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MiNDeN KÉsz a 
taNÉVKezDÉsre
Nemsokára megkezdődik
a tanév a szerencsi okta-
tási-nevelési intézmények-
ben. a iskolákban és az
óvodákban a nyáron fo-
lyamatosan zajlottak a
felújítási munkálatok. 
(Cik künk a 3. oldalon)

Korai szüret
VÁrHatÓ

Korai szüretre lehet számíta-
ni, ugyanis hamarabb virág-
zott a szőlő, így a növény
termése is jóval fejlettebb
állapotban van. a szakem-
berek szerint a szokásosnál
hamarabb megkezdődhet a
szüret. (Cikkünk a 4. oldalon)



A Zempléni Fesztivál keretein belül nyílt meg Kass János, Kossuth-díjas
magyar grafikus, szobrász, bélyegtervező, kiváló művész- kiállítása au-
gusztus 13-án a szerencsi Zempléni Múzeumban. A megnyitón Koncz Fe-
renc polgármester köszöntötte a megjelenteket, majd Vámosi Katalin
művészettörténész mutatta be az alkotó életének fontosabb állomásait.
Elhangzott, hogy Kass János művészetében jelentős helyet foglalt el a
könyvillusztrálás, ezen belül a gyermek- és ifjúsági irodalom remekeihez

készített rajzok so-
kasága. Az esemé-
nyen közreműkö-
dött Kristó-Varga
Katalin szólóhege-
dűs. A kiállítás de -
cember 31-ig tekint-
hető meg.

V. E. A

A meghívást elfogadta, és két felejthetetlen napot töltött velük szeretett
osztályfőnökük Horváth Tiborné, Gizike néni. Az egykori 24 fős osztályból
sajnos már öten nincsenek közöttük, de tizenhárman részt vettek a ta-
lálkozón és öten a párjukat is elhozták.
A találkozó programokban volt gazdag, részt vettek egy számukra ren-
dezett koncerten, kirándultak a garadnai tóhoz egy pisztrángos piknikre,
majd szombaton este ünnepi osztályfőnöki órát és vacsorát tartottak az
50 éves érettségi találkozó tiszteletére. Itt felidézték a régi történeteket
és éjszakába nyúlóan beszélgettek a felejthetetlen diákévekről.
Az egykori osztály ezúton mond köszönetet Pataky Szilvia osztálytársnak,

aki a találkozót megszervezte és fáradhatatlan munkájával felejthetet-
lenné tette ezt a különleges 50 éves találkozót. SfL
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A Sárospataki Tanítóképző Főiskolán 52 évvel ezelőtt végzett osztály ta-
lálkozott Szerencsen augusztus 10-én. A találkozót a szerencsi Schlosser-
né Báthory Piroska és Kardos Sándorné szervezte. Az egykor 19 fős osz-
tályból 10-en vettek részt az eseményen, akik az ország különböző pont-
jairól érkeztek. A közös nosztalgiázás után az egykori osztálytársak meg-
ismerkedtek Szerencs nevezetességeivel, többek között ellátogattak a Tu-
risztikai Központba és a Zempléni Múzeumba is. V. E. A.

FÉl ÉVszÁzaD utÁN úJra együtt

osztÁlytalÁlKozÓ
szereNCseN

A szerencsi Bocskai István Gimnázium 1967-ben végzett IV.D
osztályos tanulói a régi osztálykirándulások hangulatát
idézve rendhagyó, 50 éves, pihenéssel egybekötött találko-
zót tartottak Miskolc-Tapolcán egy gyönyörű környezetben
lévő panzióban 2017. június 16-18 között.

Kass JÁNos KiÁllítÁs Nyílt



A Rákóczi Zsigmond Református Általános
Iskolában a külső és a belső felújítási munká-
latok egyaránt megtörténtek. Többek között
szükségessé vált a tetőszerkezet felújítása, de
a tisztasági festéseken felül öt tanteremben rak-
tak le laminált padlót. A bútorzat cseréje is fo-
lyamatosan zajlik. A legnagyobb feladatot a tor-
naterem teljes felújítása jelentette, ott ugyanis
modern tornaszőnyeget helyeztek el, ami kíméli
a gyerekek boka- és térdízületeit. 

Ezen kívül hálók, szivacsok és fényáteresztő
függönyök kerültek fel, valamint folyamatban

van a kosárpalánkok cseréje is. 
– A gyerekek mozgásigényének kielégítéséhez
új helyiségek kialakítása is szükségessé vált,
ezért a belső udvaron egy műfüves területet
hozunk létre, ami alkalmas többek között a
röplabda edzések megtartására, valamint a ka-
zánház helyén egy spinning termet, illetve egy
fallabda pályát alakítottunk ki – tájékoztatott
Ráczné Váradi Éva az intézmény vezetője.

A Bolyai János Katolikus Általános Iskolá-
ban is zajlanak a munkálatok a nyári szünet
utolsó heteiben. Gaszperné Tilman Edina az is-
kola új igazgatója elmondta, hogy több terem-
ben laminált padlóra cserélték a régi burkola-
tot, valamint iskolapadokat is felújítottak. 
A tisztasági festés szinte minden teremben
megtörtént, valamint folyamatban van a bejá-
rati ajtók cseréje is. A szakmai munka elősegí-
tése érdekében az iskola internetes hálózata is
bővítésre került. A jövőbeni terveik szerint egy
iskolai kápolnát szeretnének létrehozni az in-
tézményben. A felújítási munkálatokat az Egri
Főegyházmegye mint fenntartó támogatta 
8 millió forinttal.

A Bocskai István Katolikus Gimnáziumban
a nyár során megtörtént a könyvtár és a hátsó
bejárat nyílászáróinak cseréje, valamint a ta-
nári szoba és a gazdasági iroda felújítása is. Öt
tanteremben teljes renoválás zajlott, a festés
mellett a parkettákat is felcsiszolták. A torna-
teremben esedékessé vált a lambéria megújí-
tása, így ennek cseréje is megtörtént. A te-
niszpálya salakborítása is megújult, valamint
a hálókat is modernebbre cserélték. – A vilá-
gítás korszerűsítése és a kerítés felújítása is
folyamatban van az intézményben – tudtuk
meg dr. Gál András igazgatótól. A gimnazisták

tankönyveiket augusztus 21-től vehetik át az
iskolában. 
A Szerencsi Óvoda és Bölcsőde épületeiben
is lezajlottak a nyári karbantartási és nagytaka-
rítási munkálatok. A Szerencsi Hivatásos Tűzol-
tóparancsnokság tűzoltóinak köszönhetően
megtörtént a Napsugár épületben a játszóud-
var néhány fájának visszametszése, valamint az
elkorhadt és ezáltal veszélyessé vált ágak, galy-
lyak levágása. A tisztasági festés minden cso-
portszobában, mosdóhelyiségben és a tálaló
konyhában is megvalósult. Az udvari játékok ki-
javítása és átfestése sem maradt el. Az Ondi
óvoda épületében kijavításra került a főhom-

lokzat, valamint a csoportszoba meszelése is
megtörtént. V. E. A.
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HaMarosaN beCsöNgetNeK
Nemsokára megkezdődik a tanév a
szerencsi oktatási-nevelési intézmé-
nyekben. A vakáció csak a diákok szá-
mára telt pihenéssel, ugyanis az isko-
lákban és az óvodákban folyamatosan
zajlottak a felújítási munkálatok. 

A Rákóczi Zsigmond Református Általá-
nos Iskolában augusztus 31-én gólyatábor-
ba hívják a leendő elsősöket és a szülőket.
Szeptember 1-jén pénteken minden gyerme -
ket várnak az iskolába és együtt fognak a re-
formátus templomba vonulni, ahol tanévnyi-
tó Istentisztelettel kezdődik az új tanév.
A Bolyai János Katolikus Általános Isko-
lában augusztus 31-én 9 órától Csibe tábor
kerül megrendezésre, aminek során kreatív,
játékos foglalkozásokon ismerkedhetnek meg
a leendő elsősök jövőbeni osztálytársaikkal
és a tanítónénikkel. Az évnyitó szeptember 
1-jén lesz a Kulcsár Anita Sportcsarnokban
majd 10 órától a Munkás Szent József temp-
lomban tanévnyitó szentmisére kerül sor.
A Bocskai István Katolikus Gimnázium-
ban augusztus 31-én, csütörtökön lesz a tan-
évnyitó ünnepség, szeptember 1-je az első
tanítási nap.

taNÉVKezDÉsi
iNForMÁCiÓK



Tokaj-Hegyaljáról a legtöbb embernek a kiváló
minőségű szőlők és borok jutnak az eszébe. Az
itt termelt nedűk finomságát sokan sokféle mó-
don próbálták már megmagyarázni, egyesek a
hegyek vulkanikus és ásványokban gazdag ré-
tegeivel, míg mások az éghajlati sajátosságok-
kal magyarázzák a hegyaljai szőlők zamatos íz-
világát. A szőlőszemek mustja Tokaj-Hegyalján
rendkívül magas cukortartalmú, literenként
akár 800-850 grammot is tartalmazhat. Magas
a sav- és az aromaanyag koncentrációja is, rá-
adásul az itteni szőlő könnyen aszúsodik. Tokaj-
Hegyalján a szüret nagy hagyományokkal bír.
A szüret időpontja régen valamilyen jeles nap-
hoz kötődött, de általában szeptember és ok-
tóber között tartják, az idén azonban elképzel-
hető, hogy egyes szőlőfajtáknál már augusztus
végén megkezdődhet a gyümölcs leszedése. 

– Ez elsősorban annak kö-
szönhető, hogy az időjá-

rás rendkívül kegyes
volt ebben az évben a
szőlőtermelőkhöz. Ko-
rán volt a szőlő fakadá-

sa, azt egy olyan időszak
követte, amikor szépen fej-

lődött a növény. Ez a mediterrán növény szereti
a meleg időjárást, és ez a tikkasztó hőség – ami
tapasztalható volt az elmúlt hetekben – előrébb
hozta a szüretet. Valószínű, hogy a muskotály
és a korai fajták szürete augusztus utolsó heté-
ben, illetve szeptember első hetében megkez-
dődhet – mondta el érdeklődésünkre Prácser
Miklós a Tokaji Borvidék Hegyközségi Tanácsa
elnöke.

N. I.

SZERENCSI hírekhírek AKTUÁLIS4

Idén hamarabb virágzott a szőlő, így a növény termése is jóval fejlettebb álla-
potban van. A szakemberek szerint a szokásosnál egy-két héttel korábban, egyes
szőlőfajtáknál, mint például a muskotálynál akár már augusztus végén megkez-
dődhet a szüret.

gaál Mihály
Családunk 16 hektáron
termel szőlőt. A tavalyi
tél bizonyos szempont-

ból jót tett, mert a hide-
gebb időszakokban a ro-

varkártevők elpusztultak. Más szempontból
pedig rossz is volt, hiszen a fagyra érzéke-
nyebb szőlőfajták esetében előfordultak kifa-
gyások. Az idei szüret úgy tűnik, hogy jól fog
alakulni az időjárás szempontjából, bár június
közepétől sajnos egy hónapon keresztül volt
egy elég erőteljes lisztharmatfertőzés. Én azt
gondolom, hogy aki hosszú évek óta végzi a
szőlőtermesztést és nem spórolta ki a nö-
vényvédelmi szereket, valamint odafigyelt a
szőlőre, annál nem okozott nagyobb gondot.
Nálunk jelentéktelen a lisztharmatfertőzés.
Szerintem ez az esztendő mennyiségben na-
gyon jó lesz. Sok szép szőlő van a tőkéken. A
furmint-hársból a maximumhoz közeli, 100-
140 mázsát fogunk termelni hektáronként. A
muskotály szőlő egy kicsit problémásabb, en-
nél a fajtánál egy jó közepes termést várunk.
Én úgy gondolom, hogy a korai fajtákat, mint
az írsai olivér, kabar, vagy a zéta augusztus
vége felé le lehet szedni. A muskotályt is au-
gusztus vége és szeptember 10-15 között leg-
később le kell szedni ahhoz, hogy ne égjenek
el a savak és szép harmonikus borokat lehes-
sen készteni. A furmint és hárs fajtákra – ami
a legjellemzőbb Tokaj-Hegyaljára – érdemes
lenne várni, hiszen október legelejére fogja
elérni azt a minőséget, amiből igazán jó bor
készíthető. 

ringer Ferenc
Ha most kellene jelle-
meznem az évet, ak-
kor a várható szüretet

ideálisnak mondanám.
Bár sajnos ebben az évben

is jelentkezett némi lisztharmat és peronoszpóra
betegség az ültetvényeken. Ez nemcsak a mi ül-
tetvényünkre volt jellemző, hanem az egész
borvidékre. Az a tapasztalatunk, hogy a megfe-
lelő időben elvégzett növényvédelmi tevékeny-
séggel, illetve a szőlő megfelelő ápolásával ez
megállítható. Mi is elvégeztük ezeket az óvin-
tézkedéseket időben, így nálunk a lisztharmat
nem volt jelentős. Az időjárás szempontjából a
helyzet jó, kellő mennyiségű eső esett az éven,
és a meleg is megfelelő időben érkezett, ennek
köszönhetően szépen fejlődött a szőlő. A korai
fajtáknál, mint a sárgamuskotály, már kóstolható
fürtöket is találunk az ültetvényeken, de szépen
zsendül a hosszabb érési idejű furmint, és a
hárslevelű is. Itt is találunk már olyan fürtöket,
amiket meg lehet kóstolni. Idősebb borászoktól
hallottuk, hogy a 30 éves pályafutásuk alatt kö-
zel 1 hónappal került előrébb a szüret időpontja.
Ezt mi még nem tapasztaltuk, hiszen a cégünk
fiatal, 5 éve alapítottuk, azóta vannak csak ta-
pasztalataink, de már szép sikereket értünk el.
A tavalyi borunk bekerült a magyar borok top
100-as listájába is. Erre az évre elmondható,
hogy valóban korábbi időpontba várható a szü-
ret. A korai fajtáknál már észrevehetőek az aszú-
sodás folyamatának pici előjelei. Reméljük, hogy
ezzel nem lesz gond az idén. Ha a szép idő ki-
tart, akkor szerintem jó évnek nézünk elébe.

Korai szüretre szÁMítaNaK
toKaJ-HegyalJÁN a szőlősgazDÁK

VÁrHatÓaN HogyaN alaKul
az iDei szüret?



AKTUÁLIS SZERENCSI hírekhírek 5

Elhangzott, hogy már szerdán, augusztus 23-án
kezdődik a programsorozat, amikor az Experi-
dance Fergeteges című táncszínházi produkci-
óját tekinthetik meg az érdeklődők. Augusztus
24-én, csütörtökön a Szerencsi Tankerületi Köz-
pont Művészeti Fesztiválja kerül megrendezésre
a várkertben. 
Augusztus 25-e, péntek, hagyományosan a
fesztivál 0. napja, koncertnap. Ekkor lép szín-
padra többek között a Tankcsapda és a Magna
Cum Laude is. 
Augusztus 26-án, szombaton hagyományosan
zenés felvonulással kezdődik a fesztivál. A fel-
vonulók között mazsoretteket, népi együttese-

ket, fúvósokat, de a gyermekek kedvenc mese-
figuráit is köszönthetjük. A hivatalos megnyitó
ünnepség után szakmai találkozóra várják a
meghívott vendégeket.
– A fesztivál egyik jellemző és egyéni program-
jai a szakmai előadások, hiszen a fesztivál a he-
lyi értékekről is szól. Ilyen érték a szerencsi cso-
koládé, ami már bekerült a nemzeti értéktárba
is, és amire jogosan lehetünk büszkék. A csoko-
ládé mindenki számára vonzó termék, hiszen
feszültségoldó, és az étcsokoládé pedig – a ma-
gas kakaótartalmú csokoládé mindenképpen
pozitív élettani hatásokkal bír és ezt a Szerencsi
Bonbon Kft. is előállítja – mondta el Koncz Fe-
renc polgármester.
A szombati zenei programban a hazai pop-rock
sztárjait láthatja a közönség. Itt lesz a Kowalsky
meg a Vega, a Hősök, Dorothy, de az egyik leg-
nagyobb retro sztár az R-GO is képviselteti ma-
gát, Szikora Róbert vezényletével.
A fesztiválon változatos kulturális programok,
nyereményjátékok, kézműves édesség bemutatók
és kóstolók, vásári forgatag, csokoládéból készülő

mesefigura-szobrok, csokoládé kalandpark, és
még sok-sok édes meglepetés kínál felhőtlen szó-
rakozást gyerekeknek és felnőtteknek egyaránt,
hiszen a Csokoládé Fesztivál a családok fesztivál-
ja. A Kulcsár Anita Sportcsarnokban folyamatosan
gyermekjátékok, népi játszóház, illetve mese és
bábelőadások szórakoztatják a kicsiket. 
A vasárnapot a tűzoltók hagyományőrző verse-
nye nyitja, majd tűzoltóautó kiállítás és habparty
várja a gyermekeket. Az estet és a fesztivált a
különleges elemeket tartalmazó tűzijáték zárja.
A fesztivál szakmai díszvendége a szicíliai Mo-
dica városa lesz, amely különleges csokoládé-
járól híres, és reményeik szerint a fesztivál láto-
gatóinak is lehetőségük lesz megkóstolni ezt az
ínyencséget.
A hagyományokhoz hűen idén is készít csoko-
ládészobrot Ekker Róbert szobrászművész, aki
ezúttal „Emese álma” címmel faragja meg al-
kotását, melyet a fesztiválon láthat majd elő-
ször a nagyközönség.
Szombaton és vasárnap a szerencsiek ingyene-
sen látogathatják a rendezvényt.

A X. Országos Csokoládé Fesztivállal kap-
csolatban tartottak sajtótájékoztatót au-
gusztus 16-án a Rákóczi-vár Lovagtermé-
ben. Az eseményen Koncz Ferenc polgár-
mester, dr. Takács István a Bonbon Kft.
igazgatója és Csider Andor a Szerencsi
Művelődési Központ és Könyvtár igazga-
tója adott tájékoztatást a fesztiválról.

soKszíNű prograMoK
a X. orszÁgos CsoKolÁDÉ FesztiVÁloN
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Gaszperné Tilman Edina (fotónkon) Tisza-
nagyfaluból származik, a középiskolai tanulmá-
nyait a Tokaji Ferenc Gimnáziumban végezte el.
Ezt követően a Nyíregyházi Tanárképző Főisko-
lára jelentkezett, matematika-ének-zene szakra.
– 2001-ben kaptam meg első diplomámat, s
még ugyanebben az évben a Szerencsi Szak-
képző Iskolában álltam munkába, ahol a szak-
munkás és a szakközépiskolai osztályokban
egyaránt tanítottam ének-zenét, és matemati-
kát. Pályakezdőként nagyon szép évet töltöt-
tem itt. 2002 augusztusában a Tokaji II. Rákóczi
Ferenc Általános Iskolában folytattam pályá-
mat. Nemcsak tanítottam, hanem tanultam is,
hiszen felvételt nyertem az egri Eszterházy Ká-
roly Főiskola kémia szakára, amelynek elvégzé-
se után egyetemi diplomát is szereztem. Az is-
kola vezetőségének ösztönzésére úgy döntöt-
tem, hogy beiratkozom a Budapesti Műszaki
Egyetemre és gyarapítom ismereteimet a köz-
oktatás-vezető szakirányú szakvizsga megszer-
zésével. Tanulmányaim sorát az Egri Hittudomá-
nyi Főiskola hitoktatói képzése zárja, ahol idén
július 1-jén vettem át tanúsítványt. Támogató
családi háttér segített céljaim elérésében. Fér-
jemmel, aki a Szerencsi Rendőrkapitányságon
dolgozik, 16 éve élünk boldog házasságban és
neveljük közösen három gyermekünket.

– Miért ezt a pályát választotta?
– Pályaválasztásomban édesanyám személye,
s előttem példaként álló munkája volt a meg-
határozó. 39 éven át matematika-kémia szakos
pedagógusként dolgozott a gyerekekért, és
több mint 30 éven át volt intézményvezető-he-
lyettes. Hivatástudata, diákjai és kollégái iránt
érzett felelőssége és szeretete minta volt előt-
tem. Már gyermekkoromban eldöntöttem, hogy
a nyomdokaiba szeretnék lépni és hozzá hason-
lóan pedagógusként dolgozni. A matematiká-
hoz való vonzódás talán öröklődött. A zene is
mindig fontos volt az életemben. Gyermekko-
rom óta zongorázni tanultam, amiért nagyon
hálás vagyok, hiszen a zene befogadóvá teszi
az embert, az elmét. Tanári pályával kapcsola-
tosan szövögetett terveimben megerősített az,
hogy amikor középiskolás voltam, a környékbeli
gyerekek kértek segítséget tőlem. Nagy öröm-
mel segítettem, korrepetáltam őket, közös si-
kereink voltak. Úgy láttam, hogy ez az én utam,

megtaláltam azt a hivatást,
amire a jó Isten engem hí-
vott.

– Mit szeret a legjobban
a hivatásában?
– Nem tudom, hogy léte-
zik-e még olyan hivatás,
amely annyit tud adni, mint
a pedagógusé. Éveken át
dolgozunk azért, hogy a
gyermekekben felfedezzük
a talentumot és azon az
úton vezessük őket, ahol
megtalálják életük célját. Olyan feladatot vá-
lasztottunk, amely nagy felelősséggel társul, de
a legnemesebb. Vannak kudarcaink és sikereink,
de a gyermekek csillogó szemében a mosoly
mindenért kárpótolja az embert. 
Szeretem a munkámat. Az iskolán kívül is na-
gyon szívesen töltök időt a gyerekekkel. Már
pályakezdőként 50 fős balatoni táborokat szer-
veztem. Szívesen vettem részt osztályaimmal a
farsangi produkciókban, örömmel emlékszem
az éjszakai bátorságpróbáinkra, a kántálásra
karácsony előtt, az Activity partikra, az erdélyi
körutunkon átvirrasztott éjszakákra… így lehet
mindig fiatalnak maradni. Tudom, hogy a mun-
kámnak ez a része fog hiányozni, hiszen a fel-
adatom most más. Most egy hatalmas osztá-
lyom lesz, nem 25 diákért fogok tenni, hanem
közel 450 fős csapatom lesz, aminek nagyon
örülök.

– Hogyan látja az egyházi iskolák jelenlegi
helyzetét?
– Az egyházi iskolák mindennapjaiba akkor
nyertem betekintést, amikor a közoktatás ve-
zetői szakirányú képzésre jártam, hiszen az ek-
kor készített szakdolgozatom „Az egyházi isko-
lák szervezése, vezetése, irányítása” címmel író-
dott. Lehetőségem nyílt arra, hogy a történelmi
egyházak által fenntartott oktatási intézmények
életével megismerkedjek. Interjúk készítése so-
rán személyesen gyűjtöttem információkat a té-
ma feldolgozásához. Az intézményvezetőkkel,
gazdasági vezetőkkel folytatott beszélgetések
során beleláttam a szakmai munkába, a neve-
lési-oktatási folyamatba, a gazdálkodásba, a lel-
kiségbe. Ekkor döbbentem rá arra, hogy keresz-

tény, katolikus pedagógusként egy egyházi is-
kolában, más értékeket is közvetíthetnék a
gyermekek felé, a hitem és hivatásom együtt le-
hetne jelen. Vallásos családból származom,
nagy ajándékot kaptam ezáltal szüleimtől és
nagyszüleimtől. Örülök annak, hogy a történel-
mi egyházak újra egyre nagyobb szerepet vál-
lalhatnak, s vállalnak az oktatás terén. Úgy ér-
zem, hogy a 21. században nagy szükség van
azokra az értékekre, amelyeket az egyházi isko-
lák közvetíteni tudnak. Pedagógusként nem-
csak szavainkkal, hanem saját életünkkel is pél-
dát állítunk tanítványaink elé. Személyes pél-
dánk, szokásaink mintaként szolgálnak, és hi-
szem, hogy: „Ha szokást teremtesz, akkor jelle-
met formálsz, ha jellemet formálsz, akkor örök
maradsz.”

– Milyen tervei vannak a Bolyai János Ka-
tolikus Általános Iskola jövőjét tekintve?
– Az első találkozás alkalmával bemutatkoztam
a tantestületnek, beszéltem eddigi pályámról,
életemről, családomról, terveimről. Ekkor nem
adódott lehetőségem arra, hogy minden peda-
gógussal személyesen megismerkedjek, azon-
ban nagyon örülök annak, hogy az elmúlt egy
hónapban sokan megkerestek, elolvasták veze-
tői pályázatomat s egy-egy beszélgetéssel kez-
detét vette közös munkánk. Rövidtávú terveim
között kollégáim mellett szeretném megismerni
az iskolába járó gyermekeket és szüleiket. A di-
ákok, a szülők és a pedagógusok kölcsönös
együttműködése a hatékony oktató-nevelő fo-
lyamat záloga, melyhez elengedhetetlennek
tartom egymás megismerését, meghallgatását. 

(folytatás a 7. oldalon)

Új iskolaigazgatóval kezdi a szeptembert a szerencsi Bolyai János
Katolikus Általános Iskola. A korábbi igazgató Szabó Beáta 5 évre
szóló megbízatása idén júliusban járt le. A fenntartó Egri Főegy-
házmegye Gaszperné Tilman Edinát bízta meg - két évre – az in-
tézmény vezetői feladataival.

úJ iNtÉzMÉNyVezető
a bolyai isKolÁbaN



Hosszas procedúra után kezébe vette az ügyet az egyházközösség, a ta-
gok, közöttük Görcsös Lajos és Takács István nagyobb adományának, az
önkormányzat támogatásának eredményeként előrelépés történt.
Augusztus 18-án délelőtt Gombos Miklós harangöntő mester Őrbottyán-
ban található műhelyében öntésre került a majdani harang. Az 525 kg
súlyú bronzharangnak napokig kell hűlnie, azután veszi kezdetét a hang-

próba, majd a finomabb kidolgozás. Egyelőre nem tudni mikor, de csak
néhány hónap múlva lesz szállítható, majd felszentelhető állapotban a
méretes csengő. Az öntés érdekessége volt – és ez minden alkalommal
így történik -, hogy a munkások rövid fohászt mondanak az 1.150 fokos,
folyékony bronzot tartalmazó kemence tartálya előtt. Kérik a Jóistent,
hogy ha már eddig eljutottak, ne érje semmiféle károsodás a harangot,
segítse munkájukat a kivitelezés során. SfL

(folytatás a 6. oldalról)
A helyettesekkel, munkaközösség-vezetőkkel az
elmúlt időszakban azon dolgoztunk, hogy a
tanév nyugodt körülmények között kezdődhes-
sen, s ehhez minden feltételt megteremtsünk.
A hagyományokat megőrizve, átgondolva, kö-
zös döntésünk alapján szeretnénk újra a tehet-
séggondozásra, tehetségfejlesztésre helyezni a
fő hangsúlyt. Ehhez jó kiindulási alapot biztosít
az iskola bevált sávos oktatási rendszere. Az in-
tézmény messze földön híres volt arról, hogy
egyéni foglalkozással, csoportbontással, délutá-
ni szakkörök biztosításával segítette a kiemel-
kedő teljesítményre képes tanulókat. Felada-

tunknak tekintjük a lehetőségek bővítését, a te-
hetségígéretek mind szélesebb körben történő
felderítését, kibontakoztatását. Az egyéni bá-
násmódot igénylő tanulók másik csoportja is ki-
emelt figyelemben részesül iskolánkban. A több
segítséggel, lassabban haladó diákok is számít-
hatnak a pedagógusok odafigyelésére, támo-
gatására, türelmére és szeretetére, hogy mind-
annyian elérjék kitűzött céljaikat. A rövid távú
célok mellett, már hosszú távra is tervezünk. A
meglévő hagyományok tiszteletben tartása
mellett egyik kitűzött célunk egy olyan 21. szá-
zad elvárásainak megfelelő, főként a termé-
szettudományos oktatást érintő megújulás el-

indítása, melynek nyomán, intézményünk tanu-
lói előtt új világ nyílik. A program kidolgozását,
a szükséges források feltérképezését már el-
kezdtük.
Katolikus iskolánk hitéletéhez kapcsolódóan
szintén a megőrzés, és megújulás a feladatunk.
A korábban bevált osztálymiséket, közös imád-
ságokat, lelki napokat továbbra is szeretnénk
megtartani. A tanév kezdetét követően iskolánk
közössége védőszentet fog választani, valamint
kialakításra vár az intézményen belül egy kápol-
na, amely hittanórák, osztálymisék helyszínéül
szolgál majd. Szeretném, ha a kápolna belső dí-
szítésében tanulóink is aktívan részt vennének.
Iskolánk életében a hitélet meghatározó. Szeret-
ném kiemelni a helyi plébános, Kocsis Sándor
atya segítő támogatását, akivel közösen dolgo-
zunk, alakítjuk, formáljuk iskolánk katolikus ar-
culatát. Egy iskola életének szervezése, tervezé-
se komoly kihívás vezetőnek és az alkalmazotti
közösségnek egyaránt. Minden nap azért fogok
dolgozni, hogy az elvégzett munka, amelyre
szolgálatként tekintek, a Bolyai János Katolikus
Általános Iskola közösségének javára váljon.

Szeptemberben megújult vezetőséggel
kezdődik a tanév a Bolyai János Katolikus
Általános Iskolában, ugyanis Gaszperné Til-
man Edina mellett Csider Andorné és Bo-
ros István látja el az igazgató helyettesi
feladatokat.

M. B.
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Jó ideig úgy tűnt, pótolhatatlan kár érte Szerencs Kisbol-
dogasszony Római Katolikus Templomának egyik harangját,
merthogy az megrepedt, hangját veszítette. 

KÉszül KisbolDogasszoNy
teMploMÁNaK HaraNgJa
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– Szent István egy biztos pont a magyarság tör-
ténelmében, Rá büszkén emlékezhetünk, és
emlékeznünk kell – mondta a polgármester,
majd röviden vázolta az István királyságát meg-
előző időszakot. Hangsúlyozta, hatalmas dilem-
mában volt, amikor megkoronázást követően
döntenie kellett arról, milyen irányba vigye, ve-
zesse országát, mit kell tennie, hogy gyökeret
eresszünk a nagy európai nemzetek között?
Olyan utat választott, amely a jövőt tekintve si-
keressé tett minket szemben más, íjfeszítő né -
pekkel, akik megjelentek a Kárpát-medencé-
ben. Amikor arról kellett döntenie, hogy néhány,
saját nemzettársával is szembe kell fordulnia,
bizonyosan végig gondolta, hogy most áldoza-
tot kell hoznia, akkor meg kell tennie azt a jövő
érdekében. Az áldozathozatal sikeresnek bizo-
nyult. Ezt mutatja az a stabil rendszer, amelyet
- akár közigazgatásban is -, kialakítottak, hiszen
a vármegye rendszerre lehetett építeni, ez a

rendszer meghatározta országunk mindennap-
jait. Szent István a mindennapokat a békében
határozta meg, mert egy nemzet, egy haza, egy
ország úgy tud fejlődni, ha békés, munkás hét-
köznapokat biztosítunk számára. Lehetőséget
kaptunk arra, hogy felépítsünk egy olyan orszá-
got, amely ezer év múltán is stabil lábakon áll.
Ugyan többször temették nemzetünket, sok ne-
hézségen mentünk keresztül, mégis itt vagyunk
és tudunk emlékezni elődeinkre.
- Néha eltöprengek azon – mondta Koncz Fe-
renc -, vajon mit mondana István király, ha most
fölkelne és szétnézne jelenünkben, amikor
olyan dolgok történnek a világban, benne Eu-
rópában, amelyek nem csak ezt a hazát, de az

egész európai kultúrát, létünket fenyegetik és
sokszor belső veszélyről is beszélhetünk? A há-
borút nem nyilakkal, lándzsákkal, lőfegyverekkel
vívják jelenünkben, de Európában harc folyik. A
kontinensen most nemzetünk védi Európát –
hangsúlyozta a polgármester. - Szent István ki-
rály intelmeit betartjuk, mi be tudtunk illeszked-
ni – mondta egyebek mellett Koncz Ferenc.
A szerencsi ünnepen a történelmi egyházak
képviselői megszentelték, megáldották az Új-
kenyeret, a programot Zöldi Csaba a Művelődési
Központ és Könyvtár munkatársának zongora-
játéka színesítette, végül Nagy József mély át-
érzéssel szavalta el a Szózatot.

SfL

Szent István kirá-
lyunkra akkor is jó
szívvel emlékez-

tünk, amikor – az
adott hatalomnak kö-

szönhetően – nem illett Róla beszélni,
amikor azt a nézetet sulykolták, hogy
nem érdemes foglalkozni a múlttal –
kezdte beszédét Koncz Ferenc szeren-
csi polgármester a város Rákóczi-várá-
ban, állami ünnepünk alkalmából au-
gusztus 20-án.

Mi betartJuK szeNt istVÁN KirÁly
iNtelMeit!

Területvásárlási szerződést írta alá Szerencs Város
Önkormányzata nevében Koncz Ferenc polgármester
augusztus 21-én délelőtt a valamikori cukorgyári ter-
ritórium tulajdonosaival. Mint azt a városvezető el-
mondta, az önkormányzat most már több, mint ötven
százalékos arányban tudhat magáénak a területből,
aminek megszerzése nagyon fontos volt egy iparfej-
lesztési pályázat elnyeréséhez, aminek egyik megfe-
lelési feltétele volt ez a tulajdonosi jog. Az önkor-
mányzat az úgynevezett „TOP-os” pályázatokból
több mint kétmilliárd forintos összeget nyert el az első
szakaszban, ebből közel 900 millió forint lesz elköltve
az elkövetkezendő időben. Iparfejlesztést is megva-
lósítanak, gyümölcsfeldolgozó-üzem épül cirka 1,5
milliárd forint felhasználásával, a régióban megtermelt
gyümölcsöt dolgozzák majd fel. Az új beruházás min-
tegy negyven embernek ad új munkahelyet. SfL

az öNKorMÁNyzat KiHaszNÁlJa 
a Volt CuKorgyÁr területÉt
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– Amikor Sárospatakra jártam a Tanítóképző Fő-
iskolára, ott kerültem kapcsolatba a néptánccal,
mivel a főiskolán ez is kötelező tantárgy volt.
Már akkor nagyon élveztem ezt a műfajt. A dip-
loma megszerzése után a Dunántúlra kerültem
dolgozni. A néptáncos tanulmányaimat tovább-
folytattam, később pedig lehetőségem nyílt nép-
tánc pedagógusi állás betöltésére. Aztán vettem
a bártorságot és felkészültem a Budapesti Tánc-
művészeti Főiskola néptánc szakához szükséges
felvételire. Végül 2000-ben végeztem a főisko-
lán, mint táncművész, és az 1998/1999-es tan-
évtől dolgozom a Szerencsi Rákóczi Zsigmond
Általános Iskolában – kezdi Bajári Éva, aki azt
meséli, hogy már abban az évben is sok diák ér-
deklődött a néptánc szakkör iránt.
– Amikor Szerencsre kerültem, a harmadik és a
negyedik osztályos tanulók igen nagy számmal
jártak néptáncra és nem hagyták abba egészen
a nyolcadik osztály végéig. A ballagást követő-
en felkerestem őket, hogy lenne-e kedvük foly-
tatni a táncos tevékenységet. A szülők és a gye-
rekek is támogatták a kezdeményezést. A Haj-
nali Néptáncegyüttes ötlete innen származik és
igazából mindig szerettem volna, hogy a város-
nak is legyen egy saját, önálló tánccsoportja.
Szerencsen korábban az ipar volt a meghatáro-
zó a csokoládé és a cukorgyár miatt, és nem
igazán a művészetre helyeződött a hangsúly.
Ennek ellenére igen jól beindult a művészeti is-
kola, és a néptáncegyüttes is, ami mindig nagy
vágyam volt. Jelenleg 28 főből áll a tánccsoport,
de mindig vannak olyan gyerekek, akik szívesen
csatlakoznának hozzánk, természetesen őket is
szeretettel várjuk– meséli Bajári Éva.
Felmerül a kérdés, hogy honnan származik az
együttes neve. – A gyerekekkel közösen döntöt-
tük el, hogy milyen jó lenne, ha lenne egy ne-
vünk, és nemcsak Szerencsi Városi Néptánccso-

portnak hívnának minket. Olyat akartunk válasz-
tani, ami a művészethez és a tánchoz is kapcso-
lódik. Maga a név egy álom következtében ala-
kult ki a fejemben, és Kalotaszegen is van egy
ilyen tánctípus, - a hajnali - amit a táncszüne-
tekben szoktak előadni. Így született meg a Haj-
nali Néptáncegyüttes elnevezés – folytatja.
Az eltelt évek alatt az együttes számos városi
fellépésen és táncversenyen van túl. – Nagyon
sok rendezvényen megfordultunk már. Két év-
vel ezelőtt jártunk Miskolcon, a Művészetek Há-
zában a „Dunán innen Tiszán túl” című tehet-
ségkutató versenyen. Ott az elődöntőn a má-
sodik helyezést értük el. Most ismét megpró-
bálkoztunk vele és arany minősítéssel zártuk az
elődöntőt, majd a teljes döntőben ezüst minő-
sítést kaptunk. A célunk az, hogy a kultúrát él-
tessük. Szeretnénk az egész Kárpát-medence
táncos örökségét továbbvinni a gyerek életébe,
valamint a város életébe is belecsempészni ezt
a szép művészetet – hangsúlyozza.
Bajári Éva azt mondja, a táncban azt szereti a
legjobban, hogy szabadságot ad. –Megvalósít-
hatod benne önmagad, mégsem vagy egyedül
a csapatban, mert a tánc páros tevékenység. 
Ez, és a csapatszellem az, ami összekovácsolja
a gyerekeket, és természetesen a pedagógust
is a gyerekekkel. Kezdetben az egyik környéken
dolgozó kollégámat kértem fel a tánccsoport
vezetésére. 10 évig dolgoztunk együtt, aztán el-
váltak útjaink. Ezt követően Antal Istvánnal vet-
tem fel a kapcsolatot, aki a Táncművészeti 

Főiskolán volt csoporttársam, és azóta is vele
tevékenykedem – tette hozzá Bajári Éva.
Távlati terveik között az szerepel, hogy tovább-
működhessen az együttes, valamint minél több
táncot tudjanak megtanulni. – Azt szeretnénk,
hogy egyre sikeresebbek és eredményesebbek
legyünk, valamint a későbbiekben szeretnénk
kihasználni a lehetőségeket a versenyzésre, eh-
hez azonban a tájegységeket szimbolizáló népi
viseletek is szükségesek. M. B.

A Hajnali Néptáncegyüttes 2005 nyarán alakult meg azokból a tanulókból, akik az
általános iskolai években rendszeres tagjai voltak a szerencsi Művészeti Iskola nép-
tánc tanszakának. Tevékenységük alapja a magyar nép hagyományos tánc- és zenei
kultúrájának ápolása. Az együttes szakmai-művészeti vezetője Bajári Éva (fotónkon)
mesélt a néptáncról és az együttesről.

tÁNC KözbeN az leHetsz, aMi CsaK 
leNNi aKarsz abbaN a pillaNatbaN



– Hogy éreztétek magatokat a korábbi Csokoládé Fesztiválokon?
Volt-e időtök egy kis városnézésre?
– Nem sok idő jut a városnézésre, elég sűrű a nyári programunk. A sze-
rencsi Csokoládé Fesztivál mindig is különös helyet foglalt el a szívünk-
ben, ott mindig különleges a hangulat.
– Kóstoltátok már a szerencsi csokit?
– Mindig szakítunk időt rá!
– Készültök-e valamilyen újdonsággal az idei szerencsi Csokoládé
Fesztiválra?
– Itt is elhangzik élőben az októberben megjelenő új nagylemezről a
Hála Veled című dal.
– Főként milyen korosztályból áll a rajongótáborotok?
– Azt vesszük észre, hogy a koncerteket egyre nagyobb létszámban lá-
togatják az emberek és szinte minden korosztályból fedezünk fel arcokat.
Az egészen fiataloktól az idősebb párokig, sőt, komplett családok láto-
gatnak el egy-egy koncertünkre, legyen az fesztivál vagy klubkoncert.
– Készül-e új lemez a közeljövőben?
– Ebben az évben, egészen pontosan október 2-án fog megjelenni KI-
LENC címmel, ami összesen 34 track-et fog tartalmazni. A kilenc új dal
mellett összefoglalja az elmúlt 15 év legfontosabb dalait, 2 korongon. Ez
is a MOL benzinkút hálózat terjesztésében lesz elérhető.

– Terveztek-e új klipet?
– Mindenképp jelentkezünk eggyel még ebben az évben. Az új nagyle-
mez egyik igen fontos dalát fogjuk „megfilmesíteni”. Az előzetes meg-
beszélések már megtörténtek és lassan megkezdődnek az előkészítő fá-
zisok is.
– Mennyi koncertetek van nyáron és jut/jutott-e idő a pihenésre?
– Szerencsére az egész nyarunk be van táblázva, így pihenésre nem sok
idő jut. Idén nem indulunk a megszokott klub turnénkra ősszel és télen,
mert teljes erővel a február 17-ei 15 éves jubileumi koncertünkre készü-
lünk, ami Budapesten lesz a Papp László Sportarénában. M. B.

A Kowalsky meg a Vega zenekar rendszeres fellépője a Cso-
koládé Fesztiválnak. Idén a szombati napon lépnek majd fel.
Villáminterjú Kowalsky meg a Vega zenekarral.

KowalsKy Meg a Vega gőzerőVel
KÉszül a CsoKolÁDÉ FesztiVÁlra

A fesztivál kilenc napja alatt több mint negyven
helyszínen, közel hatvan programmal várták a
művészetek szerelmeseit a zempléni városok-
ban. A rendezvénnyel kapcsolatban Turjányi
Miklós igazgató érdeklődésünkre elmondta,
hogy a fesztivál egyre nagyobb népszerűségnek
örvend. – Nagyon örülünk neki, hogy a városi
hozzájárulás is emelkedett az utóbbi években.
Ennek is köszönhető, de az idei művészek név-

sora is úgy alakult, hogy több programot tud-
tunk megrendezni Szerencsen. Elsőként augusz-
tus 13-án egy kiállításmegnyitónak adott ott-
hont a Zempléni Múzeum – mondta.
Augusztus 15-én a Góbé zenekar előadását hall-
hatták a Rákóczi-várba látogatók. A zenekar az
autentikus népzene mellett sajátos megoldáso-
kat és egyéni inspirációikat alkalmazva dolgoz-
za fel a népdalokat. Szerencsen is emlékezetes

zeneszámokkal szórakoz-
tatták a közönséget. Az
együttes 2007-ben alakult
és már az első fellépésük
is nagy sikert aratott, azó-
ta pedig számos verse-
nyen értek el kiváló helye-
zéseket. A következő na-
pon a Recurring Company
előadását hallgathatták
meg az érdeklődők a Kis-
boldogasszony római ka-
tolikus templomban, ahol
a kiváló akusztikának kö-
szönhetően még hangula-

tosabbá vált az előadás. A Recurring Company
tagjai 2014-ben alapították meg zenekarukat.
Megalakulásuk óta rendszeresen koncerteznek
Magyarországon és Európa-szerte. 
A Szerencsen utolsóként fellépő Jazz Steps
Band 2000 óta színesíti a magyar zenei világot.
Koncertjeiken a jazz aranykorát elevenítik fel
swing és dixieland számaikkal. A magas szín-
vonalon előadott műsoraikkal számos hazai és
külföldi fesztiválon csillogtatták meg tehetsé-
güket. 
Jövőre várhatóan ismét gazdag programkíná-
lattal várják a szerencsieket a Zempléni Feszti-
vál szervezői. B. T.

A Zempléni Fesztivál programsorozat augusztus 11-e és 19-e között kínált szín-
házi- és táncelőadásokat, jazz koncerteket, kirándulásokat, kiállításokat, családi
és gasztronómiai programokat a közönségnek.
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szerencsi polgármesteri Hivatal
Szerencs, Rákóczi út 89., Tel: (47) 565-200, Fax: (47) 565-210, E-mail: hi-
vatal@szerencs.hu. A hivatal ügyfélfogadási ideje: hétfő 8–12 óráig,  szer-
da: 8–12 és 13–16 óráig, péntek 8–12 óráig.
Fogadóórák: Koncz Ferenc polgármester: időpont-egyeztetéssel.
Dr. Egeli Zsolt alpolgármester: minden hónap harmadik hétfőjén 14
órától, legközelebb szeptember 18-án. Nyiri Tibor alpolgármester:
minden hónap harmadik csütörtökén 14 órától legközelebb szeptember
21-én. Dr. Barva Attila jegyző: minden páros hét szerdáján 8-12 óráig,
legközelebb és szeptember 6-án és szeptember 20-án. A fogadóórák ál-
talános bejelentkezés alapján történnek a (47) 565–202-es számon.

szerencsi Járási Hivatal, Kormányablak
Szerencs, Rákóczi út 89. Tel: (47) 795-248, (47) 795-246, (47) 795-240

(porta). Ügyfélfogadás: hétfő: 7–17 óráig, kedd–péntek 8–18 óráig.

szerencsi Járási Hivatal és gyámhivatal
Szerencs, Rákóczi út 63. Tel: (47) 777-561, (47) 777-562, (70) 436-1999.

Ügyfélfogadási idő: hétfő és szerda: 8–12 óráig és 13–16 óráig, péntek:
8–12 óráig.

ügyeletes gyógyszertárak 
Augusztus 21-27.: Alba Gyógyszertár, augusztus 28. – szeptember
3.: Tesco Gyógyszertár, szeptember 4-10.: Centrum Gyógyszertár.
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KözÉrDeKű iNForMÁCiÓK

Megváltozott útvonalon közlekednek a Szerencs belvárosát érintő me-
netrendszerinti buszjáratok 2017. augusztus 25. péntek 0.00 órától 2017.
augusztus 28. hétfő éjfélig. A buszok nem állnak meg a megszokott meg-
állóhelyeiken. A részletes tájékoztató az alábbiakban olvasható.
Értesítjük az Észak-magyarországi Közlekedési Központ Zrt. utasait, hogy
a X. OrszágosCsokoládé Fesztivál ideje alatt a Szerencs belvárosán át
közlekedő buszjáratok útvonala és megállóhelyei megváltoznak.
A fesztiválra érkező nagy számú közönségre tekintettel – figye-
lembe véve a kötelező biztonsági előírásokat – 2017. augusztus
25-én, pénteken 0.00 órától 2017. augusztus 28-án, hétfőn éjfélig
lezárásra kerül a Rákóczi út a 37-es főút körforgalmi csomópont-
jától (cukorgyári körforgó) a Kossuth téri kereszteződésig, vala-
mint az Ondi út alsó szakasza a Malom utcai kereszteződéstől (Ta-
nuszodától) a közlekedési lámpáig. A lezárt szakaszra a távolsági
buszok nem hajtanak be, és a megállóhelyeik is áthelyezésre ke-
rülnek.
A menetrend 2017. augusztus 29-én, kedden 0.00 órától áll helyre.
• 3729 Miskolc–(Szerencs)–Sárospatak–Sátoraljaújhely járat a Rá-

kóczi út–Kossuth út–Ondi út útvonalon kerüli ki a belvárost. A buszok
nem állnak meg az Ondi út alsó szakaszán lévő „Rákóczi út 99.” meg-
állóhelyen (a szakképző iskola mellett).

Kijelölt ideiglenes buszmegálló: az Ondi út 12. szám mellett (Szabadság
utca sarka), valamint az Ondi út 13. szám (kisbolt) előtt.
• 3851 Szerencs–Golop–Abaújszántó
• 3806 Encs–Abaújszántó–Tállya–Szerencs járatok a Rákóczi út–

Gyár út–Kassa út–Csalogány út–Darvas L. utca (korábbi Ságvári ut-
ca)–Rákóczi út–Kossuth utca–Ondi út útvonalon kerülik meg a lezárt
területet. A buszok nem állnak meg az Ondi út alsó szakaszán lévő
„Rákóczi út 99.” megállóhelyen (a szakképző iskola mellett).

Kijelölt ideiglenes megállóhelyek:
- a Gyár úton a Spar áruház előtti, illetve a másik oldalon a cukormúzeum
előtti buszmegálló,
- az Ondi út 12. szám mellett (Szabadság utca sarka), valamint az Ondi
út 13. szám (kisbolt) előtt.
• 3730 Miskolc–Gesztely–Megyaszó–Szerencs
• 3852 Szerencs–Mezőzombor–Mád
• 3859 Szerencs–Bekecs–Taktaszada
• 3860 Szerencs–Bekecs–Legyesbénye–Golop járatok a Rákóczi út–

Gyár út–Kassa út Csalogány út– Darvas L. utca (korábbi Ságvári ut-
ca)–Rákóczi út útvonalon kerülik ki a belvárost. A buszok nem állnak
meg a „Központi iskola” és a „Posta” megállóhelyeken.

Kijelölt ideiglenes megállóhelyek:
- a „Központi iskola” megálló helyett a Spar áruház előtti, illetve a másik
oldalon a cukormúzeum előtti buszmegálló
- a „Posta” megálló helyett a Rákóczi út 15. előtt (a Késmárk utca sarkán),
valamint a másik oldalon a Rákóczi út 16. előtt (húsbolt a Bányai J. utca
– korábbi Fürst S. utca – sarkán)
Kérjük, hogy időben tájékozódjanak, hogy hol tudnak felszállni a
megfelelő buszjáratra. Az információ megtalálható az Észak-ma-
gyarországi Közlekedési Központ Zrt. honlapján (www.emkk.hu),
Szerencs város honlapján (www.szerencs.hu), a buszjáratokon a
buszvezetőnél, illetve a buszmegállókban kihelyezett hirdetmé-
nyeken. Köszönjük türelmüket és megértésüket!
Szerencs Város Önkormányzata, Észak-magyarországi Közlekedési Központ Zrt.

VÁltozÁs a buszJÁratoK útVoNalÁbaN
a CsoKolÁDÉ FesztiVÁl iDeJe alatt



A csokoládé története 
A csokoládét a Theobroma - istenek eledele - ca-
cao nevű fa termésének köszönhetjük. 
A világ legnépszerűbb édességét a Dél-Amerika
őserdeiben élő kakaófa gyümölcséből, a kakaó-
babból készítik. A csokoládéitalt, amely kakaó-
bab-őrlemény, fahéj, ánizs, vanília és bors keve-
réke volt, már kb. 300 évvel ezelőtt is fogyasz-
tották a maja és azték törzsek papjai, állami hi-
vatalnokai, és harcosai.
Kiváltságos voltát jelezte, hogy nők és gyerekek
ezt az italt nem fogyaszthatták. A kakaóbab ér-
tékét az is mutatta, hogy pénzként is használatos
volt (1 nyúl 10, 1 rabszolga 100, 1 rabszolganő pe-
dig 50 kakaóbabot ért.) Európába, pontosabban
Spanyolországba a XVI. század elején került,
majd hamar elterjedt élvezeti értéke miatt. Ezen-
kívül gyógyító hatást is tulajdonítottak neki, el-
sősorban roborálószerként tartották számon. 
A kakaó a XVII. század végére egész Európában
ismertté vált. Az ehető csokoládé a Cadbury-
cég jóvoltából 1842-ben jelent meg, majd pár

évvel később (1847-ben) már a csokoládészelet
is piacon volt. A tejcsokoládé a Nestlé fivérek
nevéhez kapcsolódik, akik 1876-ban készítettek
ilyet először. 
A XIX. században vált iparszerűvé a kakaómag-
belsőből a kakaóvaj kipréselése. A csokoládék
többségében 30% a kakaó, míg egy minőségi
csokoládéban ez az érték akár 50-70% is lehet. 
Az édesipari termékek közül a csokoládé ma is
az egyik legkedveltebb édességek közé tartozik.
Ez köszönhető részben annak, hogy manapság
már nagyon sokféle ízben, formában kapható,
így mindenki találhat köztük olyat, ami az ízlésé-
nek megfelelő. 

A csokoládéfajták 
és a csokoládé tápértéke 

A csokoládék között megkülönböztetünk táblás,
üreges, ét- és tejcsokoládét. Mind az étcsokoládé,
mind a tejcsokoládé lehet ízesített (pl. kávéőrle-
ménnyel), illetve dúsított. A dúsításra általában
mogyorót, mandulát, mazsolát, aszalt gyümöl-
csöket használnak. A töltött csokoládék tölteléke
lehet pl. fondant, nugát. 
A csokoládék dúsítására gyakran használatosak
az olajos magvak (mandula, mogyoró), amelyek
a bennük található számos ásványi anyaggal, vi-
taminnal, telítetlen zsírsavval és rosttal fontos ré-
szei a kiegyensúlyozott táplálkozásnak. Gazdagok
B1-, B2-, B6- és E-vitaminban, ásványi anyagok
közül pedig magnéziumot, káliumot, kalciumot
és rezet tartalmaznak számottevő mennyiségben.
Az étcsokoládé és a tejcsokoládé energia-, táp-

anyag-tartalma 100 g termékre vonatkozóan:
energia értéke: átlag 575 kcal/100 g ennek mintegy
54%-a zsírból, 38%-a szénhidrátból tevődik össze.
Lehet fehér, ét, tej, mogyorós, mandulás, chilis és
még ezer meg ezerféle. Ízlés kérdése, hogy me-
lyiket választjuk, de a minőségére mindenféle-
képpen figyeljünk oda!
Az istenek eledelének is nevezett, pár száz éve
még gyógyszerként használt édesség jótékony
élettani hatásait számos kutatás bizonyítja. A
maják által felfedezett kincs mértékkel fogyaszt-
va jótékonyan hat szervezetünkre, erősíti az im-
munrendszerünket és a gyulladás csökkentő ha-
tású. A csokoládé mindemellett szellemileg is
frissítő, hiszen nem csak a koncentrációnk javul
tőle, hanem a feszültséget is oldja. 
Összegzésként megállapítható, hogy a csokoládé-
fogyasztás egy egészséges ember étrendjébe be-
illeszthető, ésszerű határok között történő fogyasz-
tása nem befolyásolja károsan az egészséget, sőt
egyes esetekben még kedvező hatással is bír.

Mérték és egészségmegőrzés
Fontos, hogy a minőségi csokoládé fogyasztása
esetén is tartsunk mértéket! Egy-két kocka ét-
csokoládé még nem okoz fogszuvasodást, elhí-
zást vagy cukorbetegséget. A túlzásba vitt édes-
ségfogyasztás azonban rengeteg káros hatással
van a szervezetre. Gyermekeinknek is adhatunk,
jó minőségű, tápanyagban gazdagabb terméket,
de ne jutalomként, hanem az étkezése részeként! 
Forrás: Új diéta Dietetikusok lapja (dr. Antal Mag-
da, Henter Izabella) Váradi Ferencné dietetikus

A parlagi ligetszépe évelő
gyógynövény, amely 1-1,5
méterre is megnő. Cso-

dálatos gyógyító hatását
már a dél-amerikai indiánok

is felfedezték évszázadokkal
ezelőtt. Használták bőrproblémák

kezelésére, sebgyógyításra, de asztma és meg-
fázás ellen is. A 17. század eleje óta megtalálha-
tó Európában, így Magyarországon is. A liget-
szépe olajában két fontos telítetlen zsírsav ta-
lálható: a linolsav és a gamma-linolénsav (GLA).
A linolsav a „jó” zsírok egyikeként van számon
tartva. Esszenciális zsírsav, ami azt jelenti, hogy
szervezetünk egészséges működéséhez elen-
gedhetetlen, ám mivel nem képes előállítani,
ezért ételekkel vagy kiegészítőkkel kell fedez-
nünk szükségleteinket. Kutatások kimutatták,
hogy a ligetszépe olajban lévő GLA képes eny-
híteni a diabétesznél gyakran tapasztalt idegká-
rosodás, valamint a sclerosis multiplex okozta

idegsérülések tüneteit. A GLA az idegimpulzu-
sok átvitelét is erősítheti, így hatásos segítség
lehet az Alzheimer-kór kezelésében is. Hatóanya-
gai emellett táplálják a fejbőrt, támogatják az
egészséges haj és körömnövekedést, a bőrt ru-
galmassá teszik és regenerálják. Egyes tanulmá-
nyok szerint az olaj enyhíti az ekcéma kellemet-
len tüneteit. Jelentős mértékben képes csökken-
teni a koleszterinszintet és a vérnyomást, így
csökkenti a szívinfarktus és egyéb szívbetegsé-
gek kockázatát. A menstruáció alatt felszabadu-
ló prosztagladinokkal való kölcsönhatásán ke-
resztül a ligetszépe olajban lévő GLA segíthet a

menstruációs görcsök enyhítésében, ezenkívül
mérsékli a premenstruációs mellérzékenységet,
bélirritációs fellángolásokat és segít az endo-
metriózis visszafogásában. Sok PMS-ben szen-
vedő beteg szervezetében szokatlanul alacsony
GLA-szintet mutattak ki, talán ezért bizonyultak
a kiegészítők olyan hasznosnak. Széles körben
kimutatták továbbá, hogy a ligetszépe olaj me-
nopauza idején mérsékli a hőhullámokat és ja-
vítja a közérzetet. Általánosságban elmondható,
hogy a női hormonrendszer igen hatékony és
biztonsággal használható gyógynövénye.

Vitelki László, Gyógynövénybolt
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Legutóbbi játékunk megfejtése: A körömvirág kenőcs formájában a leghatékonyabb. A be-
küldők közül Kosztik Mária, 3900 Szerencs, Késmárk út 10. szám alatti olvasónk a Szerencsi
Gyógynövénybolt (Rákóczi út 104.) ajándékcsomagját nyerte. A nyereményről szóló utalvány át-
vehető a szerkesztőségünkben. Új kérdésünk: Milyen telítetlen zsírsavakat tartalmaz a li-
getszépe? Megfejtéseiket szeptember 1-ig postázzák címünkre (3900 Szerencs, Rákóczi út 94.)
vagy adják le a Fürdő és Wellnessház recepcióján. A borítékra írják rá: Egészségünkért.

a HÉt gyÓgyNöVÉNye: a ligetszÉpe

A csokoládéfogyasztással kapcsolat-
ban egyre több publikációt és véle-
ményt ismerhetünk meg. Vannak, akik
mellette, és vannak, akik ellene voksol-
nak. A fő kérdés természetesen mindig
az, hogy ez a többszáz éves múltra
visszatekintő édesség az egészségre
káros vagy hasznos, és ennek függvé-
nyében mellőzendő az étrendből, vagy
fogyasztása javasolt. 

a CsoKolÁDÉrÓl



A határon túli megnyitón augusztus 4-én Kar-
dos Ferenc a Rozsnyó Partnervárosaiért Polgári
Társulás elnöke, korábbi polgármester mondta
el, hogy a Rozsnyói MALOM festőtábort tizenöt
éven keresztül (1997-2011) szervezte Rozsnyó

önkormányzata, megálmodója és lelkes társ-
szervezője a Budapesten élő és alkotó, Rozsnyó
város díszpolgára, Baska József Érdemes Mű-
vész volt. A tábor az eltelt időszak alatt nem-
zetközivé fejlődött, majd a szervezést a Rozs-
nyó Partnervárosaiért Polgári Társulás vállalta
magára.
A megnyitón derült ki, hogy „szerencsi színek-
ben“ még két művész, Mezei Zsuzsa és Fekete
Erika is tagja a tábornak. Ők ugyan már nem él-
nek Tokaj-hegyalja Kapujában, de büszkén je-
lölték meg származási helyüket alkotásaikon, a
záróeseményen. Suhaj Zoltán két festményével
gazdagította a tábor gyűjteményét, egy kislányt
ábrázoló művével elnyerte Éva Tomanyova tá-
borvezető, a szervezők, művészkollégák, és
nem utolsó sorban a Rozsnyói TV munkatársa-
inak elismerését. Az elkészített művekből szep-

tember 15-én, a Rozsnyói Városnapok alkalmá-
val, a Rozsnyói Bányászati Múzeum képtárában
nyílik egy kollektív kiállítás „Rozsnyói MALOM
2017“ címen. SfL
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Szerencs Város Német Nemzetiségi Önkormányzata és a Szerencs
Német Nemzetiségi Közösségéért Alapítvány hetedik alkalommal
rendezett családi napot és regionális sváb találkozót augusztus
5-én az Árpád-hegyi Horgásztó és Szabadidőközpontban. Az
eseményen Árvay Attila köszöntötte a megjelenteket és beszá-
molt a nemzetiségi önkormányzat elmúlt évi munkájáról. Koncz
Ferenc polgármester beszéde után fellépett a Die Grossturwaller
csoport, a Rátkai hagyományőrző népdalkör, a Schwarzwald Ha-
gyományőrző Egyesület, valamint a szerencsi Rákóczi Zsigmond
Református Iskola diákjai. Árvay József a nemzetiségi önkormány-
zat elnöke és Tóth Lászlóné képviselő Szerencs Város Német
Nemzetiségi Közösségéért kitüntetést adományozott Orosz Zol-
tánnénak a málenkij robot szerencsi, térségi és megyei vonatko-
zásainak kutatásában végzett áldozatos munkája elismeréseként.
A hagyományőrző csoportok műsora mellett szerepelt a családi
nap programjában ugrálóvár és habparty is.

Augusztus elején nyílt meg Szerencs
testvérvárosának, Rozsnyónak a köz-
pontjában az a festőtábor, amelyre fel-
kérték a szerencsi városvezetést, küld-
jenek egy alkotót a nyolcnapos találko-
zóra, így is erősítendő a felvidéki kap-
csolat. Suhaj Zoltán festőre Schlosserné
Báthory Piroska művésztanár hívta fel
Király Juditnak, a város önkormányzata
közművelődési szakreferensének figyel-
mét, szervezésének köszönhetően mu-
tatkozott be Rozsnyón a helyi alkotó.

NÉMet KözössÉgi CsalÁDi Nap

szereNCsi FestőK 
a FelViDÉKi MűVÉsztÁborbaN

A Magyar Honvédség Borsod-Abaúj Zemplén
megye összes járásában toborzó napot szer-
vez szeptemberben. 
Szerencsen szeptember 17-én rendezik meg a
toborzó napot, melyen önkéntes tartalékos
szolgálatra lehet jelentkezni. Ezzel kapcsolat-
ban július 31-én tartottak terepszemlét és fel-
adatpontosítást a Rákóczi-várban, melyen
részt vettek többek között a rendőrség és a
tűzoltóság illetékesei, a Járási Hivatal vezetője,
valamint a Magyar Honvédség tartalékos erői
is. Elhangzott, hogy a toborzás mellett cser-
készbemutató, katonai jármű és fegyverbemu-
tató színesíti a programot, de lesz véradás és
egészségügyi sátor, főzés, és csokoládékósto-
lás is. 
A magyar Honvédség az ország valamennyi
járásában szeretne kialakítani önkéntes tarta-
lékos századokat, melynek célja, hogy szükség
esetén helyben álljon rendelkezésre egy kikép-
zett, felkészített, alkalmazható erő. Az önkén-
tes tartalékos szolgálatra személyesen a pol-
gármesteri hivatalokban a kijelölt ügyintézők-
nél, a járási hivatalokban vagy a megyeszék-
helyen lévő toborzó irodában lehet jelentkezni,
valamint regisztrálni lehet a www.iranyase-
reg.hu oldalon.

toborzÓ Nap
szepteMberbeN



INGATLANINGATLAN
Szerencsen, a Dózsa György utcában
513 m2-es építési telek eladó kis házzal.
Víz, villany telken belül. Érd: 70/363-3124
(13-14)
Szerencs központjában 46 m2-es társas-
házi lakás eladó. Érd: 47/363-097 (13-16)
Szerencsen, csendes környezetben 100
m2 családi ház melléképülettel, udvarral,
kerttel eladó. Buszmegálló, iskola, bolt a
közelben. Érd.: 30/970-9148 (13-14)
Ondon a 4524, 4525, 4526 Hr. számú föl-
dek eladók 2 ha területtel. Érdeklődni a
47/340-096 telefonszámon.
Bekecsen eladó 60 m2 2 szobás családi
ház, 887 m2-es telek garázs, melléképü-
letek, kerekes kút, borospince hordókkal
felszereléssel. Érd: Fáy Béláné 70/634-
0938 Érd: 20/943-9193, 20/582-5660 (13-
15)
Szerencsen lakó-pihenő övezetben pa-
norámás családi ház parkosított kerttel
és garázzsal eladó. Érd: 20/348-9548 (13-
2018.05)
Szerencsen az Ondi úton azonnal beköl-
tözhető kertes családi ház eladó. Érd.:
70/459-2158 (13-14)
Bekecsen 70 m2-es családi ház (2 szoba,
konyha, fürdő, külön wc) melléképületek-
kel eladó. Érd.: 70/634-0938 (13)
Szerencs csendes környékén, a belvá-
roshoz közel eladó egy folyamatosan
rendben tartott,felújított 4 szoba+ nap-
palis családi ház. Érd: 20/295-8832 (13-15)
Szerencs zöldövezeti részén a, Kölcsey

utcában kertes 100 m2-es családi ház
szép kilátással tulajdonostól eladó. Érd:
30/294-8816 (13-15)
Szerencs Rákóczi út 128/3 alatt 125 m2-
es társasház földszinti 3szoba összkom-
fortos irodának is alkalmas lakás eladó.
Érd.: 70/453-3719 (13-14)

VEGYESVEGYES
Autókárpit tisztítás rövid száradási idő-
vel Szerencsen és vonzáskörnyékén, díj-
talan kiszállítással. Érd.: 20/629-4835
Eladó: Forgalomból kivont TOYOTA TER-
CEL sz.gkocsi, de bármikor forgalomba
helyezhető ára:120E Ft. Érd: 30/439-6957
(13-14)
500 db 7 dl-es befőttesüveg csavaróval
500 Ft/szatyor, 25 db 5l-es üveg csavaró-
val megegyezés szerint eladó. Érd.:
30/439-6957
Állás: 50-60 éves illetve nyugdíjast mű-
szaki eladóként felveszünk. Érd.: 20/981-
6065.

LakosságiLakossági

apróhirdetés
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– Az éven több újítást is sikerült megvalósítani a Tatay Zoltán Ifjúsági
Sporttelepen. Köztudott, hogy a futballpálya egy jelentős része nem a
város tulajdonában volt. Ezt támogatással sikerült megvásárolni – mond-
ta Nyiri Tibor alpolgármester, az SZVSE elnöke. –Természetesen a tárgyi
feltételeken is igyekszünk javítani. A tavasz folyamán két éves procedúra
után sikerült elhozni a Népstadion bontásából származó székeket. A Vá-
rosüzemeltető Nonprofit Kft. jóvoltából augusztus közepén ebből 160
darab széket szereltek fel a betonelemekből álló nézőtérre a focipálya
mellett – tette hozzá Nyiri Tibor. A pálya fenntartója a Városüzemeltető
Kft és az SZVSE nagyon ügyel arra, hogy a sporttelep továbbra is kifo-
gástalan állapotban maradjon. Éppen ezért nemrégiben kikerült a pálya
használatának rendje az ifjúsági sporttelep bejáratához. Ennek értelmé-
ben a nagyméretű labdarúgópályát kizárólag a futballszakosztály játé-

kosai használhatják, a futók továbbra is igénybe vehetik, tehát a pálya
körüli szakaszon futhatnak. Egyéb lakossági sporttevékenységet csak a
nagy futballpályán kívül lehet végezni.

M. B.

A közelmúltban fejlesztések kezdődtek a Tatay Zoltán Ifjú-
sági Sporttelepen. Többek között a betonelemekből álló né-
zőtérre kerültek székek és a korlátokat is lefestették. 

FeJlesztÉseK a sporttelepeN

A négy napos versenyt Koncz Ferenc polgármester nyitotta meg, aki be-
szédében elmondta, hogy a versenyeken a szülőkre is nagy nyomás ne-
hezedik, hiszen együtt izgulnak a gyermekekkel és segítik őket a felké-
szülésben. Az eseményen jelen volt Gombóc Artúr is, aki a közelgő Or-
szágos Csokoládé Fesztivált népszerűsítette és szerencsi édességgel ked-
veskedett a jelenlévőknek. A megmérettetésre 106 versenyző érkezett
4 országból, köztük Csehországból és Ukrajnából, ebből 46 ifjúsági, 18
senior játékos vett részt az agytornán. A versenyt Kristóf Péter, nemzet-
közi versenybíró vezette, ami garantálta az játszma sportszerűségét. A
mérkőzésen szép számmal képviseltették magukat szerencsi versenyzők
is.

Eredmények:
„C” csoport 3. helyezett: Bodnár Attila, 6. helyezett: Gál Levente, 8. he-
lyezett: Porkoláb Izsák. 
„B” csoport: 10. helyezett: Tóth Csaba, 39. helyezett: Szőke Gábor, 47.
helyezett: Samók Csaba, 48. helyezett: Samók Balázs, 60. helyezett: Sárai
Gergő.

Ezen az éven is megrendezésre került a Zempléni Kupa
Nemzetközi Sakkverseny augusztus 17-20-a között a Bocs-
kai István Katolikus Gimnáziumban.

NeMzetKözi saKKVerseNy
szereNCseN

A mérkőzés előtt a játékosok és a nézők egyperces néma csenddel em-
lékeztek meg a tragikus körülmények között elhunyt szerencsi játékve-
zetőről, Komlósi Lajosról. Hasonlóan a korábbi mérkőzéshez ezen a foci-
meccsen is nagyon korán, már a 4. percben megszerezte a vezetést a
vendégcsapat. A szépítésre egészen a 29. percig kellett várni, amikor
Gombos Ádám betalált a bőcsiek hálójába. Csapatunk ekkor új erőre ka-
pott és a 38. percben Szatmári Attila egy újabb gólt rúgott, ezzel az első
félidő eredménye 2-1. A második játékrészben azonban a bőcsiek a 61.
percben kiegyenlítettek, majd nem sokkal később a 65. percben egy
újabb góllal be is biztosították a győzelmüket. A B.A.Z. megyei I. Felnőtt
2. forduló eredménye, Szerencs VSE – Bőcs 2-3. A Szerencs VSE U19-es
csapata fölényes győzelmet aratott a bőcsi csapat ellen. A B.A.Z. megyei
I. U-19 2. forduló eredménye Szerencs VSE U19 – Bőcs U19 8-2. 
Gólszerzők: Szerencs VSE - Bőcs: 29. perc Gombos Ádám, 38. perc Szat-
mári Attila.
Gólszerzők: Szerencs VSE U19 – Bőcs U19: 10. perc Rabócz Dávid, 19.
perc Molnár Róbert Bence, 32. perc Liszkai Pál Péter, 34. perc Molnár
Róbert Bence, 44. perc Liszkai Pál Péter, 58. perc Csathó József Erik, 61.
perc Molnár József Bence, 65. perc Bálint Attila. N. I.

Bőcs gárdáját fogadta a Szerencs VSE felnőtt férfi labdarú-
gó csapata augusztus 25-én a Tatay Zoltán Ifjúsági Sport-
telepen.

VeresÉg bőCs elleN



Előző rejtvényünk megfejtése: Hamarosan újra Csokoládé Fesztivál. 4 megfejtőnk belépőt nyert a Csokoládé Fesztivál pénteki koncertnapjára:
Miklós Petra, 3900 Szerencs, Molnár István út 8.; Kovács Alexandra, 3900 Szerencs, Bartók Béla út 31.; Horváth Gézáné, 3900 Szerencs,
Magyar út 12/A.; Deme Dalma, 3900 Szerencs, Felsőkert út 14. A fenti rejtvény megfejtését szeptember 1-ig postázzák címünkre (3900
Szerencs, Rákóczi út 94.) vagy adják le a Fürdő és Wellnessház recepcióján. A keresztrejtvény helyes megfejtője csokoládécsomagot nyer, mely
átvehető a Szerencsi Művelődési Központ és Könyvtár gazdasági irodájában.
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KeresztreJtVÉNy
VÍZSZINTES: 1. A beküldendő megfejtés első része. 7.
A megfejtés második, befejező része. 10. Elkerget. 11. …
Pur: illatosító készítmény. 12. Római 505-ös. 13. Vállalkozás
forma. 14. Tízen Túliak Társasága rövidítése. 16. És; latinul.
17. Egyiptom hivatalos neve röviden. 19. Kék festék; égszín-
kék. 21. Pubban isszák. 22. Fogkrém márka. 24. Inzulinrezisz-
tencia rövidítése. 25. ….ztid és Tasziló: vicc szereplők. 26.
Halászkunyhót fedelez. 27. Hópárduc. 29. Uncle …: USA jel-
kép. 36. Foszfor, kén és oxigén vegyjele. 31. Nagyon ritka és
értékes kő Tibetben. 33. Művelődési Szint röviden. 34. Makk
fele! 35. Pára! 36. Szálas növény tömeges levágására való
szerszám. 38. Pillangó. 39. Magyar Villamos Művek rövidí-
tése. 41. Rúzs. 44. Másolat. 
FÜGGŐLEGES: 1. Férfinév. 2. A fagyot követő enyhe idő. 3.
Motorkerékpár márka. 4. Paszuly. 5. Féltően védte. 6. Kalci-
um vegyjele. 7. Macska; angolul. 8. Páratlan sima! 9. Négy-
oldalú, magas emlékoszlop. 15. Törökország autójele. 18.
Fényképezőgép márkanév. 20. Kettőzve: puffasztott rizspely-
hekből készült édesség! 21. Száraz. 23. Dallam fele! 25. …
ovo: elejétől fogva. 28. Az első szovjet női mesterlövész volt
(Shanina). 32. Csermelynél nagyobb, folyónál kisebb folyóvíz.
33. Irat tartó. 36. Zöldesbarna színű anyag, egyenruha szö-
vet. 37. Rara …: fehér holló. 38. Újság. 39. Mesterképzés rö-
vidítése. 40. Nemzeti hírirodánk rövidített neve. 42. A jeles-
nél egy fokkal gyengébb osztályzat. 43. …dit: az a hír járja.

Kos: iii. 21. – iV. 20.
Kitartásodnak köszönhetően a filléres

gondok egy időre megoldódnak. Ha párkapcso-
latban élsz, ne utasítsd vissza a párod igényeit
a kikapcsolódásra. Ha szingli vagy, érdemes fel-
újítanod a ruhatáradat.

bika: iV. 21. – V. 20.
A legnagyobb szükségben a barátod-

ra támaszkodhatsz, a munkahelyeden is
az ő segítségével juthatsz előbbre. A megszo-
kottnál is türelmetlenebb vagy, emiatt apró sur-
lódások lehetnek a párod és közted.

ikrek: V. 21. – Vi. 21. 
Rádöbbensz, hogy a pénz fontos, de

nem minden. A munkahelyeden történő
kis lazítás nagyon jó hatással lesz a kapcsola-
todra. A kiruccanás, amit a kedveseddel elter-
veztetek, valóra válni látszik. Ha szingli vagy,
úgy érzed, hogy a toppon vagy.

rák: Vi. 22. – Vii. 22.
Lepd meg magad azzal a kis apróság-

gal, amit kinéztél, mert jót fog tenni a
lelkiállapotodnak. A munkahelyeden sok prob-
lémát segítenek megoldani kollégáid, akikkel
így jobb lesz a viszonyod. Pároddal a dolgok po-
zitív irányba mozdulnak.

oroszlán: Vii. 23. – Viii. 23.
Fizikailag kicsit túlhajszolt vagy, de

belülről ujjong a lelked. Olyan problémád oldó-
dik meg, amire régóta keresed a megoldást. A
párod kissé sértett hangulatban van, ezért ideje
tisztázni a félreértéseket.

szűz: Viii. 24. – iX. 23. 
A munkahelyeden kicsit lazítanak a

gyeplőn, így nyugodt szívvel készülhetsz
a pihenésedre. A pároddal olyan napokat és éj-
szakákat éltek, mintha friss házasok lennétek.
Ha szingli vagy, döntsd végre.

Mérleg: iX. 24. – X. 23. 
Keményen kell küzdened a munkahe-

lyeden, de ez pozitív fordulatot hozhat
a karrieredben. A pénzügyekkel vigyázz, a spó-
rolás lassan megtérül. Pozitív hozzáállásod és
energikusságod elbűvöli a párodat, aki különle-
ges kényeztetésben részesít.

skorpió: X. 23. – Xi. 22.
A munkahelyeden mindenkit lenyű-

göz a kedvességed, és a főnökeid is mél-
tányolják a hozzáállásodat. A pasidnak frappán-
san visszavágsz egy vitában, aminek hatására
elgondolkodik a saját természetén. Egyedülál-
lóként ne mondd le a hétvégi programot.

Nyilas: Xi. 23. – Xii. 21.
Érdemes új célokat is kitűznöd magad

elé, mert most az erő is veled van. A családod-
ban történt félreértést is sikerül tisztáznod, ám
a párkapcsolatodban nem lehet erőből győzni.
Ha egyedül vagy, kezdd el a bakancslistádat.

bak: Xii. 22. – i. 20.
Az óvatosság a munkahelyeden indo-

kolt, mert egy rosszindulatú kollégát is
le tudsz szerelni ezzel. A távlati terveidben az
első lépéseket most sikerül megtenni. A kedve-
seddel teljesen egy hullámhosszon vagytok.

Vízöntő: i. 21. – ii.19.
A kedvező körülményeknek köszön-

hetően anyagi javakhoz jutsz, ezzel vég-
re egy nagy teher kerül le a válladról. Párkap-
csolatodban előkerül a romantikus éned, ami
miatt a kedvesed megint fülig szerelmes lesz
beléd.

Halak: ii. 20. – iii. 20.
A munkahelyeden történő változáso-

kat szerencsésen megúszod, de ez nem
lehet ok a lazításra. A párkapcsolatodban vál-
tozás várható, mert a párodnak komolyabbak
a szándékai és ezt a tudomásodra is hozza. Ha
bevállalós vagy, kellemes kalandban lesz részed.

HoroszKÓp (augusztus 25. – szeptember 7.)
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