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Dr. Bobkó Géza, Szeren-
csen és a térségben is elis-
mert főorvos. 43 éve nap
mint nap a betegekért
dolgozik. Elmondása sze-
rint kevés dolog feleme-
lőbb annál, mint gyógyulni
látni pácienseit. Cikkünk a
9. oldalon olvasható.
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30 ÉVES
A Borsod-Abaúj-Zemplén
Megyei Polgárőr Szövet-
ség július 31-én tartotta
meg éves közgyűlését a
Rákóczi-vár színháztermé-
ben, ahol értékelték az el-
múlt esztendőt és az eltelt
harminc évet is. Cikkünk a
6. oldalon olvasható.

A VÁROS KITÜNTETTJEI
Balról jobbra: Hajdú Zalán, Halász Tibor, Tarcaliné Takács Éva, Nyiri Tibor, 

Motkóné Bures Krisztina, dr. Bobkó Géza. 
A fotóról hiányzik: dr. Frisnyák Sándor, Tóth Sándor, Jávorkai János, Nagy József.



A Hollandiából érkezett adományt, július 3-án a miskolci székhelyű HD-Tools Kft.
tulajdonosa ajánlott fel a Szerencsi Óvoda és Bölcsőde legkisebb csöppségeinek.
A nyugati országból egy egész kamionnyi adomány érkezett a cégen keresztül
Magyarországra. Főként élelmiszerek, ruhaneműk, használt de újszerű játékok,
háztartási gépek, kerékpárokat küldtek a hollandok. Ezeket a cég különböző szo-
ciális intézményeknek juttatta el, többek között a Szerencsi Családsegítő Szolgá-
latnak is. A játékokat, iskolai táskákat, könyveket a szerencsi gyermekek kapták.
A HD-Tools Kft. fő profilja a szerszámok, szerszámgépek és munkavédelmi esz-
közök gyártása. Havasi Attila a cég tulajdonosa érdeklődésünkre elmondta, hogy
saját maguk kutatják fel a rászoruló embereket, intézményeket annak érdekében,
hogy az adomány a megfelelő helyre kerüljön. A Szerencsi Óvoda és Bölcsőde
csöppségei nagy örömmel fogadták az ajándékokat, az óvónők pedig köszönetet
mondtak a jólelkű adakozóknak. A városnak szánt adomány másik fele másnap
érkezett meg a Szerencsi Családsegítő Szolgálathoz. A szállításban Stevlik Csaba
segédkezett. Az intézmény élelmiszereket, használt háztartási gépeket (szárítógép,
mikrohullámú sütő), bútorokat, ruhaneműket kapott. A Szerencsi Családsegítő
Szolgálat dolgozói az adományt a helyi rászorulók között osztja szét.

Elkészült Ondon a Fő úton annak a gyalogátkelőnek a kialakítása, ami a
helyiek körében csak „felső buszmegállóként” emlegetett helynél találha-
tó. Az ott élők körében hosszú idő óta probléma volt, hogy a buszról le-
szálló utasoknak – főként a szépkorúaknak – nem volt elsőbbségük az
úttesten történő áthaladásra. Sokan panaszkodtak, hogy a közlekedő gép-
járművek miatt nehéz volt eldönteniük, hogy biztonságosan átkelhetnek
az úttesten. Nyiri Tibor, Szerencs polgármestere augusztus 6-án a hely-
színen elmondta, hogy a felfestés jelentette a legkisebb problémát. Egy
gyalogátkelőhely létrehozása nem egyszerű, mert például hatástanulmá-
nyokat kell készíttetni, amit sok előkészületi munka előz meg. Az emberek
testi épségétől azonban kevés dolog fontosabb, ezért a gyalogátkelőt az
utóbbi időszakban a polgármester sürgetésére elkészítették. A jövőben
a zebrát sárga villogóval egészítik ki, továbbá a másik Ondon már meglévő
gyalogátkelőnél – az idősek klubja előtt – található sárga villogót (amely
most két pózna között van kifüggesztve) szemmagasságba helyezik, hogy
jobban felhívja a gépjárművezetők figyelmét a veszélyes helyre.
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A hónap első napjaiban a nagyobb széllökésekkel együtt érkező viharok követ-
keztében a Szántó J. Endre Egyesített Szociális és Egészségügyi Intézet (ESZEI)
tetőszerkezetéről lecsúszott több cserép. Az épület magassága és a cserepek
nehéz elérése miatt Nyiri Tibor polgármester a Szerencsi Hivatásos Tűzoltópa-
rancsnokságtól kért segítséget. A lánglovagok augusztus 9-én a délelőtti órák-
ban egy kosaras tűzoltókocsi közreműködésével visszahelyezték a cserepeket
a helyükre. Az intézkedésnek köszönhetően nem állt fent az intézmény beázás-
nak a veszélye. A megyében az idei viharokkal összefüggő események miatt
több száz alkalommal riasztották a hivatásos tűzoltókat. A legtöbb esetben útra
dőlt fákat és lehasadt ágakat kellett eltávolítaniuk az egységeknek, néhány hely-
színen épületek tetőborítását bontotta meg a szél, de parkoló járművek is meg-
rongálódtak. A megye hivatásos tűzoltói folyamatosan dolgoztak az időjárással
összefüggő káresetek felszámolásán, az események során nem történt sérülés. A szerencsi tűzoltók gyorsan elhárították a problémát.

AZ ONDIAK BIZTONSÁGÁÉRT

A gyerekek nagyon örültek a játékoknak. (Fotó: Fia Dominika,
Globo Televízió)

A gyalogátkelővel az ondiak egy régi álma valósult meg.

ADOMÁNY ÉRKEZETT HOLLANDIÁBÓL

LECSÚSZOTT TETŐCSEREPEK
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A képviselő-testület minden évben dönt az ön-
kormányzat által kitüntetésben részesülők sze-
mélyéről, figyelembe véve a javaslatokban sze-
replő méltatásokat, életutat. Az elismerések át-
adását megelőzően dr. Koncz Zsófia, a térség
országgyűlési képviselője köszöntötte a meg-
jelenteket. A szónok I. István magyar királyt
méltatta, aki a kereszténységnek köszönhetően
megteremtette az egységet az országban. Ezt
követően Nyiri Tibor, Szerencs város polgármes-
tere beszédében hangsúlyozta: – A városnak
olyan gazdag történelmi értéke van, amelyre
méltán lehetnek büszkék az itt élők – mondta.
Az ünnepi gondolatok után nyújtotta át a pol-
gármester és dr. Krajnyák Rita jegyző a helyi ki-
tüntetéseket. Az önkormányzat „Szerencs Vá-
ros Díszpolgára” címet adományozott dr. Bob-
kó Géza igazgató-főorvos részére Szerencs vá-
ros társadalmi, gazdasági, kulturális fejlődése,
hagyományai megőrzése érdekében végzett
több évtizedes kiemelkedő munkájáért. Dr. Bob-
kó Géza a térségben közismert, és elismert or-
vos. Már egyetemi évei alatt kiemelkedő tudo-
mányos munkát végzett. Több mint 30 éve igaz-
gatója a Szántó J. Endre Egyesített Szociális és
Egészségügyi Intézetnek (ESZEI). Jó gazdához
hasonlóan vezeti a rendelőintézetet, a környék
közel harminc településén élő megközelítőleg
ötvenezer ember egészségügyi ellátást végzi
magas színvonalon. Több cikluson át képviselő,
jelenleg is tagja a testületnek, továbbá a Pénz-
ügyi Bizottság elnöke. „Pro Urbe Szerencs”
posztumusz kitüntetést kapott Motkó Miklós,

Szerencs város közéletében végzett kiemelkedő
teljesítményéért. Motkó Miklós a városi fejlesz-
tések támogatásában elévülhetetlen érdemeket
szerzett. Jelentősen lerövidítve, egyszerűsítve a
hivatalos utat. Számtalan fejlesztés nem való-
sulhatott volna meg a közbenjárása nélkül. Vá-
ratlan halála megnehezíti a város munkáját az
elektromos ellátás fejlesztésében. Munkatársai
és a város lakói egyaránt tisztelték. Sok, már
megvalósult beruházás motorja volt. Szinte ész-
revétlenül tette a dolgát és a város vezetésével
közösen kereste a megoldási lehetőségeket. Fe-
lesége Motkóné Bures Krisztina vette át a ki-
tüntetést. Szerencs Város Önkormányzatának
Képviselő-testülete a „Szerencs Város Közszol-
gálatáért” kitüntetést adományozott Halász Ti-
bor részére, Szerencs város közéletében, a köz-
szolgáltatás területén elért kimagasló, önkén-
tes, társadalmi tevékenységéért. Középiskolás
éveit Miskolcon a Kandó Kálmán, majd a Ber-
zeviczy Gergely Vendéglátóipari Szakközépisko-
lában végezte el. Már gyermekként is sokat se-
gített szüleinek a cukrászatban. Édesapja mun-
kásságát példaértékűnek tartja. Az ő hatására
indult el ezen az úton. 1994-ben épült fel az el-
ső saját boltja, a Halász Cukrászda, ami két év-
vel később nyílt meg a vendégek előtt. 1999-
ben családot alapított, négy gyermeke szüle-
tett. Szívesen segít másoknak, az általános is-
kolákat és az óvodát rendszeresen támogatja.
Az önkormányzat szintén „Szerencs Város Köz-
szolgálatáért” kitüntetést adományozott Tarca-
liné Takács Éva részére, Szerencs város közéle-

tében végzett kiemelkedő, szakmai tevékeny-
ségéért. Tarcaliné Takács Éva több mint 30 éve
az ESZEI dolgozója. 1989-ben az Idősek Otthona
megnyitásakor aktívan részt vállalt az intéz-
mény működésének beindításával járó felada-
tokban. Végigjárta a szakmai ranglétrát. Pénz-
tárosi munkakörben kezdett, majd 1996-ban el-
jutott a gazdasági igazgatói pozícióig. Közben
folyamatosan képezte magát, hogy megfeleljen
a mindenkori szakmai követelményeknek, s im-
máron 24 éve felelős az egészségügy finanszí-
rozásáért és pénzügyeiért. Mindezzel párhuza-
mosan a város szociális alapellátásának is pénz-
ügyi felelőse. Kiemelkedő szerepet játszott és
játszik ma is a rendelőintézet eszköz, valamint
műszer beszerzéseiben, pályázatok megírásá-
ban, és azok lebonyolításában, pénzügyi elszá-
molásában. Kiváló kapcsolatot ápolt az intézet-
ben dolgozó orvoskollégákkal. Munkatársai bát-
ran megkereshették ügyes-bajos dolgaikkal,
igyekezett segítségükre lenni. Mindenkivel igaz-
ságos, becsületes és korrekt volt. A városveze-
tés „Szerencs Tiszteletbeli Polgára” címet ado-
mányozhat olyan nem szerencsi személyek ré-
szére, akik tevékenységükkel elősegítették vagy
támogatták Szerencs testvérvárosi kapcsolata-
inak kialakítását, fejlesztését, értékeinek, ha-
gyományainak továbbvitelét. A díjat professzor
emeritusz dr. Frisnyák Sándornak, az MTA dok-
torának ítélték oda, Szerencs város értékeinek
megőrzésében, hagyományainak továbbvitelé-
ben végzett kiemelkedő, önkéntes, társadalmi
tevékenységéért. Dr. Frisnyák Sándor elévülhe-
tetlen érdemeket szerzett a városnak az okta-
tás, és a tudomány területén elért eredmények
létrejöttéhez. A Bocskai István Gimnázium és a
Nyíregyházi Egyetem igen komoly tudományos
és oktatási együttműködést folytatott több
mint két évtizeden keresztül. Ennek lelkes lét-
rehozója, mozgatója, működtetője a professzor
úr volt. Tizenöt országos földrajzi konferenciát
rendeztek Szerencsen, ahol a nemzet legkivá-
lóbb geográfusai, egyetemi tanárai, tanszékve-
zető tudósai vettek részt – adtak elő. Ezek a
konferenciák, előadások közel húsz éven át, or-
szágos középpontba állították Szerencset a ta-
vaszi időszakban. Dr. Frisnyák Sándor tudomá-
nyos munkái közül „Szerencs monográfiája” cí-
mű könyve mutatja be a város múltját, jelenét.
A professzor nem tudott jelen lenni az esemé-
nyen, az oklevelét és a város jókívánságait a
polgármester egy későbbi időpontban szemé-
lyesen adja át. 

folytatás a 4. oldalon

ÁTADTÁK A VÁROSI KITÜNTETÉSEKET
Szerencs Város Önkormányzata hagyományosan a város napján adja át a kitüntetéseket azoknak, akik az elmúlt években
hozzájárultak a település gazdasági, társadalmi és szellemi életének fejlődéséhez. Az idei éven a koronavírus-járvány
miatt az elismeréseket a tavalyi évhez hasonlóan az augusztus 20-i nemzeti ünnep keretében nyújtották át a Rákóczi-
vár színháztermében.

A képviselő-testület minden évben dönt a kitüntetésben
részesülők személyéről.



folytatás a 3. oldalról.
Szintén „Szerencs Város Tiszteletbeli Polgára”
kitüntető címet kapott Tóth Sándor, Nyárádsze-
reda polgármestere. Tóth Sándor szerepet vállal
Szerencs és Nyárádszereda közötti testvérvá-
rosi kapcsolatok ápolásában. Oszlopos tagja a
motoros barátok körének. A két város kulturális
és történelmi kapcsolatainak elmélyítésében
fontos szerepe van. Az ünnepségen Tóth Sán-
dor hivatalos elfoglaltsága miatt nem tudott je-
len lenni. Szerencs Város Önkormányzatának
Képviselő-testülete emlékezve az 1956-os for-
radalom eseményeire, elismerő oklevélben ré-
szesítette a 2020. szeptember 24-i ülésén Já-
vorkai Jánost, Márkus Károlyt és Nagy Józsefet.
Az elismerő oklevelek átadására 2020. október
23. napján került volna sor az ’56-os rendez-
vénysorozat keretében, azonban a pandémia
átírta a forgatókönyvet. Jávorkai János nem tu-
dott jelen lenni az eseményen, Márkus Károly
pedig korábban már átvette az elismerő okle-
velet. Az ünnepségen Nagy József vette át az
oklevelet, aki aktívan részt vett a helyi és kör-
nyékbeli 1956-os forradalmi tevékenységekben.
Az ’56-os októberi események idején tehetsé-
ges színészként több helyszínen szavalta a
Nemzeti dalt és a Szózatot, majd a Munkásta-
nács egyik vezetője lett, feladatának érezte a
forradalom éltetését. A forradalom leverése
után derékba tört a színészi pályafutása, a Szín-
művészeti Egyetemet abba kellett hagynia és

külföldre menekült, ahol kalandos életet élt, de
adandó alkalommal hazatelepült és családot
alapított. Nyugdíjas napjait aktívan tölti, az ün-
nepi rendezvényeinknek nemcsak látogatója,
hanem aktív résztvevője is a szavalataival. Az
önkormányzat szintén elismerő oklevélben ré-
szesítette Jávorkai Jánost, aki a Szerencsi Pol-
gári Együttműködés alapító tagja volt. 1956-ban
maga is részt vett a forradalmi eseményekben.
2016. októberében az 1956-os forradalom 60.
évfordulója tiszteletére szerkesztett Szerencsi
Hírek különszám összeállításában és szerkesz-
tésében aktív szerepet vállalt. Ebben gyűjtötte
össze a forradalommal kapcsolatos szerencsi és
a környékbeli legfontosabb történéseket. A
rendszerváltás után állandó résztvevője az
1956-os megemlékezéseknek, a forradalmi em-
lékek ápolásának. Minden nemzeti identitást
érintő ünnepségen aktívan részt vesz és segíti
azok megszervezését. Továbbra is céljának te-
kinti az ’56-os események szerencsi és Szerencs
környéki emlékeinek feltárását és az utókor szá-
mára való megörökítését. A Borsod-Abaúj-
Zemplén Megyei Kereskedelmi és Iparkamara
Küldöttgyűlése „Hermann Lajos Kamarai Díj
Szerencs” díját 2007-ben alapította helyi kez-
deményezés alapján. Az elismerést a Borsod-
Abaúj-Zemplén Megyei Kereskedelmi és Iparka-
mara Elnöksége adományozza kamarai tagság-
gal rendelkező szerencsi székhelyű vállalkozá-
soknak. Évente egy díj adományozható. 2021-

ben az elismerést a Zanor Bt. érdemelte ki. Haj-
dú Zalán cégvezető 1996. június 1-én nyitották
meg éttermüket, a Sörházat. Az ügyvezető ta-
nulmányai befejezése után a városban kívánta
a nagybetűs életet megkezdeni. A céget test-
vérével alapította, majd 1999-től egyedül foly-
tatta tovább. 25 év alatt a két kis helyiségből
álló vendéglátóegység befogadó képessége
megduplázódott. Több évtizeden keresztül pró-
bálták a pincér és szakács tanulóknak a szakmai
tudást átadni. A mennyiségi növekedés mellett
törekszenek a minőségi fejlesztésre is. A jubile-
umi évfordulóra az étterem kívül-belül meg-
újult, a Sörház védjegyet a köztudat által meg-
alkotott névre cserélték. Új nevük Zalán Resta-
urant & Catering. A kitüntetettek nevében dr.
Bobkó Géza, Szerencs Város Díszpolgára szólt.
Beszédében elmondta, hogy egyikük sem azért
tette a dolgát, hogy egy napon majd az említett
kitüntetések birtokában legyenek, egyszerűen
csak szívvel-lélekkel dolgoztak. Az 1956-os ki-
tüntetettek nevében Nagy József szavalt, aki
saját versének részletét adta elő. Az elismeré-
sek átadása után Bodovics Valencia zongorajá-
téka, Nagy Rebeka szavalata és Maier Cseperke
hegedűjátéka következett. A megemlékezés zá-
rásaként a történelmi egyházak képviselői
megáldották és megszentelték az új kenyeret
majd az önkormányzat, politikai pártok és civil
szervezetek képviselői helyeztek el koszorút
Szent István emléktáblájánál a Rákóczi-várban.
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A Szerencsi Művelődési Központ és Könyvtár
(SZMKK) ebben az évben is vendégül látta az
Erzsébet-tábor keretében a helyi gyermekeket.
Négy turnusban, július és augusztus között ösz-
szesen 83 helyi diák vett részt a programban. A
táborok lebonyolítására jellemzően köznevelési,
kötelező közművelődési feladatot ellátó intéz-
mények, családsegítő szolgálatok és központok
jelentkezhetnek. A SZMKK már több éve sike-
resen pályázz és rendez táborokat, a gyerekek
mindig pozitívan nyilatkoznak. A napközi tábo-
rozás jelképes (napi 100 forint összegű) részvé-
teli biztosíték befizetésével valósul meg turnu-
sonként hétfőtől péntekig, 8-16 óra között. Az
öt nap alatt kifejezetten a sport és az egészsé-
ges életmód, a környezettudatosság, a hagyo-
mányőrzés, a kézművesség, az önismeret és a
közösségépítés témájához kapcsolódó színes
programokkal készülnek a szervezők. A tábo-
rokat megvalósító pedagógusoknak az Erzsé-
bet Alapítvány szakmai javaslatainak figyelem-
bevételével mindig a gyerekek érdeklődéséhez
leginkább illeszkedő heti programtervet kell ösz-
szeállítaniuk, amelynek minden turnus esetén
kötelező része egy külső kirándulás is. Ennek
köszönhetően sok, kevésbé fejlett régióban élő,
hátrányos helyzetű gyermek juthat el például

kalandparkba, étterembe, múzeumba, moziba,
nemzeti parkba, történelmi emlékhelyekre, él-
ményfürdőbe, állatkertbe – a legtöbben közü-
lük életükben először. A programok összeállítá-
sa a helyi sajátosságoknak is teret enged, lehe-
tővé téve ezzel az elkötelezett pedagógusok
kreatív ötleteinek megvalósítását is. A szerencsi
diákoknak az idén is nagy kedvence volt a Be-
kecsi Lovastanya, ahol megismerkedtek a népi

játékokkal és tanyasi állatokkal. Ezen felül asz-
faltrajzversenyeket tartottak a Rákóczi-vár ud-
varán, csapatépítő tréningeken és érzékenyítő
foglalkozáson vettek részt. A Baráthegyi Vak-
vezető és Segítő Kutya Iskola Alapítványtól ér-
kező önkéntesek megmutatták milyen egy vak
ember mindennapja, sőt a gyermekek kipróbál-
hatták egy szemtakaró felvételével milyen érzés
egy vakvezető kutyával sétálni.

ERZSÉBET TÁBOR SZERENCSEN

A Bekecsi Lovastanya évek óta a helyi gyerekek egyik kedvenc kirándulóhelye. 
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A Szerencsi Hírek korábbi lapszámaiban folya-
matosan tájékoztatást adtunk a piac felújítási
munkálatairól. Nyiri Tibor, Szerencs város pol-
gármestere szerkesztőségünket arról tájékoz-
tatta, hogy a kivitelezés már célegyenesben
van. A városvezető emlékeztetett arra, hogy az
aszfaltos terület alatt olyan csatornarendszer
húzódott, amely eredetileg nem szerepelt a fel-
újítási terveken. A kivitelezést ezért tavaly nyá-
ron le kellett állítani. Az új műszaki tervek elké-
szítése időt vett igénybe, ami alatt a pályázatot
elnyert beruházó levonult az építési területről.
Az új kivitelező január óta gőzerővel dolgozik a
területen, hiszen a felújításnak hamarosan el
kell készülnie. A beruházás magában foglalja a
csarnok építését és az árusító helyek újra bur-
kolását, továbbá zöldterületek kialakítását, ami
oszlopos tölgy és nyugati platán fák ültetését
jelenti. Növelték a parkolók számát, amit úgy
oldottak meg, hogy a Kisvásár tér utcára me-
rőlegesen alakították ki az új helyeket, ezzel a
„trükkel” mintegy harminc új személygépkocsi-
nak biztosítanak várakozási lehetőséget. A bel-
ső fedett „félig zárt” elárusító helyen tizenkettő

standnak lesz hely, a külső térkővel felújított te-
rületen várhatóan hatvan árusnak biztosítanak
helyet. A bejáratnál található bástyában teázót,
kávézót vagy büfét alakítanak ki, amelyet sze-
retnének vállalkozónak kiadni üzemeltetésre. A
főbejárat jobb oldalán a mai kor követelménye-

inek megfelelő mosdókat építettek, továbbá az
üzemeltető, Szerencsi Városgazda Nonprofit
Kft-nek az irodája is itt kap helyet. A város tes-
tülete hamarosan dönt a bérleti díjakról, hogy
milyen összegért vehetik majd igénybe a stan-
dokat az árusok.

CÉLEGYENESBEN AZ ÚJ PIAC ÁTADÁSA

Már nem kell sokat várniuk a kerékpár szerel-
meseinek azért, hogy Ondtól egészen Mező-
zomborig a kijelölt kerékpárúton haladhassa-
nak. A pandémia miatt a kerékpározás újra a
reneszánszát éli, köszönhetően az egyre jobb
és új kerékpárutaknak. A térségről az utóbbi
időben számos cikk jelent meg az internetes
portálokon, amelyben arra hívják fel a bringá-
sok figyelmét, hogy érdemes az ország távoli
szegletéből ideutazni, hiszen Tokaj-Hegyalja és
a Zempléni hegyek gyönyörű látványt nyújta-

nak. A panoráma mellett középkori várakban is
gazdag a térség, amiket a visszajelzések szerint
egyre többen keresnek fel kerékpárral, ráadásul
az sem ritka, hogy nagy csoportokban (10-20
fő) indulnak útra. Szerencsen már egyre gyak-
rabban látni lakóautókkal érkező turistákat, akik
kerékpárt is hoznak magukkal. A városban há-
rom ütemben valósult meg a kerékpárút háló-
zasítása. Az első szakaszban a bicikliút az Ondi
út páros oldalán épült meg, a másodikban a
Malom utca és Magyar utca kapott új aszfalt-

burkolatot, a legutolsó
részben a 37-es számú
főút déli oldala tarto-
zott egészen a keleti
ipartelepig. A környező
települések is folyama-
tosan pályáznak és épí-
tik a hálózatot. A tér-
ségben Tokaj vidéke
hatalmas kihasználat-
lan potenciált tartogat
magában. Adottságai-
nak köszönhetően akár
hazánk turizmusának
egyik zászlóshajója is
lehetne a jövőben. A
kormány komoly pén-

zeket, számszerűsítve közel 150 milliárd forintot
juttatott Tokaj-Hegyalja és a zempléni térség
fejlesztésére, ennek részeként pedig megindul
a Tokaj-Kör Kerékpáros Útvonal megvalósítá-
sának első üteme, ami várhatóan jövő tavas-
szal, április 30-án fog elkészülni. A fejlesztésnek
köszönhetően a szőlőültetvények között is ke-
rékpározhatnak a turisták. Nyiri Tibor, Szerencs
város polgármestere elmondta, hogy a hivatal
munkatársaival közösen folyamatosan montí-
rozzak a pályázatokat, hogy a meglévő kerék-
párutakat tovább bővítsék. Az elképzelés sze-
rint az Ondi kerékpárút festői környezetben Rát-
kán keresztül Mádra vezetne, ahol további ke-
rékpárutakon keresztül kapcsolódna hozzá a
már meglévő tokaji hálózathoz. A városvezető
hangsúlyozta, hogy hamarosan folytatódik az
Ondi úton a füvesítés és a fák ültetése. A pol-
gármester felhívja az Ondi, illetve a Magyar
úton a kocsibeállókon parkoló személygépko-
csik tulajdonosainak a figyelmét, hogy jobban
ügyeljenek a szabályos megállásra. Az utóbbi
időben sok panasz érkezett az önkormányzat-
hoz, amiben a kerékpárosok kifogásolják, hogy
a járdára ráállnak az autók. Ez ugyanis mindkét
félnek veszélyes helyzetet teremt. A kerékpáros
a koccanás következtében megsérülhet, az au-
tóban pedig anyagi kár keletkezhet.

KÉTKEREKEN 
A KÖRNYEZET VÉDELMÉÉRT

A főbejáratnál található bástyában büfé vagy kávézó kerül kialakításra.

A képen látható parkoló személygépkocsi szabálytalanul állt meg.
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A megjelenteket Szemán Ákos, a Borsod-Aba-
új-Zemplén Megyei Polgárőr Szövetség elnökhe-
lyettese köszöntötte, majd ismertette a napiren-
di pontokat és a felszólalókat. Elhangzott, hogy
az 1990-1991-es években a rendszerváltás után
az új államszervezet nem volt a helyzet magas-
latán. A megyében kifejezetten rossz volt a köz-
biztonság, ezért a falvakban, városokban sorra
alakultak meg az úgynevezett rendvédelmi cso-
portok. Ezek kezdetben egymástól függetlenül,
elszigetelten működtek. A helyi önvédelmi szer-
vezeteket 1991 végére egyesítették az ország
más pontjain működő szervekkel, amivel így már
egy egész országra kiterjedő mozgalommá fej-
lődött. A belügyminisztérium és a rendőrség is
kezet nyújtott, majd a jogszabályok szerint im-
már országos szinten működtek tovább. – Itt va-
gyunk most harminc év távlatában, az eredmé-
nyek magukért beszélnek, Magyarországnak
van egy olyan civil szervezete, amely nem öncélú
és nem csak hobbiból tevékenykedik, hanem

másokon akar és tud is segíteni – fogalmazott
beszédében Túrós András, az Országos Polgárőr
Szövetség (OPSZ) elnöke. A polgárőrség évente
9-10 millió órát teljesít közterületen. 2016-tól a
tagok már részt vállalnak az országhatár védel-
mében is. Ám nem mindig volt ilyen jó a helyzet,
a kezdeti sikerek ellenére 1996-ra hullámvölgybe
került a mozgalom, ezért kényszerű tisztújítás
végeztek. Ezt követően új szabályok és egysé-
gesebb stratégia alakult, a helyzet lassan javulni
kezdett. 2006 és 2010 között azonban egy újabb
mélypont következett. 2010-ben új közbiztonsá-
gi koncepció készült, a közbiztonság védelme
már nemzeti üggyé vált. 2011-ben új polgárőr
törvény született. A szervezet „monopolhelyzet-
be” került, hiszen rajtuk kívül a közterületeken
egyetlen egy civil szervezet sem végezhet bűn-
megelőzési tevékenységet. Az eseményre több
mint 150 polgárőr érkezett a megye különböző

részeiből Szerencsre. Csóra György, a Borsod-
Abaúj-Zemplén Megyei Polgárőr Szövetség el-
nöke beszámolójában hangsúlyozta az idei év
nehézségeit. A koronavírus-járvány a polgárőr-
séget is jelentősen visszavetette, új kihívások elé
állította. Elmondta, hogy a pandémia ellenére –
leginkább a kistelepüléseken – a polgárőrök is
kivették részüket a védekezésben. A rászorulók-
nak elmentek gyógyszerért, élelmiszert szállítot-
tak, korházba vitték őket, lakásuknál egy nap
többször is ellenőrizték egészségi állapotukat.
Lényegében karitatív feladatokat láttak el. Az el-
nök hangsúlyozta, hogy rendkívül büszke az
„Egy iskola, egy polgárőr” programra, amely
Megyaszóról indult és már országos méretűvé
nőte ki magát. A program lényege, hogy a gye-
rekek a tanév alatt többször is találkozzanak a
tagokkal, ezáltal megismerik és megtanulnak
bízni a polgárőrökben. Csóra György kitért arra
is, hogy tavaly ötven ifjú polgárőr tett fogadal-
mat a szerencsi Bocskai István Katolikus Gimná-
zium és Technikumban, amivel megalakult a Sze-
rencsi Polgárőr Ifjúsági Centrum az iskola 9–12.
évfolyamos tanulóiból. A beszédeket követően
a vezetőség ismertette a Borsod-Abaúj-Zemplén
Megyei Polgárőr Szövetség 2020-ban végzett
munkáját, az idei évi költségvetést és a követ-
kező év kihívásait. Kiderült, hogy a megyében a
szervezet már komoly taglétszámmal rendelke-
zik, több mint kétszáz egyesületben közel hate-
zer önkéntes polgárőr dolgozik. Az esemény vé-
gén Túrós András az OPSZ elnöke, Kiss Attila ve-
zérőrnagy az Országos Idegenrendészeti Főigaz-
gatóság főigazgatója és Koncz Zsófia a térség
országgyűlési képviselője kitüntetéseket adott
át a polgárőröknek, helyi vezetőknek a harminc
éves szolgálatért. Városunkból Oláh János, a
Szerencsi Polgárőr Egyesület parancsnoka ka-
pott elismerést.

HARMINC ÉVES
A POLGÁRŐRSÉG

A megye minden pontjáról érkeztek polgárőrök.

Oláh János (jobbra) átveszi az elismerést.

Harminc éve, az
akkor kétszázhúsz

egyesülést tömörítő Önvédelmi Szerve-
zetek Országos Szövetsége Pintér Sán-
dor, akkori országos rendőrfőkapitány
kezdeményezésére vette fel az Orszá-
gos Polgárőr Szövetség nevet. A Bor-
sod-Abaúj-Zemplén Megyei Polgárőr
Szövetség július 31-én tartotta meg
éves közgyűlését a Rákóczi-vár szín-
háztermében, ahol értékelték az elmúlt
esztendőt és az eltelt harminc évet is.



Szerencs Város Önkormányzata – mint gesztor
– 78 település együttműködésével 2007-ben
pályázatot nyújtott be az ivóvíz minőségének
a javítására. A fejlesztés általános célkitűzése
az életminőség javítása a minden szempontból
megfelelő, egészséges és élvezhető ivóvíz fo-
lyamatos biztosításával. Konkrét cél a minősé-
get befolyásoló szennyezők elemek (arzén, am-
mónia, nitrit stb.) koncentrációjának határér-
ték alá csökkentése, vagyis a jogszabály kö-
vetelményeinek a teljesítése volt. Az esemé-
nyen Nyiri Tibor, Szerencs város polgármes-
tere köszöntötte a megjelenteket. Beszé-
dében kiemelte, hogy a víz az egyik leg-
drágább kincs a Földön. – Kötelessé-
günk óvni, és megőrizni a jövő nem-
zedékének. A víz olyan kincs, amit
csak akkor veszünk észre, ha
nincs. Jelenleg van vizünk és
szívünk is. Dolgozzunk to-
vább közösen azért, hogy
ez a jövőben is így ma-
radjon – zárta a gondo-
latait a polgármester.
Steiner Attila, az Inno-
vációs és Technológiai
Minisztérium (ITM)
energia- és klímapoliti-
káért felelős államtitká-
ra az elmúlt 15 év egyik
legnagyobb beruházásának
nevezte a fejlesztést. Hangsú-
lyozta: a kormány elkötelezett a
fenntartható fejlődés mellett, ami csak
akkor lehet igazán hatékony, ha az emberek
egyénileg is tesznek a környezetük megóvásá-
ért. A kormánynak továbbra is célja a termé-
szet hatékony védelme, ezért 2030-ra a ma-
gyarországi napelemes kapacitást a jelenlegi
kétezerről, hatezer megawattra növelik. Ezen
belül 36 milliárd forint kormányzati forrást kü-
lönítenek el a Zöldbusz programban, hogy to-
vábbi elektromos gépjárműveket vásároljanak.
Koncz Zsófia a térség országgyűlési képviselője

beszédében kiemelte, hogy a vizek védel-
me mellett legalább olyan fontos az il-
legális hulladéklerakás visszaszorítása.

A képviselő kitért a HulladékRadar
mobil alkalmazásra, melynek célja

a szemétlerakás terjedésének
megakadályozása és minden-

kit az applikáció használatá-
ra buzdított. Az esemény

végén Kiss Attila projekt-
vezető ismertette a ki-

vitelezés technikai
paramétereit, a be-
ruházás főbb mér-
földköveit és ered-
ményeit. Elhang-
zott, hogy két nagy
szakaszban valósul-

tak meg a fejleszté-
sek. Az első részben

(2007-2013-as időszak)
tizenkettő egymástól telje-

sen elkülönülő alprojekt hely-
színein történtek ivóvízminőség-javí-

tását célzó kiépítések. Három alprojekt befeje-
ző munkálatai azonban átkerültek a 2012-2016,
illetve a 2016-2021-es ciklusra. Az első ezek kö-
zül Encs környékét érintette, ahol többek kö-
zött közel 20 kilométer településeket összekö-
tő távvezeték, hat nyomásfokozó, egy órán-
ként 42 m3 kapacitású vízkezelő berendezés
épült, továbbá felújításra került az encsi vízmű
épülete. A második alprojekt a Nagykinizs-
Szentistvánbaksa területet érintette. Itt egy

óránkénti 14,5 m3 kapacitású komplex vízkeze-
lő berendezés létesítésére került sor, továbbá
új víztermelő kút, vízműkezelő ház, valamint
iszapülepítő medence épült. A harmadik Sze-
rencs-Bekecs, Golop és térsége, Prügy-Takta-
kenézt érintette. Összekötő távvezetékek épül-
tek Tokaj-Szerencs és Golop-Szerencs között
közel 40 kilométer hosszan. Új ivóvíz kutakat
ástak Tokajban és Golopon. Utóbbinál egy
óránkénti 182 m3, még előbbinél egy 
300 m3 teljesítményű komplex vízkezelő rend-
szer épült. Felújították a prügyi és taktabáji víz-
tornyot és közel 9 kilométeren az elöregedett
azbesztcement vezetéket modernre cserélték.
Az Encsi kistérségben továbbá Nagykinizs-
Szentistvánbaksán 100 kilométer hosszan elvé-
geztéka a vezetékek tisztítását, ami 98 millió
forintba került. Előre nem látható események
miatt Szerencsen további ivóvízhálózat re-
konstrukciós beavatkozások elvégzése vált
szükségesség, mely munkálatok közel 255 mil-
lió forintba kerültek. A fejlesztés utolsó részé-
ben mintegy 90 millió forintért vásároltak kü-
lönböző eszközöket. Az üzembentartói felada-
tokat ellátó Borsodvíz Zrt. eszközparkja kettő
darab nagyteljesítményű áramfejlesztővel, egy
vízszállítóval, valamint egy vízveszteség-elem-
ző/vízszivárgás-kereső mérőkocsival bővült. A
mintegy nettó 7,2 milliárd forintos projektnek
köszönhetően közel 93 ezer fő jut hozzá a tisz-
ta és jó minőségű ivóvízhez, melyben az arzén,
ammónia, nitrit, vas, mangán és bór az európai
uniós- és a hatályos hazai jogszabályok szerint
meghatározott érték alatt van.
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EGÉSZSÉGÜNK ÉRDEKÉBEN, 
KÖRNYEZETÜNK VÉDELMÉBEN

A fejlesztéseknek köszönhetően tiszta és jó minőségű vizet kapunk.

A Borsod-Abaúj-Zemplén Térségi Ivó-
víz-kezelési Önkormányzat Társulás be-
ruházásában valósult meg hazai és Eu-
rópai Uniós pályázati pénzügyi források
felhasználásával az „Észak-magyaror-
szági régió településein élő lakosság
egészséges ivóvízzel való ellátásának a
biztosítása” című szakaszolt projekt. A
fejlesztés lezáró tanácskozást július 28-
án tartották meg városunkban a Turisz-
tikai Központban. 



Egy régi szerencsi képeslapon így szerepel két
mutatós emeletes épület: Cukorgyári tisztviselői
lak. Hát igen, már ezen a megsárgult fotón is
érezni, hogy ezekben a tetszetős „Lak”-okban
jó lehet lakni, sőt élni! Az 1800-as évek végén
létesített cukorgyár több évtizeden keresztül
fejlődött, és ehhez hozzátartozott, hogy az al-
kalmazottaknak és a vezetőknek (tisztviselők-
nek) lakásokat, művelődési házat épített. Nem
volt a gyár evvel egyedül, természetes volt ez
minden nagyobb üzemnél, pl. Ózdon, vagy Mis-
kolcon, és az ország más településein is egész
munkás kolóniákat, tiszti lakótelepeket húztak
fel saját bolttal, kávéházzal, munkás és tiszti
egyleti olvasóköri épületekkel vagy művelődési
házakkal. Ez utóbbiakban azután nagy élet
folyt, dalárdák, színjátszó körök, olvasó klubok
alakultak, színielőadásokat, irodalmi esteket
szerveztek, de akár csak a mindennapi beszél-
getésre is betértek a cég alkalmazottai, mun-
kásai, mint ahogyan a szerencsi Gyári Kör épü-
letében is történhetett. A tisztviselői lakások
valamikor a XX. század elején épültek, a kor
magas színvonalú alkotásaként. Mennyire más,
ma szinte már elképzelhetetlen szemlélettel
gondolkodtak annak idején építésről, befekte-
tésről, és annak megtérüléséről. A legfontosabb,
hogy hosszú távra terveztek, mind szemléletük-
ben, mind életmódjukban, mind a megalkotott
épületekben. Ahogy az asszonyukat (vagy az
urukat) sem váltogatták az emberek évente,
úgy az épületeiket is legalább száz évre kíván-
ták létrehozni, masszív, időtálló szerkezetekkel,
a következő évszázadban is használható belső
terekkel, alaprajzzal. Ahogy a szellemi, lelki
energiájukat nem pazarolták, istenüket nem
dobták el, úgy az építésnél is a maradandót, az
örök értékeket választották, nem pedig a tízé-
vente lecserélhető és szemétre kerülő anyago-
kat, szerkezeteket, stílusirányzatokat. Ezek a
tisztviselői lakások nagyon egyszerű, mondhat-
nánk olcsó anyagokból és szerkezetekkel épül-
tek: tégla, acél, fa, cserép, helyi tufa kő, vaskor-
lát. Felesleges díszítés alig található rajtuk, csak
egy kis faragott kő, egy kevés hajlított vaspálca

a korláton, némi műkő lépcső és párkány, ke-
véske vakolat profil az ablakoknál (a régi képes-
lap szerint), és mind szerkezetileg fontos és in-
dokolt helyen. A kő a lábazaton, hogy ne fagy-
jon szét, a hajlított vas ott, ahol merevíteni kell
a pálcákat, a műkő ott, ahol időtálló lépcsőfo-
kokra vagy párkányra van szükség, a faragott
kőoszlop a loggiánál, ahol a nagyobb terhelés
és az időjárásnak jobban kitettség miatt szük-
séges. Az egyszerűség és „olcsóság” ellenére
az épület összképe arányos, tetszetős, képviseli
az 1900-as évek nemzeti-romantikus építészeti
stílusát, nem annyira felismerhetően, mint Kós
Károly és körének házainál, de mégis a kor jel-
legzetes jegyeit mutatva. Látható, hogy ahogy
ugyanabból az alapanyagból lehet fenséges és
ehetetlen gulyást is főzni, ugyanazokból az egy-
szerű építőanyagokból lehet magas színvonalú,
jól használható épületet is építeni, csak a ter-
vező építész tehetsége szükséges hozzá. A vil-
laszerű alap épülettömeget jól felbontja egy-
két kimagasodó rész, egy íves erkéllyel szegé-
lyezett kerekített szakasz, és néhány rafinált
homlokzati motívum: egy faragott kővel szegé-
lyezett, kihajló korlátú erkély-loggia, a jó arányú
eresz kialakítás, vagy a lépcsőházi bejárat szé-

pen formált lépcsője
és fedett tornáca.
Mind szemet gyönyör-
ködtető és jól használ-
ható, és a legapróbb
részlet is átgondolt,
nézzük meg például a
pinceablakok vasrá-
csát, a szinte börtön-
rács formájú pálcákat
kis profilos „bogyók”
díszítik és teszik lírai-
vá. Érdemes a kerítés-
re is rápillantanunk, ha

arra járunk, a szokásos faragott kő gyári kerítés
oszlopok a korlátokhoz hasonló acélkapunál je-
lennek csak meg, mellette a jól ismert és még
mindig ép Haidekker-kerítés elemek sora látha-
tó. Sajnos néhány kisebb átalakítás már meg-
jelent az épületen, amely csökkenti értékét, ká-
belek, dobozok a homlokzaton, gázkémények,
antennák, műanyag ablakok, befalazott loggia,
és egyéb szörnyűségek. Jó lenne, ha a tulajdo-
nosok felismernék saját értékeiket, és közösen
dolgoznának annak megőrzésén a jövőben.
Szerencsére megvannak még a nagy fák a kert-
ben, melyekre egyre nagyobb szükség lesz a
forrósodó nyarakon, mert árnyékolnak, és jó klí-
mát biztosítanak az épületnek. Fák nélkül
ugyanis az emberiség is gyorsabban halad pusz-
tulása felé.

Salamin Ferenc
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Dr. Bobkó Géza, 1954. április 9-én született Mis-
kolcon. Szülei egyszerű, dolgos emberek voltak.
Édesanyja a helyi nyomdában dolgozott, majd
postai alkalmazott volt. Édesapja rendkívül kre-
atív ember hírében állt, élelmezésvezetőként
ment nyugdíjba a miskolci megyei kórházból.
Négyen voltak testvérek. Az általános iskolai
évek után, a miskolci Földes Ferenc Gimnázium-
ban érettségizett. – „Nem voltunk soha gazda-
gok, de a szüleim keményen dolgoztak, igyeke-
zetük inspirált engem abban, hogy szorgalma-
san tanuljak. Bátyáimmal törekedtünk minden-
ben támogatni a szüleinket. Az újságosbódéban
kétóránként váltottuk egymást. Visszaemlékez-
ve állítom, hogy boldog gyermekkorom volt” –
mondta Dr. Bobkó Géza. A gimnáziumi évei
alatt megkedvelte a történelmet és a biológiát.
A sikeres érettségi vizsga után 1972-ben a Le-
ningrádi Orvosi Egyetemre nyert felvételt. Itt két
évet végzett el, azonban hamar kiderült, hogy
ezen az egyetemen higiénikus orvosi képzés
folytattak. – „Én ezt nem akartam, mert olyan
gyógyító orvos szerettem volna lenni, aki a be-
tegekkel foglalkozik, ezért úgy döntöttem, hogy
egyetemet váltok” – hangsúlyozta. 1974-ben
Debrecenben folytatta tanulmányait az orvos-
tudományi egyetemen. Elmondása szerint tel-
jesen különböző volt a két intézmény és rövid
idő alatt nagyon megszerette a debreceni lég-
kört. – „Ott minden adott volt, ami ahhoz kel-
lett, hogy jó orvosokat képezzenek. Kiváló ta-
nítóim voltak, mint Kertai Pál és Bolyán Ferenc
professzorok” – tette hozzá. Oktatói bíztatására
hamar klinikai kerettag lett, emellett tudomá-
nyos diákköri munkát végzett, tanulmányait
népköztársasági ösztöndíjjal is elismerték. Egye-
temi évei alatt a Közegészségtani és Járvány-
ügyi Intézetnél a rákkeltő anyagok élettani ha-
tásait tanulmányozta. Felsőfokú tanulmányait –
hat év után – 1978-ban végezte el, majd társa-
dalmi ösztöndíja miatt szülővárosába került. Ek-
kor két állás közül választhatott: vagy Szikszón
vállalja el a belgyógyászatot vagy marad Mis-

kolcon. Dr. Bobkó Géza ez utóbbit választotta,
összesen négy évet dolgozott gyermekorvos-
ként és szerzett gyakorlati alapot, szakmai gon-
dolkodást. – „Fontos megemlítenem, hogy ki-
váló tanítómestereim voltak itt is, mint dr. Vel-
key László professzor, a Gyermek-egészségügyi
Központ alapítója. Tőlük tanultam meg mi is az
orvosi etika és mentalitás, hogy ez mit jelent a
gyakorlatban. A beteg ember gyógyítása az el-
sődleges feladata az orvosnak. Azóta ezt val-
lom, hiszek benne, mondhatni ez a mottóm” –
mondta, majd hozzátette; a gyermekorvos élete
nem könnyű. – „Egy felnőtt ember képes arra,
hogy elmondja mi a panasza, azonban egy pici
baba ezt nem tudja megtenni. Nagy koncentrá-
ciót és odafigyelést igényel minden egyes nap.
Nem lehet félvállról venni a munkát, hiszen em-
beréletekről van szó” – emelte ki. 1978-ban vet-
te feleségül Dr. Honti Juditot, akivel azóta is bol-
dog házasságban élnek. Városunkban hosszú
ideje a neje látja el a foglalkozás-egészségügyi
szakrendelést és tizenhárom évig végzett terü-
leti táppénzes ellenőrző főorvosi tevékenysé-
get. Két gyermekük született Zita és Attila. Lá-
nya gyógyszerészként dolgozik és három kislá-
nya született, fia jogászként tanult, egy lány
unokával ajándékozta meg. Ők mind a mai na-
pig kötődnek Szerencshez. Dr. Bobkó Géza
1982-ben csecsemő- és gyermekgyógyászati
szakvizsgát szerzett, és ebben az évben került
Szerencsre, ahol megtalálta az önálló munkát,
amire mindig is vágyott. Ma már három évtized
szakmai tevékenységére emlékezhet vissza. Ab-
ban az időben Szerencsen még csak az alapel-
látás létezett, az egészségügy fejlődése 1984-
től indult meg. Ennek első lépcsője a rendelő-
intézet alapítása volt. 1990-ben újabb mérföld-
kőhöz érkezett Dr. Bobkó Géza, hiszen ebben az
évben átadták a megye és a térség egyik leg-
jelentősebb járóbeteg ellátó központját a sze-
rencsit, amelyet azóta irányít. Az intézetet azért
alapították, hogy javítsanak a járásban és kör-
nyéken élő közel ötvenezer ember egészség-
ügyi ellátásán, valamint, hogy a vizsgálatok és
egyéb egészségügyi szolgáltatások miatt ne
kelljen Miskolcra utazni a lakosságnak. 2000-
ben a Budapesti Corvinus Egyetemen négy fé-
léves iskolai tanulmányok után egészségügyi

szakmenedzser másoddiplomát szerzett. 2001-
ben Pro Sanitate Emlékéremmel tüntették ki, az
egészségügyi ellátás érdekében kifejtett kiemel-
kedő szakmai, közszolgálati tevékenységéért.
Az igazgató-főorvos arról is beszélt, hogy az
ESZEI alapítása óta eltelt időszak alatt rendkívül
megnövekedett a betegforgalom. A szakrende-
lések, egészségügyi szolgáltatások igénybevé-
tele a csúcson van a gyógyítás, a diagnosztika
terén. – „Kemény munkával, de ma már el-
mondhatom, hogy kollégáimmal 31 féle szak-
rendelést, egynapos sebészetet működtetünk,
továbbá a kórházi ápolásokat kiváltó kúraszerű
ellátást is végzünk. Ha valaki nekem 10-15 éve
azt mondta volna, hogy Szerencsen hamarosan
műtéteket fognak elvégezni, kinevettem volna”
– tette hozzá mosolyogva. Dr. Bobkó Géza
hangsúlyozta, óriási munka volt megszervezni
a pénzügyi forrásokat és végül kiépíteni az egy-
napos sebészetet. A doktor elcsukló hangon
folytatta: neki az emberek egészsége a legfon-
tosabb, ezért mindenre képes. Ez a feladat, amit
végez olykor rendkívül stresszes. A szíve miatt
19 évvel ezelőtt bypass műtéten esett át. 2020-
ban az igazgató főorvost is megfertőzte a ko-
ronavírus. Napokig az életéért küzdöttek. Kór-
házi kezelése közben is azon aggódott, hogy a
pandémia alatt ne zárják be az ESZEI-t. A me-
gyében sajnos több hasonló kapacitású rende-
lőintézet ideiglenesen nem fogadta a betege-
ket. A doktor mindvégig azon munkálkodott,
hogy ha fél gőzzel is, de tovább kell üzemeltetni
a rendelőintézet – az emberekért. Igazgató fő-
orvosként nem csak a betegekért aggódott, de
a kollégáiért is felelősséggel tartozott. Több év-
tizedes munkája elismeréséül Szerencs Város
Önkormányzata 2021. augusztus 20-án „Sze-
rencs Város Díszpolgára” kitüntető címet ado-
mányozott neki. Dr. Bobkó Géza szabadidejében
nagyon szeret sportolni, pingpongozik, tenisze-
zik, időnként síelni megy, hiszen a sport nyújt
neki igazi kikapcsolódást. Az utóbbi időben
megkedvelte a sétát is. Az igazgató főorvos
mindenkit arra bíztat, hogy kövesse az álmait,
legyen kitartó a célok megvalósításában és so-
ha, semmiért ne adja fel azokat! Ha újrakezd-
hetné az életét akkor sem választana más hi-
vatást, életutat. N.I.

Dr. Bobkó Géza, Szerencsen és a térségben is elismert szakember. Miskolcon szü-
letett, majd tanulmányait a Szovjetunióban kezdte és Debrecenben fejezte be.
Orvosi esküjét nagyon komolyan veszi, hiszen már harminc éve gyógyítja a gyer-
mekeket és irányítja a Szántó J. Endre Egyesített Szociális és Egészségügyi Inté-
zetet (ESZEI). Elmondása szerint kevés dolog felemelőbb annál, mint gyógyulni
látni a beteg gyermekeket, embereket. 1990-ben elhatározta, hogy az ESZEI-t a
térség legjobb rendelőintézetévé alakítja. Több mint 140 egészségügyi dolgo-
zóért felel, akik évente több tízezer főt látnak el. Munkája elismeréséül Szerencs
Város Önkormányzatától 2021. augusztus 20-án „Szerencs Város Díszpolgára”
kitüntető címet vett át. Az alábbiakban róla olvashatnak.
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Dr. Kolumbán Réka a Szántó J. Endre Egyesített
Szociális és Egészségügyi Intézet (ESZEI) új sze-
mészorvosa, aki az éven kezdett el városunkban
rendelni. 1977-ben Szatmárnémetiben (köznapi
nevén Szatmár) született. Édesanyjával és édes-
apjával továbbá két testvérével már egészen fi-
atalon, hároméves korában átköltöztek Kolozs-
várra. Itt járt általános és középiskolába, majd a
Marosvásárhelyi Orvosi és Gyógyszerészeti Egye-
temen folytatta tanulmányait. – Már egészen kis-
koromban imádtam a biológiát és a tudományt,
tizennégy évesen rájöttem, hogy a Zenei Líceum-
ban zongora szakon végzett tanulmányaim a vá-
gyott Orvosi Egyetemre való felvételihez nem
elegendő, így a helyi gimnáziumba reál szakra
felvételiztem – mondta. Orvosi könyveket, tudo-
mányos folyóiratokat vásárolt magának a nyári

ásatási munkája jövedelméből. Az évek alatt las-
san körvonalazódott benne, hogy szemész sze-
retne lenni. A hatéves képzés az egyetem, mint
mondta nagyon nehéz volt. – Már önmagában
a felvételi is szigorú volt ugyanis fizikából, kémi-
ából és biológiából is bizonyítanom kellett. Csöp-
pet sem túlzok, ha azt állítom, hogy négy jelent-
kezőből csak egy jutott be. A sikeres felvételi
után az egyetemi évek felejthetetlenek voltak,
de nagyon nehéz volt. Professzoraim igényei ma-
gasak voltak. Manapság már kicsit „felhígult” az
oktatói színvonal ezen az egyetemen, ezért is
örülök annak, hogy én még a „régi rendszerben”
tanulhattam – említette. A felsőfokú tanulmányai
után – melyet 2002-ben fejezett be – akadályok-
ba ütközött. – Romániában – mint azt mindenki
tudja – magyarként sokkal nehezebb az élet, de
amikor az ember a saját bőrén tapasztalja, csak
akkor tudatosul benne igazán. Szemészeti céljaim
érdekében Magyarországon vállaltam állást a ka-
zincbarcikai szemészeti osztályon, ahol rendkívül
sok tapasztalatot szereztem – hangsúlyozta. Hi-
hetetlen módon fejlődik az orvostudománynak
ezen ágazata. Szinte évente jönnek az új felfede-
zések, tanulmányok, új műtéti eljárások, és ha
mindez nem lenne már önmagában elég, egyre

jobban szerteágazik. – Sajnos a fejlődés ellenére
azt tapasztalom, hogy az emberek nem fordíta-
nak kellő figyelmet a szemükre. Az évek alatt
egyre több ember fordul szemészhez és csodákat
várnak a gyógyszerektől, kezelésektől. Az ember-
eknek meg kell érteni, hogy a mai felgyorsult vi-
lágban amikor már nem túlzás, hogy napi 8-10
órát töltünk a képernyők előtt, a szemünk védel-
me elsőrangú. Sokat tehetünk szemünkért, ha
óránként 5-10 percre felállunk a képernyők elől
– mondta. Dr. Kolumbán Réka 2008 óta Miskol-
con él és onnan utazik heti négy alkalommal Sze-
rencsre. – Remek érzés egy olyan környezetben
dolgozni, ahol nincs, vagy csak nagyon kevés a
stressz. Nagyon tetszik a környék, az emberek
rendkívül vendégszeretőek. A rendelőintézet fel-
szereltsége különösen megfelel a szemészeti
szakrendelésem elvégzéséhez, ahol a szakasz-
szisztensekkel összhangban, zavartalanul végez-
hetem a munkám. Az ESZEI-ben kedvesen fogad-
tak, az igazgató Dr. Bobkó Géza főorvos minden-
ben támogat, baráti légkört teremt az intézet-
ben. A varázslatos környék mellett, rendkívül há-
lás vagyok igazgató úrnak, illetve igen tisztelt és
szeretett dr. Várhegyi Zsolt kollégámnak, hogy itt
dolgozhatom – mondta.

MINIPORTRÉ:

DR. KOLUMBÁN RÉKA
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A Térzene Program célja, hogy az 5000 fő feletti települések közül minél
több helyszínen felcsendüljön a klasszikus zene. A minisztérium a tár-
sadalom szélesebb rétegei számára szeretné népszerűsíteni a komoly-
zenét, így a parkokban, zenepavilonokban, köztereken a klasszikusok
közösségi élménnyé válhatnak. Elsőként a Trio a la Kodály dallamai csen-
dültek fel július 25-én a Rákóczi-vár belső udvarán. Az eseményen Erdő
Zoltán köszöntötte a megjelenteket, majd röviden bemutatta az együt-
test. Hozzátette: a zenekar elsődleges célja a hagyományok ápolása
mellett új reflexiókat előadni Kodály Zoltán műveire, amelyeket újragon-

dolják, kiegészítik a saját stílusuk szerint, így modern nézőpontból fel-
hívják a figyelmet a magyar népzenére. A Kodály-i témákra íródó művek
egyben tisztelgést is kifejeznek a munkássága iránt – zárta gondolatait
Erdő Zoltán. A Térzene augusztus 1-jén folytatódott Vörös Janka és Vö-
rös Milán duópáros koncertjével, akik a jazz- és popelemeket ötvözték,
a banda augusztus 15-én is fellépett. A sorban augusztus 8-án Oláh De-
zső Trió és a Vibratone Quartet koncertje következett. A Junior Prima-
díjas Oláh Dezső pályafutását számtalan szakmai díj és a lehető legvál-
tozatosabb zenei együttműködések tarkítják. Stílusuk újraértelmezett
jazz és klasszikus zenei feldolgozásokból állt. A Rákóczi-vár udvarát au-
gusztus 9-én és 18-án a Bágyi Balázs New Quartet jazz dallamai töltöt-
ték be.

A szerencsi Rákóczi-vár hangulatos udvarán
csábító nyáresti muzsikával várta közönségét
augusztus 14-én a Budafoki Dohnányi Zenekar.
A 30. Zempléni Fesztivál szerencsi programján
Berán Gábor az együttes és a hangverseny
koncertmestere köszöntötte a megjelenteket.
Az este a barokk és a bécsi klasszicizmus két
legismertebb zeneszerzőjének egy-egy nép-
szerű műve hangzott el. Elsőként Mozart ko-
rának szórakoztató zenéje, egy divertimento.
A szó olaszul mulatságot, szórakoztatást je-
lent, fénykorát a bécsi klasszicizmus korában
élte (Mozart, Haydn). Ezt követően a zeneiro-
dalom első programzenéjeként számontartott
A négy évszak (Vivaldi) remek hangulatfestő
elemekkel kalauzolta végig hallgatóit az év-
szakokon, aminek a hegedűszólóját Berán Gá-
bor játszotta. Ez a legismertebb korai 18. szá-
zadi zene. Számtalan filmben és tévéreklám-
ban hallható. Vivaldi legnépszerűbb műve
1725-ben jelent Amszterdamban. A 30. Zemp-
léni Fesztivál nemcsak programjaival szeretné
emlékezetessé tenni jubileumi rendezvényso-
rozatát, hanem jótékonysági akciójával is. A
fesztivál már a korábbi években is sok nemes
célt segített a zempléni, tokaj-hegyaljai térség-
ben, és ezt a hagyományt most egy kiemelke-

dően fontos ügy támogatásával szeretné to-
vább folytatni. A megyében a Segíts Élni Ala-
pítvány működtetésében egyetlen speciális
mentőautó látja el a koraszülöttek rendkívül
fontos és nélkülözhetetlen szolgálatát, de ez
a jármű mára elhasználódott, cseréje idősze-

rűvé vált. Az új gépjármű beszerzése és szak-
szerű felszerelése közel 50 millió forintos költ-
séggel jár. A jubileumi Zempléni Fesztivál ezen
összeg előteremtéséhez felajánlja 2021-es tel-
jes jegybevétele felét, de minimum 5 millió fo-
rintot.
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TÉRZENE KONCERTSOROZAT

Berán Gábor (középen) hegedűszólója feledhetetlen élmény volt a közönség részére.

A Trio a la Kodaly zenekar tagjai, Oláh Dezső (zongora), Erdő Zoltán
(klarinét, tárogató), Tar Gergely (ütőhangszerek).

NYÁRESTI KLASSZIKUSOK A VÁRBAN

INGATLANINGATLAN
Monok frekventált helyén, csalá-
di ház eladó. Irányár: 7 MFt. Tel.:
06 30 403 9566.
Ináncson központi helyen, felújí-
tott háromszobás, összkomfortos,
garázzsal, műhellyel, gyümölcsös-
sel és 1708 m2 telekkel együtt el-
adó. Tel.: 06 30 714 8813.

EGYÉBEGYÉB
46 éves dolgozó becsületes roma
elit családból származó fiatalem-
ber vagyok, független, szakács
szakmával, komoly házasság cél-
jából fiatal hölgy ismeretségét ke-
resem. Tel.: 06 30 714 8813.
Matematikából korrepetálást
vállalok Szerencsen általános és
középfokú tanulók részére. Érdek-
lődni lehet a 06 70 671-8707-es
telefonszámon a délelőtti idő-
szakban.

LakosságiLakossági

apróhirdetés



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

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

RENdElőINTÉZET
Szántó J. Endre Egyesített Szociális és Egészségügyi Intézet. Cím: 3900
Szerencs, Bekecsi út 10. Tel.: (20) 999-5159, (20) 999-5225, (47) 361-740,
(47) 361-558, (47) 361-758. Intézményvezető: Dr. Bobkó Géza igazgató-
főorvos. Titkárság: (47) 561-028, fax: (47) 361-558, internet:
www.eszei.hu. Szakrendelések időpontjai és további információk a ren-
delőintézet honlapján. A szerencsi Egyesített Szociális és Egészségügyi
Intézet tájékoztatja betegeit, hogy március 8-tól határozatlan ideig a ko-
ronavírus-járvány miatt az egynapos sebészeti ellátás szünetel. Az intéz-
ményben ambuláns műtéteket sem végeznek.

KORMÁNyHIVATAlOK
Szerencsi Járási Hivatal Foglalkoztatási Osztály. Cím: 3900 Szerencs,
Kassa utca 23. Tel.: (47) 361-909, (47) 560-241, (47) 364-509. E-mail cím:
foglalkoztatas.szerencs@borsod.gov.hu Ügyfélfogadási rend: hétfő: 8-12
és 13-15, kedd: 8-12, szerda: 8-12 és 13-16, csütörtök: 8-12, péntek: 8-11.
Szerencsi Járási Hivatal Gyámügyi Osztály. Cím: 3900 Szerencs, Kos-
suth utca 3. Tel.: (47) 795-014, (47) 795-011, (47) 795-016, (47) 795-017,
(47) 795-019. E-mail cím: gyam.szerencs@borsod.gov.hu Ügyfélfogadási
rend: hétfő: 8-12 és 13-16, szerda: 8-12 és 13-16, péntek: 8-12.
Szerencsi Járási Hivatal Hatósági Osztály. Cím.: 3900 Szerencs, Rá-
kóczi út 63. Tel.: (47) 795-012, (47) 795-013, (47) 795-015, (47) 795-018.
E-mail cím: hatosag.szerencs@borsod.gov.hu Ügyfélfogadási rend: hétfő:
8-12 és 13-16, szerda: 08-12 és 13-16, péntek: 08-12.
Szerencsi Járási Hivatal Kormányablak Osztály. Cím: 3900 Szerencs,
Rákóczi út 89. Tel.: (47) 795-006, (47) 795-008, (47) 795-008, (47) 795-
245, (47) 795-246, (47) 795-247, (47) 795-248, (47) 795-249. E-mail cím:
kormanyablak.szerencs@borsod.gov.hu Ügyfélfogadási rend: hétfő: 8-18,
kedd: 8-14, szerda: 8-18, csütörtök: 8-16, péntek: 8-14.
Szerencsi Járási Hivatal Népegészségügyi Osztály. Cím: 3900 Sze-
rencs, Kossuth utca 3. Tel.: (47) 561-025. E-mail cím: nepegeszsegugy.sze-
rencs@borsod.gov.hu Ügyfélfogadási rend: hétfő: 8-15.30, szerda: 8-15.30,
péntek: 8-12.30.

BMH NONPROFIT KFT.
A BMH Nonprofit Kft. Szerencsi Ügyfélfogadási Irodája. Cím: 3900 Sze-
rencs, Eperjes utca 7. Tel.: (21) 350-0111. Nyitva tartás: hétfő és csütörtök,
péntek: 8-16 óráig, szerda: 8-20 óráig, kedd: zárva. E-mail: ugyfelszolga-
lat@bmhnonprofit.hu

BMH HullAdÉKudVAR
A BMH Nonprofit Kft. Szerencsi Hulladékudvara. Cím: 3900 Szerencs,
Eperjes utca 7. Nyitva tartás: hétfő: zárva, kedd és csütörtök: 8-16 óráig,
szerda és péntek: 8-18 óráig, szombat: 8-12 óráig. 

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

HullAdÉKNAPTÁR (2021. SZEPTEMBER 1-30.)
Kommunális hulladékszállítás időpontjai: szeptember 6-7; 13-14; 20-21;
27-28. Szelektív hulladékszállítás időpontjai: szeptember 13-14; 27-28.
Zöldhulladék szállítás időpontjai: augusztus 6-7; 20-21. Üvegszállítás idő-
pontja: szeptember 21.

ÜGyElETES GyóGySZERTÁRAK
Centrum gyógyszertár
Augusztus 30 – szeptember 5.: 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 nyi-
tásig. (Orvosi ügyelet igénye szerint.)

Oroszlán gyógyszertár 
Szeptember 6-12.: Cím: Szerencs, Bekecsi út 8. Telefon: (0647) 361 433.
Nyitva tartás: hétfő-péntek: 8-19 óráig, szombat-vasárnap: 8-14 óráig.
Zárt ajtó melletti ügyelet: hétfő-péntek: 19-22 óráig, szombat-vasárnap
14-22 óra. Készenlét: Naponta 22 órától a másnap reggeli nyitásig. (Orvosi
ügyelet igénye szerint.)

Alba gyógyszertár
Szeptember 13-19.: Cím: Szerencs, Rákóczi út 102. Telefon: (0647) 361-
530. Nyitva tartás: hétfő-péntek: 8-17 óra, szombat-vasárnap: 8-12 óra.
Zárt ajtó melletti ügyelet: hétfő-péntek: 17-22 óra, szombat-vasárnap: 12-
22 óra. Készenlét: Naponta 22 órától másnap reggeli nyitásig. (Orvosi
ügyelet igénye szerint.)

Szerencs gyógyszertár
Szeptember 20-26.: 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.)
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KÖZÉRDEKŰ INFORMÁCIÓKKÖZÉRDEKŰ INFORMÁCIÓK

Házasságot kötöttek: Bódi Tímea – Kiss Ferenc, Köteles Ka-
milla Enikő – Toplenszki Zalán, Filecskő Alexandra – Márton
György Márk, Budavári Dorina Nikoletta – Görcsös Szabolcs,
Kemény Vivien Barbara – Szegedi Tamás Gábor, Béres Alexand-
ra – Magyar Péter, Stefán Dorina – Szabó Viktor, Balla Bianka
– Tóth Viktor, Krajnyák Gréta – Dezső György, Világi Virág –
Hauberger Bence, Lipták Zsanett – Türk József, Dobrosi Kitti –
Maczkó Máté, Kovács Dalma – Gyárfás Erik, Kiss Debóra Niko-
letta – Szűcs Zoltán.
Elhunytak: Pelényi Zita Mária (79), Iveszics György (77) Kovács
Ferenc Tamás (51), Géczi József (89), Gyarmati István Pál (68),
Milos Sándor (78), Schneiderné Biró Edit (59), Kiss András (85).

ANYAKÖNYVI HÍREK



Reichert Viktor szerencsi alkotó festményeiből
nyílt kiállítás augusztus 19-én a Rákóczi-vár Ár-
kád termében. Az eseményen Mezei Marianna
a Szerencsi Művelődési Központ és Könyvtár
igazgatója és Király Judit igazgatóhelyettes kö-
szöntötte a megjelenteket. Az igazgató beszé-
dében kiemelte, az egyik elsődleges feladatá-
nak tekinti a helyi művészek felkarolását és tá-
mogatását. Reichert Viktor édesapja halála után
kezdett el festeni. – Úgy gondolom a legtöbb
művész valamilyen lelki zavar hatására fordul a
festészet felé. Absztrakt stílusban alkotok, a
festményeimhez akvarellt használok. Az abszt-
rakt véleményem szerint a művész lelki állapo-
tát tükrözi az alkotás pillanatában – mondta el
érdeklődésünkre Reichert Viktor. Az absztrakt
művészetet gyakran nevezik nonfiguratív vagy

tárgytalan alkotásnak is. Tudatosan figyelmen
kívül hagyják az alkotás pillanatában a tárgya-
kat, természetet, élőlényeket. Az absztrakt mű-
vészetnek azokat az elsősorban Európában lét-
rejött, ám világszerte elterjedt 19. és 20. századi
az avantgárdban gyökerező művészeti irányza-
tokat és iskolákat nevezik, mely az említett
tárgytalan stílusban készül. Lényegében már
nem a látvány valamilyen mértékű visszaadása,
hanem a dolgok mögött rejlő gondolati tartal-
mak érzékeltetése a művész fő célja. Az alkotó
érdeklődésünkre elmondta, hogy Király Judit
igazgatóhelyettes felkérésére mutatta be a
munkáit, és Suhaj Zoltán szerencsi festőművészt
tartja példaképének. A kiállítás 2021. szeptem-
ber 5-ig tekinthető meg az intézmény nyitva-
tartási idejében.

Ázsia pusztáin honos, va-
lószínű, hogy a népván-
dorlás során még őseink
hozták be a Kárpát-me-

dencébe és terjesztették
el. Erdélyben az egyik legis-

mertebb és legkedveltebb fű-
szernövény. Kissé kesernyés, csípős ízű

fűszer, illóolajának illata leginkább az ánizsra em-
lékeztet, íze az édesgyökérre. Ma elsősorban fő-
zésre használjuk – friss, zöld leveleit és gyökerét
fogyasztjuk, de sóban vagy ecetes vízben akár
hosszabb időre is eltehetjük és meg is száríthat-
juk. Saláták, ecetes savanyúság tartósításánál, le-
vesek, főtt húsok, vadhúsok és főzelékek ízesíté-
sénél előszeretettel használjuk. Ha a kertünkben
nem terem tárkony, a boltban is könnyedén hoz-
zájuthatunk tea, szárított levél, tinktúra, illóolaj
vagy friss levelek formájában. Gyógynövényként

a tárkony elsősorban az emésztésre hat jótéko-
nyan: enyhíti a hasi görcsöket és növeli az étvá-
gyat. Mivel a gyógynövény enyhén nyugtat is,
ezért előszeretettel használják kimerültség leküz-
désére, alvásproblémák kezelésére, de szabályoz-
za a menstruációs ciklust és serkenti az epe ter-
melését a májban, ezáltal az emésztést is elő
tudja segíteni. Felgyorsítja a mérgező anyagok
eltávolítását a szervezetből. A gyerekeket nagyon
gyakran támadják meg bélférgek, paraziták, ezek

ellen is nagyon hatásos a tárkonyból készített
tea. Csuklás elmulasztására rágjunk egy levelet,
amíg abbamarad a csuklás. Enyhén nyugtató ha-
tása is van, ezért használhatjuk alvásproblémák
és kimerültség kezelésére is. Ha alvásproblémára
akarjuk felhasználni, akkor inhalálhatunk is vele.
2-3 szárított tárkonylevelet dobjunk egy csészé-
nyi forrásban lévő vízbe, majd ennek a gőzét lé-
legezzük be.

Vitelki László, Gyógynövénybolt

Előző játékunk megfejtése: Az ókori görögök húsok tartósítására használták. Nyertesünk:

Králik Györgyné olvasónk a rovat támogatója, a Szerencsi Gyógynövénybolt (Szerencs, Rá-

kóczi út 108.) ajándékcsomagját nyerte. Az ajándékutalvány átvehető a Szerencsi Polgármesteri

Hivatal recepcióján. Új kérdésünk: Mire használják elsősorban a tárkonyt? Megfejtéseiket

szeptember 17-ig postázzák címünkre (3900 Szerencs, Rákóczi út 89.) vagy adják le a Polgár-

mesteri Hivatal recepcióján.

A HÓNAP GYÓGYNÖVÉNYE: A TÁRKONY
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ABSZTRAKT
FESTMÉNY KIÁLLÍTÁS

RECEPTKLUB:
ZAMATOS

PAPRIKAPESTO

Rovatunkban ezúttal egy nyárvégi klasszi-
kust a zamatos paprikapesto elkészítését
ismertetjük meg olvasóinkkal. 
Hozzávalók 0,5 literhez: 70 dkg érett kápia
paprika, 1 dl tökmagolaj, 1 evőkanál vörösbore-
cet, 5 dkg frissen darált, enyhén pirított dió, 5
dkg frissen reszelt kemény sajt (pl. grana pada-
no), 0,5 teáskanál tengeri só, 2 dundi gerezd fok-
hagyma (aki nem kedveli, elhagyhatja), 4-5 db
friss zsályalevél felaprítva, 0,5 kávékanál chili.
Elkészítése: A sütőt 200 fokra előmelegítjük. A
paprikákat a sütő rácsára helyezzük, 25-30 perc
alatt megsütjük. Amíg a paprikák sülnek, 5 dkg
diót zsiradék nélküli serpenyőben enyhén meg-
pirítjuk langyosra hűtjük és ledaráljuk. A papri-
kák akkor vannak készen, ha felpúposodtak, a
héjuk pedig foltos feketére égett. Fél óráig per-
cig hűlni hagyjuk. Ennyi idő alatt összeesnek és
könnyedén hámozhatókká válnak. A héjuk és
magjaik eltávolítását követően kis kockákra da-
raboljuk a paprikák húsát. Nagyobb keverőpo-
hárba vagy turmixgép poharába halmozok min-
den összetevőt, 2-3 perc alatt összekeverjük. Ha
szükséges, némi sót adhatunk hozzá. 

Jó étvágyat kívánunk!



A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Rendőr-főkapitányság kiemelt figyel-
met fordít a közterületen szolgálatot teljesítő rendőri állomány közleke-
désrendészeti ismereteinek bővítésére, vezetéstechnikai tudásának javí-
tására. Ezen tudás- és képességszint felmérésére, egymással történő ösz-

szehasonlítására immáron 10. alkalommal tartottak versenyt augusztus
6-án Miskolcon. A megmérettetésre a főkapitányságról, illetve az aláren-
deltségébe tartozó 10 rendőrkapitányságról neveztek a rendőrök, akik
motorkerékpáros, járőr-gépkocsivezető, továbbá „karos” forgalomirányí-
tó verseny keretében adtak számot szakmai tudásukról. A verseny elmé-
leti tesztlap, vezetéstechnikai pálya, valamint forgalomirányítási feladatok
teljesítéséből állt. A versenyzők csapat és egyéni kategóriában mérték
össze tudásukat. Az országos döntőn a megyei verseny kategóriánkénti
legjobbjai képviselik majd a főkapitányságot, akiknek a díjakat Kovács
Béla r. ezredes a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Rendőr-főkapitányság
rendészeti rendőrfőkapitány-helyettese adta át.
Csapat eredmények: I. Sátoraljaújhely Rendőrkapitányság, II. Szerencs
Rendőrkapitányság, III. Mezőkövesd Rendőrkapitányság
„Karos” forgalomirányító kategória egyéni eredmények: I. Csihon
Viktor r. főtörzsőrmester (Mezőkövesd Rendőrkapitányság), II. Váradi
Ádám c. r. főtörzsőrmester (Szerencs Rendőrkapitányság), III. Séra
Attila c.r. főtörzszászlós (Sátoraljaújhelyi Rendőrkapitányság)
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Szerencs egyik kedvelt zöldterülete – a Vaddisznó Söröző melletti –
az a játszótér, ahol egykor KRESZ-parkot is kialakítottak. A nyári idő-
szakban sok kisgyerekes család keresi fel a parkot és a vakációzó gye-
rekek is szívesen töltik itt az idejüket. Lakossági kezdeményezésként
érkezett igény Szerencs Város Önkormányzatához, hogy a parkot
igénybe vevők (elsősorban a gyermekek) védelmében lassítani szük-
séges az ott közlekedő gépjárművek haladási sebességét, mivel első-
sorban a Laktanya utcából a Rákóczi út irányába érkezők nagyobb se-
bességgel közelítik meg a területet. A szakmai egyeztetéseket köve-
tően került ki az említett környékre, a Laktanya és Hidegvölgy utcák
kereszteződésbe az Állj! Elsőbbségadás kötelező! STOP jelzőtábla, ami
azt jelenti, hogy az útkereszteződésbe való behaladás előtt meg kell
állni és elsőbbséget kell adni a keresztező (betorkolló) úton érkező jár-
mű részére. Tehát forgalomtól függetlenül kötelező a megállás, majd
ezt követően történhet meg a továbbhaladás a Rákóczi útig. Ottjár-
tunkkor nagyjából minden negyedik személygépkocsi a megengedett-

nél nagyobb sebeséggel közlekedett. A megváltozott forgalmi rendre
– a balesetek elkerülése és a szabályok betartása érdekében – ezúton
is felhívjuk az arra közlekedők figyelemét.

FIGYELEM! FORGALMI REND VÁLTOZÁS!

A magyar köztudatban a rendőrség egy olyan, nemzetközi
porondon feltűnt segítségkérő jelzést vezet be, amellyel a
kiszolgáltatott helyzetben lévő emberek akár némán is je-
lezni tudják, hogy veszélyben vannak. A segélykérő kézmoz-
dulatot bárki használhatja arra, hogy figyelmeztessen máso-
kat (beleértve az esetleg közelben tartózkodó rendőrt), azon-
nali segítségre van szüksége, azonban körülményei – például
fenyegetettség – miatt telefonon vagy egyéb módon nincs
lehetősége segítséget kérni. A mozdulat Kanadából indulva
hódította meg a világot, és már Magyarországon is elkezdett terjedni a közösségi médiában. A magyar rendőrség számára
ugyanakkor nem csupán egy új segítségkérő módszerről van szó, hanem az általa kifejtett nevelő hatásról is, amely megtanítja
embertársainkat arra, hogyan figyeljünk egymásra, hogyan vegyük észre a bajbajutottakat magunk körül a rohanó világban,
és hogyan nyújtsunk segítséget csendben a megfélemlítettek biztonságát védve. Amennyiben ilyen néma segítségkérést ta-
pasztal, hívja a 112-t, és lehetőség szerint adja meg a következő információkat a hívásfogadó részére: a bejelentő neve, tele-
fonszáma; hol tapasztalta a segélykérést (helyszín); hogyan tapasztalta a segélykérést (mi történt, kinek van szüksége segít-
ségre, kivel volt egy társaságban a segélykérő); felmerül-e közvetlen életveszély; látja-e még a segélykérőt (ha nem, akkor
merre távozott); személyleírás a segélykérőről és a vele tartózkodó további személy(ek)ről.

Az új tábla a gyalogosan közlekedők védelmét szolgálja.

Váradi Ádám (jobbról a második) kezében a díjjal.

NÉMA SEGÉLYKIÁLTÁS

EREDMÉNYESEN VIZSGÁZTAK A RENDŐRÖK



– Idén nyáron 1300 egyházi táborban, hosszabb hétvégi kirándulásokon
és zarándoklaton vehettek részt a gyermekek a kormány 520 millió fo-
rintos támogatásának segítségével – tájékoztatott Soltész Miklós, a Mi-
niszterelnökség egyházi és nemzetiségi kapcsolatokért felelős államtit-
kára július 30-án Szerencsen, ahol nyírbátori görögkatolikus táborozókat
köszöntött a Rákóczi-várban. Elkerülhetetlen volt Tokaj-Hegyalja, hiszen
a térség megannyi történelmi emléket, várakat, múzeumokat, templo-
mokat, és megannyi természeti szépséget nyújt a látogatóknak. A Nyír-
bátori Görögkatolikus Parókia hittanosai is ezért látogattak el Szerencsre,
akik előtte Tokajban, Boldogkőváralján és Vizsolyban többek között
templom- és várlátogatásokon, valamint élményalapú történelemórákon
vettek részt. Soltész Miklós a helyszínen elmondta, hogy ezek a progra-
mok a nemzettudatot erősítik. Az ismereteknek és élményeknek köszön-
hetően később hazájukat szerető, adott esetben hívő vagy keresztény-
séget tisztelő felnőttekké válhatnak – fogalmazott. Az államtitkár hang-
súlyozta, hogy Nyugat-Európa bár gazdaságilag és életszínvonal tekin-
tetében egy magasabb szinten van, ennek ellenére lassan elveszíti kul-
túráját, keresztény tradícióit. – A gyermekeknek azt szeretnénk ezekkel
a táborokkal bemutatni, ami ennek a térségnek, Közép-Európának és a

balkáni térségnek a sajátja. A sokféleség ellenére is egyirányba mutató
évszázados kultúrát, vallási és történelmi hagyományt – mondta. A sze-
rencsi Rákóczi-várban a táborozókat Koncz Zsófia, a térség országgyűlési
képviselője fogadta, aki a fiataloknak Tokaj-Hegyalja nevezetességeiről
és a csokoládégyártásról is beszélt. Elhangzott, hogy a pandémia után
újraéledő belföldi túrizmus remek lehetőséget kínál arra, hogy minél töb-
ben megismerjék a szülőföld értékeit. A gyermekek városunkban meg-
csodálták a várat, a várkertet, valamint a Zempléni Múzeumban megte-
kintették a Rákócziak – egy nagy dinasztia születése című állandó kiál-
lítást.
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Újabb elemekkel bővült a Szerencsi Rákóczi Zsigmond Református Két Ta-
nítási Nyelvű Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola főbejárata
melletti csodakert. A látványosságot még 2015-ben adták át, amit azóta
már több szakaszban bővítettek. A 2020/2021-es tanévre ismét lehetőség
nyílt pályázni, ezért az iskola a tanulókkal együtt megragadta az alkalmat.
Az utóbbi időben raklapokból kerítést, asztalokat, padokat készítettek,
hogy az időtöltést kényelmessé tegyék. Varga Gábor, az iskola technika
tanára érdeklődésünkre elmondta, hogy a munka itt nem áll meg, a gye-
rekekkel tovább csinosítják a kertet. A jövőben számos dísznövényt ül-
tetnek, hogy még zöldebbé váljon a környezet. Jelenleg is folyamatban
van a színes LED világítások kialakítása, melyeket majd az esti órákban
kapcsolnak fel. A vitrinekben az iskola tanulói által készített alkotásokat
lehet megtekinteni. A csodakert lényege, hogy egyfajta közösségi helyként
funkcionáljon nem csak kifejezetten a diákok, hanem a lakosság részére
is. Varga Gábor hangsúlyozta a biztonságra nagy hangsúlyt fektetnek, a
jövőben újabb térfigyelő kamerákat helyeznek el azért, hogy a parkot
megvédjék a vandáloktól. Többször előfordult, hogy ismeretlenek károkat
okoztak a kihelyezett tárgyakban, sőt a korábbi LED világítást is ellopták.

TOVÁBB SZÉPÜLT A CSODAKERT

Összesen három padot készítettek, a jövőben még több épül. 

A fiataloknak rendkívül tetszett a Rákóczi-vár makettje.

GÖRÖGKATOLIKUS HITTANOSOK A VÁRBAN

A 2021/2022. tanévben a tanítási év első tanítási napja
2021. szeptember 1. (szerda) és utolsó tanítási napja 2022.
június 15. (szerda) lesz. A diákoknak összesen 181 napig – a
szakgimnáziumokban 179, a gimnáziumokban és szakisko-
lákban 180 napig – kell iskolába járniuk. Ez alól kivételt je-
lentenek a végzősök: a középiskolások számára az utolsó
tanítási nap 2022. április 29-én lesz. Az alapfokú művészeti
iskolákban és a felnőttoktatásban a tanítási év első és utol-
só napját – a tanítási év első és utolsó hetének keretében
– ugyanakkor az igazgató határozza meg. A két évfolyamos
rész-szakképesítésekre való felkészítést folytató szakisko-
lákban 2022. május 31-ig tart majd a tanév. A tanév első
félévének 2022. január 21-én lesz vége. Az őszi szünet előtti
utolsó tanítási nap 2021. október 22. (péntek), a szünet utá-
ni első tanítási nap. 2021. november 2. (kedd). A téli szünet
előtti utolsó tanítási nap 2021. december 21. (kedd), a szü-
net utáni első tanítási nap 2022. január 3. (hétfő). A tavaszi
szünet előtti utolsó tanítási nap 2022. április 13. (szerda), a
szünet utáni első tanítási nap 2022. április 20. (szerda).

AZ ÚJ
TANÉV RENDJE



Az Országos Meteorológiai Szolgálat siófoki obszervatóriumának időjá-
rás-előrejelzése alapján – Balatoni Vízirendészeti Rendőrkapitány egye-
tértésével – a 39. Lidl Balaton-átúszást augusztus 7-én, szombaton tar-
tották meg. Az igen népes mezőny ebben az évben már háromféle in-
dulási lehetőség közül választhatott. A hagyományos és egyben legna-
gyobb népszerűségnek örvendő 5,2 kilométeres Révfülöp – Balatonbog-
lár úszótávon több, mint 6200 fő vágott neki a tóátkelésnek. Debütált a
Balaton-áthúzás, ahol ugyanezt a távot SUP-pal (deszka) lehetett telje-
síteni, egy az úszókkal párhuzamos folyosón – ebben a kategóriában
több, mint 200 fő szállt vízre. Másodszor rendezték meg a féltávú úszást
a 2,6 km hosszúságú versenyen 500-nál is több résztvevő csobbant vízbe.
A rendezvényre az ország közel 800 településéről érkeztek nevezők. Sze-
rencsről az 5,2 kilométeres távot Balázsfalvi József, Varga Petra, Kazsik
Csenge, Kazsik Sándor és Rábainé Végh Anett teljesítette.

ÁTÚSZTÁK
A BALATONT

Huszonegyedik alkalommal rendezték meg Kecskeméten
augusztus 14-én a Messzi István Emlékversenyt. Idén hat-
van sportoló vett részt a megmérettetésen az olimpikon
súlyemelőről elnevezett sportcsarnokban. A versenyen
Morvai Balázs Örs, Szerencs VSE képviseletében ifjúsági
korcsoport 67 kg-ban a dobogó legfelső fokára állhatott
fel. Messzi István kezdetben birkózóként kezdte pályafu-
tását, ám 1975-ben sportágat váltott, így lett súlyemelő.
1984-től tagja volt a válogatott keretnek. 1985-ben Bács-
Kiskun Megye Év Sportolója címmel tüntették ki. 1985-ben,
1989-ben és 1990-ben is váltósúlyban magyar bajnok lett.
Sportolói pályája legnagyobb sikerét 1988-ban érte le, ami-
kor középsúlyban a szöuli olimpián ezüstérmet szerzett.
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Szerencsről öten is teljesítették a távot. (Fotó: magánarchívum)

Harmincegyedik alkalommal rendezték meg augusztus 19-22. között a
Zempléni Kupa Sakkversenyt a Szerencsi Bocskai István Katolikus Gim-
názium aulájában. Az eseményre az ország minden részéről neveztek a
sportolók. A rendezvény célja a versenyzési lehetőség biztosítása, FIDE
értékszám szerzése (a Nemzetközi Sakkszövetség 1970-ben vezette be
ezt a pontszámítási rendszert), játéklehetőség az utánpótlás számára, a
sakkbaráti kapcsolatok ápolása, a sakk népszerűsítése. A megmérettetés
első napján Balogh Imre, a Szerencs VSE Sakk Szakosztályának vezetője
köszöntötte a jelenlévőket, majd a versenyt Nyiri Tibor, Szerencs polgár-
mestere nyitotta meg. – A sakk megtanít előre gondolkodni, a lépéseket
fejben meg kell tervezni, az ellenfél mozdulataira reagálni kell. Úgy gon-
dolom erre a tudásra szükség van a mai felgyorsult világban, amit nem
csak az üzleti életben, de a mindennapokban is lehet kamatoztatni –
mondta a polgármester. Az agytorna főbírója, Kristóf Péter ismertette a
versenyszabályokat, majd kezdetét vette a stratégiai harc. A négy napos
eseményre megközelítőleg 90 játékos érkezett és három kategóriába so-
rolták a versenyzőket. Az A-ban a 20 legerősebb pontszámmal rendel-
kező sakkozó foglalt helyet. A B csoportban 59-en, míg C-ben hatan 
kerültek. A Szerencs VSE Sakkszakosztály képviseletében a legerősebb
kategóriában Tóth Tamás, Szabó Krisztián, Nagy Zsolt indult. A B cso-
portban Bihari Zsigmond, Cseppely János, Gál Mózes, Gurály László And-
rás, Makoldi Tuzson Sándor, Simon Tibor, Szalánczi Flóra képviselte váro-

sunkat. A megmérettetés befejezéseként augusztus 22-én adták át a dí-
jakat a legeredményesebb versenyzőknek. A B csoportban Gurály László
András 5.5 ponttal a harmadik lett. Különdíjban részesült: Szalánczi Flóra
és Szabó Krisztián. A tornát FM (A FIDE-mester rövidítése) Papp Levente
nyerte 7 ponttal.

XXXI. ZEMPLÉN KUPA SAKKVERSENY

A versenyen minden korosztály képviseltette magát.

A saját csoportjában nem talált legyőzőre Morvai Balázs Örs. (Fotó: magánarchívum)

KIVÁLÓAN TELJESÍTETT AZ IFJÚ TITÁN



A Szerencs VSE felnőtt labdarúgócsapata a sta-
bil védekezésnek és a jó helyzetkihasználásnak
köszönhetően 3-0-ra nyert a szezon első mér-
kőzésén. A szerencsi focisták augusztus 14-én
a mádiakat fogadták hazai pályán. A találkozó
első gólját a 27. percben Kiss Krisztián szerezte.
A játékosok 1-0-ás szerencsi vezetésnél mentek
pihenőre. A következő játékrészben az 52. perc-
ben Jäger Máté talált be a mádiak hálójába. Ki-
lenc perccel a rendes játékidő vége előtt a 81.
percben Fazekas Péter góljával kialakult az
eredmény. A B.-A.-Z. megyei II. Kelet Felnőtt 
1. forduló végeredménye Szerencs VSE-Mád FC
3-0 (1-0). Az U19-es csapat 4-2 (2-0) győzedel-
meskedett. A következő mérkőzésen valóság-
gal lesöpörték taktaharkányiakat idegenben a
szerencsiek. A találkozót 7-0-ra nyerte a váro-
sunk játékosai. Az első félidőben Berecz László,
Rabócz Dávid, Kiss Krisztián talált a hazaiak há-
lójába. A csapatok 3-0-ás szerencsi vezetésnél
mentek pihenőre. A hátralévő időben a ven-
dégcsapat további négy találatot szerzett Ra-
bócz Dávid, Ternyik Máté, Berecz László és vé-
gül Tóth Tamás góljával eldőlt mérkőzés. A B.-
A.-Z. megyei II. Kelet Felnőtt 2. forduló végered-
ménye Taktaharkány SE-Szerencs VSE 0-7 (0-3).

Az U19-es csapat 2-8 (0-4) szintén nyert. A B.-
A.-Z. megyei II. Kelet Felnőtt ligában: Abaúj-
szántó, Erdőhorváti, Garadna, Gönc, Karcsa,
Mád, Mezőzombor, Pácin, Pálháza, Sárospatak,

Sátoraljaújhely, Taktaharkány, Telkibánya, Tisza-
ladány, Tokaj és Szerencs játszik. A következő
mérkőzés augusztus 29- én idegenben Pácin SE
ellen lesz.

Felkészülve várják az 2021/2022-es szezont a Szerencs VSE asztaliteni-
szezői. A nyáron a jól megérdemelt pihenésen túl a sportolók részt vettek
egy hét napos edzőtáborban. Az egy hetes tábort követően a gárda a
Miskolcon megrendezett versenyen, a MEAFC kupán folytatta a felké-
szülést. – Indultunk egyéni és ifjúsági kategóriában, valamint összevont
párosban. Minden számban sikerült érmet nyernünk, amelyben elindul-
tunk. Lövey Ádám csak a döntőben maradt alul, Köllő András és Sárossy
Balázs pedig a harmadik helyezést értek el a másodosztályú versenyen.
Ki kell emelni, hogy Sárossy Balázs igen neves játékosokat utasított maga
mögé, amely nagy fejlődésről tesz tanúságot – mondta el Köllő András
szakosztályvezető. Ifiben nem talált legyőzőre Köllő Ábel, aki a tőle meg-
szokott lazasággal és parádés játékkal győzedelmeskedett. Párosban a
Köllő András-Begala Marian kettős a második lett a tornán. Korály Tibor
részt vett az augusztus 7-én megrendezett várpalotai XLI. Balaton BM
országos asztalitenisz versenyen, ahol a második helyezést érte el csa-
pattársával, illetve egyéniben is az előkelő második helyet szerezte meg.
Nem titkolt célja volt a Szerencs VSE Asztalitenisz Szakosztálynak a ta-
valyi szezonban, hogy feljussanak az NB I-be, ez azonban nem sikerült:
a csapat a harmadik helyezést tudta megszerezni. Idén viszont két erdélyi
játékos érkezésével nagyon bíznak benne, hogy sikerül az első vagy a
második hely valamelyikét megnyerni, amivel jogot szerezhetnek a ma-
gasabb osztályban való induláshoz. Mindezek fényében a szerencsi egye-
sületnél átrendeződik a csapatok felépítése. Az NB II-es csapat tagjai:
Köllő Ábel, Lehoczki Gábor (edző-játékos), Sánduly Levente és Tamás Sza-
bolcs. Az NB III-as csapat tagjai: Korály Tibor, Köllő András, Lövey Ádám
és Sárossy Balázs. Az NB III-as gárda szintén a dobogó legfelső fokát cé-

lozza meg. A megyei csapat tagjainak Balogh Sándor, Bodó-Bán János,
Csorba István, Körömi Imre, Lapis Zoltán és Zeller Gábor –  a játéklehe-
tőség biztosítása, a fejlődés és a tisztes helytállás a kitűzött cél. -Tudjuk,
hogy magasra tettük a mércét, amelyhez nagyon sok munka és kitartás
szükséges még, de úgy látom megvan bennünk az akarat, valamint a tá-
mogatás a városvezetés részéről, amelyért nagyon hálás vagyok. Köszö-
net a szponzorainknak, akik továbbra is mellettünk vannak és örülnénk,
ha sikerülne továbbiakat találnunk, akikkel közösen meg tudjuk valósítani
a kitűzött céljainkat – mondta Köllő András szakosztályvezető.
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LABDARÚGÁS: KETTŐS GYŐZELEM

ÚJRA NAGY CÉLOK 
AZ ASZTALITENISZEZŐKNÉL

A szerencsi focisták remek teljesítményt nyújtottak a szezon első hazai mérkőzésén.

Jól szerepeltek az ifjú tehetségek. (Fotó: magánarchívum)



Kos: III. 21. – IV. 20.
Gyakran úgy gondolja, hogy a szeptem-

ber új és friss kezdetnek számít. Általában sze-
retik a változásokat, és ez a hónap megadja azt
nekik. Azok a problémák, amelyeket az új tanév
és az ünnepek vége hozhat, nem riasztják.

Bika: IV. 21. – V. 20.
Szeptemberben depressziósnak érezhe-
tik magukat. Ez az év kimerítő volt, és

úgy tűnik, január óta egy örökkévalóság telt el.
Ezek az érzések hatással lehetnek az élete min-
den aspektusára, ezért ne engedjen nekik.

Ikrek: V. 21. – VI. 21. 
Az új tanév kezdete sok szempontból
kihívást jelenthet. Legyen szó munkahe-

lyi stresszről, tanulmányi feladatokról vagy a
gyerekekkel kapcsolatos aggodalmakról, nem
fogja jól tolerálni ezeket, ezért meg kell találnia
az arany középutat.

Rák: VI. 22. – VII. 22.
Ön általában az érzelmekre alapozza a
tetteit, és ez most még jobban fokozód-

ni fog. Nagy szükségét fogja érezni, hogy gon-
doskodjon önmagáról. Vigyázzon azonban, ne
ragaszkodjon érzelmileg valakihez, mert az
esetleges elutasítás megtörheti a szívét.

Oroszlán: VII. 23. – VIII. 23.
Szeptember kiváló alkalmat nyújt arra,

hogy kihasználja a napsütéses napokat, hogy
egy kicsit utazzon. Válasszon jó társaságot az
utazáshoz, ne habozzon, mivel ez sok mentális
energiát ad az év hátralévő részére.

Szűz: VIII. 24. – IX. 23. 
Most vendégszerető és nagylelkű lesz.
Ha valaki segítséget kér, habozás nélkül

megteszi. Szeptemberben a dominancia iránti
vágya is felszínre kerül. Ezért örömmel vállalja
kollégáinak az irányítását, amely sikeres lesz. 

Mérleg: IX. 24. – X. 23. 
Most egyszerűen remekül érzi majd ma-
gát. Olyan fitt lesz, mint újkorában, és a

betegségek és a megfázások nem fognak za-
vart kelteni. Kiváló formában lesz, ezért nem
szabad megpihenni most, és arra kell használni
erejét, hogy egy sporttevékenységbe kezdjen.

Skorpió: X. 23. – XI. 22.
A szeptember nem lesz zökkenőmentes,
és lehet, hogy foglalkoznia kell belső di-

lemmájával. Túlságosan romantikus lehet. Az
egyedülállók hajlamosak lesznek bonyolult kap-
csolatokat keresni, és nem fogják tudni vissza-
utasítani a tiltott gyümölcs csábítását.

Nyilas: XI. 23. – XII. 21.
A vezetői képességei kiemelkednek. Ha

új projektet vállal a munkahelyén, akkor köny-
nyen megtalálja a módját, hogy mindenki
együttműködjön és a lehető legtöbbet hozza ki
belőlük.

Bak: XII. 22. – I. 20.
Szeptember eljövetele sok gondot okoz
a Bakoknak. Hajlamos lesz felelősséget

vállalni mások kötelességeiért, így valószínűleg
nem tudja először, mit kell tennie, és a végte-
lenségig elhalasztja feladatait.

Vízöntő: I. 21. – II.19.
Szeptember az önreflexió hónapja lesz
– a Vízöntő kiértékeli az életét és elemzi

a hibáit, valamint a sikereit. De soha ne bo-
lyongjon a múltban túl sokáig. Csak objektíven
vizsgálja meg korábbi viselkedését és hozzon
tudatos döntéseket.

Halak: II. 20. – III. 20.
Szeptemberben itt az ideje a kert télire
való felkészítésének is. Ha nem rendel-

kezik ilyennel, ne habozzon segíteni barátainak
vagy szomszédainak. Kétségtelenül vissza fog-
nak segíteni, ha szüksége lesz rájuk, és emellett
a kézimunka segít átrágni a gondolatait.

Szerencsi Hírek 2021. szeptember horoszkóp

Kaffka Margit Augusztus című verséből idé-
zünk: „Szőke búza között pipacsos kis ka-
lap, …”
VÍZSZINTES: 1. Az idézet folytatásának első
része. 7. A reggae előfutára. 10. Hússzor hatvan.
12. Római 2-es. 13. Kiegészítő termék sportruhá-
zathoz. 14. Magyar Digitális Képkönyvtár, röv. 16.
… Crowne; nőalak a Szép új világban. 17. Vicc
csattanója. 19. … Del Rey; USA-beli énekesnő. 21.
Az idézet folytatásának második része. 22.
Számtanfeladat. 24. Polgár Judit sportja. 26. Fű-
csonk, népiesen. 27. A reformáció egyik vezéralak-
ja (János). 29. Edénybevonat. 30. Állati eredetű zsi-
radék. 32. Vönöck határai! 33. Szervtant és hang-
szertant is jelent ez a szó. 35. Község Kisbér köze-
lében.
FÜGGŐLEGES: 1. Orvos, fővárosi gyermekkórház
névadója (1875-1929). 2. Kner …; kiváló nyomdász
volt. 3. Középen aláejt! 4. Barbados FIFA-kódja. 5.
Juhok szállása. 6. Izraeli pénznem. 7. Sajnálkozás-
kor érezzük. 8. Bibliai „menyegzőváros”. 9. Nem is
ezt! 11. A csembaló kisebb változata. 15. Nemfémes
színárnyalat! 18. Csinos öltözetű, daliás (legény).
20. Omán fővárosa. 23. A turmalin barna változa-
ta. 25. Az udvarra cipel. 27. … Hammett; a Metal-
lica gitárosa. 28. Az otthonában. 30. Óriáskígyó.
31. Helyesen. 34. A gallium vegyjele. EFEMER 

Előző rejtvényünk megfejtése: „…kicsi buta szöcske csak ide-oda pattan.” Megfejtőnk 1 db csokoládé csomagot nyert: Magyar Csaba ol-
vasónk. A fenti rejtvény megfejtését szeptember 17-ig postázzák címünkre (3900 Szerencs, Rákóczi út 89.) vagy adják le a Szerencsi Polgármesteri
Hivatal ügyfélszolgálatán. A keresztrejtvény helyes megfejtője 1 db csokoládé csomagot nyer. A nyeremény átvehető a Szerencsi Polgármesteri
Hivatal ügyfélszolgálatán.

SZERENCSI hírekhírek SZABADIDŐ18

KERESZTREJTVÉNY



HIRDETÉS SZERENCSI hírekhírek 19



G
y
a
lo

g
já

rd
a
 é

s 
ke

ré
k
p

á
rú

t 
Sz

e
re

n
cs

e
n

 a
z 

O
n

d
i 

ú
to

n
.


