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Az aradi vértanúkra, vala-
mint az 1956-os forrada-
lom és szabadságharc tör-
ténelmi eseményeire em-
lékeztek városszerte. A
cikkünk a 4. oldalon olvas-
ható.
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Városunkban látogatott
október 12-én dr. Ternyák
Csaba, egri érsek, aki a
szentmisét követően meg-
áldotta az új parókiát és
letette a katolikus óvoda
alapkövét. Cikkünk a 8. ol-
dalon olvasható.

Az új piac november 6-án megnyitja kapuit. 



Benedek Elek, a nagy mesemondó születésnap-
ján, szeptember 30-án ünneplik a Magyar Nép-
mese Napját. Első ízben 2005-ben rendezték
meg. A nap célja, hogy a könyvtárosok, az óvó-
nők, a pedagógusok és a mesével foglalkozó
szakemberek, valamint a meseszerető gyerekek
és felnőttek ezen a napon megkülönböztetett
tisztelettel forduljanak mind a magyar, mind más
népek meséi felé. Ezen alkalomból a Szerencsi
Művelődési Központ és Könyvtár, szeptember
27-29-e között több turnusban fogadta a Szeren-
csi Óvoda és Bölcsőde, Gyárkerti, illetve a Nap-
sugár óvodaépület összes csöppséget. Meczóné
Reviczki Beáta könyvtáros a gyermekeknek Be-
nedek Elek-től a Csillagszemű Juhász történetét
olvasta fel papírszínház-mese formában. Ezt kö-
vetően az óvodások színeztek, kirakósokat ol-
dottak meg, s önfeledten játszottak a könyvtár-
ban. Meczóné Reviczki Beáta felhívja a szülők fi-
gyelmét, hogy nem feltétlenül szükséges meg-
venni – a néha méregdrága – mesekönyveket.
A gyermekkönyvtárat Szerencsen az elmúlt év-
ben teljesen felújították, rengeteg meséskönyvet
kilehet kölcsönözni, akár több hétre is. A mese-

hallgatás és meseolvasás személyiségformáló ha-
tással rendelkezik. A fejlődéslélektannal foglal-
kozó szakértők szerint a mesék a kisgyermekek
értelmi és érzelmi fejlődése szempontjából is ki-
emelkedő jelentőséggel bírnak, hiszen hozzájá-
rulnak a képi szimbolikus világ kialakulásához és

további fejlődéséhez. Pedagógusok tapasztalatai
szerint azok a gyerekek, akiknek mesélnek ott-
hon, élénkebb fantáziával és jobb rajzkészséggel
rendelkeznek. Emellett a mesék segítenek korán
megkülönböztetni a jót a rossztól, az igazságost
az igazságtalantól, a helyest a helytelentől.

A Szerencsi Művelődési Központ és Könyvtár
kiállítást szervezett a Népi Díszítőművészeti
Szakkör, a Szerencsi Patchwork Klub és Kóra Ju-
dit ötvös, a könyvtár dolgozója alkotásaiból. A
szeptember 30-i megnyitón beszédet mondott
Nyiri Tibor, Szerencs polgármestere, aki örömét
fejezte ki, hogy vannak még olyan emberek és
közösségek, akik nem hagyják feledésbe merül-
ni a régi hagyományokat, mesterségeket. A
népművészet fogalma rendkívül összetett,
ugyanis beletartozik a parasztság épített kör-
nyezete, a lakberendezés, az öltözködés és a dí-

szített tárgyak – amelyeket olykor szimbolikus
szokások, rítusok, ünnepek alkalmával használ-
tak. A magyar népművészet páratlan gazdag-
ságában és sokszínűségében. A közös tárlatra
sokan voltak kíváncsiak, a Rákóczi-vár árkádos
terme csaknem teljesen megtelt. A megjelentek
gyönyörű hímzéseket, foltvarrásokat és éksze-
reket csodálhattak meg. A Szerencsi Népi Díszí-
tőművészeti Szakkör 1964-ben alakult. Bodnár
Lászlóné, a szakkör vezetője elmondta, hogy
vannak olyan kiállított darabok, amelyek közel
egy évig készültek. A vezető kiemelte az úri
hímzéseket, amik történelmi szempontból leg-
alább annyira fontosak mint a kalocsai vagy a
matyó. Az úri hímzéseket sokan, mint régi ma-
gyar hímzések néven ismerik, azonban jellem-
zőik közösek: a textíliák ornamentikája rendkí-
vül gazdag, kifejezésmódja sokrétű, érzelmi és
lelki kivetítődése mélyreható. A magyar hímzés
kezdete történészek szerint egészen István ki-
rály idejére nyúlik vissza, felesége, Gizella király-
né már hímző műhelyt tartott fenn. A főúri ház-
aknál, a lányok, asszonyok legfontosabb mun-
kája a hímzés volt.

A Szerencsi Kóborkák Állatvédő Alapítványnak
adományoztak a Bocskai István Katolikus Gim-
názium tanulói közel másfél mázsa állateledelt,
amit október 8-án adtak át az intézmény aulá-
jában. Az iskola diákjai az utóbbi időben folya-
matosan gyűjtöttek a nemes célra, amit az ala-
pítvány nevében Kormos Enikő vett át. Az ál-
lateledelek mellett pénzbeli támogatással is se-
gítették a civil szerveztet, amit Jakab Tamás, az
iskola igazgatója nyújtott át. Az osztályok kre-
atív megoldásokkal madáretetőket is készítet-
tek újrahasznosított anyagokból.
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TÁMOGATÁS
A KÓBORKÁKNAK

A gimnázium diákjai minden éven támogat-
ják az alapítvány működését.

Kóra Judit, ötvös impozáns ékszereket készített.

Az óvodások érdeklődéssel figyelték a mesélőt.

A MAGYAR NÉPMESE VILÁGNAPJA

KÖZÉPPONTBAN
A NÉPMŰVÉSZET
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A Szerencsi Hírek korábbi lapszámaiban folyamatosan tájékoztatást ad-
tunk a piac felújítási munkálatairól. Örömmel értesítjük kedves olvasóinkat,
hogy a piactér felújítása teljesen elkészült. Szerencs Város Önkormányzata
október 7-én közös konzultációra és bejárásra hívta a felújított piac leendő
árusait és az érdeklődő lakosságot. Az eseményen Nyiri Tibor, Szerencs
város polgármestere rövid tájékoztatót tartott az elvégzett munkáról. El-
hangzott, hogy az üzemeltető a Szerencsi Városgazda Nonprofit Kft. 2022.
január 1-ig „próbaüzemben” fogja működtetni a piacot. Ez az idő bősé-
gesen elegendő lesz arra, hogy a kialakuljon egy bejáratott rendszer. Nyiri
Tibor, Szerencs város polgármestere hangsúlyozta, hogy a próbaidő alatt
biztosan nem lesz áremelkedés a bérleti díjak tekintetében. A konzultáció
végén a jelenlévők egyöntetűen megszavazták, hogy a Halottak napjáig
– azaz november 2-ig – ne költözzenek el az ideiglenes piacról, mert a
virágárusoknak ez problémát okozna. A polgármester kérésünkre elmond-
ta, hogy már folyamatban van a kamerarendszer kiépítése, amit eredetileg
a pályázat nem tartalmazott. Az optikai megfigyelők telepítését az ön-
kormányzat saját forrásból finanszírozza. Nyiri Tibor úgy fogalmazott: „a
piac közös érték, amit meg kell óvni a rongálóktól” – mondta a polgár-
mester. Éppen ezért a belső, fedett piactér kapuit nyitni és zárni fogják.

Az árusítóhely – hétfő kivételével – naponta várja majd az árusokat és a
vásárlókat. A nyári időszakban (április 1. – szeptember 30.) 5-12 óráig, a
téli időszakban (október 1. – március 31.) 6-12 óráig. A helyhasználat napi
helyjeggyel vagy bérbeadással engedélyezhető. Akik folyamatosan ugyan-
azon a helyen kívánnak árusítan kibérelhetik az állást. A vásárcsarnokba
ebet bevinni tilos! A vásár és a piac rendjére vonatkozó szabályok meg-
tartásának ellenőrzését az üzemeltető által megbízott ember fogja vé-
gezni. A fentebb említett szabályok csupán töredékei az üzemeltetési sza-
bályzatnak, a teljes lista elérhető a város honlapján (szerencs.hu) az ön-
kormányzati hirdetmények menüpont alatt. A felújított piacon a belső fe-
dett elárusító helyen összesen tizenkettő üzlethelyiséget alakítottak ki, a
külső térkővel felújított területen hatvan árusnak biztosítanak helyet. A
bejáratnál található bástyában teázót, kávézót vagy büfét terveznek, amit
szeretnének vállalkozónak kiadni üzemeltetésre. Miután a Borsod-Abaúj-
Zemplén Megyei Kormányhivatal 2021. október 14-én végleges jelleggel
megadta az átépített, bővített városi piac használatbavételi engedélyét,
így november 6-án a Kisvásártérre várják az eladók a vásárlókat.

ELKÉSZÜLT AZ ÚJ PIAC

Közel 130 hazai múzeum több mint 600 féle különböző programmal,
összesen közel 1200 eseménnyel várja országszerte a kicsiket és nagyo-
kat a szeptember 27. és november 11. között zajló 16. Múzeumok Őszi
Fesztiválján. A „Múzeumi harmónia” mottót viselő rendezvénysorozat
a múzeumok testet-lelket-szellemet harmonizáló szerepére kívánja fel-

hívni a figyelmet. A sokszínű programkínálat bemutatja, hogyan járul-
hatnak hozzá a múzeumok az egészség megőrzéséhez, vagy épp a rek-
reációhoz. A rendezvénysorozat kiemelt tematikája idén a „Többszóla-
mú múzeum” címet kapta, mely a múzeumok sokoldalúságára hívja fel
a figyelmet, többek között a testi-szellemi-lelki megújulás fellegváraként
bemutatva az intézményeket. A fesztivál másik újdonsága a ’Tiétek is a
múzeum”, mellyel a koronavírus-járvány ideje alatt a frontvonalban
helyt állók részére szeretnék kifejezni a múzeumok köszönetünket. A
vidéki programok sokszínűségének bemutatására Szerencs és Tokaj úti
céllal október 20-án, sajtótúrát szervezet a Magyar Turisztikai Ügynök-
ség és a Múzeumok Őszi Fesztiválját szervező Szabadtéri Néprajzi Mú-
zeum – Múzeumi Oktatási és Módszertani Központ. A sajtó képviselőit
a Turisztikai Központban Nyiri Tibor polgármester köszöntötte, aki rö-
viden Szerencs történelmi jelentőségéről mesélt. A polgármester kie-
melte a csokoládégyártást, a városfejlesztési pályázatokat és a turiszti-
kai beruházásokat. A Magyar Turisztikai Ügynökség (továbbiakban MTÜ)
részéről Fazekas Márta programigazgató kiemelte, hogy az MTÜ célja
minél több hazai és külföldi turistával megismertetni a magyar kultúrát,
hagyományokat, értékeket. Majoros Judit a Zempléni Múzeum igazga-
tója rövid előadásában a Rákóczi család és a múzeum állandó kiállításait
mutatta be az újságíróknak. A teljes programsorozat megtekinthető az
oszifesztival.hu weboldalon.

SZERENCS JÓ HÍRÉT VITTÉK

Nyiri Tibor polgármester a konzultáción válaszolt a feltett kérdésekre. 

Nyiri Tibor polgármester a konzultáción válaszolt a feltett kérdésekre. 

Az újságírók a Zempléni Múzeum kiállításaival ismerkedtek.
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Az 1848-49-es szabadságharc leverését követő megtorlásra, s az áldo-
zatokra, az október 6-án, Aradon kivégzett tizenhárom főtisztre, s Batt-
hyány Lajosra, az első felelős magyar miniszterelnökre emlékeztek Sze-
rencsen. Az október 6-án a Kossuth téren megtartott eseményen Cse-
joszki Szabolcs görögkatolikus parókus osztotta meg gondolatait. – A
tábornokok összefogtak egy hazát, mellettük állt a nép és a katonaság.
Nem akartak mást csak igazságot az országnak. A nemzeti önrendelke-
zés megteremtéséért harcoltak. A szabad Magyarországért küzdöttek,
ezért soha nem szabad felednünk az 1848-49-es eseményeket. Az atya
hozzátette: ezen a napon nem csak emlékezünk, hanem ünneplünk is.
Az életüket áldozó hősük ugyanis örökké fognak élni, akik így jövőt és
útmutatást mutatnak majd a következő generációnak is – mondta a pa-
rókus. A beszédet követen Szerencsi Rákóczi Zsigmond Református Két
Tanítási Nyelvű Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola diákjainak
az alkalomra készített műsora következett. Ezt követően az önkormány-
zat, intézmények, politikai pártok és a civil szervezetek képviselői helyez-
tek el koszorút a vértanúk kopjafájánál. Az ünnepi megemlékezés az Arad
utcai emléktáblánál ért véget, ahol szintén elhelyezték a kegyelet virágait.
A kormány még 2001-ben nyilvánította a magyar nemzet gyásznapjává
október 6-át, amikor az 1848-49-es forradalom és szabadságharc leve-
rése után Aradon kivégzett 13 vértanúra – Aulich Lajosra, Damjanich Já-
nosra, Dessewffy Arisztidra, Kiss Ernőre, Knézich Károlyra, Láhner (Lah-

ner) Györgyre, Lázár Vilmosra, Leiningen-Westerburg Károlyra, Nagysán-
dor Józsefre, Poeltenberg Ernőre, Schweidel Józsefre, Török Ignácra, Vé-
csey Károlyra –, valamint aznap Pesten kivégzett gróf Batthyány Lajosra,
Magyarország első független, felelős kormányának miniszterelnökére
emlékeznek.

A jelenlévők elhelyezték a kopjafáknál az emlékezés koszorúit és mécse-
seit.

Az 1956-os forradalom és szabadságharcra emlékeztek városszerte. A
reggeli órákban október 22-én a Bocskai István Katolikus Gimnázium di-
ákjai a Tatay Zoltán Ifjúsági Sporttelepen, a névadó emléktáblájánál em-
lékeztek a múlt eseményeire. A gimnázium diákjai részéről: Pozsonyi Pet-
ra, Plaszkó Kamilla és Tóth Petra verses énekes műsort adtak elő, majd
az önkormányzat és a gimnázium képviselői elhelyezték az emlékezés
koszorúit. A megemlékezés a Jókai úton lévő emléktáblánál folytatódott,
ahol a Bolyai János Katolikus Általános Iskola diákjai és pedagógusai vol-
tak jelen. Elhangzott, hogy a szerencsi Tatay Zoltán, fiatal állatorvostan
hallgató a forradalom alatt példát mutatott önzetlenségből és önfelál-
dozásból, hiszen a sebesültek mentése közben érte a halálos lövés. Az
iskola részéről Szabó Lili Jobbágy Károly: Felkelt a nép című versét sza-
valta el. A délelőtti megemlékezések Nagy Imre egykori miniszterelnök
mellszobránál ért véget. Itt a Szerencsi Szakképzési Centrum Műszaki és
Szolgáltatási Technikum és Szakképző Iskola diákjainak műsora követke-
zett, akik felelevenítették a múlt eseményeit. Délután Nyiri Tibor, Szerencs
város polgármestere a Kossuth téren köszöntötte a megjelenteket. Be-

szédében elmondta a magyarok 1956-ban az egész világ tiszteletét ki-
vívták azzal, hogy a világ egyik legerősebb országának vezetése és had-
serege ellen fellázadtak. 1956. október 24-én Georgij Zsukov szovjet tá-
bornagy parancsára Budapesten dübörögni kezdtek a szovjet tankok. A
magyar hazafiak a túlerővel szemben mégis hősiesen küzdöttek. „A ha-
zaszeret olyan erős volt bennük, hogy akár puszta kézzel is küzdöttek
volna az elnyomók ellen. Ezért nekünk soha nem szabad elfelejtenünk
őket, emlékeznünk kell rájuk” – mondta a polgármester. A beszédet kö-
vetően a Hegyalja Pedagógus kórus tagjai, az alkalomhoz illő dalokat
énekeltek. Végül a térség országgyűlési képviselője, az önkormányzat,
intézmények, civil szervezetek és politikai pártok képviselői helyezték el
az emlékezés koszorúit. A megemlékezés ezután a Rákóczi-vár színház-
termében folytatódott. A szónok, Koncz Zsófia, országgyűlési képviselő
arra hívta fel a figyelmet, hogy az ’56-os eseményekre méltán lehet büsz-
ke mindenki, hiszen az elnyomó rendszer ellen, a megszállt nemzetek kö-
zül, elsőként lázadtak fel a magyarok. Ezt követően átadták az 1956-os
áldozatvállalásért kitüntetést Jávorkai Jánosnak. Az október 22-ei meg-
emlékezések végét a Nyolckor Színház tagjai „Egmont-nyitány” című elő-
adása zárta. A következő nap október 23-án Ifj. Tatay Zoltánra és Oleár
Istvánra emlékeztek a szerencsi temetőben. A sírhelynél Nagy József osz-
totta meg a gondolatait, aki aktívan részt vett a helyi és környékbeli ’56-
os forradalmi tevékenységekben. Elcsukló hangon méltatta ifj. Tatay Zol-
tánt, akit személyesen ismert. Kiemelkedő és rendkívül karizmatikus
egyéniségnek jellemezte, akinek a lelkében kiolthatatlan láng éget a ha-
zája iránt. Az állatorvostan-hallgató 1956. október 24-én életét áldozta
egy ismeretlen súlyosan sérült, honfitársa megmentésekor. A beszédet
követően Estók István, református lelkipásztor közös imára hívta az em-
lékezőket. Szerencs Város Önkormányzata képviseletében Nyiri Tibor pol-
gármester, Szabó István alpolgármester és a 792.sz. Bocskai István Cser-
készcsapat megjelent tagjai helyezték el a megemlékezés koszorúit. A
szabadságharc során a szerencsi származású Oleár Istvánt is súlyos lövés
érte, életét már nem tudták megmenteni. Sírhelyére az önkormányzat
szintén koszorút helyezett el.

Az önkormányzati képviselők tisztelegtek a forradalom előtt.

AZ ARADI VÉRTANÚKRA EMLÉKEZTEK

TISZTELET AZ '56-OS HŐSÖKNEK
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Az elmúlt kilenc esztendőben az Európai Unió által biztosított támogatásból
és a hazai pénzügyi forrásból, több mint hétmilliárd forint ráfordítással va-
lósult meg Borsod-Abaúj-Zemplén Megye közel nyolcvan településén –
köztük Szerencsen – az ivóvízminőség javító projekt, amelynek köszön-
hetően biztosított az élvezhető és egészséges ivóvíz az itt élőknek. A nagy
értékű fejlesztések keretében elöregedett azbesztcement, elsősorban táv-
vezetékeket cseréltek. Városunkban közel 7 kilométeren történt meg a re-
konstrukció, többet között a Rákóczi úton, annak a felújítását megelőzően.
A munka folytatásaként készítette el a szolgáltató Borsodvíz Zrt. a 2022-
2036 közötti időszakra szóló, úgynevezett „Gördülő Fejlesztési Tervet”
(GTM), amely a következő közel 14 évre szóló terveket foglalja magába. A
GTM célja, hogy biztosítsa a víziközmű-vagyon megfelelő színvonalú mű-
szaki állapotán keresztül a víziközmű-szolgáltatás folyamatos és költség-
hatékony működtetését. Szerencs Város Önkormányzata a dokumentumot
legutóbbi ülésén jóváhagyta. Az okmány nagyságára való tekintettel nem
közöljük az okmány teljes tartalmát, a részletek a város honlapján (sze-
rencs.hu) bárki számára elérhető. „A képviselőkkel közösen fontos felada-
tunknak tartjuk, hogy településünk utcáiban folyamatos legyen az elöre-
gedett ivóvíz vezetékek cseréje, mert ezzel garantálható a szolgáltatás biz-
tonsága, a hálózati veszteség csökkentése (takarékosság) és ez is egyik
feltétele az útjaink, járdáink rendbe tételének, hiszen elkerülhetők a cső-
törések miatti felbontások. A fenti kereteken túl a szolgáltatóval egyeztetve
megragadunk minden más támogatási lehetőséget, aminek köszönhetően
az elmúlt esztendőben a Dózsa György utcában történt meg a szennyvíz-
hálózat rekonstrukciója, gépészeti korszerűsítés és új átemelő rendszer ki-

építése, míg az idei évben a Pozsonyi utcában kezdtek hozzá 700 méter
ivóvízvezeték cseréjéhez” – nyilatkozta Nyiri Tibor, Szerencs város polgár-
mestere. A polgármester hozzátette: a Dózsa György utcánál található víz-
vezetékrendszer az egyik legrégebbi városunkban, ráadásul igen mélyen
található a föld alatt. Állandó javítása az üzemeltetőnek nem volt gazda-
ságos. Szerkesztőségünk ottjártakor már közel 350 méter elkészült, a köz-
terület helyreállítását is rövidesen elvégzi a kivitelező, majd a maradék sza-
kaszon jövőre folytatódik az építkezés. A vízvezetékcserének köszönhetően
Szerencsen egy újabb területen válik biztonságosabbá és egészségesebbé
az ivóvíz ellátás.

Közel 700 méteren cserélik az öreg vezetéket.

AZ IVÓVÍZ SZOLGÁLTATÁS BIZTONSÁGÁÉRT

Szerencs Város Önkormányzata tavaly döntött arról, hogy értékesít a Lidl
áruház szomszédságában található, a tulajdonában lévő földterületből egy
hektárnyit. A versenytárgyalást követően a vevő közel bruttó 51 millió fo-
rintot fizetett a helyért. A tervek szerint a Pepco Hungary Kft. – ami gyer-
mek, női- és férfi ruházatot, valamint lakásdekorációs termékeket forgalmaz
– áruházat épít, továbbá a Rossmann drogéria átköltözik a belvárosból és
a közelben lévő nemzeti dohánybolttal közösen helyet kap majd a felépült
ingatlanban. A Pepco Lengyelország kiskereskedelmi üzlethálózat 2004-
ben indult el a dél-afrikai Pepkor befektetési holding támogatásával. A tár-
saság 1965 óta működik a kiskereskedelmi ágazatban, jelenleg 30000 mun-
kavállalót foglalkoztat több mint 3000 általa irányított üzletben Európában,
Afrikában és Ausztráliában. A Pepco egy évvel később 2015-ben szinte ész-
revétlenül tört be a magyar diszkontpiacra. – A világörökségi helyszínre
érvényes, az átlagosnál szigorúbb eljárás miatt a tervezés hosszabb időt
vett igénybe, azonban már megérkezett a jogerős építési engedély, így a
napokban a kivitelező megkezdte a munkát, ami a várhatóan a jövő év ta-

vaszáig tart – mondta el érdeklődésünkre Nyiri Tibor, Szerencs város pol-
gármestere. Az áruházlánc építését sokan örömmel fogadták, ám akadtak
olyanok is, akik más szempontok alapján fogalmazták meg véleményüket.
– Az elmúlt több mint tíz esztendőben a helyiek által is Vörösmarty-Dél
néven ismert önkormányzati területre nem találtunk befektetőket. Most
azonban úgy tűnik, hogy sikerült megtörni ezt a folyamatot. Bár a plázastop
törvény, a pandémia és a világörökségi területre vonatkozó szigorú előírá-
sok nehezítették ezt a munkát. Az általános rendezési terv és az építési
szabályzat központi vegyes terültként jelöli meg az építkezés helyszínét,
ahol kereskedelmi-, vendéglátó-, szálláshely-, szórakoztató közösségi épü-
letek, sportlétesítményeket, egyházi, oktatási, egészségügyi és szociális cé-
lokat szolgáló építmények helyezhetők el, de például nagyobb alapterületű
áruház (üzemanyagtöltő állomás, parkolóház stb.) nem létesíthető – nyi-
latkozta a város első embere. Az agglomerációban Szerencs egyfajta ke-
reskedelmi központ. A környéken élő közel ötvenezer ember a visszajelzé-
sek alapján, elsődlegesen az áruházak miatt jön városunkba. A szerencsiek
is már biztosan tapasztalták, hogy néha alig lehet szabad helyet találni az
áruházak parkolóiban. Az új üzlettel tovább erősödik a város kereskede-
lemben betöltött központi szerepe, bővül a foglalkoztatottság és az ön-
kormányzat költségvetésébe is több adóforintokkal számolhat. A polgár-
mester elmondta, a kormány a régióra 150 milliárd forintot fordít, hogy Bu-
dapest és a Balaton után Tokaj-Hegyalja legyen a külföldi és hazai turisták
célpontja. – A célunk az, hogy Hegyalja Kapujában megálljanak a vendégek,
akár a bevásárlás miatt, majd picit tovább haladva Világörökségi Kapuzat-
nál kialakítás alatt lévő rendezvénytéren kínáljunk folyamatosan látnivaló-
kat, vendéglátást (kávét, süteményt, csokoládét, Tokaji bort stb.), a kilátóból
csodálatos panorámát Zemplénre. Lehet, hogy az érdeklődés felkeltése
után a turisták kedvet kapnak és a gumikerekű kisvonatra ülve bemutat-
hatjuk nekik épülő városunk nevezetességeit, megismerik szépségét, gaz-
dagodó turisztikai kínálatát – mondta a polgármester.

ÉPÍTKEZÉS A VÁROS HATÁRÁBAN

Az új áruházzal tovább növekszik a város kereskedelmi szerepe.



Hálaadó szentmisével vette kezdetét október
11-én a Bolyai János Katolikus Általános Iskola
ünnepség sorozata, hiszen az intézmény immár
tíz éve az Egri Főegyházmegye fenntartásában
működik. Excellenciás és Főtisztelendő Ternyák
Csaba egri érsek által celebrált szertartás pré-
dikációjában főtisztelendő atya kiemelte a hi-
vatások fontosságát: „Isten dinamizmussal sze-
ret bennünket, nem önmagáról szól, azokat ál-
lítja a figyelem középpontjába, akiket szeret:
bennünket. Ha mi Isten nyájához tartozunk, ne-
künk is így kell szeretnünk azokat, akiket ránk
bízott, édesanyaként, édesapaként, igazgató-
ként, polgármesterként, papként, ministráns-
ként, bármilyen felelős tisztségben. Ezek által
szebb és jobb lesz a világ, ezért vállalta el a Fő-
egyházmegye az iskolai és óvodai szolgálatot,
hogy minél többen megismerjék Isten szerete-
tét, s Péter apostol nyomán kimondjuk: Te min-
dent, tudsz, azt is tudod, hogy szeretlek téged.
Napról napra jobbnak kell lennünk, csüggedés
nélkül, erre tanít keresztény hitünk, csodálatos
öröm forrásaként. Tervekkel, lendülettel, dina-
mizmussal tele kell élnünk. A mai napnak is ez
az üzenete” – zárta szentbeszédét a főpásztor.
A misén személyesen résztvevő gyerekek, peda-
gógusok és hitoktatók mellett az iskola tanulói
élő közvetítés keretében kapcsolódhattak be a
szertartásba. Az egyházközség hívei is ünnepi
készülettel várták ezt a napot, hiszen megszen-
telésre került a főpásztor által a felújított plébá-
nia épülete. Főtisztelendő Szarvas Péter címze-
tes apát a szentelésen kiemelte, hogy nagy ösz-
szefogás kísérte a plébánián folyó munkálatokat,
a költözést. Az egyházközség tagjai az iskola pe-
dagógusaival közösen dolgoztak azért, hogy az

új épület minél előbb méltó módon betölthesse
funkcióját.
Az ünnepi délután következő eseménye az épü-
lő katolikus óvoda alapkő letétele volt. Magyar-
ország Kormányának és az Egri Főegyházm-
egyének köszönhetően városunk új, négy cso-
portos óvodával bővül, melynek alapkő letétele
ünnepélyes keretek között történt meg. Ünnepi
beszédet mondott Nyiri Tibor Szerencs város
polgármestere, aki kiemelte, hogy tíz évvel ez-
előtt ebben a városban teret kapott a katolikus
nevelés, mely azóta is töretlenül erősödik. Ez-
után a legkisebbeknek is lehetősége lesz arra,
hogy a jövő évtől katolikus óvodában nevelked-
jenek. A polgármester köszönetet mondott Ter-
nyák Csaba érsek úrnak iskolaépítő munkájáért,

a felnövekvő generáció hitre való neveléséért. 
Koncz Zsófia országgyűlési képviselő asszony
ünnepi beszédében kiemelte, hogy az óvodai ne-
velésben is fontos szerepet vállal az egyház, ez
azért fontos, mert ezzel is a jövőt építjük. A gye-
rek az örök élet titka – idézte a képviselő néhai
édesapja, Koncz Ferenc országgyűlési képviselő
hitvallását, aki az építkezés egyik fő kezdemé-
nyezője volt. A képviselő asszony gratulált Szar-
vas Péter, plébánosnak és Gaszperné Tilman Edi-
na, igazgató asszonynak azért, hogy a nagysza-
bású munka motorjaiként működnek. 
Az alapkőletételi okiratot kézjegyével látta el Fő-
tisztelendő Ternyák Csaba egri érsek, és Gasz-
perné Tilman Edina a Bolyai János Katolikus Ál-
talános Iskola intézményvezetője. A főpásztor
megszentelte az időkapszulába kerülő tárgya-
kat, melyek az utókor számára emlékként fenn-
maradnak. Az alapkőben az időkapszulát elhe-
lyezte Főtisztelendő Ternyák Csaba egri érsek,
Koncz Zsófia, országgyűlési képviselő asszony,
Főtisztelendő Szarvas Péter plébános atya és
Gaszperné Tilman Edina intézményvezető asz-
szony.
A gálaesemény a Bolyai János Katolikus Általá-
nos Iskolában folytatódott, ahol az iskola tanulói
fogadták érsek atyát, aki megszentelte a felújí-
tott igazgatói irodát.
A nap zárásaként az iskola tanulói ünnepi gála-
műsorral ajándékozták meg a meghívott vendé-
geket.
A Bolyai János Katolikus Általános Iskola tíz év-
vel ezelőtt, 2012- ben került az Egri Főegyház-
megye fenntartásába. A fenntartóváltás óta el-
telt időben a korábbi hagyományokat megtartva 

folytatás a 7. oldalon
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ÜNNEPI NAP A BOLYAI JÁNOS 
KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLÁBAN

Ternyák Csaba egri érsek (balra) celebrálta a szentmisét. (Fotó: Globo Televízió.)

A katolikus iskola diákjai gálaműsorral készültek az ünnepi eseményre. (Fotó: Globo Televízió)
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folytatás a 6. oldalról
az iskola minden területen tovább tudott gaz-
dagodni. A Főegyházmegye minden tárgyi felté-
telt biztosít ahhoz, hogy az oktatás-nevelés szín-
vonala XXI. századi legyen. Minden évben jele-
nős felújítások, ezáltal a tanulók környezete
gyermekbarát, modern, minden igényt kielégítő.
A tárgyi javakon túl a nevelő munkában a ke-
resztény értékek átadása, az elfogadó szeretet
a vezérlő elv, az egész intézmény szellemiségét
meghatározza.
Az ünnepi műsorban megjelentek azok a jel-
mondatok, melyeket minden tanév elején aján-
dékba kapunk Fenntartónktól. 
„Áldott légy!” – Ferenc pápa gondolata mentén
iskolánk irodalmi színpados diákjai prózában és
lírában vallottak érzéseikről, hitükről. Fontos sze-
repet kaptak Kalkuttai Szent Teréz anya-iskolánk
védőszentjének gondolatai, melyeket a gyerekek
őszinte szívvel tolmácsoltak. Lakatos Marianna
tanárnő diákjai ismét szívhez szóló előadásukkal
kápráztatták el a közönséget.
„Minden a családban kezdődik” –, hiszen mun-

kánk elképzelhetetlen lenne a családok nélkül.
Erről vallott Vaszil-Tőkés Tímea, akinek mindkét
gyermeke a Bolyai iskolában szerezte meg tu-
dásának alapjait.
„Aki énekel, kétszeresen imádkozik” – ezt mi
sem bizonyította jobban, mint a csengő hangú
Tóka Zselyke első osztályos kisdiák közös pro-
dukciója Szarvas Péter plébános atyával. A Csen-
gettyű zenekar Bihari Lilla Ibolya tanítónő veze-
tésével kápráztatta el az esemény résztvevőit.
„Van itt egy gyermek” – ennek a gondolatnak a
jegyében iskolánk diákja, Tóth Tímea és volt di-
ákunk Zahuczki Zsuzsanna vallottak arról, milyen
bolyaisnak lenni. Mellettük megszólalt még Bo-
ros István pedagógus, katekéta lelkipásztori ki-
segítő munkatár is, aki hitéről, hivatásáról osz-
totta meg gondolatait. 
A Csillagfürt csoport néptáncosai Borsósné Fis-
chinger Henrietta táncpedagógus vezetésével
bemutatták az intézményünkben folyó kiváló te-
hetséggondozó munka egyik ékkövét.
Gaszperné Tilman Edina ünnepi beszédében ki-
emelte a közösségük legfontosabb összetartó

erejét, a hitet, ami megteremti a mindennapi
munka szilárd alapjait. Az elmúlt tíz év során a
katolikus oktatás városunkban gyökeret eresz-
tett, megerősödött, és kiteljesedett. Ennek állí-
tott emléket egy gyönyörű emlékfával a dolgo-
zók közössége, akik mellett érsekatya is elhe-
lyezte idézetét, mely a 2021/2022-es tanév jel-
mondata lett. Ez a gála egy pillanat, egy olyan
ünnep volt, melyben a jól elvégzett munka tu-
datával bízhatunk abban, hogy közösen olyan
értékeket tudnak adni egymásnak, hogy évek
múltán is mindannyian Péter hitével tudjanak te-
kinteni Jézusra. A fináléban a diákok kórusa a
pedagógusokkal közösen köszöntötte a gála
közönségét. A dalt az erre az alkalomra alakult
zenekara kísérte melynek tagjai: Főtisztelendő
Szarvas Péter plébános atya, Pintér Bálint káplán
atya, Gaszperné Tilman Edina és Horváth Gábor
pedagógusok voltak. Szólót énekelt Gaszper An-
na Márta hatodik évfolyamos tanuló. 
„Lélek add, hogy benned teljesen megbízzak, a ví-
zen bátran veled járjak, és bárhová hívsz, menjek!”

Szabóné Drozda Orsolya

A program fő elemei között szerepel a 37-es
számú főút Sátoraljaújhely-Szerencs közötti, il-
letve a 39-es út Mezőzombor-Abaújkér közötti
szakasza, valamint a térség számos mellékút-
jának teljes körű felújítása. A 37-es bodrogke-
resztúri elágazásánál a biztonságosabb közle-
kedés érdekében körforgalom kerül kiépítésre.
A sajtótájékoztatón elhangzott, hogy első kör-
ben a Sátoraljaújhely-Sárospatak útszakasz ké-
szül el. Wáberer György beszédében kiemelte a
Tokaj-Zempléni régió jövője a jól átgondolt és
hatékonyan működtetett idegenforgalomban,
az ahhoz kapcsolódó vendéglátásban, a borá-
szaton nyugvó gasztronómiában van. A cél az
elvándorlás megállítása és a térség a Balaton,
valamint Budapest után Magyarország harma-
dik legfontosabb turisztikai célpontjává tétele.
Az elképzeléseknek a valóra váltásához azon-

ban meg kell teremteni a hiányzó feltételeket –
hangsúlyozta a kormánybiztos kijelentve, hogy
azok között is kulcsfontosságú a térség meg-
közelíthetőségének javítása, az úthálózat rend-
betétele. A közutak az egész régióra kiterjedő
komplex rekonstrukciója nem halasztható már
tovább. Mikesz Csaba, a Magyar Közút Nonpro-
fit Zrt. műszaki vezérigazgató-helyettese a mun-
kálatokat ismertetve elmondta: „Idén rekord-
számú, több mint 1250 kilométernyi, főleg mel-
lékúton indulhattak el a teljes körű felújítási
munkák. A beruházások megvalósításával a
közlekedésbiztonság és az utazási komfort te-
rületén is érezhető változásokat tapasztalnak
majd a közlekedők. Ugyanakkor azt is ki kell
emelni, hogy mint minden meglévő utat érintő
felújításnál, a programban szereplő szakaszok-
nál is időszakos korlátozásokra kell számítani a

munkák idején az arra közlekedőknek, ezért a
kivitelezők és munkálatokban részt vevők ne-
vében is az autósok türelmét és megértését
kérjük.” A felújításra kerülő szakaszokról el-
mondható, hogy azok teljes felületén a meglé-
vő burkolat kopórétegét marással eltávolítja a
kivitelező, a helyén pedig egy-egy új kötő- és
kopóréteg épül. Ezen kívül nemcsak az utak, ha-
nem azok környezete is megújul, ugyanis a
szükséges padkarendezési munkákat is elvégzik
a szakemberek, amelyek a megfelelő vízelveze-
tés és a hosszú távú üzemeltetés miatt szüksé-
ges. A szakemberek továbbá rendezik a felújí-
tásra kerülő szakaszoknál az útcsatlakozásokat,
belterületi szakaszokon pedig a szegélyeket is.
A biztonságosabb és jobb minőségű utaknak
köszönhetően tovább növekedik a térség turisz-
tikai vonzereje.

Megkezdődött az utóbbi évek egyik
legjelentősebb hazai burkolatfelújítási
programjának végrehajtása: a Magyar
Közút Nonprofit Zrt. a kormányprog-
ram 52 milliárd forintos keretéből a To-
kaj-Zemplén térség közel 300 kilomé-
ter fő- és mellékútján végeztet teljes
körű felújítási munkákat. Wáberer
György, Tokaj-Zemplén Térség fejlesz-
téséért felelős kormánybiztos, Koncz
Zsófia és Hörcsik Richárd országgyűlési
képviselők és az érintett települések
vezetőinek jelenlétében, október 13-án
Sátoraljaújhely határában megkezdőd-
tek a munkálatok.

ÚTFELÚJÍTÁSI PROGRAM ZEMPLÉNBEN

Megújul a 37-es számú főút Sátoraljaújhely és Szerencs közötti szakasza.
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Átadták a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Központi Kórház Gyermek-
egészségügyi Központjában (GYEK) a korszerűsített Gyermekrehabilitá-
ciós Osztályt, amihez a Nestlé Hungária nyújtott támogatást. A világ leg-
nagyobb élelmiszergyártó cége a kórházzal közösen finanszírozta a rész-
leges felújítást, amelyre már szükség volt, hiszen a közel 40 éve átadott
épületen már látszódott az idő vasfoga. A Nestlé 20 millió forinttal járult
hozzá – amit a kórház ugyanennyivel kiegészített –, hogy a Gyermekre-
habilitációs Osztály részben modernebb legyen. Révész János, a Borsod-
Abaúj-Zemplén Megyei Központi Kórház és Egyetemi Oktatókórház fő-
igazgatója közölte a kórház azért toldotta meg a Nestlétől kapott támo-

gatást, hogy a még komplexebben segítsék a betegek ellátását. A tehát
negyven millió forintra duzzadt összegből felújították a részleg kórtermeit
és közösségi helyiségeit, emellett akadálymentesített tereket alakítottak
ki, hogy ezzel is segítsék a gyermekek mielőbbi gyógyulását és komfor-
térzetét. Kicseréltek sok bútort, új fal- és padlóburkolatot fektettek le,
megújult az álmennyezet, a villamoshálózat és a nyílászárók is. A kórter-
mekbe légkondicionáló berendezéseket telepítettek, és kialakítottak a
gyermekek részére akadálymentesített fürdőszobát. A kiszélesített fo-
lyosóknak köszönhetően ezentúl biztosítottak a közlekedési feltételek
kerekesszékkel és betegszállító kocsikkal is – mondta el az október 5-ei
sajtótájékoztatón Breitenbach Sándor a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei
Központi Kórház és Egyetemi Oktatókórház műszaki igazgatója. Hélene
Kovalevsky, a Nestlé Hungária Kft. szerencsi és diósgyőri gyárainak igaz-
gatója az eseményen hangsúlyozta: a koronavírus-járvány ideje alatt
megmutatkozott mennyire fontosak az egészségügyi dolgozók, kórhá-
zak. – A Nestlé idén ünnepli magyarországi jelenlétének harmincadik év-
fordulóját. Ebben a térségben összesen 900 főt foglalkoztatunk, így cé-
günk szorosan összefonódott a helyi közösségek sorsával. Ha valamit ta-
nultunk a járványhelyzetből, akkor az az, hogy egymásra vagyunk utalva;
ezért vezető élelmiszeripari vállalatként kötelességünknek tartjuk, hogy
segítsünk. Így esett a választás a miskolci GYEK-re – mondta a vezető.
Az esemény végén Csurilla Lajos Zsolt, a GYEK orvosigazhatója háláját
fejezte ki a Nestlének, ugyanis a közös felújításnak köszönhetően nem
csak modernebb, de a gyermekek számára kényelmesebbé is vált a gyer-
mekrehabilitációs osztály.

A beteg gyermekek részére komfortosabbá tették a részleget.

GYERMEKEKET TÁMOGAT A NESTLÉ

A hagyományoktól kicsit eltérően, de idén is
megtartották a tokaji borvidék egyik legnagyobb
őszi programja. A Tokaj-hegyaljai Szüreti Napok
Magyarország egyik legrégebbi szüreti esemé-
nye, mely 2021-ben új helyszínen került megren-
dezésre. A háromnapos szüreti rendezvénynek
október 1-3. között a Tokaji Fesztiválkatlan és
közvetlen környezete adott otthon, amit a város
számos pontján könnyűzenei koncertek, boros
és gasztronómiai forgatag színesített. Az egyik
legfontosabb esemény a szőlő-összeadási cere-
mónia, amikor a 27 tokaj-hegyaljai település ve-
zetője szimbolikusan összeönti a szőlőt, amely-
ből majd tavaszra készül el a Polgármesterek Bo-
ra. A városunkat Nyiri Tibor polgármester képvi-
selte. A ceremóniamester betűrendben szólította
a térség polgármestereit, akik egy kosár szőlőt
öntöttek a közös dézsába. A Nyiri Tibor által el-
vitt lédús szőlőfürtök az önkormányzat saját bir-
tokáról származnak, amiket gondosan, kifejezet-
ten erre a célra szüreteltek le. Az eseményen tisz-
teletét tette Gulyás Gergely, a miniszterelnöksé-
get vezető miniszter, aki beszédében jó szüretet
kívánt a termelőknek, majd kiemelte, hogy a 150
milliárd forintos beruházásnak köszönhetően ha-
marosan újra elnyeri méltó fényét a régió. „A tér-
ség egyedülálló szépsége sokáig nem járt együtt
hasonló fejlesztésekkel. Ez most megváltozott,
és biztos vagyok abban, hogy néhány év múlva,
ha „megyünk Tokaj-Hegyaljára” kifejezés ugyan-

azt fogja éreztetni mintha azt mondanánk „elin-
dulunk Balaton-felvidékre” – hangoztatta Gulyás
Gergely. A térség országgyűlési képviselői Koncz
Zsófia és Hörcsik Richárd beszédükben szintén a
fejlesztési csomag óriási lehetőségeiről beszéltek,
amely mind turisztikailag és gazdaságilag egy ha-
talmas lökést ad majd a térségnek. A cél első-
sorban az elvándorlás megállítása, a jobb infrast-
ruktúra kialakítása és a turizmus fellendítése.  A
tavalyi évben megújították azt a nyilatkozatot,
amit közel 20 évvel ezelőtt írtak alá a térség pol-
gármesterei. A megállapodásban az alábbi felirat
szerepel: „Mi Tokaj-Hegyalja településeinek pol-

gármesterei ünnepélyesen kijelentjük, hogy a To-
kaji bor hírnevének és ismeretségének növelésért
együtt kívánunk munkálkodni. Tokaj-Hegyalja
történelmi borvidék, kultúrtáj, világörökségi hely-
szín. Ez Magyarország egésze számára egyedü-
lálló, világhírű kincset jelent. Határozott szándé-
kunk és nemes kötelességünk a világörökségi te-
rület védelme, fenntartása és értékőrző haszná-
lata. Településeink összetartozásának jelképe a
polgármesterek bora. E nemes hagyomány foly-
tatásával szeretnénk emelni a kulturált borfo-
gyasztás és a minőségi vendéglátás színvonalát.”
– olvasható.

HAGYOMÁNYŐRZÉS TOKAJ-HEGYALJÁN

A polgármesterek jelképesen összeadták a szőlőt.



Szombatonként az elsők között érkezik a piac-
térre. Mint mondta az előkészületeket már a haj-
nali órákban el kell kezdeni, és nagyon fontos a
friss alapanyag. – Kulcsfontosságú a friss olaj, ez
az alapja, hiszen fáradt olajban nem lesz ízletes
a lángos – vallja. A kis konyhában mindennek
megvan a helye, a gyúrás és a sütés már reflex-
ből megy. Büféje előtt fél nyolckor már hosszú
sorokban várakoznak az emberek. A kocsiban
villámgyorsan készülnek a finomabbnál fino-
mabb lángosok, van olyan nap amikor hárman
serénykednek. Tóth Ágnes már gyermekkorában
tudta, hogy kereskedő szeretne lenni. – Nem
messze innen, Tiszalúcon nőttem fel. Édesapám-
mal össze voltunk nőve, mindenhová magával
vitt. Megszámlálni nem tudom mennyiszer hor-
gásztunk a Tiszán. Télen léket vágtunk a folyón
és úgy fogtuk ki a halakat, a nagyobb példányo-
kat szánkóval húztunk haza. Az én feladatom
volt, hogy kiírjam a kapunkra „hal eladó”, az
egész utca tőlünk vásárolt, így lett zsebpénzem.
Az ötlet innen jött, hogy kereskedő legyek. Mis-

kolcon a Berzeviczy Gergely Kereskedelmi és
Vendéglátóipari Szakközépiskolába jártam,
1968-ban Szerencsen töltöttem a szakmai gya-
korlatomat, pár évvel később ide jöttem férjhez,
azóta itt élek – mondta. Kedvelte a kocsikat,
motorokat, ezért legelső munkahelye a helyi
benzinkúton volt. Mint mondta szeretett ott dol-
gozni, jó csapat volt. Később az üzemeltető ál-
lami céget privatizálták. – Csökkentették a fize-
tésünket, emiatt sokan felmondtak, köztük én
is. Úgy döntöttem, hogy megpróbálkozok saját
vállalkozást üzemeltetni, így lettem lángossütő
– mesélte mosolygósan. Azt is elmondta, hogy
munkája a szerelme lett. Az elmúlt évtizedekben
rengeteg embert megismert, sok barátot szer-
zett. Fájó szívvel kérdeztük meg miért nem ma-
rad tovább. – Több mint 50 éve dolgozom már,
23 évvel ezelőtt nyitottam meg a lángossütőt.
Nekem igazából ez sohasem volt munka, hiszen
a mai napig szeretem készíteni. Sokan nálam
kezdik a szombat reggelt, míg felszolgálom a
lángost és a teát, ha nem is hosszan, de min-

denkivel beszélgetek. Munkám minden percét
élveztem. Az évek azonban telnek, és úgy érzem
elérkezett a búcsú pillanata – mondta. Az ártáb-
lát böngészve egyvalamit észreveszünk. Az el-
múlt években drágább lett az olaj, liszt és a cu-
kor mégsem emelkedett a lángos ára. – Azt sze-
retném, ha csak a jó dolgokra emlékeznének a
hűséges vásárlóim: a lángos ízére, a beszélgeté-
sekre, a vidám pillanatokra – mondta. Tóth Ág-
nes a városi rendezvények állandó résztvevője.
Több klubnak is a tagja, emellett rendszeresen
jár templomba. Egy lánya született és két uno-
kája van.

MINIPORTRÉ: TÓTH ÁGNES

Tóth Ágnes hamarosan végleg szögre akasztja
a kötényt.

Sima, fokhagymás, sajtos-tejfölös. Mindenkinek más a kedvence, de abban egyetértés van,
hogy nyár és a strandolás nem igazi a klasszikus magyar lángos nélkül. Ahogy az elmúlt két
évtizedben a szerencsi piactér sem volt az Tóth Ágnes lángosa nélkül. Hosszú évek után
eljött azonban a búcsú, végleg szögre akasztja kötényét. A felújított piacra már nem
szeretne visszatelepülni. Szerkesztőségünk az egyik legutolsó napján meglátogatta.
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– Már egészen kiskorodban szerettél alkot-
ni! Mi az első emléked erről?
– Gyermekkoromban sokat olvastam minden-
féle könyveket, amik között volt regény és me-
sekönyv egyaránt. Első versemet a Télapónak
írtam, amit aztán fel is olvastam neki, az iskolai
látogatása során.
– Több kötetben is jelentek meg már ver-
sid, honnan ered az alkotni vágyás?
– Az alkotás szeretete végigkísérte az életemet.
A versírás mellett nagyon szeretek énekelni és
rajzolni. Grafikusként végeztem, majd ezt köve-
tően az Eötvös Loránd Tudományegyetemen
(ELTE) ének és rajz szakos pedagógusi diplomát
szereztem. Imádom a gyermekeket, szeretek
rajzolni és verseket írni illetve szerettem taníta-
ni. Egy alkotói közösség (Irodalmi Rádió) által
kiadott kötetekben már jelentek meg írásaim.
– Hogyan jött a mesekönyv-ötlet?
– Három évvel ezelőtt kezdtem el újra írni, és

úgy éreztem ez már több mint hobbi. Született
egy kisfiam, aki lassan hét éves lesz. A gyermek-
emmel együtt közösen kezdtük el rímes verse-
ket írni. Ezeket papírra vetettem, majd évről év-
re egyre több alkotás született. Ekkor döntöt-
tem úgy, hogy a versírás mellett megpróbálko-
zom a mese világával is. A fiamnak nagyon tet-
szettek ezek a történeket, így jött az ötlet, hogy
más gyermekeknek is örömet szerezhetnék. 
– Milyen visszajelzéseket kapsz?
– A gyermekem most kezdte az első osztályt.
A mesekönyvet bevitte az iskolába, ahol az osz-
tályfőnök felolvasott belőle a diákoknak. Rend-
kívül sok pozitív visszajelzés érkezett, a lurkók
nagyon élvezték, sokat nevettek, a kicsiknek kü-
lönösen az Időhurok mese tetszett. 
– Miről szól a mesekönyv?
– Három mókusgyerek kalandjairól. Nem bo-
nyolult a történet, a meséim hétköznapi esemé-
nyekről szólnak. Az egyik mese egy elromlott

televízióról, amit az apuka nem tud megjavítani.
A családfő szerelőhöz viszi a készüléket, ám a
mókusok feltalálják magukat, hogy addig se
unatkozzon a család. Dobozból készítenek té-
vét, és egy izgalmas műsort is összeállítanak a
szülőknek. A mesék viccesek és szórakoztatóak,
a történetek vége mindig pozitív kicsengésű.
Íku, Kesu és Tincsi sem éppen hétköznapi ne-
vek, úgy adtam nekik nevet, amely tükrözi a ka-
raktereik jellemvonásait. Kesu például a kesu-
dióról kapta a nevét, aki az evésben erős. Íku a
csapat esze, Tincsi pedig imádja a ruhákat. 
– Kézenfekvő a kérdés, hogy miért nem te
magad készítetted a grafikákat?
– Egy igazán tehetséges volt középiskolai osz-
tálytársam Herendovics Gábor névéhez kötőd-
nek az illusztrációk. Úgy éreztem, hogy ő a tö-
kéletes ember erre a feladatra.
– Lesz folytatása a három mókusgyereknek?
– Már készül a második kötet, amelyben foly-
tatódnak a mókusgyerekek történetei. A lelkes
kis rajongóimnak annyit elárulok, hogy Íku sze-
relmes lesz és az első kötetből ismert kalandok
is tovább folytatódnak.
– Hol vásárolható meg a könyv?
– A lauramesei.hu és a lira.hu honlapokon meg-
rendelhető. Aki szeretné, annak dedikálom is.

Megjelent a szerencsi származású Rácz-Akácosi Laura (fotón-
kon) első mesekönyve, amely három mókusgyerek: Íku, Kesu
és Tincsi kalandjairól szólnak. A mókusmesék című kötet
összesen hat különálló történetben nyújt önfeledt szórako-
zást olvasójának. Rácz-Akácosi Laura ének és rajz szakos pe-

dagógus, aki nem mellesleg a grafikában is jártas.

MESEKÖNYV A HÁROM MÓKUSRÓL
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Jeney András (fotónkon) 1945-ben, Makón
született, falusi parókián nevelkedett, hatgyer-
mekes református lelkészcsaládban. Talán a
környezet hatásának volt köszönhető végtelen
jósága, emberszeretete, a mások iránti tisztelet.
Halk szavú ember volt, ám ha megszólalt, nem
lehetett nem rá figyelni… Szépirodalmi érdek-
lődése korán megmutatkozott, de hivatása tel-
jesen lekötötte, költői pályafutása csak a kilenc-
venes évek második felében bontakozott ki. Al-
kotásai tucatnyi megmérettetésen kapták a leg-
rangosabb díjakat, versei a Budapesti Történeti
Múzeum Aquincumi Múzeuma, a Magyar Író-
szövetség és a Pannon Művészet Alapítvány ál-

tal közösen szervezett és rendezett rangos
Aquincumi Költőversenyeken több alkalommal
is döntőbe kerültek. Kétszer nyert el Bronz Ba-
bérkoszorút és különdíjat. Három verseskötete
jelent meg: az „Útra ha keltek”, a „Fölfelé visz
a folyó”, és a „Gyöngyökre lelni” címmel. Aktí-
van tevékenykedő résztvevője és vezetőségi
tagja volt a szerencsi központú Hegyaljai Alko-
tók Társulásának, a Szerencsi Hírekben irodalmi
és képzőművészeti alkotásai rendszeresen
megjelentek. Legutolsó versét videóra mondta,
elküldte a kiírásra, de már nem tudhatta meg,
hogy utolsó alkotása is a döntősök közé került
a XXIV. Aquincumi Költőversenyen.

AZ UTOLSÓ KÖLTEMÉNY

Az 1956-os forradalom és szabadságharc emlékére Galgóczi Fe-
rencné egy verset írt „Zeng a harang, zúg a bánat” címmel, ame-
lyet 2016-ban különdíjban részesítettek a Magyar Művelődési Tár-
saság és a Magyar Újságírók Országos Szövetsége Fogyatékos-
sággal Élők a Médiában Szakosztálya által fogyatékos személyek
részére kiírt, az 1956. évi forradalom és szabadságharc 60. évfor-
dulója tiszteletére meghirdetett irodalmi pályázaton. Az alkotást,
amelynek az első versszakát idézzük, különdíjban részesült. A pá-
lyázat megvalósítását a Magyar Művészeti Akadémia, a Magyar
Írószövetség, a Magyar Újságírók Országos Szövetsége, valamint
a Komáron-Esztergom Megyei Léleksegítő Alapítvány támogatta.
Galgóczi Ferencné ondi lakos arra kérte szerkesztőségünket, hogy
emlékezve az október 23-ai eseményekre, közöljük a versének né-
hány sorát. 

VERS
A FORRADALOMRÓL

Jeney Andrásnak összesen három verseskötete jelent meg. (Fotó: magánarchívum)

Elveszett tavaszok

„Hajnal van, szép piros hajnal,
Halott van, szép fehér halott.”

Vénült mandulafák, újat ígértetek,
Zümmögő tavaszon száz színű hófehért.
Pünkösdi pirosat, télfeledő nyarat,
Holnemvolt madarak dalát.

S lásd, még sincs kikelet… Szürke maradt a fal,
Mellettem paraván, és amögött – ki vagy?
Fáradt gép nyöszörög, fúj levegőt belénk,
Künn zaj, benn a halott, s a csönd.

Nem tud, nem köszön el árva fiad, anyám.
Húsz ágyon milliók, s fáj csak az egy, üres.
Érte szól a harang, értem is egy ima – 
S minden védtelen életért.

Reánk kente rút, ragacsos moszat.
Hálója bekerít, fojt, Napot eltakar,
Duzzadó rügyek is mind belehullanak – 
Most húsvéti kaszás arat.

S egyre szól a harang… Hangja remény, vigasz:
Húsvétok gyökere holtan is újra hajt.
Álmatlan, egyedül bámulod éjjeled,
S fák közt, nézd, valami csillan.

Halvány még, de talán már az a Nap! – s a szél
Hajnalt hoz, pirosat, csókokat, új nyarat,
Szőlőfürt zamatát, lágy kenyeret, s mikor
Álmodsz – kékmadarak dalát.

Szerencs, 2021. május

Zeng a harang, zúg a bánat

Vándor állj meg e hely előtt,
Hajts főt, mély részvéttel.
Itt állnak katonásan sorban, 
A fájdalmas keresztek. 
A keresztek- mit feledni nem szabad.
Akik itt nyugszanak tiszta szívű, bátor emberek.
Ők voltak az új tavasz az őszben,
Ők újat akartak, egy rejtett rügypattanást. 
Zászlót emeltek fel-fel az égig, s benne dobogott a tenni akarás.
Ők életüket áldozták egy eszméért.
Túl szép volt az Eszme, ezért a sok Keresztért.
Az évek múlnak, s minél tovább jut az idő, annál jobban emlékezünk
azokra,
Kik életüket áldozták értünk…

2016. Szerencs-Ond
A vers tovább folytatódik.



A Zempléni Z.H.K. Hulladékkezelési Közszolgáltató Nonprofit Kft. (továb-
biakban ZHK), a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat és a Mis-
kolci Egyetem közös szervezésű „30 év környezetvédelem” című konfe-
renciáját rendezték október 8-án Tokajban. A Paulay Ede színházban
megtartott eseményen jelen voltak a térség polgármesterei, képviselői.
Az előadások között a ZHK elmúlt húsz évének jelentősebb mérföldköveit
idézték fel, fontos szerepet kapott a hulladékgazdálkodás fenntartható-
sága. A konferencián köszöntő beszédet mondott Bánné dr. Gál Boglárka,
Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés elnöke, aki a környezettuda-
tosság fontosságára hívta fel a figyelmet. „A Borsod-Abaúj-Zemplén Me-
gyei Önkormányzat számára kiemelten fontos környezetünk, a természet
alkotta értékeink megóvása. Továbbá az, hogy gyermekeinket is környe-
zettudatosságra, természetvédelemre neveljük, és formáljuk szemléletü-
ket. A megyében élők jólétének, életminőségének javítása hosszú távon
csak akkor biztosítható, ha a fejlődés a környezetvédelem szempontjai-
nak figyelembevételével valósul meg” – mondta el a megyei közgyűlés
elnöke. Hozzátette: jelenleg egy olyan roadshow megszervezésén dol-
goznak, amely a szelektív hulladékgyűjtésre hívja majd fel a lakosság fi-
gyelmét. A szelektíven gyűjtött hulladék útja ugyanis sokkal jobban nyo-
mon követhető a begyűjtéstől a feldolgozásig, ezáltal elkerülhető, hogy
a környezeti szennyezés. Hornyák Lóránt, a Technológia és Tudástranszfer
Igazgatóság vezetője beszédében hangsúlyozta, a környezetvédelemben
nagy szerepe van annak, hogy az ipari szereplők és a kutatásfejlesztők
szereplői együtt dolgoznak. A közös munkának és fejlesztésnek köszön-

hetően ugyanis gyorsabban tudnak reagálni
a környezeti változásokra. Ezt követően
Hercsik István, a ZHK ügyvezetője (fo-
tónkon), a cég szemszögéből ismertette
az elmúlt éveket. A vezető kiemelte, hogy
jelenleg minden feltétel adott ahhoz, hogy
továbbra is magas szinten folytassák a

munkát. A vállalatnál jelen van a technoló-
gia, a szaktudás és a megfelelő felkészültség.

Prof. Dr. Viskolcz Béla, a Miskolci Egyetem, Kémiai Intézet intézetigazga-
tója „Klímaváltozás és hulladékfeldolgozás – a XXI. század kihívásai”
címmel tartott értekezést a klímaváltozás okozta környezeti tényezőkről.
Elhangzott, hogy a felmelegedés, illetve a szélsőséges időjárási jelenségek
gyakoriságának a növekedése számos negatív hatással jár, melyek már
napjainkban itt a megyében is érezhetőek. Növekednek az özönvíz-szerű
esőzések, gyakoribbak a hőhullámok és az aszályos időszak. A professzor
hangsúlyozta létfontosságú, hogy a változó körülményekhez a hulladék-
gazdálkodás is alkalmazkodjon az új technológiák és eljárások kifejlesz-
tésével. Az esemény végén Wáberer György kormánybiztos, a Tokaj-
Zemplén Térség fejlesztési programját mutatta be. A kormánymegbízott
arról tájékoztatta az érintett települések polgármestereit, hogy a kor-
mány egy olyan átfogó felzárkóztatási folyamatot indít el, amely az itt
élők évszázados törekvéseit váltja valóra. Erre közel 150 milliárd forint
áll majd a rendelkezésre.

Szerencs Város Önkormányzata a szeptember
30-ai testületi ülésén döntött arról, hogy a Sze-
rencsi Bocskai István Katolikus Gimnázium és
Technikum megkeresésére „örökbe adja” a te-
lepülés egyik jelképének is számító fenyvest.
Az emberiség jelenlegi legnagyobb kihívása –
a koronavírus-járványon kívül – a világot érintő
környezeti válság. Az internetes felületeken, új-
ságokban vagy a televíziós adásokban naponta
jelennek meg ezzel kapcsolatos hírek. Ökológiai
szempontból nem túl fényes jövő vár Magyar-
országra sem, derült ki a Környezeti jövőkuta-
tás – Magyarország 2050 projekt közleményé-
ből. A környezettudatosabb életvitel kialakítása
a válsággal való megküzdés egyik fő eszköze.
Ehhez a célkitűzéshez járulnak hozzá az ökois-
kolák iskolafejlesztő munkájuk során azzal,
hogy a jövő generációk nevelése során a kör-
nyezettudatosan cselekvő állampolgár esz-
ményképét tartják szem előtt. Egy ilyen iskola
abban különbözik átlagos társaiktól, hogy nem
csak a tanításban érvényesül a környezeti ne-
velés, a fenntarthatóság pedagógiájának elvei,
hanem az iskolai élet minden területén. A helyi
környezeti értékek és gondok részét képezik az
iskola pedagógiai munkájának. Ehhez kapcso-
lódva a gimnázium pedagógusai és diákjai töb-
bek között vállalták, hogy „örökbe fogadnak”
egy természeti kincset és évente több alkalom-
mal is részt vesznek teremtésvédelmi progra-
mokon, amivel elősegítik, hogy településünk

szebb, tisztább és gondozottabb legyen. Az el-
múlt évek fejlesztései Szerencsen is növelték a
zöld felületeket, új parkokat, tanösvényt, sza-
badidőparkot, játszótereteket, kondiparkokat
alakítottak ki, növényeket, fákat ültettek. A
Nyárutó Nyugdíjas Klub vállalta az Ondi út mel-
lett lévő játszópark gondozását. Legutóbb a
Szerencsi Testvérvárosi Egyesület a „Játszó Tes-
coÉrtékRajongás unokáknak, nagyszülőknek”
című pályázatukkal 250 ezer forintot fordított
az Ondi úti játszótér felújításához szükséges
anyagok és eszközök beszerzése, valamint ön-

kéntes munkát is végeztek a tagok. Bízom ab-
ban, hogy városunkból minél többen követik
majd a hasonló kezdeményezéseket – akár a
létesítmény közelében élő lakóközösségek is –
, hogy tiszta, ápolt, zöld város legyen lakóhe-
lyünk: Szerencs – nyilatkozta Nyiri Tibor, Sze-
rencs város polgármestere. A gimnázium 12. R
osztálya október 19-én összegyűjtötte az eldo-
bált szemetet és a hátrahagyott hulladékot. A
diákok legközelebb az őszi szünet után térnek
vissza a fenyvesbe, ahol tereprendezést végez-
nek majd.
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Szerencs egyik ékességének új „gazdája” lett.

„ÖRÖKBE FOGADTÁK” A FENYVEST

HARMINC ÉV A KÖRNYEZET VÉDELMÉÉRT



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) 361-740, (47)
361-558, (47) 361-758. Intézményvezető: Dr. Bobkó Géza igazgatófőorvos.
Titkárság: (47) 561-028, fax: (47) 361-558, internet: www.eszei.hu. Szak-
rendelések időpontjai és további információk a rendelőintézet honlapján.

BmH nonProfit Kft.
A BMH Nonprofit Kft. szerencsi telephelye. Cím: 3900 Szerencs, Eperjes utca
7. Tel.: (21) 350-0111. Nyitva tartás: hétfő és csütörtök, péntek: 8-16 óráig,
szerda: 8-20 óráig, kedd: zárva. E-mail: ugyfelszolgalat@bmhnonprofit.hu

tigáz zrt.
Tigáz Zrt. Miskolc Területi Üzemeltetési Egység. Cím: 3527 Miskolc, Sajó-
szigeti út 3. Tel.: (80) 180-380. E-mail cím: ugyfelszolgalat.tigazdso@ti-
gaz.hu Gázszivárgás vagy üzemzavar észlelése, hibabejelentés esetén a
(80) 300-300 telefonszám éjjel-nappal hívható. 

KormányHivAtAloK
Szerencsi Járási Hivatal Foglalkoztatási Osztály. Cím: 3900 Szerencs,
Kassa utca 23. Tel.: (47) 361-909, (47) 560-241, (47) 364-509. E-mail cím:
foglalkoztatas.szerencs@borsod.gov.hu Ügyfélfogadási rend: hétfő: 8-12
és 13-15, kedd: 8-12, szerda: 8-12 és 13-16, csütörtök: 8-12, péntek: 8-11.
Szerencsi Járási Hivatal Gyámügyi Osztály. Cím: 3900 Szerencs, Kossuth
utca 3. Tel.: (47) 795-014, (47) 795-011, (47) 795-016, (47) 795-017, (47)
795-019. E-mail cím: gyam.szerencs@borsod.gov.hu Ügyfélfogadási rend:
hétfő: 8-12 és 13-16, szerda: 8-12 és 13-16, péntek: 8-12.
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.
E-mail cím: hatosag.szerencs@borsod.gov.hu Ügyfélfogadási rend: hétfő:
8-12 és 13-16, szerda: 08-12 és 13-16, péntek: 08-12.
Szerencsi Járási Hivatal Kormányablak Osztály. Cím: 3900 Szerencs,
Rákóczi út 89. Tel.: (47) 795-006, (47) 795-008, (47) 795-008, (47) 795-
245, (47) 795-246, (47) 795-247, (47) 795-248, (47) 795-249. E-mail cím:
kormanyablak.szerencs@borsod.gov.hu Ügyfélfogadási rend: hétfő: 8-18,
kedd: 8-14, szerda: 8-18, csütörtök: 8-16, péntek: 8-14.
Szerencsi Járási Hivatal Népegészségügyi Osztály. Cím: 3900 Sze-
rencs, Kossuth utca 3. Tel.: (47) 561-025. E-mail cím: nepegeszsegugy.sze-
rencs@borsod.gov.hu Ügyfélfogadási rend: hétfő: 8-15.30, szerda: 8-15.30,
péntek: 8-12.30.

HullAdéKnAPtár (2021. novemBer 1-30.)
Kommunális hulladékszállítás időpontjai: november 1-2; 8-9; 15-16; 22-
23; 29-30. Szelektív hulladékszállítás időpontjai: november 8-9; 22-23.
Zöldhulladék szállítás időpontjai: november 1-2; 15-16; 29-30. Üvegszállí-
tás időpontja: november 16.

ügyeleteS gyógySzertárAK
Oroszlán gyógyszertár 
November 1-7.: Cím: Szerencs, Bekecsi út 8. Telefon: (47) 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
November 8-14.: Cím: Szerencs, Rákóczi út 102. Telefon: (47) 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
November 15-21.: Cím: Szerencs, Gyár út 40. (Tesco Áruház). Telefon:
(47) 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.)
Centrum gyógyszertár
November 22-28.: Cím: Szerencs, Rákóczi út 75. Telefon: (47) 362-054.
Nyitva tartás: hétfő-péntek: 8-20 óra, szombat-vasárnap: 8-16 óra. Zárt
ajtó melletti ügyelet: hétfő-péntek: 20-22 óráig, szombat-vasárnap: 16-
22 óráig. Készenlét: Naponta 22 órától másnap reggeli nyitásig. (Orvosi
ügyelet igénye szerint.)
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Szerencs Város Önkormányzata 2021. szeptember 30-i ülésén döntött
arról, hogy a hátrányos helyzetű, szociálisan rászoruló szerencsi fia-
talok felsőoktatásban való részvételének elősegítése érdekében csat-
lakozik a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj-
rendszer 2022. évi fordulójához, a költségvetésében biztosítja a tá-
mogatás összegét és kiírja a pályázatot. A már megkezdett felsőok-
tatási tanulmányokat folytató hallgatók „A típusú” pályázatot nyújt-
hatnak be. Az utolsó középiskolai tanévet megkezdő, felsőoktatási
intézménybe készülő tanulók pedig „B típusút” adhatnak be. Szer-
kesztőségünk felhívja a felsőoktatási intézményekben tanulmányokat
folytató hallgatók és kezdő, szerencsi fiatalok figyelmét, hogy a pá-
lyázattal kapcsolatban bővebb információkat emet.gov.hu és a sze-
rencs.hu weboldalon találnak. 
Nyomatékosan felhívjuk a figyelmet, hogy a pályázatbeadáshoz a
Bursa Hungarica Elektronikus Pályázatkezelési és Együttműködési
Rendszerben (EPER-Bursa rendszer) pályázói regisztráció szükséges,
amely a bursa.emet.hu/paly/palybelep.aspx című weboldalon lehet
megtenni. A személyes és pályázati adatok feltöltését követően a vo-
nalkóddal rendelkező pályázati űrlapot kinyomtatva és aláírva, az ön-
kormányzati adatlappal együtt, felsőoktatásban tanuló hallgatók ese-
tén eredeti hallgatói jogviszony igazolással együtt szükséges az ön-
kormányzat polgármesteri hivatalában benyújtani. Amennyiben a fel-
használó korábban már regisztrált az EPER-Bursa rendszerben, nem
szükséges a regisztrációját megújítani, hanem a korábban használt
jelszójával újra beléphet a rendszerbe. A pályázat csak a pályázati ki-
írásban meghatározott csatolandó mellékletekkel együtt érvényes,
aminek a határideje: 2021. november 5. További kérdés esetén a pol-
gármesteri hivatalban a 47/565-204-es telefonszámon kérhető tájé-
koztatás.

BURSA HUNGARICA



A Szántó J. Endre Egye-
sített Szociális és
Egészségügyi Intézet-
ben (ESZEI) az egyna-
pos sebészeten évente

közel kétszáz szürkehá-
lyog szemműtétet végez-

nek el. Az intézet az elmúlt hetekben egy új YAG
lézer orvosi műszerrel gazdagodott. Dr. Várhe-
gyi Zsolt (fotónkon), szemész orvos szerkesz-
tőségünknek elmondta a berendezés nagyság-
rendekkel jobb ellátást tesz lehetővé a pácien-
sek részére. Az elmúlt évtizedekben a lézer-
technológia forradalmasította az orvostudo-
mány sok területét, amely az utóbbi időkben
folyamatosan tökéletesedett, finomodott. A

szemészetben a lézert a szövetek vágására, el-
távolítására, finom helyi hegesítésére használ-
ják. A lézerfényt szemészeti réslámpa segítsé-
gével, igen nagy pontossággal tudják fókuszál-
ni, ahol kifejti roncsoló hatását. Fontos megem-
líteni, hogy csak a megcélzott kis területen fejti
ki a hatását, a környező szöveteken semmilyen
károsodást nem okoz. A YAG lézer az emberi
szem számára láthatatlan infravörös elektro-
mágneses sugárzást használ, a fejlett techno-
lógiának köszönhetően a beteg számára meg-
könnyíti a folyamatot, csökken a gyulladásos
reakciók kialakulásának esélye. A műszert leg-
gyakrabban szürkehályog és utóhályog műté-
tekhez használják. A műtét során ultrahangos
eljárással eltávolítják az elhomályosodott szem-

lencsét, és a helyére műlen-
csét ültetnek be. Azonban
néhány betegnél idővel úgy-
nevezett másodlagos szürke-
hályog (utóhályog) alakulhat
ki, amely általában egy-két
évvel a műtét után jelentke-
zik. Ez újfent látáscsökkenést
eredményez, ezért ilyenkor
célszerű megint szakorvos-
hoz fordulni. A műtét ambu-
lánsan történik, lokális csep-
pes érzéstelenítés után mind-
össze 2-3 percig tart a bea-
vatkozás, amely teljesen fáj-
dalommentes. A kezelés ha-
tása szinte azonnal érezhető.

A hibiszkusz a mályvafé-
lék családjába tartozó
nemzetség, mely min-
tegy 300 fajt foglal ma-

gába. Eredetileg a világ
melegebb tájain, pl. a tró-

pusokon honos. Változatai kö-
zé tartoznak lágyszárú növények,

cserjék és fák is. A hibiszkusznak a legkülönfé-
lébb színű mutatós virágai vannak, ezért mife-
lénk elsősorban dísznövényként kedvelt. A né-
pi gyógyászatban a hibiszkuszt gyógynövény-
ként alkalmazzák. Szomjoltó, hashajtó, vizelet-
hajtó, epehajtó, antibakteriális és görcsoldó ha-
tású. Ezen kívül serkenti az anyagcserét, és
hozzájárul a szervezet salaktalanításához.
Rendszeres fogyasztása javítja a közérzetet és
erősíti az immunrendszert. Összetevői közé
tartozik a citromsav, az almasav, a borkősav, a
hibiszkuszsav, nyákanyagok, C-vitamin és pek-

tinek. A hibiszkuszt főleg a következő pana-
szokra alkalmazzák: ekcéma, görcsök, húgyúti
és epebántalmak, keringési problémák, székre-
kedés és meghűlés. Az gyógytea előállításához
kizárólag a virágzatot használják fel. A szárított
virágokat forró vízzel öntsük fel, és hagyjuk áll-
ni. Az így nyert teát forrón vagy hidegen ihat-
juk, és bőrborogatásokra is használhatjuk. Mi-
vel a hibiszkusz virága nagy adag C-vitamint
tartalmaz, és antibakteriális hatással rendelke-
zik, már évszázadok óta alkalmazzák a népi
gyógyászatban a meghűléses betegségek ke-

zelésében. Különösen köhögésnél és hörghu-
rutnál mutatkozik meg a hibiszkusz gyógyha-
tása, amit tudományosan ugyan nem támasz-
tottak alá, de generációról generációra öröklő-
dik ez a tudás. A C-vitamin mellett a hibisz-
kuszban lévő antioxidánsok és nyákanyagok is
részt vesznek az immunrendszer erősítésében.
A nyákanyagok elsősorban a meghűlés kezde-
tén fellépő, száraz köhögésre hatnak, mert vé-
dőfilmszerű bevonatot képeznek a nyálkahár-
tyán.

Vitelki László, Gyógynövénybolt

Előző játékunk megfejtése: A steviával kiválóan kezelhető a cukorbetegség. Nyertesünk: Borbás
Mária olvasónk, aki a rovat támogatója, a Szerencsi Gyógynövénybolt (Szerencs, Rákóczi út

108.) ajándékcsomagját nyerte. Az ajándékutalvány átvehető a Szerencsi Polgármesteri Hivatal

recepcióján. Új kérdésünk: Mire használják a népi gyógyászatban a hibiszkuszt? Megfej-

téseiket november 19-ig postázzák címünkre (3900 Szerencs, Rákóczi út 89.) vagy adják le a

Polgármesteri Hivatal recepcióján.
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Nem mindennapi zöldségek teremtek ismét
Báthory György (fotónkon) szerencsi lakos kert-
jében, aki évről-évre felkeresi szerkesztőségün-
ket, hogy bemutassa a konyhakertjében ter-
mesztett különleges méretű, súlyú vagy éppen
megjelenésében szokatlan alakzatú növényeit.
Ezúttal fehérrépáira csodálkozhatunk rá. A zöld-
ségek mérete ugyan átlagosnak mondható,
azonban a furcsaság a rendkívül sok és nagy-
méretű oldalgyökerekben mutatkozik meg. Ta-
valy két darab egyenként közel 3 kilogrammos
karalábé termett a kertjében. Egy átlagos kara-
lábé 50-60 dkg körül mozog. Két évvel koráb-
ban a sárgarépái nőttek az átlagosnál három-
szor nagyobbra.

ÚJ LÉZERES MŰSZER
A SZEMÉSZETNÉL

KÜLÖNLEGES
FEHÉRRÉPÁK



A Szerencsi Rendőrkapitányság nyomozói egy szerencsi férfit kihallga-
tása során kábítószer-kereskedelemmel, míg vásárlóját kábítószer bir-
toklásával gyanúsítottak meg. A 43 éves helyi lakossal szemben kábí-
tószer-kereskedelem vétség elkövetésének megalapozott gyanúja folyik
büntetőeljárás, míg a vásárló golopi férfi esetében kábítószer birtoklása
vétség elkövetésének megalapozott gyanúja miatt nyomoznak. „A fel-
derítési adatainkból látjuk, hogy dinamikusan változik a kábítószerke-
reskedelem és a fogyasztási szokások is. A koronavírus-járvány egy
olyan érdekes helyzetet teremtett itt a környékünkön és Magyarorszá-
gon, hogy akik ezekkel a szereket fogyasztják, számukra nehézkessé
vált a beszerzés. Ezért többen arra adták a fejüket, hogy önként saját

maguknak megtermesztik vagy előállítják azokat
az anyagokat, amikkel később bódult állapotba

kerülnek” – mondta el érdeklődésünkre Hevele
István (fotónkon) r.alez. a Szerencsi Rendőrka-
pitányság Bűnügyi Osztályának vezetője. A
szerencsi rendőrök felderítése illeszkedett ah-

hoz az országos akciósorozathoz, amelynek el-
sődleges feladata a kábítószerekkel, gyógyszerha-

misításokkal kapcsolatos bűncselekmények felderítése, visszaszorítása,
és megelőzése volt, és amelyben a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei
Rendőr-főkapitányság is részt vett. A 2021. szeptember 16-a és 30-a
között végrehajtott akcióban 13 ügyet derítettek fel a rendőrök, ame-

lyek kapcsán elfogták, előállították a bűncselekmények elkövetésével
megalapozottan gyanúsítható dílereket, termesztőket. Az összehangolt
felderítésekben 17 gépkocsival közel 100 rendőr vett részt, illetve fontos
szerepet töltött be Csúzli, az Encsi Rendőrkapitányság kábítószer-ke-
reső kutyája. 

A közelgő mindenszentek és halottak napja alkalmából egyre többen lá-
togatják majd meg a temetőket, hogy ott virággal, koszorúval, mécses
gyújtásával emlékezzenek elhunyt szeretteikre. A rendőrség idén is meg-
különböztetett figyelmet fordít a megemlékezés nyugalmát veszélyeztető
bűncselekmények megelőzésére. Az emlékezés perceiben azonban a bű-
nelkövetők ellophatják a síroknál felügyelet nélkül hagyott táskákat, a
lezáratlan kerékpárokat, a temető előtt parkoló autókban látható helyen
hagyott tárgyakat, a tömegközlekedési eszközökön a külső zsebben tar-
tott mobiltelefonokat, pénztárcákat és a nyitva felejtett, nem megfele-
lően védett otthonokból pedig az értékeket. Az alábbiakban egyszerű,
de annál fontosabb tanácsokat olvashatnak a rendőrségtől.
Zárja be! Otthonát elhagyva körültekintően zárja be az ablakokat, ajtó-
kat, kertes házak esetén a kerti kaput is. Ha van riasztó, élesítse. Rakja
a belső zsebbe! Fokozottan figyeljen értékeire, azokat tartsa táskája,

kabátja belső zsebében és mindig tartsa testközelben, szem előtt! Rejtse
el értékeit! Ha kerékpárral vagy gépjárművel érkezik, járművét gondosan
zárja le, illetve be, és győződjön meg arról, hogy autója utasterében nem
hagyott értéket látható helyen. Kerülje a tömeget! Próbálja meg elke-
rülni a nagyobb csoportosulásokat, hiszen köztudott, hogy a zsebtolvajok
a nagy tömegben „dolgoznak”. Közlekedjen elővigyázatosan! Minden
esetben az időjárási, látási és útviszonyoknak megfelelően közlekedjen,
a haladási sebesség megválasztásánál a forgalom jellegét, sűrűségét is
vegye figyelembe. Amennyiben nem rendelkezik kellő helyismerettel, ja-
vasoljuk, hogy előre készítsen útvonaltervet. Lehetőség szerint inkább
hétköznap látogasson ki a temetőbe, ezzel elkerülve a hétvégi zsúfoltsá-
got. Legyen látható! Viseljen fényvisszaverő ruházatot vagy kiegészítőt,
ha gyalogosan vagy kerékpárral közlekedik.
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Közúti közlekedési baleset történt Szerencsen október 19-én a délutáni órákban a
37-es számú főút cukorgyári körforgalmánál. A Sárospatak felől érkező és Miskolc
irányába tartó teherautó sofőrje észlelte, hogy a bevásárlóközpont irányából egy
gyalogos lépett a zebrára, amelyet későn észlelt, ezért a gépkocsi jobb elejével fellökte
az átkelő személyt. A sérültet a mentők a megyei kórházba szállították, nyolc napon
belüli sérüléseket szenvedett. A baleset körülményeit a Szerencsi Rendőrkapitányság
Közlekedésrendészeti Osztálya vizsgálja. Ezúton szeretnénk felhívni az arra közleke-
dők figyelmét, hogy vezessenek körültekintően. Az útszakasz azon része a reggeli és
délutáni csúcsforgalomban nagy figyelmet igényel. 

GYALOGOS GÁZOLÁS
A KÖRFORGALOMNÁL

KIIKTATTÁK A KRISTÁLYDÍLERT

EMLÉKEZÉS BIZTONSÁGBAN

A metamfetamin egyik használatos köznyelvi neve: a „kristály”. (Fotó:
police.hu)

A cukorgyári körforgalom a sofőröktől és a gyalogosoktól is
nagy figyelmet érdemel. (Fotó: Globo Televízió)
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A középiskolai esztendők egyik utolsó ünnepé-
lyes állomása a szalagavató. A szerencsi Bocskai
István Katolikus Gimnázium és Technikumban ok-
tóber 1-jén tartották az ünnepségét. Összesen
négy osztály végzős diákjai sorakoztak fel az is-
kola aulájában. Az eseményen felszólalt Koncz
Zsófia, a térség országgyűlési képviselője, aki be-
szédében kiemelte a diákok életükben egy fon-
tos állomáshoz érkeztek. A szalagavatót és az
érettségit követően kilépnek a nagybetűs életbe.
Az országgyűlési képviselő minden diáknak sike-
res vizsgát kívánt. Az ünnepi gondolat után Re-
ményik Sándor, Akarom című versét: Bodnár Re-
beka, Galambos Tünde, Maczkó Balázs, Murányi
Levente, Nadj Péter és Nagy Rebeka szavalta el.
Ezt követően Mezősi Kornél és Pozsonyi Petra
közös éneke következett. A műsor Bodnár Milán
egy, az alkalomhoz illő Szabó Ila versét mondta
el, majd Balázsfalvi Barbara zongorajátéka kö-

vetkezett. A pulpitushoz
ezután Szarvas Péter es-
peres lépett, aki beszéd-
ben az elmúlt évekre
emlékeztette a diáko-
kat, felelevenítette az
saját szalagavatóját,
majd mondandója vé-
gén megáldotta a szala-
gokat. Az osztályfőnö-
kök ezt követően feltűz-
ték a szalagokat a vég-
zős diákoknak, amely
együttesen jelképezi a

küzdeni tudást, kitartást és az önállóságot. Jakab
Tamás, az iskola igazgatója hangsúlyozta a diá-
kok mögött nehéz évek állnak, azonban a felnőt-
té válás előtt még egy utolsó megpróbáltatás
hátravan. Beszédében arra buzdította a diákokat,
hogy továbbra is legyenek kitartóak, céljaik és ál-
maik elérését soha ne adják fel, s emlékezzenek
az intézményben töltött szép időkre. Az igazgató
beszéde után Budai Zsófia és Budai Levente 11.
A osztályos tanulók saxofon játékát hallgathatta
meg a közönség. A koronavírus-járvány miatt eb-
ben az évben a ballagó osztályok nem külön-kü-
lön táncoltak, hanem az évfolyam egy közös ke-
ringőt mutatott be az iskola aulájában. 

SZALAGAVATÓ A GIMNÁZIUMBAN

A diákok büszkén viselik ballagásig a szalagot.

Idén már 15. alkalommal rajtolt el Magyarország legnép-
szerűbb közösségi sporteseménye, az NN Ultrabalaton. A
rendezvényt október 1-3-a között tartották. A Balatont
megkerülő egykörös verseny egyben Közép-Európa leg-
hosszabb futóversenye is, amelyet egyéniben, váltóban,
futva vagy bringával teljesíthettek a résztvevők. A népsze-
rűségének a koronavírus-járvány sem szabott határt, habár
az eredetileg májusban szerették volna megtartani, ám
még az októberi időszakra is több mint 16 ezer résztvevő
vágott neki a távnak. Az országból összesen 10 tűzoltó
csapat vett részt a megmérettetésen, Borsod-Abaúj-
Zemplén megyéből csak a szerencsi lánglovagok álltak rajt-
hoz, akik egy 10 fős váltóval neveztek az eseményre. Több
mint 300 egyéni és 1700 induló csapat közül a szerencsiek
a 212. helyen végeztek. A teljes távot a Balaton körül (216
kilométer) 19 óra 12 perc alatt teljesítették. A váltó tagjai,
alsó sor balról jobbra: Kotán Tibor, Béres Tibor, Gábor Dá-
vid, Golopi Gergő, Németh Gábor, Csikai György Felső sor
balról jobbra Molnár Tibor, Szentirmai Gergely, Kazsik Sán-
dor, Ladinszki Levente.

FUTVA KERÜLTÉK A BALATONT

A csapat együtt összesen közel 220 kilométer tett meg. (Fotó: magánarchívum)

A képes levelezőlap
a 19. század végétől
az 1960-as évekig
meghatározó volt a
tömegkommunikáci-
óban, majd a kom-
munikációs eszközök
fejlődése háttérbe
szorította ezt a pos-
taterméket. A képes-
lapmúzeumként is is-
mert Zempléni Mú-
zeumban a látogatok ezentúl szelfigéppel készíthetnek és küldhetnek 'modernkori képeslapot'.
Szeretettel várjuk Önöket!

SZELFIGÉP A MÚZEUMBAN



A MÁV-START-nál már szolgálatba álltak az új 1. és prémium osztályú
IC+ kocsik. A bisztrószakasszal, csendes és prémium fülkékkel berende-
zett kocsik újdonságnak számítanak a magyar vasúti közlekedésben. A
prémium fülke az 1. osztályú menetjegy és az esetlegesen szükséges IC
pótjegy mellett ezer forintos helyjegyváltással vehető igénybe. A prémi-
um szakasz utasainak ajándék kávéval vagy teával kedveskednek. Októ-
ber 25-től már négy ilyen kocsi közlekedik menetrendszerűen a kör-IC,
valamint a Záhony – Nyíregyháza – Budapest és a Sátoraljaújhely – Mis-
kolc – Budapest IC járatokon. „A kormány kiemelten fontosnak tartja,
hogy a nemzeti vasúttársaság az utasok számára vonzó, modern, aka-
dálymentes járműállománnyal rendelkezzen” – mondta Juhász Roland
állami vagyongazdálkodásért felelős államtitkár szeptember 23-án a MÁV
saját fejlesztésű IC+ kocsijának bemutatóján. Az államtitkár hangsúlyozta,
hogy az IC+ kocsik kormányzati támogatással megvalósuló sorozatgyár-
tása több gazdasági célt is szolgál. A beruházás munkahelyeket teremt
és gyarapítja a nemzeti vagyont is. A saját fejlesztésű IC+ kocsik gyártása
elsősorban a hazai járműállomány fiatalítását és minőségi cseréjét szol-
gálja. A program négy évvel ezelőtt indult el, majd két évvel ezelőtt el-
készült az első húsz új generációs kocsi. A kormány összesen hetven kor-
szerű, nemzetközi forgalomban is használható IC+ vasúti személyvagon
gyártását rendelte meg. Ebből harmincöt darab másodosztályú kocsi már

elkészült, továbbá harmincöt 1. osztályú bisztrószakaszos személyvagon
pedig jelenleg is gyártás alatt van.
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A csendes prémium fülke újdonságnak számít a hazai vasúti közleke-
désben. (Fotó: MÁV-START)

A SÍNEKEN AZ ÚJ IC PLUSZ KOCSIK

A kerti hulladékok tökéletlen égésekor jelentős mennyiségű káros
és rákkeltő anyag kerül a légtérbe, akár egész településrészeket
mérgezve, egészségkárosodást okozva az ott élőknek. A légtérbe
kerülő égéstermékek többsége szabad szemmel nem érzékelhető,
de azok mennyisége mérhető és kimutatható. A kerti égetés rossz
gyakorlatának visszaszorítása mindannyiunk érdeke. Szerencs Vá-
ros Önkormányzata – a környezet védelmének általános szabá-
lyairól szóló törvény kötelező érvényű módosítását követően –,
tavaly hatályon kívül helyezte azt a korábbi rendelkezést, mely
meghatározott időszakokban lehetőséget biztosított a kerti hul-
ladékok égetésére: 2021. január 1-től városunk közigazgatási ha-
tárain belül tilos az avar és kerti hulladék elégetése! Ezúton is fel-
hívják a lakosság figyelmét a jogkövető magatartásra, mert a ren-
delkezés megszegőivel szemben eljárás indulhat és pénzbüntetés ki-
szabására kerülhet sor. Szerencsen a közszolgáltató kéthetente rend-
szeresen gondoskodik a zöldhulladék elszállításáról, ezért kérik az

ingatlanok tulajdonosait, hogy ezzel a lehetőséggel éljenek városunk
levegőjének megóvása érdekében.

TILOS A ZÖLDHULLADÉK ÉGETÉSE

A levegő minőségének romlása miatt tilos az égetés.



Jól szerepelt az ifjú szerencsi ti-
tán Morvai Balázs Örs az októ-
ber 16-án Szombathelyen meg-
tartott Junior Országos Súlyeme-
lő Bajnokságon. A versenyen az
ország legjobb korosztályos sú-
lyemelői mérték össze tudás-
ukat a Haladás Sportkomple-
xumban. Összesen huszonnyolc
egyesület jelezte részvételi
szándékát, közel száznevezés
érkezett a versenyre. Tíz-tíz súly-
csoportban indultak a férfi és
női sportolók. A Szerencs VSE
képviseletében a 67 kg súlycso-
portban Morvai Balázs Örs 170
kg-os összeteljesítménnyel az

előkellő 5. helyet szerezte meg.

Megkezdődött október 17-én a Borsod-Abaúj-
Zemplén Megyei I. osztály sakk csapatbajnok-
ság első fordulója. A Rákóczi-vár árkádos ter-
mében a Szerencs VSE sakkozói a kazincbar-
cikai gárda játékosait fogadták. A megnyitó
előtt Balogh Imre sakkszakosztályvezető beje-
lentette visszavonulását, a stafétát Gurály
László vette át, aki a B.-A.-Z. Megyei Sakkszö-
vetség elnöke. A találkozó elsöprő szerencsi
győzelemmel zárult. A végeredmény Szerencs
VSE-Kazincbarcika VSC II 10.5-1.5. Győztes
meccset játszott: Balogh Imre, Cseppely János,
a mindössze 11 éves Gál Mózes, Gurály László
András, Jakab János, Jr. Balogh Imre, Lengyel
László, Szalánczi Flóra, Viszokai István. Dön-
tetlent ért el: Hidegh Lajos, Simai Gábor, Szabó
Krisztián. Gurály László kérdésünkre válaszolva
elmondta, új vezetőként fontosnak tartja az
eredményességet, az oktatást és a helyi tehet-
ségek felkarolását. Munkáját azzal kezdte,
hogy szerencsi- vagy a térséghez közeli játé-
kosokat igazolt a Szerencs VSE csapatába, akik
új lendületet adnak majd a csapat tagjainak.
A vezető elmondta, hogy szerencsi és a me-
gyei sakk életében is nagy változások várha-
tóak. Egy dinamikus rendszert építenek ki,
mellyel az oktatást kívánják segíteni. Kérdé-
sünkre válaszolva kifejtette, hogy koronavírus-
járvány nagy károkat okozott minden sport-
ágban, ám a sakkszakosztályok életében egye-
lőre felfoghatatlan a veszteség. A gyermekek-
nek például nem voltak versenyek, így nem
volt sikerélményük, nem gyűltek a kupák, ér-

mek, oklevelek, mint régen. „Akik nem voltak
elég kitartók hamar feladták, sok száz fiatal
hagyta abba a sakkozást önhibáján kívül az el-
múlt időszakban. Az idősebbik generáció közül
is rengetegen visszavonultak, sokan már az égi
harcmezőkön tologatják a sakkbábúkat. Éppen
ezért sajnos azt kell mondanom, hogy egyál-
talán nem túlzok amikor azt állítom, hogy or-
szágos szinten minden harmadik csapat tönk-
rement” – hangsúlyozta Gurály László. A pan-
démia előtt a megyénkben 16 együttes ját-
szott két csoportban, most 9 gárda található
egy tabellán.  -Nekünk oktatóknak és szerve-
zőknek a feladatunk most az, hogy újra a tábla

mellé ültessük a sakkozni szerető gyermek-
eket. Minél több megmérettetést kell szervez-
nünk. A nyitáskor azt gondoltuk, hogy minden
visszaáll majd a régi kerékvágásba, sajnos
nem így alakult. Rájöttünk, hogy az nem elég,
ha csak bajnokságokat rendeznünk, elsősor-
ban az utánpótlással kell foglalkozunk. Rend-
kívüli kihívás ez – mondta Gurály László. Az
elnöknek azonban konkrét elképzelései és ter-
vei vannak. A jövőben megyei szinten közpon-
tosítani szeretné a sakkot. Összefogva önkor-
mányzatokkal és intézményekkel tehetségku-
tató műhelyt fognak indítani, ahol a legkivá-
lóbb oktatók fognak majd tanítani.
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SZÉP EREDMÉNY 
AZ ORSZÁGOS BAJNOKSÁGON

GYŐZELEMMEL KEZDTEK
A SAKKOZÓK

Morvai Balázs Örs remek teljesítmény
nyújtott. (Fotó: magánarchívum)

Kiváló teljesítmény nyújtottak a sakkozók az idei első mérkőzésen.

EGYÉBEGYÉB
Eladó kombinált hűtőszekrény, mikrohullámú sütő, kenyérpirító, sző-
nyegek, egyes-kettes mosogatótárca, 42-es méretű férficipők és csiz-
mák, zománcozott üst, 2 db horgászbot felszereléssel együtt. Érdek-
lődni telefonon lehet az alábbi számon +36 20 448-9289.



Kos: III. 21. – IV. 20.
Most a Kos a pénzügyekre összpontosít.

Megpróbálja kidolgozni a magasabb jövedelem
elérésének és a pénz elkülönítésének módjait.
Alábecsülheti a helyzetet és elhamarkodottan
cselekedet, ne habozzon tanácsot kérni!

Bika: IV. 21. – V. 20.
A Bikák hajlamosak elkerülni kötelessé-
geiket és megváltoztatni életmódjukat.

Ennek automatikusan nem kell negatívnak vagy
pozitívnak lennie. Vegye figyelembe az összes
előnyét és hátrányát, valamint az érintetteket.

Ikrek: V. 21. – VI. 21. 
Ebben az időszakban a teljes őszinteség
nem jelent problémát Önnek. Ha valaki

a véleményt kéri, akkor nem fog habozni, hogy
elmondja a teljes igazságot. November egyér-
telmű kommunikációt hoz majd, amit az Ikrek
maximálisan ki fog használni.

Rák: VI. 22. – VII. 22.
Tele lesz energiával november folyamán.
A Mars sok szempontból pozitív hatás-

sal lesz Önre. Kitartóan és energikusan fog tö-
rekedni a céljaira, képes lesz jól megtervezni az
idejét, és nem fog hiányozni Önből a ravaszság
sem.

Oroszlán: VII. 23. – VIII. 23.
Most az Oroszlánoknak sok kikapcsoló-

dásra lesz szükségük. Az elmúlt év nem volt vi-
szonylag könnyű, ami miatt ebben a hónapban
fáradt és demotivált lesz. Aludjon eleget, men-
jen el barátaival együtt kikapcsolódni.

Szűz: VIII. 24. – IX. 23. 
Véleményének messzemenő hatása lesz
novemberben. A Merkúrnak köszönhe-

tően mindenki meghallgatja és komolyan veszi
Önt. Sokak számára még példakép is lesz, és el-
ismerést szerez hosszú távú eredményeiért.

Mérleg: IX. 24. – X. 23. 
A jegy szülötteit a Merkúr erőteljes ha-
tása fogja leginkább befolyásolni ebben

a hónapban, hogy teljesen nyugodtnak és bé-
késnek érezzék magukat. Minden konfliktust
könnyedén elrendez majd, és ezért mindenki
hálás lesz.

Skorpió: X. 23. – XI. 22.
Most nem fogja cserben hagyni a hu-
morérzéke, rengeteg vicces történettel

és élménnyel szórakoztat majd másokat. A Hold
lesz az oka annak, hogy beszédkészsége kiváló
lesz, és jól fog kommunikálni. Másrészt bizonyos
helyzetekben túl őszinte és cinikus lehet.

Nyilas: XI. 23. – XII. 21.
Most meg kell próbálnia a legnagyobb

mértékben korlátozni az elektronikus eszközök
használatát, mivel ez negatívan befolyásolhatja
Önt. Fedezze fel újra barátaival, családtagjaival,
szerelmével a természet nyújtotta szépségeket. 

Bak: XII. 22. – I. 20.
A harciassága és az akarata eléri a
csúcspontját, de néha megbotlik, és úgy

érzi, mintha semmi sem lenne elég. Ebben a pil-
lanatban a Baknak emlékeznie kell arra, hogy a
sikerhez vezető út nem könnyű.

Vízöntő: I. 21. – II.19.
Vigyázzon a túlzottan impulzív viselke-
déssel, amelyet az elkövetkező időszak

a november hoz! A Vízöntő erőteljes vágyat
érezhet arra, hogy túlzó kiadásokba bocsátkoz-
zon – ha nem tudja ellenőrizni ezt a vágyat, ak-
kor bajba kerülhet.

Halak: II. 20. – III. 20.
Ebben a hónapban közelebb kerül a csa-
ládhoz. Ne feledkezzen meg azonban a

közeli családi körön kívüli rokonokról sem, mivel
régóta nem látta őket. Ideális hangulatban lesz
a kapcsolatok újjáépítéséhez, és mindannyian
szívesen emlékeznek a régi időkre.

Szerencsi Hírek 2021. novemberi horoszkóp

Tollas Tibor Október 23. című verséből idé-
zünk: „A szolgaságból fényt derítünk, …”
VÍZSZINTES: 1. Az idézet folytatásának első
része. 10. Község Homonnától északnyugatra. 12.
Kijön a fizetéséből. 13. Apró, csekély. 14. Azonos
római számok. 16. Perzsa uralkodói cím. 17. Szél-
hajtó …; halfaj. 18. Lassú víz partot … (szólás). 20.
Sűrű babétel. 21. Műsorszórás. 23. Bukaresti szék-
helyű telekommunikációs cég. 24. Léghajóval uta-
zik. 26. Focibíró jelzőeszköze. 27. Kombájnnal dol-
gozik. 28. Hajó hátsó része. 30. Duplán: az Öreg-tó
városa. 31. Szájat nagyra nyit. 32. Gyors. 34. A tur-
bolya (fűszernövény) népies neve. 37. Az idézet
folytatásának második része.
FÜGGŐLEGES: 1. Hosszú idejű rendezvény a mo-
ziban. 2. Tétlen est! 3. Guatemala ISO-kódja. 4. …
Montand; francia sanzon-énekes volt. 5. Bányafo-
lyosó. 6. Hunor és Magor anyja. 7. … Klub; tévéa-
dó. 8. Tiltószó. 9. Bükk-vidéki vízfolyás (a Rapülök-
höz semmi köze!). 11. Szorult helyzetben levőnek
támogatást ad. 15. Szélsőségeket mérsékel. 17. A
Da Vinci-…; Dan Brown híres regénye. 19. Gyakran
elhalványodó (arc). 22. Tortát készít. 25. Marokkó
fővárosa. 28. Helyez, rak. 29. Csordultig. 32. Vász-
nat állít elő. 33. Palkaféle növény. 35. A szegély
szegélyei! 36. Hármótok közül nem ők.

EFEMER

Előző rejtvényünk megfejtése: „Egy kabáttal több meleget gombol”. Megfejtőnk 1 db csokoládé csomagot nyert: Németh Krisztina olvasónk.
A fenti rejtvény megfejtését november 19-ig postázzák címünkre (3900 Szerencs, Rákóczi út 89.) vagy adják le a Szerencsi Polgármesteri Hivatal
ügyfélszolgálatán. A keresztrejtvény helyes megfejtője 1db csokoládé csomagot nyer. A nyeremény átvehető a Szerencsi Polgármesteri Hivatal
ügyfélszolgálatán.
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