
ÉPÜL AZ ÓVODA
A korábban többször is ki-
gyulladt családi házat az
utóbbi hetekben már el-
bontották. A területen a
Tiszáninneni Református
Egyházkerület egy óvodát
épít, ami legkésőbb 2022.
december 31-ig elkészül.
Cikkünk a 7. oldalon olvas-
ható. 
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A sárospatakiak régi álma
valósult meg 2021. augusz-
tus 1-jén, amikor is mint az
1857-ben létrejött tanító-
képző mai jogutódjaként
önállósult a város szívé-
ben a Tokaj-Hegyalja Egye-
tem. Cikkünk a 4. oldalon
olvasható.

Tizenhat éves a Hajnali Néptáncegyüttes. A koronavírus-járvány miatt, 
az együttes a tizenötödik jubileumi fennállását egy év csúszással, 

az idén október 23-án tartották meg a Rákóczi-vár színháztermében. 
Cikkünk a 15. oldalon olvasható.



Hagyományőrző Márton-napi őszi mulatságokat
tartottak november 9 és 12 között a szerencsi
oktatási intézményekben. A Bolyai János Kato-
likus Általános Iskolában november 9-én a Sze-
rencsi Óvoda és Bölcsőde nagycsoportos gyer-
mekeit fogadták, akiknek az iskola negyedik osz-
tályos tanulói Márton-napi műsorral kedvesked-
tek. Ezt követően a Kulcsár Anita Sportcsarnok-
ban négy állomásból álló akadálypályát alakí-
tottak ki az kicsiknek, amelyen nagy örömmel
haladtak végig. Az eseménynek – a hagyomá-
nyőrzésen kívül – az iskolai életre való felkészí-
tés is célja volt. Az óvodások már az iskolai be-
iratkozás előtt megismerkedtek az intézménnyel
és a pedagógusokkal. Az iskola tanulói számára
november 11-én tartották a vidámságokat. A
várkertben a diákoknak a pedagógusokkal kö-
zösen különböző ügyességi játékokon és vetél-
kedőkön kellett helytállniuk. A Rákóczi Zsig-
mond Református Két Tanítási Nyelvű Általános
Iskola és Alapfokú Művészeti Iskolában az osz-
tályok különböző a Márton-naphoz kapcsolódó
dísztárgyakat készítettek, amiből az aulában ki-
állítást is tartottak. A hazai hagyomány része a
Márton-napi lámpás felvonulás is, amin az iskola
alsó osztályos tanuló vettek részt. A gyermekek
szívesen ragasztották a Márton-napi ludakat a
lámpásokra, amiket az úton büszkén vittek ma-
gukkal. 
A Márton-nap hagyománya régi időkre nyúlik
vissza. A népszokás Pannónia Szent Márton ne-
véhez kötődik, aki 316 vagy 317-ben született az
ókori Savaria városában (Szombathely). A fiatal
Márton a római légió katonájaként szolgált. A

legenda szerint éppen a mai Franciaország te-
rületén volt, amikor egy didergő koldus a segít-
ségét kérte. Az önzetlen katona kettévágta ta-
lárját, és felét a szegény embernek adta. Akko-
riban sokan úgy gondolták, a koldus maga Jézus
Krisztus volt. Ezt követően hamarosan kilépett
a légióból, és papként szolgált tovább. A legenda
szerint Márton csak egyszerű papként képzelte
el az életét, nem szeretett volna Tours (egy vá-
ros Franciaország nyugati részén) püspöke lenni
és amikor eljöttek érte, hogy megtartsák az ava-
tási szertartást, inkább egy libaólba menekült.
Csakhogy a libák hangos gágogásukkal elárulták
Márton rejtekhelyét, s innentől nem kerülhette
el a neki szánt sorsot így hát, tours-i Mártonból
előbb püspök, majd szent lett. A libaevés hagyo-

mánya egyrész innen eredeztethető. Másrészt
a római időkben november 11-én kezdődött az
év utolsó negyede. Ezen a napon jókat ettek és
ittak az újborból és az új termésből. Ha tehették
Mars, a háború istene szent madarát, a ludat et-
ték. A magyar hagyomány szerint Szent Márton
Magyarország második védőszentje Szűz Mária
után, mivel Márton álmában Szent István orszá-
gát segítette egy alkalommal. A Márton-napi la-
koma után kezdődik a 40 napos böjt, ezért úgy
tartja a mondás: „Aki Márton napon libát nem
eszik, egész éven át éhezik”. A november 11-i
lámpás felvonulás hagyománya német nyelvte-
rületről honosodott meg Magyarországon. A
fáklya fénye szimbolizálja a jó cselekedeteket,
amiket Szent Márton az emberekért tett.

A Nógrád Megyei Rendőr-főkapitányság ebben az évben indította
el kihívását, amelynek lényege, hogy a koronavírus elleni küzde-
lemre történő figyelemfelhívás céljából facsemetéket kell elültetni
minél több településen. A fa az évek múlásával terebélyesedik,
egyre magasabbra nő, így szimbolizálja az életet, annak megúju-
lását és legyőzhetetlenségét. A kezdeményezés célja, hogy figyel-
jünk egymásra, előzzük meg a vírus terjedését! A kihíváshoz az
ország valamennyi rendőrkapitánysága csatlakozott. Ennek jegy-
ében november 5-én a Szerencsi Rendőrkapitányság, a Bocskai Ist-
ván Katolikus Gimnázium és Szerencs Város Önkormányzata az
Északerdő Zrt. támogatásával közösen egy juharfát ültettek el a
hivatal épülete előtt. Ugyanakkor a megyében lévő további kilenc
rendőrkapitányság is ültetett egy-egy fát a székhelyi településeken
– a települések vezetőivel, képviselőivel együtt –, amelyek a széles
körű összefogást is jelképezik.
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A fa ültetésével a koronavírus-járvány elleni védekezésre hívják fel a figyelmet.

A Rákóczi iskola diákjai különböző Márton-napi kreatív ötletekkel készültek. Fotó: magánarchívum

MÁRTON-NAPI VIDÁMSÁGOK

ELÜLTETTÉK AZ „ÉLET-FÁJÁT”
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Ünnepélyes keretek között november 6-án a
reggeli órákban átadták a megújult szerencsi pi-
acot. A bejáratnál a nemzetiszín szalagot Koncz
Zsófia, a térség országgyűlési képviselője, Nyiri
Tibor, Szerencs város polgármestere, valamint a
kivitelező részéről Smál József, a Linép Team Kft.
ügyvezetője vágta át. A Szerencsi Hírek korábbi
lapszámaiban már többször is foglalkoztunk a
piacot érintő fejlesztésekkel. Emlékeztetőül Sze-
rencs Város Önkormányzata még 2017-ben sike-
resen pályázott és többek között közel milliárd
forintot nyert a piac épületének megépítésére
és új parkolók kialakítására. Korábban a régi asz-

talt alatt egy olyan csatornarendszer húzódott,
amely eredetileg nem szerepelt a felújítási ter-
veken. A kivitelezést ezért 2020-ban le kellett ál-
lítani. Az új műszaki tervek elkészítése időt vett
igénybe, ami alatt a pályázatot elnyert beruházó
levonult az építési területről. Az új kivitelező ja-
nuár óta gőzerővel dolgozott, hogy az építkezés
határidőre elkészüljön. A „Zöld város” pályázat
keretében a mai kor követelményei szerint épült
fel a piactér. A vásártér nagyobb felülete új térkő
borítást kapott, és a projekt előírásainak meg-
felelően 64 darab platán- és 12 db tölgyfát, va-
lamint egyéb dísznövényeket ültettek. A koráb-

biakhoz képest 34 darab új parkolót alakítottak
ki. Ezt úgy érték el, hogy a vásártér területéből
egy kis részt átalakítottak parkolónak, továbbá
a Kisvásár téren az utcával merőlegesen lehet
csak parkolni. A vásárcsarnokban összesen 14
darab üzlethelyiséget építettek és egyéb szoci-
ális- valamint az üzemeltetéshez szükséges tá-
rolókat létesítettek. A vásártéren az árusok
standjainak nagyságától függően nagyjából 60
kereskedőnek van hely. A piacon kibővítették és
felújították a vizesblokkot és korszerűsítették a
világítást. Koncz Zsófia az átadáson elmondta:
a szerencsiek számára a piac több mint puszta
vásárlás. Ez itt egyfajta közösségi élmény, egy
találkozási pont, amelyet ezentúl egy teljesen új
és egyben méltó helyszínen tehetnek meg –
hangsúlyozta a képviselő. Nyiri Tibor kiemelte:
a piac januárig egyfajta próbaüzemben fog üze-
melni. Ennyi idő bőségesen elegendő lesz arra,
hogy a kialakuljon egy bejáratott rendszer. Az
átadást megelőzően az önkormányzat saját for-
rásból biztosította a kamerarendszer kiépítését.
A polgármester hangsúlyozta, hogy erre azért
volt szükség, hogy a piac szép és modern álla-
potát sokáig megőrizzék. A felvételeket az adat-
védelmi szabályoknak megfelelően a Szerencsi
Rendőrkapitányságon rögzítik – mondta a pol-
gármester. Az árusítóhely – hétfő kivételével –
naponta várja majd az árusokat és a vásárlókat.
A nyári időszakban (április 1. – szeptember 30.)
5-12 óráig, a téli időszakban (október 1. – már-
cius 31.) 6-12 óráig.

Balról jobbra: Smál József a piac kivitelezője, Koncz Zsófia a térség országgyűlési képviselője,
Nyiri Tibor Szerencs város polgármestere. 

MEGNYITOTTA KAPUIT A PIAC

A Szerencsi Hírek egy korábbi lapszámában már foglalkoztunk a Városi
Tanuszoda zárva tartásáról. Emlékeztetőül: a beruházást 2003-ban kezd-
ték el, és két évvel később adták át. Az ingatlan két fő részből áll: az
egyik a tanuszoda, a másik pedig a meglévő épület helyére (az óvoda
elbontásával) emelt és különféle funkciókat ellátó (uszodai öltözők, elő-
csarnok, irodák). Később jelentkeztek kisebb-nagyobb műszaki problémák
az üzemeltetésben. Az az egyik ilyen jelenség a beázás. Az idei esztendő
nyarán elvégzett részleges feltárásnál kiderült, hogy a tetőszerkezet le-
mezeit úgy készítették el, hogy a dilatációt nem biztosították. (A dilatáció
nem más, mint egy tágulási hézag, amelyet sokszor rugalmas anyaggal
töltenek ki.) A résekre, mozgási hézagokra szükség van a burkolati kiala-
kítások során. Az ok a hőtágulásban keresendő. Nyiri Tibor, Szerencs vá-
ros polgármestere kiemelte: a szakemberek az épületben a közvetlenül
életveszélyes hibákat (a lámpatestekben és a kötődobozokban található
csurgalékvíz, leszakadt fényforrások) az üzemeltető a Szerencsi Város-
üzemeltető Non-profit Kft. közreműködésével elhárította, azonban a te-
tőszerkezet javításhoz, valamint a hőtechnikai- és párátlanító berendezés
beépítéséhez csak akkor kezdhetnek neki, ha elő tudják teremteni a meg-
közelítőleg 150 milliós forintos összeget. „Szerencs Város Önkormányzata
a költségvetéséből nem tudja ezt az összeget fedezni, ezért a helyzetről
tájékoztattam Koncz Zsófiát, a térség országgyűlési képviselőjét és kér-
tem a segítő közreműködését. Ezt követően a szakminisztériumhoz for-
dultunk kérelemmel, aminek várjuk – a reményeink szerint – kedvező el-

bírálását. A tankerületi központ és a pedagógia szakszolgálat dolgozói
jelenleg biztonságban vannak, azonban számítani kell arra, hogy a tél
beköszöntével a nagyobb havazás esetén a vastagabb hótakaró súlya
alatt veszélyessé válhat a födém” – nyilatkozta a polgármester. Az úszás
edzéseken résztvevő gyerekeket jelenleg heti három alkalommal a tokaji
uszodába szállíttatja az önkormányzat. Mivel a tanuszoda biztonságosan
nem üzemeltethető, ezért továbbra sem fogadhat látogatókat. A polgár-
mester hangsúlyozta, hogy a jelenleg a baleset elkerülése a legfontosabb,
ami minden ezzel ellentétes véleményt és megnyilvánulást felülír.

A tanuszoda felújításához megközelítőleg 150 millió forintra lenne szükség.

TOVÁBBRA IS ZÁRVA A TANUSZODA
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– Mit lehet tudni az iskolára múltjáról?
– Formálisan az alapját a 165 éve létező egykori
a sokak számára ismerős „Pataki Képző” jelenti.
Címerünkben az 1857-es évszám szerepel, ez a
dátum jelzi, hogy jogelődnek valljuk az akkori
Sárospataki Református Kollégium keretében
létrejött tanítóképző intézetet. Ettől az évszám-
tól kezdődően az intézmény jogfolytonosan le-
vezethető napjainkig. Lényegében önálló isko-
laként működött és a pedagógus képzés volt a
fő profil. Az intézmény 1957. június 25-től a Sá-
rospataki Állami Comenius Amos János Tanító-
képző Intézet nevet viselte. 1959. szeptember
1-jével felsőfokú Sárospataki Tanítóképző Inté-
zetté szervezték át. 1976. szeptember 1-jén fő-
iskolai rangra emelték, egyidejűleg a nevét Sá-
rospataki Comenius Tanítóképző Főiskolaként
állapították meg, amely 1986. szeptember 1-jé-
től Comenius Tanítóképző Főiskolára módosult.
Az intézmény önállósága 1999. december 31-
én megszűnt és 2000. január 1-jétől a Miskolci
Egyetem Comenius Tanítóképző Főiskolai Kara-
ként működött tovább. Ez egészen 2013-ig volt
így amikor is az iskola az Eszterházy Károly Fő-
iskola Comenius Karává vált, majd 2016. július
1-jétől az Eszterházy Károly Egyetem Sárospa-
taki Comenius Campusa lett. Az Eszterházy Ká-
roly Egyetemből kiváló Sárospataki Comenius
Campus 2021. augusztus 1-jén Tokaj-Hegyalja
Egyetemként jött létre és jelenleg a Tokaj-He-
gyalja Egyetemért Alapítvány fenntartásában
működik.
– Milyen képzésekre fognak összpontosí-
tani? Sokan már most a szőlész-borász
mérnöki szak fellegváraként emlegetik az
egyetemet.
– Igen, mindenképp ez az egyik fő célunk. A hí-
vószó, a kulcskérdés a régió egészét átfogó és
a világ számára is ismerős és közkedvelt szőlő
és borkultúra. Mégis csak a gyönyörű szép to-

kaj-hegyaljai térségről beszélünk. „…Tokaj sző-
lővesszein, nektárt csepegtettél…” hangzik el
a Himnuszban. Szerintem ma az országban
nincs olyan ember, aki ne hallott volna Tokajról,
a régióról és azokról a kiváló borokról, amik itt
készülnek. Eddig a borvidéken nem létezett sző-
lész-borász mérnöki képzés. Az egyetemnek
mondhatni ez az egyik fő küldetése, hogy a kul-
túra megőrzésével, a jövő számára olyan kiváló
szakembereket képezzünk ki, akikre méltán le-
het majd büszke az egész ország. Természete-
sen nem csak a szőlész-borász mérnöki képzés-
re vagy turizmus-vendéglátásra várjuk a leendő
hallgatókat, hanem az óvodapedagógus, cse-
csemő- és kisgyermeknevelő, gyógypedagógia,
programtervező informatikus és a nagy múltra
visszatekintő tanító képzéseink is várják a je-
lentkezőket.
– A „Pataki Képző” nevet nem véletlenül
kapta az egyetem jogelődje. Sárospatakon
nagy hagyománya van a pedagógus kép-
zésnek. Mit lehet tenni annak érdekében,
hogy az egyébként lassan hiányszakmává
váló képzés újra a fénykorát élje?
– A sárospataki neveléstörténeti hagyomány
azt mutatja -amit konkrét példákkal is alá tudok
támasztani-, hogy különféle fejlődési hullámok
voltak ennek a városnak az iskoláztatásában.
Felívelő és lefelé menő szakaszokkal egyaránt
találkozunk. Ami a felívelést jelenti, a történelmi
tapasztalat azt mutatja, hogy nem feltétlenül
demográfiai meghatározottságú volt. Nem le-
het kimondani azt, hogy ha kevesebb a poten-
ciális fiatal, akkor ez szükségképpen azt jelenti,
hogy csökkennek a képzésre jelentkezők szá-
ma. Ugyanis megfelelő eszközökkel meg lehet
teremteni azt a vonzerőt, amely miatt adott
esetben a tanítóképzőt fogják választani. Szisz-
tematikusan tervezzük a térség iskoláinak a fel-
keresését, ahol meg fogjuk ismertetni a diákok-
kal, hogy kapcsolják össze a gondolatviláguk-
ban Sárospatak fogalmát a Tokaj-Hegyalja Egye-
temmel, és tudják ezt azonosítani az intéz-

ményben jelen lévő képzésekkel. Természetesen
ehhez elengedhetetlen a vonzerő, amit említet-
tem. A három legfontosabb rövid távon a jelen-
legi épület felújítása, az eszközpark megterem-
tése és az infrastruktúra fejlesztése. Szerencsére
mindhárom hamarosan megvalósul.
– Miben másabb a Tokaj-Hegyalja Egyetem
a többi felsőoktatási intézménytől és itt a
kérdés nem feltétlenül a képzésekre irányul.
– Röviden és tömören összefoglalva úgy hiszem
nálunk hatványozottan jelen van a családias
légkör. Azok a hallgatók, akik idejönnek egy
nagy család részei lesznek és ebben a közös-
ségben tulajdonképpen a szaktól függetlenül
akár szőlész-borász mérnök, akár pedagógus
lesz, ugyanazt a fajta habitust, azt a közösségi
szeretetet kapja és viszi majd tovább a munka-
erő piacra, amit itt megtapasztalt. Nekünk nem
célunk a nagy egyetemek hallgatói létszámával
versengeni. Továbbá kevés olyan borvidék van
a világon, melynek egyúttal igazán mély okta-
tási hagyománya és egyeteme egyszerre van.
Örömmel tudatom, hogy szülővárosom, Sáros-
patak immár ezekkel is büszkélkedhet.
– Mik a tervei az elkövetkező 3-5 évben?
– A véleményem és a hallgatók visszajelzései
alapján már most is egy rendkívül jó tanári gár-
dával rendelkezünk. Ez azért nagyon fontos,
hogy kollégáimmal meghatározhassuk „helyün-
ket” a négy nagy közeli felsőoktatási intéz-
ményhez és annak a felvevőpiacához. A hoz-
zánk legközelebb esők: az egri, miskolci, nyír-
egyházi és a debreceni. Ezek az egyetemek több
tízezres hallgatói létszámmal büszkélkedhetnek.
Nekünk az a küldetésünk, hogy ezek között az
iskolák között megtaláljuk azokat a képzéseket,
amikben erősek lehetünk. Ilyen elsősorban a
szőlész-borász képzés és a tanító alapszak. Én
minden jövőbeli hallgatót arra bíztatok, hogy
látogasson el hozzánk a meghirdetett nyílt na-
pokon, és találja meg nálunk, a Tokaj-Hegyalja
Egyetemen a számára legszimpatikusabb kép-
zést. N.I.

A SZŐLÉSZ-BORÁSZ SZAKMA
JÖVŐBELI FELLEGVÁRA

A sárospatakiak régi álma valósult meg 2021. augusztus 1-jén, amikor is mint az
1857-ben létrejött tanítóképző mai jogutódja, önállósult a város szívében a To-
kaj-Hegyalja Egyetem. Prof. Dr. Bolvári-Takács Gábor (fotónkon), egyetemi tanár
az alábbi interjú alkalmával szerkesztőségünknek elmondta, a cél a neveléstör-
téneti hagyományokra építve az oktatás színvonalának emelése, a térség kultu-
rális, tudományos, turisztikai és gazdasági vonzerejének erősítése. Az egyetem
rektora november 12-én találkozott Nyiri Tiborral, Szerencs város polgármeste-
rével, hogy az együttműködés lehetőségeit megvitassák. A kölcsönös tájékozta-
táson túl megállapodtak abban, hogy a jövőben bővítik a hivatalos kapcsolatokat,
továbbá abban is egyetértés született, hogy szerkesztőségünk a városi újságban
időnként népszerűsíteni fogja az egyetem képzéseit. Írásunkban Prof. dr. Bolvá-
ri-Takács Gábor a Tokaj-Hegyalja Egyetem megbízott rektorával beszélgettem.



AKTUÁLIS SZERENCSI hírekhírek 5

Hivatalosan is átadásra került november 4-én a
tokaji borvidék egyik legfontosabb keresztező-
désében épült körforgalom, ami kényelmesebb
és biztonságosabb elérhetőség biztosít Sátoral-
jaújhely, Tarcal és Szerencs irányába. A beruházás
keretében a 37. számú főút teljes pályaszerkeze-
tét kicserélték Szerencs irányába 230, Sátoralja-
újhely irányába 160, illetve a 38. számú főúton
Tarcal irányába 115 méter hosszan, továbbá Sár-
ga Borház étterem felé 80 méter hosszan. A kör-
forgalmat energiatakarékos közvilágítás világítja
meg, és megújult a közelben található tengely-
súlymérő állomás is. A beruházás tavasszal a te-
reprendezéssel kezdődött, nyáron már az épít-

kezést végezték, a főutak forgalmának biztosí-
tása és állandó fenntartása mellett. Az átadáson
Koncz Zsófia, a térség országgyűlési képviselője
elmondta: közel egy évvel ezelőtt jelentették be,
hogy Gesztely és Szerencs közötti 19 kilométeres
szakaszt 2×2 sávra bővítik továbbá, hogy a tar-
cali elágazásnál egy új körforgalom épül. A kép-
viselő kiemelte, hogy szeptemberben már lehe-
tett közlekedni a körforgalomban, így nem volt
fennakadás a szüreti munkában. Hozzátette: ez
az első olyan „okos” körforgalom az egész or-
szágban, amelynél a közvilágítás energiatakaré-
kosan működik. Koncz Zsófia azt is elmondta,
hogy az utak állagának javítása a településeknek

segítenek, Borsod-Abaúj-Zemplén megyében
pedig további jelentős infrastrukturális beruhá-
zások valósulnak meg. Palkovics László, innová-
ciós és technológiai miniszter beszédében hang-
súlyozta: a kormány több programban, jelentős
részben hazai forrásból támogatja az utak felújí-
tását. az elmúlt évtizedben közel 6000 kilomé-
ternyi útszakaszt újítottak fel 755 milliárd forint-
ból. A miniszter elmondta, hogy 2025-re minden
megyei jogú városba és tizenegy határállomásig
gyorsforgalmi úton lehet eljutni. Nyul Zoltán, a
Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. (NIF) beru-
házási vezérigazgató-helyettese kiemelte: a köz-
lekedők már zavartalanul használhatják a körfor-
galmat, azonban a jövő év elejéig a körforgalom
környezetében lehet még munkálatokra számí-
tani. A vezérigazgató-helyettes említette az ön-
tözővezeték kiváltását, illetve annak a vegyes
használatú útnak a befejezését, amely a Nyíregy-
háza felől érkező kerékpáros forgalmat is át tudja
majd vezetni. Kiemelte, hogy az út megépülésé-
vel a mezőgazdasági gépek nem terhelik majd a
főút forgalmát. A vezérigazgató-helyettes el-
mondta, hogy folyamatban van a 37-es út négy-
sávosra bővítése, azt tervezik, hogy jövő év első
negyedévében már átterelik a forgalmat az új pá-
lyára és megkezdik a régi út átépítését is. Arról
is beszámolt, hogy tokaji kerékpáros körnél is jól
haladnak a kivitelezési munkálatok, és jövőre el
is készül, valamint, hogy még idén befejeződnek
a tokaji Tisza-híd felújítási munkái is.

A körforgalomnak köszönhetően biztonságosabbá vált a közlekedés.

ÁTADTÁK A TARCALI „OKOS” 
KÖRFORGALMAT

A Magyar Közút Nonprofit Zrt. beruházásában, a Ma-
gyar Falu Program keretében összesen 2,4 milliárd fo-
rintból újult 22,4 kilométernyi rész a 3621-es Tokaj-
Taktaharkány, és a 3622-es Szerencs-Prügy összekötő
utakon. A Prügyön megtartott november 4-ei sajtó-
tájékoztatón Palkovics László, innovációs és techno-
lógiai miniszter elmondta: „a közlekedési hálózatok
bővítését kiemelt feladatának tekinti a kormány. A
térség turisztikai és gazdasági erősítéséhez nem ele-
gendő csupán a főutakat korszerűsíteni, az alsóbb-
rendű főként a falvakat összekötő utakat is moder-
nizálni kell” – mondta a miniszter. Hozzátette: a kor-
mány 2010 óta korábban sosem látott nagyságrendű
fejlesztéseket hajt végre a hazai közutakon, az Inno-
vációs és Technológiai Minisztérium alapvető szán-
déka a közlekedésfejlesztési beruházásokkal, hogy
segítsenek megalapozni az érintett térségek, telepü-
lések gazdasági fejlődését. Koncz Zsófia, a térség or-
szággyűlési képviselője beszédében a beruházást
méltatta, majd elmondta, hogy 2022-ben megkezdik
a Taktaharkány-Taktakenéz szakasz modernizálását.

HUSZONKÉT KILOMÉTERNYI ÚT ÚJULT MEG

Balról jobbra: Szilvai József Attila, a Magyar Közút Nonprofit Zrt. vezérigazgatója, Palkovics
László innovációs és technológiai miniszter, Koncz Zsófia, a térség fideszes országgyűlési kép-
viselője és Csehely Richárd polgármester az átadáson.



November első heteiben megkezdődött a
Városi Tanuszodával szemben a parkolók ki-
alakítása. A területen már korábban is par-
koltak járművek, azonban beton hiányában

gyakran sárdagonya fogadta az intézmény
szolgáltatásait igénybe vevő gépkocsikat.
Szerencs Város Önkormányzata korábban
már tájékoztatásul közölte, hogy amint be-

fejezték az Ondi út csapadékvíz-elvezető
rendszerét, a kerékpárutat és a Magyar utca
felújítását akkor megkezdik az uszodával
szembeni parkolók kialakítását. A műszaki
előkészítést követően a Szerencsi Városgaz-
da Non-profit Kft. a közmunkaprogram ke-
retében végzi el a kivitelezést, a speciális
szakmunkát igénylő feladatokhoz pedig erre
a célra alkalmazott gépeket bérelnek. Nyiri
Tibor, Szerencs város polgármestere érdek-
lődésünkre elmondta, hogy a munkálatok
még ebben az évben befejeződnek. „Sürge-
tett minket az idő, ugyanis az év vége felé
leállnak az aszfaltkezelő üzemek, így előfor-
dulhatott volna, hogy csak jövő tavasszal te-
rítették volna a burkolatot” – mondta a pol-
gármester. Ettől azonban már nem kell tar-
tani, ugyanis a kellő mennyiségű előre meg-
rendelt aszfalt időben megérkezett. Az ön-
kormányzat tervei szerint 15 db várakozóhe-
lyet alakítanak ki a személygépjárműveknek,
amivel együtt az elmúlt kettő esztendőben
kettőszázzal bővült a parkolók száma Sze-
rencsen.

hírekhírek VÁROSKÉP6 SZERENCSI

ÚJABB PARKOLÓK ÉPÜLNEK

Mostantól kibetonozott és szegéllyel körbekerített parkolók a személygépkocsikat.

A Szerencsi Rendőrkapitányság főépülete tel-
jesen megújul külsőleg. A munkálatok már ja-
vában elkezdődtek, látványosan épül-szépül
az ingatlan. Aki gyakran jár a Bekecsi út azon
részén az már észrevehette, hogy a Szerencsi
Rendőrkapitányság főépületét körbeállvá-
nyozták, a homlokzaton folyamatos dolgoz-
nak a szakemberek. Keresztesi János, a Sze-
rencsi Rendőrkapitányság vezetője érdeklődé-
sünkre elmondta, hogy az épület az elmúlt
évszázad első felében épült. „Az eddig eltelt
időszakban kisebb-nagyobb átalakítások tör-
téntek, viszont az elmúlt évtizedekben jelen-
tősebb felújítási munkát nem végeztünk az in-
gatlanon. Most egy energetikai korszerűsítés
keretében az épület külső hőszigetelést kap,
cseréljük a nyílászárókat, korszerűsítjük a fű-
tés és az elektromos rendszert is” – mondta
el érdeklődésünkre Keresztesi János. A felújí-
tásra november 18-án Nyiri Tibor, Szerencs vá-
ros polgármestere is ellátogatott. A város első
embere elmondta, hogy az önkormányzat jó
kapcsolatot ápol a helyi rendőrséggel. Nyiri Ti-
bor arra is kitért, hogy ez a pályázat jelenleg
az energetikai korszerűsítést szolgálja, tehát
nem tartalmazza a belső felújítást, festést,
bútorok, berendezések cseréjét, azonban a jö-
vőben az önkormányzat igyekszik majd meg-

találni azokat a pénzügyi forrásokat, amikkel
segíteni tudja a rendőrkapitányság belső esz-
közparkjának a modernizálását. A korábban
jobb napokat is látott főépület az elmúlt év-
század első felében egy épületkomplexum ré-
szeként építették. A területen sokáig a határ-

őrség kiképzőbázist működtetett. A területen
erre a célra lőteret és laktanyát is kialakítot-
tak. Idővel ide költözött át a Szerencsi Rend-
őrkapitányság, aminek a székhelye korábban
az „R-épülettel” (Rákóczi út 99.) szemben volt
megtalálható.

MEGÚJUL A SZERENCSI
RENDŐRKAPITÁNYSÁG

Energetikai korszerűsítés keretében többek között az épület külső hőszigetelést is kap.
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A földel tették egyenlővé azt a nyolcvan négyzetméteres használaton
kívüli családi házat, amiben elsőként még október 22-én tűzeset kelet-
kezett. Az ingatlan azóta többször is kigyulladt, a tetőszerkezet is sú-
lyosa megrongálódott. A házba egy szerencsi lakcímmel nem rendelkező
hajléktalan „költözött be” és okozta a tűzeseteket. Az ott tartózkodása
alatt jelentős mennyiségű hulladék halmozódott fel, s valószínűleg ez
is közrejátszott, hogy lángok csaptak fel. Nyiri Tibor, Szerencs város pol-
gármestere érdeklődésünkre elmondta az önkormányzat, a rendőrség-
gel és a mentőkkel közösen, többször is megpróbált segíteni a hajlék-
talannak, ám ő azt folyamatosan elutasította. „Sajnos sikertelen volt
minden próbálkozásunk, az illető agresszívan viselkedett és semmilyen
együttműködésre sem volt hajlandó” – mondta a polgármester. Az il-
letőt a rendőrség augusztus 11-én – még az első tűzeset előtt –, elszál-
líttatta egy hajléktalan szállóra, azonban rövid időn belül már újra Sze-
rencsen volt és ismételten birtokba vette az ingatlant. A legutolsó al-
kalommal – a tűzesetek után – a jegyző megkeresésére az illetőt a men-
tők a miskolci ügyeletre szállították kivizsgálásra, azonban információink
szerint – rossz egészségügyi állapota ellenére is – onnan rövidesen ön-
kényesen távozott. Jelenleg ismeretlen helyen tartózkodik. A város jegy-
zője már az első tűzesetet követően is tájékoztatta a Szerencsi Rendőr-
kapitányság vezetőjét, amelyben kérte a hatóság együttműködését, hi-
szen a hajléktalan veszélyeztette a saját és szomszédos épületekben la-
kók testi épségét. A polgármester november 4-én, a délelőtti órákban,
a helyszínen személyesen is találkozott Rácsok Andrással a Tiszáninneni

Református Egyházkerület (TIREK) püspöki titkárával. Az épület ugyanis
a TIREK tulajdonában van. A bejáráson akkor elhangzott, hogy a ház el-
bontását követen református óvodát építenek a területen. Az engedé-
lyeket már megkapták és a törmelékek eltakarítása után még az idén
megkezdik a kivitelezést, hogy a tervek szerint legkésőbb 2022. decem-
ber 31-ig elkészüljön az óvoda.

BONTJÁK AZ ÉPÜLETET 
ÉS ÉPÍTIK AZ ÓVODÁT

A korábban többször is kigyulladt épület helyén épül fel a református
óvoda. 

A Szerencsi Hírek korábban már többször beszámolt arról, hogy megújul
a Jókai úton található I. számú háziorvosi rendelő. A felújításokkal pár-
huzamosan Szerencs Város Önkormányzata megvásárolta a rendelő mö-
götti ingatlant, hogy ott a Szerencsi Többcélú Kistérségi Társulás kere-
tében működő házi segítségnyújtás és támogató szolgálat munkatársa-
inak megteremtse a szükséges infrastruktúrát. A tavalyi esztendőben a

Tiszáninneni Református Egyházkerület (TIREK) átvette a Szerencsi Idő-
sek Otthona fenntartását. A TIREK igényt tartott az idősek otthona mel-
lett található kisebb ingatlanokra is, ezért a szociális alapellátásban dol-
gozóknak új helyszínt kellett biztosítani – tájékoztatott érdeklődésünkre
Szerencs város polgármestere. Nyiri Tibor közölte, hogy az orvosi ren-
delő korszerűsítésével egyidőben látott hozzá a kivitelező cég mögötte
található ingatlan felújításához is. Megtörtént a tetőjavítás, a belső terek
vakolása, festése, az épület hőszigetelése tovább az irodák, mosdók,
raktárak kialakítása amire önerőből tíz millió forintot biztosított a város”
– nyilatkozta a polgármester. A bútorokat és az egyéb használati tárgyak
folyamatosan érkeznek, azonban a napi feladatokat már az új épületből
látják el a dolgozók, akiknek a munkája rendkívül fontos, ugyanis a tár-
sulás 17 településén közel negyvenezer ember él, az idősek és fogya-
tékkal élők száma pedig évről-évre emelkedik. – A rászorultakról tör-
ténő állami gondoskodás nem csupán kötelesség, hanem felelősség is,
éppen ezért a közelmúltban kilencmillió forintért egy új buszt is vásá-
roltunk a szolgálatnak – hangsúlyozta a polgármester. Az átadott gép-
jármű újszerű állapotban van, megbízható műszaki állapota garancia ar-
ra, hogy a támogató szolgálat továbbra is magas szinten tudja ellátni a
feladatát. A belvárosban kialakított iroda munkaidőben változatlanul a
47/777-052-es telefonszámon hívható. Az orvosi rendelő kivitelezése is
ütemterv szerint halad, a külső felújítások többségével már végzett a
vállalkozó, jelenleg a belső terekben dolgoznak, a 2021. december 31-i
határidőre itt is befejeződik a felújítás és újabb középület szépül meg a
belvárosban.

ÚJ HELYRE KÖLTÖZÖTT A SZOCIÁLIS
SZOLGÁLAT

Az új irodának köszönhetően modern környezetben dolgozhatnak a szo-
ciális dolgozók.



A 37-es főút az ötvenes években épült, elkerülve
a várost és további településeket. Megépítésé-
nek okára két történetet mesélnek Hegyalján, az
egyik szerint azért készült, hogy a szovjet tankok
hamarabb el tudják érni az ország közepét, a má-
sik szerint Rákosi elvtárs akart gyorsabban eljutni
valamelyik zempléni nyaralójába. Ez a főút volt
talán az ország első „települést elkerülő útja”,
ami akár jelentheti az egyetlen jól használható
helyi maradványát a kommunizmusnak nevezett
emberkísérletnek. De a korszakra jellemzően ez
sem azért épült, hogy az itt élőknek jobb legyen,
hanem egy „magasztosabb” cél érdekében. Sze-
rencsen a főutcai épületek több évszázadon ke-
resztül kisebb tornácos házak voltak, úgynevezett
hosszúházak, más néven parasztházak, melyek
között az udvarokba be lehetett látni. De a főut-
ca ezen szakasza az 1867-es katonai térképen
még üres telekvégeket jelez, épületek nélkül.
Csak az 1900-as év körüli egy-két évtized fejlő-
désének hozományaként alakult ki a Rákóczi ut-
ca mai képe, az 1909-es „birtokvázlaton” már
kisvárosi hangulatban állnak az egymáshoz tűz-
fallal csatlakozó kereskedőházak, üzletek. Micso-
da óriási gazdasági fellendülés lehetett az első
világháború előtti időszakban, amikor 20-30 év
alatt felépült, vagy lecserélődött szinte a teljes
Rákóczi utcai épületállomány, és elnyerte mai ar-
culatát a város. A ma is használt emeletes közé-
pületek is ebből az időszakból származnak, pél-
dául a járásbíróság, az egykori postakocsi állo-
más, az általános iskola, az egykori szálloda a
körforgalomnál, a volt cukorraktár (ma turisztikai
központ), a vasútállomás. A főutcai épületek ut-
cafrontját kitöltik a bolthelyiségek, legtöbbször
csak egy keskeny személybejárat szakítja meg

ezt a homlokzat egyik végén, ezek keresztül lehet
bejutni az udvarba, ahol az épület hátsó szárnya-
iban lakások, tárolók találhatók. Nem volt szük-
ség szélesebb dufartra (azaz kocsibehajtóra, ka-
pualjra), mert a hátsó utcákból be tudtak menni
általában a telkekre. Az utóbbi évtizedekben „R”-
épületnek nevezett főutcai polgárház hangulatú
épület, mely az egykori Szt. Antal patika mellett
található a Geisenheim tér közelében, hasonló,
de mégis alapvetően eltér az utcaképet megha-
tározó kereskedőházaktól. Gyalogos bejárója, du-
fartja a hosszú homlokzat közepén van, és soha-
sem voltak benne boltok, mindig is elegáns
nagypolgári lakásoknak kinéző megjelenése volt.
Feltehetően eredetileg iskolának épült két tan-
teremmel és tanári lakással, melyek a bejáróból
nyíltak, ugyanis a hatvanas években az Úttörő-
házban (a volt katolikus iskolában) kialakított
tantermekben tanuló gyerekek délután ebbe az
épületbe mentek át napközibe, mondván: – Me-
gyünk a fiúiskolába. Eredetileg ugyanis a mai Bo-
lyai János Általános Katolikus Iskola földszintes
épület volt, és az lehetett a leányiskola. Az épület
tetejének kialakítása hasonlóan egyszerű mint a
szomszédos házaké, de az udvar felől nincsenek
hátsó szárnyak, helyettük egy hosszú és szépen
díszített faoszlopos tornác húzódik az épület
mentén, mely talán nosztalgia is lehetett a ko-
rábban a környéken álló tornácos parasztházak
iránt, de elsősorban azért, mert az ilyen tornácok,
verandák mindig is nagyon hasznosak voltak, hi-
szen esőtől, naptól védetten lehetett eljutni a
hátsó bejáratokhoz, és a gyerekek külső tevé-
kenységét, játékát is szolgálta. Érdemes a rész-
leteket is megfigyelni az épületen. Az utcáról nyí-
ló kapu középső helyzete és az homlokzat díszí-
tése, felosztása is a századfordulós eleganciára
utal. A hosszú homlokzat két végén előreugró
falszakaszok vannak (un. rizalitok), melyek sar-
kait faragott köveket utánzó un. kváderezések
láthatók. Az ablakok téglalap alakúak, kivéve az
említett rizalitoknál, ahol félköríves felső záródá-
súak, az ablakkeretezések díszes, klasszikus va-
kolatmintákat mutatnak. A nyíláskeretek kialakí-

tása, a vakolatból formált timpanonok és íves
párkányok, a fejezetekkel ellátott oszlopocskák
mind az egykori görög-római antik építészeten
alapuló reneszánsz és klasszicista stílust idézi, va-
gyis az azokból kifejlődött XIX. század végi ek-
lektikát mutatja nagyon magas színvonalon. Az
ablakok és az eresz alatt profilos párkányok fut-
nak végig a teljes homlokzaton, a szépen fara-
gott szerencsi kőből készült lábazat felett priz-
más mintákat láthatunk enyhén kiemelkedő ke-
retekben. A homlokzati falfelület szinte minden
része a történeti építészeti formák elemeivel dí-
szített, mégsem válik az összkép túlzsúfolttá, ha-
nem harmonikus, arányos és egységes. A jelenleg
befejezéséhez közeledő felújítás igényes kivite-
lezéssel tette rendbe az épület belsejét és hom-
lokzatait, már csak kisebb munkák vannak hátra
a belső területeken és az udvari oldalon. Érdemes
megemlíteni az építőket, Pálházai Tamást és csa-
patát, akik a mindig szűkös beruházási összegből
próbálták a legtöbbet kihozni. Remélhetőleg a
fatornác díszes faragványai is visszakerülnek a
helyükre. Sajnos az utcai ablakoknál az vízszintes
osztások nem az eredeti helyre kerültek, úgy lát-
szik az asztalos nem tudja használni a colstokot.
A Fiúiskola, az „R”-épület új nevet keres, egy is-
mét fejlődésnek indult világhoz illő elnevezést.
Egy letűnt kor szép és igényes épületeként érde-
mes a megbecsülésre, bánjunk vele úgy, mint a
nagyszülőktől örökölt antik kredencre, melyet az
újabb generációk kisgyermekei harmincévente
kissé elhasználnak, összekarcolnak, letépik az aj-
taját, mégis mindig felújítjuk, hiszen az ősök em-
lékét jelenti, és a legszebb darabja a lakásnak. Ez
a ház is az egyik legszebb antik épülete a város-
nak nevezett tágabb lakásunknak, becsüljük és
védjük meg a következő évtizedekben is. És hon-
nan van az „R”-épület elnevezés? Nos, nagyon
egyszerű: a szakmunkás iskola használta néhány
évig varroda, fodrász és egyéb műhelynek, s a
több épületből álló létesítménynél meg kellett
nevezni az egyes oktatási helyszíneket. Az „R”
talán Rákóczi?

Salamin Ferenc

A fiatalabbak közül sokan talán nem is
hallották, hogy a régi Miskolc-Sátoralja-
újhely útvonal Szerencs főutcája, a Rá-
kóczi út volt, hiszen a települések min-
dig az utak mellé telepedtek le, kihasz-
nálva az akkor még gyér forgalom elő-
nyeit is. Valahol a templomok környé-
kén lehettek a postakocsi állomások, a
„váltott lovakkal” utazás istállói, a rak-
tározásra alkalmas csűrök, és a vásá-
roknak helyet adó teresedések.
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„ERRÉPÜLET” FIÚISKOLA

A jobb napokat is látott épület hosszú idő után végre megújul.

Fotó: Salamin Ferenc



– Mit lehet tudni Önről?
– Miskolcon születtem 1956-ban. Szüleimnek
köszönhetően boldog gyermekkorom volt.
Édesanyám szépírást oktatott az egyik helyi is-
kolában, édesapám pedig a Diósgyőri Gépgyár-
ban (DIGÉP) volt pénzügyi vezető. Szülőváro-
somban jártam általános és közgazdasági szak-
középiskolába, majd a sikeres érettségi után
1974-ben megkezdtem felsőoktatási tanulmá-
nyaimat pénzügy és számvitel szakon. Három
év képzés után 1977-ben kaptam kézhez a dip-
lomámat. A főiskola után rövid időre az Állami
Fejlesztési Bank-nál dolgoztam, majd hamaro-
san bevonultam katonának. Szerencsére a hon-
védségnél is azzal foglalkoztam, amihez értek.
Szűkös 16 hónapon át pénzügyi területen tevé-
kenykedtem, egyfajta belső ellenőr voltam. A
leszerelés után 1987-ben jelentkeztem a pénz-
ügyminisztérium által meghirdetett hároméves
könyvvizsgálói képzésre. Rendkívül sok tanulást
és gyakorlatot követeltek, ám végül sikeresen
elvégeztem a kurzust. Abban az időben még új-
donságnak számított ez a szakma, nem is na-
gyon akadt sok munka. Szerencsésnek mond-
hatom magam, mert még 1990-ben megkap-
tam az első állandó könyvvizsgálói megbízást
a Miskolci Ingatlangazdálkodó Zrt-től. Azóta
számos cégnek, önkormányzatnak, sőt még
külföldi vállalatoknak is dolgoztam.

– Mi a feladata a könyvvizsgálónak?
– Rendkívül szerteágazó a hivatás, de röviden
összefoglalva: a könyvvizsgáló jelenlétével se-
gíti a helyes jogkövetésben a vállalkozókat vagy
állami intézményeket. Egyfajta külső és függet-
len szakember, aki tudásával először feltérké-
pezi az adott vállalkozást intézményt, felhívja
a vezetők figyelmét a hiányosságokra és meg-
oldásokat kínál azokra. Véleményezi a támoga-
tásokat, a beruházásokat, segít a hitelfelvétel-
nél és a vagyonértékesítésnél, sőt akár monito-
rozni is tudja más cégek működését. Ez a gya-
korlatban viszont nem egy-két napot jelent, a
könyvvizsgálónak folyamatosan jelen kell lenni
az adott vállalkozás, intézmény életében, hogy
átlássa annak működését. Fontos egyfajta köl-
csönös bizalmi kapcsolat kialakítása a vezető
és a könyvvizsgáló között, aki szinte mindenre
rálát, mondhatnám úgy is, hogy nincs előtte ti-
tok. Több évtizedes szakmai tapasztalataim

alapján elmondhatom, hogy elvétve előfordult
az őszinteség hiánya, de nem ez a jellemző. A
megbízónak ugyanis egyszerűen nem áll érde-
kében, hogy ne bízzon meg a könyvvizsgáló-
ban.

– Hogyan került kapcsolatba Szerencs Vá-
ros Önkormányzatával?
– Azt mindenekelőtt tudni kell, hogy 2016-ig
törvény kötelezte az önkormányzatokat arra,
hogy könyvvizsgálókat alkalmazzanak. Jelen
pillanatban ez már nem előírás, de a gondos
önkormányzatok igénylik ezt a szolgáltatást.
Szerencsés helyzetben vagyok, ugyanis mun-
kám során sok embert megismerhettem. Nyiri
Tibor polgármesterhez egyik kollégám ajánlott
be. A személyes beszélgetést követően a pol-
gármester arra a következtetésre jutott, hogy
szakmai tudásommal segíteni tudom a város
érdekeinek hatékonyabb érvényesülését. Nem
az a célom és feladatom, hogy a vizsgálataim
során feltárt hibákat, hiányosságokat személy-
hez kössem, hanem az, hogy azok megszünte-
tésében közreműködjem. Kiemelt feladataim
közé tartozik a képviselő-testület elé kerülő be-
számoló és zárszámadás véleményezése is, és
minden olyan pénzügyi természetű ügy, amely-
ben igénylik véleményemet. Megbízásom hatá-
rozott időre, 2024-ig szól. Nagy körültekintésre
utal, hogy Szerencs Város Önkormányzata an-
nak ellenére, hogy már nem kötelező a könyv-
vizsgálat, igényt tart erre a szolgáltatásra.

– Miért van ez így?
– A könyvvizsgálókkal és munkájukkal szembe-
ni bizalom erősödőben van, megbízóink a kö-
telező jellegen túl számos előnyt is élveznek
munkánkból. Rendkívül összetett és változó a
jogi- pénzügyi környezet. Ebben eligazodni nem
könnyű, ezt megbízóink is tudják és egyre job-
ban osztják meg problémáikat, nehézségeiket
a könyvvizsgálókkal, amelyek megoldásában
igénylik a közreműködésünket.

– Hogyan érvényesül a tanácsadás a min-
dennapokban?
–A jogszabályi ismereteken túl nagyon sok
szakmai állásfoglalást is megismerünk, igyek-
szünk követni a változó világ kihívásait. Meg-
bízóink felé következtetéseinket, véleményün-

ket írásos vagy személyes konzultáció révén kö-
zöljük. Én az utóbbit preferálom jobban, mert
ilyenkor rögtön tudok válaszolni a felmerülő
kérdésekre is. Azonban fontos megjegyeznem,
hogy ezek tanácsok, észrevételek, vélemények
és nem kötelezhetek senkit a végrehajtásukra.
De azt tisztán látni kell, hogy egy ilyen munká-
ban mindkét fél érdeke azonos, ezért is haté-
kony az együttműködés.

– Mennyire nehéz lépést tartani a folyama-
tosan változó törvényekkel, jogszabályi
környezettel?
– Nagy kihívást jelent. Amikor elvégeztem ezt
a képzést még nem volt ennyire szerteágazó és
gyakran változó jogszabály. A 2000-es években
Magyarországon is megjelentek azok a stan-
dardok, amelyeket az Európai Unióban akkori-
ban már alkalmaztak. Ez nagyságrendekkel ki-
bővítette a könyvvizsgálók feladatait. A folya-
matosan változó jogszabályokat, törvényeket,
piacgazdaságot napi szinten figyelemmel kell
kísérnem.

– Mi a hobbija?
– A munkám révén sajnos kevés szabadidővel
rendelkezem. Korábban a hobbikertemben se-
rénykedtem, de hamar rá kellett jönnöm, hogy
egyszerűen nem tudok elegendő időt fordítani
a növényekre, ezért a kertészkedést hamar fel-
adtam. Szeretek utazni, más kultúrákat megis-
merni, azonban a koronavírus-járvány miatt az
utóbbi időben erre nem volt sok lehetőségem.
Van egy tizenegy és egy közel hároméves uno-
kám, akikkel a közösen eltöltött idő számomra
felbecsülhetetlen.

N.I.

Szerencs Város Önkormányzatának képviselő-testülete a szeptember 30-ai ülésen
arról döntött, hogy a könyvvizsgálói feladatokat 2024-ig Iglai Szabolcs (fotónkon)
látja el, aki 2017 óta a Magyar Könyvvizsgálói Kamara B.-A.-Z. Megyei Szerveze-
tének az elnöke. Iglai Szabolcs nagy szakértelemmel és kiterjedt kapcsolati hálóval
rendelkezik, ami Szerencs érdekeit is szolgálja. Vele beszélgettem.
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Manapság a nyelvtudás már nem csupán egy hasznos többlet ismeret,
hanem egyre inkább egyfajta alapszükséglet. Az emberek számára ki-
nyílt a világ, utaznak, külföldön dolgoznak, így a használható nyelvtudás
egyre inkább elengedhetetlen azok számára, akik a jövőben boldogulni
szeretnének. A magyar felsőoktatásban diplomát sem kaphat – kivéve
a koronvírus-járvány alatt – az a végzős egyetemista, aki nem rendel-
kezik nyelvvizsgával, ugyanígy egyre több munkahely is alapkövetel-
ményként kéri nyelvtudást. A Bocskai István Katolikus Gimnázium és
Technikum vezetősége örömmel közölte szerkesztőségünkkel a hírt, mi-

szerint az iskola a DExam helyi nyelvvizsgahelyévé vált. Az első bocskais
nyelvvizsgára tizenketten jelentkeztek, közölük ketten csak szóbelire, a
többiek komplex vizsgára érkeztek, azaz szóban és írásban is számot
kellett adniuk tudásukról. Az elmúlt hetekben megküldött eredmények
szerint mindannyian teljesítették a szükséges minimum 60%-ot, így ha-
marosan megkapják a nyelvvizsga-bizonyítványukat. „A DExam közép-
fokú nyelvvizsgát október 16-án írtam meg a Bocskai István Katolikus
Gimnázium és Technikumban, ahonnan jó élményekkel és eredmények-
kel távoztam. Nagyon szeretem az angol nyelvet, így szívesen készültem
és tanultam rá. A vizsgával járó izgalmakat nagyban csökkentette, hogy
ismert környezetben, az iskolában mutathattam meg tudásomat. Örülök,
hogy éltem a lehetőséggel, és így egy sikeres nyelvvizsgát tudhatok ma-
gaménak” – mondta Takács Jázmin Tiara, az iskola diákja. A vizsgahely
megalakulásával a gimnázium elsődleges célja, hogy segítse az oda járó
diákokat a bizonyítvány megszerzésében. Ehhez nagyban hozzájárul az
ismerős környezet és a helyi adottságok. Természetesen a vizsgahely
kapuja nem csak az oda járó tanulók előtt van nyitva, bárki élhet a le-
hetőséggel – tájékoztatták szerkesztőségünket a szerencsi DExam vizs-
gahely vizsgáztatói. A DExam, a Debreceni Egyetem akkreditált nyelv-
vizsgája idén októbertől már letehető volt a gimnáziumban is. Az angol
nyelvtudást mérő rendszer az első alkalommal még csak középfokon
mérte a jelentkezők tudását, de terveink szerint a későbbiekben már
alap- és felsőfokon is várjuk az érdeklődőket. A DExam kifejezetten vizs-
gázóbarát lehetőséget nyújt azoknak, akik szeretnék megmérettetni tu-
dásukat, hiszen több módon is igyekszik minimalizálni a vizsgahelyzetből
adódó stresszt. Így például a jelentkezők a feladatok megoldása során
választhatnak a beállításukhoz közelebb álló humán- vagy reál modul
közül, a szóbeli részhez kijelölhetik a vizsgapartnerüket, és a megmé-
rettetés során több ponton is használhatnak szótárt.

A továbbtanuláshoz és a karrierhez már elengedhetetlen egy idegen
nyelv ismerete.

NYELVI VIZSGAHELLYEL BŐVÜLT 
A GIMNÁZIUM

A szerencsi Bocskai István Katolikus Gimnázium és Technikum diákjai ra-
gyogó eredményekkel gazdagodtak a közelmúltban megrendezésre került
két megyei idegen nyelvű versenyen. A Jedlik Ányos Tudományos Isme-
retterjesztő Társaság Megyei Idegen Nyelvű megmérettetésen nemcsak
angol, hanem olasz nyelven is készültek lelkes diákok. Jurák Józsefné, fel-
készítő tanár szerkesztőségünknek elmondta: egy szabadon választott
verset kellett előadniuk, amire összesen egy percet kaptak a résztvevők.
A szerelem, a barátság, a természet, a család, a nyár, a zene témák tár-
házából választottak a tanulók. „Több hetes gyakorlás, a kiejtés csiszolása,
az intonáció (hanglejtés) pontosítása előzte meg az éles küzdelmet” – tá-
jékoztatott a felkészítő pedagógus. A Jedlik Ányos Tudományos Ismeret-
terjesztő Társaság Megyei Idegen Nyelvű Online Szavalóverseny döntősei,
angol nyelvből: 2. hely: Takács Viktória 9/A; 3. hely: Fazekas Bence Aurél
10/A; 4. hely: Osvay-Szabó Blanka 10/A, Paksi Dorina 10/A, Plaszkó Kamilla
10/A, Gulyás Levente 9/A; 5. hely: Bereczki Abigél 10/A, Béres Vivien 10/A,
Galyas Dorka 10/A; 6. hely: Czipa Dorina 10/A, Marsi Benjámin Márk 10/A,
Osvay-Szabó Bernadett 10/A, Udvari Laura 10/A; 7. hely: Takács Jázmin Ti-
ara 10/A osztályos tanuló. Olasz nyelvből az alábbi helyezések születtek:
3. hely: Paksi Dorina 10/A; 4. hely Bereczki Abigél 10/A, Béres Vivien 10/A;
5. hely: Galyas Dorka 10/A, Osvay-Szabó Bernadett 10/A; 6. hely Osvay-
Szabó Blanka 10/A, Plaszkó Kamilla 10/A, Takács Jázmin Tiara 10/A osztá-
lyos tanuló. A másik Dr. Gárdus János Megyei Idegen Nyelvű versenyen a
diákoknak ötven pontos írásbeli feladatsort kellett megoldaniuk angol

nyelven. A Diósgyőri Gimnáziumban megtartott megmérettetésen a diá-
kok tudását a különböző olvasásértő feladatokkal tesztelték a szervezők.
Jurák Józsefné, felkészítő tanár rendkívül büszke tanítványaira. „A jó nyelvi
alapokkal rendelkező és szorgalmas diákok ezen a megmérettetésen is
az élre törtek így bejutottak a döntőbe” – mondta. A XII. Dr. Gárdus János
Megyei Idegen Nyelvű angol verseny döntőbe jutott diákok: 2. hely: Faze-
kas Anna Inez 10/H, Takács Jázmin Tiara 10/A; 3. hely: Szikszai Johanna
10/H; 4. hely: Fazekas Bence Aurél 10/A, 5. hely: Marsi Benjámin Márk 10/A,
Sarudi Kristóf 10/A; 7. hely: Géczi Lili Anna 10/A.

A bocskais diákok kitűnően szerepeltek a versenyeken. (Fotó: magánarchívum).

BOCSKAIS IDEGEN NYELVI SIKEREK
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Húsz éve töretlen az angol nyelv oktatása a Rákóczi iskolában.

HÚSZ ÉVES A KÉT TANÍTÁSI NYELVI KÉPZÉS
A két tanítási nyelvi képzés huszadik évfordulóját ünnepelték november 4-én a Rákóczi Zsigmond Református Két Tanítási
Nyelvű Általános Iskolában. A megjelenteket Ráczné Váradi Éva, az intézmény igazgatója köszöntötte, aki beszédében
felidézte az elmúlt húsz év főbb mérföldköveit, nehézségeit, sikereit.

Elhangzott, hogy a képzés továbbra is töretlenül
vonzó a szülők és gyermekek számára. A veze-
tőség minden tárgyi és személyi feltételt biztosít,
hogy a nyelvtanulás zavartalanul és korszerű for-
mában működhessen. A kéttannyelvű képzésbe
iskolakezdéskor bárki beiratkozhat, felvételi eljá-
rás vagy teszt nincs, ezzel biztosítva az esély-
egyenlőséget. „Az évek során megpróbáltunk
mindig megújulni, azt gondolom, hogy elődjeink
olyan alapokat raktak le, amire ma is építkezhe-
tünk” – mondta Ráczné Váradi Éva. Éppen ezért
az iskola szakmai partnerséget kötött az Euroe-
xam Vizsgaközponttal, hogy tovább tökéletesítse
az oktatást. 1987-ben az intézmény speciális fel-
adatai közé az orosz – ének-zene tagozatos di-
ákok oktatása tartozott. Az idő elteltével azon-
ban változásra volt szükség. Az orosz szakos kol-
légák átképezték magukat, így adott volt a sze-
mélyi feltétel a továbblépésre. Először heti öt órá-
ban angolt, majd német nyelvet kezdett oktatni
első osztálytól kezdődően az iskola. A megyei és
országos szintű szép eredményeken felbuzdulva
az akkori vezetés – Kulcsár Sándorné igazgató-
sága alatt – Iveszics Györgyné, Etelka ötletére lé-
péseket tett a kéttannyelvű képzés irányába.
„Szerencsére olyan kollégáim voltak, akikben
mindig ott volt a bizonyítási vágy. Mindenkinek
volt egy jó ötlete, szerettek dolgozni, kedvelték
az újat, a kihívásokat, nem voltak féltékenyek
egymás sikereire. A szülők körében népszerű volt
a kínálatunk. Presztízs volt bekerülni a kéttany-
nyelvű képzésbe. Az iskola életében ez nagy elő-
relépést jelentett” – olvasható Kulcsár Sándorné,
címzetes nyugalmazott iskolaigazgató nyilatko-
zatában. Az iskola magas szintű nyelvoktatása
két évtized elteltével is nagy érdeklődés övezi.
Az intézményben a tanulók mintegy 60 százalé-

ka vesz részt a képzésben. Az életkori sajátossá-
goknak megfelelően 1-2. évfolyamon elsődlege-
sek a játékos feladatok, dalok, mondókák, a diá-
kok a tevékenységek során szerzik meg az új is-
mereteket. A 3-4. évfolyamon a természetisme-
ret elsajátításában elsődleges a tapasztalatszer-
zés, az élménygyűjtés. A 2017/2018-as tanévtől
az 5-8. évfolyamon a természetismeret és a bio-
lógia tantárgyakat kezdték el felmenő rendszer-
ben oktatni. A tapasztalatok szerint pozitívnak
tekinthető a változtatás a változás, hiszen a gye-
rekek a 3. évfolyamtól kezdve tanulnak környe-
zetismeretet angolul, így rendelkeznek tudással,
ami szükséges a felső tagozatos természettudo-
mány angol nyelvű elsajátításához. A célnyelven
tanult tantárgyak segítségével nagy mennyiségű
szókincsre tesznek szert a diákok – derült ki Ba-
kosné Lapis Erika szaktanár írásából. Az intéz-
mény 2011 óta működik Akkreditált Kiváló Tehet-
ségpontként, továbbá 2017-től Európai Tehetség-
pontként is. Alapfokon a térség nyelvi képzésé-
nek a központjává vált. Többcélú intézményi
adottságokra alapozva jelenleg hat képesség te-
rületén végeznek tehetségazonosítást, hatásvizs-
gálatot, tehetséggondozást: a nyelvi, matemati-
kai-logikai, testi-kinesztetikus, téri-vizuális, zenei,
valamint az interperszonális területeken. Emellett
az iskolában nagy hangsúlyt fektetnek az angol-
száz kultúra és hagyományok megismertetésére
és ápolására. Az angol munkaközösség tagjai
nagy gondot fordítanak arra, hogy első és má-
sodik osztályban a legkedveltebb projektfeladat
a Pancake Day-t megtartsák. A Pancake Day
vagy Pancake Tuesday a farsangi ünnepsorozat
vége. Magyarországon ez a húshagyó kedd. Az
angolszász országokban ez a böjt előtti utolsó
nap a dőzsölés ideje, ilyenkor az ott élő hagyo-

mányok szerint palacsintát esznek. Az iskolában
ilyenkor a tanulók a pedagógusokkal közösen ké-
szítik el az ételeket. A műveletek ideálisak ahhoz,
hogy a diákok megtanulják az eszközök és alap-
anyagok nevét angolul. Az intézményben többek
között hasonló módon építik be az oktatásba a
Thanksgiving Day (Hálaadás) észak-amerikai ün-
nepet, a Halloween ősi kelta hagyományait, St.
Patrick’s Day (Szent Patrik napja) és a Valentine’s
Day (Valentin nap) eseményeket. A legjobb visz-
szajelzés a különböző versenyek. Évente száz föl-
ött van a dobogós helyezések száma. A megmé-
rettetéseken nem kötelező a részvétel, de óriási
lehetőség a gyermekeknek, pedagógusoknak
egyaránt. 2017-ben Erasmus nemzetközi kapcso-
latokat épített ki az iskola. A projekt célja, hogy
a különböző országokból érkező pedagógusok
megosztják tapasztalataikat a szerencsi tanárok-
kal, akik így hatékonyabban oktatnak. A két ta-
nítási nyelvi képzés sikerét mutatja, hogy a kime-
netei követelményét a Közös Európai Referenci-
akeret (KER) szerinti B1 (alapfokú) szintű nyelv-
tudást a tanulók teljesítik. A 8. évfolyam végére
kevés kivétellel minden végzős B2 (középfokú)
nyelvvizsgát szerez. Több igazán tehetséges diák
a felsőfokú, a C1 megszerzésére is képes. Össze-
foglalva az iskola remek példája annak, hogyan
és miként kell az angol nyelvet szinte anyanyelvi
szinten oktatni. A november 4-ei gálán Koncz
Zsófia az iskolában eltöltött szép emlékeit idézte
fel. Az országgyűlési képviselő hangsúlyozta: az
iskola nyelvi képzése hatalmas előnyhöz képes
juttatni a diákokat tanulmányaik folytatásakor.
Az ünnepi beszédeket követően a képzésben
résztvevő tanulók különböző ismeretterjesztő
előadásokat és zenés-táncos produkciókat mu-
tattak be angol nyelven.



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

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

ReNdelőiNTézeT
Szántó J. Endre Egyesített Szociális és Egészségügyi Intézet. Cím: 3900 Sze-
rencs, Bekecsi út 10. Tel.: (20) 999-5159, (20) 999-5225, (47) 361-740, (47)
361-558, (47) 361-758. Intézményvezető: Dr. Bobkó Géza igazgatófőorvos.
Titkárság: (47) 561-028, fax: (47) 361-558, internet: www.eszei.hu. Szak-
rendelések időpontjai és további információk a rendelőintézet honlapján.

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

bmH HullAdékudvAR
A BMH Nonprofit Kft. szerencsi hulladékudvara. Cím: 3900 Szerencs, Eperjes
utca 7. 2150/11 hrsz. 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. 

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

ügyeleTeS gyógySzeRTáRAk
Oroszlán gyógyszertár 
November 29. – december 5., december 27. – január 2; január 24-
30. Cím: Szerencs, Bekecsi út 8. Telefon: (47) 361-433. Nyitva tartás: hét-
fő-péntek: 8-19 óráig, szombat-vasárnap: 8-14 óráig. Zárt ajtó melletti
ügyelet: hétfő-péntek: 19-22 óráig, szombat-vasárnap 14-22 óra. Készen-
lét: Naponta 22 órától a másnap reggeli nyitásig. (Orvosi ügyelet igénye
szerint.)
Alba gyógyszertár
December 6-12., január 3-9. Cím: Szerencs, Rákóczi út 102. Telefon:
(47) 361-530. Nyitva tartás: hétfő-péntek: 8-17 óra, szombat-vasárnap:
8-12 óra. Zárt ajtó melletti ügyelet: hétfő-péntek: 17-22 óra, szombat-va-
sárnap: 12-22 óra. Készenlét: Naponta 22 órától másnap reggeli nyitásig.
(Orvosi ügyelet igénye szerint.)
Szerencs gyógyszertár
December 13-19.; január 10-16. Cím: Szerencs, Gyár út 40. (Tesco Áru-
ház). Telefon: (47) 560-302, (0647) 560-303. Nyitva tartás: hétfő-szombat:
8-20 óráig, vasárnap: 8-16 óráig. Zárt ajtó melletti ügyelet: hétfő-szombat:
20-22 óra, vasárnap: 16-22 óra. Készenlét: Naponta 22 órától a másnap
reggeli nyitásig. (Orvosi ügyelet igénye szerint.)
Centrum gyógyszertár
December 20-26.; január 17-23. Cím: Szerencs, Rákóczi út 75. Telefon:
(47) 362-054. Nyitva tartás: hétfő-péntek: 8-20 óra, szombat-vasárnap:
8-16 óra. Zárt ajtó melletti ügyelet: hétfő-péntek: 20-22 óráig, szombat-
vasárnap: 16-22 óráig. Készenlét: Naponta 22 órától másnap reggeli nyi-
tásig. (Orvosi ügyelet igénye szerint.)

HullAdékNApTáR
(2021. NovembeR 29. – deCembeR 31.)

Kommunális hulladékszállítás időpontjai: december 6-7, 13-14,
20-21, 27-28. Szelektív hulladékszállítás időpontjai: december
6-7, 20-21. A 2021-es év utolsó zöldhulladék szállítás időpont-
jai: november 29-30. Üvegszállítás időpontja: december 21.

A BMH Nonprofit Kft. tájékoztatja a lakosságot, hogy az idei
évben november 30-ig végzi a házhoz menő zöldhulladék
gyűjtést. Szerencsről és Ondról november 29-én és 30-án viszik
el az ingatlan elé kitett zsákokat (vagy a szolgáltató által biz-
tosított, vagy áttetsző műanyag) és zsákpótlás már nem tör-
ténik, majd csak a jövő esztendő áprilisban. A cég felhívja a
figyelmet, hogy a zsákokba kizárólag zöldhulladék kerülhet.
Amennyiben a BMH munkatársai a zöldhulladékos zsákokban
vagy edényekben háztartási vagy egyéb nem odavaló anyagot
találnak, akkor azokat nem szállítják el. A cég további tájékoz-
tatásul közölte szerkesztőségünkkel, hogy a szolgálgatási te-
rületen található hulladékudvarokba (3900 Szerencs, Eperjes
u. 7.) negyedévente 250 kilogramm nem veszélyes hulladék 
– köztük zöldhulladék is – szállítható be ingatlanokként.
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Szerencs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2022-
ben is elismerésben kívánja részesíteni azon személyeket, szer-
vezeteket, akik kiemelkedő munkájukkal hozzájárultak Szerencs
város fejlődéséhez, nevének öregbítéséhez. A Szerencs Város
Önkormányzata által alapított kitüntetésekről és elismerő cí-
mekről szóló 4/2011.(II.15.) helyi rendelet szerint az alábbi kate-
góriákban lehet kitüntetési javaslatokkal élni: 

– „Szerencs Város Díszpolgára” cím, mellyel évente egy sze-
mély tüntethető ki, Szerencs város kerek történelmi évfordulóin
azonban e mérték kétszerese is adományozható;

– „Pro Urbe Szerencs” kitüntetés, melyet évente egy személy vagy szervezet részére
lehet odaítélni. Szerencs város kerek történelmi évfordulóin, továbbá, ha az adományo-
zás évében a „Szerencs Város Díszpolgára” kitüntető címet egyetlen jelöltnek sem ítéli
oda a Képviselő-testület, e mérték kétszerese is adományozható;
– „Szerencs Város Közszolgálatáért” kitüntetés, melyet évente két személy vagy
szervezet részére lehet odaítélni. Szerencs város kerek történelmi évfordulóin azonban
e mérték kétszerese is adományozható;
– „Szerencs Tiszteletbeli Polgára” cím adományozható nem szerencsi személy ré-
szére, aki tevékenységével elősegítette, és támogatta Szerencs város testvérvárosi kap-
csolatainak alakítását, fejlesztését, értékeinek, hagyományainak továbbvitelét. A kitün-
tetés odaítélése indokolt esetben, alkalomszerűen történik, azzal, hogy évente legfeljebb
két fő részére állapítható meg.

A kitüntetésre vonatkozó javaslatokat formanyomtatványon (letölthető a szerencs.hu
oldalról vagy a polgármesteri hivatal recepcióján kérhető) 2021. december 15-ig (szer-
da) tehetik meg, melyet az alábbi címek egyikére kérjük megküldeni: Szerencsi Polgár-
mesteri Hivatal, 3900 Szerencs, Rákóczi út 89. Írásos javaslatát személyesen is leadhatja
a Szerencsi Polgármesteri Hivatal titkárságán.

Az orvosi macskagyökér
(Valeriana officinalis)
nyirkos talajt kedvelő,
akár 1,5 m magasra is

növő, évelő, lágyszárú
növény. Élőhelye Európa és

Nyugat-Ázsia, 2000 méter
tengerszint felettimagasságig. Ma-

gyar nevét onnan kapta, hogy barna gyöktör-
zsének átható illata erős, izgató hatással van a
macskákra, melyek a növényhez dörgölőzve
„kábulatba” esnek, illetve szívesen elfogyaszt-
ják a gyökerét. Egyes macskák kifejezetten
„függővé” válnak. Az ősszel és tavasszal gyűj-
tött gyógynövényt érdemes elzárt helyen szá-
rítani. A népgyógyászat a macskagyökér teá-
ját, mint ideges eredetű emésztési panaszok
enyhítőjét, görcsoldót, és mint nyugtatót alkal-
mazza. Hatásos álmatlanság, ideges kimerült-
ség, szellemi túlhajszoltság, koncentrációzava-
rok, ingerlékenység, stressz, fejfájás, idegi alapú
szívpanaszok vagy gyomorgörcsök és szoron-
gás esetén is. A herbalisták évszázadokon át a
lehetséges orvosságok közül elsőként a macs-

kagyökeret választották az idegfeszültség és a
ma pánikbetegségnek nevezett állapot gyógyí-
tására. Eredményesen alkalmazták a stresszel
összefüggő izomgörcsök, valamint a menstru-
ációs görcsök csillapítására, illetve a premenst-
ruációs panaszok enyhítésére. Nemcsak nép-
gyógyászati tapasztalatok, hanem klinikai vizs-
gálatok is bizonyították a macskagyökér ideg-
rendszerre gyakorolt jó hatását. Több vizsgálat
szerint hosszútávú használat esetén hasonló
hatást értek el vele, mint a szintetikus nyugta-
tó- és altató szerekkel, ráadásul biztonságosan,
mellékhatások nélkül. Fontos azonban figye-
lembe venni a vizsgálatok azon eredményét,
hogy a macskagyökér hatása nem azonnal ala-
kul, kimint az egyesszintetikus szereké, hanem

2-4 hetes szedés után. Csökkentheti a gyomor-
görcsöket és a bélgázok által okozott fájdal-
makat. Fürdők alkotórészeként is enyhén nyug-
tató hatású lehet. Manapság a macskagyökér-
tea kissé háttérbe szorult, mivel elkészítésekor
a növény gyökerei olyan extrém illatot árasz-
tanak, hogy a szag még sokáig megmarad a
lakásban. Az íze is nagyon sajátságos, és az
embernek már jó tapasztalatokat kell szerezni
a teával kapcsolatban, hogy ebbe eltűrje. Akit
a gyógytea kellemetlen szaga túlságosan zavar,
annak sem kell lemondania használatáról, ez a
gyógynövény tinktúra és kapszula formában is
kapható.

Vitelki László, 
Gyógynövénybolt

Előző játékunk megfejtése: A hibiszkuszt a népgyógyászatban szomjoltó, hashajtó, vi-
zelethajtó, epehajtó, antibakteriális és görcsoldó hatású. Nyertesünk: Horváth Gábor
olvasónk a rovat támogatója, a Szerencsi Gyógynövénybolt (Szerencs, Rákóczi út 108.) aján-
dékcsomagját nyerte. Az ajándékutalvány átvehető a Szerencsi Polgármesteri Hivatal recepci-
óján. Új kérdésünk: Mire használják a népgyógyászatban a macskagyökeret? Megfejté-
seiket december 13-ig postázzák címünkre (3900 Szerencs, Rákóczi út 89.) vagy adják le a
Polgármesteri Hivatal recepcióján.
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A HÓNAP GYÓGYNÖVÉNYE: A MACSKAGYÖKÉR

RECEPTKLUB:

DIÓS RICOTTAGOMBÓC 
SZŐLŐS BORMÁRTÁSSAL
Rovatunkban ezúttal a diós ricottagombóc szőlős
bormártással étel elkészítési módját ismertetjük
meg olvasóinkkal.
Hozzávalók 4 főre, gombóc: 50 dkg ricotta, 150 g
kukoricadara, 5 dl víz, 1 teáskanál só, 1 bögre zsemle-
morzsa, 10 dkg dió. Bormártás: 2 dl édes fehérbor, 3
ek cukor, 1 ek vaníliás pudingpor, 1 dl főzőtejszín, 30
dkg szőlő.
Elkészítése, gombóc: a kukoricadarát szórjuk a for-
rásban levő sós vízbe és addig főzzük, amíg jó kemény
és nehezen keverhető nem lesz. Hagyjuk langyosra hűl-
ni, majd adjuk hozzá a ricottát és keverjük jól össze. Te-
gyük hűtőbe. Pirítsuk meg a zsemlemorzsát és keverjük
össze a darált dióval. Formáljunk a masszából gombó-
cokat és hempergessük meg a diós morzsás keverék-
ben. Tálaljuk a szőlős bormártással. Bormártás: a bort
forraljuk fel a cukorral. A pudingport keverjük simára a
tejszínnel, öntsük a borhoz és habverővel keverjük si-
mára. A szőlőszemeket magozzuk ki, szórjuk a mártás-
ba és forraljuk össze. Jó étvágyat kívánunk!

VÁRJÁK A KINTÜNTETÉSI 
JAVASLATOKAT



Magyarország Helyreállítási és Ellenállóképességi Terve keretében ko-
rábban megjelent „Lakossági napelemes rendszerek támogatása és fű-
tési rendszerek elektrifikálása napelemes rendszerekkel kombinálva”
című pályázat, azaz villanyszámla lenullázása vagy csökkentése, illetve
a fűtési rendszer korszerűsítése. A Napos Megoldás márkanév alatti
vállalkozás tevékenységei között a pályázat teljeskörű menedzsmentje
is elérhető. A pályázat keretében vissza nem térítendő támogatás igé-
nyelhető, akár bruttó 2.900.000, - forint értékben tetőszerkezetre he-
lyezhető, saját fogyasztást fedező napelemes rendszerek létesítésére.
A támogatás vissza nem térítendő, 100 százalékos intenzitású, amely-
hez kapcsolódó költségeket nem szükséges megelőlegezni a benyújtó
számára. A pályázat 201 milliárd forint keretösszegben biztosít forrást
négy ütemben az országos átlagot el nem érő jövedelmű, saját tulaj-
donú ingatlannal rendelkező magánszemélyek számára, hogy vissza
nem térítendő támogatással lakó épületeiket megújuló energiaforrással
lássák el, illetve energiahatékonysági korszerűsítést hajtsanak végre. A
megújuló energiaforrások jelentősége növekvő, azonban egy napele-
mes rendszerhez köthető befektetendő összeg számos családnak nem
áll rendelkezésére. A beruházással csökkenthető az épület energiaigé-
nye, amivel energiát lehet megtakarítani. Ezáltal a támogatás a rezsi-
csökkentés újabb eleme és az üvegházhatású gázok kibocsátásának
visszafogásával a környezeti örökségünk megóvásához is hozzájárul.
Eredményeként korszerűbb és kényelmesebb otthonokban lakhatnak
a magyar emberek. A támogatás során előnyben részesítik a fejlesz-
tendő településeket, és a 2-3 vagy több gyermeket nevelő családokat.
Számukra a pályázattal elérhetővé válhat egy korszerű megújuló tech-
nológia, amely akár 25-30 évig kiválthatja a család villamosenergia

költségeit. Pályázat beadására korlátozott időablakban lesz lehetőség,
amelyre már 2021-ben is lehetőség nyílik. A pályázathoz kapcsolódó
bemutatót a cég november 30-án 17 órakor a szerencsi Rákóczi-vár lo-
vagtermében tartja, ahol akár a személyes és egyéb kérdésekre is vá-
laszolnak. Bővebb információ elérhető a naposmegoldas.hu oldalon, a
krisztian.miksztai.ts@naposmegoldas.hu e-mail címen és a (+3630)942
5151-es telefonszámon.
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A NAPOS MEGOLDÁSRÓL SZERENCSEN

Növekszik a megújuló energiaforrások térnyerése. (Fotó: illusztráció.)
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– Hogyan emlékezel vissza a néptánccal tör-
ténő kapcsolatodra?
– 1973-ban születtem Miskolcon. Édesanyám Pe-
rényből (Szlovákia, Kassától délre közel a magyar
határhoz) származik. Édesapám kecskeméti szü-
letésű. Anyukám révén hamar megkedveltem a
magyar kultúrát, sokat mesélt nekem a történe-
lemről, a régi szokásokról, népi hiedelmekről és
természetesen a különböző néptáncokról. A sá-
rospataki Tanítóképző Főiskolán kerültem először
közelebbi kapcsolatba a néptánccal, ott ugyanis
kötelező tantárgy volt. Tanáraim révén hamar
megszerettem. A főiskola elvégzése után a Du-
nántúlra kerültem. Néptáncos tanulmányaimat itt
sem adtam fel, folyamatosan képeztem maga-
mat, így nyertem felvételt a Budapesti Táncmű-
vészeti Főiskola néptánc szakára, amit 2000-ben
sikeresen elvégeztem. Azonban ezt megelőzőleg
már néptáncot tanítottam a Rákóczi Zsigmond
Általános Iskolában.
– Milyen volt a kezdeti időszak?
– Csak boldog emlékeim vannak, és ezt most tel-
jes szívemből mondom. Az iskolában elsőtől
nyolcadik évfolyamig jártak táncra a gyerekek. A
ballagást követően nem volt lehetőség velük to-
vább dolgozni. Nagyon hiányoztak, hiszen nyolc
éven keresztül nevelgettem, tanítottam őket.
Rengeteg munka, fellépés, öröm volt mögöttünk.
2005-ben felkerestem az akkori végzős tanítvá-
nyaimat, hogy lenne-e kedvük folytatni a táncos
tevékenységet. A gyerekek és szüleik is támogat-
ták a kezdeményezésemet. A Hajnali Néptánc-
együttes ötlete tehát innen származik és ha
őszinte akarok lenni igazából mindig is szerettem
volna, hogy Szerencsnek legyen egy saját, önálló
tánccsoportja, amire méltán lehet büszke a város. 

– Miért éppen Hajnali a tánccsoport neve?
– Megalakulásunk előtt sokat gondolkoztam
ezen. Kezdetben Szerencsi Városi Néptánccso-
port volt a nevünk. A gyerekekkel közösen dön-
töttük el 2005-ben, hogy ezen változtatunk.
Olyat akartunk választani, ami a művészethez és
a tánchoz is kapcsolódik. Kalotaszegen is van egy
olyan tánctípus, hogy hajnali, amit táncszünetek-
ben szoktak előadni. Így született meg a Hajnali
Néptáncegyüttes elnevezés.
– Milyen táncokat tanítasz?
– Az iskolában a nyolc év alatt Magyarország
nagyobb tájegységeivel ismerkednek meg a
gyerekek. A dél-dunántúli táncoktól az Alföldön
keresztül jutunk el a Felső-Tisza vidékére. Ezek
mellett pedig nagyon sok a népi játék. Az
együttesben pedig határainkon túlra is eljutunk.
A gyerekek nagyon szeretik az erdélyi forgatós
táncokat.
– A táncok és viseletek tájegységenként el-
térnek egymástól.
– Mindegyiknek megvan a maga motívumkin-
cse és ehhez a saját viselete. A táncok külön-
böznek motívumokban, tánctípusokban, fogás-
módban, dalokban, zenében ezáltal a viselet is
más-más vidékenként. Eltérnek anyagukban és
díszítésükben is egymástól. Kezdetben még
csak az egyszerűbb ugrós táncokat tanulják. So-
kan nem tudják, de rendkívüli módon fejleszti
a gyerekek képességeit. Egyszerre kell táncolni
és énekelni, térben tájékozódni, figyelni a kü-
lönböző térformákra és vezetni a párodat. A
tánc mellett a régi magyar kultúrát és a külön-
böző népszokásokat is megismertetem a diák-
jaimmal. Összefoglalva úgy gondolom, a nép-
tánc egy remek képességfejlesztő, bátran aján-

lom bárkinek mert összekovácsolja a a benne
résztvevőket csapattá. A gyerekek sok élmény-
nyel gazdagodhatnak. Aki szeretne megismer-
kedni a néptánccal az nyugodtan látogasson el
a Rákóczi-iskolába és nézzen be egy órára. Jövő
tavasszal tervezzük, hogy nyílt napot tartunk az
érdeklődő fiataloknak, akik, ha kedvük támad
bekapcsolódhatnak az együttes munkájába.
– Milyen érzelmek kavarognak most ben-
ned az ünnephez kapcsolódva?
– Nagyon sok. Először is rendkívül büszke va-
gyok a tanítványaimra, bizonyos szempontból
úgy tekintek rájuk mintha a saját gyermekeim
lennének. Az eltelt évek alatt az együttes szá-
mos városi fellépésen és táncversenyen van túl,
sok díjat nyertünk. A gyerekeknek mindig azt
mondom, nem számít, ha elrontod a lépéseket,
a lényeg, hogy szívből csináld, mert csak ez szá-
mít semmi más. A tanítványaimmal az a célom,
hogy a hagyományainkat és a kultúránkat ápol-
juk. Szeretnénk az egész Kárpát-medence tán-
cos örökségét tovább vinni és a város életébe
is becsempészni ezt a szép művészetet.
– Mit hoz a jövő?
– A tizenhat év alatt sok rendezvényen részt
vettünk, kicsit olyan volt mintha minden nap
ünnep lenne. Sajnos a koronavírus-járvány most
rányomta a bélyegét a versenyekre. A rövidtávú
cél az, hogy újra formába hozzam a csapatot.
Hosszútávon természetesen szeretném, hogy a
Hajnali Néptáncegyüttes tovább népszerűsítse
a város jó hírét és kultúráját. 
– Vannak hobbijaid?
– Természetesen a tánc, viszont ez sem örök,
egy idő után elfáradt az ember. Mostanában
egyre több időt töltök az új hobbimnak. Szere-
tek különböző péktermékeket köztük kenyeret,
kalácsokat sütni. Természetesen ez is kapcsoló-
dik valamilyen szinten a néphagyományokhoz,
úgy csinálom ahogy őseink régen. Semmilyen
adalékanyagot, tartósítószert nem használok.
Szeretnék majd a jövőben ezzel többet foglal-
kozni, még több tapasztalatot szerezni, finom,
egyedi termékeket készíteni.

TIZENHAT ÉVES A NÉPTÁNCEGYÜTTES

A jubileumi gálán teltházas közönség előtt táncoltak az együttes tagjai. 

A Hajnali Néptáncegyüttes 2005 nyarán alakult meg azokból a tanulókból, akik
az általános iskolai években rendszeres tagjai voltak a szerencsi művészeti iskola
néptánc tanszakának. A tevékenységük alapja a magyar nép hagyományos tánc-
és zenei kultúrájának ápolása. A koronavírus-járvány miatt tavaly nem volt le-
hetőségük arra, hogy méltóképpen megünnepeljék az évfordulójukat. A tizen-
ötödik teltházas jubileumi gálát egy évvel később, október 23-án tartották a
szerencsi Rákóczi-vár színháztermében. Az elmúlt tizenhat évről és az együttes
szakmai-művészeti vezetője Bajári Évát (fotónkon) kérdeztük.



A rohamosan terjedő negyedik hullám miatt a kormány a járványügyi
szigorításról döntött, tehát újra életbe léptek a (régi)új járványügyi in-
tézkedések. A Magyar Közlönyben november 18-án este jelent meg az a
kötelező maszkviselésről szóló kormányrendelet a bevásárlóközpontok-
ban, boltokban, színházakban, tömegközlekedésen. A szolgáltatások ese-
tén ott kötelező a maszkviselés, ahol az üzlethelyiségben öt főnél többen
tartózkodnak. A sportolás céljára szolgáló helyiségek kivételt jelentenek.
Az iskolai maszkviselésről minden egyes igazgató külön dönthet. Az öt-
száz főnél nagyobb rendezvényeket csak védettségi igazolvánnyal lehet

látogatni, továbbá az egészségügyben a harmadik oltás felvételét is kö-
telezővé teszik. A vallási közösségek szertartásain a maszkviselés sza-
bályairól a vallási közösség dönt. Az egészségügyi intézményekben újfent
látogatási tilalom lépett életbe, a szociális intézmények esetében az in-
tézményvezető jogosult elrendelni a látogatási tilalmat amennyiben szük-
ségesnek ítéli. A Tiszáninneni Református Egyházkerület (TIREK) fenntar-
tásában lévő Szerencsi Idősek Otthonában november 2-tól az ottlakók
egészségének a védelme érdekében elrendelték a látogatási szigorítá-
sokat. A pandémia miatt csak védettségi igazolvány felmutatásával le-
hetséges a hozzátartozók látogatása. Az ellátottakhoz a szobába csak
egy családtag léphet be és ő is csak maximum 20 percig. Az intézmény-
ben kötelező a maszkviselés, belépéskor a kézfertőtlenítés, és a másfél
méteres távolság betartása. A látogatás minden nap 8-12, illetve 13-16
óra között biztosított. Az intézmény vezetősége arra kéri a hozzátarto-
zókat, hogy látogatás előtt a 47/361-651-es telefonszámon érdeklődjenek
az aktuális szabályokról és látogatási rendről. A kormányhivatalok és a
NAV ügyfélszolgálatain is kötelező a maszkviselés. A közlemények szerint
valamennyi ügyfélszolgálaton az ügyfeleknek és ügyintézőknek is egya-
ránt kötelező a szájat, valamint az orrot eltakaró maszkot viselniük. Cik-
künk megírása pillanatáig Magyarországon naponta több mint 11 ezer új
fertőzöttet regisztráltak. Lapzártánkig 6.008.226 embert oltottak be, kö-
zülük 5.780.925-en a második, 1 millió 668 ezren pedig már a harmadik
adag vakcinát is megkapták.
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Újra emelkedik a fertőzöttek száma.

ÚJRA ÉLETBE LÉPTEK A SZIGORÍTÁSOK

A koronavírus-járvány az önkormányzatokat is sújtó gaz-
dasági nehézségei ellenére Szerencs Város Képviselő-tes-
tülete az idén sem mondott le a szépkorúak támogatásáról.
A korábbi évek hagyományait követve Szerencs Város Ön-
kormányzata az idősek világnapja alkalmából az idei esz-
tendőben is 5.000 forint értékű vásárlási utalványt biztosí-
tott a 60. életévüket betöltött állandó lakcímmel rendelke-
ző helyi lakosoknak. Nyiri Tibor, Szerencs város polgármes-
tere november 18-án – a jelenlegi járványügyi szabályok
betartása mellett – adta át a Gyémántkapu Idősek Otthona
és a Tiszáninneni Református Egyházkerület (TIREK) fenn-
tartásában működő Szerencsi Idősek Otthona lakóinak az
5.000 forint értékű ajándékutalványokat, amelyek a kijelölt
üzletekben helyben kötöttség nélkül beválthatók. Az utóbbi
két intézményben azok az ellátottak voltak jogosultak erre
a támogatásra, akik legalább egy éve az említett szociális
intézményekben élnek. A Gyémántkapu Idősek Otthonában
94 fő kapott ajándékutalványt összesen 470.000 forint ér-
tékben, míg a TIREK Szerencsi Idősek Otthona 144 lakója,
összesen 720.000 forint támogatásban részesült.

A kormány meghosszabbította az átjárást a Szép-kártya egyes alszám-
lái között, így kilenc hónappal tovább, 2022. szeptember 30-ig mintegy
egymillió munkavállaló a kártya bármelyik zsebéből fizethet a szállás-
helyért, a vendéglátásért vagy a szabadidős-szolgáltatásért. Tállai And-
rás, a Pénzügyminisztérium parlamenti ügyekért felelős államtitkára
november 9-én az MTI-nek kiemelte, hogy a Szép-kártya zsebei közti
átjárhatóság nemcsak a mintegy egymillió foglalkoztatottat támogatja,
hanem a turizmust is. Az elmúlt években a feltöltések 70 százaléka ven-

déglátás alszámlára, a 10 százaléka szabadidő alszámlára és a 20 szá-
zaléka szálláshely alszámlára érkezett. De ennek a megoszlásnak lé-
nyegében 2022. szeptember 30-ig nincs jelentősége, hiszen Széchenyi
Pihenő Kártya egyes alszámláira utalt béren kívüli juttatás bármelyik
másik alszámlánál meghatározott szolgáltatás kiegyenlítésére is fel-
használható, így például a vendéglátás alszámlán összegyűlt összegből
akár fürdő-, uszodabérlet is vásárolható, vagy a szállásdíj is kiegyen-
líthető.

Nyiri Tibor, Szerencs város polgármestere az utalványokat Jónyerné Demkovics And-
rea, a TIREK Integrált Diakóniai Központ intézmény vezetőjének adta át.

UTALVÁNYOK AZ IDŐSOTTHONOK LAKÓINAK

SZÉP-KÁRTYA: JÖVŐ ŐSZIG MEGHOSSZABBÍTVA
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A Szerencs VSE női ifjúsági kézilabdacsapata november
14-én magabiztos játékkal megnyerte a Mezőkeresztes
VSE elleni mérkőzést. A Kulcsár Anita Sportcsarnokban
megtartott találkozón a szerencsiek már a mérkőzés ele-
jén megszerezték a vezetést. A házigazdák remekül vé-
dekeztek, a mezőkeresztesiek csak nehezen tudtak gólt
dobni. A szerencsiek ezzel ellentétben gyorsan megtalál-
ták a réseket a védelmen és pontos támadásokkal rendre
betaláltak a vendégcsapat hálójába. A játékosok 15–3-as
szerencsi vezetésnél mentek pihenőre. A második félidő
elején csökkent a Mezőkeresztes VSE hátránya, ám a ház-
igazdák gyorsan visszaállították a több mint tízgólós
előnyt. A találkozót végül magabiztosan nyerték a sze-
rencsiek. A Női Ifjúsági III. D-osztály 8. forduló végered-
ménye: Szerencs VSE–Mezőkeresztes VSE 27-12 (15-3).A szerencsi lányok támadásai az ellenfél részéről megállíthatatlanok voltak. 

MAGABIZTOS GYŐZELEM

A Szerencs Kupa Területi minősítő súlyemelő ver-
seny november 20-án tartották a Tatay Zoltán Ifjú-
sági Sporttelepen. A bajnokság célja a versenyzési
lehetőség biztosítása minden versenyengedély-kár-
tyával rendelkező sportoló részére és minősítési
szint elérésére a sportolók számára. A versenyen az
alábbi eredmények születtek. Kölyök korcsoport: 1.
hely Morvai Zsombor. Fiú korcsoport: 1. hely Fábián
András. Serdülő női korcsoport: 55 kilogramm súly-
csoportban 1. hely Török Fruzsina, 64 kilogramm-
ban 1. helyezett Lamos Regina, 76 kilogrammban 1.
helyen végzett Fábián Léna. Serdülő férfi korcso-
port: 61 kilogramm súlycsoport 1. helyezett Morvai
Zalán, 89 kilogrammban 2. helyen végzett Dobi Kris-
tóf, harmadik helyen Benszki Milán, 96 kilogramm-
ban 1. helyezett lett Kék Zsolt, +96 kilogramm súly-
csoport 1. helyezett Bódi Levente. Ifjúsági korcso-
port: 96 kilogramm súlycsoportban 1. hely Kele-
cseny Robert. Felnőtt férfi: 89 kilogramm súlycso-
port 1. helyezett Morvai Tamás, 102 kilogramm súly-
csoport 1. helyezett Kelemen Dávid. A szerencsi sportolók remek teljesítményt nyújtottak. (Fotó: magánarchivum.)

SZERENCS KUPA SÚLYEMELŐ VERSENY

Berendezési tárgyak égtek egy lakóház szobájában Mezőzomboron, a
Temető utcában november 9-én. A lángokat, amelyek az érintett helyiség
feletti tetőrészt is megrongálták, a szerencsi hivatásos tűzoltók eloltották
és átvizsgálták az épületet. A tűzben senki sem sérült meg. Gázpalack
robbant fel és emiatt tűz keletkezett november 11-én egy családi házban
Bodrogkeresztúron. Egy helyiségben a berendezési tárgyak égtek és a
tetőszerkezet is lángra kapott. A tüzet a szerencsi hivatásos tűzoltók el-
oltották majd ezt követően átvizsgálták a házat. Az eset során nem tör-
tént sérülés, azonban az épület lakhatatlanná vált. Összeütközött egy
kamion és egy személygépkocsi november 19-én reggel a 37-es főúton,
Taktaharkány és Hernádnémeti között. A balesethez a szerencsi hivatásos
tűzoltók érkeztek ki, akik a mentőszolgálat munkatársainak segítséget
nyújtottak egy sérült kiemeléséhez, majd áramtalanították a járműveket
és elvégezték a műszaki mentést. A munkálatok idejére a főút érintett
szakaszát teljes szélességében lezárták.

LAKÓHÁZTŰZ ÉS BALESET

Fotó: illusztárció



Kos: III. 21. – IV. 20.
Felszínre törnek az egész évben felhal-

mozódott gondolatok, érzések, ezért a Kost
erős fejfájás vagy migrén gyötörheti. Hagyja,
hogy gondolatai szabadon folyjanak, próbálja
ki a jógát vagy a masszázst, és lazítson.

Bika: IV. 21. – V. 20.
Ebben az időszakban tisztázni fogja ér-
zéseit, harmóniára talál. Ennek köszön-

hetően meg tudja majd oldani a régóta haloga-
tott párkapcsolati problémákat. Pozitív hozzá-
állásának köszönhetően most remekelhet…

Ikrek: V. 21. – VI. 21. 
Tele vagy energiával, fizikális és mentá-
lisan is tettre kész állapotban vagy eb-

ben az időszakban. Előfordulhat azonban, hogy
ha a szívére hallgat az esze helyett, hátrányba
kerülhet. Próbálja meg az arany középutat vá-
lasztani.

Rák: VI. 22. – VII. 22.
Az elkövetkező időszakban – decem-
berben – megkapja a lehetőséget, hogy

sikeresen átalakítsa mindazt, amiről úgy érzi,
igényli a változtatást: legyen szó új étrendről,
szokásokról, munkarendről, most bármelyik te-
rületet megújíthatja.

Oroszlán: VII. 23. – VIII. 23.
Az otthon és a család kerül a közép-

pontba. Képes bizalomteljesen kapcsolódni má-
sokhoz, és ha volt/van problémái másokkal itt
a remek alkalom arra, hogy rendezze a kapcso-
latait. Tegye meg a legfontosabb lépéseket.

Szűz: VIII. 24. – IX. 23. 
Új ismereteket és tudásra tehet szert.
Jobban oda tud figyelni a másokkal való

lelki kapcsolat ápolására, ébersége felerősödik,
szinte minden részletre kiterjed a figyelme még
a hétköznapok során is.

Mérleg: IX. 24. – X. 23. 
Az elkövetkező időszakban képes lesz
élvezni az élet apró örömeit, a finom

dolgokat, szép környezetet. Figyelme közép-
pontjában az anyagi biztonság megteremtése
áll, olyan befektetést, pluszmunkát találhat,
amivel meg is teremtheti azt.

Skorpió: X. 23. – XI. 22.
Itt az ideje, hogy újra meghatározza ön-
magát valamilyen személyes módon,

például új célok megtalálásával. Gondolja át,
hogyan mutatja meg magát másoknak, össz-
pontosítson a személyes szokásai megváltoz-
tatására úgy, hogy az növelje az önbizalmát.

Nyilas: XI. 23. – XII. 21.
Ez az áttekintés, az elengedés, a lelki

„akkumulátorok” feltöltésének időszaka. A fó-
kusz most a szolgálat, az empátia általi kitelje-
sedésen van, de lehet az elvonulás és valami-
lyen visszavonulás időszaka is.

Bak: XII. 22. – I. 20.
A kapcsolódás, kapcsolatteremtés válik
hangsúlyossá minden vonalon. Itt az

ideje, hogy tisztázza az érzéseit, és megnyug-
vást találjon a másokkal való kapcsolataiban.
Személyes kötelékei is megerősödnek. 

Vízöntő: I. 21. – II.19.
Az elkövetkező időszakban nagy előre-
lépést tehet a munkájában, és új célokat

fogalmazhat meg minden fronton. Valamikép-
pen az is megújul, ahogyan önmagát definiálja
és nagyobb fegyelmezettségre tesz szert. Év vé-
ge jó leheteőséget ad az újra gondolásra.

Halak: II. 20. – III. 20.
Ebben a hónapban spirituálisan még
nyitottabbá váll az előtte álló időszak-

ban, keresi a mélyebb válaszokat, összefüggé-
seket. Most olyan élményekben lehet része,
amelyek megadják ezt neki, és valóban értékes
felismerései lehetnek.

Szerencsi Hírek 2021. decemberi horoszkóp

Áprily Lajos November című verséből idézünk:
"Háború van, gőzölve dől a vér, …"
VÍZSZINTES: 1. Az idézet folytatásának első
része. 10. László Zsigmond zenetörténész verstani
kötete. 12. Télen aratják. 13. Becézett Erna. 14. Any-
nyi mint, röv. 17. Városi zöldterület. 18. Vármarad-
vány. 20. Alsó végtag izmos része. 22. Déligyümöl-
csöt termő pálma. 24. Nála magasabban. 26. Ózd
városrésze. 28. Sóoldatban van! 29. Bükkaljai köz-
ségből való. 31. Kemény rostú (pl. retek). 33. Az es-
küvői öltözék is ez. 36. Az idézet folytatásának
második része. 
FÜGGŐLEGES: 1. Működési rendellenesség. 2. Car-
te d’…; jégkrémmárka. 3. Gyötrelem. 4. Állam az
Arab-félszigeten. 5. Great Victoria Desert (Nagy-
Viktória-sivatag), röv. 6. Belül zavart! 7. Angol léti-
ge. 8. Közép- és Dél-Amerikában élő ragadozó ma-
dár. 9. Gomba- és tésztaféle. 11. Katonabakancs.
15. Szélsőségeket mérsékel. 16. Valletta a fővárosa.
19. Micimackó barátja. 20. Lengyel légitársaság. 21.
A britek búcsúszava! 23. Sói a laktátok. 24. Fösvény.
25. Djokovic szerb teniszező keresztneve. 27. Fedák
…; legendás színművésznő. 30. Schütz …; néhai
komika. 31. Idegen utótag: -kedvelő. 32. … Bass
Monster; hazai rapper. 34. Római 1500-as. 35. Ki-
ejtett mássalhangzó.

EFEMER

Előző rejtvényünk megfejtése: „A szolgaságból fényt derítünk, Fegyver nélkül is győztesek”. Megfejtőnk 1 db csokoládé csomagot nyert:
Lukácsné Édes Zsuzsanna olvasónk. A fenti rejtvény megfejtését december 13-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 át-
vehető a Szerencsi Polgármesteri Hivatal ügyfélszolgálatán.
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