiköltségéről döntöttek a képviselők. A
testületi ülésen Nyiri Tibor a város polgármes-
tere felolvasta azt a levelet, amit a Belügymi-
nisztériumnak címeztek. A levélben rendkívüli
támogatást kérnek a kormánytól a rohamosan
növekvő energiaárak miatt, hogy az orvosi ren-
delők fűtése továbbra is biztosított legyen. Az
önkormányzat a támogatásáról biztosította a
háziorvosi- és fogorvosi rendelőket. Mivel az
ügyeleti rendszert nem csak a szerencsi lakosok
veszik igénybe, ezért azon települések önkor-
mányzatával is felveszik a kapcsolatot, és a tá-
mogatásukat kérik, akik ebben érintettek. A
képviselők egyhangúan elfogadták az előter-
jesztést.
A továbbiakban Oleárné dr. Kádas Marianna
címzetes főjegyző ismertette az az előterjesz-
tést, ami alapján a hivatalban 2022. december
19-től igazgatási szünet veszi kezdetét, mely
2023. január 9-ig tart. Az igazgatási szünet idő-
tartama alatt a Polgármesteri Hivatal nyitva
tart, azonban az éves rendes szabadságok kia-
dása miatt az ügyintézés ügyeleti rendszerben
fog történni. (A képviselő-testület üléséről ké-
szült videók megtekinthető a Szerencsi Hírek
YouTube csatornáján és a város hivatalos olda-
lán a szerencs.hu honlapon).



A Zempléni Múzeum kiemelkedő értékű műkincse az a szárazpe-
cséttel ellátott levél, amelyet II. Rákóczi Ferenc küldött 1706 no-
vemberében Tokajba. A magyar nyelvű szöveget Ráday Pál, a ve-
zérlő fejedelem titkára jegyzetelte, amit végül maga II. Rákóczi Ferenc írt
alá. A levél a tokaji vámmal kapcsolatos ügyek tisztázásának érdekében
íródott. Érdekesség, hogy II. Rákóczi Ferenc többször is szívesen tartóz-
kodott az ükapja által épített szerencsi várban. A szabadságharc idején
több magas rangú vendéget, például az orosz cár követeit is itt fogadta.
A várból 1710. október 5-én távozott, ezzel egy nagy korszak zárult le a
település életében.
Majoros Judit, a Zempléni Múzeum igazgatója érdeklődésünkre elmond-
ta, hogy arról nincs információ miként kerülhetett az értékes tárgy Petri-
kovics László birtokába, aki többek között még pénzérméket is szívesen
gyűjtött, de ezeknek többsége a II. világháború után eltűnt vagy meg-
semmisült.
Az értékes II. Rákóczi Ferenc által aláírt hivatalos levél megtekinthető a
múzeum nyitvatartási idejében. Az igazgató hozzátette: hétköznap

folyamatosan fogadják a látogatókat, hétvégén pedig előzetes bejelent-
kezés alapján lehet belépni a múzeumba. Az intézményben több hasonló
értékes dokumentum is található, amikről majd egy későbbi cikkben rész-
letesen is beszámolunk.
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Girincs a Mikszáth regényből ismert Dőry család
tulajdonában volt. Marianna grófkisasszony
gyermek- és ifjú korában a sors kegyeltje volt.
A családja jómódban élt: megengedhették ma-
guknak, hogy a gyermekek nagy műveltséget
adó iskolai képzésben részesüljenek, sőt még
azt is, hogy a teleket a francia Riviérán töltsék.
Húszas éveiben bevezették a társasági életbe,
majd az ifjú Fiáth Géza gróffal fényűző esküvőn

kötött házasságot.
A II. világháború után azonban minden megvál-
tozott. Családja más tagjaitól eltérően itthon
maradt férjével, és meg kellett élnie a vagyon
elvesztését, a kitelepítés megaláztatását és a
nyomort. Mindezek ellenére megpróbált talpon
maradni, és tisztességgel felnevelni hét gyer-
mekét. Miután ezt a küldetést sikeresen teljesí-
tette, idősebb korában már olyan dolgokkal is
foglalkozhatott, ami sok örömet adott neki. Mű-
veltsége széles körű volt, több nyelven beszélt,
nagyon sokat olvasott, de a legnagyobb bol-
dogságát a képes levelezőlapok gyűjtésében ta-
lálta meg. Hatvan esztendős volt már, amikor
megkezdte a felhalmozást. Mindet meg akart
tudni azokról a helyekről, amelyeket a lapok áb-
rázoltak. Az adta a legnagyobb örömöt neki, ha
olyan helyről sikerült képeslapot szereznie,
amelyet korábban nem ismert. Az évek alatt a
lapok csak gyűltek, míg végül egy több mint hu-

szonötezres nagyságrendű kollekcióvá nőtte ki
magát. Élete végén már az foglalkoztatta, mi
lesz a gyűjteménye sorsa, ezért rábízta a me-
nyére és az unokájára, akinek az élettörténetét
is „tollba mondta”.
„A család támogatta ennek a szenvedélynek a
megélését, hiszen a sors oly sok mindent elvett
tőle, örültek annak, hogy legalább a képeslapok
ennyi örömet adnak az idősödő hölgynek. Azt
a kérését is teljesítették, hogy gondoskodjanak
a kollekció fennmaradásáról. Megtisztelő, hogy
a megőrzés feladatát átadták a szerencsi Zemp-
léni Múzeumnak” – mondta el érdeklődésünkre
Majoros Judit, a Zempléni Múzeum igazgatója.
Így került tehát 2022 őszén gróf Serényi Mari-
anna huszonötezer darab képeslapja az intéz-
ménybe. Az igazgató hozzátette: Az a szándé-
kunk, hogy nemcsak a lapokat, de a tragikus
sorsú gróf Fiáth Gézáné Serényi Marianna em-
lékét is megőrizzük általuk.

AKINEK A KÉPESLAPOK GYŰJTÉSE
NYÚJTOTT VIGASZT

gróf Serényi Marianna

ÉRTÉKES LEVÉL A MÚZEUM KÍNÁLATÁBAN

Fiáth Gézáné Serényi Marianna gróf Serényi László földbirtokos gyermek-
eként nevelkedett a zempléni faluban, Girincsen a két világháború között. A
Serényi család ezen ága Trianon után került át Magyarországra Erdélyből.
Serényi János eladta az ottani érdekeltségeit, gyermekeinek kastélyt vett,
és jelentős összeggel támogatta János nevű fia putnoki gazdaságát is. Fiáth
Gézáné Serényi Marianna később képes levelezőlap gyűjtésbe kezdett, az ál-
tala összegyűjtött több mint huszonötezer darabból álló kollekciót leszár-
mazottjai az elmúlt hetekben a Zempléni Múzeumnak adományozták.

Kevesen tudják de Petrikovics László nem csak képeslapo-
kat gyűjtött és adományozott a Zempléni Múzeumnak,
hanem különböző értékes tárgyakat is, mint például a fo-
tónkon látható II. Rákóczi Ferenc által 1706 novemberében
küldött hivatalos levelet. II. Rákóczi Ferenc levele, 1706



TÁJÉKOZTATÓ AZ ÜNNEPI FÉNYEKRŐL

Pár éve még talán senki nem gondolta, hogy ilyen szintű látványosággá
fejlődik Hegyalja Kapujában, a 37-es számú főút melletti rendezvénytéren.
A Mikulás és barátai szánjával indultunk, ami a felhasznált ledizzók számát
tekintve guinness rekordnak számított. A tavalyi évben egyes becslések
szerint tízezer körül volt a látogatók száma, Budapestről még turista jára-
tok is indultak, amiknek célállomása kifejezetten Szerencs volt. Kretovics
István érdeklődésünkre elmondta, hogy az idén az energiárak hatalmas
emelkedése miatt, a város önkormányzatának a takarékossági intézkedé-
seit is figyelembe véve csökkentett nyitvatartással saját költségén fogja
üzemeltetni a látványosságot, nem hagyja, hogy ebben a vészjósló időben
feledésbe merüljön a karácsony szelleme. „Vásároltunk egy nagy teljesít-
ményű áramfejlesztőt, amivel a villamosenergiát biztosítjuk, hogy meg-
maradjanak a fényeink” – mondta Kretovics István. Hozzátette: a cél az,

hogy örömet tudjanak szerezni az embereknek és elhozzák az ünnep han-
gulatát. Hangsúlyozta: egyes installációknál csökkentették a fényerőt,
hogy kordában tartsák a fenntartási költséget. Az új látványosságok kö-
zött lesz egy repülőgépmodell és hinta is. Kretovics István gyermeke által
készített alkotások is bemutatkoznak ezen az éven. Az installációk a „Kata
fényei” címet viselik. „Belépődíjat nem szedünk, de aki szeretné támogatni
a fenntartási költségeket, az a helyszínen a becsületkasszánál megteheti”
– mondta a vállakozó. Az ünnepi fények a tervek szerint december 31-ig
lesznek megtekinthetők.
Nyitvatartás: november 25-27, december 2-11, 16-18, 21-31. között
16.30-tól 20 óráig.

Szerencs Város Önkormányzata a magas energiaárak mi-
att és a takarékossági szempontokat is figyelembe véve
az idén nem kapcsolja fel a karácsonyi fényeket és a Vi-
lágörökségi Kapuzatnál lévő installációt, amik az elmúlt
évben már turisztikai látványossággá nőtte ki magát. An-
nak érdekében, hogy megmaradjon a karácsonyi hangu-
lat a városban Kretovics István, a Szerencsi Kisgép- és
Fénycentrum vezetője saját költségén vállalta, hogy az
idén is felkapcsolja az ünnepi fényeket.

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.

ügyELETES gyógySZERTÁRAK
Oroszlán gyógyszertár: november 28. – december 4., december
26. – január 1.: Cím: Szerencs, Bekecsi út 8. Telefon: (0647) 361 433.
Nyitva tartás hétfő-péntek: 8-19 óráig, szombat-vasárnap: 8-14 óráig.
Zárt ajtó melletti ügyelet: hétfő-péntek: 19-22 óráig, szombat-vasárnap
14-22 óra. Készenlét: Naponta 22 órától a másnap reggeli nyitásig. (Orvosi
ügyelet igénye szerint.)

Alba gyógyszertár: december 5-11.: Cím: Szerencs, Rákóczi út 102. Te-
lefon: (0647) 361-530. Nyitva tartás: hétfő-péntek: 8-17 óra, szombat-va-
sárnap: 8-12 óra. Zárt ajtó melletti ügyelet: hétfő-péntek: 17-22 óra, szom-
bat-vasárnap: 12-22 óra. Készenlét: Naponta 22 órától másnap reggeli 
nyitásig. (Orvosi ügyelet igénye szerint.)

Szerencs gyógyszertár: december 12-18.: 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 mel-
letti ügyelet: hétfő-szombat: 20-22 óra, vasárnap: 16-22 óra. Készenlét:
Naponta 22 órától a másnap reggeli nyitásig. (Orvosi ügyelet igénye
szerint.)

Centrum gyógyszertár: december 19-25.: Cím: Szerencs, Rákóczi út
75. Telefon: (0647) 362-054. Nyitva tartás: hétfő-péntek: 8-20 óra, szom-
bat-vasárnap: 8-16 óra. Zárt ajtó melletti ügyelet: hétfő-péntek: 20-22
óráig, szombat-vasárnap: 16-22 óráig. Készenlét: Naponta 22 órától más-
nap reggeli nyitásig. (Orvosi ügyelet igénye szerint.)
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Elhalálozások 2022.08.11. – 2022.10.06.
Zavodnyik János 69 év, Juhász Józsefné sz.: Tóth Ilona 94 év,
Jeroskovics József 65 év, Vecser Sándor Mihályné sz.: Elek Jolán
76 év, Gombás Jánosné sz.: Mészáros Jusztina 92 év, Fedorcsák
Jánosné sz.: Varga Ilona Borbála 75 év, Bellai Jánosné sz.: Lech-
ner Erzsébet 88 év, Kubák András 55 év, Fige Sándorné sz.: Sol-
tész Jolán 74 év, Gaál Pálné sz.: Dorsánszki Aranka Katalin 84
év, Poczok György 82 év, Horváth János 69 év.

ANYAKÖNYVI HÍREK
HULLADÉKNAPTÁR

(2022. DECEMBER 1-31.)
Kommunális hulladékszállítás időpontjai: december 5-6, 12-
13, 19-20, 26-27. 
Szelektív hulladékszállítás időpontjai: december 5-6, 19-20. 
Zöldhulladék szállítás időpontjai: decemberben nincs. 
Üvegszállítás időpontja: december 20.

Kicsit más formában, de az idén sem marad el a szerencsi attrakció.
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A BMH Nonprofit Kft. 2022-es évi hulladéknaptára szerint
az utolsó házhoz menő zöldhulladék gyűjtést Szerencsről
és Ondról november 28-29-én végzik. Az ingatlanok elé ki-
tett zsákok pótlását is ezeken a napokon végzik maximum
4 darabig. A zsákokba kizárólag zöldhulladék kerülhet.
Amennyiben a BMH munkatársai más oda nem illő, esetleg
háztartási anyagokat találnak, akkor azokat nem szállítják
el. Felhívjuk a lakosság figyelmét, hogy a szolgálgatási te-
rületen található hulladékudvarokba (3900 Szerencs, Eper-
jes u. 7.) negyedévente 250 kilogramm nem veszélyes hul-
ladék – köztük zöldhulladék is – szállítható be ingatlanok-
ként.

VÉGET ÉR AZ IDÉN
A ZÖLDHULLADÉK

ELSZÁLLÍTÁSA

Szerencs Város Önkormányzatának Képvi-
selő-testülete 2023-ban is elismerésben
kívánja részesíteni azon személyeket, szer-
vezeteket, akik kiemelkedő munkájukkal
hozzájárultak Szerencs város fejlődéséhez,
nevének öregbítéséhez.

A Szerencs Város Önkormányzata által alapított
kitüntetésekről és elismerő címekről szóló
4/2011.(II.15.) helyi rendelet szerint az alábbi ka-
tegóriákban lehet kitüntetési javaslatokkal élni:

„Szerencs Város Díszpolgára” cím, mellyel évente egy személy tün-
tethető ki, Szerencs város kerek történelmi évfordulóin azonban e mérték
kétszerese is adományozható;
„Pro Urbe Szerencs” kitüntetés, melyet évente egy személy vagy szer-
vezet részére lehet odaítélni. Szerencs város kerek történelmi évfordulóin,
továbbá, ha az adományozás évében a „Szerencs Város Díszpolgára” ki-
tüntető címet egyetlen jelöltnek sem ítéli oda a Képviselő-testület, e
mérték kétszerese is adományozható;
„Szerencs Város Közszolgálatáért” kitüntetés, melyet évente két sze-
mély vagy szervezet részére lehet odaítélni. Szerencs város kerek törté-
nelmi évfordulóin azonban e mérték kétszerese is adományozható;
„Szerencs Tiszteletbeli Polgára” cím adományozható nem szerencsi
személy részére, aki tevékenységével elősegítette, és támogatta Szerencs
város testvérvárosi kapcsolatainak alakítását, fejlesztését, értékeinek,
hagyományainak továbbvitelét. A kitüntetés odaítélése indokolt esetben,
alkalomszerűen történik, azzal, hogy évente legfeljebb két fő részére ál-
lapítható meg.

A kitüntetésre vonatkozó javaslatokat formanyomtatványon (letölthető a
szerencs.hu oldalról vagy a polgármesteri hivatal recepcióján kérhető) 2022.
december 15-ig (csütörtök) tehetik meg, melyet az alábbi címek egyikére
lehet küldeni: Szerencsi Polgármesteri Hivatal, 3900 Szerencs, Rákóczi út
89. Írásos javaslatát személyesen is leadhatja a hivatal titkárságán.

Elkezdődött a Prima Primissima Díj közön-
ségszavazás. Az elismerés küldetése, hogy
példaképként állítsa a társadalom elé azo-
kat a kiválóságokat, akiknek teljesítmé-
nye, emberi tartása, értékrendje követen-
dő lehet mindannyiunk számára. A jelöltek
a magyar tudomány, művészet, kultúra és
sport példaértékű teljesítményt nyújtó
képviselői közül kerülnek ki.
Az idén az aspiránsok közé került Szerencs

sportéletét kiemelt figyelemmel kísérő és támogató dr. Hegedüs Csaba
olimpiai bajnok birkózó, mesteredző, a 100. olimpia aranyérem megszer-
zője, akitől – mint a Magyar Birkózó Szövetség elnökétől – vettük át 2011.
április 20-án Szerencs, a birkózás érdekében évtizedeken keresztül kifejtett
magas színvonalú munkáért, a sportág népszerűsítése terén végzett oda-
adó tevékenységért a „Birkózás városa” kitüntető díszoklevelet.
Arra kérem a szerencsieket, a sportolókat, hogy 2022. november 30-ig
szavazzanak dr. Hegedüs Csabára nem emelt díjas sms-ben a (0670) 70
77 000-es telefonszámra és az üzenetbe a 22 kódszámot írják be. Órán-
ként egy darab szavazat adható le, amivel sorsoláson vesz részt, és egy-
millió forintot nyerhet OTP bankkártyán. Bővebb információ a primapri-
missima.hu internetes oldalon található.
Köszönöm, hogy a kezdeményezésem támogatója!

Nyiri Tibor polgármester

VÁRJÁK A KITÜNTETÉSI 
JAVASLATOKAT

SZAVAZZUNK
DR. HEGEDÜS CSABÁRA

Szerencs Város Önkor-
mányzata képviselő-tes-
tülete a 17/2017. (XII.22.)
rendeltében szabályozta
a hulladékgazdálkodási
közszolgáltatás biztosí-
tásának feltételeit. A 20.
§. (3)-(5) bekezdései azon

gazdálkodó szervezetek mentességére vonatkozó szabályokat
tartalmaz, akiknek székhelye, telephelye vagy fióktelepe azon la-
kóingatlanban került bejegyzésre, ahol tulajdonosa, ügyvezetője
vagy annak közeli hozzátartozója természetes személyként a köz-
szolgáltatást igénybe veszi.
A rendeletet a képviselő-testület a 2022. október 27-i ülésén módosítot-
ta. A módosítás lényege, hogy az érintettek a mentesség iránti kérelme-
ket egész évben folyamatosan beadhatják személyesen és ügyfélkapun
is. A kiállított igazolás birtokában a gazdálkodó szervezet közvetlenül a
közszolgáltatónál kezdeményezheti a mentesség megállapítását. A men-
tesség az igazolás kiadását követő negyedévtől illeti meg a jogosultat.
A kiadott igazolások csak a tárgyévre vonatkoznak, az igazolás kiadása
iránti kérelmeket minden aktuális évben be kell nyújtani. Fentiek alapján
azok a gazdálkodó szervezetek, akik megfelelnek a rendeletben megha-
tározott feltételeknek és 2023. évre igényük van a mentességre, már ez
évben benyújthatják a kérelmeket a Polgármesteri Hivatalban. A kérelem
letölthető a város honlapjáról a szerencs.hu oldalról.

Oleárné dr. Kádas Marianna
címzetes főjegyző

ISMERTETŐ A HULLADÉK-
SZOLGÁLTATÁSRÓL



hírekhírek OKTATÁS14 SZERENCSI

A kormány 9 milliárd forintot biztosít a Pető-
fi-emlékév támogatására. Ebből egyaránt 3

milliárd jut a programokra, a vidéki múzeumok
támogatására, valamint az irodalmi emlékhá-

zak és emlékhelyek fejlesztésére. Ezen alka-
lomból október 28-án a Szerencsi Szakképzési
Centrum Műszaki és Szolgálgatási Technikum
és Szakképző Iskola 12/A osztály tanulói köré-
ben Petőfi csapatverseny megrendezésére ke-
rült sor a Szerencsi Közösségi Házban („R-épü-
let”). A versenyfeladatok a költő életútjához,
és verseihez kapcsolódtak, melyet a diákok ko-
operatív munkaformában oldottak meg. A jó
hangulatú közös munka során a tanulók egy-
mást segítve eredményesen teljesítették a for-
dulók érdekes és játékos feladványait.

Az eredményhirdetés után tortával díjaz-
ták a részvevőket.
I. helyezett: Nagy Loretta, Nagy Martina
II. helyezett: Medzsibiczki Emese, Molnár Ale-
xa, Brunner Zsófia
III. helyezett: Kiss Amanda, Németh Bettina

PETŐFI SÁNDOR EMLÉKVERSENY

Családias hangulatban telt a verseny. (Fotó: magánarchívum)

Függőségről akkor beszélhetünk, ha a viselkedés
uralni kezdi az egyén életét, és károsítja a saját
vagy környezete testi-lelki állapotát. Példának
okáért az elmúlt évtizedben robbanásszerűen
megnőtt a mobiltelefonok száma, és az okoste-
lefonon töltött órák hossza. Az emberek több-
sége – különösen a fiatalabb generáció – ma
már ideges lesz attól, ha nincs nála a telefonja,
vagy ha esetleg valamilyen probléma, például az
internetkapcsolat hiánya miatt nem tud belépni
bizonyos közösségi platformokra. A tudomány
ezt nomofóbiának nevezi (angolul nomophobia,
a no-mobile-phone phobia szavakból áll össze).
A szakemberek arra is felhívták a fiatalok figyel-
mét, hogy mik lehetnek a káros szokás első tü-
netei. A nomofóbia kapcsán figyelmeztető jel le-
het, ha már akkor is elővesszük a telefonunkat
amikor nincs is rá igazán szükségünk, vagy ami-

kor perceként megnézzük, hogy nem-e kaptunk
üzenetet vagy értesítést. Egy másik intő jel lehet
az amikor nincs nálunk a telefonunk, de csak ar-
ra tudunk gondolni, a hiánya miatt pedig feszült-
té és ingerülté válunk.
A legtöbb szakember azt tanácsolja, hogy érde-
mes magunknak meghatározni egy bizonyos
időkeretet amikor nyugodtan internetezhetünk,
posztolhatunk, e-mailt böngészünk vagy éppen
játszunk, elkerülve ezzel azt, hogy napközben
akár percenként elővegyük a készüléket. Létez-
nek továbbá olyan applikációk is, amik segítsé-

gével korlátozhatjuk a gyermekek telefonját úgy,
hogy időlimitet állítunk be.
Az előadásnak elsődlegesen ismeretterjesztő
célja volt, másodsorban a szervezők azt szeret-
nék elérni, hogy a fiatalok megismerjék azokat
a helyi szakembereket, akikhez probléma esetén
fordulhatnak. (Szerencsi Közösségi Ház - 3900
Szerencs, Rákóczi út 99.)
Ha ön is úgy érzi, hogy segítségre lenne
szüksége, hívja a krízishelyzetben lévőknek
rendszeresített, ingyenesen hívható 116-123-
as vagy a 06 80 820 111-es telefonszámot!

Az Országgyűlés tavaly nyilvánította a 2022-es és 2023-as esztendőt Petőfi Sándor-emlékévvé a magyar költészet
egyik legkiemelkedőbb és legismertebb alakja születésének 200. évfordulója alkalmából.

„Viselkedési függőségek” címmel
preventív előadás tartottak október
26-án a Szerencsi Közösségi Házban.
Sokszor nem gondolunk bele, de
nem csak a külső szerek (alkohol,
dohány és drog) okozhatnak függő-
séget. A játékszenvedély, mobiltele-
fon, az extrém sport, vagy akár a
kényszeres vásárlás is válthat ki –
hívta fel a diákok figyelmét Putnoki
Lászlóné, a helyi Háló Közösségi El-
látás intézményvezetője és Kalina
Norbert, a közösségi ellátás munka-
társa.

A MODERN FÜGGŐSÉGEK NYOMÁBAN

A tanulók érdeklődve hallgatták az előadást.
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A műemléki védettségű Rákóczi-vár üzemelte-
tési költségei valóban magasak, és komoly anya-
gi terhet jelentenek a városnak. Viszont némi át-
szervezéssel, racionalizálással megoldhatóvá
vált, hogy a takarékoskodás is megvalósuljon és
a kötelezően biztosítandó kulturális szolgáltatá-
sok is elérhetők legyenek a lakosság számára. 
A rémhírekkel ellentétben tehát nem zárt be a
Városi Könyvtár, csak átalakították a kölcsönzési
rendszert és annak helyét az energiatakarékos-
ság jegyében.
A kölcsönző pult beköltözött a Rákóczi-vár ud-

varán található Galéria Kávézóba, ahol a könyv-
tárosok a legnépszerűbb könyvekkel, újdonsá-
gokkal és folyóiratokkal várják az olvasókat. Az
így létrehozott szolgáltató ponton lekérhető az
emeletről a könyvtár bármely dokumentuma
(könyv, újság, CD, DVD, hanglemez és diafilm).
Van lehetőség helyben is lapozgatni, sőt olvasás
közben – mivel a kávézó is nyitva tart – egy fi-
nom kávét vagy teát is el lehet fogyasztani. Ab-
ban az esetben, ha valaki tanácstalan a könyve-
ket illetően, arra is lehetőség van, hogy – kísé-
rettel – belépjen a könyvtár ideiglenesen lezárt
részébe, ahol bárki kedvére válogathat. Össze-
gezve tehát a könyvtár nem zárt be, csupán a
kölcsönzési pont, a legnépszerűbb és legújabb
könyvek kerültek át ideiglenesen a Galéria Ká-
vézóba.
A koronavírus-járvány kezdetén, 2020-ban be-
indított „Könyvtárfutár – Házhoz megy a
könyv” szolgáltatás továbbra is működik, sőt
most már Szerencs és Ond mellett Bekecs, Me-
zőzombor és Golop területén is ingyenesen ház-
hoz szállítják a kért könyvtári dokumentumokat. 
A Szerencsi Művelődési Központ szintén nem

szünetelteti tevékenységét, hiszen a közműve-
lődési alapszolgáltatások biztosítása az önkor-
mányzatok kötelező feladata. A közművelődési
részleg munkatársainak a Rákóczi-vár Árkád
termében alakították ki az irodai munkához
szükséges technikai feltételeket. Az intézmény
klubjai, szakkörei, kórusai, művelődő közösségei
az Árkád terem folyosó részén, illetve a hotel
emeleti termében tarthatják meg hetente a
foglalkozásaikat. A Rákóczi-vár lovagterme fel-
újítás miatt lesz zárva a télen, a színházterem-
ben viszont a magas fűtési költségek miatt nem
tartanak tavaszig rendezvényeket. Az intéz-
mény a hagyományos adventi-karácsonyi (jó-
részt szabadtéri) programokat már gőzerővel
szervezi.

Az intézmény elérhetőségei: 
szmkk.hu honlap, 

e-mail: szerencs.muvhaz@gmail.com, 
szerencs.konyvtar@gmail.com, 
telefon: könyvtár 47/362-254, 

közművelődés: 47/362-121, 47/236-290,
valamint a Facebook közösségi felületen.

A képviselő-testület a Szeretlek Szerencs civil mozgalom javaslatára
hagyományteremtő szándékkal döntött a városban a „Babafa”
program elindításáról. Ezzel is erősíteni kívánjuk a családok Szerenc-
csel való kapcsolatát, szépítjük a városképet és segítjük a gyermek-
ek természethez való kötödését.
Az eddigi jelentkezések alapján november 18-án a Szabadság utca
mellett, az erre a célra kijelölt és előkészített területen öt családdal
együtt, öt darab hársat ültettünk, amelyekhez elhelyeztük a kicsik
névtábláit. A jövőben szeretnénk, hogy minél több fajta őshonos
növény kerülne a területre és a park a későbbiekben az ismeretter-
jesztést és a rekreációt egyaránt szolgálná.
Mivel a programhoz történő csatlakozás önkéntes, azok a családok,
akik csatlakozni kívánnak – állandó szerencsi lakcímmel rendelkez-
nek és gyermekük 2022-ben, vagy ezt követő években születik – a
jelentkezési lap kitöltésével tehetik meg, ami beszerezhető a Sze-
rencsi Polgármesteri Hivatal (3900 Szerencs, Rákóczi út 89 sz.)
ügyfélszolgálatán, letölthető a város honlapjáról (szerencs.hu/ az
elektronikus ügyintés menüpont alól). 
A nyomtatványt a kitöltése után a hivatalba kell eljuttatni szemé-
lyesen vagy postán, elektronikusan a titkarsag@szerencs.hu e-mail
címre. A családokkal felvesszük a kapcsolatot, majd meghívót kap-
nak a jövő tavaszi faültetésre, ahol minden babafa megkapja a tu-
lajdonosa névtábláját.

Nyiri Tibor Szerencs polgármestere

TOVÁBBRA IS ELÉRHETŐK A KÖNYVTÁRI
ÉS KÖZMŰVELŐDÉSI SZOLGÁLTATÁSOK

Az országos médiában több hír is
megjelent arról, hogy az önkormány-
zatok a többszörösére emelkedett
energiaárak miatt nem tudnak üze-
meltetni közkönyvtárakat, művelő-
dési házakat, és kénytelenek bezárni
ezeket a létesítményeket. Szerencsen
is felröppent a hír, hogy bezár a Rá-
kóczi-vár, vagyis az ott működő Sze-
rencsi Művelődési Központ és
Könyvtár. 

FFEELLHHÍÍVVÁÁSS!!
BABAFÁK A SZERENCSI 

ÉS ONDI ÚJSZÜLÖTTEKNEK
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PÁLYÁZATI FELHÍVÁS!
SZERENCS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 

„BEZZEG AZ ÉN IDŐMBEN”
CÍMMEL NYILVÁNOS PÁLYÁZATOT HIRDET 

SZERENCSI ÉS ONDI ÁLLANDÓ LAKCÍMMEL RENDELKEZŐKNEK.
Várjuk a szerencsi csokoládégyártáshoz kapcsolódó 1989. év előtti fo-
tókat a hozzájuk kapcsolódó rövid leírásokat, valamint dokumentu-
mokat (brigádnaplók, emléklapok, oklevelek stb.) amelyeket a jövő év-
ben, a gyár alapításának 100. évfordulója alkalmából szeretnénk köz-
kinccsé tenni és ezzel emléket állítani a nagymúltú üzemnek.
A digitalizált (amelyek elvégzéséhez segítséget nyújtunk a lenti tele-
fonszámon történő előzetes egyeztetést követően) fotókat és a doku-
mentumokat 2023. január 15-ig, a beküldő nevének és elérhetőségei-

nek a megadásával (lakcím, telefonszám) várjuk elektronikusan a város
hivatalos honlapjára történő (szerencs.hu) feltöltéssel.

DÍJAZÁS SZERENCSI ÉS KÜLÖN ONDI PÁLyÁZÓKNAK:
I. díj 50.000 Ft – 50.000 Ft értékű édességcsomag.
II. díj 25.000 Ft – 25.000 Ft értékű édességcsomag.
III. díj 20.000 Ft – 20.000 Ft értékű édességcsomag.

Bővebb információ munkaidőben 
a (0647) 565-204-es telefonszámon kérhető.

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS!
SZERENCS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 

„BEZZEG AZ ÉN IDŐMBEN”
CÍMMEL PÁLYÁZATOT HIRDET 

SZERENCSI ÉS ONDI ÁLLANDÓ LAKCÍMMEL RENDELKEZŐKNEK.
Várjuk a jövő évben alapításának 100. évfordulóját egykori Szerencsi
Cukorgyár Férfikarának történetéhez kapcsolódó régebbi fotókat a
hozzájuk kapcsolódó rövid leírásokat, valamint dokumentumokat
(meghívók, emléklapok, oklevelek stb.), amelyeket a jövő évben sze-
retnénk közkinccsé tenni és ezzel emléket állítani a centenáriumát ün-
neplő közösségnek.
A digitalizált (amelyek elvégzéséhez segítséget nyújtunk a lenti tele-
fonszámon történő előzetes egyeztetést követően) fotókat és a doku-
mentumokat 2023. január 15-ig, a beküldő nevének és elérhetőségei-

nek a megadásával (lakcím, telefonszám) várjuk elektronikusan a város
hivatalos honlapjára történő (szerencs.hu) feltöltéssel.

DÍJAZÁS SZERENCSI ÉS KÜLÖN ONDI PÁLyÁZÓKNAK:
I. díj 50.000 Ft – 50.000 Ft értékű édességcsomag.
II. díj 25.000 Ft – 25.000 Ft értékű édességcsomag.
III. díj 20.000 Ft – 20.000 Ft értékű édességcsomag.

Bővebb információ munkaidőben 
a (0647) 565-204-es telefonszámon kérhető.

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS!
SZERENCS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 

„RÉGMÚLT- ÉS MAI IDŐK KARÁCSONYAI”
CÍMMEL FOTÓPÁLYÁZATOT HIRDET 

SZERENCSI ÉS ONDI ÁLLANDÓ LAKCÍMMEL RENDELKEZŐKNEK.

Várjuk a jövő évben alapításának 100. évfordulóját egykori Szerencsi
Cukorgyár Férfikarának történetéhez kapcsolódó régebbi fotókat a
hozzájuk kapcsolódó rövid leírásokat, valamint dokumentumokat
(meghívók, emléklapok, oklevelek stb.), amelyeket a jövő évben sze-
retnénk közkinccsé tenni és ezzel emléket állítani a centenáriumát ün-
neplő közösségnek.
A digitalizált (amelyek elvégzéséhez segítséget nyújtunk a lenti tele-
fonszámon történő előzetes egyeztetést követően) fotókat és a doku-
mentumokat 2023. január 15-ig, a beküldő nevének és elérhetőségei-

nek a megadásával (lakcím, telefonszám) várjuk elektronikusan a város
hivatalos honlapjára történő (szerencs.hu) feltöltéssel.

DÍJAZÁS SZERENCSI ÉS KÜLÖN ONDI PÁLyÁZÓKNAK:
I. díj 50.000 Ft – 50.000 Ft értékű édességcsomag.
II. díj 25.000 Ft – 25.000 Ft értékű édességcsomag.
III. díj 20.000 Ft – 20.000 Ft értékű édességcsomag.

Bővebb információ munkaidőben 
a (0647) 565-204-es telefonszámon kérhető.



A Szerencs VSE fiatal kosárlabdázói november 14-én hazai pá-
lyán fogadták a Tiszaújvárosi Phoenix KK játékosait. Az ösz-
szecsapás szerencsi győzelemmel zárult.
A Kulcsár Anita Sportcsarnokban megtartott kadett mérkőzésen a
szerencsiek részéről sok hiba és ponatatlanság előjött, amelyeket a
későbbiek során javítani kell majd. A meccs során sajnálatos módon
a Szerencs VSE színeiben játszó Tóth Péter lesérült, így nem tudta

folytatni a találkozót. A serdülőkből négy feljátszó fiatal is erősítette
a hazaiakat és értékes pontokkal járultak hozzá a csapat sikeressé-
géhez. A négy tapasztaltabb fiú gyorsan reagált a mérkőzés során a
pályán történő helyzetekre, remek védekezésük hozzájárult ahhoz,
hogy a labda megszerzése után kosarakat dobjanak. A Szerencsi Da-
razsak végül 81-64 arányban legyőzték a Tiszaújvárosi Phoenix KK
játékosait.
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GYŐZTEK A SZERENCSI DARAZSAK

Az elmúlt időszakban a Szerencs VSE női kézilabda szakosztály
három mérkőzést játszott. A lányok az október 29-ei összecsa-
páson 28-31-re kikaptak a Dabas KC VSE-től, a november 5-ei ta-
lálkozón 40-33-ra nyertek az Eszterházy SC ellen, végezetül a no-
vember 19-ei játékon 30-37-re diadalmaskodtak.
Szerkesztőségünk az október 29-ei mérkőzésre látogatott ki, ahol a sze-
rencsi lányok 28-31-re kikaptak a Dabas KC VSE-től a női kézilabda után-
pótlás LU19 III. D-osztály 6. fordulójában. A Kulcsár Anita Sportcsarnokban
megtartott találkozón a hazai csapatnak a tabella egyik legerősebb gár-
dájával kellett megküzdenie. Ennek ellenére az összecsapás elején a sze-
rencsiek kapták el jobban a ritmust, sőt a 11. percre sikerült egy 2 gólos
előnyt is kialakítaniuk. A dabasiak ezt látva magasabb fokozatra kapcsoltak,
amellyel a szerencsiek nem igazán tudták tartani a lépést, végül a ven-
dégcsapatnak egy kényelmes 7 pontos fölényt sikerült kiépíteni. A játéko-
sok 11-18-as dabasi vezetésnél mentek pihenőre. A térfélcserét követően
a szerencsiek magukra találtak és mintha egy teljesen új csapatot láthat-
tunk volna. A támadásoknál nem kapkodtak, a helyzeteket mindig kivárták,
a passzok és a kapura lövések pontosak voltak. A második játékrészben a
hazai csapat fokozatosan percről percre dolgozta le a hátrányát, sőt a 48.
és az 53. percben is sikerült egy pontra megközelíteni a dabasiakat, akik
érezve a szerencsiek szorongatását ekkor mindig rákapcsoltak. A hazai já-
tékosok egészen az 55. percig tudták tartani a lendületet, ugyanis az utolsó

5 percben végül elfáradtak, így a vendégeknek 3 pontos gólkülönbséggel
sikerült megnyerni a találkozót. A női utánpótlás LU19 III. D-osztály 6. for-
duló végeredménye: Szerencs VSE–Dabas KC VSE, 28-31 (11-18). A Szerencs
VSE színeiben: Konyári Vivien 14 gólt, Tálas Dorina 5, Vámos Eszter 3, Ko-
nyári Kinga és Matolcsi Lili 2-2, Czakó Eszter, valamint Rózsa Boglárka 1-1
találatot szerzett. Sportolóink a november 5-ei találkozón az Eszterházy SC
ellen 40-33-ra nyertek, a Magyar Testnevelési Egyetem Sportegyesülete
(TFSE) ellen szintén győzedelmeskedtek 30-37 arányban. A szerencsi lányok
jelenleg 10 ponttal a 10 fős tabella 3. helyén állnak. A következő hazai mér-
kőzés december 11-én 14 órai kezdettel a Váci NKSE II. ellen lesz.

KÉT GYŐZELEM, EGY VERESÉG

A hosszú hétvégén október 27-30. között több helyszínen és kor-
osztályban voltak versenyek a szerencsi asztaliteniszezők számára.
Ifjú szerencsi sportolóink a diákolimpia megyei döntőjén vettek
részt Tiszaújvárosban, a nagyobbak pedig november 12-én a szé-
csényiek ellen léptek pályára, akiktől 11-3 arányban alulmaradtak.
A fiatal szerencsi asztaliteniszezők az október 27-én Tiszaújvárosban tar-
tott diákolimpia döntőn vettek részt. Sárossy Balázs megnyerte az V-VI.
korcsoport versenyét, amellyel kivívta az országos döntőn való részvétel
jogát. Szemán Ábel, Kerekes Zalán és Sárossy András csapatban vesznek
részt az országos döntőn, amelynek Kiskunfélegyháza ad otthont.
„Sárossy Balázs és Köllő Ábel október 29-30. között Győrben vettek részt
az U17-es és az U19-es korosztályban tartott aranyfokozatú országos ver-
senyen. Nagyszerű eredménnyel tértek haza sportolóink, hiszen párosban
az U17-ben az előkelő 5. helyen végeztek, míg egyéniben Köllő Ábel U19-
ben szintén az 5-8. helyen végzett” – mondta Köllő András, a Szerencs
VSE szakosztályvezetője. Hozzátette: a legkisebb versenyzőink október
30-án a DVTK által megrendezett utánpótlás versenyen vettek részt, ahol
nagyszerű sikereket értek el. „Szemán Ábelnek a 2012 előtt születettek
kategóriájában sikerült megnyernie a versenyt, míg Jenei Marcell a dobogó
3. helyén végzett. A 2012 után születettek versenyszámában Ács Noelnek
sikerült az 1. helyen végeznie, míg Kerekes Zalán és Sarudi Bence az elő-
kelő 3. helyet szerezték meg. Az összevont kategóriában Jenei Marcell 2.,

míg Szemán Ábel 3. lett” –tette hozzá a szakosztályvezető.
Köllő András kiemelte, hogy amíg a fiatalok az ország különböző pontjain
versenyeztek, addig az idősebbek is elindultak a Miskolcon rendezett ve-
terán megyei versenyen. „Fontosnak tartom, hogy ne csak a fiatalok fej-
lődjenek és élvezzék a közös versenyzés kihívásait s örömeit, hanem az
idősebb korosztály is. A szakosztályunkból 5 fő nevezett: Bodnár Éva, Be-
gala Marian, Bodó-Bán János, Csorba István és Köllő András. Ilyen népes
számban nem is képviselte megyénket egyetlen egyesület sem, és ha már
elindultunk, akkor valamennyi versenyszámban sikerült is elhoznunk az
aranyérmet” – hangsúlyozta a szakosztályvezető. Párosban a Begala Ma-
rian-Köllő András kettős szerezte meg az első helyet; az 50-59 évesek kor-
osztályában Begala Marian, a 40-49 évesek korosztályában pedig Köllő
András lett az aranyérmes.
Egy rövid pihenés után újra folytatódott az asztalitenisz csapatbajnokság.
A szerencsiek november 12-én idegenben a szécsényiek ellen léptek pá-
lyára, akiktől 11-3 arányban alulmaradtak. A végeredmény borítékolható
volt, hiszen a szécsényiek erős csapatnak számítanak, akik a tavalyi sze-
zonban még az extraligában játszottak. Az NB II-es csapatnak sem volt
szerencséje, akik 11-7 arányban szintén vesztettek. „Mindkét mérkőzésen
a pozitívum az volt, hogy a fiataljaink, Köllő Ábel és Sárossy Balázs is na-
gyon szépen játszott, valamint meccseket is nyertek” – tájékoztatta szer-
kesztőségünket Köllő András.

ASZTALITENISZ ÖSSZEFOGLALÓ

Az október 29-ei mérkőzésen Konyári Vivien 14 gólt szerzett.



Kos: III. 21. – IV. 20.
A Jupiter állásának köszönhetően ké-
pes lesz figyelmen kívül hagyni az ösz-

szes gúnyolódást és nagyszerű benyomást
gyakorol mindenkire. Vigyázzon az egészségére
decemberben is, és ne vigye túlzásba az alkoholt.

Bika: IV. 21. – V. 20.
A Bikák teljesen gondtalannak érzik
majd magukat az év utolsó hónapjá-

ban. Nem haboznak kifejezni érzéseiket,
és ez segít megtalálni a belső egyensúlyukat. Bol-
dogan helyreállítják az elfeledett kapcsolataikat.

Ikrek: V. 21. – VI. 21. 
December a szenvedély hónapja lesz
az Ikrek számára. Ebben az időszakban

képes lesz örömet okozni mindenkinek,
aki körülveszi, így mindenki örülni fog, ha látja
Önt, és szeretne együtt tölteni időt Önnel.

Rák: VI. 22. – VII. 22.
December sok érzelmet felébreszt a
Rákban. Nagyon érzékeny lesz, néha

talán túlzottan is, próbálja meg a legtöb-
bet kihozni belőle. Képes lesz arra, hogy felismerje
az Ön körül lévő emberek érzéseit.

Oroszlán: VII. 23. – VIII. 23.
Az Oroszlán teljes mértékben élvezni
fogja a karácsonyi hangulatot. Minden

munkáját maga mögött tudhatja, nincs
más hátra mint a pihenés, és a karácsonyi bevá-
sárlásra és az ünnepi készülődésre koncentrálhat.

Szűz: VIII. 24. – IX. 23. 
December a Szűz jólétének hónapja
lesz. Jut ideje egy békés, kreatív tevé-

kenységre, például kirándulásra vagy hang-
szeren való zenélésre, ahol kifejezheti magát és ki-
kapcsolódhat.

Mérleg: IX. 24. – X. 23. 
Decemberben a Mérleg szeretetteljes
és vendégszerető lesz. Ebben az idő-

szakban néhány meglepetés várhat Önre,
ezért tartsa nyitva a szemét és legyen nyitott. Az
egészség az Ön szolgálatában fog állni…

Skorpió: X. 23. – XI. 22.
A Skorpiók egy pillanatra sem nyug-
szanak, mert fékezhetetlen energiájuk

folyamatosan táplálja őket. Ebben a hónap-
ban érdemes elengednie mindent, ami zavarja, és
csak töltsön egy kellemes időt a családjával.

Nyilas: XI. 23. – XII. 21.
Bár szívesen segít az előkészületek-
ben, a családtalálkozók egyszerűen

nem lesznek ínyére, gyorsan idegessé vál-
hat. Nagy nyomást fog érezni az idősebb család-
tagok elvárásainak való megfelelés érdekében.

Bak: XII. 22. – I. 20.
A Bakokat e hónap elején elnyeli a ka-
rácsonyi hangulat. Szeretne találkozni

az egész családjával és barátaival. Boldog-
nak és elégedettnek fogja magát érezni, ha em-
berek veszik körül, és sokat akar adni másoknak.

Vízöntő: I. 21. – II.19.
A Vízöntők békét és örömet fognak
érezni decemberben. A nagyobb csa-

ládi összejövetelek többé-kevésbé köteles-
ségei lesznek, de igazán élvezni fogja az Önhöz
legközelebb állók társaságát.

Halak: II. 20. – III. 20.
A téli ünnepek kiváló alkalmak lesznek
a Halak számára, hogy terveket készít-

sen a következő évre. Próbálja meg elkép-
zelni, hol látná magát szívesen egy év múlva, és
gondolja át alaposan, hogyan érheti azt el.

Szerencsi Hírek 2022. december horoszkóp

Móra Ferenc November-est című verséből idé-
zünk: „Az árnyék barna pókja / Lomhán kapasz-
kodik föl a falon / Már nyolcra jár az óra…”
VÍZSZINTES: 1. Az idézet folytatásának első ré-
sze. 10. Női alkalmi öltözék. 12. Cselekedet. 13. Ger-
mán eredetű férfinév. 14. A fizikában F a jele. 15. At-
kákat pusztít. 16. Szemlél. 17. Tárolóbútor. 19. Zalatnay
Sarolta beceneve. 20. … Barcelona; spanyol futballk-
lub. 22. Talicska mozgatása. 24. Libaólban van! 25.
Hosszabb tartózkodás valahol. 27. Ósdi dolog. 29. …
Stewart; brit rockénekes. 30. Lassan a testtel! 31. In
medias …; a dolgok közepébe vágva. 34. Fürge …;
pontyféle halfaj. 36. Trójai cselállat! 37. Színpadi műsor
gyermekeknek.
FÜGGŐLEGES: 1. Hegy Dorog mellett. 2. Nieuwpoort
folyója. 3. … kezdve; ezóta. 4. Kaszáló. 5. Széken pi-
hen. 6. Üdülni vágyók keresik fel. 7. Skót férfi szoknya.
8. Vőlegény párja! 9. Családias jellegű szálláshely. 11.
Dögevő állat. 15. Mesterséges nyelv. 18. Molnár Fe-
renc-hős (Feri). 19. Fiatalos köszönés. 20. Igénytelen
alkotás. 21. Amerikai filmsztár (Glenn). 23. Kerti szer-
szám. 26. Az idézet folytatásának második része.
28. Olasz fürdőváros a Trieszti-öbölben. 30. Orosz fér-
finév. 32. Ókori állam, Szúza volt a központja. 33. Túl
sok benne a fűszer! 35. Ipari rostnövény. 36. Térelvá-
lasztó elem. 38. Az őshaza határai!

EFEMER

Előző rejtvényünk megfejtése: „Tiszta fények szikrái zengenek”. A szerencsés nyertes: Farkas Béla. Megfejtőnk 1 db csokoládé csomagot
kap ajándékba. A nyeremény átvehető a Szerencsi Polgármesteri Hivatal ügyfélszolgálatán. A fenti rejtvény megfejtését december 12-ig postázzák
címünkre (3900 Szerencs, Rákóczi út 89.) vagy adják le a Szerencsi Polgármesteri Hivatal ügyfélszolgálatán. A keresztrejtvény helyes megfejtői
között 1 db 3.000 forint értékű csokoládécsomagot sorsolunk ki.
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