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A Rozsnyói Városnapok és
Vásár 2022. szeptember 15-
17. között került megrende-
zésre. A portékáikat kínáló
árusok mellett számos szó-
rakoztató program és kísé-
rőrendezvény várta a láto-
gatókat. Cikkünk az 5. ol-
dalon folytatódik.

A szerencsi Bocskai István Katolikus Gimnázium és Technikum
„PET kalózai” Éliás Balázs pedagógus vezetésével szeptember 23-án

lecsaptak a Bodrogon úszó műanyag hulladékokra. 
Cikkünk a 13. oldalon folytatódik.

HATVANÉVES
Eredetileg ételgyárnak
készült a diósgyőri csoki-
gyár épületegyüttese,
mára ez lett a Nestlé cég-
csoport egyetlen kizáró-
lag üreges csokoládéfigu-
rák gyártására specializá-
lódott üzeme a világon.
Cikkünk a 11. oldalon ol-
vasható. 
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Hatvankét évvel ezelőtt végeztek a Bocskai István Gimnáziumban, és gya-
korlatilag már hosszú idő óta nem találkoztak. Sokfelé sodorta az élet az
egykori diáktársakat, ám szeptember 15-én mégis sikerült összejönniük Sze-
rencsen. A gimnáziumban töltött évekre, osztálytársakra és pedagógusokra
is szívesen emlékszik vissza Takács Zoltán, aki elmesélte a Szerencsi Hírek-
nek, hogy az 1960-ban érettségizett humán tagozatos IV/A osztály minden
tagja kiemelkedő egyéniség volt. Eredetileg a kerek hatvanadik évfordulót
szerették volna megünnepelni, ám a koronavírus-járvány közbeszólt. „Most
tizenketten vettünk részt, sajnos nem mindenki tudott eljönni, és vannak,
akik már nem lehetnek köztünk. Minden túlzás nélkül állíthatom, hogy a
néhai Szegedi Pál tanár úr által vezetett egykori 31 fős osztály sok tekin-
tetben rendkívüli volt. Az összetartás, az egymás segítése és felkarolása a
mai napig példaértékűnek mondható. Eleve 1956-ban kezdtük el a gimná-
ziumi tanulmányainkat, pontosan a zűr kellős közepén. A forradalmat a
csoportunkból amennyire tudta mindenki támogatta, sajnos emiatt akkor
úgy tűnt, hogy az érettségi után nem vár ránk fényes jövő, de szerencsére
nem így történt. Szinte mindenki továbbtanult és végül orvos, mérnök,
vagy vezető lett, tehát a társadalom számára megbecsült ember. Érdekes-
ség, hogy az osztály minden tagja latinból is érettségizett, manapság ez
már nem jellemző, de mi akkor valósággal rajongtunk a nyelvért” – mondta
Takács Zoltán, aki hangsúlyozta, hogy a következő összejövetelre – amit
minden ötödik évben megtartanak –, kötelező lesz mindenkinek elkészí-
tenie a saját életútját. Takács Zoltánt végül arról kérdeztük, hogy mit üzen

a mai fiataloknak. „Azt kívánom, hogy az a naiv optimizmus, ami bennünk
is megvolt, az nekik is megadassák. A mai fiataloknak szinte semmire sincs
idejük. Mi annakidején rengeteget olvastunk, ha volt egy szabad röpke per-
cünk akkor is műveltük magunkat. Például színjátszókört alapítottunk és
jártuk a vidéket előadásokat adva. A mi időnkben nem volt divat, hogy
csak úgy lézengünk meg elvagyunk a világban, tisztelet a kivételnek. Azt
hiszem, hogy ez hiányzik a mai fiatalokból: az önképzés, a tenni akarás és
a naiv optimizmus” – zárta gondolatait az egykori bocskais diák.

A méh vagy darázs által okozott csípés helyén
kialakuló fájdalmas, piros duzzanat nagyon kel-
lemetlen tud lenni, leggyakrabban azonban a
bántó érzésen kívül nem jár nagyobb egészség-
ügyi kockázattal. Azonban a szakértők szerint

a felnőttek nagyjából 3-5 százaléka fokozottan
érzékeny a darázscsípésre és un. anafilaxiás
sokk alakulhat ki, ami egy rendkívül súlyos, akár
halálos kimenetelű allergiás reakció. Kezelni
csak az időben beadott adrenalin injekcióval le-

het. Az ilyen tragédiák megelőzése érdekében
Gábor Zsuzsanna, a Szerencsi Beteg Gyermek-
ekért Alapítvány kuratóriumának elnöke, vala-
mint Rábainé Végh Anett, önkormányzati kép-
viselő szeptember 6-án életmentő injekciós tol-
lat adományozott a Szerencsi Óvoda és Bölcső-
de részére, amit Kecskésné Nagy Edit, az intéz-
mény vezetője vett át. Az EpiPen Junior autoin-
jektor rovarcsípések, rovarmarások, ételek és
gyógyszerek vagy egyéb allergének által kivál-
tott súlyos allergiás reakciók sürgősségi kezelé-
sére alkalmazható. Az autoinjektorok egysze-
rűen használható orvostechnikai eszközök,
amelyekben előre töltve adrenalin található. Az
életmentő injekciós toll esetében fontos, hogy
az érintett személyek megfelelő oktatást kap-
janak a készítmény alkalmazásával kapcsola-
tosban továbbá, hogy az érintettek ismerjék az
anaphilaxiás reakció jellemző tüneteit. Ezekről
Takács Krisztián mentőtechnikus, a Szerencsi
Mentőállomás dolgozója tartott átfogó elő-
adást a szerencsi óvónőknek. Gábor Zsuzsanna
a helyszínen elmondta, hogy a készítmény pót-
lásáról a jövőben folyamatosan gondoskodnak.

HATVANKÉT ÉVES OSZTÁLYTALÁLKOZÓ

ÉLETMENTŐ INJEKCIÓS TOLL
AZ ÓVODÁNAK

Az osztálytalálkozón összesen 12-en vettek részt.

Balról jobbra: Kecskésné Nagy Edit és Gábor Zsuzsanna.



Napjainkban a közvéleményt leginkább érdeklő téma az infláció, az ener-
gia- és élelmiszerárak drasztikus növekedése, a rezsicsökkentés átszabá-
sából eredő lakossági, vállalkozói és önkormányzati kiadások jelentős
emelkedése. Megérkeztek a friss gáz- és áramszámlák és szembesülve a
valósággal tervezzük az előttünk álló téli hónapok kiadásait, kalkuláljuk
a várható rezsiköltséget, aminek az összege a korábbiak többszörösére
rúg. Tehát az életünket és a kiadásainkat alaposan át kell terveznünk a
takarékoskodás szem előtt tartásával. Így tett a város önkormányzata is,
amikor augusztus 5-én a képviselők elé kerültek első olvasatban azok a
javaslatok, amelyek költségvetésünk egyensúlyának a megtartására irá-
nyulnak. Ugyanis a Kormány határozata alapján nyilvánvaló, hogy az ön-
kormányzatoknak piaci áron kell beszerezniük a villamos energiát, a föld-
gázt és az üzemanyagot.
Mára az is egyértelmű, hogy általános kormányzati kompenzációra az
önkormányzatok nem számíthatnak, tehát az egyébként is szoros költ-
ségvetésünkből kell a pénzügyi egyensúlyt biztosítanunk. Az elmúlt idő-
szakban a döntések alapos előkészítése érdekében elemzéseket készí-
tettünk, számba vettük a lehetséges intézkedéseket. Polgármesteri uta-
sítást adtam ki, amelyben meghatározom többek között a hivatalban és
az intézményekben a helyiségekben elvárt hőmérsékletet, iránymutatást
adok a fűtő-, hűtőrendszerek, elektromos berendezések gazdaságosabb
működtetésére, a gépjárművek használatának szigorítására és az üzem-
anyaggal történő takarékoskodásra.
Szerencs Város Önkormányzata a szeptember 29-ei ülésen nyilvánosan
döntött a költségcsökkentésről. A javaslat többek között tartalmazta a
szobrok és köztéri alkotások, épületek, reklámfelületek megvilágításának
teljes kikapcsolását. A közvilágítás átalánydíjas rendszerére való tekin-
tettel lépéseket tettünk annak érdekében a világítótestek számát – a
még biztonságos szintig – csökkenteni tudjuk. Tartalmazta a kulturális-
és közgyűjteményi intézmények, sport- és szabadidős létesítmények,
szálláshelyek fűtési időszakban történő zárva tartását vagy a szolgálta-

tásoknak a korlátozását. Erre az időszakra a dolgozók elhelyezését olyan
épületekben oldjuk meg, amelyeket az elmúlt években energetikailag
korszerűsítettük, napelemekkel, hőszivattyúkkal láttunk el. A részletekről
pontos tájékoztatást nyújtok majd a következő Szerencsi Hírek lapszám-
ban. Megjegyzem, hogy ennek a napirendnek a tárgyalását a város hon-
lapján (szerencs.hu) vissza lehet nézni. 
A fentiek csupán példák arra, hogy nem tétlenkedtünk – még ha egyesek
ezt is sugallják –, hanem felelősséggel, átgondoltan, a lehetőségeinket
mérlegelve cselekszünk, hogy a nehéz helyzetben is biztosítsuk a pénz-
ügyi egyensúlyt, a város működőképességét, miközben továbbra is fon-
tosnak tartom Szerencs fejlesztését.
2022. szeptember 20.

Nyiri Tibor polgármester
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ÁTGONDOLT KÖLTSÉGCSÖKKENTÉS
ÉS TAKARÉKOSKODÁS

Szerencs a „Hegyalja kapuja” – tartja a mondás. Az „Összefogással Tokaj
Világörökségéért” projekt keretében a 37. számú főút két oldalán 2007-
ben Világörökségi Kapuzat és Turisztikai Fogadóépület épült. Az idén ja-
nuárban azonban a viharos erejű szél annyira megrongálta az északi bás-
tya felső faszerkezetét – Miskolc felől haladva a bal oldali építményen –,
hogy azt az idén augusztus végén le kellett bontani. A szakértők bevo-

násával készült vizsgálatból kiderült, hogy a 12 méter magas sugaras ki-
alakítású ácsolt szerkezetű faépítmény többé már nem biztonságos. Mi-
után daru segítségével leemelték és tüzetesebben is megvizsgálták ki-
derült, hogy a helyzet rosszabb, mint azt elsőre gondolták. „Az előzetes
megállapításnál azt mondták, hogy a szelemeneket, tehát csak az össze-
tartó gerendákat kell cserélni és megerősíteni. A helyzet azóta súlyosbo-
dott mert az a négy nagy oszlop, ami tartotta az egész szerkezetet, azo-
kat gyakorlatilag megette az idő, és bizony az oldalsó deszkázatban is
van sok kifogásolható darab” – mondta a helyszínen Nyiri Tibor, Szerencs
város polgármestere. Hozzátette: ezt így visszaépíteni, toldozgatni és fol-
tozgatni, félmegoldásokat alkalmazni nem lehet. A felső részt újjá kell
építeni, azonban erre most nincs pénzügyi forrás. „Ismert a faanyagnak
és a kivitelezésnek az ára, ez most jelenleg több tízmillió forintra rúg. Sa-
ját erőből ezt a város most nem tudja visszaépíteni, hiszen jelenleg is a
költségvetés átcsoportosítását tervezzük a növekedő energiaárak miatt”
– hangsúlyozta a városvezető. Végül hozzátette: a következő testületi
ülésen felhatalmazást fog kérni a képviselőktől arra, hogy a szakemberek
a másik tornyot is megvizsgálhassák.

TORONYBONTÁS
A VILÁGÖRÖKSÉGI KAPUZATNÁL

Az északi bástyáról eltávolították a faszerkezetet.

Magán kezdi a spórolást az önkormányzat.
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A Bolyai János Katolikus Általános Iskola az em-
lített napon tartotta tanévnyitó ünnepségét a
Kulcsár Anita Sportcsarnokban. Az eseményen
Szabóné Drozda Orsolya, megbízott intézmény-
vezető köszöntötte a diákokat és pedagóguso-
kat. „Bízom abban, hogy ez a 183 tanítási nap
örömmel fog telni, hiszen ennyi nap és kihívás
vár rátok kedves gyerekek és kollégák. A kihívá-
sok és az akadályok fontos részét képezik élet-
ünknek, hiszen amikor sikerül legyőznünk őket
rájövünk, hogy mennyire édes a jól végzett mun-
ka utáni fáradtság” – mondta beszédében az
igazgató. Hozzátette: az idén összesen 378 tanu-
ló kezdi meg a tanévet 18 osztályban. Hangsú-
lyozta, hogy az iskola fenntartója az Egri Főegy-
házmegye közel 15 millió forinttal támogatta a
nyári felújítási és karbantartási munkálatokat, to-
vábbá új főzőkonyhával is bővült az intézmény.
A diákok verses produkcióját követően az első
osztályosok megkapták az iskola nyakkendőjét.
Az eseményt közös ima zárta Szarvas Péter plé-
bános vezetésével a Kisboldogasszony római ka-
tolikus templomban.
A Szerencsi Rákóczi Zsigmond Református Két
Tanítási Nyelvű Általános Iskola és Alapfokú Mű-
vészeti Iskola szintén szeptember 1-jén nyitotta
meg az új tanévet a helyi református templom-
ban. Az istentiszteletet Czetőné Hegedűs Aranka,
intézményi lelkész tartotta. A diákokat ezzel a
tanévre választott igével köszöntötte. „Azt az
embert, aki féli az Urat, oktatja őt, hogy melyik
utat válassza” (Zsolt. 25:12), majd felhívta a ta-
nulók figyelmét, hogy a következő időszakban
mindenkire sok új feladat vár, amelyek megfelelő
hozzáállással és Isten segítségével eredményesen
megoldhatók. A diákok műsora után az iskola ve-
zetése a nyakkendők felkötésével fogadta Rákóc-
zis diákká a 68 elsős tanulót, majd az intézmény
igazgatója Ráczné Váradi Éva köszöntötte a több
mint 500 fős tanulósereget. Beszédében arra kér-

te őket, hogy igyekezzenek minden élethelyzet-
ből a lehető legjobbat kihozni, kitartóan küzdje-
nek meg a kihívásokkal, ne kifogásokat, hanem
megoldásokat keressenek, legyenek elégedettek
és hálásak, hiszen az Úrnak terve és célja van
mindenkivel ott, ahol éppen van. Az igazgató
hangsúlyozta, hogy valamennyien hálásak azért,
hogy még ebben a tanévben elkezdődik az in-
tézményben 710 millió forint értékű beruházás,
amely során megújul az épület energiaellátása,
amire most éppen a legnagyobb szükség van.
A Szerencsi Bocskai István Katolikus Gimnázium
és Technikumban ugyancsak szeptember 1-jén
tartották az ünnepi tanévnyitó ünnepséget. A di-
áksereget Gaszperné Tilman Edina, az intézmény
új igazgatója köszöntötte. „Kezdődik az iskola,
kezdődik újra a tanulás, amely néha egyszerűnek,
néha teljesíthetetlen elvárásokkal telinek tűnik,
de mindig szem előtt kell tartanotok, hogy min-
den lépés közelebb visz ahhoz a célhoz, amit ki-
tűztetek magatok elé. Egy célért mindig küzdeni
kell, a küzdelem pedig mindig nehéz, ám lehet az

ember közben boldog is. A Jóisten mindenkit cél-
lal hív életre. Mindenkinek van egy álma, fejtsé-
tek meg, fejtsük meg együtt. Mi pedagógusok
segítünk nektek ebben, ezért vagyunk itt. Ezek
között a falak között ti vagytok a főszereplők,
életetek legfontosabb, és talán legszebb idősza-
kát töltitek itt. Gyűjtsetek itt annyi tudást, isme-
retet, tapasztalatot és tanácsot, amely felkészít
benneteket innen kilépve az életbe. Görbe László
atya, a Budapesti Szent Margit Gimnázium egy-
kori igazgatója egyszer ezt mondta: a gyémántot
gyémánttal csiszolják, az embert emberrel” –
mondta nyitóbeszédében az igazgató. Mindhá-
rom iskolában az közös Istentisztelet és imádság
után kezdetét vette az első osztályfőnöki óra.
Az Alapfokú Művészeti Iskola tanévnyitóját szep-
tember 8-án tartották a Szerencsi Rákóczi Zsig-
mond Református Két Tanítási Nyelvű Általános
Iskola aulájában. Az ünnepségen a diákok műso-
rát követően Harkályné Kovács Katalin, a művé-
szeti iskola vezetője köszöntötte a megjelent di-
ákokat és szülőket. Elhangzott, hogy az iskola
már több mint harminc éve ad lehetőséget arra,
hogy a helyi és környékbeli diákok kibontakoz-
tathassák tehetségüket. A művészeti iskolába az
idén három új pedagógus érkezett. Az idei tan-
évtől kezdődően Bene Boglárka és Balogh Zsolt
zeneelméletet, Horváth Kondráth Kinga pedig
néptáncot fog oktatni. Az igazgató hangsúlyozta:
a művészeti képzés fejleszti a kreativitást és az
alkalmazkodó képességet. Az alapfokú művé-
szetoktatás célja, hogy hozzásegítse a tanulókat
a külvilág tudatos érzékeléséhez, tanulmányozá-
sához, valamint a belső látás és a képzelet fino-
mításához, tudatosításához, a zenetanulás elő-
nyei pedig a memóriára is kihatnak. A több mint
három évtizedes múlttal rendelkező szerencsi
művészeti képzés a mai napig töretlen népsze-
rűségnek örvend.

MEGKEZDŐDÖTT AZ ÚJ TANÉV

A Bolyais kisdiákok az ünnepség végén megkapták az iskola nyakkendőjét.

A gimnáziumban is becsengettek szeptember 1-jén.

Véget ért a vakáció, szeptember 1-jén hivatalosan is megkezdődött az új tanév Szerencsen.
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A delegáció tagjait Domik Michal a felvidéki vá-
ros polgármestere, és Kardos Ferenc helyi kép-
viselő fogadta. Nyiri Tibor Szerencs polgármes-
tere megtekintette a téren a forgatagot, mialatt
Kardos Ferenc a város múltjával kapcsolatos ér-
dekes történeteket osztott meg a vendégekkel.
Ezt követően a delegáció tagjai ellátogattak a
szeptember 14-én felszentelt és felújított rozs-
nyói Kálváriához, ami a város északi oldalán el-
terülő hármas gerincű hegy legalacsonyabb
dombjának a lejtőjén található. Eredetileg ba-
rokk stílusban emelték 1741-ben, de későbbi ko-
rokhoz köthető átalakítások nyomait is viseli. A
hét stációban olajfestmények kaptak helyet. A
19. században kisebb átalakításokon esett át,
majd 1938-ban átépítették. Ekkor 14 stációt ala-
kítottak ki, Jézus szenvedéstörténete pedig a

világhírű pécsi Zsolnay Porcelánmanufaktúrá-
ban készült színes domborműveken elevene-
dett meg. A kálváriák többnyire csak a gazda-
ságilag fejlett városokban létesültek, ami bizo-
nyítékként szolgál arra, hogy Rozsnyó virágzó
város volt. Érdekesség, hogy a kálvária a barokk
oromzatú kápolnával az egész Gömör várme-
gye legrégibb hasonló típusú építményei közé
sorolható. A rozsnyói keresztút a szocializmus
éveiben sajnos hanyatlásnak indult, a területet
pedig időközben a természet visszahódította.
Az elmúlt években Görgey Árpád volt a fő kez-
deményezője, és egyben aktív résztvevője a kál-
vária helyreállításának, melynek három fő célja
van: az eszmei, társadalmi és művészettörténeti
értékek megőrzése – mindezekről Domik Mi-
chal, Rozsnyó polgármestere adott részletes tá-
jékoztatást a helyszínen, aki büszkén mutatta
be felújított kálváriát. A nap végén volt a Rozs-
nyói Malomban és a Baska József Nemzetközi
Festőtáborban készült alkotásokból készült ki-

állítás megnyitója, ami jól jelképezi Rozsnyó és
testvértelepülései – a svájci Glarus, a csehor-
szági Český Těšín, a lengyelországi Cieszyn, a
szerbiai Topolya, Budapest V. kerülete és Sze-
rencs –, valamint művészei között kialakult
gyümölcsöző nemzetközi együttműködést. A
táborban 11 művész vett részt Rozsnyóról és
környékéről, valamint a város partnervárosai-
ból. Szerencset Suhaj Zoltán képviselte. A meg-
nyitón Pavol Lackanič, a Bányászati Múzeum
igazgatója üdvözölte a jelenlévőket. Kardos Fe-
renc a társulás elnöke örömének adott hangot
a múzeummal való több éves együttműködés
kapcsán a kiállítás létrejöttéhez. Köszönetét fe-
jezte ki a segítőknek és résztvevőknek, hogy
sok munkát fektettek az eseménybe. Rozsnyó
város polgármestere megköszönte a gyönyörű
kiállítást. „A sikereknél és a sikerek piramisánál
mindig áll egy ember, úgy ahogy a kép előtt áll
a festő, úgy áll itt ma a festészet élén Kardos
Ferenc, mint szervező. Köszönöm a sokrétű

munkát és sok sikert kívánok ahhoz,
hogy tovább szervezze ezzel öreg-
bítve városunk hírnevét” – mondta
Michal Domik. A Rozsnyói MALOM
projekt célja mindig is az volt, hogy
megteremtse a feltételeket a rozs-
nyói partnervárosok fiatal képző-
művészeinek megismeréséhez, majd
későbbi, közép-európai léptékű be-
mutatásához. Az alkotók által készí-
tett festményeket november 4-ig te-
kinthetik meg az érdeklődők, me-
lyek 2023-ban Rozsnyó partnervá-
rosaiban kerülnek bemutatásra. Nyi-
ri Tibor, Szerencs város polgármes-
tere a nap végén örömét fejezte ki,
hogy Rozsnyó és Szerencs között
évtizedek óta töretlen az együttmű-
ködés, a két önkormányzat kiváló
kapcsolatot ápol egymással.

A Rozsnyói Városnapok és Vásár
2022. szeptember 15-17. között ke-
rült megrendezésre. A portékáikat kí-
náló árusok mellett számos szóra-
koztató program és kísérőrendez-
vény várta a látogatókat. A rozsnyói
bányászok terén megtartott ese-
ményre meghívást kapott Szerencs
Város Önkormányzata is, hiszen
Rozsnyó az első testvérvárosa a te-
lepülésnek. 

LÁTOGATÁS ROZSNYÓ VÁROSNAPJÁN

A háromnapos rendezvénysorozatot a város főterén tartották meg.

A rozsnyói Kálvária egyik stációja ami végig-
kíséri Jézus szenvedéstörténetét.

Az új stációkat a méltán híres pécsi Zsolnay Porcelánma-
nufaktúra védjegye jelzi.
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A projekt négy rendezvényből – helyszínek te-
kintetében kettő Szlovákia és kettő Szerencs –
állt. A magyar-szlovák projekt harmadik works-
hopját szeptember 9-én ismételten városunk-
ban tartották. Az eseményre ezúttal a szomszé-
dos országból érkeztek vendégek, hogy megis-
merjék a város turisztikai kínálatát, megkóstol-
ják a helyi termelők borait, miközben szakava-
tott sommeiler közreműködésével utaztak a
gasztronómia világába. A szlovákiai delegáció
tagjait a Turisztikai Központban fogadta Nyiri Ti-
bor, városunk polgármestere, aki köszöntőjében
arról beszélt, hogy Kassának és Szerencsnek köl-
csönösen kell keresnie a találkozási pontokat, az
együttműködés formáit, lehetőségeit, miközben
a két település tagjai megismerik a városok tör-
ténelmét és értékeit. Az egyik ilyen találkozási
zóna a szőlő -és bortermelés – mondta a pol-
gármester. A rendezvény megnyitója után a de-
legáció tagjai átvonultak a Szerencsi Bonbon Kft.

üzemcsarnokába, és megtekintették a hírhes
szerencsi csokoládé gyártási folyamatát. A ven-
dégeket Takács István, a cég alapító-igazgatója
fogadta, aki ismertette a szerencsi csokoládé
történetét a kezdetektől egészen napjainkig. Az
interaktív műhelyben a delegáció tagjainak arra
is lehetőségük nyílt, hogy elkészítsék a saját sze-
rencsi azték csokifigurájukat. Ezután a gyár elő-
adótermében a csokoládé feldolgozásával kap-
csolatos kisfilmek kerültek vetítésre. A delegáció
kérdéseire az alapító-igazgató készséggel vála-
szolt. Az esemény végén arról tanácskoztak,
hogy miként lehetne Szlovákiában is közkedvelt-
té és forgalomba hozni olyan üreges csokoládét,
amit aszúval töltenek.
Az üzemlátogatást követően a turisztikai köz-
pont emeleti termében Majoros Judit, a Zemp-
léni Múzeum igazgatója megismertette a részt-
vevőkkel, hogy miért érdemes ellátogatni Sze-
rencsre, amely település egyúttal Hegyalja kapu-

ja. Megemlítette, hogy hasonló Interreg-es pá-
lyázat során kialakult együttműködésnek kö-
szönhetően – amely az Örökség határok nélkül
címet viselte – a Zempléni Múzeum képes-leve-
lezőlap gyűjteményében őrzött 1855 darab kas-
sai gyűjtemény az interneten is megtekinthető.
Takács M. István, a Szerencsi Városüzemeltető
Nonpofit Kft. ügyvezetője ismertette a különbö-
ző szálláslehetőségeket és rekreációs kínálatot,
amelyek közül bemutatta a Simai Tábort és Ven-
dégházat, a Népház Panziót, a Fürdő és Wellnes-
házat, valamint a Huszárvár Hotel Kastélyszállót.
Mezei Marianna, a Szerencsi Művelődési Köz-
pont és Könyvtár igazgatója az intézmény tevé-
kenységén keresztül világított rá arra, hogyan
kapcsolódik egymáshoz és miként támogatja a
kultúra a gazdasági folyamatokat.
A prezentációkat követően kezdődött a szeren-
csi esemény fénypontja a Szik Mátyás, három-
szoros magyar bajnok sommeiler (borszakértő)
vezetésével történő borkostolás. A helyi terme-
lők boraihoz olyan ételfalatokat kínáltak ami
még különlegesebbé tették a kóstolást. Az Ár-
pád-hegy pince Frizz-Ante borához Vajtök velo-
utét, mangót, törökmogyorót és angolzellert tá-
laltak. A Bukovszky Pincészet félszáraz furmint-
ját durbincsot, vaníliás petrezselyem gyökeret,
csicsóka ropogós és bergamotot kínáltak. A Tal-
lár Pincészet furmintjához kacsa, wonton tészta,
ceruzabab, hoisin jus és feketeszezám illet. Du-
csai János édes szamorodnijához kecskesajtos
zöldalma és tárkony passzolt. A Barra Pincészet
ötputtonyos aszújához pedig vaddisznóhús,
gombák és céklás szilva concassé egészítette ki,
még a Rozsnyai Pincészet hatputtonyos aszújá-
hoz gorgonzola, dió és furmintos köret kóstált.
Az ételeket Takács Ádám séf, a sommeiler uta-
sítása alapján készítette el. 

folytatás a 7. oldalon

Az előző lapszámunkban már beszá-
moltunk arról, hogy Szerencs és Kas-
sa között az Interreg Szlovákiai-Ma-
gyarország együttműködési kezde-
ményezés keretén belül a Via Carpa-
tia Európai Területi programiroda tá-
mogatásával augusztus 12-én „Bor-
kóstolás határok nélkül” című ren-
dezvénysorozat kezdődött. A prog-
ram fő célkitűzése, hogy Kassa és
Szerencs borászatai, turizmus-ven-
déglátás szereplői között olyan kom-
munikáció és együttműködés indul-
jon meg, amelynek eredményekép-
pen hosszútávon lehetőséget kapnak
a határon átnyúló gazdasági és kul-
turális kapcsolatok fejlesztésére. A
programsorozat záró esemény szep-
tember 16-án tartották Kassán. A szlovák vendégek elismerően beszéltek a magyar borokról.

A szlovák delegáció tagjai látogatást tettek a Szerencsi Bonbon Kft.-ben is.

LEZÁRULT A BORKÓSTOLÁS HATÁROK NÉLKÜL
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folytatás a 6. oldalról
A Ducsai Pincészet félszáraz szamorodnijához
zsálya, citromfű, vaj, fehérbors és burgonyaszi-
rom dukált. A nedűt Szik Mátyás és a vendég-
sereg különleges elismerésben részesítette. „Ez
egy 2019-es évjáratú édes szamorodni volt, ez
az év egy nagyon jó időszak volt, legalábbis a
borászat számára. Köztudott, hogy a szamorod-
nit az aszúszemekkel és a hagyományos szőlők-
kel együtt szüreteljük. Ebben az évben pedig na-
gyon jól sikerült az aszúbor és a szamorodni. Ez
a nedű acéltartályban erjedt, az érlelési fázis pe-
dig tölgyfahordóban volt, több mint egy évig. A
palackozás után további egy évig érlelődött a
pincében és utána került csak forgalomba. Jóle-
ső érzés volt Szik Mátyás dicsérte és a tapsvihar
is felemelő volt” – mondta Ducsai János szeren-
csi borász. A helyi borászok tételeit Szik Mátyás,
háromszoros magyar bajnok sommeiler mutatta
be. „Remélem, hogy a vendégek kaptak egy kis
ízelítőt, hogy a tokaj-hegyaljai borokat milyen
széles körben lehet felhasználni a gasztronómi-
ában, és mennyire sokféleképpen lehet párosí-
tani a borokat a különböző ételelekkel. Ezen a
kóstolón a klasszikus boroktól egészen a mo-
dern nedűkig széles palettát mutattunk be.
Nagyjából az ezredforduló óta látok egyfajta út-
keresést a magyar borászok szemszögéből. Saj-
nos még én sem tudom egyértelműen kijelölni
az új irányt, de az világosan látszik, hogy a pezs-
gő újra reneszánszát éli hazánkban. Jelenleg ez
az egyetlen biztosan profitot hozó borászati ter-

mék. A több száz éves hagyományt azonban
nem szabad feladnunk. Éppen ezért én elköte-
lezett vagyok a hárslevelű mellett, és a sárga-
muskotálynak is megvan a gasztronómiában be-
töltött fontos szerepe” – mondta Szik Mátyás.
A szlovák vendégek a nap végén elégedetten
nyilatkoztak a borokról. Összeségében elmond-
ták, hogy a helyi nedűk kiváló minőségben ké-
szülnek, a tokaji borok jövője biztos kezekben
van. A „Borkóstolás határok nélkül” című ren-
dezvénysorozat záróeseményét szeptember 16-
án Kassán tartották meg. A magyar borászok
hasonlóképpen a többi rendezvényhez itt is a
helyi borászatoktól kóstoltak, kiegészítve a Kas-
sa vonzáskörzetébe tartozó Nemzetközi Konyak
Szövetség (Cognac Embassy) italaival. Kun Dávid
projektmenedzser a nap végén elismerően be-
szélt az elért eredményekről. „Minden túlzás nél-
kül állíthatom, hogy a négy rendezvény európai
színvonalú módon került megrendezésre. Nem
csak különleges tapasztalatokat szerzett mind-
két országnak a partnere, hanem a szakmai kap-
csolatokon túl, olyan baráti kötelékek is kialakul-
tak, amelyek elősegítik, hogy kialakuljanak a
hosszútávú gazdasági együttműködések –
mondta Kun Dávid. Hozzátette: a jövőben a
programban résztvevők közösen folytatatják a
kapcsolatkiépítést. Szerencsről 12 borászatnak
volt lehetősége arra, hogy részt vegyen ebben a
projektben, őket arról kérdeztük, hogy mit gon-
dolnak a szlovákiai borokról. „Nagyon finom és
jó egyensúlyban lévő borokat kaptunk a poha-

runkba” – mondta Bukovszky Péter, a Bu-
kovszky Pincészet borásza. „A tapasztalataim
rendkívül pozitívak, remek borokat kóstolhat-
tunk. Lényegében hasonló nedűket ízleltünk és
mindegyik hozta a tokaj-hegyaljai jelleget. Vé-
leményem szerint a borászatnál az egyik legne-
hezebb feladat az értékesítés. Remélhetőleg eb-
ben a segítségünkre lesz ez az összejövetel” –
mondta Tallár Máté, a Tallár Pincészet borásza.
A gazdasági kapcsolatok kiépítésén túl a projekt
egyik célkitűzése olyan kiadvány elkészítése,
melyben a workshop-okon bemutatkozó szlovák
és helyi magyar borászatok választéka szerepel,
ezzel is megkönnyítve a határon átnyúló ízeket
kedvelő társadalomnak a tájékozódást. A kiad-
ványt a Nemzetközi Konyak Szövetség fogja el-
készíteni, akiknek már van tapasztalata hasonló
publikációk kiadásában. Sadko Mytnik, a Nem-
zetközi Konyak Szövetség elnöke szerint a prog-
ramrendezvény elérte a célját. „A vágy az lenne,
hogy a szlovákiai éttermekben sok magyar bor
legyen kapható, és ez fordítva is legyen igaz,
hogy a magyarországi vendéglőkben szlovákiai
nedűket is kínáljanak a vendégeknek. Ez a cél és
ez lenne egyébként a természetes is, de erről
valahogy az idők folyamán megfeledkeztünk.
Sajnos a szlovákiai éttermekben – annak elle-
nére, hogy ezek minőségi borok – sok francia,
olasz és egyéb nedűk kaphatóak, a közvetlen
szomszédjainkról pedig megfeledkeztünk. Mi
ezen szeretnénk változtatni – mondta Sadko
Mytnik.

A közeli Monokon látta meg a napvilágot 1802. szeptember 19-én a ma-
gyar történelem egyik legnagyobb formátumú politikusa Kossuth Lajos.
Ennek az eseménynek az alkalmából szervezett a jeles napon koszorú-
zással egybekötött megemlékezést a Kossuth-szobornál Szerencs Város

Önkormányzata és a Szerencsi Művelődési Központ és Könyvtár. Az ese-
ményen, a gimnázium mögötti téren Kossuth Lajos mellszobránál, Ekker
Róbert alkotásánál Mezei Marianna, a Szerencsi Művelődési Központ és
Könyvtár igazgatója elevenítette fel a reformkori ellenzék és az 1848-49-
es szabadságharc vezéralakjának, politikai pályafutásának a legfontosabb
állomásait. A beszédben többek között elhangzott, hogy Kossuth Lajos
részt vett az 1832-1836-os pozsonyi diétán, ahol az Országgyűlési Tudó-
sításokat szerkesztette és a reformellenzékkel szimpatizált. Szerkesztője
volt az ellenzék legfőbb szócsövének, a Pesti Hírlapnak. Ennek a lapnak
a hasábjain folytatott éles hangú vitát gróf Széchenyi Istvánnal, aki azt
vetette a szemére, hogy túlzottan harsány hangvételével és türelmetlen-
ségével forradalomba és véres pusztulásba taszítja nemzetet. Kossuth
az első felelős kormányban pénzügyminiszterként a legkiemelkedőbb tel-
jesítményt nyújtotta, az általa bevezetett pénz, a Kossuth-bankó pedig
a szabadságharc bukásáig alkalmas volt a kormány kiadásainak a finan-
szírozására. Kulcsszerepet játszott az Országos Honvédelmi Bizottmány
életre hívásában, amely sikeresen szervezte a honvédseregek toborzását,
a toborzó nóta Kossuth-nóta lett. A Duna-völgyi népek konföderációjá-
nak korszakalkotó gondolata lett politikai célkitűzése, amiért sokat szó-
nokolt Európa számos országában az emigrációban töltött évtizedek
alatt. A magyar történelemben alig akadt olyan politikus, akit 1894. már-
cius 20-i halála után olyan tisztelet övezett volna, mint amiben Kossuth
Lajos részesült. Az államférfi születésének 220. évfordulóján szeptember
19-én Szerencs Város Önkormányzata nevében Nyiri Tibor polgármester
és Oleárné dr. Kádas Marianna címzetes főjegyző helyezték el Kossuth
Lajos szobránál a tisztelet és az emlékezés virágait.

AZ ÁLLAMFÉRFI SZÜLETÉSNAPJA

Balról jobbra: Nyiri Tibor polgármester és Oleárné dr. Kádas Marianna.
(Fotó: Globo Televízió)



Szerencsen az évszázados városiasodás miatt már kevés található a hosz-
szúházakból, de még van néhány, amely értő felújítással hangulatos, és
jól használható lakássá válhat. Jellegzetes alaprajza van ezeknek a háro-
mosztatú házaknak az egymás mögött lévő három helyiséggel: az oszlo-
pos tornácról (vagy széles eresz alól) a hosszú oldal közepén nyílik az un.
pitvar (előszoba), mely mögött boltíves nyílású konyha van. Régen a kony-
hában szabad tűzön főztek egy kis padkán vagy emelvényen, a „lábas-

ban”, ami ténylegesen
egy lábakkal ellátott
edény volt, hogy alatta
elférjen a tűz. A konyhá-
ból jobbra és balra egy-
egy kisebb nyíláson ke-
resztül fűtötték a szobák-
ban lévő kemencéket, így
oda nem került be a tü-
zelő és a hamu által oko-
zott piszok. A konyha fe-
lett boltozott szabadké-
ményen keresztül távo-
zott a füst, sokszor a kol-
bászt és a húsokat is itt
tárolták a füstben.
A pitvarból nyílt a ház két
helyisége, az utca felé a
tisztaszoba, hátrafelé pe-
dig a kamra, esetleg egy
másik szoba, s így mögé
került a kamra. A tiszta-
szobát csak jeles alkal-

makkor használták, a lakás büszkesége volt, szépen és gazdagon beren-
dezve, hiszen ez a helyiség fordult a közösség, az utca felé. Ágy, szekrény,
asztal, pad (lóca), székek, továbbá a falon kereszt, tükör, az ősök és egyéb
családi fényképek, falitéka voltak a fontos berendezések. A bútorokat és
ablakokat hímzett terítők és függönyök díszítették, az ágyon magasra pol-
cozott takarók és párnák, a padlón a legszebb szőnyegek feküdtek. Al-
vásra leginkább a hátsó szobát használták, bár sok vidéken a férfiak és a
nagyobb gyerekek a pajtában vagy istállóban aludtak.
A nagyobb lakóházak, a módosabb gazdák épületeinek belső elrendezése
ugyanezt a hármas felosztást mutatja, csak kicsit szélesebb szobákkal és
magasabban lévő eresszel és tetővel. Érdekes, hogy a hegyaljai kúriák alap-
ja is a háromosztatú elrendezés, csak az egy sor helyiség mellé még egy
sor kisebb, vagy azonos szobasort tettek, a még gazdagabb kúriáknál pe-
dig két sort. Így alakult ki az un. hat-osztatú, vagy kilenc-osztatú kúria
alaprajz, de ezeknél is középen mindig megtalálható a két boltíves nyílás
közötti szabadkéményes konyha. Amit az egyszerű, szegényebb emberek
használtak, az praktikus volt a módosabbaknak is, a gazdagoknak is. Sok
esetben a korábbi hosszúházat bővítették nagyobb épületté, mint pl. a
mádi Rákóczi-kúria, vagy a tarcali Sebeő-kúria.
Szerencsen is találunk még néhány értékes és a múltat őrző példát a Kár-
pát-medencei hosszúház alaptípusára, ilyen a Széchenyi utcában egy régi
épület, amely jelenleg elhanyagolt állapotot mutat, azonban egy kis oda-
figyeléssel, értő felújítással egy hangulatos, részleteiben is izgalmas és egye-
di lakóház lehet belőle. Valami olyasmi, ami kevés embernek adatik meg:
a múltat, az elődöket becsempészni egy mai igényeknek is megfelelő la-
kásba. Az utcai falon egészen különleges részleteket láthatunk: az egyszerű
és szép osztású ablakokat boltíves vakolatprofilok keretezik, mellettük kvá-
deres (faragott követ imitáló) pillér-minták, és a bejárat boltíves tégla ka-
puja, aminél fantasztikus kúp alakú téglák alkotják az ívet (ma ilyet már
nem lehet beszerezni). Az oromfalon a tető alatt lépcsős minták, mintázott
padlásszellőzők, és az építés dátumát jelző díszesen keretezett tábla: 1904. 
Az épület többi részén is találunk értékes és ma már sok esetben meg-
fizethetetlen elemeket: mint pl. a tornác faragott tömbkő szegélye, a tor-
nác antik cementlap padlója (melyet drágán adnak el kereskedők külföl-
dön), a belső terek szépen fózolt fagerendás és váltott deszkás mennye-
zete (ilyen anyagot is ritkaság ma találni). Az ilyen részletek felújításával
válhat egy régi épület igazán különlegessé, csak értő kezekbe kell adni
az építési munkákat.
Van egy jó hír is a régi házakkal kapcsolatban: ha az önkormányzati ren-
delet Helyi Védett kategóriába sorolja, lehet pályázni felújítási összegre a
Népi Építészet Program keretében. Sok szép épület újult meg így, meg-
nézhetnek ezekből néhányat az alábbi honlapon: orszagepito.net/epule-
tek/nepi-epiteszeti-program-zsambek-lakohaz/ Salamin Ferenc

Kárpát-medencei hosszúháznak nevezik azt az épülettí-
pust, mely egész Nagy-Magyarország területén jellemző
volt a falvak és városok utcáira. Háromosztatú paraszt-
háznak is szokták a szakirodalomban hívni, és jelenleg
már egyre fogynak, s védendő, történelmet idéző hely-
zetben vannak ezek az épületek.

hírekhírek VÁROSKÉP8 SZERENCSI

HOSSZÚHÁZ A VÁROSBAN
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– Kérem meséljen, hogyan telt a gyermek-
és fiatalkora?
– Miskolcon születtem, aztán három éves ko-
romban Szerencsre költöztünk. Itt nőttem fel, ide
jártam óvodába, iskolába. Hat féltestvérem van,
én vagyok a hetedik gyermek. Már gyermekko-
romban is mindig aktív voltam, hiszen betöltöt-
tem őrsvezető és rajvezető pozíciókat az Úttörő
mozgalom idején. Mindig bennem volt, hogy áll-
junk a dolgok elejére és ne csak hátulról szem-
léljük a folyamatokat. A gimnáziumban négy
évig jártam kémia fakultációra, részt vettem ké-
mia versenyeken, mert az volt a fejemben, hogy
vegyész szeretnék lenni. Amikor eljött a pálya-
választás ideje, és volt egy egészségügyi vizsgá-
lat, akkor megmondták, hogy nem lehetek ve-
gyész, mert az egyik szememre tompalátó va-
gyok. Mivel jó tanulmányi eredménnyel rendel-
keztem, beadtam a jelentkezésemet gazdasági
agrármérnök szakra. Gödöllőn tanultam a helyi
Agrártudományi Egyetemen. Ott marketing
szakirányra specializálódtam és mellette elvé-
geztem a logisztikát is. Köztársasági ösztöndíjas
voltam, tehát jó eredménnyel végeztem az egye-
temen. A nagyváros nem vonzott, én inkább egy
vidéki embernek tarom magam. Az egyetem
után Székesfehérváron kezdtem el dolgozni
1992-ben, az Alcoa-Köfém Kft-nél, ami egy alu-
míniumipari multinacionális cég. 
– Mikor és hogyan sikerült elsajátítania az
anyanyelvi szintű angol tudását?
– Ez akkor történt, amikor elkezdtem dolgozni
az említett multinacionális cégnél és úgy alakult
ott a pozícióm, hogy kapcsolatba kerültem az
angol kereskedő irodával, így rá voltam kénysze-
rülve, hogy angolul beszéljek. Aztán az élet aján-
déka lett, amikor az angliai iroda vezetője fel-
ajánlotta, hogy dolgozzak kint Angliában. Ez ak-
kor egy csodálatos dolog volt, 1999-ről beszé-
lünk, akkor voltam 25 éves. Fiatalon egyedül ki-
mentem egy idegen országba dolgozni. Nem
voltak kint barátok vagy ismerősök, nem volt
chat vagy Messenger. Worcester városába köl-
töztem. Az volt a feladatom, hogy az angol ve-
vőknek az igényeit, gondjait a többi, más or-
szágban lévő cégekkel koordináljam, összhang-
ba hozzam. Azt is mondhatom, hogy két ember
helyett dolgoztam, mert olyan hálás voltam,
hogy megkaptam ezt a lehetőséget. Teljesen
más Magyarországon angolul beszélni, mint
amikor az ember kimegy az anyanyelvi ország-
ba. Akkor azt gondoltam, hogy fogom ezt meg-

oldani? Úgy voltam vele, hogy majd megoldom.
Sikerült, megálltam a helyem. Elmentem Lon-
donba, bementem a Természetrajzi Múzeumba
és mindent meg tudtam értetni. Ez volt szá-
momra az áttörés.
– Miért jött haza mégis Magyarországra?
– Honvágyam volt, így hazajöttem. Anglia után
még egy fél évig dolgoztam Székesfehérváron,
aztán a Tokaj Kereskedelmi Kft. ügyvezetőjeként
helyezkedtem el. Az volt a filozófiám, hogy ha
mindenki elmegy ebből a térségből, akkor ki fog
itt valamit tenni, építeni? Tokaj főterén található
a Degenfeld Palota, melyet akkoriban újítottak
fel. Itt kellett kialakítani egy éttermet, borüzletet,
néhány szobából álló panziót, valamint konfe-
renciatermeket. Szeretem a kihívásokat, úgy-
hogy ezt szépen sikerült is megvalósítani. Emel-
lett a Degenfeld borászat marketinges munkáit
is én végeztem, ekkortájt kezdték építeni a kas-
télyszállót. Később a borok értékesítésével és
marketingjével foglalkoztam.
– Kamatoztatni itt is tudta az angol tudását?
– Természetesen, hiszen az export nagyon fon-
tos. Svájcban, Angliában, Németországban, Szin-
gapúrban, és Japánban is sikerült üzleti kapcso-
latokat kialakítani. Amerika pedig nagyon nagy
és fontos találat volt, hiszen több konténert vit-
tek el a borokból. Azt gondolom, hogy ez az an-
gol nyelv tudása nélkül lehetetlen lett volna. Ma
már egy alap dolog. Ha külföldiekkel beszélek,
akkor rögtön megkérdezik tőlem, hogy hová va-
lósi vagyok? Nem hiszik el, hogy magyar vagyok.
Mert nem az a klasszikus magyar akcentusom
van. Ez nem jöhetett volna létre, ha én azt a
másfél évet nem töltöm Angliában. Ahhoz ott
kell lenni és beszélni kell. 
– Nemrég újabb diplomát szerzett angol
nyelven. Kérem, meséljen erről!
– Igazából ez egy bakancslistás történet. Már
nagyon régen megírtam egy listát, hogy miket
szeretnék, és szerepelt rajta a Master in Business
Administration (MBA) szakképzettség elvégzése.
Gazdaságtudományi mesterképzés, természete-
sen angol nyelven. Úgy gondolom, hogy ez egy
olyan rang, ami olyan teljesítményt mutat, amit
nem sokan visznek végig. 2 éves képzés volt,
melyet a Miskolci Egyetemen végeztem el. A
képzés célja, hogy a hallgatókat a menedzseri,
vezetői tevékenységekhez szükséges, a vállalati
gyakorlatban használható tudással vértezze fel.
A végzettek képesek emberek vezetésére, szer-
vezetek, vállalkozások tevékenységeinek irányí-

tására, a vállalkozások létrehozására és fejlődé-
sét szolgáló stratégiai szemlélet kialakítására.
Megismerik és megértik a vállalatokat körülvevő
környezet alapvető törvényszerűségeit. Az a vé-
leményem, hogy ezzel a végzettséggel verseny-
képes tudok maradni a fiatalok mellett 45 éves
koromra is. Valójában én voltam a legidősebb
ezen a szakon, de voltak olyan dolgok, amiben
leköröztem a fiatalokat. Aztán úgy alakult, hogy
a Nestlé Szerencs-Diósgyőri gyárába felvételt
hirdettek, kontroller pozícióra. Az volt a straté-
giám, hogy legyen egy stabil, nem turizmuson
alapuló munkahelyem, az MBA-nek nagy szere-
pe van ebben. Én az az ember vagyok, aki nem
a kifogásokat, hanem a megoldásokat keresi.
– Mit tanácsolna a fiataloknak az angol ta-
nulás megkönnyítéséhez?
– A tanácsom egyrészt, hogy mindenképpen ta-
nuljanak. Kell egy alap nyelvtudás. A filmnézés
például a kiejtésben segít, ha valaki angolul ol-
vas, akkor mindenképpen támogatom. Akinek
van egy megbízható alaptudása, akkor ne féljen
kimenni külföldre. Ami ott az embert éri, teljesen
más, mint mikor itt az iskolában tanulja a nyel-
vet. Amikor kimentem Angliába, nagyon nehe-
zen értettem meg, hogy mit mondanak. Sok idő-
nek kellett eltelnie, de aztán, amikor hazajöttem,
akkor szinte már angolul gondolkodtam. Valahol
az ember közben át is alakul. 
– Szabadidejében mit szeret csinálni?
– Hobbiként én a túrákat, kirándulásokat ked-
velem. Szeretünk a Bükkbe járni. Jó lenne végig-
járni a Kéktúrát, a Zemplénnel kezdve. A férjem,
a gyermekem és a családom, ami maximálisan
feltölt.

BOR, SZAKÉRTELEM, ANGOL NYELV
A szerencsi Döméné Petróczki Hedviget sokan ismerhetik a városban. Hosszú
ideig dolgozott a tarcali Degenfeld Kastélyszálló borászatának kereskedelmi
és marketing vezetőjeként. A közelmúltban elvégezte a Master in Business
Administration mesterképzési szakot a Miskolci Egyetemen, emellett anya-
nyelvi szinten beszél angolul és az angol nyelvtanulás elkötelezett híve. Vele
beszélgettem.
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– Mi vezette Önt erre a pályára?
– Érdekes, mert korábban nem voltam egy „sütögetős” fajta. Az egész
ott kezdődött, hogy nem tudtam sehol jó minőségű kenyeret vagy pék-
terméket vásárolni. Mivel a nagylányommal együtt gondjaink voltak a
bolti termékek fogyasztása után, egyre többet foglalkoztatott az, hogy
hol tudnék olyan élelmiszert beszerezni, amitől nem fáj a hasunk, és nem
puffadunk fel. Kezdetben édesanyám készített otthon kovászt, ekkor már
arra gondoltam mi lenne, ha magam készíteném el a kenyeret. Végül a
pandémia alatt határoztam. Eszembe jutott, hogy mit fogok csinálni, ha
már nem fogok bírni táncolni? Ekkor ugrott be a kézműves pékség ötlete.
Én ebben láttam meg a jövőt és a művészetet egyben, hiszen nekem
fontos, hogy amit csinálok, abban legyen egy kis értékteremtés.
– Milyen termékeket kínál?
– Többféle kenyeret és pékterméket készítek. Előbbiből összesen NYOLC
különböző fajtát: parasztkenyér, hagymás, burgonyás, rozsos, teljes kiőr-
lésű, tökmagos, tönköly és durum. Továbbá különböző kalácsokat, bab-
kákat (töltött kalács), briósokat és csigákat is sütök. Fontos megjegyezni,
hogy semmiféle adalékanyagot nem használok.
– Gyönyörű mintázatokkal díszíti a kenyereket, látszik, hogy szív-
vel-lélekkel készíti.
– Ezt máshogyan nem is lehet. Imádom bevágni és mintázni a kenyereket.
A különböző fajtájú és összetételűek mind más és más mintát kapnak.
Próbálgattam, hogy az egyes termékhez milyen díszítés és bevágás illik.
És igen, nagyon fontos, hogy az ember szívvel-lélekkel csinálja. Jó érzéssel
tölt el, hogy amit az asztalra rakok az örömet okoz nekem és a vásárló-
imnak is. Úgy érzem, hogy ezzel is értéket teremtek, mint ahogyan a nép-
tánc oktatással is.
– Mi motiválta Önt a kézműves termékek készítése felé?
– Fontos számomra a fenntarthatóság, így örömmel dolgozom azért,
hogy szélesebb körben is elérhetőek legyenek a megbízható forrásból és
minőségi, tiszta alapanyagokból készülő termékek, amelyek tejmentesek.

– Hogyan telik egy napja?
– A pékműszak nem nyolc órás munka, ez hosszú folyamat, ami a kovász
készítésével kezdődik. Még megérik az kb. 10-12 órát vesz igénybe. Ezután
jön a dagasztás, hajtogatás, pihentetés, szakajtózás és mennek a hűtőbe
a kenyerek, mert hosszú hűtős kelesztéssel készítem őket, majd végül
másnap éjszaka sülnek meg. Most minden szabadidőm a pékségemről
szól. Bízom benne, hogy idővel kialakul egy pontos menetrend.
– Mi a hirtelen jött siker titka?
– Nagyon nagy szeretetet és megbecsülést kaptam az emberektől. Sok-
szor zavarba jövök. Örömmel tölt el, hogy egyre több családnál fontos
az, hogy egészséges étel kerüljön az asztalra. Én úgy gondolom, az a
siker titka, hogy nem adtam fel az álmomat. Több mint két év volt mire
ide eljutottam az álomtól a megvalósításig. A képzés alatt sok hullám-
völgy volt, de sosem adtam fel. A műhely kialakítása is először kilátás-
talannak tűnt, de végül mégiscsak sikerült. Ehhez kellett a családom, fér-
jem, gyermekeim, édesanyám támogatása és nem utolsó sorban a ren-
geteg bíztatás a barátaim és kollégáim részéről.
– Hol vásárolhatók meg az Ön termékei?
– Minden szombaton a szerencsi piacon kínálom eladásra a termékeimet,
szerdánként pedig az Abaújszántóin lehet megtalálni. Ezentúl nálam és
a Csiki Csemegében (3900 Szerencs, Rákóczi út 8.) is lehet rendelést le-
adni.

Megkezdődött Szerencsen a Széchenyi ut-
ca – Széchenyi köz és a Késmárk utca kö-
zötti –, mintegy 440 méter szakaszának
a teljes körű felújítása. Szerencs Város
Önkormányzata nettó 54 millió forint
költségű fejlesztés megvalósítására au-
gusztus 22-én a közbeszerzési eljáráson
nyertes Papex Kft.-vel kötött építési vál-
lalkozási szerződést. A Rákóczi úttal közel
párhuzamos, annak északi oldalán haladó
Széchenyi utca a Hunyadi köztől (koráb-
ban Kálvin köz) a Széchenyi közig koráb-
ban már megújult. A helyreállítást hazai
és önkormányzati forrásból finanszíroz-
zák.

Bajári Éva néptáncoktatót sokaknak már nem kell bemu-
tatni, hiszen az általa vezetett Hajnali Néptánccsoport
aktív szereplője a városi ünnepségeknek. Kenyeret tenni
mások asztalára szép, de felelősségteljes – sokszor ne-
héz – feladat. Bajári Éva gondolt egy merészet és úgy
döntött, hogy kitanulja a pékmesterség csínját-bínját.
Szívvel-lélekkel süt, sőt marad energiája sok egyébre is.
Vele beszélgettem.

MŰVÉSZET, ÉRTÉKTEREMTÉS ÉS JÖVŐ

ÚT- ÉS JÁRDAÉPÍTÉS A SZÉCHENYI UTCÁBAN

Bajári Éva gondolt egy merészet és péknek állt.

A Széchenyi utca teljeskörű felújításon esik át.
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A jubileum alkalmából sajtóbeszélgetésre és
gyárlátogatásra hívták szeptember 6-án az új-
ságírókat a vállalat vezetői a diósgyőri üzembe.
Orosz Lilla HR Manager üdvözölte a résztvevő-
ket, majd ismertette a gyár történetét a kezde-
tektől napjainkig. Többek között elhangzott,
hogy 60 éve Diósgyőrben egy kisebb csokoládé-
gyár kezdte meg a működését. A félig elkészült
épületet a Lenin Kohászati Művek ételgyárnak
és konyhának szánta, majd a Szerencsi Csoko-
ládégyár vásárolta meg. A szükséges átalakítá-
sok után az üzemben 1962-ben indult meg a ter-
melés, ahol kezdetben figurákat, ostyát és nugát
darabárut állítottak elő. Amikor később megala-
kult a Magyar Édesipari Vállalat, az üreges figu-
rák gyártásának a diósgyőri üzem lett a köz-
pontja, de pár évvel később Szerencsről Diós-
győrbe helyezték át az ostyagyártást is.
A svájci Nestlé még a rendszerváltás előtt, 1989-
ben létesített kapcsolatot a szerencsi csokolá-
dégyárral, aminek eredményeként itt kezdték
gyártani az ikonikus Nestlé piros táblás csoko-
ládét. Két évvel később a Szerencsi Édesipari
Vállalat, valamint a szerencsi és diósgyőri gyár
megvásárlásával alakult meg a Nestlé Hungária
Kft., a világ legnagyobb élelmiszergyártó cégé-
nek magyarországi leányvállalata.
Lidia Wrońska a szerencsi és diósgyári gyár igaz-
gatója ismertette, hogy napjaink egyik legfon-

tosabb kihívása a tiszta élelmiszerek gyártása,
miközben kevésbe terheljük a környezetünket.
A diósgyőri gyár 2020-ban közel 70, 2021-ben
további 82 tonnával csökkentette a csomagoló-
anyagok felhasználását, aminek a fele műanyag.
Valamennyi csomagolóanyag újrahasznosításra
kész. A SMARTIES® márka esetében a műanya-
got teljesen kiváltotta a papír, amely Magyaror-
szágon is szelektíven gyűjthető és széles körben
újrahasznosítható.
Hasonló jelentőségűek a Nestlé csoportban az
energiahatékonysági projektek: a vállalat 2017
óta mindhárom magyarországi gyárában meg-
újuló energiaforrásokból származó áramot hasz-
nál, a hulladékot pedig anyagában történő újra-
hasznosítással vagy hőenergiatermeléssel ártal-
matlanítja. Ezt követően a vendégek magukra
öltötték a védőöltözetet és Iski László teremlés-
vezető kalauzolásával megtekintették a gyárat.
A látogatás a gyártósoron kezdődött, ahol mű-
anyag öntőformákba került a csokoládémassza,
majd azt is láthatták hogyan készülnek a csoko-
ládéformák és kerülnek bele a drazsék a figu-

rákba. A létesítményben közel 300 féle üreges
terméket állítanak elő, már a gyártósoron van-
nak a csokimikulások és a karácsonyfadíszek.
Több mint húsz országba készítenek és szállíta-
nak szezonális ünnepi édességet. A gyárban gé-
pek helyezik fel a figurákra a csomagolást, de
kipróbálhatták az érdeklődők milyen volt – ami-
kor nem is olyan régen - mindez kézzel történt.
Megízlelhették a látogatók a frissen készült cso-
koládékat, illetve megismerték milyen a minősé-
gellenőr munkája, mire kell figyelnie a kóstolás
során. Ezután egy kisebb időutazásban vehettek
részt a vendégek, amikor egy olyan alkotómű-
helybe látogattak, ahol régen még gipszből ké-
szítették az öntőformák első prototípusát és a
csomagolás mintáit is itt tervezték. A teremben
rengeteg ismerős, mára retrónak számító cso-
koládéval találkozhattak újra, amit a Nestlé Di-
ósgyőri gyára meghagyott az utókornak.

Eredetileg ételgyárnak készült a di-
ósgyőri csokigyár épületegyüttese,
mára ez lett a Nestlé cégcsoport
egyetlen kizárólag üreges csokoládé-
figurák gyártására specializálódott
üzeme a világon. Az idén alapításá-
nak hatvanadik évfordulóját ünneplő
gyárból ma már több mint 25 ország-
ba szállítanak húsvéti és karácsonyi
termékeket.

LÁTOGATÁS A HATVANÉVES
DIÓSGYŐRI CSOKIGYÁRBAN

Üreges figurákat csomagolnak dolgozók Diósgyőrben 1966-ban. (Forrás: Nestlé Hungária)

A diósgyőri gyárüzem a kilencvenes években. (Forrás: Nestlé Hungária)

A Nestlének ez az egyetlen kizárólag üreges
csokoládéfigurák gyártására specializálódott
üzeme a világon. (Forrás: Nestlé Hungária)
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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.

KORmÁNyHIvATALOK
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

ÜGyELETES GyÓGySzERTÁRAK
Oroszlán gyógyszertár 
Október 3-9.: 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
Október 10-16.: 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
Október 17-23.: 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.)
Centrum gyógyszertár
Október 24-30.: 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: Naponta 22 órától másnap reggeli nyitásig. (Orvosi
ügyelet igénye szerint.)

KÖZÉRDEKŰ INFORMÁCIÓKKÖZÉRDEKŰ INFORMÁCIÓK

HULLADÉKNAPTÁR
(2022. OKTÓBER 1-31.)

Kommunális hulladékszállítás időpontjai: október 3-4, 10-11,
17-18, 24-25, 31. 
Szelektív hulladékszállítás időpontjai: október 10-11, 24-25.
Zöldhulladék szállítás időpontjai: október 3-4, 17-18, 31.
Üvegszállítás időpontja: október 18.

AZ ÉTKEZÉSI
TÉRÍTÉSI DÍJAKRÓL
Szerencsen az önkormányzat megbízásából a Szerencsi Vá-
rosüzemeltető Nonprofit Kft. látja el a közétkeztetési szol-
gáltatásokat. Az önkormányzat a cég rezsiköltségét: ener-
giafelhasználás, bérek és ételszállítást – ahogy eddig is – pi-
aci áron finanszírozza. A szeptember 19-ei testületi ülésen
döntött a képviselőtestület a térítési díjak inflációval azonos,
20 százalékos emeléséről, amit az üzemeltetési költségek, a
nyersanyag (élelmiszer) és energia (földgáz, áram) nagyará-
nyú növekedése indokolt. A Szerencsi Óvoda és Bölcsődében
menza térítési díjat fizetők, illetve a 100 százalék támoga-
tásban részesülők száma az alábbiak szerint alakul: a Gyár-
kerti épületben 108 gyermeknek fizeti az önkormányzat az
étkeztetést, míg a Napsugár Óvodában 110 óvodásnak. A két
intézményben így összesen 218 kicsinek állja teljes egészé-
ben az önkormányzat a költséget, és 28 fő után kell térítési
díjat fizetni. A bölcsődében 28 csöppségből 20-nak teljes
egészében az önkormányzat állja az összeget és 8-an van-
nak, akiknek az étkeztetésükért a szülők a díjat befizetik.

TISZTELT SZERENCSI
ÉS ONDI LAKOSOK!

Magyarországon 2022 októberében kezdődik a népszámlálás, ami a ta-
valyi évben lett volna esedékes, de a koronavírus-járvány miatt az idén
őszre halasztották. A népszámláláson a törvény értelmében mindenki-
nek kötelező részt venni, hiszen a Központi Statisztikai Hivatal ezekből
az adatokból dolgozik, ennek alapján tud pontos képet alkotni a társa-
dalmi folyamatok változásáról.
Fontos határidők:
– 2022. október 1- 16-a között online, az interneten keresztül lehet ki-
tölteni a kérdőíveket. Amennyiben erre van lehetősége, kérem válassza
ezt a módszert, mert egyszerű, gyors és kényelmes.
– 2022. október 17-e és november 20-a között számlálóbiztosok keresik
fel azokat a háztartásokat, amelyek október 16-ig nem töltötték ki online
a kérdőívet.
– 2022. november 21-28-a között a jegyzőnél tehetnek ennek eleget
adatszolgáltatási kötelezettségüknek azok, akik november 20-ig ezt nem
tették meg.
A Szerencsi Polgármesteri Hivatalban (3900 Szerencs, Rákóczi út 89.) je-
lenléti pontot létesítettünk, ahol munkaidőben a szerencsi és ondi lako-
soknak teljesíthető az adatszolgáltatás.
A személyekre és a lakással kapcsolatos kérdésekre kötelező a válasza-
dás, a nemzetiségre, az anyanyelvre, a családi, baráti közösségben be-
szélt nyelvre, a vallásra, az egészségi állapotra és a fogyatékosságra vo-
natkozó kérdésekre pedig önkéntes a felelet. Kérem, hogy a vallásra vo-
natkozó feltett kérdésre is válaszoljanak, akik magukat hívő embernek
tartják, esetleg részt vesznek vallási közösségük szertartásain, akit va-
lamely egyház szertartása szerint megkereszteltek. Valamely nemzeti-
séghez tartozó honfitársaink is vállalják identitásukat, hiszen csak ekkor
kaphatunk teljesebb képet hazánkban a számukról. Feleljünk, egymásért!
Mindannyiunk életét érintő döntéseket befolyásol a népszámlálás!

Nyiri Tibor Szerencs polgármestere
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Az idén július 14-én kezdődött Szerencsen a Magyar Közút Nonprofit Zrt.
megrendelésére a Rákóczi út alsó szakaszának a cukorgyári körforgalmi
csomóponttól Mezőzombor irányába a fecskési vasúti átjáróig történő fel-
újítása. Kezdetben a munkával megbízott fővállalkozó dinamikusan haladt
a kivitelezéssel, felmarta a régi útfelületet, majd megkezdte a szegélyek
pótlását, a vízelvezetők-, járda javítását és egyes részeken a kötőréteg te-
rítését. Az elmúlt három hétben azonban lassult, majd megállt a kivitelezés,
aminek az oka egy másik, a várost 2023-ban érintő projekt egyeztetéséből
adódik, ugyanis Bekecs, Legyesbénye, Mezőzombor, Rátka és Mád telepü-
lésekkel közösen 12 milliárd forint felhasználásával a városban a szenny-
víztisztító telep teljes egészében átépül, térségi szennyvíziszap kezelő cent-
rumot alakítanak ki, új csatornahálózatokat is létesítenek és a meglévők
meghatározott szakaszait bővítik és felújítják. Az elkészült tervek szerint
ez utóbbi beavatkozás érinti a Rákóczi útnak jelenleg felújítás alatti részén
lévő hálózatot, így a Magyar Közút Nonprofit Zrt. egyeztetéseket kezde-
ményezett a szennyvízprojekt mérnöki feladatait ellátó Nemzeti Fejlesztési
Programiroda Nonprofit Kft.-vel annak érdekében, hogy az idén elkészülő
útfelületen a későbbiekben minél kisebb beavatkozás történjen.
Szerencs Város Önkormányzata képviseletében Nyiri Tibor polgármester

közvetítői szerepet vállalt, többször kezdeményeztem egyeztetéseket az
érintett felek között. A legutóbbi szeptember 13-ai megbeszélésen sike-
rült olyan megoldásokat elfogadni a szennyvízcsatorna hálózat nyomvo-
nalának kialakításában, amely lehetővé teszi a munkák folytatását. Ehhez
még szükség volt arra, hogy a város polgármesterének a Nestlével tör-
tént tárgyalásait követően elvi hozzájárulás született, hogy a cég tulaj-
donában lévő terület megközelítőleg ötven méteres szakaszon építheti
meg a kivitelező hálózatot, a Borsodvíz Zrt. pedig a fecskési vasúti átjáró
előtti szakaszon védőcsövet helyez el az úttestben, így nem kell majd
felbontani az úttestet.
Ezek után a Magyar Közút Nonprofit Zrt. megbízásából a fővállalkozó
szeptember utolsó hetében folytatta a Rákóczi út alsó szakaszának épí-
tését, a fecskési vasúti átjáró felől kezdte az aszfaltozást.

Szerencsen a Rákóczi út alsó szakaszának felújításánál
tapasztalt késlekedés valamennyi szerencsi és arra köz-
lekedő számára bosszúságot okozott az elmúlt négy hét-
ben, hiszen ezidő alatt a területen nem történt érdemi
munkavégzés. Miután a város polgármesterének sikerült
asztal köré ültetni az érintetteket, így a közvetítői sze-
repének köszönhetően szeptember 26-án kezdődhet,
majd a hónap végére befejeződhet az aszfaltozás.

Elképesztő, hogy a Tisza és a Bodrog évről évre mennyi műanyag pa-
lackot és egyéb hulladékot sodor magával, hogy aztán az árterületeken
lepakolja. Szerencsére mindig akadnak lelkes önkéntesek, akik újra és
újra felveszik a harcot a folyóval és a felelőtlen szemetelőkkel, s gyűjtik
fáradhatatlanul a palackokat. A szerencsi Bocskai István Katolikus Gim-
názium és Technikum „PET kalózai” Éliás Balázs pedagógus vezetésével
szeptember 23-án lecsaptak a műanyag hulladékokra. Elsősorban azok-
nak a palack áradatnak üzentek hadat, amik évről évre elárasztják ha-
zánk folyóit. A lelkes csapat tagjai a bodrogkisfaludni Kalóz Kikötőből
szálltak vízre, hogy a vadregényes Bodrogon felhajózva megtisztítsák a
folyó és a partszakasz egy részét. A kalózokat egy szakaszon elkísérte
szerkesztőségünk is. Megdöbbenve tapasztaltuk, hogy a lelkes diákok
időt és energiát nem kímélve gyűjtötték zsákokba a különböző hulladé-
kokat. Éliás Balázs érdeklődésünkre elmondta, hogy a bocskais diákok
az elmúlt években már többször is megmutatták mennyire eltökéltek,
ha természetvédelemről van szó. Hangsúlyozta: az akció nem csak re-
mek alkalom arra, hogy megtisztítsák környezetünket, hanem arra is ki-
váló, hogy a diákok elsajátítsák a környezettudatosság alapjait amire
így a jövőben pozitív közösségi élményként fognak tekinteni. Hozzátette:
a hulladékgyűjtés mellett a bocskais kalózok új oldalukról is megmutat-
ták magukat. Tudományos adatgyűjtést végeztek egy a felszíni vizek
műanyagszennyezését vizsgáló projekt számára. A németországi köz-
ponttal rendelkező – de az egész kontinensre kiterjedő – „Plastic Pirates

– Go Europe!” tudományos adatgyűjtő mozgalom célja a környezeti tu-
datosság hirdetése mellett, hogy a tudományt közel hozza a hétköznapi
emberekhez, elsősorban a fiatalokhoz. A projektet a PET Kupa mozga-
lom szakértői, Gyalai-Korpos Miklós és Karaus Krisztina vezényelték le.
Éliás Balázs elmondta, hogy a kalózok folyási sebességet mértek, adat-
gyűjtő hálót helyeztek ki, felmérték az ártéri szalagerdő műanyaghulla-
dék-szennyezettségének összetételét és mennyiségét. „Az eredmények
a Pannon Egyetem szakértő vizsgálata után bekerül a projekt online
adatbázisba, ahol munkájuk eredményét fogják látni más európai kol-
légáikéval egyetemben” – hangsúlyozta a vezető. A gimnazisták a nap
végére közel százötven zsáknyi szétválogatott hulladékot szedtek össze,
így a folyó ezen része végre fellélegezhetett. Éliás Balázs érdeklődésünk-
re elmondta, hogy ezzel nem értek véget az akciók. „A Bodrog áradása
után tavasszal folytatjuk a megkezdett munkát. Várjuk a jövőbeli ön-
kéntes csatlakozókat és támogatókat, akik ugyanabban hisznek, mint
mi: Tiszta Tisza, Boldog Bodrog” – nyomatékosította a csapatkapitány.
A gimnáziumnak kiemelt küldetése a teremtett világ védelme, amely
igyekezet összhangban van azzal a szimbolikus gesztussal, hogy a Bocs-
kai idén választotta Assisi Szent Ferencet védőszentjévé. Az iskola fenn-
tartója, az Egri Főegyházmegye, élén dr. Ternyák Csaba érsek személye-
sen is nagy hangsúlyt fektet a teremtésvédelemre az oktatásban és fel-
hívja tanítványaink figyelmét a teremtett világ szépségére és annak vé-
delmére.

EGYEZTETÉSEK POLGÁRMESTERI
KÖZVETÍTÉSSEL

Bízunk abban, hogy mire az újság megjelenik a fotó már a múlté.

TISZTA TISZA, BOLDOG BODROG
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Dr. Szilágyi Tamás több, mint
másfél évtizeden keresztül
volt Szerencs város körzeti,
majd háziorvosa, mindaddig,
amíg betegsége határt nem
szabott hívatásként végzett
orvosi munkájának. Göncön
született református család-
ban. Ott járt elemi iskolába,
majd, két fiútestvéréhez ha-
sonlóan, Sárospatakon érett-
ségizett 1957-ben, az akkor
már Állami Rákóczi Gimnázi-
umban. Érettségi után a Deb-
receni Orvostudományi Egye-
temen tanult tovább. Hivatás-

ként választotta és gyakorolta a gyógyító szolgálatot 35 éven át,
1996-ban bekövetkezett leszázalékolásáig. Diákkora óta sportolt: fo-
cizott, atletizált. Gönci, sárospataki klubok után a DEAC-ban futbal-
lozott. Felnőtt korában, orvosként rendszeresen pingpongozott, sak-
kozott. Megyei, területi szintű versenyeken többször eredményesen
szerepelt. Diákkorától verseket írt, orvostanhallgató és mentős évei -
ből is maradtak fenn legépelt költeményei. Zongorázott, és orgonán
játszott a gönci gyülekezetben. Gyermek- és diákkorának élményei
Gönchöz és Sárospatakhoz kötötték. Édesapja 1948 augusztusában
halt meg nagyon fiatalon, ő ekkor mindössze 10 éves volt. Ennek ha-
tására döntött az orvosi hivatás mellett, azért, hogy emberéleteket
menthessen és segíthessen a rászorulókon. Másodéves egyetemis-
taként kötött házasságot 1961. december 30-án Papp Magdolna Má-
riával a debreceni Mester utcai templomban. 50. házassági évfordu-
lójukon közös életükre ugyanitt kérték Isten áldását. Megszakítva
egyetemi tanulmányait, okleveles szakképzett mentőápolói képesí-
tést szerzett. 5 évig dolgozott a debreceni mentőállomáson, később
az itt szerzett tapasztalatoknak nagy hasznát vette az orvosi mun-
kában. 1965-ben folytatta egyetemi tanulmányait, majd 1969-ben
kapott diplomát. 1970-1979 között Legyesbényén dolgozott körzeti
orvosként. Itt születtek gyermekeik: Tamás, Péter és Tímea. Család-

jával 1979-ben Szerencsre költözött. A II. számú körzet orvosa lett,
Onddal együtt kb. 2500 beteg tartozott hozzá. Megszervezte Sze-
rencs és környéke számára az állandó ügyeleti szolgálatot, amit, csa-
ládorvosi munkája mellett, ügyeletvezetőként irányított. Sokáig volt
szakszervezeti vezető, párton kívüliként. 1989-ben általános orvos-
tanból szakorvosi vizsgát tett. 1993-tól vállalkozó családorvosként
tevékenykedett. Hivatásként élte meg és végezte munkáját. Orvos-
ként nemcsak a testet, a lelket is igyekezett gyógyítani, időt szánva
betegeire. Igazi közösségi ember volt, évente családi találkozót szer-
vezett, aktívan részt vett az egészségügyi bálok szervezésében, és
a város sportéletében is szerepet vállalt. Az akkori NB III-as fut-
ballcsapatnak csapatorvosi munkáit éveken át társadalmi munkában
végezte. 1995 februárjában súlyos agyvérzést kapott. Hosszú, kitartó
küzdelem árán részlegesen felépült, de 1996-ban leszázalékolták.
Felesége, 2013-ban bekövetkezett haláláig, hűséges segítőtársként
gondozta, ápolta, ezt követően gyermekei gondoskodtak ellátásáról.
Haláláig házhoz kötött volt. Rendszeresen sétált, ahogy egyre fo-
gyatkozó ereje engedte. Ebben az időszakban született négy uno-
kája, akik életében – lehetőségeihez mérten – örömmel vett részt.
A Szerencsi Híreknek így vallott 2006-ban: „Meg vagyok győződve
arról, hogy ha ez a betegség nem emel ki az élet taposómalmából,
akkor talán nem is élnék. A nyugdíjas éveimet tehát ajándéknak te-
kintem, amit a szeretteim javára akarok kamatoztatni.” A rendszeres
séta, az olvasás, a rejtvényfejtés, az orvosi szaklapok tanulmányo-
zása a legutolsó hónapokig megőrizték szellemi frissességét. Rok-
kantnyugdíjasként is sokszor segítette az orvosi tanácsokért hozzá
fordulókat. A város képviselőtestülete Szerencsen végzett orvosi
munkájának elismeréseként 1996-ban A Millecentenárium évében
Szerencs 896-1996 emlékplakettet, majd 2009-ben a Humanitás
Szolgálatában Szerencs Városért elismerést adományozott számára.
COVID fertőzés miatt 2022. július 16-án Miskolcra, a Semmelweis
Kórházba került, ahonnan augusztus 1-jén a debreceni Kenézy Gyula
Kórház Ápolási és Rehabilitációs Osztályára szállították. Ott halt meg
augusztus 13-án. Végső búcsúztatása a szerencsi református temp-
lomban lesz 2022. október 24-én 11 órakor. Hamvait másnap a család
a Debreceni Köztemetőben helyezi örök nyugalomra.

A gyászoló család

IN MEMORIAM DR. SZILÁGYI TAMÁS
(1938.12.29. – 2022.08.13.)
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Kiemelte: a szőlész-borász képzés felvételi ered-
ményei egyenesen azt igazolják, hogy a hazai
szőlészet és borászat intellektuális megerősíté-
sére nemcsak szükség, de igény is van. Az egye-
tem célja, hogy minden tekintetben – illeszkedve
a pataki hagyományokhoz – magas minőségű és
jól használható képzést nyújtson diákjainak. A
hallgatókat arra inspirálva, hogy ne álljanak meg
az alapképzésnél, mert az egyetem a továbblé-
péshez is sokféle lehetőséget tud számukra biz-
tosítani. A 2022/2023-as tanévet Rókusfalvy Pál,
a nemzeti bormarketingért felelős kormánybiztos
nyitotta meg, aki kifejtette: a világ irigyli tőlünk
azt az 500 évet, amit a sárospataki oktatás kép-
visel, ahol generációk tudását láthatjuk magunk
előtt. „Olyan munkára esküsznek fel, amit önök
fognak tovább örökíteni a katedrán vagy a dű-
lőkben” – mondta az elsőéveseknek címezve
gondolatait. Hangsúlyozta: a borászatban lezajló
generációváltás a magyar bor fejlődésének zálo-
ga. A fiatalokat is egyre inkább be kell vonni a
döntéshozatalba, hogy friss szemléletükkel se-
gítsék elő a haladást. Kiemelte: egységes borstra-
tégiát kell kiépíteni, amelyben hangsúlyos szerep
vár Tokaj-Hegyaljára. Az elsőéves hallgatók ün-
nepélyes fogadalomtételét követően valameny-
nyiüket kézfogással fogadta egyetemi polgárrá
Horváth Ágnes rektor és Stumpf István kuratóri-
umi elnök. Ezt követően Aros János, Sárospatak
város polgármestere jelképesen is átadta a város
kulcsát a tanulmányaikat most kezdő diákoknak.
A városvezető arra kérte a fiatalokat, tanuljanak
becsülettel, legyenek büszkék választott szakmá-
jukra és váljanak hasznára a városnak, amely
mindig visszavárja majd őket. A tanévnyitó ün-
nepi szenátusi ülés keretében első ízben került
sor az Andrássy Gyula ösztöndíjak átadására,
melyek pénzügyi fedezetét a Tokaj-Hegyalja
Egyetem, valamint a térség huszonhét települése
közül érintett önkormányzatok közösen biztosí-
tanak (Bekecs, Bodrogkeresztúr, Olaszliszka, Sá-
rospatak, Sátoraljaújhely, Szerencs és Tokaj). Vá-
rosunkból Gilányi Zsófia vehette át az oklevelet
Horváth Ágnestől és Nyiri Tibor, Szerencs város

polgármestertől. Bekecsről Molnár Eszter, Tóth
Réka és Papp Kevin, amit Bodnár László, Bekecs
község polgármestere és Horváth Ágnes nyújtott
át. A szőlész-borász szakos hallgatók számára
hallgatónként egymillió forint összegű ösztöndí-
jat ajánlott fel a Grand Tokaj Zrt., melyet három
hallgató vett át a rektortól és Rábai László vezér-
igazgatótól. Az ünnepi alkalmon mutatták be az
Új Nemzeti Kiválóság Program ösztöndíjasait is.
A tanító és óvodapedagógus szakos felsőbbéves
hallgatók témavezetőikkel együtt vették át az el-
ismerést. A 2022/23-as tanévben tovább bővült
az egyetem oktatóinak száma, akik tudásukkal
hozzá kívánnak járulni az intézmény tudományos
munkájához, valamint felkészült és sikeres hall-
gatók képzéséhez. Őket szintén kézfogással kö-
szöntötte az egyetem vezetése. Az egyetem ezt
követően széles körű nemzetközi és társadalmi
kapcsolatainak újabb állomásához érkezett, hi-

szen a tanévnyitón együttműködési megállapo-
dást írt alá az a koszovói University for Business
and Technology-val, a Honvédség és Társadalom
Baráti Körök Országos Közhasznú Szövetségével,
valamint az évnyitónak is helyet adó sárospataki
Művelődés Háza és Könyvtára kulturális intéz-
ménnyel. Stumpf István, a fenntartó Tokaj-He-
gyalja Egyetemért Alapítvány kuratóriumi elnöke
zárszavában elégedettségét fejezte ki a felvételi
eredmények ismeretében, megköszönve mind-
azok munkáját, akik az építkezés időszakában az
egyetem sikeréért munkálkodtak. Hangsúlyozta:
a pedagógusképzés digitális korhoz igazított
megújítására éppúgy szükség van, mint a sző-
lész-borász tradíciókat újjáélesztő képzésben
friss szemléletű, új oktatókra és a külföldi tapasz-
talatokra. Az ünnepségen Erdő Zoltán tárogató-
művész és a Református Kollégium Gimnáziumá-
nak diákjai magas színvonalú műsort adtak.

A Tokaj-Hegyalja Egyetem (THE) már
a nevébe foglalt érték alapján is
nagyra hivatott – ezzel a gondolattal
kezdte köszöntőjét Horváth Ágnes
rektor a szeptember 17-én megtar-
tott sárospataki tanévnyitó ünnepsé-
gen. Hozzátette: az egy éve alapított
felsőoktatási intézmény minden
meghirdetett képzési területén elin-
dul az oktatás a most kezdődő tan-
évben. 

MAGAS MINŐSÉGŰ KÉPZÉS,
HASZNOSÍTHATÓ TUDÁS

Balról jobbra: Nyiri Tibor, Szerencs város polgármestere, Gilányi Zsófia és Horváth Ágnes rektor.

A Kárpátok Esélyegyenlőségi Ösztöndíj programot
hirdetett a Kárpátok Alapítvány, amelynek a célja,
hogy Kelet-Magyarország területén Borsod-Aba-
új- Zemplén, Hajdú-Bihar, Heves, Jász-Nagykun-
Szolnok és Szabolcs-Szatmár-Bereg megyékben
élő, hátrányos helyzetű diákok felsőfokú tanulmá-
nyaikat sikeresen befejezhessék, ezáltal szaktu-

dással, diplomával rendelkező, helyben maradó, a környezetük jobbításáért küzdő, európai
szintű értelmiségiek tevékenykedjenek a régióban. Ebben az évben ismét meghirdették a
programot azoknak, akik az idén érettségiztek és szeptembertől felsőoktatási intézményben
nappali tagozaton folytatják tanulmányaikat.
A programról bővebb felvilágosítás a következő elérhetőségeken kérhető: Kárpátok Alapít-
vány – Magyarország. Cím: 3300 Eger, Felvégi u. 53. Tel: +36 (36) 516 750, Fax: +36 (36) 516
751, E-mail: cfhu@cfoundation.org

ÖSZTÖNDÍJPROGRAM DIÁKOKNAK



Az idősebb korosztályt érintő trükkös lopások és csalások megelőzésének
lehetőségére hívták fel a figyelmet szeptember 14-én a szerencsi Közös-
ségi Házban. Az áldozattá válás elkerülése érdekében Tóth Vivien, r. őr-
mester, a Szerencsi Rendőrkapitányság bűnmegelőzési előadója sok hasz-
nos tanáccsal látta el az előadáson résztvevőket. A szakember többek
között ismertette az idősek sérelmére elkövetett „trükkös lopásokat”, az
áruvédelmi bemutatókkal és házalással elkövetett csalások áldozattá vá-
lásának elkerülési lehetőségeit. Szó esett az úgynevezett unokázós csa-
lásokról is, sőt az interaktív előadás során még valós bűnmegelőzési
hanganyagot is hallhattak a vendégek,
ahol a vétlen áldozattól több millió forint
értékben csalnak ki pénzt a bűnözők. A
hanganyagban az elkövetők azzal hívták
fel a kiszemelt idős korú áldozatot, hogy
az unoka egy születésnapi partiról tar-
tott hazafele amikor balesetet szenve-
dett, és az általa okozott kárt szeretné
megfizetni a károsultnak, hogy megúsz-
sza a hatósági eljárást. Ezért sürgősen
pénzre lenne szüksége – ebben az eset-
ben több millió forintra és ékszerekre –,
amiért egy barátját fogja majd elküldeni.
Tóth Vivien pontról pontra elmagyarázta
a hallgatóságnak, hogy mikre kell odafi-
gyelni és hogyan lehet elkerülni az ilyen

eseteket. Hangsúlyozta, hogy ha gyanús telefonhívást kapunk, mielőtt
bármit tennénk, győződjünk meg arról, hogy valóban hozzátartozónkról
van-e szó. A szakember arra is felhívta a figyelmet, hogy ne engedjünk
be otthonunkba házaló ügynököket, árusokat. Ha lehetőség van rá akkor
még az udvarra sem, hiszen ilyenkor sokszor csak „felmérik” a terepet a
bűnözők. Amennyiben ismeretlen személyek magukat szolgáltató vagy
valamely hivatal munkatársának kiadva szeretnének bejutni, minden eset-
ben kérjünk fényképes igazolványt. Az adatokat figyelmesen olvassuk
el, szükség esetén ellenőrizzük azok valódiságát, oly módon, hogy tele-
fonálunk az adott vállalathoz.
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INGATLANINGATLAN
Építkezők figyelmébe! Lakásépítés, felújítás, üzlethe-
lyiségek 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. Bér-
leti díj: 25.000 Ft/hó. Érdeklődni a +36/30-414-3699-es telefonszámon lehet. 

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

SZÖRNYŰ TRAGÉDIA A 37-ESEN
Öten meghaltak, köztük egy 13 éves kislány, amikor két autó ütközött szep-
tember 6-án este 21 órakor a 37-es számú főút 24. kilométerénél. Az eljárás
adatai alapján a Szerencs felől érkező személygépkocsi 46 éves szerencsi ve-
zetője a megengedett 60 kilométer/órás sebességet jelentősen túllépve átsod-
ródott a szemközti forgalmi sávba. A jármű itt összeütközött a vele szemben
szabályosan közlekedő másik autóval. Abban az autóban négyen utaztak. Egy
37 éves apa 13 éves lányával, és egy 38 éves nő 19 éves fiával. Mindannyian
szörnyethaltak. A helyszínelés és a műszaki mentés idejére a forgalmat Takta-
szada, Bekecs és Prügy felé terelték el. Megyaszó lakossága gyászolt: a 13 éves
kislány édesanyja éppen kórházban volt, amikor a baleset történt, ugyanis más-
nap reggel adott életet egy kislánynak. A Szerencsi Rendőrkapitányság szak-
értők bevonásával vizsgálja a halálos közúti baleset pontos körülményeit.

TIZENÉVESEK RONGÁLTAK A REKREÁCIÓS PARKBAN
Újabb rongálás történt augusztus 29-én a rekre-
ációs parkban. Az elkövetők ezúttal a mosdót
vették célba. A férfi illemhelyiség mosdókagyló-
jába toalettpapírt és az udvarból a növények ta-
karásra használt fűrészport tömködtek, ami így
dugulást okozott. A wc csészébe szintén ezeket
dobták, de biztos ami biztos alapon még cserép-
pel is kiegészítették. A női mosdóban bár kisebb
mértékben, de szintén hasonlóak voltak tapasz-
talhatók. A parkban elhelyezett térfigyelő kame-
rák rögzítették az elkövetőket, az önkormányzat
pedig a rongálás miatt bejelentést tett a rendőr-
ségen. A felvételek alapján beazonosításra kerül-
tek a tettesek, akik életkorukat tekintve tizenéve-

sek. „A hatóság lefolytatja az ilyenkor szükséges
eljárást, abban pedig csak bízik a város közössé-
ge, hogy a szülők előveszik gyerekeiket, még az
előtt, amíg súlyosabb cselekményekkel a bűn út-
jára lépnek. A mosdókat kitakaríttattuk, a létesít-
mény pedig szeptembertől újra nyitva tart 19 órá-
ig” – mondta Nyiri Tibor, Szerencs város polgár-
mestere. A nemrég átadott új rekreációs parkban
nem ez volt az első eset. Korábban az udvaron
elhelyezett ivókutakat tették tönkre több alka-
lommal is, aminek következtében folyamatosan
folyt a víz. A javításokat Szerencs Város Önkor-
mányzata elvégeztette, azonban a randalírozók
rövid időn belül harmadjára is kárt okoztak.

BŰNMEGELŐZÉSI TANÁCSADÁS A KÖZÖSSÉGI HÁZBAN

A csibészek nem sajnálták a fűrészport, hogy
eldugítsák a wc kagylót.

Az egyik autó a felismerhetetlenségig összetört.

Szerencsen a
Kölcsey utcában, 
lakó-pihenő öve-
zetben kétszintes, 

3 szobás, 
örökpanorámás 

családi ház eladó. 
Irányár: 25 M Ft. 

Érdeklődni:
+36 30 3821 352



Szerencsen már nyolcadik alkalommal rendez-
ték meg szeptember 24-én az SKS Ippon Shobu
Országos Felkészítő Bajnokságot. A Kulcsár
Anita Sportcsarnokban megtartott eseményre
28 egyesületből rekordszámú, több mint 220
karatéka érkezett. A sportesemény célja a re-
gionális fejlesztés mellett az országos és nem-
zetközi versenyekre való felkészülés – mondta
el érdeklődésünkre Varga Katalin szervező, a

Szerencs VSE karate szakosztály vezetője. A
verseny megnyitóján a megjelenteket Nyiri Ti-
bor, Szerencs polgármestere köszöntötte. Be-
szédében az egészségre hívta fel a figyelmet.
„Kedves szülők, edzők és gyerekek, higgyék el
nekem, hogy a legjobb befektetés az egészség.
Ezt az elmúlt évek koronavírus-járványa is iga-
zolta” – mondta a városvezető. Hozzátette:
Szerencs Város Önkormányzata a sportrendez-

vények elkötelezett támogatója, ezért a tervek
szerint jövőre is megrendezik a felkészítő baj-
nokságot. Dr. Mészáros János, a Magyar Karate
Szakszövetség elnöke beszédében arra hívta
fel a jelenlévők figyelmét, hogy az idén 50 éves
a magyar karate. Az elnök beszédében felidéz-
te, hogy a karatét kezdetben a tiltás jellemezte,
majd a tűrésen keresztül jutott el a támogatá-
sig. Kifejtette: 1972-ben Galla Ferenc a Testne-
velési Egyetem küzdősport tanszékvezetője írt
egy levelet az akkori állampárt vezetőinek,
amiben azt kérte engedélyezzék, hogy a karate
legális sport legyen Magyarországon. Onnantól
vált hazánkban a karate legális sporttevékeny-
séggé, amelynek legkiválóbb művelői világ- és
Európa-bajnoki érmek tömkelegét szerezték –
mondta dr. Mészáros János. A felkészítő baj-
nokság egész nap zajlott, a tatamira először a
legkisebbek léptek, majd fokozatosan a nap
előrehaladtával léptek pályára az idősebbek,
akik már egymás ellen is küzdöttek. A forma
mutatványokat és a küzdelmeket bírók pontoz-
ták. A karatét azért ajánlják sokan mert az erő,
gyorsaság, állóképesség, hajlékonyság mellett,
a koordinációs képességek, az egyensúlyérzék,
ügyesség és a bátorság növelésével az összes
olyan fizikai, szellemi és lelki képességet fej-
leszti, amire egy embernek mindennapi élete
során.
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A 2022/2023-as asztalitenisz szezon szeptem-
ber 10-én kezdetét vette. Örömteli hír, hogy az
ország 80 NB I-es szintű versenyzője között 4
szerencsi játékos is szerepel. A Szerencs VSE
mindkét csapata Egerben vendégszerepelt,
ahol a papírforma szerint vereségre készültek.
Az NB I-es csapat végül 9-5-re nyert, amelyre
nagyon büszkék. „A meccs előzményéhez hoz-

zátartozik, hogy a székelyudvarhelyi játékosa-
ink szeptember 9-én este még a Bajnokok Li-
gájában játszottak csoportmeccset Székelyud-
varhelyen, s csak azt követően jöttek Szerencs-
re és álltak szeptember 10-én délután asztal-
hoz. A meccs végére valóban meglátszott raj-
tuk a versenyzés és a hosszú utazás fáradtsá-
ga. Ennek ellenére minden dicséretet megér-

demelnek a fiúk, mert mind a székelyudvarhe-
lyi játékosaink, mind a szerencsi tehetségeink
koncentráltan és igen eredményesen játszot-
tak, amelynek eredményeként sikerült a mecs-
cset megnyerni. Tamás Szabolcs, Sánduly Le-
vente és Köllő Ábel 2-2 mérkőzést nyert meg,
míg Lehoczki Gábor csapatkapitány-edző játé-
kos 1 mérkőzéssel járult hozzá a mérkőzés si-
keréhez. A Tamás Szabolcs-Sánduly Levente,
valamint a Lehoczki Gábor-Köllő Ábel kettős is
megnyerte a páros mérkőzést. Az NB I-ben
csak 14 meccset játszanak a sportolók, így szü-
letett meg a szerencsi sikert tükröző, 9-5 ará-
nyú győzelem” – mondta Köllő András, szak-
osztályvezető. A Szerencs VSE NB II-es csapata
szintén 11-7 arányban győzedelmeskedett. A
Felvidékről származó Begala Marian, illetve Ko-
rály Tibor és Köllő András 3-3, míg Sárossy Ba-
lázs 1 meccset nyert meg. Begala Marian és
Köllő András a páros játékban is diadalmas-
kodtak. Köllő András kiemelte, hogy az idény-
nek összesen négy csapattal vágtak neki: egy
NB I-es, egy NB II-es és két megyei gárdával; a
két utóbbi közül az egyik csapat csupa gyere-
kekből áll, akiknek a tapasztalatszerzés a fel-
adatuk.

ORSZÁGOS KARATE BAJNOKSÁG SZERENCSEN

JÓL KEZDTEK A SZERENCSI ASZTALITENISZEZŐK

Remek teljesítményt nyújtottak sportolóink. (Fotó: magánarchívum)

Az eseményen nem volt hiány látványos küzdelmekből.



Kos: III. 21. – IV. 20.
Októberben a Kos nemcsak a munká-
ban, hanem a magánéletben is krea-

tívvá válik. Használja ki teljes mértékben
ezt a képességet, és ne féljen nagy változtatáso-
kat végrehajtani.

Bika: IV. 21. – V. 20.
Az október remek alkalom lesz a Bika
számára új barátságok vagy akár sze-

relmi kapcsolatok létrehozására. Ebben az
időszakban nagyon karizmatikus lesz, és az em-
berek kedvencévé válik.

Ikrek: V. 21. – VI. 21. 
Októberben a tervezésre és a fontos
döntésekre fog összpontosítani. Az Ik-

rek tisztában lesznek a prioritásaikkal,
ezért ez a legjobb alkalom, hogy kitűzze a céljait
és megtervezze, hogyan valósítja meg azokat.

Rák: VI. 22. – VII. 22.
A Rák kibújik a buborékból, és egyedi
poénjainak köszönhetően kitűnik a

többiek közül. Nagyon gyors reakciói és jó
érvei lesznek, amitől nem csak a munkatársai, de
gyakorlatilag mindenki a kezéből fog majd enni.

Oroszlán: VII. 23. – VIII. 23.
Október szeretettel és jó kapcsolatok-
kal teli hónap lesz az Oroszlán számá-

ra. Tele lesz kellemes hangulattal, nevetés-
sel és remek ötletekkel. Közvetlenségének köszön-
hetően felkelti mások figyelmét.

Szűz: VIII. 24. – IX. 23. 
Októberben a Szűz magányra és bé-
kére vágyik. Ebben a hónapban első-

sorban önmagára fog koncentrálni. Renge-
teg megválaszolatlan kérdése van, amit le kell zár-
ni, erre ez az időszak tökéletes lesz.

Mérleg: IX. 24. – X. 23. 
Az október békét hoz a Mérlegek szá-
mára. Ebben a hónapban introvertál-

tabb lesz, ezért a barátaid, ismerőseid fél-
revonulnak. Elmerülhet a prioritások meghatáro-
zásában. A művészlélek is felébred Önben.

Skorpió: X. 23. – XI. 22.
A Skorpiók tele lesznek empátiával. 
A barátaid problémáinak megértése

lesz az erősséged, a körülötted lévők érezni
fogják a támogatásodat, és segítséget kérnek tő-
led, ha szükségük van rá.

Nyilas: XI. 23. – XII. 21.
Októberben a Nyilasok nagy szüksé-
gét érzik otthonaik kialakítására és

korszerűsítésére. Ebben a hónapban na-
gyon fontos lesz az Ön számára az a környezet,
ahol él és a legtöbb időt tölti.

Bak: XII. 22. – I. 20.
Október közeledtével a Bakok kezde-
nek elválni a külvilágtól. Kiteljesedett-

nek érzi magát, ha kint tartózkodhat a ter-
mészetben, lehetőleg valahol a víz mellett, ahol
sok a friss levegő.

Vízöntő: I. 21. – II.19.
Ebben az időszakban jó ötlet szánni
egy kis időt a mindennapi meditációra,

és mélyen elmerülni önmagában. Ez segít-
het abban, hogy kapcsolatba kerüljön a testével
és elkezdjen hallgatni rá.

Halak: II. 20. – III. 20.
Októberben a Halak túl sokat vállalnak
magukra, és egyáltalán nem lesznek

csúcsponton. Túl sokat vár el magától, ami
tovább ront az egész helyzeten. Álljon meg és ve-
gye észre, hogy nem kell annyira sietnie.

Szerencsi Hírek 2022. októberi horoszkóp

Ady Endre Október című verséből idézünk:
Ne higgyetek a mosolygó, …”

VÍZSZINTES: 1. Egylovas városi bérkocsi. 7. Ti-
zennyolc harmada. 10. Gyengéd átkarolás. 11.
Berek …; néhai színésznőnk. 12. Szokásban van.
13. Bérből elvesz. 14. Nadrágszíjat viselő. 16. Be-
cézett Kamilla. 17. Hajófar. 18. Die …; osztrák na-
pilap. 21. … SK; Antwerpenhez közeli város fut-
ballklubja. 22. … Guardiola; olimpai bajnok spa-
nyol labdarúgó, sztáredző. 23. Sajtgyártási mel-
léktermék. 24. Csonthó. 25. Kisvárda mellett la-
kik. 26. IV. Béla király egyik szentté avatott lánya.
27. Hazai popénekesnő. 28. Finnugor nép; oszt-
jákok. 29. Zsófika. 30. Rá se lehet nézni!

FÜGGŐLEGES: 1. Az idézet folytatása. 2. Nö-
vényi zsiradékot tartalmazó. 3. Kacagtató dolog.
4. Törmelékes üledékes kőzet. 5. Dinnyén vágják.
6. Ugyancsak. 7. Magashegységekben honos ve-
rébféle madárfaj. 8. Pakson is termelik! 9. Tizen-
éves. 11. Teasütemény. 15. Tragikus sorsú hegy-
mászónk (Zsolt). 18. Paraszt, régiesen. 19. Egy-
mást Segítő Egyesület, röviden. 20. Így is becézik
Teofilt. 23. Bécsi só! 24. Helsinki polgára. 26. Bo-
rítókosár. 28. Huhogni kezd!

EFEMER

Előző rejtvényünk megfejtése: „István jobbjában a jogar”. A szerencsés nyertes: Lakatos Károly. Megfejtőnk 1 db csokoládé csomagot kap
ajándékba. A nyeremény átvehető a Szerencsi Polgármesteri Hivatal ügyfélszolgálatán. A fenti rejtvény megfejtését október 20-ig postázzák
címünkre (3900 Szerencs, Rákóczi út 89.) vagy adják le a Szerencsi Polgármesteri Hivatal ügyfélszolgálatán. A keresztrejtvény helyes megfejtői
között 1 db 3.000 forint értékű csokoládécsomagot sorsolunk ki.
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