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MELLÉKLET
Szerkesztőségünk Mozgás,
kerékpározás című mel-
léklettel kedveskedik az
Olvasónak, ami többek kö-
zött a térség új fejleszté-
seiről, a biztonságos köz-
lekedésről és a kötelező
felszerelésekről írunk.

Két év kihagyást követően május 20-án újra megrendezték Szerencsen 
immáron tizennegyedik alkalommal az Örök Mozgásban Táncestet. Cikkünk
a 16. oldalon olvasható.

FORGALOM-
ELTERELÉS

Burkolatfelújítást végez-
nek a 37-es sz. főút szeren-
csi 5,1 kilométeres szaka-
szán a Szerencsi Ipari Park
és a mezőzombori körfor-
galom között egészen
2022. július 8-ig. Cikkünk a
3. oldalon olvasható. 



A National Dobermann Klub Hungary (NDKH)
május 8-án Dobermann Club Show-t tartott Sze-
rencsen. A Rákóczi-vár kertjébe invitált gazdikat
Kicsi György, az NDKH elnöke köszöntötte. Be-
szédében örömét fejezte ki, hogy szép számmal
érkeztek Szerencsre az ország minden részéből
a fajta kedvelői. Az esemény egyben emlékver-
seny is volt, mivel 2021-ben a koronavírus-jár-
ványban elhunyt az NDKH elnöke és alelnöke. 
A tenyészszemle fogáspróbával kezdődött, ahol
a kutyák megmutathatták őrző-védő képessé-
güket. Ezt követően a bírálatok következtek,
ahol előre meghatározott szempontok alapján
értékelték a dobermannokat, végül kategóriánk-
ként hirdettek győztes négylábúakat. – Ez egy
fajtaspeciál kiállítás volt, ami gyakorlatilag azt

jelenti, hogy a bírálatok itt egy kicsit másként
működtek, mint egy összfajtás versenyen, és
természetesen nálunk a mérce is magasabb volt.
Egyrészt azért, mert itt jóval több dobermann
mérettette meg magát, mint egy átlagos kiállí-
táson. A legjobb kutyák az országos győztes dí-
jon felül kaptak egy un. klub győztes címet is,
ami gyakorlatilag ma Magyarországon a fajtá-
ban elérhető legmagasabb elismerés – mondta
érdeklődésünkre Kicsi György. A dobermannok-
nál általános hiba volt a tipegő járás, a túl rövid
és vastag nyak vagy az ún. kosorr. Hibának szá-
mított továbbá a félénk vagy a túlzott agresszív
temperamentum is. A dobermannok elsőre ta-
lán ijesztőnek tűnhetnek, ám a fajtatenyésztők
szerint a német őrző-védő egy könnyen idomít-

ható, családbarát és roppant hűséges eb. A ku-
tya tekintélyt parancsoló külsöje napjainkra már
státuszszimbólummá vált az őrző-védő felada-
tok ellátásában. A dobermann kivételes intelli-
genciával rendelkezik. Az éles ész ráadásul agi-
litással és magas energiaszinttel is párosul. Vé-
rében van a gazdi és az otthon védelmezése.
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A TeSzedd! – Önkéntesen a tiszta Magyarországért akció ma hazánk
legnagyobb önkéntes mozgalma. Idén immár tizedik alkalommal való-
sult meg. A szemétgyűjtési akció keretében szerte az országban „nagy-

takarítottak” a TeSzedd! önkéntesei. Azért szervezik meg ezt a mozgal-
mat évről-évre, hogy közösen megtisztítsák szűkebb-tágabb környeze-
tünket. Az országos méretű akcióhoz május 6-án a Szerencsi Polgár-
mesteri Hivatal dolgozói is csatlakoztak. A szemétszedés előtt Árvay
László, koordinátor tartott rövid tájékoztatót a biztonsági előírásokról.
Ezt követően a résztvevők a hivataltól indulva, végig az Ondi úton, egé-
szen a város határát jelző névtábláig mentek, s gyűjtötték a szemetet.
A hétvégén, május 8-án, a Bocskai István Katolikus Gimnázium és Tech-
nikum diákjai és pedagógusai is bekapcsolódtak a szemétszedésbe. 
A csoport tagjai a gimnáziumtól haladva főként a Rákóczi úton mentek,
és több bevásárlóközpont parkolóját is megtisztították. Az országos
akciók során nem szednek össze a testi épségre veszélyes hulladékot:
építési-bontási törmeléket, gyógyszereket, autó akkumulátort, motor-
olajat, elektromos és elektronikai berendezéseket, vagy például nagy-
méretű autóalkatrészeket. Minden egyebet viszont igen, ami kézzel,
kesztyűben biztonságosan szedhető és zsákban gyűjthető, abban el-
szállítható.

Az önkéntesek több tucat zsák szemetet gyűjtöttek össze.

TESZEDD! AKCIÓ SZERENCSEN

Telt ház, remek hangulat jellemezte az idei Szerencsi Tűzoltóbált. A város
egyik legjelentősebb báljára – amelyet hagyományosan a Bocskai István
Katolikus Gimnázium és Technikum aulájában rendeznek – több mint 
350-en váltottak jegyet. Az eseményre főként a városból és Miskolcról ér-
keztek a vendégek. A bál kezdetén Koncz Zsófia, a térség országgyűlési
képviselője, Nyiri Tibor polgármester és Dócs Róbert, tű. ezredes, a Bor-
sod-Abaúj-Zemplén Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Miskolci Ka-
tasztrófavédelmi Kirendeltségének vezetője mondott rövid köszöntőt. A
hagyományokhoz való ragaszkodás jegyében a nyitótáncot a tűzoltók tar-
tották. Elsőként apa-lánya táncot láthattak a megjelentek, majd a Szeren-
csi Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság tagjainak produkciója következett.
A szűkös költségvetés miatt az éven nem volt sztárfellépő. Éjszaka értékes
tombolatárgyakat is sorsoltak, majd hajnalig szórakoztak a bálozók.

BÁLOZTAK A TŰZOLTÓK

Az est fénypontja az apa-lánya tánc volt.

DOBERMANN CLUB SHOW
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A közleményből kiderül, hogy a Miskolcról Sáto-
raljaújhely felé közlekedőket Szerencs belterületén
lévő „cukorgyári” körforgalomnál a Fecskés vá-
rosrész felé, Mezőzombor irányába terelik és a
39-es főút kereszteződésében, a körforgalomnál
tudnak a 37-es főútra visszacsatlakozni, míg Sá-
toraljaújhelyről Miskolc felé ideiglenesen egyirá-
nyú forgalmi rendet vezetnek be a 37-es főúton.
A szakemberek azt javasolják, hogy akik Miskolc
irányából Tállya és Mád települések térségébe
szeretnének eljutni, azok Legyesbénye Monok irá-
nyába vagy Szerencs belterületén Rátka felé ke-
rüljenek. A Tokaj (Nyíregyháza) felé közlekedők-
nek célszerű Szerencs belterületén Prügy irányába
– a „prügyi” körforgalomnál – Tarcalon keresztül
vagy Taktabáj-Csobaj-Tiszaladány felé megköze-
líteni a városokat. Akik Sátoraljaújhely felől érkez-
nének Prügy településre vagy térségébe, célszerű
még a lezárás előtt a „tarcali” körforgalomnál Tar-
cal irányába elkerülni a forgalomterelést.

– Felhívjuk a város lakóinak a figyelmét, hogy a
terelés miatt a Rákóczi út alsó szakaszán, a „cu-
korgyári” körforgalomtól a fecskési vasúti átjá-
róig mind a két oldalon Megállni tilos! jelzőtáblák
kerülnek kihelyezésre. A kerékpárosok a terelés-
re kijelölt szakaszon a forgalom növekedésére
és nagyobb méretű járműszerelvények közleke-
désére számítsanak, ezért a balesetek elkerülés
érdekében elsősorban a Fecskésen, a Dobó Ka-
tica utcán a szokásosnál is óvatosabban, körül-
tekintően hajtsanak. Az építkezés időtartama
alatt a Szerencsi Ipari Park megközelítése bizto-
sított – hívta fel a figyelmet a polgármester. A
burkolatfelújítási munkák idején hosszabb me-

netidővel kell számolni, ajánlott még indulás
előtt tájékozódni a korlátozáshoz, munkavég-
zéshez kapcsolódó aktuális forgalmi helyzetről
a Magyar Közút Nonprofit Zrt. Útinform szolgá-
latánál, az utinform.hu weboldalon, de érdemes
navigációs, közösségi autós alkalmazást is hasz-
nálniuk, hogy az optimális útvonalukat megter-
vezhessék. – A forgalomterelés miatt ezúton is
kérjük a lakosság, a közlekedők türelmét és
megértését, valamint segítő közreműködését.
Ez elengedhetetlen ahhoz, hogy a jövőben Sze-
rencs-Sátoraljaújhely szakaszon megújult burko-
laton, biztonságosan közlekedjenek a gépjármű-
vek – hangsúlyozta a polgármester.

ÚTÉPÍTÉS ÉS FORGALOMELTERELÉS
Burkolatfelújítási munkát végez a
Magyar Közút Nonprofit Zrt. a 37-es
főút szerencsi, 5,1 kilométeres szaka-
szán a Szerencsi Ipari Park és a me-
zőzombori körforgalom között 2022.
május 9-től (hétfő) 2022. július 8-ig.
Az útépítés időtartama alatt ideigle-
nesen terelést, egyirányú forgalmi
rendet és sebességkorlátozást vezet-
nek be a szakemberek – közölte szer-
kesztőségünkkel Nyiri Tibor, Szerencs
város polgármestere.

Mád felől közelítve több kilométer hosszan, már mindkét pályán lefektették az aszfaltot.

A Zempléni Településszövetség (ZTSZ) online fotópályázatot hirdet a szö-
vetség településein élő diákok részére. A pályázat célja, hogy a gyermek-
ek fotóikon keresztül mutassák be településük, szűkebb pátriájuk szép-
ségeit, a számukra legszebb épületeket, az általuk ismert és felfedezett
kincseket, természeti környezetüket. Mindazt, amire büszkék, amit szí-
vesen megmutatnak a világnak. Az online fotópályázaton 10-14 éves
gyermekek vehetnek részt. A fotókat készíthetik okostelefonnal vagy
fényképezőgéppel. A pályázók a fotóikat a fotopalyazat.ztsz.hu webol-
dalra tölthetik fel. Egy pályázó hetente 1-5 fotót küldhet be vagy tölthet
fel. A képek beküldési időszaka: 2022. május 9 – június 12. Zsűrizés idő-
szaka: 2022. június 13 – június 19. Eredményhirdetés: 2022. június 20.
A kis fotósok az alábbi témakörökben küldhetnek be fotókat:
– Épített örökség
– Természeti értékek!
– Életképek, események, iskolai élet

A pályázaton való részvételhez regisztrálniuk kell a pályázóknak, de a
pályázat anonim, A beküldött fotókat a pályázat időtartama alatt folya-
matosan értékeli a zsűri. A zsűritől a selejtezők során kapott szavazatok
alapján alakul ki a döntőbe jutott fotók rangsora és díjazottjai. A pályázat
4 héten keresztül tart. A zsűri tagjait széles körben választották ki a szer-
vezők: fotósok, kulturális szakemberek, pedagógusok, művészek, pol-

gármesterek, a helyi társadalmi és közélet meghatározó személyiségei,
akik önkéntes munkájukkal támogatják a kezdeményezést. A fotópályá-
zat a Magyar Falu Program támogatásával valósul meg, A beérkezett fo-
tókat a ztsz.hu/fotópályázat weboldalon és a ZTSZ fotópályázat facebook
oldalán követhetik az érdeklődők. Az online fotópályázat díjazása: Min-
den regisztrációval rendelkező diák az érvényes pályázata alapján online
emléklapot kap. Oklevelet, könyvet, tárgyi jutalmat kapnak a díjazottak,
illetve a helyi önkormányzatok, cégek külön díjait, melyekről a ZTSZ hon-
lapján olvashatnak az érdeklődők. A legjobbnak ítélt fotókból kiállítást
rendeznek a szervezők a Zempléni Településszövetség napján Herceg-
kúton 2022. augusztus 13-án, melyre meghívást kapnak a díjazott gyer-
mekek is. Bővebb információk: fotopalyazat.ztsz.hu

ZEMPLÉN, TE GYÖNYÖRŰ…
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Tisztelt Szerencsiek!
Az Egri Főegyházmegye képviseletében Ternyák Csaba érsek úr 2022. május
3-án elektronikus levélben tájékoztatott arról, hogy 2022. szeptember 1-jétől
a Bocskai István Katolikus Gimnázium és Technikumot, valamint Bolyai János
Katolikus Általános Iskolát összevont többcélú, szakképző technikumi fel-
adatokat is ellátó köznevelési intézményként kívánják tovább működtetni.
Az átszervezés céljáról szólva az érsek atya kifejtette, hogy Szerencsen az
egymás mellett párhuzamosan működő két katolikus iskola - később kiegé-
szülve az épülő új katolikus óvodával - egységes rendszerben, egymást se-
gítve, a kialakult együttműködési formákat erősítve, a szakmailag továbbra
is önálló szervezeti egységei növeljék az összevont intézmény vonz erejét és
versenyképességét.
Az előzményekről szólva fontosnak tartom felidézni, hogy a korábbi igaz-
gatók kezdeményezésére, a szülők, a pedagógusok és a diákok döntő több-
ségének a támogatásával, a működtetéséhez biztosított magasabb normatív
támogatást is figyelembe véve Szerencs Város Önkormányzata támogatta
az iskolák kezdeményezését és döntött arról, hogy átadja az intézmény-
fenntartói jogot az Egri Főegyházmegyének a Bolyai-iskola esetében 2012.
augusztus 31-vel – majd egy esztendővel később – a Bocskai-gimnáziumnál
2013. augusztus 31-vel.
Az iskolákban rövid időn belül kirajzolódott az értékrend, amelynek alapján
a pedagógusok és a tanulók eredményesen végzik a tevékenységüket. Szer-
vesen beépült a mindennapokba a hit- és erkölcstan oktatása, ami pozitívan
hat a gyermekek lelki fejlődésére. Az eltelt tíz esztendőben az új fenntartó
biztosította az eredményes neveléséhez és oktatásához a személyi feltéte-
leket, a korszerű eszközöket, a gazdasági- és pénzügyi hátteret, irányítja a
szakmai tevékenységet, gondoskodik az épületek karbantartásáról.
Az Egri Főegyházmegye és Szerencs Város Önkormányzata között partneri
a kapcsolat, folyamatos az információcsere és a személyes egyeztetések,
amelyek elsősorban az oktatásnak helyet adó épületek fejlesztésére irányul.
A tavalyi esztendőben megkezdődött a négy csoportos katolikus óvoda épí-
tése, és közösen dolgozunk a Kulcsár Anita Sportcsarnok immár elkerülhe-
tetlen felújításához szükséges pénz – esetleg pályázat bevonásával történő
– előteremtésén, aminek az előzetes költségvetése több százmillió forint.

Tisztelt Szerencsiek! 
Tisztában vagyok azzal, hogy a tervezett szervezeti átalakításhoz kapcso-
lódva a döntés előkészítésében Szerencs Város Önkormányzata nem ren-
delkezik jog- és hatáskörrel, azonban fontosnak tartom, hogy a véleményem
mellett a képviselő-testület is kialakítsa álláspontját a kezdeményezéssel
kapcsolatban.
Annak érdekében, hogy az eddigi jó alapokon nyugvó együttműködésünk
hasonlóan eredményesen folytatódjon tisztelettel kérem az Egri Főegyház-
megyétől az alábbiak körültekintő mérlegelését.
Hasonlóan ahogyan 2012. decemberében történt – az intézmény átvételét
megelőzően – a jelenlegi tervezettel kapcsolatban kifejezett véleménynyil-
vánítás eredményét szíveskedjenek elsődlegesnek tartani a jelenlegi döntés
meghozatalakor. Információim szerint az összevonásról tartott fórumokon
a szülők és diákok mindegyike, míg a pedagógusok döntő többsége az ösz-
szevonás ellen szavazott, amely szerint a jövőben is azt szeretnék, hogy a
Bocskai István Katolikus Gimnázium és Technikum önálló intézményként
működjön.
A kormány intézkedéseinek köszönhetően már a városunkban is érzékelhető
az óvodás korú gyerekeknél a születések számának a mérsékelt növekedése,
ami jelzi, hogy túl vagyunk a demográfiai mélyponton. Ugyanakkor ez a po-

zitív hatás a középiskolás korosztályokat várhatóan tíz esztendő múlva fogja
elérni. Ezért a középfokú oktatási intézmények osztályai nak a létszámát a
legnehezebb feltölteni.
Közös érdekünk a szakképzés fejlesztése, de ezt a célt minden tekintetben
az önálló középiskola tudja megvalósítani. Szomorúan tapasztaljuk, hogy
Európában és sajnos hazánkban is egyre gyakoribb támadások érik a ke-
resztény világot, amihez nem tartanám szerencsésnek településünkön – az
összevonás ellenzőinek a jelentős számát is figyelembe véve – új felületet
nyitni. 
Szerencs azzal, hogy a nevelési- és szociális intézményeinek a többségét –
két általános iskolát, a gimnáziumot, az idősek otthonát – átadta egyházi
fenntartásba és legutóbb földterületet biztosított egyházi bölcsőde építé-
séhez egyúttal kinyilvánította az egyház iránti bizalmát és elkötelezettsé-
gét.
Szeretnénk a jövőben is – úgy, mint eddig – virágzó és gyümölcsöző együtt-
működést a három történelmi egyházzal és el kívánjuk kerülni, hogy átszer-
vezés ürügyén az erről másként vélekedők szándékunkkal ellentétesen be-
folyásolják a közvéleményt. 
A gimnáziumot nem csupán városunk, hanem a tágabb térség – ahol 50-
60 ezer ember él – a sajátjának érzi. Az elmúlt 60 év tapasztalata, hogy leg-
alább ilyen merítési lehetőség szükséges ahhoz, hogy biztosított legyen a
középiskola évfolyamain a tanulólétszám.
Véleményem szerint egységes irányítású intézmény létrehozása az új kato-
likus óvoda belépését követően, annak a Bolyai János Katolikus Általános
Iskolához történő integrálásával valósítható meg, ami más településeken el-
terjedt működési formaként szolgál a katolikus egyház által fenntartott in-
tézmények esetében. 
Tisztában vagyok azzal, hogy az Egri Főegyházmegyének – mint fenntartó-
nak – a szándéka tiszta és előremutató, ezért kérem fogadják el, hogy ag-
gódásunk a Bocskai István Katolikus Gimnázium és Technikum jövője iránt
megalapozott, őszinte és felelősségteljes.
Bízom abban, hogy végső döntésüket alapos és széles körű előkészítő mun-
kát követően, az előnyök és hátrányok mérlegelésével, az érdekek egyezte-
tésével, a vélemények teljes körű megismerésével, a fenti ajánlásaimat is fi-
gyelembe véve fogják meghozni, mert csak ezáltal biztosítható nyugodt kö-
rülmények között városunkban a színvonalas nevelés és oktatás, a hitélet
kiteljesedése.
Szerencs, 2022. május 23-án.

Nyiri Tibor, Szerencs város polgármestere

A BOLYAI JÁNOS KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA
ÉS BOCSKAI ISTvÁN KATOLIKUS GIMNÁZIUM

ÉS TECHNIKUM ÖSSZEvONÁSÁRÓL
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A hagyományoknak megfelelően a diákok ballagási dalokat énekelve vo-
nultak végig a gimnázium folyosóin. Az eseményen díjazták a legjobb ta-
nulmányi, közösségi és sporteredményeket elért végzősöket. A ballagá-
son Szarvas Péter, római katolikus plébános mondott ünnepi köszöntőt.
– Izgalmas időszak álltok. Mostanra felnőtettek, kifejlődtetek. Felnőtté
lett mindenki. Szívetekben és lelketekben értékes emberré váltatok. 
A pedagógusok az évek alatt formáltak, alakítottak benneteket. Tették
ezt annak érdekében, hogy amikor majd kiléptek eme iskola védett falai
közül, és kikerültök az élet igazi valóságába, akkor is helyt tudjatok állni
– mondta Szarvas Péter, római katolikus plébános. Ezt követően Koncz
Zsófia, a térség országgyűlési képviselője lépett a mikrofonhoz, aki sok
sikert kívánt a diákoknak az előttük álló akadályok leküzdéséhez. Vége-
zetül Jakab Tamás, az iskola igazgatója szólt a ballagó diákokhoz. – Fe-
dezzétek fel a világot és legyetek vidámak. Tarisznyátokban vigyetek ma-

gatokkal sok gimis sztorit, az első szerelem emlékét, órai aranyköpéseket,
vidám pillanatokat és kemény próbatételeket. Zárjátok szívetekbe mind-
azt, ami kedves volt itt, és látogassátok meg iskolátokat a jövőben –
mondta az iskola igazgatója. A beszédeket követően a tanulók ünnepi
műsora következett, majd a ballagó osztályok közösen vonultak ki a gim-
názium udvarára, ahol fogadták a család, rokonok, barátok gratulációit.

12.A (angol nyelvi tagozat), osztályfőnök: Kocsis József.
Bajusz Ábel, Bakos Bálint, Balázsfalvi Barbara, Bán Péter, Bodnár Gergely,
Bodnár Milán István, Brogyánszki Anna, Dudás Dominik, Endrődi Fanni, Eper-
jesi Dániel Sándor, Gergely Dániel, Hegedüs Kinga, Kocsis Gréta, Maczkó Ba-
lázs Árpád, Mezősi Kornél, Molnár Eszter Viktória, Nagy Rebeka, Nyakó Ger-
gő Attila, Pozsonyi Petra, Raspotnik Hunor Torda, Reményi Edit, Sándor Ár-
pád, Smál Evelin, Somoskői Anna, Szarka Dóra, Tóth Kitti, Tóth Petra, Tóth
Réka, Varga Levente, Varga Péter.

12.B (német nyelvi-informatika-általános tagozat), osztályfőnök:
Braun Csaba.
Bárány Péter Dániel, Bodnár Rebeka, Csengő Krisztián, Dóka Lilla, Éliás
Fanni, Gál Dávid, Gyöngyi Erik Patrik, Hauzer Bianka, Hauzer Csaba Áron,
Kelemen Angelika, Kovacs Richárd Dominik, Lengyel Bence, Makó Klaudia
Zsuzsanna, Rákosi Viktória, Rőczei Léna, Somos László, Szoboszlai Dániel
Zsolt, Tamás Péter, Varga Viktória, Vojcsik Krisztina, Zinger Dorina.

12.C (szakgimnázium – ügyviteli ágazati képzés), osztályfőnök:
Pórné Nagy Katalin.
Dezső Vanda, Endrődi Lilla, Galambos Tünde, Horváth Amanda, Juhász
Levente, Kiss Gréta, Kristóf Annamária, Matisz Bereniké, Milánszki Mar-
tina, Papp Anna Boglárka, Perge Nóra, Pethő Tímea, Séllei Veronika.

12.R (rendészeti tagozat), osztályfőnök: Endrész Tamás.
Apjok Patrik Attila, Balogh Szabolcs, Bodnár Bianka, Bodó Boglárka, Fa-
zekas Szabolcs, Fodor Patrik Dániel, Gál Bettina, Kádas Kristóf, Kohári Bri-
gitta, Kovács Kornél, Mártha Martin Attila, Matolcsi Marcell, Mészáros
Ákos, Murányi Levente, Nadj Péter, Németh Henrietta, Novák Panni, Rácz
Ádám Péter, Rácz Balázs Ákos, Takács Barbara, Tóth Gergő, Tvergyák Bri-
gitta, Tvergyák Vivien, Vachter Bence, Vadászi Alexandra, Varga Viktória,
Venczel Viktor, Zagyi Angelika.

BÚCSÚ AZ ALMA MATERTŐL

Csengőszóra ballagási nóták kíséretében osztályfőnökeik vezetésével
vonultak a ballagók.

Két év után újra megtartották a ballagási ünnepséget.

Két év szünetet követően április 30-án ismét személyesen
búcsúzhattak el a Bocskai István Katolikus Gimnázium és
Technikumtól a végzős diákok.
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A hagyományokhoz híven a végzősök átvonul-
tak a Rákóczi úti Hunyadi-épülethez. A diákok
versekkel, énekekkel búcsúztak az alma mater-
től és az emlékszalagot is felkötötték az iskolai
zászlóra. Csider Andor igazgató búcsúbeszédé-
ben megköszönte a végzős évfolyamoknak a
sok élményt, valamint a szakmai kihívásokat és
lehetőségeket. – A ballagás egy olyan ünnep,
amelyben egyszerre van jelen az emlékezés és
a búcsú. Ugyanakkor megélhetjük az újrakez-
dést, az új utáni kíváncsiságot és a majdani
megérkezés reményét. A ballagás az egyik leg-
fontosabb esemény az életünkben. Az ifjúság
utolsó szertartása, a továbblépést jelképező ri-
tuálé. Kívánom a most ballagóknak, hogy egész
életük során legyen erejük, kitartásuk legyőzni
a nehézségeket, alkalmazkodni a változások-
hoz, tudjanak megértéssel fordulni azokhoz,
akik körülveszik őket. Kívánom, hogy az a tu-
dás, amelyet ebben az iskolában szereztetek,
elegendőek legyenek ahhoz, hogy önmagatok
számára cél tudjatok meghatározni, ezeket el-
tudjátok érni, és boldog emberek legyetek 
– mondta búcsúbeszédében az igazgató. Ezt
követően Koncz Zsófia, a térség országgyűlési
képviselője lépett a mikrofonhoz. – A mai nap
egy fejezet, ami lezárult. A végzősök olyan ér-
tékcsomagot kaptak az iskolától, a pedagógu-
soktól és a közösségtől, amit egész életükben
tovább tudnak vinni – mondta a képviselő. 

Az ünnepség végén a ballagó diákok szülei, ro-
konai, barátai gratuláltak a végzősöknek.

12.A (szépészet), osztályfőnök: Fábián Ka-
talin
Albert Zsanett, Balog Dzsenifer, Komáromi Kla-
udia, Németh Brigitta, Vadászi Ramóna, Vranyák
Adrienn. 

12.B (informatika), osztályfőnök: Szegedi
László
Armancsik Károly, Csepcsényi Norbert, Csikja
Dávid, Gombos Róbert Krisfóf, Hegedűs Gergő,
Kiss Ernő, Kiss Ferenc, Nagy László Zoltán, Sipos
András, Szatmári József Dániel, Tokaji Soma. 

5/13.B (informatika rendszergazda), osz-
tályfőnök: Nagy Zsolt
Csalavári Krisztián, Erdősi Dávid József, Homon-
nai Daniella, Hudák Bence, Kiss Áron, Molnár
Péter, Nagy Áron, Nagy Márk, Tóth Tamás, Ma-
gyari-Varga Katalin.

2/14.A (fodrász, kozmetikus), osztályfőnök:
Kormos Zsuzsanna
Baráth Eszter, Horváth Nikoletta, Kanalasné La-
katos Roxána, Kopka Dorina, Kovács Kitti,
Krajczár Adrienn, Misalek Alexandra, Patai No-
émi, Schvarcz Mónika.

3/11/1 (édesipari termékgyártó, villanysze-
relő, női szabó), osztályfőnök: Gladics-Bi-
deczki Eszter
Bódi Adrienn, Budai Dzsefiner Tamara, Búri
Jázmin Szonja, Csizmár Ádám Bence, Jónás
Antónia, Jónás Szilvia, Lakatos Gabriella, La-
katos Patrícia Lejla, Murvai Bence, Siku Anett,
Siku Tímea, Szakálas Baldvin, Takács Máté, Ta-
más Bence, Vadász Karolina, Veres Miklós Ist-
ván.

3/11/2 (asztalos, központifűtés- és gázhá-
lózat rendszerszerelő, hegesztő), osztály-
főnök: Dr. Romhányiné Kovács Rita
Bartha Csaba, Buri Dominik, Buri Norbert,
Busku Norbert, Csabai Botond Bence, Farkas
Péter, Glonci László Attila, Horváth Brendon,
Horváth Martin, Jakab Sándor, Jesztrebszki
Alex, Karácsony Bálint, Kertész Máté, Nagy
Balázs Bence, Petró Péter, Rusznyák Szilárd,
Takács István, Tóth Aladár Norman, Tóth At-
tila, Veres Roland.

A Szerencsi Szakképzési Centrum
Műszaki és Szolgáltatási Technikum
és Szakképző Iskola április 29-én tar-
totta meg ballagási ünnepségét.

ELBALLAGTAK A SZAKKÉPZŐ ISKOLA
DIÁKJAI

A ballagók dalokat énekelve vonultak át a Hunyadi épülethez.

Színvonalas műsorral búcsúztak a ballagók.
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A Bocskai István Katolikus Gimnázium és Tech-
nikum 10.A osztálya részt vett azon az orszá-
gos versenyen, amit II. Erzsébet brit királynő
96. születésnapja és uralkodásának 70. évfor-
dulója alkalmából hirdettek. A bocskais diákok
három alkotást készítettek a kisújszállási Mó-
ricz Zsigmond Református Kollégium által ren-
dezett megmérettetésre, amely egyben rajz- és
angol kvízverseny is volt. A gimnazisták diadé-
mot, brosst és portrét rajzoltak, utóbbit Czipa
Dorina vezetésével. A versenyre több mint 200
alkotás érkezett, amik már elindultak a Buc-
kingham palotába, ahol a brit királynőnek ud-

varhölgyei útján kézbesítenek. – Az osztály
minden tanulója részt vett a fent említett in-
tézmény által meghirdetett másik országos
versenyben is, ahol online angol kérdőív kitöl-
tése volt a feladat. A brit királyi család életéhez
fűződő eseményekre kellett meghatározott
időre választ adni. A véletlenszerű felsorsolás
sajnos nekünk nem kedvezett, ám megint egy
remek élménnyel gazdagodtunk. Rendkívül
büszke vagyok a 10.A osztályra, lelkes és össze-
tartó csapatként fogtunk össze és vettünk
részt a két feladatban – mondta Jurák József-
né, osztályfőnök.

RAJZOK
A BRIT KIRÁLYNŐNEK

A Szerencsi SZC Műszaki és Szolgáltatási Tech-
nikum és Szakképző Iskola 21 diákja és kísérő

tanárai 5 napot töltöttek május elején Erdély-
ben, Szentegyházán és környékén. A diákok a

Határtalanul! pályázat keretében működnek
együtt az ottani Gábor Áron Líceummal. Az
idei utazás közös projektje egy emlékkereszt
állítása volt a Nyerges-tetőn. A megemlékezés
egyik célja az 1848-49-es szabadságharc nyer-
ges-tetői ütközetében elhunyt székely hősök
előtti tisztelgés volt, a másik cél pedig az isko-
lák közötti, immár 6 éves kapcsolat megerősí-
tése. A csoport csodálatos helyeken járt: ellá-
togattak „kincses Kolozsvárra”, a Szent-Anna
tóhoz és környékére, valamint a Parajdi Sóbá-
nyába is. A diákok emlékszalagot kötöttek fel
Orbán Balázs és Tamási Áron sírjánál. A legna-
gyobb élmény a 40 éves Szentegyházi Gyer-
mekfilharmónia, ismertebb nevén a „Fili” jubi-
leumi koncertje volt, melynek repertoárjában
román, magyar, török és német dalok szerepel-
tek.

A Szerencsi Rákóczi Zsigmond Református Két
Tanítási Nyelvű Általános Iskola és Alapfokú
Művészeti Iskola tanulói május 13-án a XII. Kré-
takör Művészeti Versenyen ismételten bizonyí-
tották művészeti tehetségüket. Az iskola min-
den kategóriában képviseltette magát. Az ifjú
tehetségek tánc-, zene és vers továbbá képző-
művészeti kategóriákban mérhették össze tu-
dásukat. A színvonalas felkészítő munka ered-
ménye kiemelt arany díjakban és magas szintű
tanári elismerésekben realizálódott. A több
mint 900 versenyzőt felvonultató megméret-
tetésen az alábbi eredmények születtek: 
Zongora: Döme Noémi, Fige Liza, Czimbalmos
Máté arany minősítés, felkészítő: Szirmai And-

rea. Árvai Csenge, Ficsor Emese arany minősí-
tés, Orosz Dorka ezüst minősítés, felkészítő:
Czimbalmos Valéria. Szabó Zsófia, Weisz Laura,
Weisz Boglárka arany minősítés, Szabó Ágota
ezüst minősítés, felkészítő: Osztás Viktória.
Képzőművészet: Nagy Réka, Erdélyi Zoé arany
minősítés, felkészítő: Derda Péterné.
Vers, mese kategória: Müller Lili arany minősí-
tés, Orosz Dorka BRONZ minősítés, felkészítő
Harkályné Kovács Katalin.
Néptánc: Lesó Ákos, Lesó Áron (fotónkon) kie-
melt arany minősítés, felkészítő: Bajári Éva,
Hriczó Bence. 
Minden felkészítő tanár arany minősítésben ré-
szesült.

A rajzot a királynő udvarhölgyei kapják meg.

A MŰSZAKI DIÁKOK ERDÉLYI LÁTOGATÁSA

KIvÁLÓ EREDMÉNYEK
A MŰvÉSZETI vERSENYEN

A diákok az 1848–49-es szabadságharc hősei előtt is tisztelegtek.

Lesó Ákos és Lesó Áron. (Fotó: magánarchívum)
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A tavalyi és a tavalyelőtti koronavírus-járvány
árnyékában lezajlott érettségik után, az idei
vizsgaidőszakban már megtartották a szóbeli
vizsgákat, és a kötelező maszkviselést is eltö-
rölték. A hagyományoknak megfelelően május
2-án az érettségizők magyar nyelv és irodalom-
ból adtak számot tudásukról. Első feladatnak a
középszinten vizsgázók tisztán nyelvészeti szö-
veget kaptak. A diákoknak 1999-es szótár elő-
szavát kellett elolvasniuk, amelyben szinoni-
mákról, más szótárakról és szócikkekről is szó
volt. Az ismeretterjesztő szöveg megismerését
követően után különböző feladatokat - megál-

lapításokat, érveket, összefüggéseket, kapcso-
latokat kellett keresniük és értelmezniük - a vég-
zősöknek. Az első feladatsor második részében
a tanulók két szövegalkotási feladat közül vá-
laszthattak: diákönkormányzati tagként osztály-
kirándulásokról forgalmazhattak meg hozzászó-
lást, vagy iskolai memoriterekről írhattak érve-
lést. Erre összesen 90 percük volt. A második
részben műelemzés, vagy két művet/műrészlet
összehasonlítása közül választhattak a diákok:
Szabó Magda-novella, Janus Pannonius-költe-
mény és Juhász Gyula-vers szerepelt a feladat-
sorban. Itt összesen 150 perc állt a rendelkezé-

sükre. Az érettségi május 3-án a matematika
írásbelikkel folytatódott, ami 180 percig tartott.
A diákoknak feladatsorokat kellett megoldani-
uk, a rendelkezésükre álló időt tetszés szerint
oszthatták be, és a megoldás sorrendjét is meg-
határozhatták. Az első részben a gráfok, a hal-
mazok, a geometria, a térgeometria, a mértani
sorozat és a valószínűségszámítás került terí-
tékre. A második feladatlap két részre oszlott.
A diákok az új autók értékcsökkenéséről, iskolai
fiú-lány arányokról, és a szőlőtermesztésről is
kaptak szöveges kérdéseseket. A megengedett
segédeszköz – közép- és emelt szinten is – a
függvénytáblázat (egyidejűleg akár többféle is),
a szöveges adatok tárolására és megjelenítésére
nem alkalmas zsebszámológép, a körző, a vo-
nalzó és a szögmérő volt. A folytatásban május
4-én történelemből adhattak számot tudásukról
a tanulók. Az első rész rövid, egyszerű választ
igénylő kérdésekből állt. Szó volt a bolsevik ide-
ológiáról és a két világháború közötti szovjet–
orosz történelemről, a Rákosi- és a Horthy-kor-
szakról, a magyarországi romákról, a reformá-
cióról és a zsidó vallásról is. A második részében
esszéfeladatokat kaptak a vizsgázók. A téma az
athéni demokrácia, a második ipari forradalom,
a Kádár-korszak és az Árpád-kori magyar törté-
nelem volt. A 2022-es középszintű írásbeli vizs-
ga május 5-én angol nyelv, 6-án német, 9-én
nemzetiségi nyelv és irodalom, 10-én kémia és
földrajz, 12-én biológia és társadalomismeret,
13-án informatika és ének-zene, 16-án latin, 
17-én pedig fizika érettségivel folytatódott.

ÚJRA A RÉGI KERÉKvÁGÁSBAN
AZ ÉRETTSÉGI

A történelem érettségi nem okozott gondot a szerencsi diákoknak.

Két év után újra megtartották a bolondballagást.

BOLONDBALLAGÁS SZERENCSEN
Nagy izgalommal készültek a bolondballagásra a végzős osz-
tályok április 29-én reggel a Bocskai István Katolikus Gimnázi-
umban. Két év kényszerszünet után idén ismét a hagyományok-
nak megfelelően történtek az érettségi előtti utolsó hét prog-
ramjai Szerencsen: a végzős diákok a szerenádokat követően
vicces jelmezt öltöttek, hogy végig vonuljanak a város főutcá-

ján. A diákok a gimnázium alulájából a Kossuth Lajos utcán ha-
ladva a Népháznál fordultak vissza, hogy a Rákóczi és az Ondi
úton végig sétálva visszajussanak az iskolába. A járókelők töb-
bek között láthattak kalózt, szobafestőt, királylányt, indiánt
vagy a nagy pénzrablás című sorozat jellegzetes maszkos figu-
ráját.



Az 1980-as évek végére a városközponti, főutcai
épületek a szocializmus lepusztult, átalakított
jegyeit mutatták, érdemes tehát időről-időre fel-
idézni azt a „hőskort”, amikor sikerült az 1900-
as évek elejéhez hasonlatos egységes utcaképet
visszaállítani. Az első üzlethomlokzatok felújítási
tervét még a Városi Tanács rendelte meg és épí-
tette át, de az elkészült mintákat látva egyre
több magánkézbe került üzlet tulajdonosa is csi-
nosítani kívánta a boltját, a homlokzatát, a ki-
rakatokat, ahogy ez megtörtént a Rákóczi út
114.sz. épület esetében is. 
A főutcai épületek általános megjelenésén látni,
érezni a több mint száz éves építési korszak, az
eklektikának nevezett stílus jellemzőit. Telekha-
tártól telekhatárig épültek ezek a házak un. zárt-
sorú, kisvárosias beépítéssel. A tető egyszerű
nyeregtető formát mutat, a tetőgerinc az utcával
párhuzamos. A homlokzatok kialakítása egysze-
rű, de mégis elegáns, a historizmus és az azt kö-
vető eklektika a görög-római, és az azt megújító
reneszánsz építészet párkány és profilmintáit,
kompozíciós módját használta újra. A faragott
kő lábazat fölött kb. 80 cm magasan létrehozott
második lábazati sávot egy kiugró párkány zár-
ta, a nagy kirakati nyílásokat finoman profilozott
vakolatminta keretezte, amelyeket fent egy na-
gyobb párkányelem koronázott meg. A kapube-
járó (dufart) hangsúlyosabb kváderezett keretet

kapott, az eresz alatt díszes főpárkány, s alatta
osztópárkány húzódott végig az épületen. Ez a
rend szinte mindegyik korabeli kereskedőházon
megtalálható, kisebb-nagyobb változtatásokkal.
A nyolcvanas évek végére szinte teljesen átala-
kították, elrondították az utcai homlokzatot, a
lábazatok, a nyíláskeretezések, a felettük volt
párkányok eltűntek, a kapu körüli kváderes va-
kolatot leverték, csak a fő- és osztópárkányból
maradt valami. A kirakati portálok szélesebbek
lettek, aránytalanul kis faldarabokat hagyva kö-
zöttük, a portálok egy modern épülethez való
acélszerkezetekké silányultak. Az ekkor készült
fotón még feltűnnek a F O D R Á S Z felirat szét-
húzott világító dobozai, a járdán az ipari han-
gulatot árasztó rácsos vasbeton villanyoszlopok
fregolira hajazó vezetékköteggel, valamint a
korszak autócsodái: a Polski Fiat és a Zastava
(emlékszünk még ezekre a márkákra egyálta-
lán?).

A helyreállításnál ez eredeti állapot visszaállítá-
sára törekedtünk, néhány nyílás kisebb szűkítés-
sel hasonló lett a régiekhez, a vakolatkeretek és
párkányok a helyükre kerültek, a terméskő lába-
zat előkerült a cementvakolat alól, és a kapu is
visszakapta kvéderes (követ utánzó) díszkeretét.
A homlokzat festése azóta többször változott,
de megtartotta a század eleji visszaállított min-
tát: a fal színe egy kicsit teltebb árnyalatú, a dí-
szítések, párkányok, vakolatprofilok ugyanannak
a színnek világosabb árnyalataira festettek.
A városiasodás következő fázisa lehetne az, ha
az épületre emelet kerülne, mint ahogy a Rákóc-
zi úton már látunk erre is példát a közelmúltból,
de a felfelé bővítés egy hosszabb gazdasági fel-
lendülés, a városközpont felértékelődése esetén
várható majd. Addig is örüljünk az eddig elért
helyreállításoknak, a tetszetős utcaképnek, a
rendezettebb Szerencsnek.

Salamin Ferenc
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Utcakép – napjainkban

Utcakép 1910 körül Utcakép 1988 körül

UTCAKÉP R114
Egy településen a főutca, főtér tele-
pülésképi megjelenése meghatározó.
Rendezett, felújított állapotában ran-
got és mintát ad, megmutathatja,
hogy milyen színvonalú építészet vol-
na fontos az egész településen. Ezt a
két mondatot bármelyik Rákóczi úti
homlokzat felújításához le lehet írni,
ahogy egy korábbi épület bemutatá-
sánál már meg is tettük.
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1940-ben, a háború elején született, kulák
családban, 3. fiúgyermekként. Kisfiú korában
tanyán éltek, és onnan gyalogolt be minden
nap az iskolába egy órát oda, egyet vissza.
A családtól mindent elvett a rendszer, nehe-
zen éltek, a fiúk is kivették a részüket a me-
zőgazdasági munkákból. Már kiskorában ki-
tűnt éles eszével, tanulni akarásával. A test-
vérek nem nézték jó szemmel, hogy a legki-
sebb kedvezményeket kap, ezért sokszor ti-
tokban, a paplan alatt, elemlámpával tanult.
A másik szenvedélye, ami barátságokat és
felejthetetlen élményeket adott a számára,
az a foci volt. Melegben, hidegben, esőben,
de mindig ott volt az edzéseken, nagyon jól
játszott… sokszor hallotta a szurkolók bíz-
tatását: „menjél Csutkás, vidd a labdát!”
Középiskolai tanulmányait a Debreceni Re-
formátus Gimnáziumban kezdte el. Ez az is-
kola életre szóló emlékeket, hozzáállást, ba-
rátságokat és élményeket adott neki. Sok
kedves történetet mesélt nekünk és mindig
nagyon büszke volt, hogy ennek az intéz-
ménynek volt a diákja. Kulák származása mi-
att – bár maximális pontszámot ért el a fel-
vételin – nem vették fel az egyetemre. Ez
volt a szocialista rendszer második ökölcsa-
pása. Ekkor a Karcagi Mezőgazdasági Főis-

kolára iratkozott be, s amikor elvégezte, állás
után nézett. A sors úgy hozta, hogy Megya-
szóra került az általános iskolába, mezőgaz-
dasági ismereteket és más tárgyakat taní-
tott. Ekkor 1962. írunk. Egy évvel később el-
vette feleségül az iskola egyik tanító nőjét,
Fehér Máriát. Mind a ketten a nagy, régi ge-
neráció pedagógusai voltak, lelkesek, fiata-
lok, igazi tanárok. Nem mindennapi az év-
szám, 59 évet éltek együtt, szeretetben, az
elején szegénységben, együtt értek el min-
dent, szép lassan, fillért fillérre téve, minde-
nért megküzdve és mindennek örülve. Köz-
ben a tanárképző főiskolát is elvégezte,
emellett barkács- és modellező szakkört ve-
zetett, kirándulásokat, túrákat szervezett,
esti iskolában tanított, és építette a családi
házát, legtöbbször a kollégák segítségével.
A legnagyobb büszkeség azonban az általa
alapított, gyönyörű gyakorló kert volt, ami-
nek távoli helyekről is csodájára jártak. Eb-
ben a kertben a gyerekek megtanulták a
zöldség és virágtermesztés, üvegházi és fó-
liás gazdálkodás csínját-bínját. Sokszor ment
át a kertbe hétvégén öntözni, éjszaka a hi-
degben, hogy megnézze, a kis kályha fűti-e
rendesen a palántákat. Az iskola, a tanítás
volt az élete. Diákjait versenyekre vitte, és az
országos első helyezést is elnyerték. Tanfo-

lyamokat végzett, képezte magát, mindig
segített a környező iskolák technika tanára-
inak. Nem véletlen, hogy a megyei oktatási
központ szakfelügyelőnek nevezte ki. A lá-
togatott kollégákat soha nem bántotta meg,
ha volt is kritikája, az mindig építő és segítő
volt.
Pályája utolsó 10 évében a megyaszói iskola
igazgatója lett. Mint mindent, ezt a feladatot
is teljes szívével és lelkével teljesítette, a ne-
véhez rendezvények sokasága, versenyek,
az iskola bővítése, modernizálása kapcsoló-
dott. A föld, a kert szeretete kitöltötte a sza-
badidejét. Hatalmas kertjében fóliák, csodá-
latos gyümölcsfák sorakoztak, szőlőjét egye-
dül művelte, és hosszú ideig kaszálta a füvet,
amiből szalmaboglyát állított… kedvenc he-
lyét a kis unokájának.
Mind a két lánya a pedagógus pályát válasz-
totta. Nyugdíjas korában sokat segített a lá-
nyai építkezéseiben, nagy szeretettel és
büszkeséggel kísérte unokája tanulmányait
és sikereit. Még ekkor is aktív volt: egyik kol-
légájával megírták a Megyaszói Mészáros
Lőrinc Körzeti Általános Iskola történetét.
Rejtvényfejtéseiből, annak bölcsességeiből
három kötetes kis könyvet szerkesztett.
Egész életében becsületes, tisztességes em-
ber volt. Küzdő és harcos. A munkája iránt
hatalmas elkötelezettség és alázat, kitartás
jellemezte. Tisztelte a barátokat, az ember-
séget, szerette a családját, a természetet, a
kertjét.

A kis zöld szemű, falusi kulákgyerek… aki
bizonyítani akart… aki tanulni vágyott… aki
elismerést akart… aki nem hódolt be a
kommunista rendszernek… aki alkotni, épí-
teni akart… aki nehezen tudta kifejezni a
szeretetét, de szeretett… aki küzdő és har-
cos volt úgy életé ben, mint életének utolsó
napjaiban és óráiban is.

„Zöld csillag kihunyt az égen,
A csónak partot ért,

Hideg csendben fekete minden,
Legyen az álmod szép.”

Nyiri Tibor,
polgármester

TÓTH FERENC,
A FÉRJ, AZ ÉDESAPA, A TANÁR,

A KÖNYvSZERKESZTŐ
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A Mozdulj Szerencs! Facebook csoport kezde-
ményezésére az idén újra indultak Szerencsen
a korábbi években már népszerűvé vált közös-
ségi kerékpározások. Az érdeklődő bicajosok
kéthetente pénteken a késő délutáni órákban
a Rákóczi-iskola előtti téren gyülekeznek, majd
előre meghatározott útvonalon – a Szerencsi
Polgárőr Egyesület tagjainak a biztosításával –
tekernek 15-20 kilométert.
Májusban két alkalommal is a szerencsi egykori
cukorgyári tavaknál közös szalonnasütés és be-
szélgetés zárta a megközelítőleg három órás
programot. A közösségi kerékpározások nyitot-
tak, arra külön nem szükséges 
regisztrálni, azonban a közösségi oldalon létre-
hozott eseményhez már előzetesen lehet csat-
lakozni. A szervezők életkortól függetlenül sze-
retettel várják a tekerni, mozogni vágyókat!

A Tokaj-Zemplén Térség Fejlesztési Program ré-
sze a térségi kerékpárút hálózat fejlesztése,
melynek forrásigénye összesen 13,35 milliárd fo-
rint. Program megvalósítása során egyes fel-
adatok lebonyolításában – többek között a ke-
rékpáros útvonalak fejlesztésében – a Tokaj
Borvidék Fejlődéséért Nonprofit Kft. (TBFT) mű-
ködik közre. Az Aktív- és Ökoturisztikai Fejlesz-
tési Központ a TBFT felkérésére végzi a Tokaj-
Zemplén körül kialakítandó kerékpáros útháló-
zat tervezését, előkészítését. A fejlesztés kere-
tében egy olyan új kerékpáros útvonal létreho-
zása a cél, amely meghatározóan új dűlő- és ke-
rékpárutakon – a meglévő ilyen jellegű burkolt
útszakaszok integrálásával – közel 200 km
hosszban kerüli körbe a Borvidéket és a Zemp-
lén-Abaúj térséget. A létrejövő útvonalat a ké-
sőbbiekben úgy kell tudni pozícionálni, hogy az
a Balatoni Bringakör hegyvidéki párja legyen, s
minden kerékpáros túrázó „bakancslistájára”
felkerüljön.
További fontos szempontok:
– Biztonságosság, gyermekes családok és isko-

lás korú csoportok általi használhatóság
– A turisztikai szolgáltatások, panoráma pon-

tok stb. között a kerékpározás ne csak közle-
kedési mód, hanem folyamatos élményszer-
zési lehetőség legyen

– Kapcsolódó körök, alternatív erdei útvonalak
kialakítása, melyek lehetővé teszik egy-egy
kisebb térségben a 30-60 kilométeres körtú-
rákat

– kerékpáros és kerékpárosbarát szolgáltatá-
sok kiépítése, fejlesztése.

Tervezett útszakaszok:
– Hollóháza-Pálháza (részben meglévő kerék-

párút szakaszok összekapcsolása)
– Pálháza-Sárospatak (teljes hosszban meglévő

kerékpárút)
– Sárospatak-Tolcsva (meghatározóan dűlőuta-

kon, a 37-es főút északi oldalán)
– Tolcsva-Mezőzombor (meghatározóan dűlő-

utakon, a 37-es főút északi oldalán, kapcso-
lódva a Tokaj-Mád kerékpárútba)

– Mád-Tállya-Abaújszántó (meghatározóan dű-
lőutakon)

– Abaújszántó-Boldogkőváralja-Gönc (való-
színűleg két alternatívában, melyek közül
az egyik Regéc érintésével az erdőn át ha-
ladna Hejcéig, a másik pedig sokkal kisebb
szintek leküzdésével az erdő szélén vezetne
végig)

– Gönc-Hollóháza (kialakult nyomvonal Telkibá-
nyán keresztül)

– További kezelendő belterületi szakaszok lesz-
nek: Hollóháza patakparti kerékpárút, Mikó-
háza régi kisvasúti nyomvonalra építendő ke-
rékpárút és a Sárospatak belterületi átvezetés
a város Kerékpárforgalmi Hálózati Tervének
a figyelembevételével.
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Szerencs Város Önkormányzata április 23-án
Mozdulj Szerencs! elnevezéssel közösségi kerék-
pározásra invitálta a város lakóit. Az önkor-
mányzat a Szerencsi Turisztikai Központ és Ke-
rékpárkölcsönzőből férfi, női és gyermek bicajt
korlátozott számban térítésmentesen a sporto-
lók rendelkezésére bocsájtott. A résztvevők ösz-
szesen két útvonal közül választhattak. A rövi-
debb 13 kilométeres szakasz kifejezetten a kez-
dőknek és Szerencs kerékpárútjaira vonatko-
zott. A bringások reggel 10 órakor indultak el
Ondról az Andy Endre út kereszteződésétől. A
csapat ezután rendőri és polgárőri felvezetéssel

az Ondi út – Magyar utca (felső szakasza) – Ipa-
ri park (vissza) – Magyar utca (alsó szakasza) –
Rákóczi út – Fecskés (Dobó Katica utca) – Me-
zőzombor (helység-névtábla forduló) haladt vé-
gig egészen a Rákóczi-vár udvaráig. A bátrab-
bak délután a 27 kilométeres távra jelentkeztek,
amely már a település környékét érintette, ma-
gába foglalva Zemplén gyönyörű tájképét. A ke-
rékpárosok a Rákóczi-vár udvarán gyülekeztek.
Az útvonal Szerencs, Ondi út – Ond – Rátka –
Tállya (elágazás) – Mád – Mezőzombor – Sze-
rencs, Rákóczi-vár udvara volt. A sportolók biz-
tonságára ezúttal is rendőrök és polgárőrök vi-
gyáztak. A közösségépítő sporteseményen a
résztvevők számos tapasztalattal gazdagodtak.
Az indulás előtt a szervezők bemutatták a kö-
telező kerékpáros felszereléseket, a helyes és
biztonságos haladási technikákat, valamint a
csoportos bringázás szabályait.

A Szerencsi Hírek különszáma a városban és a
térségben épülő, a kerékpározáshoz kötődő,
annak feltételeit javító beruházásokról, a biz-
tonságos közlekedésről, a kötelező felszerelé-
sekről szól. Az életminőség javítása és a mobi-

litás csak akkor maradhat fenn városunkban, ha sikerül a gépjárműfor-
galommal szemben időben és kényelemben versenyképes alternatívát
nyújtani.  Ezért arra biztatom a lakosságot, hogy autó helyett vasúttal,
busszal, gyalog és elsősorban a település határain belül kerékpárral köz-
lekedjen. Hazánkban soha nem látott mértékben épülnek az új kerékpá-
rutak. Szerencsen is egyre jobban hálózatosodnak a bicikliutak. Váro-
sunkban tavaly készült el az Ondi- és a Magyar úti, továbbá az ipari park
határáig vezető kerékpárút, amely a tervek szerint bekapcsolódik a zemp-
léni térség hálózatába. Mindenkit arra buzdítok, hogy közlekedjen kerék-
párral, ami egyrészt költségkímélő, környezettudatos és nem utolsó sor-
ban hozzájárul az egészség megőrzéséhez, a betegségek megelőzéséhez.
A bringázás számos pozitív egészségügyi hatást gyakorol a szervezetre.
Amennyiben normál tempóban tekerünk, akkor úgynevezett ciklikus (ae-
rob) mozgást végzünk. Ez a gyakorlatban annyit jelent, hogy ugyanazt a
mozdulatsort ismételjük, a mozgás dinamikus, ami nagy mennyiségű oxi-
gén felhasználásával történik. A szervezet a rendelkezésére álló energia-

tartalékokat (szénhidrátok és zsírok) oxigén segítségével égeti el, ezáltal
biztosítja az izmok számára szükséges energiát. Aerob folyamat játszódik
le minden olyan mozgás közben, amely viszonylag csekély vagy közepes
erőkifejtést igényel (nincs kifulladás, erőlködés). A rendszeres biciklizés
kiválóan edzi a szívet és vérkeringést. Kerékpározás közben a légzésszám
emelkedik és a szív munkája fokozódik: a pulzus nő, a vérnyomás emel-
kedik, ezáltal a vérkeringés élénkül. A rendszeres tekerés tehát nagymér-
tékben javítja a szervezet terhelhetőségét, fizikai teljesítőképességét, to-
vábbá kedvezően befolyásolja a vér zsírsav- és lipidtartalmát. Családom-
mal együtt gyakran túrázunk a vidéken, az egyes távokat sokszor kerék-
párral tesszük meg. Véleményem szerint csodálatos vidéken élünk,
Zemplén természeti értékeihez nincs hasonló. Ezeket igazán csak akkor
tudjuk élvezni, ha gyalogosan vagy kerékpárral keressük fel. Az út során
gyönyörködhetünk a tájban, a természetben, a madarakban és az állat-
okban. Ezeket a kincseket kötelességünk megőrizni a bennünket követő
nemzedéknek! Ezért a jövőben is minden olyan beruházást, pályázatot
kiemelt fontosságúnak kezel Szerencs Város Önkormányzata, amely hoz-
zájárul a bolygó környezeti védelméhez. Tegyünk együtt a Földért! 
Biztonságos és élményekben gazdag kerékpárázást kívánok!

Nyiri Tibor
Szerencs polgármestere
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– Mit tanácsol a kezdő motorosoknak?
– Az első és legfontosabb, hogy fokozatosan kell haladni a gyengébb tel-
jesítményű motortól felfelé. Magyarán ne az álommotorod legyen az első
járműved! Kétfajta motoros van: aki már elesett, és aki el fog esni. Még
a legtapasztaltabb vezetőknél is előfordul, hogy eldőlnek. Egy kezdő ha
azonnal „nagy” motorra megy, nagy rá az esély, hogy összetöri magát
és gépjárművet is. Az anyagi kár mellett jelentős lehet a testi és a lelki
sérülés. Kezdetnek bőven elegendő egy 125 vagy egy 250 cm3-es motor,
amivel kialakul a megfelelő rutin. Fontos tisztázni már a tanulás elején
azt, hogy mire akarod használni, mert más fajta jármű kell túrázásra,
sportolásra vagy terepre.

– A fokozatosság tehát a kulcs.
– Igen fontos a fokozatosság, majd pedig a tapasztalatok gyűjtése, a he-
lyes vezetéstechnika elsajátítása.  Ez utóbbit nem lehet pár hónap alatt
elsajátítani. Véleményem szerint motorozni nehezebb, mint személygép-
kocsit vezetni. Sok-sok gyakorlást igényel, és nem csak a közutakon, ha-
nem az erre a célra kialakított pályákon. A vezetéstechnikai programokon
tapasztalt szakemberek avatnak be a trükkökbe, adnak tanácsot, és mu-
tatják be a biztonságos motorozás szabályait. A Borsod-Abaúj- Zemplén
Megyei Rendőr-főkapitányság is sok tréninget tart, bátran ajánlom min-
denkinek! A második tanácsom tehát: gyakorolni, gyakorolni és gyako-
rolni.

– Mi a helyzet a biztonsággal?
– Sokkal óvatosabban és elővigyázatosabban kell közlekedni két
keréken, mint négyen. Defenzíven, azaz felelőséggel kell vezetni,
fél szemmel folyamatosan figyelünk a közlekedésben ránk leselkedő
veszélyekre is. Ne vegyünk olcsó vagy rossz minőségű felszerelése-
ket, mert ez akár az életünkbe is kerülhet. Legnagyobb védelmet
azok a bukósisakok adják, amik az állunkat is védik. Ruházat tekin-
tetében is igyekezzünk úgy felöltözni, ami a teljes testünket védi.
Pólóban és rövidnadrágban vezetni nem egy életbiztosítás. A jó mi-
nőségű ruha megvédi a bőrödet, a protektorok pedig az ízületeidet
és a csontjaidat vagy akár az életedet.

– Sokan félnek felülni a motorra, mert tartanak az autósok-
tól. Nekik mit tanácsol?
– Magyarországon sajnos nem alakult ki megfelelő vezetési kultúra.
Vannak a vagány motorosok és azok, akik tiszteletet mutatnak és
megfontoltan vezetnek. Előbbiek nincsenek tekintettel a közleke-
désben résztvevő többi járműre. Nagy sebességgel közlekednek, sok
szabályt megszegnek és ez sokszor az életükbe kerül. Nem véletle-
nül hívják őket „donormotorosoknak”. Mindig a képességeidnek
megfelelően hajts, nem kell vagánykodni. Öreg motoros legyél, ne
halott!

– Egyre több a biztonsági funkció a motorokban is.
– Határozottan. Ez egyfelől jó, hiszen a modern elektronika segít a
vezetésben, másfelől rossz, hiszen hamis biztonságérzetet is adhat.
A nagy tapasztalattal nem rendelkező vezető elhiheti magáról, hogy
jó motoros, miközben a valóság az, hogy csak a műszerek korrigál-
ják a hibákat. Elengedhetetlen, hogy ismerd a motorod képességeit.
Ne bízz túlzottan az elektronikában!

– Sokan mondják, hogy a motorozás időjárásfüggő!
– Igen, nagyon oda kell figyelni az időjárásra. Nincs tető a fejünk
felett, ráadásul ha elesünk nincs kasztni vagy légzsák ami felfogja
az ütést. A sisak és az öltözet tompítja. Ha nagyon esik az eső biz-
tonságosabb, ha el sem indulunk. Ha vezetés közben ér minket egy
kiadós zápor, zivatar akkor vezessünk sokkal lassabban, óvatosab-
ban. Sokan bele sem gondolnak, de roppant könnyű megcsúszni,
elesni. A látási viszonyok ilyenkor korántsem tökéletesek, s ezen
csak tovább ront az a tény, hogy a motorosoknál vezetés közben
nem ritka az un. csőlátás. Szóval észnél kell lenni főleg akkor, ha
van mögöttünk egy utas, hiszen az ő testi épségéért is mi vagyunk
a felelősek. 

– Érdemes már fiatalon elkezdeni tanulni?
– Igen, de ezt biztonságosan kell tenni, betartva azt az aranysza-
bályt, hogy elsőnek kismotoron vezetünk, és sokat gyakorlunk. A
rendőrség támogatja a fiatalokat. A Sulimoped program célja, hogy
14-16 éves korosztályba tartozók ingyenes képzés keretein belül se-
gédmotoros kerékpárra érvényes vezetői engedélyt szerezhessenek.
Az iskolások a tantervi órakereten kívül sajátítják el először az el-
méleti, majd a gyakorlati ismereteket.

Magyarországon egyre többen váltanak négykerekűről kétkerekűre. A bicajozás népszerű, sorra épülnek és bővülnek
hazánk kerékpárútjai. Legalább ennyire kedvelt a melegebb idő beköszöntével a motorozás. Sokan az adrenalin miatt
váltanak autóról erre a gépjárműre. A motorozás azonban korántsem veszélytelen, rengeteg gyakorlást és nagy kon-
centrációt igényel. Erről Szerencsi Árpáddal (fotónkon) r. alezredessel, a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Rendőr-főka-
pitányság megbízott rendészeti rendőrfőkapitány-helyettesével beszélgettünk, aki több évtizedes gyakorlati tapasz-
talattal rendelkezik.

KEZDŐ vAGYOK, MOTOROZNI AKAROK



– Melyek a legfontosabb szabályok?
– Az első, hogy kerékpárunk műszakilag mindig
tökéletes legyen. A kormányzást semmilyen kü-
tyü ne akadályozza. A kötelező kerékpáros fel-
szerelésekkel rendelkezzünk: lámpák, csengő,
prizmák, fényvisszaverők, jó állapotú fékberen-
dezések. (Bővebben a 5. oldalon részletezzük –
a szerk.). Ismernünk kell az alapvető KRESZ sza-
bályokat, legyünk tisztában a jelzőtáblák jelen-
tésével. Ha közúton haladunk, akkor karunkkal
mindig jelezzük a kanyarodási szándékunkat,
hogy észleljék szándékunkat a közlekedésben
résztvevők. Minden körülmények között az idő-
járási és látási viszonyoknak és nagyon fontos,
hogy az útviszonyoknak megfelelően válasszuk
meg a haladási sebességünket. A kerékpárunk
és az autók között minimum 1,5 méteres távol-
ságot tartsunk. Külterületen mindig viseljünk lát-
hatósági mellényt. Ha bizonytalanok vagyunk a
jármű hajtásában, vagy csak szeretnénk gyako-
rolni kérjünk segítséget a helyi rendőrségtől. Lé-
teznek az erre a célra kialakított gyakorlópályák.
A rendőrség gyakran tart akciónapokat, ahol ve-
zetéstechnikai tanácsokat adnak. Éljünk a lehe-
tőséggel!
– Hol és mennyivel mehetnek a bringások?
– Haladjunk sebességében felfelé. Járdán 10
km/óra sebességgel közlekedhet a 12 évesnél fi-
atalabb gyermek. Felnőtt kerékpárosnak a köz-
úton kell tekernie, a járdán nem haladhat (csak
tolhatja). Abban az esetben ha erre a célra van
kijelölt kerékpárút minden esetben csak ott bi-

ciklizhet. Gyalog- és kerékpárúton 20 km/óra,
csak kerékpárúton ez a sebesség már 30 km/óra
is lehet. Lakott területen belül az úttesten 40
km/óra, kívül pedig maximum 50 km/óra abban
az esetben, ha a nyeregben ülő visel bukósisa-
kot, ellenkező esetben 40 km/óra. A gyalogát-
kelőn le kell szállnia a kerékpárról és gyalog kell
áttolni, ekkor a kerékpáros gyalogosnak minősül.
Csak akkor tekerhetünk át rajta – kellő körülte-
kintéssel és lassan – ha két kerékpárút között
van a zebra.
– Melyek a csoportos kerékpározás legfon-
tosabb szabályai?
– Közúton semmilyen körülmények között ne
haladjunk egymás mellett, a KRESZ ezt kifeje-
zetten tiltja. Libasorban hajtsunk egymás mö-
gött, az úttest jobb oldalára húzódva. Tanácsos
a csoport elején és végén olyan embernek ha-
ladni, aki nagy rutinnal rendelkeznek. Ha hosz-
szabb útra indulunk javasolt, hogy legyen nálunk
javítókészlet és kis méretű kifejezetten erre a
célra kialakított elsősegély csomag.
– Mi a helyzet az elektromos kerékpárral, a
segédmotorral és az e-rollerrel?
– A KRESZ szerint kerékpárnak az a legalább
kétkerekű jármű számít, amelyet emberi erő
hajt, és ezt legfeljebb 300 W teljesítményű mo-
tor segíti. Ha gázkar hatja a járművet, akkor már
más a helyzet. A segédmotoros kétkerekű ke-
rékpárt külön jogszabályban L1e jármű-kategó-
riába sorolják, a háromkerekű az L2e kategória,
a mopedautó L6e kategóriába tartozik. A lé-

nyeg, hogy ezek már nem kerékpárnak számí-
tanak hanem segédmotoros kerékpárnak, ezért
a törvény szerint bukósisak és jogosítvány szük-
séges vezetőiknek. Az elektromos roller egyelőre
nem szerepel a KRESZ-ben, ezért nem egyértel-
mű, mi vonatkozik rá, jelenleg is tart a jogi felül-
vizsgálat. Annyi biztos, hogy egyre nő a teljesít-
ményük ezáltal egyre gyorsabban haladnak, né-
melyik e-roller már akár 40-50 km/órás sebes-
ségre is képes. Képzeljük csak el mi történne ak-
kor, ha ilyen gyorsasággal bukósisak és a KRESZ
ismerete nélkül balesetet okozunk vagy szenve-
dünk. Az elektromos rollerek jelenleg maximum
csak 20 km/órás sebeséggel haladhatnak.
– Mikor számíthat büntetésre egy kerékpá-
ros?
– Akkor ha nem rendelkezik a kötelező felsze-
relésekkel, és nem a számára kijelölt úton halad.
Fontos kiemelni, hogy a rendőrségnek elsődle-
gesen nem a büntetés a célja. Először több al-
kalommal is felhívjuk a bringás figyelmét a jog-
követő magatartásra. Ha hiányzik a lámpa vagy
a csengő akkor szólunk, hogy pótolja. Fontos,
hogy senki ne üljön ittas állapotban kerékpárra,
ilyen esetben is inkább toljuk a kétkerekűt. Ön-
magában a törvény nem bünteti ha valaki alko-
holt fogyasztott és teker, de ha balesetet okoz,
akkor súlyos jogkövetkezményre számíthat.
Nem lehet elég alkalommal hangsúlyozni, hogy
ilyenkor az érzékszervek tompulnak, a reflexek
lelassulnak, kapcsolatunk a külvilággal torzul,
ami a baleset potenciális forrása.
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ÍGY TEKERJ BIZTONSÁGOSAN!
Évről-évre egyre nagyobb divatnak örvend a kerékpározás. A biciklizés funkciója nagyszüleink kora óta jelentősen átala-
kult. A kerékpárok időközben modernebbé és biztonságosabbá váltak. Magyarországon az utóbbi időben sok ezer kilo-
méternyi új kerékpárút épült. Az utakon egyre több a bringás. A biztonságos tekerés érdekében elengedhetetlen néhány
alapszabály betartása és a kötelező felszerelések beszerzése. Kérdéseinket feltettük Domokos Tibornak r. törzsőrmester
a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Rendőr-főkapitányság Kommunikációs és Megelőzési Osztály munkatársának, aki kész-
séggel válaszolt. 



Szerencsen három ütemben valósult meg a ke-
rékpárút építése, majd  hálózasítása. Az első sza-
kaszban a bicikliút az Ondi út páros oldalán épült
meg, a másodikban a Malom utca és Magyar ut-
ca kapott új aszfaltburkolatot, végül a 37-es szá-

mú főút déli oldala készült el a keleti ipartelepig.
A kormány komoly összeget, közel 150 milliárd
forintot juttatott Tokaj-Hegyalja és a zempléni
térség fejlesztésére, aminek keretében több ke-
rékpárút is megvalósul. A fejlesztésnek köszön-

hetően a jövőben például szőlőültetvények kö-
zött is kerékpározhatnak a turisták. Nyiri Tibor,
Szerencs város polgármestere elmondta, hogy a
hivatal munkatársaival közösen folyamatosan
montírozzak a pályázatokat, hogy a meglévő ke-
rékpárutakat tovább bővítsék. Az elképzelés sze-
rint az Ondi kerékpárút festői környezetben Rát-
kán keresztül Mádra vezetne, ahol további kerék-
párutakon keresztül kapcsolódna hozzá az épülő
tokaji hálózathoz. Az Ondi úton a beállók kiala-
kításánál figyelembe vették az ingatlantulajdo-
nosok igényét is, így a hídon rézsútos megállás-
sal elkerülhető, hogy a gépjárművek eleje „be-
lógjon” a kerékpárútra, ami szabálytalan és bal-
esetveszélyes. Emiatt keletkezett elesés súlyo-
sabb személyi sérüléssel is járhat, a felelősséget
pedig a személygépkocsi tulajdonosának kell vál-
lalnia.  Emiatt eljárás indulhat és akár kártérítési
igény is benyújtható. Arra is számítani kell, hogy
az autóban jelentős anyagi kár keletkezhet. Tehát
parkolni csak szabályosan érdemes!
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PARKOlNI CSAK PONTOSAN ÉS SZÉPEN

Kötelező felszerelések a kerékpáron:
1. Az első és legfontosabb, hogy kerékpárunk

műszaki állapota mindig alkalmas legyen ar-
ra, hogy biztonságosan lehessen vele közle-
kedni. A kormánynak könnyen kezelhető,
megbízhatónak kell lennie, amely semmilyen
helyzetében nem akadályozza a kerékpár
egyéb kezelőszerveinek működtetését.

2. Két, egymástól függetlenül működtethető,
száraz és nedves időben egyaránt hatásos
fékszerkezettel, amelyek közül az egyik az el-
ső, a másik a hátsó kerékre hat.

3. Hangjelző berendezéssel, amely csak a jól is-
mert kerékpáros csengőhangot adhat.

4. Egy előre fehér vagy kadmiumsárga fényt
adó, a többi közlekedő számára sötétben,
tiszta időben legalább 150 méter távolságról
látható lámpa.

5. Egy hátra piros fényt adó, sötétben, tiszta
időben legalább 150 méter távolságról látha-
tó helyzetjelző lámpa.

6. Elől egy fehér, hátul egy vagy két piros színű,
szimmetrikusan elhelyezett, nem háromszög
alakú fényvisszaverő prizma. 

7. Legalább az első keréken, minimum 2 db, egy
átmérő mentén elhelyezett borostyánsárga
színű, mindkét oldal felé hatásos oldalsó
fényvisszaverővel (küllőprizmával). A küllőp-
rizmák helyett vagy mellett alkalmazható két
oldalon fehér fényvisszaverő körgyűrű felület
is a kerékpántok közvetlen közelében vagy a
gumiabroncsokon.

8. Lakott területen kívül az úttesten, éjszaka
vagy rossz látási viszonyok között fényvissza-
verő ruházat.

Ajánlott felszerelések a biztonságos uta-
záshoz:

1. Bukósisak: A KRESZ szerint csak lakott terü-
leten kívül 40 km/óra felett kötelező. Testi ép-
ségünk megóvása érdekében azonban vise-
lése minden körülmények között erősen aján-
lott. A bukósisak életet menthet.

2. Könyök és térvédők: Kisebb nagyobb horzso-
lások, sérülések elkerülése érdekében meg-
fontolandó. 

3. Visszapillantó tükör: A városi közlekedésben
használata erősen ajánlott. 

4. Sárvédők: Esős időben a felcsapódó csapa-
dékvíz befolyásolhatja a vezetői képességet.

A kerékpár a KRESZ szempontjából ugyan olyan járműnek számít, mint egy személygépkocsi. Ennek megfelelően a veze-
téshez éppúgy szigorú feltételeknek kell megfelelni, mint más járművek esetén. A közúti közlekedésben részt vevő kerék-
párt fel kell szerelni az alábbi kötelező felszerelésekkel, és érdemes megfontolni az ajánlott kiegészítők beszerzését is.

KÖTElEZŐ KERÉKPÁROS
FElSZERElÉSEK



– Mi a célja a rendszernek?
– A „BikeSafe” elnevezésű adatbázis a kerék-
párlopások megelőzését és hatékonyabb felde-
rítését szolgálja. A rendszert a Fejér Megyei
Rendőr-főkapitányság a Székesfehérvár és Kör-
nyéke Közbiztonságáért Vagyonvédelmi Alapít-
vánnyal közösen fejlesztette ki, és a Nemzeti
Bűnmegelőzési Tanács támogatásával tették or-
szágossá. Fontos kiemelni, hogy a rendszer se-
gítségével a kerékpár és a személyes adatok
rögzítésével igazolni lehet, hogy a jármű kinek
a birtokában van. A regisztrációhoz feltöltött
dokumentumokkal (számla, blokk, adásvételi
szerződés) pedig a tulajdonjogot is alá lehet tá-
masztani. A Bikesafe előtt a rendőrök nem min-
den esetben tudták kideríteni a lopott kerékpá-
rok eredeti birtokosait, ezért vált szükségessé,
hogy a programot országos méretű lefedettsé-
gűre bővítsék.

– Mikor vezették be a rendszert?
– A Bikesafe regisztrációs programot (www.bi-
kesafe.hu) a rendőrség igényeinek megfelelően
fejlesztették és alakították ki 2014-ben. A rend-
szerhez országos hozzáférése van minden rend-
őri egységnek. Az adatbázis banki biztonsági
szintű védelemmel tárolja a személyes adato-
kat.

– Miért fontos a regisztráció?
– Napjainkban egyre többen kerékpároznak. A
kétkerekűek értéke sokszor már eléri a milliós
tételt, elvesztésük nem csak érzelmileg, de
anyagilag is fájdalmas lehet. Nyilvántartásunkat
úgy alakítottuk ki, hogy a regisztráció során
minden olyan adatot, fotót, információt rögzí-
tünk, ami később felderítés vagy azonosítás so-

rán fontos lehet. A BikeSafe szolgáltatás leg-
fontosabb eleme a kerékpár-nyilvántartás,
amelyben a kerékpár és a tulajdonos adatai is
rögzíthetők, elérhetők. Ennek nagy előnye,
hogy a bringa tulajdonosa számára is ismerté
válik a kerékpár alvázszáma. Ha a biciklit ellop-
ják, a regisztrált adatok alapján – alvázszám,
fényképek, egyedi jellemzők – meg lehet tenni
a feljelentést, ami ezek után bekerül a rendőr-
ség körözési adatbázisába. Amennyiben a ke-
rékpárt megtaláljuk, a rendszerbe feltöltött
adatok alapján értesítjük a tulajdonost. Az
adatbázist működtető alapítvány (BikeSafe
Nonprofit Kft.) figyelemmel kíséri az internetes
hirdető oldalakat is. A lopott státuszúra állított
kétkerekű azonosító adatai azonnal nyilvánossá
válnak a honlapon. Ez alapján, ha olyan kerék-
párt kínálnak eladásra, amely valószínűleg lo-
pott, az üzemeltetők értesítik a rendőrséget.
Sőt ingyenesen átruházható törzskönyvet is ki-
állít a cég, így ha a jogos tulajdonos eladná két-
kerekűjét azt is odaadja hozzá. Ez alapján a
honlapon átvezethetők az új tulajdonos adatai.
A törzskönyves regisztráció díja kerékpáronként
3000 Ft, mely tartalmazza a végleges regiszt-
rációt és adatok nyilvántartását, a fényképes

törzskönyvet és a biztonsági váz
matricát, valamint ezek postázá-
sát. A díj garantálja a szolgálta-
tás önfenntartóságát, a szemé-
lyek banki azonosítását az online
fizetés során, valamint a nyilván-
tartás reklámmentességét.

– Mennyire sikeres a Bikesafe?
– Már több mint 100 000 kerékpárt tartunk
nyilván, és ez a szám napról napra emelkedik.
Rendszerünkben megközelítőleg 300 000 fotót
tárolunk.

– Hogyan és hol lehet regisztrálni?
– A www.bikesafe.hu oldalon bárki rögzítheti a
rendszerben saját adatait, kerékpárja azonosí-
tóit és a biciklijéről készült fényképeket. Kollé-
gáimmal rendszeresen regisztrálunk ingyenesen
a nagyobb kerékpáros és települési rendezvé-
nyeken, az ilyen alkalmakkor teljesen költség-
mentesen végezzük el a kerékpár fotózását és
adatbázisba rögzítését.

– Hogyan vigyázzunk a kerékpárunkra?
– Az első és legfontosabb, hogy minőségi laka-
tot használjunk, és lehetőleg ne csak egy dara-
bot. Minimum két lakatra van szükség ahhoz,
hogy megfelelő védelemmel lássuk el szeretett
kerékpárunkat. A kerékpárt az első eszközzel a
vázat rögzítsük oda egy elmozdíthatatlan
tárgyhoz, majd a második lakattal a kerekeket
is biztosítsuk szintén fix alkalmatossághoz,
esetleg az első biztonsági elemmel is összefűz-
hetjük. Fontos megemlíteni, hogy az olcsó sod-
ronylakatokkal a bűnözők szinte másodpercek
alatt végeznek. A görgős vagy az U-lakatok már
jobb védelmet biztosítanak, azonban ezek na-
gyok és jelentős súlyúak. A legjobb opció jelen-
leg az un. collstok lakat, azonban ezeket is csak
minőségi gyártóktól érdemes beszerezni.

MENTSD A BRINGÁDAT A BIKESAFE
RENDSZERÉBE!

Magyarországon több ezer kerékpárt
lopnak el évente, nagy részük azono-
sítatlan így sosem kerül meg vagy ha
megkerül, nyilvántartás hiányában
nem tudják ki a gazdája, így nincs ki-
nek visszaadni őket. A legfontosabb
tudnivalókról a Borsod-Abaúj-Zemplén
Megyei Rendőr-főkapitányság Kommu-
nikációs és Megelőzési Osztályról Ur-
bán József c. r. őrnagyot kérdeztük.
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Szerencs Város Önkormányzata az egyedülálló projekt keretében felújította a
volt Szerencsi Cukorgyár egykori raktárépületét. A fejlesztés keretében az ingat-
lant kívülről és belülről is korszerűsítették, valamint akadálymentesítették. Ennek
köszönhetően az építészetileg értékes, helyi védelem alatt álló épület alkalmassá
vált arra, hogy bemutathassa a település hírnevét adó szerencsi csokoládégyár-
tás történetét. Az épület a felújítással alkalmassá vált arra, hogy családbarát
szolgáltatásokat is nyújtó turisztikai centrumot alakítsanak ki benne, amely – a
település közlekedési csomóponti helyzetét tekintve – kiinduló pontja lehet a
Tokaj-Hegyaljára induló túrák és biciklitúrák számára. A pályázat keretében 50
db kerékpár beszerzésére került sor, így a kerékpárkölcsönző szolgáltatás is. 
Aktuális információk, elérhetőségek:
Cím: 3900 Szerencs, Rákóczi út 121. • Telefon: (47) 777-333, (20) 280-6653, • E-
mail: turisztika.szerencs@gmail.com. Nyitva tartás: keddtől vasárnapig 9–16 óra
között.

Mindannyian szeretünk játszani. Képviseljük bármely korosztályt is. Online kvíz nyereményjáté-
kunkban a helyes megfejtők közül egy 100 000 forint értékű vásárlási utalványt sorsolunk ki,
ami a szerencsi Zafír műszaki üzletben (Szerencs, Rákóczi út 53 sz.) váltható (számítható) be
kerékpár vásárlására.  A cég kiegészítő felszerelésekkel kedveskedik a nyertesnek, ahol a Bike-
Safe regisztrációt is elvégzik. (Erről lapunkban részletesen olvashatnak.) A játékban kerékpáros
KRESZ kérdésekre kell helyesen válaszolni. A teszt elindítható a joinmyquiz.com weboldalon az
„enter a join kód” mezőbe a 15999661 kódot beírva, vagy a mellékelt QR kód beolvasásával.
Bármelyik módon is csatlakoznak a játékhoz a „Your Quizizz name is…” mezőbe minden eset-
ben az e-mail címüket kell beírni, amin később a nyertes értesíthető. Ezt követően a start gombra

kell kattintani, majd a megjelenő oldalon a név mellett újra start gombra kattintani. A játékos minden esetben nyomon követheti, hogy helyes választ
adott-e és hogy hányadik helyen áll pillanatnyilag. A játékban fontos a helyes válasz és a kérdésre fordított idő is. A teszt többször is kitölthető. 
A kérdések megválaszolására 2022. július 4-e éjfélig van lehetőség. Jó játékot és kellemes kerékpározást kívánunk!

100.000 FT ÉRTÉKŰ NYEREMÉNY

KERÉKPÁRKÖlCSÖNZÉSI lEHETŐSÉG

Már nem kell sokat várni a kerékpárosoknak, hogy használhassák a Tarcal
és Tokaj között jelenleg építés alatt álló új kerékpárutat. A Kopasz-hegyet
(tokaji hegy) megkerülő kerékpárút jó ütemben halad. A Tarcal–Tokaj közötti
szakasz 3820 folyóméter hosszúságú szakasz, amiből 3100 folyómétert a
bringások mellett a mezőgazdasági gépek is használhat-
nak. A tervezésnél arra is ügyeltek, hogy az útvonal
elkerülje a vasúti átjárókat, amivel biztonságo-
sabbá vált a közlekedés. Az előzetes tervek
szerint a Tarcal és Tokaj közötti kerékpárút
már 2022 nyarára elkészülhet.

BIZTONSÁGOSAN
TARCAl–TOKAJ KÖZÖTT

TOP-3.1.1-16-BO1-2017-00004
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2022. május 10-én reggel érkezett
a szomorú hír, hogy Győrik Ferenc
életének 77. évben elhunyt. A
„Pro Urbe Szerencs” kitüntetés
birtokosa, az Arany Katedra Em-
lékplakett-díjas általános iskola

tanár szakmai munkájával, sikeres társadalmi tevékenységével
beírta a nevét városunk legújabb kori történetébe.
A pedagógus nagy szeretettel, gondoskodással irányította a rábízott
gyerekeket, sikerrel tanította a matematika, fizika és a kémia tantár-
gyakat. A Magyar Tehetséggondozó Társaság Kelet-magyarországi Ta-
gozatának titkáraként szerezett érdemeket a kimagasló tehetséggel
rendelkező diákok felkutatásában, tevékenységük kibontakoztatásá-
ban. Munkájának köszönhetően került Szerencs az Egészséges Váro-
sok Országos Szövetségébe, hosszú évekig vezette a helyi koordinációs
bizottságot, számos sikeres programot indított útjára, amelyek az
egészség megőrzésére, a betegségek megelőzésére és szűrővizsgá-
latok fontosságára hívták fel a figyelmet. Győrik Ferenc 1945. július
31-én született Nagyfödémesen. Még ebben az évben édesanyja szü-
lőfalujába Szegilongba költözött a család, ahol ő az általános iskolát
végezte, majd a sátoraljaújhelyi Kossuth Lajos Gimnáziumban folytatta
középiskolai tanulmányait. Már ekkor eldöntötte, hogy a pedagógus

pályát választja. Hétvégén a sárospataki tanítóképzőbe járt előadá-
sokat hallgatni, hospitálni és órákat tartani. Taktaszadára került képe-
sítés nélküli nevelőként, miközben 1963-tól a Nyíregyházi Tanárképző
Főiskolán matematika-fizika szakaszon végezte felsőfokú tanulmánya-
it, ahol 1967-ben szerezte meg a tanári diplomát. A szintén Taktasza-
dán tanító Lánczi Zsuzsannát 1974-ben vette feleségül, aki csodálatos
pedagógus és anya volt, boldog házasságban éltek, akit 1999-ben 44
évesen a súlyos kór szakított el a szerető férjétől, Ferenc és Zsuzsanna
gyermekeiktől. Győrik Ferenc szerette a közösséget, dolgozott a ne-
velés-oktatás irányításában a járási tanácson, társadalmi szervezetben.
1990-től a Bolyai János Általános Iskolába folytatta pedagógusi pá-
lyáját. Tanítványai sikereket értek el matematika, fizika, kémia megyei
és országos szaktárgyi versenyeken, miközben nagy lelkesedéssel vé-
gezte a tehetséggondozást és az egészséges életmódra nevelést. Győ-
rik Ferenc 2006-ban nyugdíjba vonult, idejét gyakrabban töltötte Bu-
dapesten gyermekei közelében, imádott unokáival, majd a fővárosba
is költözött, ahol 2022. május 10-én hajnalban elhunyt. A tanítás sze-
retete, embersége, a diákok tisztelete a fiatal pályatársaknak is pél-
daként szolgál. 
Emlékét Szerencs közössége megőrzi.

Nyiri Tibor, polgármester

Mindannyiunk számára 84 éves
korában váratlanul, elhunyt Urbán
Tiborné, a Hunyadi János Általános
Iskola egykori igazgatóhelyettese.
Ilike Tállyán született, a legidősebb
gyermek volt három testvére közül.
Egyszerű munkáscsaládban nevelke-

dett, boldog gyermekkora volt. Az általános iskolai tanulmányait falujá-
ban végezte. Nagy büszkeség volt szüleinek, amikor a miskolci Tanító-
képzőben, tanítói oklevelet szerzett. Munkáját Taktaszadán kezdte ta-
nítóként és pályafutásának másfél évtizedét itt töltötte. A helyi általános
iskolában megtalálta élete párját, Urbán Tibort, akivel 1957 decembe-
rében házasságot kötöttek és a mai napig boldog házasságban éltek.
Rövidesen megszületett gyermekük, Tibor. A Taktaszadán töltött évek
alatt a két fiatal pedagógus a falu közösségének a mozgatója, kulturális
és sport életének aktív tagja, irányítója lett. 1971-ben Szerencsre költö-
zött a család, és a Hunyadi János Általános Iskola lett új munkahelye,
ahol hosszú évekig alsó tagozatos nevelőként részese volt intézménye
oktató - nevelő munkájának.
Pedagógusként hivatásnak tekintette a gyerekek írni, olvasni, számolni

tanítását boldogan, fáradhatatlanul végezete. Kiemelt figyelmet fordított
a tanórán kívüli programokra, fontosnak tartotta a tanulóközösség for-
málását. A tanév során kollégáival tanulmányi kirándulásokat-, a tanév
befejeztével rendszeresen nyári táborokat szerveztek ezzel biztosítva
sok szép élményt tanítványaiknak. Nagyon jó kapcsolatot ápolt kollé-
gáival, sokan szerették, segítőkészsége, kedvessége miatt. Pedagógia
tevékenységének fontos részét képezte a megyei szakfelügyelői munka.
Járta a megye településeinek iskoláit, tanácsot, iránymutatást adott a
szakmai tevékenység megújításához. Iskolájában az utolsó években igaz-
gatóhelyettesként szervezte, irányította a szakmai tevékenységet.
Számos elismerést, kitüntetést kapott, legbüszkébb a „Kiváló Pedagó-
gus” címre volt, amit 1990-ben Budapesten vett át. Nyugdíjasként a
közoktatás területén végzett munkájának elismeréseként, Szerencs vá-
ros szellemi alkotó tevékenységéért kitüntetésben részesült. Aktív részt-
vevője volt a város közösségi életének, több kollégájával baráti kapcso-
latot ápolt, sokukkal a nyugdíjas évek alatt is rendszeresen szerveztek
közös programokat.
Felejthetetlen halottunktól május 20-án vettünk végső búcsút a szerencsi
Munkás Szent József templomban.
Nyugodjon békében! Nyiri Tibor, polgármester

IN MEMORIAM
URBÁN TIBORNÉ – ILIKE – ILI MAMA

(SZüL.: TÓTH ILONA JULIANNA) 
(1938-2022)

BÚCSÚ A TANÁRTÓL,
A TEHETSÉGGONDOZÓTÓL,

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

KoRMÁNyHIvATALoK
Szerencsi Járási Hivatal Foglalkoztatási Osztály. Cím: 3900 Szerencs,
Kassa utca 23. Tel.: (47) 361-909, (47) 361-107. Fax: (47) 560-170. Ügyfél-
fogadási rend: hétfő: 8-12 és 13-15, kedd: 8-12, szerda: 8-12 és 13-16, csü-
törtök: 8-12, péntek: 8-11.
Szerencsi Járási Hivatal Gyámügyi Osztály. Cím: 3900 Szerencs, Kos-
suth utca 3. Tel.: (47) 795-011, (47) 795-014, (47) 795-016, (47) 795-016,
(47) 795-017, (47) 795-019, +36 (30) 383-4966. Ügyfélfogadási rend: hét-
fő: 8-12 és 13-16, szerda: 8-12 és 13-16, péntek: 8-12. E-mail cím: gyam.sze-
rencs@borsod.gov.hu
Szerencsi Járási Hivatal Hatósági Osztály. Cím.: 3900 Szerencs, Rá-
kóczi út 63. Tel.: (47) 795-012, (47) 795-013, (47) 795-015, (47) 795-018,
+36 (70) 339-9625, +36 (70) 339-9626, +36 (70) 339-9627, +36 (70) 339-
9628, +36 (70) 339-9630, +36 (70) 339-9631. Fax: 47) 795-090. Ügyfél-
fogadási rend: hétfő: 8-12 és 13-16, szerda: 08-12 és 13-16, péntek: 08-12.
E-mail cím: hatosag.szerencs@borsod.gov.hu
Szerencsi Járási Hivatal Kormányablak Osztály. Cím: 3900 Szerencs,
Rákóczi út 89. Tel.: (47) 795-245, (47) 795-246, (47) 795-247, (47) 795-
248, (47) 795-249. Fax: (47) 795-090. Ügyfélfogadási rend: hétfő: 8-18,
kedd: 8-14, szerda: 8-18, csütörtök: 8-16, péntek: 8-14. E-mail cím: kor-
manyablak.szerencs@borsod.gov.hu
Szerencsi Járási Hivatal Népegészségügyi Osztály. Cím: 3900 Sze-
rencs, Kossuth utca 3. Tel.: (47) 561-025. Fax: (47) 561-026. Ügyfélfogadási
rend: hétfő: 8-15.30, szerda: 8-15.30, péntek: 8-12.30. E-mail cím: nep-
egeszsegugy.szerencs@borsod.gov.hu

ÜgyeLeTeS gyógySzeRTÁRAK
Szerencs gyógyszertár
Május 30 – június 5, június 27 – július 3.: 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 nyitásig. (Orvosi ügyelet igénye szerint.)
Centrum gyógyszertár
Június 6-12.: Cím: Szerencs, Rákóczi út 75. Telefon: (0647) 362-054. Nyit-
va tartás: hétfő-péntek: 8-20 óra, szombat-vasárnap: 8-16 óra. Zárt ajtó
melletti ügyelet: hétfő-péntek: 20-22 óráig, szombat-vasárnap: 16-22 órá-
ig. Készenlét: Naponta 22 órától másnap reggeli nyitásig. (Orvosi ügyelet
igénye szerint.)

Oroszlán gyógyszertár 
Június 13-19.: 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
Június 20-26.: 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.)

KÖZÉRDEKŰ INFORMÁCIÓKKÖZÉRDEKŰ INFORMÁCIÓK

Házasságot kötöttek: 2022.04.26-2022.05.21.: Gyöngyi
Domonkos Péter – Komáromi Gréta, Benedek Bence – Török
Barbara, Sallai Péter – Vizkeleti Fanni, Szakál Márk – Dávida
Evelin Vivien.
Elhunytak: 2022.04.22.-2022.05.10.: Buczi József 66 év, Pet-
ronyák Jánosné (Magyar Margit) 88 év, dr. Poczkody Lajosné
(Szaniszló Lídia) 95 év, Katona Károlyné (Kiss Mária) 71 év, Sza-
bó Sándorné (Póta Mária) 78 év, Polyák Andrásné (Nagy Anna)
83 év, Novák Józsefné (Révész Erzsébet) 84 év.

ANYAKÖNYvI HÍREK

HULLADÉKNAPTÁR
(2022. JÚNIUS 1-30.)

Kommunális hulladékszállítás időpontjai: június 6-7, 13-14,
20-21, 27-28. 
Szelektív hulladékszállítás időpontjai: június 6-7, 20-21. 
Zöldhulladék szállítás időpontjai: június 13-14, 27-28. 
Üvegszállítás időpontja: június 21.



Ha május, akkor bodza-
szezon! E kedves növény
ilyenkor úton-útfélen, er-
dőszélen, árokparton min-

denfelé látható nyárelőt íg-
érő dús fehér virágaival. Nap-

jainkban, amikor a házi készíté-
sű élelmiszerek majdnem feledésbe

merültek, utolsó mohikánként tartja magát a jó
öreg bodzaszörp, a legtöbb háztartásban előke-
rülnek a nagy üvegek, és készül a gyerekkorunk
ízeit idéző bodzaital. Sokan nem tudják azonban,
hogy a bodzának számtalan felhasználási módja
ismert. Az ókor óta a gyógynövényekkel való gyó-
gyítás egyik alappillére ez a növény. Régen a sze-
gény ember patikájának is hívták könnyű besze-
rezhetősége és szerteágazó gyógyhatásai miatt.
Bátran kövessük az ókor orvosainak és népi gyó-

gyítóinknak útmutatásait, akik a bodza virágzatát
vízhajtónak, vértisztítónak, meghűlés, hörghurut
csillapítójának ajánlják. Kitűnő izzasztószer, hárs-
fával keverve fürdőnek és teának használva reg-
gelre „kiizzadjuk a náthát”. Jól kombinálható bors-
mentával, kakukkfűvel, útifűvel is. Párologtatva
csökkenti a bőrirritációt, borogatásként jótéko-
nyan hat a fáradt szemre. Kérgét régen féreghaj-
tásra, levelét láz és reumás fájdalmak csillapítá-
sára használták. Bogyójából magas vitamin és fla-

vonoid tartalmú, enyhe hashajtó hatású lekvárt
készíthetünk. Virágainak begyűjtésére most a leg-
megfelelőbb az időpont. Fontos, hogy száraz idő-
ben szedjük, és a szokásosnál is gyorsabban, sötét
helyen szárítsuk, megőrizve ezzel üde fehér színét
és hatóanyagtartalmát. (Ne tévesszük össze a kel-
lemetlen szagú, mérgező, lágyszárú gyalogbod-
zával!) Használjuk ezt a sokoldalú gyógynövényt,
hiszen különböző részeiben egész patikára való
orvosság van! Vitelki László

Előző játékunk megfejtése: „Az enyhe lefolyású meghűlés eredetű légzésszervi panaszok
kezelésére”. Nyertesünk: Szőke Barnabás olvasónk a rovat támogatója, a Szerencsi Gyógynö-
vénybolt (Szerencs, Rákóczi út 108.) ajándékcsomagját nyerte. Az ajándékutalvány átvehető a
Szerencsi Polgármesteri Hivatal recepcióján. Új kérdésünk: Mire jó párologtatva a bodza? Megfej-
téseiket június 17-ig postázzák címünkre (3900 Szerencs, Rákóczi út 89.) vagy adják le a Polgár-
mesteri Hivatal recepcióján.

A HÓNAP GYÓGYNÖvÉNYE: A BODZA

Az adatfelvétel Országos Statisztikai Adatfelvételi
Program (OSAP) szerinti nyilvántartási száma
2218. Az adatfelvétel célja, hogy nyomon kövesse
a mezőgazdaság szerkezetében bekövetkezett
változásokat, illetve pontos és hiteles adatokkal
szolgáljon a hazai gazdaságirányítás, az EU, to-
vábbá a gazdálkodók számára, amihez az adat-
szolgáltatók részvételükkel és a pontos adatszol-
gáltatással nagyban hozzájárulnak. A felvétel
nem teljes körű, a minta kiválasztása matemati-
kai-statisztikai módszerrel történt, a válaszadás
azonban az adatfelvételre kijelöltek számára kö-
telező. Az adatszolgáltatói terhek mérséklése
céljából a 2020. évi Agrárcenzust követően a hi-
vatal nagymértékben csökkentette az adatszol-
gáltatók számát és a kérdőív terjedelmét is, amit
az adminisztratív adatforrások (pl. Magyar Ál-
lamkincstár, Nemzeti Agrárgazdasági Kamara) in-
formációinak átvétele, illetve a kérdőíven elő-
nyomtatva szereplő adminisztratív azonosítók el-
lenőrzése tesz lehetővé. Valamennyi adatszolgál-
tatónk számára biztosítottuk az online önkitöltési
lehetőséget 2022. május 13. és május 25. között,
amely időszak alatt az adatszolgáltatók a szá-
mukra legalkalmasabb időben teljesíthetik adat-

szolgáltatási kötelezettségüket. Erről e-mailben
vagy postai úton kaptak névre szóló tájékozta-
tást. Az önkitöltéssel nem élőket összeírók kere-
sik fel személyesen 2022. május 26. és június 15.
között. Az összeírási munkát a Statek Statisztikai
Elemző Központ Kft. (Statek Kft.) által megbízó
levéllel/igazolvánnyal ellátott összeírók végzik. A
megbízó levél/igazolvány személyi igazolvánnyal
együtt érvényes, amit az adatfelvétel megkezdé-
se előtt az összeíró köteles felmutatni. A felvétel
elektronikusan, a KSH által biztosított tableten
történik. Az összeírók kizárólag konkrét, címlista
szerinti címeket keresnek fel. A kialakult járvány-
ügyi helyzetre tekintettel, adatszolgáltatóink és
az összeírók egészségének védelmét egyaránt
szem előtt tartva, az összeírókat felkészítettük
az ilyenkor követendő magatartásra, és lehetővé
tettük a telefonos kikérdezést is. A felvétel során
nyert információkat kizárólag statisztikai célra
használják fel, azokat más szervek, személyek ré-
szére nem adják ki, az eredményeket összesítve
közölik a hivatalos statisztikáról szóló 2016. évi
CLV. törvénynek, valamint az Európai Unió
2016/679. sz. Általános adatvédelmi rendeleté-
nek (GDPR) megfelelően.

MEZŐGAZDASÁGI 
ÖSSZEÍRÁS SZERENCSEN

RECEPTKLUB:

ZÖLDBORSÓS
PESTÓS 

SPAGETTI
Rovatunkban ezúttal a zöldborsós pes-
tós spagetti elkészítési módját ismer-
tetjük meg olvasóinkkal. 
Hozzávalók: 40 dkg spagetti tészta, 2 ma-
rék zöldborsó, 5 dkg parmezán, 0,5 dl olíva-
olaj, 4 ek. bazsalikom, 1 gerezd fokhagyma,
só, bors.
Elkészítése: A tésztát forró, sós vízben
megfőzzük, majd szűrőben lecsepegtetjük,
és visszatesszük a lábosba. A borsót 4-5
perc alatt puhára főzzük. A borsó felét, a
parmezánt, az olajat, a bazsalikomot és a
fokhagymát egy mixerrel összepürésítjük,
majd ízlés szerint sózzuk, borsozzuk. A tész-
tához egész borsószemeket keverünk, és az
egészet kis lángon összemelegítjük. Tálalás-
kor bazsalikomlevéllel díszítjük. Jó étvágyat
kívánunk!
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A Központi Statisztikai Hivatal (KSH) Szerencsen is rendszeres mezőgazdasági
összeírást hajt végre „Egyéni gazdaságok júniusi összeírása, 2022” elneve-
zéssel.



A Madarak és Fák Napja alkalmából május 12-
én a Szerencsi Művelődési Központ és Könyvtár
interaktív előadást tartott az alsó tagozatos is-
kolásoknak. Az emléknap célja, hogy ráirányítsa
a figyelmet a természet és az élővilág megóvá-
sának a fontosságára, amelyet több mint 100
évvel ezelőtt elsőként Magyarországon tartot-
tak. A Rákóczi-vár lovagtermében megtartott
eseményen Szegedi Zsolt, az Aggteleki Nemzeti
Park Igazgatóságának munkatársa tartott inter-

aktív előadást a Zemplénben élő madarakról.
Az előadáson elhangzott, hogy elsősorban az
erdei madárfajok találnak otthont a megyénk-
ben, de szép számmal élnek ragadozómadarak
és különböző költözőmadarak is, mint például
gólya vagy fecske. Az előadó elmondta a diá-
koknak, hogy évről évre egyre kevesebb a fecs-
ke és arról is beszélt, hogy ez ellen mit tehet-
nek. Megoldás lehet, ha a természetes és a ki-
helyezett mesterséges fészkek, fészektelepek

közelében sárgyűjtő-
helyeket alakítunk ki. Ez
igazán egyszerű feladat,
csupán egy asztalnyi területet kell vízzel belo-
csolni. Ezután arra kell figyelni, hogy a dagonya
helye ne száradjon ki, így a fecskék képesek
építkezni. A tanulók arról is felvilágosítást kap-
tak, hogy mi a különbség a molnár, a füsti vagy
a partifecske között. A Madarak és Fák Napja a
90-es évektől kezdve fokozatos népszerűség-
nek örvend, 1996 óta kormányrendelet alapján
május 10-én ünnepli az ország. A 2022-es évben
a zöld küllő lett az év madara a Magyar Madár-
tani és Természetvédelmi Egyesület (MME) in-
ternetes szavazása szerint. A zöld küllő szajkó-
termetű, 30-36 centiméteres madár, szárnyfesz-
távja a fél métert is elérheti. A faj fő elterjedési
területe Európa lomboserdő-övezete, élőhelyi-
génye miatt kimondottan jól érzi magát a tele-
püléseinken, az idős faállományú parkokkal tar-
kított nagyvárosokban is.

MADARAK
ÉS FÁK NAPJA

A diákok sok érdekes és hasznos információval gazdagodtak.
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A szerencsi Sziget Alapítvány a tragikusan fi-
atalon elhunyt Kiss Attila gimnáziumi igazga-
tóhelyettes emlékére, valamint a sportjellegű
természetjárás népszerűsítése érdekében –
immáron 19. alkalommal szervezett május 7-
én emléktúrát a Szerencsi-dombvidéken. A tú-
rázók reggel a Rákóczi-vár előtt gyülekeztek,
ahol Nyiri Tibor, Szerencs város polgármestere
köszöntötte a résztvevőket, és tartott rövid
tájékoztatást a legfontosabb tudnivalókról. A

jól megszokott korábbi útvonalat most egy új
váltotta fel. A 21 kilométeres táv Gibárt – Gata
vár – Hernádbűd – Pere – perei hármas halom
– Felsődobsza – Baksa-halom – megyaszói
pincék – megyaszói református temető volt,
ahol Kiss Attila sírjánál rótták le tiszteletüket
a túrázók. – Kiss Attila sírjánál Mészáros Ist-
vánnal, a Zempléni Református Egyházmegye
esperesével és Hajdú Istvánné polgármester
asszonnyal közösen emlékeztünk meg a kiváló

pedagógusról, az igaz emberről, a honismere-
tet és természetet kedvelő, fiatalon elhunyt
barátról, ismerősről és mindazokról, akik a ko-
rábbi években zarándoklatunkon velünk tar-
tottak, segítették a Sziget Alapítvány tevé-
kenységét, azonban sajnos ma már nincsenek
közöttünk – mondta a polgármester. Az ese-
ményt összekötötték a Madarak és Fák Nap-
jával, amelynek célja, hogy különböző megem-
lékezésekkel, rendezvényekkel a társadalom,

különösen az ifjúság természet-
védelem iránti elkötelezettségét
kialakítsa, elmélyítse. – A máju-
si természet szépsége, a lankás
táj, a sárgán virágzó repcetáblák
sokasága, a gazdag növény- és
állatvilág, a közös sportolás él-
ménye emlékezetes marad
mindazoknak, akik utunk során
velünk tartottak – hangsúlyozta
a polgármester. A természetjá-
rás résztvevői a céltól különjára-
ti autóbusszal utaztak vissza
Szerencsre.

ÚJ ÚTvONALON HALADTAK A TÚRÁZÓK

Az idén a hagyományoktól eltérően a csapat most Gibártról indult.
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Negyedik alkalommal rendezék meg a szlová-
kiai Szinnán (Snina) 2022. május 14-én a Jana
Zidzika meghívásos szabadfogású nemzetközi
emlékversenyt. A rangadón 6 ország (Moldávia,
Lengyelország, Románia, Csehország, Szlovákia,
Magyarország) 13 egyesülete vett részt, köztük
Magyarországot Sárospatak és Szerencs VSE
birkózói közös csapattal képviselték. A szeren-
csi Birkózó Szakosztályból heten vettek részt a
versenyen. Első nemzetközi megmérettetésü-
kön sikerrel végeztek. Nagy Zalán 28 kg-ban ki-
lenc induló közül a negyedik helyet szerezte
meg. Halász Bálint 35 kg-ban ügyes birkózással
kilenc sportoló közül a dobogó második fokára
állhatott fel. Czakó Regő 45 kg-ban két tus győ-
zelemmel és egy vereséggel, hat induló közül a
bronzérmet szerezte meg. Labancz Tamás és
Halász Ádámnak sajnos most nem sikerült ered-
ményt felmutatni. – Az aktív versenyzést már
korábban befejező, de a sportághoz továbbra
is hű két junior látványos birkózással szerzett
érmeket: Nagy Kristóf 67 kg-ban a dobogó leg-
felső fokára állhatott fel, Bihari Soma 78 kg-ban
bronzérmet szerzett. Csapatunk eredményessé-
gét fémjelezte, hogy a 13 induló szakosztály kö-
zül a csapatverseny harmadik helyét is megsze-

reztük. Másnap, 2022. május 15-én rendezték
meg Nyíregyházán a IV. Mr. Tus Kupa nemzet-
közi meghívásos szabadfogású birkózóver-
senyt, ahol Czakó Regő és Halász Bálint is a do-
bogó első helyére állhatott fel. Bálint négyszer

lépett szőnyegre, ahol fél percen belül két vállra
fektette ellenfeleit, ezért kiérdemelte a verseny
Ifjú Mr. Tus elismerését is, amelyet a rendezők
egyedi serleggel díjaztak – mondta Illésy László
edző, szakosztályvezető.

Hazai pályán vereséget szenvedtek a Szerencs
VSE kézilabdázói a Hevesi SE játékosaitól, a Női
Ifjúsági III. osztály D-csoport 26. fordulójában.
A Kulcsár Anita Sportcsarnokban május 21-én
megtartott mérkőzésen a hevesiek már a játék
elején megszerezték a vezetést, és szinte a tel-
jes összecsapás alatt domináltak. A csapatok
13-17-es hevesi vezetésnél mentek pihenőre. A
második játékrészben a szerencsiek megpró-
bálták ledolgozni a hátrányt, de az erős hevesi
védelem sorozatosan összezárt. Ezen a táma-

dó hazai gárda csak nehezen jutott át, és ezért
sok dobás pontatlanra sikeredett. A hevesiek
eközben jól felépített és precíz dobásaiknak
köszönhetően a mérkőzés végére 10 pontra
növelték előnyüket, majd magabiztosan fejez-
ték be az összecsapást. Azt azonban minden-
képp meg kell jegyezni, hogy küzdeni tudásból
jelesre vizsgáztak a szerencsi lányok, ugyanis
a találkozó végéig lelkesen harcoltak. A vég-
eredmény Szerencs VSE–Hevesi SE, 21-31 (13-
17). A szerencsiek a szezonzáró mérkőzés után

30 ponttal a tabella 6. helyén végeztek.
1. STAVMAT Füzesabonyi SC (51 pont), 2. Bor-
sod Sport Klub – Miskolc (46 pont), 3. Hevesi
SE (42 pont), 4. Mátészalkai MTK (37 pont), 5.
Hajdúböszörményi TE (36 pont), 6. Szerencs
VSE (30 pont), 7. Vitka SE (30 pont), 8. Salgó-
tarjáni SKC (25 pont), 9. Miskolci VSC (19 pont),
10. Mezőkeresztes VSE (14 pont), 11. Lóci DSE
(8 pont), 12. Hatvani KSZSE (7 pont), 13. Kálló-
semjéni SZSE – Újfehértó (2 pont), 14. Bőcs
KSC (0 pont)

vERESÉG A SZEZONZÁRÓN

Jól szerepeltek a szerencsi súlyemelők. (Fotó: magánarchívum)

A szerencsi lányok kitartóan küzdöttek az egész szezon alatt.

NEMZETKÖZI ÉS HAZAI BIRKÓZÓ SIKEREK
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Az egész országon átívelő toborzó emlékfutást
szervezett május 6-a és 19-e között a Magyar

Honvédség, valamint az Adrianus Alapítvány a
Falvak Kultúrájáért és a Katonaolimpikonok Ba-

ráti Kör, hogy népszerűsítsék a katonai hivatást,
a sportot és az egészséges életmódot. A két-
hetes programsorozat idején hivatásos, szerző-
déses és önkéntes tartalékos katonák 1800 ki-
lométeres útvonalon, 219 települést érintettek.
A nagyobb városokban az eseményt számos
technikai és közelharci bemutatók, véradások,
megemlékezések is kísérték. A „TEF 2022” má-
jus 6-án Budapestről, a Stefánia Palota Honvéd
Kulturális Központból indult útjára. A futók má-
jus 17-én este 9 órakor értek Szerencsre. A ka-
tonákat Nyiri Tibor, Szerencs város polgármes-
tere köszöntötte. A városvezető beszédében az
egészséges életmódra és a hazaszeretetre hívta
fel a megjelentek figyelmét, majd ezt követően
felkötötte a város díszszalagját a futók stafé-
tabotjára. A katonákhoz szimpatizánsok, spor-
tolók és a Szerencs VSE több szakosztályának
tagjai is csatlakoztak, akik Bekecsig kísérték a
honvédeket. A TEF 2022 május 19-én ért véget
Budapesten az Angyalföldi vasútállomáson.

SZERENCSRE ÉRKEZTEK A KATONÁK

Két év kihagyást követően május 20-án újra megrendezték Szeren-
csen immáron tizennegyedik alkalommal az Örök Mozgásban Tánc-
estet. A Kulcsár Anita Sportcsarnokban négy település – Tiszalúc,
Mád, Tokaj és Szerencs – tánccsoportjai, közel 150 gyermek mu-
tatta be tánctudását. Az eseményt Koncz Zsófia, a térség ország-
gyűlési képviselője nyitotta meg, aki beszédében a Kovács „Cini”
Annamária a táncgála szervezőjének elhivatottságára és több év-
tizedes kitartó munkájára hívta fel a figyelmet, és kiemelte: az évek
alatt már több mint kétezer növendéke volt. Nyiri Tibor, Szerencs
város polgármestere a sport és a tánc fontosságát hangsúlyozta,
amely sok esetben egy életen át elkísér bennünket, és szerves ré-
szét képezi mindennapjainknak. A beszédeket követően kezdetét
vette a táncgála, ahol a megjelentek közel 30 produkciót láthattak,
többek között: hip-hop, modern, mazsorett és show táncokat.

A katonát (középen, stafétabottal a kézben) már várták a szerencsi sportolók.

XIv. ÖRÖK MOZGÁSBAN TÁNCEST

A fiatalok harminc produkcióval kedveskedtek a szülőknek.

A táncgálán közel százötven gyermek lépett fel.
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A Fiú Kadett, Északkelet-Magyarországi kosárlabda régiós döntőt május 8-án játszották a szerencsi Kulcsár Anita Sportcsarnokban. A hazai pályán meg-
tartott bajnokságon a Szerencsi Darazsak, a Nyíregyházi Kék Cápák, a Jászberényi Lehel Kosársuli és Egri Kék Oroszlán kosárlabdázói léptek pályára.
Endrész Tamás edző iránymutatásával a szerencsi ifjú titánok már hónapokkal korábban megkezdték a felkészülést. Az edző értékelésében elmondta,
hogy gyorsnak kellett lenniük, hiszen az ellenfél játékosai rendre magasabbak voltak a szerencsieknél. Ezt a játékot már a felkészülés alatt sokat gyako-

rolták, amit az un. letámadó védekezéssel is kiegészítettek, mely-
nek lényege, hogy egész pályán védekeznek. A Szerencsi Darazsak
a mérkőzéseken remekül alkalmazták a jól betanult taktikákat,
melynek köszönhetően megnyerték a bajnokságot. Az első összec-
sapást a Lehel Kosársuli ellen 83-54-re megnyertek. A döntőre dél-
után került sor, amit a nyíregyháziak ellen vívtak. A szerencsiek vé-
gül 69-52-es eredménnyel győztek. A folytatásban a Szerencsi Da-
razsak a Dél-Keleti Régió első helyezettjével Hódmezővásárhely el-
len küzdenek meg, majd keresztjátékkal folytatják. A párharc győz-
tese kerül a Régiós Bajnokok Tornájára, ahol nyugati, a középső és
a keleti országrészek legjobbjai mérkőznek majd a bajnoki címért.

REGIONÁLIS BAJNOKOK AZ IFJÚ KOSARASOK

Két év kihagyás után április 29-én újra megtartották a Szerencs Város Kupa
meghívásos asztalitenisz verseny. A sporteseményt immár 13. alkalommal
sikerült megszervezni. A Hunyadi Sportcsarnokban tartott verseny meghí-
vásos rendszerű volt, amelyen a tiszaújvárosi, az ózdi, a miskolci MEAFC, a
DVTK, a székelyudvarhelyi és az eperjesi asztaliteniszezők vehettek részt.
A sportcsarnokba végül összesen 35 fő érkezett, akik közül 12 gyermek
volt. A megmérettetést Koncz Zsófia országgyűlési képviselő és Nyiri Tibor,
Szerencs város polgármestere nyitotta meg. Beszédükben mindketten a
sport fontosságára és az egyesületek közötti kapcsolattatásra hívták fel a
figyelmet. – A tornát a páros versenyszámmal kezdtük, amely egyenes ki-
eséssel bonyolódott le. Ezt a versenyszámot Tamás Szabolcs és Sánduly Le-
vente nyerték meg, a második helyen végzett Lehoczki Gábor és Köllő Ábel,
a harmadik helyet pedig Korály Tibornak és Begala Mariannak sikerült meg-
szereznie. Mindegyik játékos a szerencsi asztalitenisz szakosztály tagja. Ezt
követően a torna az egyéni versenyszámokkal folytatódott, amelyek cso-
portkörrel kezdődtek és szintén egyenes kieséses rendszerben bonyolítot-
tuk le. Itt is a szerencsi szakosztály játékosai szerezték meg az első három
helyet. Az első helyezett Sánduly Levente lett, a második Tamás Szabolcs,
a harmadik helyen pedig Begala Marian végzett. Az ifjúsági versenyen ki-
emelkedően sok székelyudvarhelyi fiatal vett részt, ezért nagyon magas
színvonalú mérkőzéseket láthattunk. Az első díjat a szerencsi tehetségünk,

Köllő Ábel nyerte meg, a második Sebők Márton lett Székelyudvarhelyről,
míg a harmadik helyezést a másik tehetséges fiatal játékosunknak, Sárossy
Balázsnak sikerült megszereznie. Összességében a verseny jól sikerült, és
minden jelenlévő egy családias légkörben tölthette a péntek délutánját.
Annak is nagyon örültem, hogy két év kihagyás után sikerült ismét vissza-
hozni ezt a Szerencsen már hagyományosnak mondható asztalitenisz ver-
senyt – tájékoztatta szerkesztőségünket Köllő András szakosztályvezető.

XIII. SZERENCS vÁROS KUPA

A versenyen a szerencsi fiatalok remelektek.

Az idén 16. alkalommal rajtolt el Magyarország legnépszerűbb közösségi sport-
eseménye, az NN Ultrabalaton. A tavat megkerülő egykörös verseny egyben
Közép-Európa leghosszabb futóversenye is, amelyet egyéniben, váltóban, futva
vagy bringával teljesíthettek a résztvevők. A Szerencsi Hivatásos Tűzoltó Pa-
rancsnokság csapata második alkalommal indult a megmérettetésen. A gárda
létszáma egy sajnálatos sérülés miatt 10-ről 9-re csökkent. A futócsapat 2 ke-
rékpáros kísérő segítségével teljesítette a 211 kilométeres távot. A szerencsiek
21-26 kilométeres szakaszokat futottak két részletben. Az eseményen induló
több mint 1800 együttes közül a 218, az ugyanebben a kategóriában induló
870 csapat közül a 112. helyezést sikerült elérni. A távot 18 óra 58 perces idővel
sikerült teljesíteni, ami a tavalyi időeredményhez képest 15 perccel jobb volt.
Hátsó sor balról jobbra: Golopi Gergő, Molnár Tibor, Szepesi András, La-
dinszki Zsolt, Németh Gábor, Rábai Attila (kerékpáros kísérő) Galyas Zoltán
(kerékpáros kísérő). Első sor: Csikai György, Szentirmai Gergely, Gábor Dávid,
Kazsik Sándor.

ÚJRA MEGKERüLTÉK A BALATONT

A szerencsi csapat megdöntötte az eddig rekordját. (Fotó: magánarchívum)

Kiváló teljesítmény nyújtottak az ifjú szerencsi kosarasok (fehér mezben)



Kos: III. 21. – Iv. 20.
Június a Kosnak erős vágyat hoz az uta-

zásra, kikapcsolódásra és az új emberek megis-
merésére. Az el nem végzett feladatok miatt
enyhe fáradtságot és demotiváltságot fog érez-
ni a munka iránt.

Bika: Iv. 21. – v. 20.
A Bika negatív gondolatokkal és
életszemlélettel küzd majd. A régóta hor-

dozott belső blokkok felszínre kerülnek. Június a
legjobb alkalom arra, hogy elengedje a múltat és
megváltoztassa a gondolkodásmódját.

Ikrek: v. 21. – vI. 21. 
Az elkövetkező hónap – a június – el-
hozza az Ikreknek azt a képességet, te-

hetséget és vágyat, hogy olyan új dolgokat ta-
nuljanak meg, amelyek sok sikert hoznak a
munkahelyen, ezért ne féljen érdeklődni a fize-
tésemelésről. 

Rák: vI. 22. – vII. 22.
Az elkövetkező hónap – a június – a
szerelem hónapja lesz a Rák számára.

Ebben az időszakban nagyon magabiztosnak és
vonzónak fogja érezni magát, ami mások szá-
mára afrodiziákumként hat, és nem veszik le
Önről a szemüket.

Oroszlán: vII. 23. – vIII. 23.
Június támogatni fogja az Oroszlánt az

érintett viselkedésben. Olyan helyzetekbe kerül,
amelyek feldühítik, és nagyon erős érzelmeket
ébresztenek fel, amelyekkel nehezen fog meg-
birkózni, ezért legyen körültekintő.

Szűz: vIII. 24. – IX. 23. 
A június nem lesz boldog hónap a Szűz
számára. Elsősorban a munkája teljesít-

ményét fogja befolyásolni, amelyet a minimum-
ra csökkent. Nagyon nyugtalan lesz idegenek
jelenléte miatt, és emellett gyakran hibázik.

Mérleg: IX. 24. – X. 23. 
Az idegesség júniusban tapintható lesz.
Problémái akadnak az időkezeléssel, és

nem lesz könnyű a munkára koncentrálnia.
Olyan dolgok is felmerülnek, amelyeket már ré-
góta halogatott, és attól a félelemtől, hogy nem
sikerül mindent időben elvégezni.

Skorpió: X. 23. – XI. 22.
A június erős érzelmeket hoz ki a Skor-
piókból. Minden érzelmi élmény meg-

kétszereződik, ezért kerüld azokat a helyzete-
ket, amelyek érzelmileg megerőltetőek lehet-
nek, és inkább azokra a dolgokra koncentrálj,
amelyek örömet okoznak.

Nyilas: XI. 23. – XII. 21.
Júniusban ideális idő lesz otthonának

takarítására és átszervezésére. A Nyilasoknak
ki kell használniuk az időt, és ki kell válogatniuk
azokat a dolgokat, amelyeket nem használnak,
és például jótékonysági célokra felajánlani.

Bak: XII. 22. – I. 20.
A június sok gyengédséget és érzést fog
hozni a Bakok számára. Ez egy stabil

kapcsolat iránti vágyat ébreszt Önben. Szeren-
cséje lesz ebben a hónapban, és rengeteg lehe-
tősége lesz találkozni lelki párjával.

vízöntő: I. 21. – II.19.
Az elkövetkező hónapban, júniusban a
Vízöntők élvezni fogják a partikat, és jú-

niusban nagyon szórakoztatóak lesznek. Spon-
tanitása nem enged semmit előre megtervezni,
és annál inkább élvezni fogja ezeket az esemé-
nyeket.

Halak: II. 20. – III. 20.
A június sok változást hoz a Halak élet-
ébe. Ezek a változások lehetnek jók vagy

rosszabbak is. Mindazonáltal csak Önön múlik,
hogyan fogsz hozzáállni ezekhez a helyzetek-
hez. Ebben a hónapban semmi problémával
nem fog szembesülni.

Szerencsi Hírek 2022. júniusi horoszkóp

Móra Ferenc Anyának című verséből idézünk: „...
ahány harmatcsepp ragyog / fűszálon, virágon /
…”
VÍZSZINTES: 1. Az idézet folytatásának első része.
10. Délen honos, szürkés-fekete hátú cetfaj. 12. A cir-
kónium vegyjele. 13. Szögmérték. 14. Molett, dundi.
15. Az idézet folytatásának második része. 16. Ki-
sebb, evezős vagy vitorlás csónak. 17. USA-beli éne-
kesnő (Alicia). 19. Női ivarsejt. 20. Kambodzsai pénz-
nem. 22. Köztársasági elnökünk volt (Ferenc). 25. Al-
váskor látjuk. 26. A Szerémség szerb neve. 28. Zenész,
humorista (Miklós). 31. Becézett Egon. 32. Község Ka-
posvár közelében. 33. Az USA hírszerző ügynökségé-
nek névbetűi. 35. Rangjelző előtag. 36. Főleg a káni-
kula idején fogyasztott hidegkonyhai készítmény.
FÜGGŐLEGES: 1. Az egyik égtáj. 2. Kossuth-díjas szí-
nész (György). 3. És, latinul. 4. Konyhafőnök. 5. Elemi
parány. 6. Egykori keletnémet állam. 7. A Yonne partjai!
8. Hitegetés. 9. Tóninak is becézik. 11. Falu Vásárosna-
mény mellett. 16. Szintén nem. 18. Ő játszotta Dr.
Strangelove-ot (Peter). 21. Mauna …; hawaii vulkán.
23. Zenei előírás: kötötten. 24. Ügynök, régiesen. 27.
AC …; olasz futballklub. 29. Jeles költőnk (Endre). 30.
Kölykedzik. 33. Fiatalos köszönés. 34. …-star cast; a
legnagyobb neveket felvonultató szereplőgárda. 37.
Kezdeti izgalom! 38. Tétlen táj!

EFEMER

Előző rejtvényünk megfejtése: „Hogy véglegesen lesz valami más”. Megfejtőnk 1 db csokoládé csomagot nyert: Mezősiné Jakab Ildikó ol-
vasónk. A fenti rejtvény megfejtését június 17-ig postázzák címünkre (3900 Szerencs, Rákóczi út 89.) vagy adják le a Szerencsi Polgármesteri
Hivatal ügyfélszolgálatán. A keresztrejtvény helyes megfejtői között 1 db 3.000 forint értékű csokoládé csomagot sorsolunk ki. A nyeremény át-
vehető a Szerencsi Polgármesteri Hivatal ügyfélszolgálatán.
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INGATLANINGATLAN

Eladó zárt kertrész Szerencs
központjában, a Bárdi Autósbolt mellett. Vállalkozáshoz is al-
kalmas. Érd.: 06-20-4489-289.

VEGYESVEGYES
Eladó 2 db horgászbot felszereléssel együtt, zománcozott üst
üstházzal együtt, 5 db 4 méteres vasrúd, kettes mosogató,
olcsó kisebb nagyobb szőnyegek, gömbölyű asztal, 2 méteres
lecek, gépkocsikhoz való sorozat kulcsok. Érd.: 06-20-4489-
289. 
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