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A cT 
vIZsGálATrÓl
A cT ellátás nagy köny-
nyebbség lesz az itt élő em-
bereknek. Az orvosi beren-
dezés működéséről és hasz-
nálatáról dr. varga szilvia, a
pályázat szakmai vezetője
adott tájékoztatást szer-
kesztőségünknek. cikkünk
a 4. oldalon olvasható.

Augusztusban megkezdődött Szerencsen az Ondi úti lámpás keresztező-
déstől Ond-Rátka-Tállya (elkerülő) útszakasznak a felújítására. Ondon ké-
sőbb végeznek ezzel a munkával, mert itt nagyobb mértékű építkezés tör-
ténik, többek között: útszélesítés, szegélykövek lerakása és járdaépítés. 

ÚJ IGAZGATÓ
A bocskAI élén
Új igazgatóval és megújult
vezetőséggel kezdi az idei
tanévet a szerencsi bocs-
kai István katolikus Gim-
názium és Technikum. cik-
künk a 9. oldalon olvasha-
tó. 
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AZ UTcárA DŐlT 
AZ ÖrEG FA

AlAcsonY vÍZállás 
A sZErEncs-PATAkon

Takács Sándorné köszöntötték augusztus 15-én ondi otthonában, aki a
közelmúltban ünnepelte kilencvenedik születésnapját. Az ünnepségen Nyi-
ri Tibor, Szerencs város polgármestere gratulált az ünnepeltnek és átnyúj-
totta a város ajándékait, valamint az Orbán Viktor miniszterelnök kézje-
gyével ellátott emléklapot, ami a szépkorú polgárok iránti tiszteletet hi-
vatott kifejezni. Takács Sándorné 1932. augusztus 15-én született Miskol-
con. Csillagharangodon nőtt fel öt testvérével együtt. A helyi állami gaz-
daságban dolgozott. Három lánya született és tíz unokája van. Mária néni
szabadidejében szeret televíziót nézni és kertészkedni. A kedvenc sorozata
jelenleg a Remények földje, egy török drámasorozat. Kiváló szellemi fris-
sességnek örvend, szívesen tölti idejét családja, rokonai és szerettei kö-
rében. Isten éltesse Mária nénit és további jó egészséget kívánunk!

IsTEn élTEssE sokáIG
MárIA nénI

Butykai Istvánné kilencvenedik születésnapja alkalmából július 22-én ott-
honában köszöntötte Nyiri Tibor, Szerencs város polgármestere. Emma
néni meghatódottsággal fogadta Orbán Viktor miniszterelnök által aláírt
emlékdokumentumot, a virágcsokrot és a város ajándékcsomagját. Buty-
kai Istvánné 1932. július 22-én született Monokon. Összesen ketten voltak
testvérek. Nyugdíjba vonulásáig a családi birtokon és háztáji gazdálko-
dásban dolgozott. Egész életében béketűrő, csendes és szorgalmas volt.
Három fia született és négy unokája van. Butykai Istvánné szabadidejében
a mai napig imád kertészkedni, a házkörüli teendőket megcsinálni, olvasni
és különböző vallási műsorokat hallgatni a rádióban. Isten éltesse Emma
nénit és további jó egészséget kívánunk!

bolDoG sZÜlETésnAPoT
EMMA nénI

Szerencsen augusztus 15-én, a Posta és Jókai utca kereszteződésnél az
utcára dőlt ki egy öreg fa. Az eset során csak a szerencsének volt köszön-
hető, hogy senki nem sérült meg, és jelentősebb anyagi kár sem keletke-
zett a parkoló autókban. A bejelentést követően a szerencsi hivatásos
tűzoltók rövid időn belül a helyszínre érkeztek, majd megkezdték a fa el-
takarítását. A művelet idejére az érintett útszakaszt a rendőrök lezárták,
a forgalmat elterelték. Az eset arra is rávilágít, hogy egyre többször kerül
szóba a városunkban található idős fák kérdése. Egyesek a kivágásukat
míg mások a megóvásukat szorgalmazzák. Azt azonban mindenkinek be
kell látni, hogy az öreg fákat nem lehet a végtelenségig megóvni, mert
emberéleteket veszélyeztetnek. Szerencs Város Önkormányzata szakértők
bevonásával az összes nagyobb méretű idős fát folyamatosan vizsgáltatja,
a Szerencsi Városgazda Non-profit Kft. engedély alapján a veszélyesnek
minősítetteket kivágja. Az önkormányzat azonban élen jár, az új, fiatal fák
ültetésében, a zöldfelületek arányának a növelésében.

Augusztusra sem enyhült a rendkívüli aszály, Európa legnagyobb részét to-
vábbra is évszázadok óta nem tapasztalt szárazság sújtja. A szélsőséges
időjárás miatt csökken az energiatermelés, súlyos károk keletkeztek a szán-
tóföldi növényekben, a zöldségekben és a gyümölcsösökben. Hazánkban
a legsúlyosabb aszály az Alföld középső és tiszántúli részén van. Magyar-
országon az évi átlagos csapadék 500-750 mm, de tájaink között jelentős
eltérések vannak az éves csapadékmennyiségében. A szakemberek szerint
fele annyi csapadék sem hullott idén, mint általában. Városunkban sem
éppen rózsás a helyzet, az elmúlt harminc napban ugyanis megközelítőleg
csak 40-45 mm csapadék hullott átlagosan. A rettentő hőség miatt a 36
kilométer hosszúságú Szerencs-patak a régióban veszélyes mértékben ösz-
szezsugorodott. A mélyebb részeken sok hal, többek között védett fajok is
várják a kiadós esőzést. A patak forrása a Zempléni-hegység nyugati pe-
remén, Hejce település keleti határában, a 787 méter magas Gergely-hegy
lábánál található. A közösségi médiában többen is olyan fotókat töltöttek
fel, ahol a patak szélessége a húsz centimétert sem haladta meg.



Augusztus 20-a az egyik legrégibb magyar ün-
nepnap. Szent István király napja, a magyar ál-
lamalapítás, az állam több mint ezeréves folyto-
nosságának emléknapja. Szerencsen a Rákóczi-
vár udvaros palotaszárnyán tartották az ünnep-
séget. Az eseményen beszédet mondott Nyiri Ti-
bor, Szerencs város polgármestere, aki az állam-
alapító történelmi tetteit méltatta. „Ez a nap
egyben az új kenyér és a nyárutónak az ünnepe
is. Mint ahogyan több száz éve már az idén is a
végéhez közeledik a kalászosok betakarítása, a
termést már biztos helyen tudhatjuk, amely
megannyi család számára az életben maradás-
hoz szükséges jelképes, és a szó szoros értelmé-
ben is. Az a kenyér, aminek az alapanyaga min-
den nehezítő körülmény ellenére is az idén is
megtermett, biztosítja számunkra azt az üzene-
tet, hogy lesz jövő az elkövetkezőben is. Ezen a
napon emlékezünk meg I. Szent István kirá-
lyunkról, aki lefektette a máig szóló alapokat. Az
első, hogy megszerezte a koronát, amely hon-
foglaló őseink számára később az összetartozást
jelképezte, s jelenti a mai napig is számunkra.
Államalapítónk fektette le a keresztény egyház
alapjait és építette ki az állami rendszereket is.
Örökségét nekünk kell tovább építeni, szövetsé-
gekkel, barátságokkal, intézkedésekkel és rend-
szerekhez való tartozásokkal, mind katonailag
és politikailag. Véleményem szerint napjainkban
olyan külpolitikát kell folytatnunk, amely meg-
erősíti helyünket a Kárpát-medencében” – zárta
gondolatait a polgármester. Ezt követően dr.
Koncz Zsófia, miniszterhelyettes, országgyűlési
képviselő osztotta meg gondolatait. Elhangzott,
hogy ezen a napon mindenkinek a szeme az ál-
lamalapítóra szegeződik, hiszen ő volt az, aki az
országot megalkotta, az ő ezer éve mutat irányt
a mai napig, amire nagyon büszkének kell lenni.
„Talán ezen a mai napon nem feltétlenül ezt a

gyönyörű tájat, hegyeinket, folyóinkat ünnepel-
jük, csodálatos építészeti örökségünket és mű-
emlékeinket, hanem sokkal inkább a magyar
embereket, azokat, akik ezt az egész nemzetet
felépítették és folytatják ezt a munkát a mai na-
pig. Talán Márai Sándor fogalmazta meg a leg-
szebben ezeket a gondolatokat. »A haza nem
csak föld és hegy, halott hősök, anyanyelv, őse-
ink csontjai a temetőkben, kenyér és táj, nem. 

A haza te vagy, szőröstül-bőröstül, testi és lelki
mivoltodban; ő szült, ő temet el, őt éled és feje-
zed ki, mind a nyomorult, nagyszerű, lángoló és
unalmas pillanatokban, melyek összessége élet-
ed alkotja. S életed a haza életének egy pillanata
is.«” – idézte a képviselő. Ezt követően ismer-
tette a térség fejlesztéseit, különösképpen a 37-
es számú főút bővítését, amely a továbbiakban
a térség jövőjét jelenti majd. „Történelmi múl-
tunk arra ad okot, hogy nagy jövőt álmodjunk
magunknak, ez óriási felelősség, hogy gyerme-
keink, unokáink és dédunokáink is ugyan ilyen
magyar szívvel tudjanak majd gondolkodni. Az
is nagyon fontos, hogy a Kárpád-medencében a
magyarság megtudjon maradni, hogy az európai
civilizációt ez a nemzet a jövőben is tudja véde-
ni, és természetesen ennek egyik legfontosabb
pillérjét magát a kereszténységet is” – hangsú-
lyozta a képviselő. Ezután Petrusovics Attila és
Petrusovics Máté zenés műsora következett. A
duópáros főként István, a király az egyik legnép-
szerűbb magyar rockoperából énekelt dalokat.
A zenés műsort követően a történelmi egyházak
képviselői mondtak imát, majd megáldották és
megszentelték az új kenyeret. A megemlékezés
zárásaként az önkormányzat, politikai pártok és
civil szervezetek képviselői helyeztek el koszorút
Szent István emléktáblájánál a szerencsi Rákó -
czi-vár udvarán.
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Szarvas Péter római katolikus pap megszenteli az új kenyeret.

sZEnT IsTván kIrálYrA EMlékEZTEk

oPTIkAI HálÓZAToT éPÍT
A TElEkoM

Magyar Telekom beruházásában kezdődött fejlesztés Szerencsen és Ondon. A cég a jelenleg leg-
korszerűbb, gigabites sávszélességű szolgáltatások nyújtására alkalmas passzív optikai kábeles
hálózat (GPON) kiépítéséhez lát hozzá azokon a területeken, ahol jelenleg még csak rézvezeté-
kekkel rendelkezik – adott tájékoztatást Nyiri Tibor, Szerencs város polgármestere. A város pol-
gármestere közölte: a Telekom beruházása a Digitális Nemzet Fejlesztési Program végrehajtásához
kapcsolódó széles sávú hálózatfejlesztés, ami Ond ellátását szolgálja. A tervek szerinti 7700 méter
hosszúságú új optikai hálózat önkormányzati és állami tulajdonban lévő közterületeket érint és a
kialakítása meglévő Telekom alépítményekbe történő kábelbehúzással, meglévő Matáv és áram-
szolgáltatói oszlopokon történő légkábel építéssel, valamint új föld alatti nyomvonal kialakítással
történik. A meglévő alépítménybe történő kábelbehúzással érintett területek: Szerencs Erzsébet
köz, Kossuth utca, Ondi út. Meglévő tartószerkezeteken történő légkábel építéssel érintett terü-
letek: Szerencs-Ond Hunyadi utca, Ady Endre utca, Jókai utca, Görgey utca, Kossuth utca, Monoki
utca, Széchenyi utca, Petőfi utca és Fő utca. Új
föld alatti alépítmény nyomvonal építéssel érin-
tett terület: a Váci Mihály út – Ondi u. csatlako-
zásától – a meglévő Szerencs-Ond közötti bur-
kolt kerékpárút és az útárok közötti zöld sávban
– a Szerencs-Ond Hunyadi utcáig. Mivel a kor-
szerűsítésnek több üteme van, a tervek szerint
a későbbiekben tovább folytatódik majd a háló-
zatépítés a városban, ami korszerű szolgáltatá-
sokat és gyors internetelérést kínál a lakosság-
nak és a közületeknek egyaránt.

A munkálatok az Ondi úton kezdődnek.
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Ünnepélyes keretek között július 27-én átadták Szerencsen a megújult Alba
Gyógyszertárat, amely egyben az ALMA-gyógyszertár országos patika há-
lózat tagja is. A megjelent vendégeket dr. Harda Kristóf gyógyszertárvezető
köszöntötte. Beszédében elmondta, hogy a felújítás fő céljai közé tartozott
a modernizálás, automatizálás és a hatékonyság fokozása. „Bevezetésre ke-
rült a kategória menedzsment, modernizáltuk a számítógépparkunkat, új
rendelési rendszert vezettünk be és felgyorsítottuk a fiókpatikai ellátási rend-
szerünket” – mondta a gyógyszertárvezető. Hozzátette: gyakorlatilag sem-
mit nem hagytak érintetlenül. Minden üzlethelyiség megújult, cserélték a
nyílászárókat, bútorokat, korszerűsítették a fűtésrendszert és az elektromos
hálózatot. A környezetvédelemre gondolva napelemeket telepítettek – spe-
ciális hibrid áramkörökkel kiegészítve –, amely áramszünet esetén is bizto-
sítani tudja korlátozott ideig a szükséges energiát. Ezek mellett még arra is
gondoltak, hogy új ügyeleti ablakot hozzanak létre a mozgáskorlátozottak-
nak és a babakocsis kismamáknak. „Nem titkolt célunk, hogy még több be-
tegünknek nyújtsunk magas színvonalú egészségügyi szolgáltatást és nyer-
jük el bizalmukat a gyógyszeres terápiájukban” – hangsúlyozta dr. Harda
Kristóf. Dr. Bobkó Géza, Szerencs város alpolgármestere örömét fejezte ki a
felújítással kapcsolatban. „A környék egyik legkorszerűbb gyógyszertárát
kapjuk, ami azért öröm számunkra mert a lakosok magas szintű európai el-
látásban részesülnek” – fűzte hozzá az alpolgármester. Dr. Lázár Szabolcs, a
Patika Management Kft. ügyvezető igazgatója beszédében elmondta, hogy
eleinte furcsa lehet az új boltelrendezés, de a tapasztalok azt mutatják, hogy
a módosításokkal vásárlóbarátabbá váltak az ALMA-gyógyszertárak. 

„A polcról bárki leveheti a nem vényhez kötött terméket, megnézheti, elol-
vashatja a leírását és kedvére válogathat” – fűzte hozzá dr. Lázár Szabolcs.
A klasszikus gyógyszertári terápiás csoportokon és egészségmegőrzéshez
kapcsolódó termékeken túl olyan kategóriákkal is találkozhatnak a vásárlók,
melyet jellemzően nem gyógyszertárban szoktak beszerezni. A megújult
design közkedvelt a betérők körében. Sokan megjegyzik a patikusoknak,
hogy a fehér-zöld színvilág, a tágasabb és világosabb belső tetszetősebb és
barátságosabb, mint a korábbi.

MEGÚJUlT AZ AlbA GYÓGYsZErTár

Ahogy arról korábban már beszámoltunk, január 10-én jelentette be dr.
Koncz Zsófia, miniszterhelyettes, országgyűlési képviselő, hogy egy tel-
jesen új és modern CT berendezéssel gazdagodik a Szántó J. Endre Egye-
sített Szociális és Egészségügyi Intézet (ESZEI) eszközparkja. A közbe-
szerzési folyamat még nem zárult le, de reménykedünk, hogy 2023 feb-
ruárjában megkezdődhet a rendelés. Ennek kapcsán az orvosi eszközről
dr. Varga Szilvia, a pályázat projektjének orvos szakmai vezetője adott
tájékoztatást szerkesztőségünknek. „Mint minden képalkotó eljárásnak
a CT-nek (computer tomográf) is vannak előnyei és hátrányai. A CT rönt-
gensugárzáson alapuló módszer, viszont itt számos szeletfelvétel készül
a test vizsgálandó részéről, majd a metszeteket számítógépes techniká-
val összeillesztik, így a kérdéses régiót különböző síkokban vagy akár
3D-ben is tudják ábrázolni, azaz részletgazdagabb képalkotásra van le-
hetőség. A CT egyaránt alkalmas a koponya, a mellkas, a hasi szervek
vagy az erek vizsgálatára, bizonyos esetekben ízületek, gerinc vizsgála-

tára is. Kiváló a daganatos betegek nyomon követésére. A CT vizsgálat,
illetve a vizsgálat előkészítése során szinte mindig használnak kontraszt-
anyagokat, hogy az egyes szervek és szövetek még jobban elkülöníthetők
legyenek, illetve a kontrasztanyag halmozása alapján következtetni le-
hessen az adott eltérés jó- vagy rosszindulatúságára. Ezeket leggyakrab-
ban vénás injekció formájában adják be branülön keresztül. Mivel a kont-
rasztanyagra adott allergiás reakció általában 30 percen belül jelentkezik,
ezért biztonsági okokból addig a beteget megfigyelik, addig a branült
sem távolítják el. Hasi CT előtt a páciensnek ezen felül még meghatáro-
zott mennyiségű kontrasztanyagot vagy sima vizet is kell innia. A vizs-
gálatot általában éhgyomorral szokták elvégezni, így kontrasztanyag ki-
sebb eséllyel okoz émelygést vagy hányingert. A kontrasztanyagok nem
tartalmaznak radioaktív komponenst (ellentétben a szcintigráfiás vizs-
gálatokkal) így a beteg a vizsgálat után nem sugároz. Maga a CT vizsgálat
általában 5-20 percig tart. A rendelőintézet a kezdeti időszakban heti
20-25 CT vizsgálat elvégzését tervezi, természetesen alkalmazkodva a
fellépő igényekhez. Amit nem szabad elfelejteni: a CT ionizáló sugárzással
dolgozik, egy mellkas CT kb. 100 mellkasi röntgenfelvételnek megfelelő
sugárterheléssel jár. Ezért alkalmazása csak orvosilag indokolt esetekben
célszerű: szakorvosnak kell eldönteni, hogy mely esetekben jelent na-
gyobb egészségügyi kockázatot a vizsgálat elvégzése vagy annak elma-
radása. Azt is figyelembe kell venni, hogy a CT-nek is vannak korlátai, bi-
zonyos esetekben (pl. ízületek finomdiagnosztikája) a beteg sokkal ha-
marabb jut el a korrekt diagnózishoz MR (mágneses rezonancia) vizsgá-
lattal. A CT ellátás nagy könnyebbség lesz az itt élő embereknek, ezért
köszönet illeti azt a képviselő gárdát és szakmai csapatot (élükön Dr.
Bobkó Géza, intézményvezető főorvossal és Nyiri Tibor, polgármesterrel)
akik a vállukon vitték a projektet a megvalósulásig. Örüljünk az új diag-
nosztikai eszköz adta lehetőségnek, éljünk vele és vigyázzunk a magunk
és mások egészségére” – adott tájékoztatást Dr. Varga Szilvia, a pályázat
projektjének orvos szakmai vezetője.

Balról jobbra: dr. Lázár Szabolcs, a Patika Management Kft. ügyvezető
igazgatója és dr. Harda Kristóf gyógyszertárvezető.

A coMPUTEr ToMoGráF vIZsGálATrÓl

Fotó: illusztráció



AKTUÁLIS SZERENCSI hírekhírek 5

A négy rendezvényből (helyszínek tekintetében
kettő Szlovákia és kettő Szerencs) álló projekt fő
célkitűzése, hogy Kassa és Szerencs borászatai,
turizmus-vendéglátás szereplői között olyan
kommunikáció és együttműködés induljon meg,
amelynek eredményeképpen hosszútávon lehe-
tőséget kapnak a határon átnyúló gazdasági és
kulturális kapcsolatok fejlesztésére. Ennek érde-
kében a projekt egyik célkitűzése olyan kiadvány
elkészítése, melyben a workshop-okon bemu-
tatkozó szlovák és helyi magyar borászatok vá-
lasztéka szerepel, ezzel is megkönnyítve a hatá-
ron átnyúló ízeket kedvelő társadalomnak a tá-
jékozódást. A projekt vezető partnere a Kassa
vonzáskörzetébe tartozó Nemzetközi Konyak
Szövetség (Cognac Embassy). „Mi alkottuk meg
elsőként a világon a konyak enciklopédiáját. Sok
nemzetközi gasztronómiai versenyen kiváló he-
lyezést ért el a könyv. Ez a projekt abban is első,
hogy a konyak után következik a tokaji bor fel-
térképezése, tehát egy újabb fontos enciklopé-
dia fog készülni. A párlatok királya a konyak, ép-
pen ezért a borok királyát is szeretnénk könyvbe
foglalni” – mondta Sadko Mytnik, a Nemzetközi
Konyak Szövetség elnöke. Elsőként szlovákiai
borászok érkeztek városunkba augusztus 12-én.
A megjelenteket Nyiri Tibor, Szerencs város pol-
gármestere köszöntötte, majd bemutatta a vá-
ros történelmét, valamint legfontosabb földrajzi
jellemzőit. A vendégek számára kisfilm tette
még színesebbé településünk ismertetését. Ezt

követően Szik Mátyás, háromszoros magyar
sommeiler (borszakértő) vezetésével a szerencsi
nedűk ismertetése következett. A kóstoló a szá-
raz fehérborokkal kezdődött, de az édes nedűket
– mint például a hat puttonyos tokaji aszúkat –
is megkóstolták a szlovákiai vendégek. A bor-
kóstolót ebéd követte, mely után bemutatták
Szerencs nevezetességeit, a vendégek a gumi-
kerekes kisvonatról szemlélték városunkat. A
szerencsi delegáció tagjai augusztus 15-én a
szlovákiai Chateau Grand Bari borászat telep-
helyére látogattak el, ahol megtekintették a
gyártási folyamatot, megismerték a cég törté-
netét és megízlelték az ott készült nedűket. A
vállalat mintegy 60 hektár szőlőültetvénnyel
rendelkezik, amely a Tokaji borvidék részét ké-
pezi. A talaj sokszínű – főként vulkanikus ere-

detű – felépítésének köszönhetően változó ka-
rakterisztikájú borokat képesek előállítani. Az ül-
tetvények integrált növényvédelem alatt állnak,
ami annyit jelent, hogy a tőkék gondozása alatt
minimálisra csökkentik a vegyszerek felhaszná-
lását. Valamennyi bor kizárólag a saját dűlőiken
termesztett szőlőből készül. Nyiri Tibor, Szerencs
város polgármestere a helyszínen érdeklődé-
sünkre elmondta, hogy sokan nem tudják, de a
történelmi tokaji borvidék egy kis szelete átnyú-
lik Szlovákiába. A polgármester szerint a hagyo-
mányokat ott is ugyanolyan módon védik és
ápolják. „Itt ugyanolyan finom borokat állítanak
elő, mint nálunk, hiszen nagyjából hasonlóak a
természeti adottságok, megegyezik a napfényes
órák száma és a páratartalom mennyisége, to-
vábbá szakértőkben sincs hiány, mint ahogyan
azt láthattuk a Chateau Grand Bari borászat te-
lephelyén is. Ez egy igen korszerű borászat, ahol
a múlt és a jövő találkozik. Úgy gondolom, nem
ez fogja tönkre tenni a magyarországi borásza-
tokat, sőt a kölcsönös együttműködésnek szá-
mos előnye van. A barátság, a szakértelem meg-
osztása, az összedolgozás és egymás értékeinek
az elismerése fontos. Összefogásra van szükség,
különösen most ebben a nehéz gazdasági hely-
zetben” – mondta a polgármester. A helyszínen
a szerencsi borászatok delegáltjai is elismerően
nyilatkoztak, akik új tapasztalatokat gyűjtöttek.
„Mindig jó érzés, ha szakmabeliekkel találkoz-
hatok, az esemény nagyon színvonalas volt. Ez
az alkalom kiváló volt arra, hogy olyan külföldi
borászokat is megismerjek, akikkel amúgy a
szürke hétköznapok alatt nem biztos, hogy ta-
lálkoztam volna. Most, hogy itt voltunk Szlová-
kiában ez egy óriási tapasztalat számomra. 

folytatás a 6. oldalon.

Szerencs és Kassa között az Interreg
Szlovákiai-Magyarország együttmű-
ködési kezdeményezés keretén belül
a Via Carpatia Európai Területi prog-
ramiroda támogatásával augusztus
12-én „Borkóstolás határok nélkül”
című rendezvénysorozat kezdődött. 

borkÓsTolás HATárok nélkÜl

A Chateau Grand Bari borászat telephelye Szlovákiában.

A borkóstoláson száraz és édes nedűket is megízleltek.
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A MÁV–Volán-csoport leányvállalatai – a Vo-
lánbusz és a MÁV-START – összehangolt jára-
tokkal segítik a világörökség részét képező to-
kaji borvidék elérését és felfedezését: augusz-
tus 5-től a Volánbusz – TOKAJBUSZ néven – új,
a vonatokhoz csatlakozó autóbuszjáratokat in-
dít Tokaj térségében a nyári hétvégéken. A bor-
vidék autóbuszos kiszolgálásának turisztikai cé-
lú fejlesztéséhez csatlakozva a MÁV-START a
Volánbusszal közös napijegyet vezet be. Az ese-
mény sajtótájékoztatóját augusztus 2-án tartot-
ták Tokajban, ahol többek között dr. Koncz Zsó-
fia, a Technológiai és Ipari Minisztérium parla-
menti államtitkára, a térség országgyűlési kép-
viselője, Vitézy Dávid, a tárca közlekedésért fe-
lelős államtitkára és dr. Pafféri Zoltán, a MÁV–
Volán-csoport elnök-vezérigazgatója ismertette
a fejlesztést. Elhangzott, hogy a Volánbusz úgy
alakította ki a nyári időszámítás alatt kétórán-
ként közlekedő TOKAJBUSZ-járatok útvonalát,
hogy azok érintsék a térségben elhelyezkedő
fontosabb turisztikai látványosságokat is, illetve
Tokaj és Szerencs vasútállomásokon átszállást
biztosítsanak a személy- és InterCity vonatokra
Miskolc-Budapest, valamint Nyíregyháza irá-
nyába és irányából egyaránt. Az autóbuszok a
Tokaj–Bodrogkeresztúr–Mád–Tállya–Rátka–
Szerencs, a Szerencs–Rátka–Tállya–Mád–Bod-
rogkeresztúr–Tokaj–Tarcal és a Tarcal–Tokaj út-
vonalon közlekednek a péntek esti, valamint a
szombat és vasárnap késő délelőttől késő estig
terjedő időszakban. Az új járatoknak köszönhe-
tően javul a fontosabb látványosságok közös-
ségi közlekedéssel történő elérhetősége, és nő

az eljutási lehetőségek száma a térségben el-
helyezkedő településekről Tokajba és Szerencs-
re. Az egynapos jegy 590 forintos, a háromna-
pos jegy 1.190 forintos áron vásárolható meg az
adott viszonylatban közlekedő autóbuszok fe-
délzetén, a térségben elhelyezkedő pénztárak-
ban, illetve a MÁV-START jegyértékesítési rend-
szerében. A napijegyek a Tokajbusz járatok mel-
lett a Tokaj, Tarcal, Mezőzombor, Szerencs, Mád,
Tállya, Rátka, Bodrogkeresztúr, Bodrogkisfalud,
Szegi, Szegilong, Erdőbénye településeket ma-
gába foglaló zónán belül a vonatokon és az au-

tóbuszokon egyaránt felhasználhatók utazásra.
A térség közösségi közlekedésének turisztikai
célú fejlesztéseihez csatlakozva a MÁV-START
is menetrendi módosításokat vezet be: Nyíregy-
háza és Miskolc között a kora reggeli és esti vo-
natok a hétvégéken is közlekednek, valamint a
Nyíregyháza és Szerencs közötti reggeli és esti
személyvonatok Miskolcig meghosszabbítva
közlekednek és onnan is indulnak. A Tokajbusz-
járatokról és az új napijegyről a volanbusz.hu/to-
kajbusz weboldalon található bővebb informá-
ció.

borJárATokAT InDÍT A volánbUsZ

folytatás az 5. oldalról.
Magyarországon sajnos azt gondoljuk magunk-
ról, hogy mi vagyunk a nagy „tokaji bor készí-

tői”, de amikor itt vagyok azt tapasztaltam,
hogy azért kicsit le vagyunk maradva, főleg a
marketing és a bor értékesítésének a területén.

Olyan szabályokat
alkottunk meg
magunknak az el-
múlt tíz évben,
amivel gúzsba kö-
töttük magunkat
mind a borkészí-
tés mind pedig az
értékesítés terüle-
tén. Szlovákiában
sokkal szabadab-
ban mennek a
dolgok” – mondta
érdeklődésünkre
Takács István,
szerencsi borász.
Budányi Jánosné,
a Budányi pincé-
szet egyik tulaj-
donosát arról kér-
deztük, hogy mi-

ben másabb az itt készült bor a Tokajinál? „Kü-
lönbözik a klíma, hiába mondjuk, hogy Tokaji
borvidék, a valóság az, hogy minden dűlőnek,
területnek más ízű a furmintja vagy éppen a
muskotályos bora. Itt kicsivel más ízvilágú fur-
mintokkal találkoztunk, mint mifelénk. Ugyan-
ezt mondható el az aszúborokról is. Legutoljára
egy hat puttonyos aszút kóstoltunk. Annyira fi-
nom volt, pedig én már sok száz fajtát ízleltem,
de ez egyedi karakterrel rendelkezett. Nem csak
kultúrájában, de kicsit a technológiában is el-
térnek az itt készült borok. Összességében ér-
demes volt ellátogatni és részt venni a progra-
mon, mert sokat tanulhatunk egymástól” –
mondta Budányi Jánosné. Kun Dávid projekt-
menedzser elmondta, hogy a négyből az első
két rendezvény sikeresnek mondható, és remé-
nyekkel tekint a jövőre nézve. „Minden korábbi
kezdeményezéshez képest hatékonyabb ered-
ményre számítunk, hiszen mindenkinek érdeke
a partnerség kialakítása és fenntartása, az
együttműködési kapacitás fejlesztése, valamint
a határon átnyúló tevékenységek iránti érdek-
lődés növelése”.

A szlovákiai borászat széles palettával kívánja meghódítani a vásárlók szívét.



A monda szerint már honfoglaló őseinket is megbabonázta az eléjük
táruló látvány. A történet szerint Árpád fejedelem amint egy közeli
hegy tetejéről csodálta Tokaj-Hegyalját, lenyűgözve így szólt: „Ma ád

Isten szerencsét e tájon Ond és Tarcal vezéreknek.” Így született a „ma
ád”-ból Mád helységnév, vagy a „szerencsétből” Szerencs, és innen kap-
ták a nevüket a környező falvak is: Ond, Tállya, Rátka és Tarcal. A mon-
da szép, bár a történészek szerint igen kicsi a valóságtartalmára az
esély. Szerencs Város Önkormányzata és a Szerencsi Városgazda Non-
profit Kft. által megvalósított alkotás leleplezése előtt Nyiri Tibor, Sze-
rencs város polgármestere adott tájékoztatást a történelmi korszakról.
Elhangzott, hogy az újkor után a két település Szerencs-Ond néven ösz-
szeforrt. A Zala György szobrászművész alkotásából készült replika erő-
síti a kulturális identitást és a nemzeti öntudatot. Dr. Koncz Zsófia, mi-
niszterhelyettes, a térség országgyűlési képviselője arról beszélt, hogy
az ondiak ragaszkodnak történelmi múltjukhoz és hagyományaikhoz.
„Ebből én kis koromtól kezdve nagyon sokat tanultam, hiszen lépésnyire
lakom a városrésztől, már-már tiszteletbeli ondinak tartom magam. En-
gem mindig lenyűgözött a helyiek a településük iránti megbecsülése”
– mondta a politikus. A mellszobor leleplezését követően „Ond vezér
napja” elnevezéssel tartottak kulturális és sportprogramokat. Ez utóbbi
harmadik helyezettje a „Negyedhatos” elnevezésű csapat lett, a má-
sodik a Legyesbényei FC, míg a győztes a „Borsod all star” lett. „Ond
vezér kedvenc aprósütije” címmel sütőversenyt is tartottak. A sós éte-
lek kategóriában második helyen Trinkelyné Tóth Nikoletta végzett, a
győztes Búza Lászlóné lett. Az édes sütemények csoportjában a kép-
zeletbeli dobogó legalsó fokára a szerencsi cserkészek kerültek, Gal-
góczi Ferencnével holtversenyben, másodikként végzett Lehóczki Tóth
Marianna, míg a kategória nyertese Lovász Henrietta lett. Az esemé-
nyen fellépett a Classic zenekar, a program este a tűzzsonglőr show-
val ért véget.
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névADÓJánAk állÍToTT sZobroT onD

Dr. Koncz Zsófia és Nyiri Tibor leplezte le a névadó mellszobrát.

lETETTE EskÜJéT DAnYI lásZlÓ

Letette a képviselői esküjét Danyi László az augusztus 25-én megtartott képviselő-testületi ülésen. Szerencs Város Helyi
Választási Bizottsága (továbbiakban HVB) Profáncsik Sándorné települési önkormányzati képviselő tragikus halála után meg-
üresedett képviselői mandátumot Danyi László, a Fidesz-KDNP jelölő szervezet egyéni listás jelöltje – mint a következő leg-
több szavazatot elért jelölt (1417) és a képviselő tisztséget vállaló – részére 2022. augusztus 25. napjával kiadta.  Plávenszki
József, a HVB helyi elnöke jelenlétében tette le esküjét Danyi László. Az új képviselőről – aki ebben a tisztségben korábban
már több cikluson keresztül részt vett az önkormányzat munkájában – a Szerencsi Hírek következő számában egy portré
keretében részletesen is bemutatjuk. (A képviselő-testület üléséről készült videó megtekinthető a Szerencsi Hírek YouTube
oldalán és a város hivatalos honlapján, a szerencs.hu címen.)
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– Tulajdonképpen az igazgatóhelyettesi
székből került a vezetői székbe. Mit jelent
Önnek ez a kihívás? Mire gondolt először,
amikor felkérték erre a pozícióra?
– Az első gondolat, ami megfogalmazódott ben-
nem az volt, hogy ez nagy megtiszteltetés. Én en-
nek az iskolának voltam a tanulója, később peda-
gógusként dolgozhattam itt, majd helyettesként
láttam el feladatokat. Az Egri Főegyházmegye fel-
kérésére 2022. július 18-tól intézményvezetőként
dolgozom egy megszokott csapatban, ismerős
helyen, ismerős kollégák között. Úgy gondolom,
hogy számomra ez egy nagy lehetőség.
– Milyen tervekkel érkezett a vezetői po-
zícióba? Melyek a rövidebb és hosszabb
távú célkitűzések, amelyeket szeretne tel-
jesíteni?
– Az első és legfontosabb célkitűzés természe-
tesen a gyermekek oktatásához és neveléséhez
kapcsolódik mind rövid, mind hosszútávon. Ter-
veim között szerepel, hogy a korábban megkez-
dett munkát tovább folytatva olyan biztonságos
oktató-nevelő környezetet tudjunk teremteni is-
kolánkban, mely hozzájárul a gyermekek képes-
ségeinek kibontakoztatásához. Kollégáimnak
nyugodt munkakörnyezetet szeretnék teremteni.
Az Egri Főegyházmegye, mint fenntartó minden
támogatást megadott és a továbbiakban is erről
biztosított. Szeretném tovább építeni szülőkkel
való jó kapcsolatot is. Terveim között szerepel
olyan rendezvényeket újra életre hívni, melyek
iskolánkban hagyománnyal rendelkeznek, ahol
a pedagógusok, a gyermekek és a szülők közö-
sen építhetik ennek az iskolának a közösségét
és lelkületét.
– Milyen programokat kínál az intézmény?
Miért jó döntés a Bolyai János Katolikus Ál-
talános Iskolát választani?
– Intézményünkben magas színvonalú az okta-
tó-nevelő munka, amely kiegészül a katolikus
nevelésből adódó lelkülettel. A hozzánk érkező
gyerekek mindegyike egyéni figyelmet, törődést
kap kollégáinktól és igyekszünk megkeresni a di-
ákokban rejlő tehetségeket. A gyengébben tel-
jesítő gyerekeket felzárkóztatjuk, segítjük és tá-
mogatjuk. Intézményünkben nagy hangsúlyt kap
a tehetséggondozás, melyhez a Debreceni Egye-
tem kiválósága Dr. Balogh László professzor úr
is hozzájárul szakmai munkájával. Keressük azo-

kat a tehetség-ígéreteket, akiket már hetedik
évfolyamtól be tudunk vonni az egyéni mento-
rálási programba. A kicsik számára is sok lehe-
tőséget kínál az iskolánk. A szülők már első osz-
tálytól heti két órában választhatják az idegen
nyelvet vagy a kosárpalánta programot gyer-
mekük számára. Együttműködésünk töretlen a
Sárospataki Alapfokú Művészetoktatási Iskolá-
val: néptánc foglalkozásokon vehetnek részt a
gyerekek, moderntánc és képzőművészeti fog-
lalkozásokat kínálunk nekik.
– Mit jelent a gyerekeknek, hogy egy kato-
likus intézményben tanulhatnak? 
– Ha csak a köznevelési törvényt nézzük, azt je-
lenti, hogy a katolikus fenntartású intézményben
heti két hittan óra van. Ha viszont a lelkületet
nézzük, akkor már sokkal többről van szó. Azt
gondolom, hogy a katolikus nevelésből adódó
többlet erős alapot tud adni a gyerekeknek az
életben. Egy olyan kapaszkodót, ami lehet, hogy
gyermekkorban még csak egy imádságban nyil-
vánul meg, viszont felnőttként megtalálják majd
azt a támaszt a hétköznapok nehézségeiben,
amihez fordulhatnak. Iskolánk védőszentje Kal-
kuttai Szent Teréz, akinek az élete maga volt a
cselekvő szeretet. Véleményem szerint a peda-
gógusaink mindannyian együtt dolgoznak Kal-
kuttai Szent Teréz gondolatvilágával. A cselekvő
szeretet a mindennapokban folyamatosan meg-
nyilvánul, de jelenti a nehéz helyzetbe került csa-
ládok segítését és támogatását is. Együttműkö-
dünk a szerencsi egyházközösséggel, a Katolikus
Karitásszal és kiemelt figyelmet fordítunk azokra
a jótékonysági akciókra, melyekbe a gyerekeket
is bevonhatjuk, ezáltal a személyiségüket for-
máljuk. Felhívjuk a figyelmüket a környezetünk-

ben élő, nehezebb sorsú embertársainkra és a
gyerekek így megtanulják azt, hogy milyen se-
gíteni, szeretni és milyen egy olyan közösség
tagja lenni, ahol figyelünk egymásra és támo-
gatjuk a másikat.
– Milyen fejlesztések, munkálatok történ-
tek a nyáron az intézményben? Mennyi ta-
nulóval kezdték meg az oktatást?
– Természetesen a nyáron sem állt meg az élet
az iskolában. Folyamatosan történtek a karban-
tartási munkák. A fenntartó Egri Főegyházme-
gye ebben a tanévben is több mint 14 millió fo-
rinttal támogatta az intézmény felújítását. El-
mondhatom, hogy az új interaktív táblák beszer-
zésével – mely minden tantermünkben megta-
lálható – valódi 21. századi oktatási eszköz áll a
kollégáim rendelkezésére. Az óráikat élménydú-
sabbá tudják tenni, a modern kor követelménye-
inek megfelelően. Megtörtént a tantermek tisz-
tasági festése és laminált burkolatot kapott több
termünk. A tanévet két első osztállyal kezdjük,
és az iskolánkba járó, közel 400 tanuló számára
biztosítani tudjuk mindazt a környezeti, tárgyi és
eszközbeli feltételt, ami az eredményes iskola-
kezdéshez és a sikeres tanuláshoz szükséges.
Nagyon szerencsésnek mondhatom magam ab-
ból a szempontból is, hogy egy olyan tantestület
élén állhatok, ahol a kollégák szakmailag maga-
san képzettek, munkájukban az elhivatottság
mellett, a modern kor követelményeinek meg-
felelő pedagógiai, pszichológiai, fejlődéslélektani
tudás egyaránt megvan ahhoz, hogy eredmé-
nyesen tudják oktatni és nevelni a gyerekeket. 
Szabóné Drozda Orsolya megbízott intézmény-
vezető mellett Juhász Tibor Istvánné és Szabó
Edina látja el az igazgatóhelyettesi feladatokat.

Az Egri Főegyházmegye felkérésére
július közepétől Szabóné Drozda Or-
solya (fotónkon) megbízott intéz-
ményvezetőként látja el a Bolyai Já-
nos Katolikus Általános Iskola veze-
tői feladatait. Vele beszélgettünk.

MEGbÍZoTT InTéZMénYvEZETŐ
A bolYAIbAn
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– Öt évet töltött a Bolyai János Katolikus
Általános Iskola élén. Most mégis úgy gon-
dolta, hogy elfogadja Dr. Ternyák Csaba egri
érsek felkérését a Bocskai István Katolikus
Gimnázium és Technikum igazgatójaként.
Milyen gondolatok jártak a fejében, amikor
elfogadta a megbízatást? 
– Óriási megtiszteltetés volt számomra, hiszen
az elmúlt öt év, amit a Bolyai János Katolikus Ál-
talános Iskolában tölthettem egy kiváló csapat-
tal, számos tapasztalattal vértezett fel engem.
Miután a Bocskai István Katolikus Gimnázium és
Technikumban Jakab Tamás igazgató úr úgy
döntött, hogy nem vállalja tovább az intézmény
vezetését, felkérést kaptam Érsek Úrtól erre a
feladatra. Úgy gondolom, hogy részéről ez a bi-
zalom az elmúlt ötéves munkámnak az elisme-
rése. Soha nem futamodtam meg a feladatok
elől, mindig bátran belevágtam az előttem álló
kihívásokba. Tudom, hogy a munkámban itt is
támaszkodhatok olyan emberekre, akikre mindig
számíthatok: a helyettesekre, a kollégákra, a szü-
lőkre, a gyerekekre, valamint azokra, akik part-
nerként eddig is együttműködtek a gimnázium-
mal.

– Milyen tapasztalattal szolgált az Ön szá-
mára elmúlt öt év és melyek azok az ese-
mények, rendezvények, a tanulmányi mun-
kában elért sikerek, amelyekre a legbüsz-
kébb a Bolyai János Katolikus Általános Is-
kolában?
– 2001-től dolgozom pedagógusként, tehát
hosszú időn keresztül voltam gyerekek között.
Szerencsen kezdtem a pályámat a helyi szakkép-
ző iskolában, ahol egy nagyszerű csapatot erő-
síthettem és úgy gondolom, megtanultam, hogy
mi egy pedagógus feladata és mit jelent egy-
mást segítve a gyerekekért dolgozni. Később a
tokaji általános iskolában tanítottam. Itt már egy
kicsit más perspektívából is rálátásom nyílt a
köznevelésre, hiszen az intézmény kibővített ve-
zetőségének lettem a tagja. Ezt követően kerül-
tem a Bolyai János Katolikus Általános Iskola
igazgatójaként újra vissza Szerencsre. A vezető-
nek nagyon fontos feladata, hogy megtalálja,
hogy melyik kollégára hol tud támaszkodni; ki-
nek, melyik az a területe, amiben otthon érzi
magát, sikeres, eredményes tud lenni. Úgy vé-

lem, hogy ezt minden egyes munkatársam ese-
tében sikerült elérnem, amit óriási sikernek tar-
tok. Az elmúlt öt évben számos olyan pillanat
volt, amit ki tudok emelni. Védőszentet válasz-
tottunk Kalkuttai Szent Teréz személyében. A
mindennapjainkban nagy hangsúlyt fektettünk
arra, hogy a gyerekek felé közvetítsük: Teréz
anya maga volt a szolgáló szeretet és az ő élet-
hivatását példaként állítjuk eléjük. Szakmai sike-
reket is elkönyvelhetünk magunknak, hiszen
olyan nevelő-oktató munka folyik az épület fa-
lain belül, amire joggal lehetünk büszkék. Orszá-
gos, megyei, körzeti versenyeredmények jöttek
szépen folyamatosan az évek során. A sávos ok-
tatás lehetőséget ad minden diákunk számára,
hogy képességeiket a leghatékonyabban kibon-
takoztathassák. A tehetségkereső programunk
Dr. Balogh László professzor úr támogatásával
lendületesen folyik. Az angol nyelv oktatását
már az első osztályban bevezettük. Idegen nyelvi
képzésünk sikerességét mutatja az is, hogy az
elmúlt tanévben hat tanítványunk szerzett kö-
zépfokú nyelvvizsgát. Nagyon népszerű a három
évvel ezelőtt bevezetett kosárpalánta progra-
munk. Együttműködést kezdtünk a Sárospataki
Alapfokú Művészeti Iskolával, így tanítványaink
képzőművészetet és néptáncot is választhatnak.
A néptáncot beépítettük minden alsós osztály
órarendjébe a testnevelés órák keretében.
Mindezek a közös örömök, sikerek, eredmények,
változások nagy örömmel töltenek el!
Úgy gondolom, hogy a gyerekek érdekében min-
den egyes pályázati lehetőséget megragadtunk,
amely által ők többé válhattak. Lényegesnek tar-
tottuk a személyiségük formálását, a közössé-
gépítést. Határtalanul pályázatokat írtunk, be-
kapcsolódtunk az Erzsébet-táborokba, Zánkára
utaztunk.

Az elmúlt tanévben ünnepeltük azt, hogy a tí-
zedik tanévet kezdte az intézmény az Egri Fő-
egyházmegye fenntartásában. Úgy gondolom,
hogy az öt éves vezetői munkámra ez tette fel
a koronát. A kollégákkal, diákokkal, Szarvas Pé-
ter atyával, Pintér Bálint atyával, Érsek Atyával
és más meghívott vendégeinkkel egy olyan
hosszú délutánt tölthettünk együtt, ami úgy
gondolom, számunkra a tíz év kapcsán a legna-
gyobb ajándék volt. Akkor tettük le a katolikus
óvoda alapkövét és együtt örülhettünk a sike-
reknek, kegyelmeknek. 
Az elmúlt év másik ajándéka volt az Eucharisz-
tikus Kongresszuson való részvétel, ahol szinte
a teljes tantestületemmel együtt éltük át a lelki
eseményeket, ez adta számomra erőforrást.

– Biztos vagyok abban, hogy vezetőként
határozott elképzelésekkel érkezett a sze-
rencsi gimnáziumba. Melyek ezek a rövi-
debb és hosszabb távú célok, amelyeket
szeretne megvalósítani ebben az intéz-
ményben?
– Amikor hosszas gondolkodás után igent mond-
tam Érsek Úr felkérésére, elkezdődött a gondol-
kodás, hogy mit tudok tenni ezért az intézmé-
nyért, hogyan tudom segíteni az idejáró gyerekek
és az itt dolgozók munkáját, biztosítva a még si-
keresebb jövőt. Azt vallom, hogy a vezető önma-
gában kevés ahhoz, hogy az intézmény működni
tudjon. Lényeges, hogy együtt, egymásért, a gye-
rekekért tudjunk kézen fogva dolgozni és ehhez
alapot jelent a múlt. A hagyományokat tisztelet-
ben tartva, a jelenben együtt gondolkodva közö-
sen célokat kitűzve tegyünk a sikeres jövő érde-
kében. Egy iskola életében számomra mindig a
legfontosabb a gyermek, emellett nagyon fontos 

folytatás a 10. oldalon

EGYÜTT, EGYMásérT DolGoZnI 
A GYErEkEkérT

Új igazgatóval és megújult vezető-
séggel kezdi az idei tanévet a szeren-
csi Bocskai István Katolikus Gimnázi-
um és Technikum. A fenntartó Egri
Főegyházmegye Gaszperné Tilman
Edinát (fotónkon) bízta meg a vezetői
feladatokkal. 
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Csider Andorné, a Bolyai János Katolikus Általános Iskola volt igazgatóhe-
lyettese és a Bocskai István Katolikus Gimnázium és Technikum jelenlegi

igazgatóhelyettesét munkája elismeréseként Szent Gellért-díjjal jutalmaz-
ták. A díjat augusztus 24-én vehette át a sárospataki bazilikában, ahol az
Egri Főegyházmegye tanévnyitóját tartották. A szentmise főcelebránsa Ter-
nyák Csaba egri érsek volt. Az előadások után adták át a kitüntetéseket. A
Szent Gellért-díjat a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia alapította azzal
a céllal, hogy lehetőséget teremtsen a katolikus közoktatásban végzett ki-
emelkedő munka elismerésére. Csider Andorné nevelő-oktató munkáját
1994 óta végzi Szerencsen. 2012-től a Bolyai János Katolikus Általános Is-
kola tantestületének oszlopos tagja. Tanítóként a tantervi követelmények
átadásán túl diákjai egyéni képességeinek fejlesztését, tehetséggondozását
és felzárkóztatását tartotta mindig elsődleges céljának. Az iskola szakmai
életének meghatározó pedagógusaként az Intézményi Minőségirányítási
Programot, a Tehetségfejlesztő Programot, szakértőként pedig a kollégák
életpálya modellben való előrelépését támogatta. Irányításával készült el
az az intézményi tehetségfejlesztés folyamatainak szabályozása. Az iskola
e specifikus tevékenysége során akkreditált kiváló tehetségpont lett. Szá-
mos pályázatot írt és valósított meg tanítványai tehetségének kibontakoz-
tatása érdekében. Tehetséggondozásban szerzett tapasztalatait kiadvá-
nyokban, előadásokban osztja meg. Jó kapcsolatot ápol a munkatársaival,
a szülőkkel és a diákokkal egyaránt. A teljesítményét a kollégák és a diákok
egyaránt elismerik. Az iskola katolikus szellemiségét nem csak munkájában,
hanem magánemberként is hitelesen képviseli. Hitét gyakorló görögkato-
likus vallásával példa tanítványai és kollégái előtt egyaránt. Szerkesztősé-
günk megkereste Csider Andorné igazgatóhelyettest, hogy mondja el ho-
gyan érintette a kitüntetés. „Nem tudtam, hogy igazgatónő javasolt a Szent
Gellért-díjra. A Bolyai János Katolikus Általános Iskola igazgatóhelyettes-
ként természetesen előzőleg is ismertem a díjra való felterjesztés rendjét.
A mi iskolánk esetében Dr. Ternyák Csaba érsek, az Egri Főegyházmegye
főpásztora dönt arról, hogy a kitüntetésre küldött jelölésekből ki kapja meg
a díjat. Meglepetésként ért. Rendkívüli, magasztos, lélekemelő volt az ün-
nepség, a díj átvétele. Még ebben a pillanatban is hihetetlen számomra,
hogy ezt a díjat megkaptam. Nehéz szavakba öntenem az érzéseimet. Pe-
dagógusként a pályám során mindig az volt a célom, hogy munkámmal –
amit soha nem éreztem tehernek –, elérjem a tanulók, a szülők és a mun-
katársak elégedettségét. Úgy érzem, hogy ez a Szent Gellért-díj ennek a
jutalma. Személy szerint ezt az elismerést most én vehettem át, de kollé-
gáim is magukénak érezhetik, akiknek hozzám hasonlóan fontos az elhi-
vatottság, a katolikus közoktatásban végzett munka. Köszönöm a pillana-
tot a Jóistennek, a családomnak, a kollégáimnak” – mondta érdeklődé-
sünkre Csider Andorné. A program végén Ternyák Csaba érsek megnyitotta
a 2022/23-as tanévet az Egri Főegyházmegyében.

folytatás a 9. oldalról
a pedagógus és a szülő együttműködése. Ezt itt
is kiemelt fontosságú feladatként fogom tekinteni.
Lényegesnek tartom a közös gondolkodást min-
den kollégával. Nagy örömömre szolgál, hogy aki-
ket felkértem arra, hogy közvetlenül segítsék a
munkámat - a három igazgatóhelyettes, illetve a
kibővített vezetőség tagjai - mindannyian igent
mondtak a megkeresésre. Ez számomra óriási
hátországot és biztonságot jelent, és ezúton is kö-
szönöm nekik. Közel 500 fővel kezdjük a tanévet
szeptember 1-jén. Úgy gondolom, hogy nagyon
színes az a paletta, amit az intézmény kínál. Nem-
csak a végzősöknek, hiszen nagyon népszerű a
hatosztályos gimnáziumi képzésünk is. Az Egri Fő-
egyházmegye intézményei közül is egyedi a Bocs-
kai, hiszen gimnáziumi és technikumi képzés is je-

len van. A szakképzésre a későbbiekben is építeni
fogunk és terveink között szerepel tovább színe-
síteni a kínálatot.

– Miben különbözik egy katolikus középfo-
kú oktatási intézmény az állami gimnázi-
umtól vagy szakközépiskolától?
– Azt gondolom, lehetőségünk van arra, hogy
egy kicsit más területen is foglalkozzunk a diá-
kokkal. Az a fajta szemlélet, a szeretetparancs,
amit mi szem előtt tartunk, érvényesül a hétköz-
napjainkban. Nem csak az a feladatunk, hogy a
gyereket megtanítsuk arra, ami a tantervben
szerepel, hanem azon túl számos olyan fontos
dolog van, amely még értékesebb emberré teszi
őket. Ezt már Kalkuttai Szent Teréz kapcsán em-
lítettem. Mindig fontosnak tartottam, hogy fi-

gyeljünk a gyerekekre. Miért szárnyal, esetleg mi-
ért szomorú és próbáljunk meg belőle erőt me-
ríteni, vagy segítsünk neki. Tehát úgy gondolom,
a szeretetparancs minket erre kötelez! Kalkuttai
Szent Teréz mellett kedves számomra Assisi
Szent Ferenc. Az elmúlt tanév végén a Bocskai
dolgozói, hitoktatói, illetve a diákok Assisi Szent
Ferencet választották védőszentükké. Az ő gon-
dolatával szeretnék mindannyiunk számára erőt,
hitet és reményt kérni az előttünk álló időszak-
hoz: „Először tedd, ami szükséges, aztán ami le-
hetséges és máris megteszed a lehetetlent”.
Szeptemberben megújult vezetőséggel kezdő-
dött a tanév a Bocskaiban, ugyanis Gaszperné
Tilman Edina mellett, Bodnárné Göndör Mag-
dolna, Csider Andorné és Reményi Szabolcs látja
el az igazgatóhelyettesi feladatokat.

érsEkI kITÜnTETés A PEDAGÓGUsnAk

Idén már a közoktatást felügyelő belügyminiszter rendelete tartal-
mazza a vonatkozó szabályokat. Szerepel köztük, hogy a kormány
készül esetleges rendkívüli helyzetekre. A Magyar Közlöny július 30-
ai kiadott számában szerepel a 2022/2023. tanévre vonatkozó bel-
ügyminiszterli rendelet. A szabályok szerint az első tanítási nap 2022.
szeptember 1., az utolsó 2023. június 15. lesz. Az első félév 2023. ja-
nuár 20-ig tart. Az iskola utolsó, befejező évfolyamán vagy befejező
szakképzési évfolyamán az utolsó tanítási nap középfokú iskolákban
2023. május 4., míg a két évfolyamos részszakmára való felkészítést
folytató szakiskolákban 2023. május 31. A tanítási napok száma álta-
lában 183 nap, a nappali oktatás munkarendje szerint működő szak-
gimnáziumban 179, gimnáziumban és szakiskolában 180 nap lesz.
Szünetek előtti utolsó/utáni első tanítási napok:
Őszi szünet: 2022. október 28. – november 7. Téli szünet: 2022. de -
cember 21. – 2023. január 3. Tavaszi szünet: 2023. április 5-12.
Érettségi vizsgák:
– írásbeli: 2022. október 14-27. és 2023. május 5-26.
– emelt szintű szóbeli: 2022. november 10-14. és 2023. június 7-14.
– középszintű szóbeli: 2022. november 21-25. és 2023. június 19-30.

AZ ÚJ TAnév rEnDJE

Dr. Ternyák Csaba, egri érsek és Csider Andorné, igazgatóhelyettes.
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A magyar építészeti kultúra eme meghatározó
területe a szépségét többek között a kő építő-
anyagnak, a domborzatnak és a folyók látvá-
nyának köszönheti. A vaskos falak, robosztus
pillérek, az egyszerű épületformák, a vékony-
szélű tetők, melyek mint lenyomott sapkák ül-
nek a tömzsi házakon, mind-mind a helyi jelleg-
zetesség formálói. A nagy kérdés, hogy lehet-e
mai igényeknek megfelelő, jól használható, de
Tokaj-hegyaljai megjelenésű épületeket tervez-
ni, saját építészetet létrehozni a külföldről ho-
zott stílusok helyett.
Érdemes ezért néha kitekinteni a borvidék más
településeire, hátha találunk jó arányú, Szeren-
csen is követhető példákat az építéshez. Har-
math-Gyetvay Enikő alábbi írása az orszagepi-
to.net honlapon mutat be egy tokaji vendéghá-
zat, tanulságokkal is szolgálva. Ebből idézünk
részleteket.

„Tokaj mai struktúrája a 18-19. századra alakult
ki a történeti térképek tanúsága alapján. A ter-
vezés helyszínéül szolgáló, a Bodrog kanyaru-
latában és egészen a partjáig húzódó, az egy-
kori Rákóczi-várral szemközti telkeket már az
1800-as évek második felében is lakták. 
Salamin Ferenc több évtizede alkot Tokaj-He-
gyalján, számos középületet, lakóházat, ven-
dégházat, felújítást tervezett a környező tele-
püléseken. A Bodrog-parti telektömb északi vé-
gében, mely a település főútjával párhuzamos
kis utcáról tárul fel, egy szélesebb telekre ké-

szültek a tervek. A két lakóegységes épület mé-
retével a településközponti kisvárosias léptékű
lakóházakat idézi, elrendezésével azonban a
szomszédos falusias beépítéshez alkalmazko-
dik: az utcai fronton egy magas terméskő kerí-
tés és egy földszintes, nyeregtetős, fehérre me-
szelt homlokzat jelenik meg. Az utcától hátra-
húzva épült fel az emeletes épülettömeg, mely-
ből a Bodrog felé nyílik kilátás. A két épületrészt
fedett-nyitott lépcsőház köti össze.
Az utcai szárnyban egy garázs és a gépészet
kapott helyet, az udvari szárnyban szintenként
egy-egy nagyvonalúan kialakított apartman ta-
lálható. A két lakórész – alaprajzi cseréjének kö-
szönhetően – ad mozgalmasságot a tömegnek,
a nappalikhoz kapcsolódó teraszok különböző
homlokzatokon megjelenő visszaugratásával.
Az épület megjelenésében a Tokaj-Hegyaljára
jellemző jegyek dominálnak: a vastag, tömbsze-

rű faltestek és pillérek, az ehhez képest kis mé-
retűnek tűnő nyílások, az ablakok szemöldökéig
ereszkedő ereszek. A homlokzaton megjelenő
terméskő és a fehérre meszelt felületek, az épü-
let arányai már-már magába forduló kúriára
emlékeztetnek, ám a nyitott lépcsőházba lépve,
önmagában az anyagváltásnak köszönhetően
– itt a fa és a tégla kerül előtérbe – bensősé-
gessé, otthonossá válik az épület.
Amikor a tervező ismeri és megérti a tájat, a te-
lepülést, ahová épülete kerül, amikor szándéka
szerint nem kiemelkedni akar belőle, hanem foly-
tatni a meglévő épített környezet, annak részévé
válni az új épülettel, akkor jöhet létre a hely szel-
lemének megfelelő építészet – mint ahogy tör-
tént ennél a Bodrog-parti vendégháznál is.”

Harmath-Gyetvay Enikő 
és Salamin Ferenc

(fotók: Szántó Tamás)

Tokaj-Hegyalja egyedisége, különle-
gessége nem csak a szőlők látványa,
a hegyek sajátos vonala, nem csak a
sok száz éves borászati tudás, de a
városok és falvak utcahálózata, és
természetesen a történelmi hangula-
tot sugárzó épületek sokasága is.

boDroG vEnDéGHáZ, TokAJ
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SZERENcSi POLgÁRMESTERi HivATAL
Cím: 3900 Szerencs, Rákóczi út 89. Tel.: (47) 565-200. A hivatal ügyfélfo-
gadási ideje: hétfő: 8–12 óráig, szerda: 8–12 és 13–16 óráig, péntek: 8–
12 óráig. Fogadóórák: Nyiri Tibor polgármester: minden szerdán 14 órától,
előzetes időpont-egyeztetéssel: Tel.: (47) 565-202.

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

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

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

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
Centrum gyógyszertár
Augusztus 29. – szeptember 4., szeptember 26. – október 2.: Cím:
Szerencs, Rákóczi út 75. Telefon: (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: Na-
ponta 22 órától másnap reggeli nyitásig. (Orvosi ügyelet igénye szerint.)
Oroszlán gyógyszertár 
Szeptember 5-11.: 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
Szeptember 12-18.: Cím: Szerencs, Rákóczi út 102. Telefon: (0647) 361-
530. Nyitva tartás: hétfő-péntek: 8-17 óra, szombat-vasárnap: 8-12 óra.
Zárt ajtó melletti ügyelet: hétfő-péntek: 17-22 óra, szombat-vasárnap: 12-
22 óra. Készenlét: Naponta 22 órától másnap reggeli nyitásig. (Orvosi
ügyelet igénye szerint.)
Szerencs gyógyszertár
Szeptember 19-25.: Cím: Szerencs, Gyár út 40. (Tesco Áruház). Telefon:
(0647) 560-302, (0647) 560-303. Nyitva tartás: hétfő-szombat: 8-20 óráig,
vasárnap: 8-16 óráig. Zárt ajtó melletti ügyelet: hétfő-szombat: 20-22 óra,
vasárnap: 16-22 óra. Készenlét: Naponta 22 órától a másnap reggeli nyi-
tásig. (Orvosi ügyelet igénye szerint.)

KÖZÉRDEKŰ INFORMÁCIÓKKÖZÉRDEKŰ INFORMÁCIÓK

Házasságkötés 2022. 07.30.-2022.08.29.: Rimmel Péter –
Gönczi Katalin, Tóth Balázs – Kurmai Kinga, Rábai Gergő – Ko-
rán Laura, Hegedűs Martin – Hallai Szimonetta, Oláh Márkó –
Lakatos Krisztina, Kőrösi Viktor Albert – Schirling Zsuzsanna,
Orosz Péter – Szabó Kitti, Garai Alex Márk – Tímár Szabina, Ol-
lári Ádám – Horváth Rita, Gyetvai Gergő – Németh Viktória.

Elhalálozás 2022.07.14.-2022.08.18.: Firtkó István 80 év, Ta-
kács Gyuláné (Makó Mária) 77 év, Bazsek Mária 79 év, Vékony
Józsefné (Lakatos Magdolna) 83 év, Balogh István 68 év, Csőri
Istvánné (Tankó Judit Viola) 88 év, Kanyuk Jánosné (Gellér Klára
Mária) 83 év, Hegedűs Jolán Piroska 74 év, Bodnár Mihályné
(Haupt Erzsébet) 82 év, Csoma Pál 85 év, Csontos Ferencné (Mi-
liczki Magdolna) 90 év, Szabó Pálné (Zólyomi Margit) 85 év,
Bukta Józsefné (Csabai Juliánna) 86 év.

AnYAkÖnYvI HÍrEk

HULLADÉKNAPTÁR
(2022. SZEPTEMBER 1-30.)

Kommunális hulladékszállítás időpontjai: szeptember 5-6, 12-
13, 19-20, 26-27. 
Szelektív hulladékszállítás időpontjai: szeptember 12-13, 26-
27. Zöldhulladék szállítás időpontjai: szeptember 5-6, 19-20.
Üvegszállítás időpontja: szeptember 20.
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Idősek világnapja alkalmából nyújtott
támogatásra az a személy jogosult, aki
– a kérelem benyújtását megelőző egy
éve Szerencs város közigazgatási te-
rületén állandó lakcímmel rendelkezik
és betöltötte, vagy tárgyév szeptem-
ber 30. napjáig betölti 60. életévét.
A támogatás megállapításának to-
vábbi feltétele, hogy a kérelmező család-
jában a havi egy főre jutó jövedelem ösz-
szege nem haladhatja meg az öregségi
nyugdíj mindenkori legkisebb összegének
(2022-ben 28.500 forint) 800 százalékát,
azaz 228.000 forintot, amennyiben a ké-
relmező egyedülálló, az öregségi nyugdíj
mindenkori legkisebb összegének 900
százalékát 256.500 forintot. 

A támogatás évente egy alkalommal, tárgyév
szeptember hónapjában igényelhető. A tá-
mogatás szociális célú vásárlási utalvány,
személyenként 5.000 forint értékben. Az
igénylőlapot az önkormányzat kézbesítői a jo-
gosultak részére – az ügyintézés megkönnyíté-

se érdekében – a postaládákban helyezik el.
További igény esetén nyomtatvány a polgár-
mesteri hivatal (3900 Szerencs, Rákóczi út
89.) információs pultjánál kérhető, valamint
a szerencs.hu weboldalról letölthető. A ki-
töltött kérelmeket legkésőbb szeptember
30-ig a Szerencsi Polgármesteri Hivatal infor-
mációs pultjánál lehet benyújtani. Fontos,
hogy a határidő leteltét követően a ké-
relem benyújtására nincs utólagos en-

gedély!

IGénYElHETŐ AZ IDŐskorÚ TáMoGATás

Szerencs Város Önkormányzata Képviselő-testületének többször mó-
dosított a pénzbeli és természetbeni támogatásokról szóló
3/2015.(II.26.) rendelet 9.§-ban meghatározott feltételek alapján tan-
évkezdési támogatás állapítható meg az általános iskolai, valamint
középfokú oktatási intézményben tanulmányokat folytató
gyermek/ek jogán annak a szülőnek vagy más törvényes képviselő-
nek, aki a kérelem benyújtását megelőző egy éve Szerencs város köz-
igazgatási területén állandó lakcímmel rendelkezik. Tanévkezdési tá-
mogatásra jogosult továbbá saját jogán az a nagykorú, aki első fel-
sőfokú végzettsége megszerzése érdekében nappali oktatás munka-
rendje szerint tanulmányokat folytat és a kérelem benyújtását meg-
előző egy éve Szerencs város közigazgatási területén állandó lakcím-
mel rendelkezik. A támogatás megállapításának feltétele, hogy a ké-
relmező családjában a havi egy főre jutó jövedelem összege nem ha-
ladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének
(2022-ben 28.500 forint) 800%-át (228.000 forint), amennyiben a
gyermeket egyedülálló szülő vagy törvényes képviselő neveli, az öreg-
ségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 900%-át (256.500 fo-
rint). A támogatás összege 10.000 forint/tanuló, melyet vásárlási utal-
vány formájában kapnak a jogosultak. A támogatás kérelemre álla-

pítható meg, melyet 2022. július 15. és 2022. október 15. napja között
lehet előterjeszteni a Szerencsi Polgármesteri Hivatal Igazgatási és
Hatósági Osztályán. A kérelem letölthető Szerencs város honlapjáról,
illetve beszerezhető a Szerencsi Polgármesteri Hivatal információs
pultjánál. A kérelemhez csatolni kell közép-, illetve felsőoktatásban
résztvevő tanulók esetében az oktatási intézmény által kiadott, nap-
pali oktatás munkarendje szerint fennálló tanulói/hallgatói jogviszony
fennállásának igazolását.
Az igénylőlap elérhető a város honlapján a szerencs.hu-n, vagy
kérhető a Szerencsi Polgármesteri Hivatal (3900 Szerencs, Rá-
kóczi út 89.) recepcióján.

Már kérHETŐ A TAnévkEZDésI TáMoGATás

TAnsZErEkET GYŰJT
A kArITásZ

Nálatok is van megunt táska, tolltartó vagy tanszer? Ha
van nem használt, de jó állapotban lévő iskolatáskád, toll-
tartód, megmaradt üres füzeted vagy más olyan eszköz,
ami iskolakezdéshez szükséges, akkor csatlakozz a tanszer-
gyűjtéshez, hogy minél több diákhoz juthasson el segítség!
A katolikus karitász szerencsi csoportja ezen okból kifolyó-
lag gyűjtésbe kezdett és szeptember 10-ig várja a felaján-
lásokat, amiket Iván Erikánál, a helyi karitász vezetőjénél
lehet leadni. Bővebb információ: Iván Erika, tel.: +36 (30)
178-8938.
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Labdapattogtatás, célba dobás és teke, többek között ezekben a ver-
senyszámokban mérhették össze ügyességüket és kitartásukat az aby-
limpia résztvevői. A programot július 23-án rendezte meg a Hegyalja Ka-
puja Mozgáskorlátozottak és Fogyatékkal Élők Egyesülete a Bekecsi Für-
dőkertben. Az eseményt főzőverseny is színesítette, ahol összesen 5 csa-
pat mérte össze tudását. A programot Nyiri Tibor, Szerencs város polgár-
mestere és Zvolenszki Sándorné, az egyesület elnöke nyitotta meg, akik
beszédükben kiemelték, hogy az évről évre megrendezésre kerülő össze-
jöveteleknek fontos szerepük van abban, hogy közelebb hozzák egymás-
hoz a különböző korosztályú és társadalmi helyzetben élőket. A verseny
továbbá hozzájárult egy aktívabb közösségi élet kialakulásához. Zvolensz-
ki Sándorné kiemelte, hogy az esemény a Tesco támogatásával valósult
meg. Az üzletlánc tavaly októberében tizedik alkalommal hirdette meg
az "Ön választ, mi segítünk" programját, melyben a vásárlók arról dönt-
hettek, melyik helyi közösség pályázata nyerjen. A tizedik fordulóban kö-
zel nyolcezer szavazattal térségünkben a Hegyalja Kapuja Mozgáskorlá-
tozottak és Fogyatékkal Élők Egyesülete „Fakanalat a kézbe! – Főzőver-
seny mozgáskorlátozottaknak” című pályázata nyert. Az üzletlánc
400.000 forinttal támogatta a rendezvényt. Az eseményt főzőverseny is színesítette.

FŐZŐvErsEnY és AbYlIMPIA

Az Erzsébet Táborok Európa legnagyobb szo-
ciális gyerektáboroztatási programja, amelyben
egész évben mára körülbelül 175-180 ezer rész-
vevővel tudnak zajlani, de nem csak a Balaton-
parton, hanem napközis táborokban is, Erdély-
ben is és országszerte. Városunkban is évek
óta töretlen a tábor népszerűsége, a Szerencsi
Művelődési Központ és Könyvtár ebben az év-
ben már hatodik alkalommal rendezett tábort
a nyári szünetben. Az intézmény négy turnusa
július 18-án kezdődött, ahová összesen 91 fő
általános iskolás gyermek jelentkezett – adott

tájékoztatást Tamásné Szabó Klára, a könyvtár
dolgozója. „A négy turnus ideje alatt minden
héten egy napon kirándulni indultunk. Két-két
alkalommal autóbusszal Tokajba és Rakamaz-
ra. Tokajban a Lepke- és ásványkiállítást tekin-
tettük meg, megcsodálhattuk a világ legna-
gyobb lepkéit és a legritkább ásványokat. Ra-
kamazon a Teknősház interaktív programján
vettünk részt, ahol betekintettünk a honfogla-
láskori magyarok életébe és régi korok küzdel-
meibe. Kirándulási cél volt még Boldogkőváral-
ja is, ahol a folyamatosan bővülő és felújított

vár várt bennünket” – mondta Tamásné Szabó
Klára. A rendelkezésre álló összegből napi
négyszeri bőséges étkezést valósítottak meg
és sok-sok programot. Az összetartozás jele-
ként az első napon Erzsébet-tábor logóval el-
látott sapkát kaptak a gyermekek. A szervezők
igyekeztek olyan programokban bővelkedő öt-
napos nyári kikapcsolódást összeállítani szá-
mukra, amely egyrészt élményekben gazdag,
másrészt plusz tudással ruházza fel őket. Egyik
kötelező eleme volt a tábornak, hogy a művé-
szeti nevelés és a kézművesség is helyet kapjon
a programok között. „Minden gyermek készít-
hetett egy kis állatfigurát dekorgumiból, illetve
dekupázs technikával díszített ajándéktárgyat,
amit ki is állítottunk a gyermekkönyvtárban.
Ezeket természetesen később haza is vihették
magukkal. A tábor záró napján aszfaltrajzver-
senyen mutathatták meg, hogy ki mit tud al-
kotni egy krétával, sőt textilre is rajzolhattak.
A záróprogram pedig habparty volt, hogy egy
kicsit lehűtsük magunkat. Fontos volt, hogy
odafigyeljünk az egészségünkre. Tettünk is
azért, hogy energikusak legyenek a lurkók. Az
egészséges életmódhoz kapcsolódó gyerekjó-
ga foglalkozást tartottunk a helyi oktató bevo-
násával” – tájékoztatta szerkesztőségünket Ta-
másné Szabó Klára. Összegzésként elmondha-
tó, hogy a gyermekek a változatos programok-
nak köszönhetően sok új és kellemes élmény-
nyel térhettek haza. Kitűnő hangulatban telt el
ez a négy hét, a visszajelzések szerint mindenki
nagyon jól érezte magát és barátságok is kö-
tődtek. A szervezők remélik, hogy minden
gyermeknek felejthetetlen élményt jelentett a
náluk töltött idő.

A táborban a gyerekek játékos formában gyakorolták a jógát. Fotó: magánarchívum.

ErZsébET Tábor A kÖnYvTárbAn
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A XXXI. ZEMPlénI FEsZTIvál

A XXXI. Zempléni Fesztivál és a Tokaj-Hegyaljai
Nyár keretén belül a jazz világ méltán híres kép-
viselője, a Benkó Dixieland Band (BDB) adott
koncertet városunkban augusztus 16-án este a
Rákóczi-vár színháztermében. A fellépést a BDB
az immár Máté Péter-díjas Szulák Andreával, a
kitűnő és igen sokoldalú énekesnő-színésznővel
együtt álmodta és valósította meg. A műsorban
olyan világslágerek hangzottak el, amelyek nép-
szerűsége sok évtizede töretlen, és amelyek a
jazz műfaját-világát népszerűsítik mind a mai
napig. Mindezt úgy tették, hogy a jazzrajongók
és a nem kimondottan jazzértő közönség is jól
érezhette magát. A nagy múltú együttes célja
a Benkó-hagyományok tiszteletben tartása és
ápolása – az együttes ebben a szellemben sze-
retné a közönséget a jövőben is szórakoztatni.
A koncertet a szerencsi közönség vastapssal ju-
talmazta. A Szerencsi Hírek szerkesztőségének
kérdéseire Szulák Andrea és Szalóky Béla, a
BDB trombitása válaszolt.

– Járt-e már Szeren-
csen? Hogy tetszik
Önnek a város?
Szulák Andrea: Igen
jártam már itt koráb-

ban, akkor is a Zempléni
Fesztivál keretén belül. Saj-

nos akkor is ilyen esős időjárás volt. A koncert
után hazafelé a tájban gyönyörködtem, valami
hihetetlenül szép volt, még a szivárvány is meg-
jelent. Szerintem ez az ország egyik legszebb
vidéke.
– Kedveli a szerencsi csokoládét?
Szulák Andrea: Ezt nem kérdezheti komolyan!
Én ezen nőttem fel. A macskanyelv az egyik
kedvencem. A szerencsi étcsokoládé ízvilága
szerintem semmihez sem hasonlítható, sokkal
jobban szeretem, mint bármelyik másik világ-
márkás édességet.
– A pandémia után lassan visszatér min-
den a régi kerékvágásba. Hogyan telt a
nyár? 
Szulák Andrea: Én nagyon szerencsés vagyok,
mert a koronavírus-járvány alatt is volt rengeteg
lehetőségem. Nyilván nem olyan sok, mint előt-
te, de pont annyi, hogy nem tört rám a mély
depresszió. Tavaly óta nagyon sok a feladatom,
az év végéig gyakorlatilag szünet nélkül dolgoz-
ni fogok. Épp tegnap jöttem meg a nyaralásból,
muszáj voltam egy kis időt magamra is szánni.
Ez a dolog szép része. A csúnyábbik oldala, a
szorongás, hogy azért mégiscsak itt dúl egy há-
ború a közvetlen közelünkben. Eléggé torokszo-
rítóak a rezsiárak, az üzemanyagárak. Kérdés,
hogy az emberek melyiket választják majd, hogy
télen befűtenek, vagy inkább eljönnek egy kon-

certre? Megmondom őszintén talán egy kicsivel
most jobban szorongok, mint a pandémia alatt,
mert akkor az ember bezárkózott az otthonába
és azt gondolta, hogy előbb-utóbb majd csak
vége, addig pedig megpróbál vigyázni magára.
Volt sok-sok óvintézkedés. De jelen pillanatban
most mit tudok tenni? Annyira magasan felet-
tem álló dolgok vannak most a világban, hogy
ettől most nagyon aggódom. Remélem, hogy a
Jóisten, aki eddig is itt volt mellettem továbbra
is fogja majd a kezemet és segít nekem. 
– A Benkó Dixieland Band a legrégebbi és

az egyik legnépszerűbb
magyar dzsesszegyüt-
tes. Mi a siker kul-
csa?
Szalóky Béla: Én azt
gondolom, hogy a BDB

alapítja Benkó Sándor,
aki ugye már lassan hét éve

távozott az élők sorából, nagyon érezte azt,
hogy mi kell a közönségnek. Mert neki volt egy
olyan „antennája”, amivel nagy biztonsággal
megtudta mondani, hogy milyen számnak és
hangszernek lesz sikere a közönség körében. Mi
nyilván megpróbáltuk tőle ezt ellesni, és én azt
hiszem, hogy ez hellyel közel sikerült is. A leg-
fontosabb, hogy folyamatosan figyeljük a ven-
dégek reflexióit.

vIláGsláGErEk DIXIElAnDbAn

Tokaj-Hegyalja és Zemplén legnagyobb kulturális fesztiválja – idén először
a Tokaj-hegyaljai Nyár rendezvénysorozatának részeként – augusztus 12-
től 10 napon át várta a látogatókat. A Zempléni Fesztivál a természeti kör-
nyezettel és a gyönyörű történelmi helyszínekkel harmonizáló összművészeti
rendezvény, ami immár több mint 30 éve nyújtja látogatóinak a felfedezés
örömét a felvonultatott különböző zenei műfajokban, színházi előadások és
kiállítások során. Az idei, több mint 50 programból álló rendezvénysorozat
magas színvonalú komolyzenei hangversenyekkel, színházi előadásokkal,
jazz koncertekkel, kirándulásokkal, kiállításokkal, családi és gasztronómiai
programokkal várta a helyi közönséget és az ország más vidékeiről érkező,
minőségi kikapcsolódásra vágyó vendégeket egyaránt. A Zempléni Fesztivál
programsorozata nem jöhetett volna létre a támogatók nélkül, többek között
Szerencs Város Önkormányzatának anyagi hozzájárulása nélkül. Városunk-
ban a programok többségét továbbra is a komolyzene műfajához tartozó
koncertek alkották, de hagyományosan erős volt a jazz kínálat is. A szerencsi
események Léphaft Pál kortárs délvidéki karikaturista művészeti kiállításával
kezdődött augusztus 13-án a Zempléni Múzeumban. A művész fél évszá-
zada készíti sajátos rajzait, amelyek a szórakoztatáson túl tanulságos, gú-

nyos, sokszor keserédes mondanivalót is a nézők elé tárnak. „Humor nélkül
halál az élet. Élet nélkül humor a halál. Ezért humoralizálni kell, merészen és
tiszteletlenül. Mindhalálig” – vallja mottójaként a művész. Ezt követően még
aznap este a Budafoki Dohnányi Zenekar szórakoztatta a közönséget. A
Zempléni Fesztivál két évvel ezelőtt hagyományteremtő szándékkal indította
útjára a Rákóczi-vár udvarán tartandó nyáresti szabadtéri hangversenyt. A
koncertet Hollerung Gábor, a fesztivál művészeti vezetője nyitotta meg, aki
a bécsi klasszicizmust méltatta. A zenekart az osztrák Guido Mancusi vezé-
nyelte, aki az említett korszakból, illetve a kora romantikus érából állította
össze az est műsorát. A szerencsi programok augusztus 15-én CHIAROSCU-
RO – kamarakoncerttel folytatódott a Kisboldogasszony római katolikus
templomban. Az est sztárfellépője Megyesi Schwartz Lúcia volt. A „chiaros-
curo” (ejtsd: kíáro-szkúro) a zenében a barokkhoz köthető kifejezés, jelen-
tése: fény-árnyék. A koncerten a 18. század gazdag itáliai, német egyházi
és világi muzsikái csendültek fel, amin keresztül bemutatták a zenei kifeje-
zőerő sokféleségét. A fesztivál szerencsi záró programja az augusztus 16-
án megtartott Benkó Dixieland Band jazz koncerttel zárult. A zenei estről
készített beszámolót és interjúkat az alábbi cikkünkben olvashatják.



A nemrég átadott új rekreációs parkban az elmúlt időszakban többször
is megrongálták az udvaron elhelyezett ivókutakat. Ismeretlen tettesek
két alkalommal is használhatatlanná tették a csapokat. A javításokat az
önkormányzat hamar elvégezte, azonban a randalírozók rövid időn belül
harmadjára is kárt okoztak, aminek a következtében folyamatosan folyt
a víz, ami nagyon drága kincs. A pazarlás megakadályozására, elzárták
az udvaron lévő vezetéket, a mosdókban azonban továbbra is vételez-
hető ivóvíz.

ronGálás
A rEkrEácIÓs PArkbAn

Az összes kültéri csapot elzárták.

hírekhírek MOZAIK16 SZERENCSI

Soha annyian nem neveztek még a 40. Lidl Balaton-átúszásra, mint ezen
a nyáron. Az esemény 3 távjára összesen 12 000 fő regisztrált. Jótékony-
ságban is rekord, összesen 5,5 millió forintnyi adomány gyűlt össze. A július
23-án megtartott eseményre 1073 településről és 43 országból érkeztek
úszók. A legidősebb induló mindkét nem esetén 85 éves volt és gyerekek
is szép számmal vettek részt a programon. Az átúszás nyitányaként reggel
7 órakor a teljes felnőtt és junior nyíltvízi úszóválogatott csobbant először
vízbe. A szerencsi résztvevők a Révfülöp-Balatonboglár 5,2 km-es szaka-
szát teljesítették. A Szerencs VSE úszó szakosztályából Kelecseny Fanni,
Kazsik Csenge, a súlyemelő szakosztályból pedig Kelecseny Róbert telje-
sítette a távot. További szerencsi átúszók: Kelecseny Ádám, Fige Bálint,
Fige Balázs, Fige Bertalan, Körömi László, Balázsfalvi József, Kazsik Sándor,
Galyas Zoltán, Csikai György, Ladinszki Levente és Rábainé Végh Anett.

sIkErEsEn áTÚsZTák 
A bAlATonT

INGATLANINGATLAN
Építkezők figyelmébe! Lakásépítés, felújítás, üz-
lethelyiségek teljes generálkivitelezése. Burkolás,

térkő, homlokzati szigetelés. Garanciával és számlával! Bővebb információ:
+36 (20) 440-8357.
Iroda kiadó! Szerencs központjában, a Rákóczi út 38 szám alatt a Groupama
Biztosító mögött az udvarban 12 négyzetméteres helyiség irodának kiadó.
Bérleti díj: 25.000 Ft/hó. Érdeklődni a +36/30-414-3699-es telefonszámon le-
het. 

VEGYESVEGYES
Vásárolok képeslapokat, kitüntetéseket (jelvényeket, kitűzőket), régi iratokat,
porcelánokat, fém-, papírpénzeket (akár ömlesztve), katonai dolgokat (kard,
szurony, egyenruha), képregényeket, festményeket, diafilmeket (mesefilme-
ket), régi játékokat. Hagyatékok, gyűjtemények azonnali, készpénzes felvá-
sárlása! Hívására házhoz megyek! Hívjon bizalommal! Tel.: +36 (30) 134-6205.

LakosságiLakossági

apróhirdetés

ÍTélET A kAlAUZT 
FEnYEGETŐ ÜGYébEn

MÁV-Start, illusztráció.

„Elbúcsúzom, de ott leszek, 
ahol a szél zúg, a Nap nevet,

Elbúcsúzom, de itt marad belőlem 
néhány pillanat”

Köszönetet mondunk 
mindazoknak, akik

URBÁN TIBORNÉ
és

URBÁN TIBOR
temetésén megjelentek, fájdalmunkban osztoztak.

A gyászoló család

Ítéletet hozott a bíróság annak a férfinak az ügyében, aki 2021 októbe-
rében egy Szerencs felé tartó vontra szállt fel menetjegy nélkül a miskolci
vasútállomáson. Az indulást követő kis idővel a sértett ellenőrizni kívánta
a vádlott jegyét, és annak hiánya miatt elkérte igazolványait a szükséges
iratok elkészítése miatt. A vádlott ekkor váratlanul ökölbe szorított kézzel
felállt és hadonászni kezdett: hangosan fenyegette a sértettet, aki tartva
a tettleges bántalmazás lehetőségétől, lemenekült a szerelvényről. A ter-
helt az előkészítő ülésen beismerte bűnösségét és lemondott a tárgya-
láshoz való jogáról. Őt a bíróság közfeladatot ellátó személy elleni erő-
szak bűntette miatt 2 év szabadságvesztésre és 2 év közügyektől eltil-
tásra ítélte. A döntéssel szemben a vádlott és védője fellebbezett, így
az nem jogerős.



Harminckettedik alkalommal rendezték meg au-
gusztus 18-21. között a Zempléni Kupa Sakkver-
senyt a Szerencsi Bocskai István Katolikus Gim-
názium aulájában. Az eseményre az ország min-
den részéről neveztek a sportolók. A megmé-
rettetés első napján Nyiri Tibor, Szerencs város
polgármestere és Gurály László András, a Sze-
rencs VSE Sakk Szakosztályának vezetője kö-
szöntötte a jelenlévőket. A város polgármestere
beszédében örömét fejezte ki, hogy a versenyen
a legkisebbektől a legtapasztaltabb játékosokig
minden korosztály képviseltette magát. Hang-
súlyozta: a mai felgyorsult világban, aki boldo-
gulni szeretne, annak nem árt, ha előre tud ter-

vezni és gondolkodni. A sakkban nem ritka, hogy
akár a következő harmadik, negyedik vagy ötö-
dik lépést is gondosan meg kell tervezni. Nyiri
Tibor szerint ez a képesség a mai világban szinte
már elengedhetetlen, ha valaki sikeres szeretne
lenni. Gurály László András beszédében hangsú-
lyozta, hogy egyik szeme sír a másik pedig ne-
vet. „Sír mert Balogh Imre, a szakosztály korábbi
vezetője a stafétabotot nekem adta át. Nagyon
szomorú, mert szerettem volna, ha még éveken
keresztül folytatja, de sajnos nem így alakult. En-
nek ellenére nagy lelkesedéssel és teljes erőbe-
dobással fogom végezni azt, amit ő elkezdett.
Nem fogjuk hagyni, hogy egy több mint harminc

éves múlttal rendelkező versenysorozat csak úgy
félbeszakadjon vagy a feledés homályába me-
rüljön” – nyomatékosította a vezető. Ezt köve-
tően Kristóf Péter, nemzetközi versenybíró és
Galkó Tibor, országos versenybíró ismertették a
szabályokat. Elmondták, hogy a rendezvény cél-
ja a versenyzési lehetőség biztosítása, FIDE ér-
tékszám szerzése (a Nemzetközi Sakkszövetség
1970-ben vezette be ezt a pontszámítási rend-
szert), játéklehetőség az utánpótlás számára, a
sakkbaráti kapcsolatok ápolása és a játék nép-
szerűsítése. A négynapos eseményre megköze-
lítőleg 80 játékos érkezett három kategóriába
sorolva. A leggyengébb C. mezőnyben harmadik
helyen 5 ponttal Zádori János (Hidasnémeti) vég-
zett. A második helyen 5,5 ponttal Tarr Balázs
(Jászberény), míg a csoport bajnoka szintén 5,5
ponttal dr. Porcza Antal Ottó (Szigetköz). A B.
csoportban harmadik lett 5 ponttal Landenber-
ger László (Hidasnémeti), második 5 ponttal Hor-
váth Péter (Miskolc), első helyen pedig 5,5 pont-
tal Gödöllei Zsombor (Jászberény) végzett. A
legjobb A. csoportban harmadik lett 5,5 ponttal
Farkas István (Kisújszállás), második 5,5 ponttal
Borsos Bogdán (Kazincbarcika), a kategória baj-
noka 6,5 ponttal az edelényi Pribelszky Bence,
FIDE mester. A Szerencs VSE legjobb játékosa az
A. csoportban 2 ponttal Nagy Zsolt lett, a B. ka-
tegóriában 4-4 ponttal Tóth Csaba és Tóth Má-
tyás. A részletes eredmény a chess-results.com
weboldalon megtekinthető.
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A Szerencsi Hírek július 1-ei lapszámában már beszámoltunk arról, hogy
a szerencsi fiatal kosárlabdázók a diákolimpia 4-es korcsoportban az or-
szágos döntőbe jutott. Hozzájuk hasonlóan a diákolimpia 3-as korcso-
portban is jó eredmények születtek. A Rákóczi Zsigmond Református Ál-
talános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Óvoda és Bölcsőde
csapata a 2021-2022 tanévben a körzeti versenyt megnyerve bejutott a
megyei döntőbe, ahol második helyezést értek el. „Meghívás alapján le-
hetőséget kaptunk arra, hogy a budapesti országos elődöntőben ját-

szunk, ahol négy csapatból a harmadikok lettünk” – mondta Nagy Lajos,
testnevelő tanár. Hasonlóan jól szerepeltek a Szerencs VSE U12-es játé-
kosai is, akik a regionális alapszakaszban csak egy gárdától kaptak ki.
Ebben a bajnokságban összesen 16 csapat volt. A kiváló teljesítménynek
köszönhetően az U12-esek feljutottak a nagyobb Észak-Magyarországi
csoportba, ahol harmadik helyezést értek el. A jó eredményért a csapatot
meghívták a június 10-12. között megtartott országos kosárlabda jam-
boree-ra, amit Sopronban rendeztek meg, összesen 32 csapat részvéte-
lével. „Nagyon színvonalas és jó körülmények között sportolhattunk.
Olyan arénában játszottunk, ahol a nemzetközi mérkőzések is vannak,
ez óriási élmény volt a gyerekeknek. A szerencsiek ezen a sportesemé-
nyen is kiváló teljesítmény nyújtottak, büszke vagyok rájuk” – tájékoztatta
szerkesztőségünket Nagy Lajos, szakosztályvezető.

XXXII. ZEMPlén kUPA sAkkvErsEnY

JÓl sZErEPElTEk A kosArAsok

A Rákóczi iskola kosárlabdacsapata. Szerencs VSE U12-es kosárlabdacsapata.



kos: III. 21. – Iv. 20.
A szeptember sok bátorságot és ener-
giát hoz a Kos életébe. Most nem fog

aggódni semmiért, minden simábban fog
menni. A kapcsolatok erősítésében is nagyon si-
keres lesz ebben az időszakban.

bika: Iv. 21. – v. 20.
Most a Bikák depressziósnak és moti-
válatlannak érezhetik magukat. Ez az

év kimerítő volt, és úgy tűnik, január óta
egy örökkévalóság telt el. Ezek a negatív érzések
hatással lehetnek az élete minden aspektusára.

Ikrek: v. 21. – vI. 21. 
Az Ikrek sok stresszel néznek szembe
ebben az időszakban, ami kapkodásba

fog átcsapni, amikor már nem élvez sem-
mit. Ezért jobb, ha ebben az időszakban nem kezd
bele szellemileg megterhelő tevékenységekbe.

rák: vI. 22. – vII. 22.
Szeptember lesz az a hónap, amikor a
Rák úgy érzi, hogy kapcsolatban kell

lennie valakivel, akár a közeli barátaival,
akár a párjával. Vágyni fog egy ölelésre, közelségre
és a megnyugvásra, hogy szeretik.

oroszlán: vII. 23. – vIII. 23.
A közelgő tanévkezdés nagyon nyu-
godt lesz Oroszlán számára. Ebben a

hónapban felfedez egy olyan zenei tehet-
séget, amelyet mindenképpen el kell kezdenie fej-
leszteni, iratkozzon be egy zenei tanfolyamra.

szűz: vIII. 24. – IX. 23. 
A Nap hatásának köszönhetően a Szűz
nagyon vendégszerető és nagylelkű

lesz. Amikor valaki segítséget kér, habozás
nélkül megteszi. Még az önkéntességért vagy a
véradásért miatt is eltöltheti az elégedettség.

Mérleg: IX. 24. – X. 23. 
A szeptember energikus hónap lesz a
Mérleg számára. Szükségét fogja érez-

ni az otthoni környezet megváltoztatására,
ezért lelkesedéssel fog neki a lakásfelújításnak
vagy legalább egy nagytakarítást fog végezni.

skorpió: X. 23. – XI. 22.
A szeptember egyáltalán nem lesz
zökkenőmentes, és lehet, hogy foglal-

koznia kell belső dilemmájával. Egyrészt hi-
deg szívű lehet, másrészt pedig túlságosan ro-
mantikus.

nyilas: XI. 23. – XII. 21.
A Nyilasok életük néhány területén ra-
gyognak majd, különösen a sporttevé-

kenységeik terén. Főleg csoportos tevé-
kenységekben tudja majd kamatoztatni a benne
rejlő lehetőségeket.

bak: XII. 22. – I. 20.
Szeptember folyamán rengeteg mun-
ka és feladat halmozódik fel. A hónap

elején a figyelmetlenség veszi át az ural-
mat. Az időbeosztása elég rossz lesz, és a legtöbb
dolgot nem fogja megtenni, amit eltervezett.

vízöntő: I. 21. – II.19.
Szeptemberben remekül érzi majd ma-
gát. Olyan fitt lesz, mint újkorában, és

a betegségek és a megfázások nem fog-
nak zavart kelteni. Kiváló formában lesz, ezért
nem szabad megpihenni most.

Halak: II. 20. – III. 20.
Az időjárás változásai és a feladatok
száma negatívan befolyásolja Önt, és

stresszesnek érzi magát; még hajlamos le-
het bizonyos depressziós állapotokra is. Feladata
a lelki harmónia elérése.

szerencsi Hírek 2022. szeptemberi horoszkóp

Erdélyi József István király című verséből idé-
zünk: „Egy testté forrt egy fő alatt / a hét, a
nyolctörzsű magyar / s népet nemzettel egye-
sített / …”
VÍZSZINTES: 1. … Majoli; visszavonult horvát teni-
szezőnő. 4. Képzőművészeti alkotás. 11. Berettyó-
újfalu közelében lakik. 13. Dorgálás, korholás. 14.
Ütőszín a kártyában. 15. Talajt forgató, népiesen. 16.
Becézett Valér. 17. Elzácska. 18. Nem működik az
óra. 19. Zeneszerző, gordonkaművész (Géza; 1841-
1913). 22. Gyűrű, latinul. 23. Lárma, ricsaj. 25. Hiva-
talos okmány. 26. … Cutugno; olasz énekes. 27. Van
hajléka, él valahol. 29. Letétbe helyezett tárgy. 30.
Türk nyelvű lovasnomád nép volt; úzok. 32. A lakás-
ában. 33. Hivatásos testgyúró. 34. Habzó szeszes
ital, régiesen.
FÜGGŐLEGES: 1. Az idézet folytatása. 2. Község
Bonyhádtól 11 km-re. 3. Harmonikus, logikus (művé-
szi jelleg), a művészetek ógörög istenének nevéből
képzett szóval. 5. Az arzén vegyjele. 6. Kvártély. 7.
Bírságot megállapít. 8. NAV-dokumentum. 9. Zöty-
köl. 10. Nyelves puszi! 12. Imre, becézve. 17. Megér-
kezik valahová. 19. Nyílászáróval felszerel. 20. …
France; Nobel-díjas francia író. 21. Főzésre használt
hántolt búza. 24. Nehézfém. 26. Esetleg. 28. Osz-
mán-török tiszti rang. 31. Szikladarab.

EFEMER

Előző rejtvényünk megfejtése: „Feléd csücsöríti az illatos málnakóró”. A szerencsés nyertes: Karacs Gábor. Megfejtőnk 1 db csokoládé
csomagot kap ajándékba. A nyeremény átvehető a Szerencsi Polgármesteri Hivatal ügyfélszolgálatán. A fenti rejtvény megfejtését szeptember
22-ig postázzák címünkre (3900 Szerencs, Rákóczi út 89.) vagy adják le a Szerencsi Polgármesteri Hivatal ügyfélszolgálatán. A keresztrejtvény
helyes megfejtői között 1 db 3.000 forint értékű csokoládé csomagot sorsolunk ki.

SZERENCSI hírekhírek SZABADIDŐ18

kErEsZTrEJTvénY



HIRDETÉS SZERENCSI hírekhírek 19



N
é
v

a
d

ó
já

n
a

k
 á

ll
ít

o
tt

 s
zo

b
ro

t 
O

n
d

. 
A

 m
e
ll

sz
o

b
o

r 
le

le
p

le
zé

sé
t 

k
ö

v
e
tő

e
n

 „
O

n
d

v
e
zé

r 
n

ap
ja

” 
e
ln

e
v

e
zé

ss
e
l 

ta
rt

o
tt

a
k

 
k

u
lt

u
rá

li
s 

é
s 

sp
o

rt
p

ro
g

ra
m

o
k

a
t.

 
c

ik
k

ü
n

k
 a

 7
. 

o
ld

a
lo

n
 o

lv
a

sh
a

tó
.


