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SZERENCS
FOREVER

A „Szerencs Forever” ba-
rátságos kosármérkőzést
már negyedik alkalommal
tartották meg október 8-
án a Bocskai István Kato-
likus Gimnázium és Tech-
nikum sportcsarnokában.
Cikkünk a 18. oldalon foly-
tatódik.

Elkészült a Rákóczi út alsó szakaszának a felújítása. 
Cikkünk a 4. oldalon olvasható.

KÖLTSÉG-
TAKARÉKOSSÁG
Szerencs Város Önkor-
mányzata a szeptember
29-ei ülésén döntött a
fenntartásában működő
intézményeknél beveze-
tendő takarékossági in-
tézkedésekről. Mutatjuk a
részleteket. Cikkünk a 3.
oldalon olvasható. 



Ebben az évben már tizenhetedik alkalommal ke-
rült sor az Országos Könyvtári Napok eseménye-
ire. A programsorozathoz a Szerencsi Művelődési
Központ és Könyvtár is csatlakozott. A Bolyai Já-
nos Katolikus Általános Iskola és a Szerencsi Rá-
kóczi Zsigmond Református Két Tanítási Nyelvű
Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola di-
ákjainak október 3-án Juhászné Türke Ildikó, az
Aggteleki Nemzeti Park Igazgatóságának környe-
zeti-, nevelési munkatársa tartott az Állatok Vi-
lágnapja alkalmából előadást. Elhangzott, hogy
ezen a vidéken még gyermekcipőben jár a kör-
nyezeti nevelés. „Néhány éve olyan személyi, in-
tézményi, strukturális hátteret teremtettünk,
amelynek révén óvodákat, iskolákat sikerült be-
vonni a munkánkba” – sorolta Juhászné Türke Il-
dikó. „Ugyanekkor vannak saját intézményeink
is, de szívesen teljesítünk bármilyen meghívást,

hogy a gyermekek minél szélesebb körben meg-
ismerjék ezt a csodálatos tájat, ahol laknak, ma-
gát Zemplént, a Bodrogközt. Egyedülálló területe
ez a világnak, a fiataloknak tudni kell, milyen ér-
tékek vannak a környezetükben azért, hogy a ké-
sőbbiekben értékelni, óvni, védeni tudják” –
hangsúlyozta az Aggteleki Nemzeti Park munka-
társa. Az interaktív táblát is igénybe vevő elő-
adáson főleg a Zempléni-hegység állatvilága ke-
rült górcső alá. A programsorozat másnap to-
vább folytatódott, ezúttal K. László Szilvia író tar-
tott előadást. A kisgyermeknevelőként is foglal-
kozó pedagógus a „Kékmanó, a főnyeremény 2.
– Marci és a galibák, verekedéstől pityergésig”
című saját maga által írt mesekönyvből olvasott
a tanulóknak. A főszereplő Marci a mindennapok
során – csakúgy, mint a legtöbb óvodás –, sok
nehézséggel és váratlan helyzettel találja szem-

ben magát. A szülők sincsenek ezzel másképp.
Nem mindig könnyű megfelelő választ találni a
kisgyerek szűnni nem akaró kérdéseire, oldani a
félelmeket, megküzdeni a mindennapok problé-
máival. A kötet verssel, mesével, sok szeretettel
vezetgeti a főszereplőt, és segítségével még az
olyan komoly témák is feldolgozhatóak, mint a
halál, a betegség vagy az agresszió. A kedves, vi-
dám alaphangulatú történetek arra hívja fel az
olvasók figyelmét, hogy a nehézségeket nem le-
het megúszni, de minden akadály legyőzhető. Az
író pillanatok alatt kontaktust talált a fiatalokkal,
nem véletlenül, hiszen a közkedvelt állatmesékre
fókuszált, amit a szerencsi fiatalok is szeretnek.
A programsorozat kézműves őszi játszóházzal és
könyvtári órákkal folytatódott a Rákóczi-várban.
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Kondráth Jánosnét kilencvenedik születésnapja alkalmából Nyiri Tibor
Szerencs polgármestere köszöntötte október 17-én a szerencsi Gyémánt-
kapu Idősek Otthonában. Anna néni meghatódottsággal fogadta Orbán
Viktor miniszterelnök által aláírt emlékdokumentumot, a virágcsokrot és
a város ajándékcsomagját. Kondráth Jánosné 1932. október 17-én szüle-
tett Boldogkőváralján, nyolcan voltak testvérek. Kezdetben a szőlőültet-
vényeken dolgozott, majd a kazincbarcikai Habselyem Kötöttárugyárból
ment nyugdíjba. Két gyermeke született, négy unokája és hét dédunokája
van. Anna néni születésnapi üdvözlésére sokan összegyűltek az idősek
otthonában. A lakók közül volt, aki versekkel és jókívánságokkal köszön-
tötte az ünnepeltet, de akadt olyan is, aki szájharmonikán játszott. Kond-
ráth Jánosné szabadidejében szeret kertészkedni és a friss levegőn tölteni
az időt.
Isten éltesse Anna nénit és további jó egészséget kívánunk számára!

ISTEN ÉLTESSE ANNA NÉNIT!

Az ünnepeltet Nyiri Tibor, Szerencs polgármestere is köszöntötte.

Az eseményen mindkét általános iskolából érkeztek diákok.

MESEDÉLELŐTT A GYERMEKKÖNYVTÁRBAN

A tanulóknak október 4-én K. László Szilvia
író tartott előadást.



A részletekről szólva Nyiri Tibor polgármester
a Szerencsi Híreket tájékoztatva közölte, hogy
már szeptemberben megjelent a takarékosko-
dásra vonatkozó utasítása, ami elsősorban a
polgármesteri hivatalban érvénybe léptetett
szabályokat tartalmazta, és iránymutatást adott
az intézményvezetőknek. Most érzékelhető az
előnye annak, hogy a hivatalt a korábbi években
energetikailag korszerűsítették és szigetelték.
Az épület hűtése-fűtése a korábban kiépített
hőszivattyús rendszerrel történik. A gázfűtést
csak rendkívüli hideg idején használják majd,
amikor az irodákban már nem biztosítható 18
Celsius fok. Az áramellátást az önkormányzati
tulajdonú (volt ÉMÁSZ területén található) mel-
léképületre telepített napelemes rendszer segí-
ti, melynek a működését kijelölt munkatárs el-
lenőrizni. A bejáratnál lévő információs pultnál
kiépítésre kerül egy külön fűthető fülke, egye-
bekben a folyosók nem kerülnek külön melegí-
tésre. Az épület világítási rendszerét szakértővel
átvizsgálták, az energiatakarékos világító testek
beépítése már megtörtént. Az utasítás a dol-
gozók számára követendő magatartást tartal-
maz, amelyek a takarékos energiafelhasználást
szolgálja. Az előzetes tervek alapján 2022. dec-
ember 19-e és 2023. január 9-e között a hiva-
talban igazgatási szünetet rendelnek majd el,
így ebben az időszakban korlátozott ügyinté-
zésre kell majd számítani.
A Szerencsi Művelődési Központ és Könyvtár, va-
lamint a Zempléni Múzeum dolgozói 2023. április
15-ig egy kisebb épületegységbe költöznek. Az
un. belső vár (könyvtár, múzeum, lovagterem, ka-
szinóterem) az állagmegóvás mértékéig fűthető.
A Turisztikai Központ téli üzemmódra történő át-
állítása megoldható. A már beépített fűtő-hűtő
klímaberendezések az épület állagmegóvásához
szükséges hőmérsékletet biztosítani fogják. A téli
időszakra az ott működő kiállítások csak beje-
lentkezés alapján, csoportok részére lesz látogat-
ható. Egyéb esetben 2023. április 15-ig a rend-

szeres napi nyitva tartás szünetel. A Közösségi
Ház (Rákóczi út 99., „R-épület”) teljes egészében
gázfűtésű, ezért a leghidegebb hónapokban az
ott dolgozók számára a munkavégzés helyét
olyan épületben jelölik majd ki, melynek energia
felhasználása gazdaságosabb.
A Szerencsi Fürdő & Wellnessházban a polgár-
mester utasítására időszakos rendkívüli üzemszü-
net került elrendelésre, hiszen az intézmény napi
kiadása elérte a 250 ezer forintot és októberben
már naponta 500 ezer forint lenne, hiszen a he-
lyiségek mellett  – termálvíz hiányában – a me-
dence vize is gázzal melegíthető. A Népházban
található helyiségek rendelkeznek külön fűtő-hűtő
klíma berendezésekkel, melyekkel a téli időszak-
ban is biztonságosan fűthetők a terek. A kiadható
szobák üzemeltetését a téli időszakban szünetel-
tetni fogják. A Huszárvár Hotelban csak azokat a
szobákat melegítik, ahol vendégek szállnak meg,
azonban ennek a költségét tovább hárítják, vi-
szont a lakószobák fűtési hőmérséklete egyénileg
is szabályozható. A Simai Ifjúsági Tábor és Ven-
dégháznál a klímával rendelkező helyiségek igény
szerint kiadhatók és fűthetők.
A főzőkonyha (ESZEI) esetében elektromos fű-
tőberendezésekre van szükség. Az önkormány-
zat fenntartásában működő ondi és fecskési
idősek klubja, valamint a Gondozási Központ
rendszerét is át kell állítani fűtő-hűtő klíma be-
rendezésekre.
A Szerencsi Óvoda és Bölcsőde tagintézményei-
ben kizárólag gázzal biztosítható a fűtés. A meg-
takarítást elősegítő intézkedések megtörténtek,
a nevelési feladatokat az intézmény továbbra is
ellátja. Ebben az esetben az intézmény legfonto-
sabb feladata a gyermekek egészségének a meg-
óvása. Ésszerű munkaszervezéssel, valamint az
egyes helyiségek fűtésének szabályozásával, és
a világító testek energiatakarékos izzókkal való
ellátásával azonban megtakarítások érhetők el.
A Tatay Zoltán Ifjúsági Sporttelep létesítménye
a téli időszakban zárva tart. A Kulcsár Anita

Sportcsarnokban valamennyi egyesület és szak-
osztály számára a sportolási és felkészülési le-
hetőség a továbbiakban is biztosított. A fűtést
biztosító kazán optimális üzemmódra történő
beállítását és a szükséges karbantartási mun-
kálatokat elvégeztetik. A Hunyadi Sportcsarno-
kot az önkormányzat a Szerencsi  Szakképzési
Centrummal közösen használja. Kezdeménye-
zés történt, hogy a létesítmény teljes haszná-
latra a középiskolának átengedésre kerül, az
energiaköltségek teljes egészében történő át-
adásával. Az SZVSE szakosztályai a Kulcsár Ani-
ta Sportcsarnokot veszik igénybe. Amennyiben
a használatra történő átadás nem valósul meg,
az épületet téli üzemmódra állítják át.
Az önkormányzati bérlakások („fecskeházak”)
esetében az Ondi u. 10/A szám esetében a lakók
egyedi szerződésekkel rendelkeznek, ezért szá-
mukra a lakossági tarifa szerinti ár kerül számlá-
zásra. A szomszédságában lévő társasházban
az üzemeltető biztosítja a fűtést és a melegvizet.
Ennek költsége számlázásra kerül az ott lakók
felé. A társasházakra biztosított kedvezményes
tarifa iránti kérelem benyújtásra került. Egyedi
igény alapján a jövőben engedélyezett, hogy a
lakók klímaberendezéseket szereltessenek fel.
A Szerencsi Városgazda Nonprofit Kft. telephe-
lyén biomassza kazán üzemel, mellyel biztosít-
ható a szükséges hőmérséklet. Az irodák fűtése
klímaberendezésekkel kiegészíthető.
A város közvilágításának a számlája tetemes,
ezért a polgármester egyeztetéseket folytatott
az MVM szakembereivel a rendszer optimalizá-
lására és költséghatékonyabb üzemeltetése ér-
dekében.
Érdeklődésünkre a polgármester a karácsonyi
fényekről és dekorációkról is beszélt. Elmondta,
hogy a korábban megszokott módon ezen az
éven nem lesz a városban az önkormányzat ál-
tal fizetett díszkivilágítás. A Világörökségi Ka-
puzatnál található turisztikai megállóhelynél
Kretovics István, a Kisgép & Fénycentrum tulaj-
donosa saját költségén továbbra is működtetni
tervez egy kisebb installációt, és az adventi idő-
szakban is meggyújták majd a város karácsony-
fáján a gyertyákat – tájékozott Nyiri Tibor, aki
ehhez hozzátette: naponta figyelemmel kísérik
a fogyasztásokat és folyamatosan finomítják a
szükséges intézkedéseket.

Az elmúlt hónapokban az energiahordozók árai-
ban tapasztalt rohamos léptékű növekedés és
a jelentős mértékű infláció miatt szinte borí-
tékolható a gazdasági visszaesés. A fogyasztók,
különösképpen a vállalkozások és az
önkormányzatok most minden eddi-
ginél magasabb energiaszámlákkal
szembesülnek, hiszen kikerültek a rezsicsökkentett kate-
góriából és piaci áron kell földgázt és elek tromos áramot
vásárolniuk, ami jelentős mértékben növeli a kiadásaikat. A szep-
tember 19-én kihirdetett és október 1-jén hatályba lépő kormánydöntés rész-
letesen szabályozza az állami intézmények energiafogyasztását, meghatá-
rozza a különböző intézmények helyiségeinek a hőmérsékletét, amivel az
energia felhasználásában húsz százalékos csökkenést irányoz elő. Szerencs
Város Önkormányzata a szeptember 29-ei ülésén döntött a fenntartásában
működő intézményeknél bevezetendő takarékossági intézkedésekről.

A VÁROS MŰKÖDŐKÉPESSÉGE A TÉT
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Már több mint egy éve kénytelenek vagyunk
zárva tartani a tanuszodát, miután az elkészí-
tett szakértői vélemény a folyamatos beázások
miatt balesetveszélyesnek nyilvánította az épü-
let tetőszerkezetét. Nem volt egyszerű feladat
a pénzt előkerítenünk a 60 millió forint értékű
munka elvégzéséhez. A sikeresen lezárult köz-
beszerzési eljárást követően a nyertes kivitelező
megkezdte a tetőhéjazat cseréjét az irodák és
medencetér fölött. Ütemezetten halad a fővál-
lalkozó a munkával és reményeink szerint még
a kedvező időjárásban befejezi azt.
A Késmárk utcától a Széchenyi utcának az első
szakasza aszfaltozásra került a Monoki utcáig,
ahol a járda is megépült. Jelenleg tovább a Szé-
chenyi-közig az út- és járdaépítésének az elő-
készítése történik. Ezúton is köszönöm az or-
szággyűlési képviselőnk támogatását, amit a
pályázatunk sikeréhez nyújtott. Saját kivitele-
zésben aszfaltozta le a Szerencsi Városgazda

Nonprofit Kft. a Kórház közt, mivel ennek a fel-
újítását már nem finanszírozta a projekt.
Hosszas egyeztetéseket követően folytatódott
a Rákóczi út alsó szakaszán az építkezés. Az el-
múlt időszakban megtörtént az aszfaltozás, így
már nem kell a felmart útfelületen a gödröket
kerülgetniük a közlekedőknek, azonban a mun-
ka itt még nem ért véget. Határidőre elkészült
a Tállya elkerülő úttól Szerencsen a Rákóczi út
csatlakozásáig az út felújítása, szegélykövek el-
helyezése, vízelvezető árkok kialakítása, Ondon
az úttest szélesítése, járda építése. Lakott terü-
leten kívül kirakták a műanyag szélességjelző

oszlopokat, felfestették az útburkolati jeleket.
Még a közlekedési jelzőtáblák elhelyezésének a
felülvizsgálata – szükség szerinti cseréje – van
hátra. Többszöri sürgetésünkre üzembe helyez-
ték Ondon a Fő utca és Ady Endre utca keresz-
teződésben lévő gyalogos átkelőhelynél a sár-
gán villogó közlekedési jelzőlámpát, amire már
hosszabb ideje vártunk.
A város határában, a Lidl és a Tesco áruházak
szomszédságában megnyitott a Pepco és mellé
költözött a közelben lévő Nemzeti Dohánybolt,
valamint a belvárosból a Rossmann üzlet.

Nyiri Tibor polgármester

Manapság az internetszolgáltatók egyre csak növelik az elérhető maxi-
mális le és a feltöltési sebességet, amelyet azonban igen gyakran a régi
rézkábelezés már nem tud kiszolgálni. Az elmúlt napokban a Magyar Te-
lekom megkezdte Ond felé, a kerékpárút és a csapadékvíz-elvezető árok
között fekteti az optikai kábelt, amellyel a jelenleg a legkorszerűbb, gi-
gabites sávszélességű szolgáltatások nyújtására alkalmas hálózatát építi
ki. Ez a fejlesztés Szerencs egyes területeit érinti, továbbá Ond ellátását
is szolgálja. Az otthoni gigabites internetnek elsősorban kényelmi előnyei
vannak. Manapság már az interneten keresztül nem csak híreket olva-
sunk, de filmeket nézünk, zenét hallgatunk és játszunk is. Ha a család
többi tagja egyszerre szeretné tenni, máris szükségesség válhat a giga-
bites sávszélesség, amelynek éppen ez az egyik hatalmas előnye, hogy
nagy mennyiségű adatot tölthetünk le/fel egyszerre, akár lakásunk több
szegletében is. Erre a koronavírus-járvány első hulláma alatt sok háztar-
tásban eszméltek rá, és sokan váltottak magasabb internet csomagra –
ahol erre lehetőség volt – a gyorsabb netkapcsolat érdekében. Városunk-
ban korábban csak egyes részeken volt elérhető a gyors gigabites inter-
net, a Telekom beruházásával most újabb területeken válik elérhetővé
az optikai kábel használata.

ÚT- ÉS JÁRDAÉPÍTÉSEK, TETŐCSERE,
HÁLÓZATFEJLESZTÉS

A TELEKOM MEGKEZDTE
A HÁLÓZATFEJLESZTÉST

Megkezdődött a tanuszoda tetőszerkeszetének felújítása.

Az optikai kábeleket nagy teljesítményű adat és telekommunikációs
átvitelre tervezték.

A sokszorosára növekedett energia-
árak és az infláció miatt az önkor-
mányzatnál is naponta számolunk, a
gáz- és az áramszámláink csökkenté-
sére irányuló döntéseket hozunk, a
takarékoskodást célzó intézkedése-
ket vezetünk be, a folyamatban lévő
fejlesztések befejezésén is gőzerővel
dolgozunk.
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Az ondi lakossági fórum az idősek klubjában
Nyiri Tibor, Szerencs polgármesterének beszá-
molójával kezdődött. A városvezető az elmúlt
időszakról szólva ismertette, hogy megújult a te-
lepülés főutcája és járdákat is építettek. A gya-
logos átkelőhelynél beüzemelésre került a gép-
járművezetőket figyelmeztető sárga villogó, ami
a biztonságos átkelést szolgálja. A korábbi évek
falunapja helyett megszervezték Ond vezér nap-
ját és felavatták a honfoglaló ős mellszobrát is
a központban, ahol az idén virágokat is kihelye-
zett a Szerencsi Városgazda Nonprofit Kft. A cég
munkatársai folyamatosan gondozták a Sze-
rencs-Ond között, a kerékpárút mellett lévő víz-
elvezető árkok partjait, pedig ez az állami köz-
útkezelő feladatkörébe tartozik. A polgármester
szólt a helyi óvodáról is. Mivel a csöppségek szá-
ma nem érte a jogszabályban meghatározottat
(12-13 fő), ezért az intézmény működését koráb-
ban fel kellett függeszteni. A tervek szerint ebbe
az épületbe költözött volna az idén az idősek
klubja, azonban az energiaárak nagymértékű
emelkedése miatt ez nem valósulhatott meg, hi-
szen az intézmény csak földgázzal fűthető. Mivel
belátható időn belül nem költöznek a szépkorú-
ak, az idősek klubjának jelenlegi helyiségébe fű-
tő-hűtő klímát szereltettek fel. Szóba került,
hogy az újszülött gyerekeknek igény esetén fá-
kat ültetnek a sportpálya szomszédságában.
Móré László háziorvos levélben kereste meg a
város polgármesterét, amelyben tájékoztatásul
közölte, hogy Ondon kevesen keresik fel a helyi
rendelőt és az energiaárakat is figyelembe véve

nem tartja indokoltnak annak a fenntartását. A
doktor telefonon történő bejelentésre a páci-
enseit az otthonukban vagy Szerencsen, a köz-
ponti orvosi ügyelet épületében lévő rendelő-
jében látja el. A jelenlévőknek nem volt ellen-
vetésük ennek a megvalósítására.
A lakosság részéről többek között kifogásolták,
hogy a megvalósult út- és járdaépítésnél a kivi-
telező nem végzett alapos és körültekintő mun-
kát, mert a kapubejárokra a magas szegélyek el-
helyezése miatt nehéz ráfordulni, a csapadékvíz
az elvezető szűk keresztmetszete miatt a járda
mellett folyik és meg kellene végre valósítani a
temető körbekerítését is. Volt, aki aggodalmát
fejezte ki amiatt, hogy az elmúlt években bezárt
az iskola, az óvoda – most már orvosi rendelő is
– és az egykori óvoda célszerű hasznosítását ja-
vasolta, azonban örült a faluközpont világosítá-
sának és annak, hogy biztosított az idősek klub-
jának a működése, ahol a szépkorú emberek kö-
zösségre találnak. Az egyik lakos sürgette az in-
gatlanánál a csapadékvíz-elvezető árok takarítá-
sát és a partjának a megemelését, mert a sze-
metet a lezúduló víz a kertjébe hordja.
Danyi László képviselő köszönetet mondott az
idősek klubjában rendezett programokért – ami-
nek a kerítését és a tető javítását kérte – és kö-
szönetet mondott a házigondozóknak a lelkiis-

meretes munkájáért. Igényelte a Monoki utcában
a hiányzó aknafedlapok pótlását, valamint felhív-
ta a figyelmet a Görgei utca, az IKR Agrár Kft. és
a 37-es számú főút közötti összekötő szakasz ja-
vításának fontosságára.
A szerencsi közmeghallgatás hasonlóan az ondi
eseményhez, szintén a polgármester beszámo-
lójával kezdődött. A városvezető többek között
beszélt a demográfiai adatok változásáról, az
orosz-ukrán háború okozta gazdasági nehézsé-
gekről, az eddig megvalósult projektekről és a
jövőbeli tervekről. Nyiri Tibor beszámolójában
kifejtette, hogy a városban jelenleg több mint
húsz Európai Uniós és hazai projektet kell egy-
szerre menedzselni, ami egyáltalán nem könnyű
feladat.
A rendezvény második részében pedig a lakos-
ság részéről felvetették, hogy miután a Jókai ut-
cában a tulajdonos bezárta az egykori rendőr-
ség udvarát, a Rákóczi úton a parkolás gondot
okoz, ami az ott lévő üzletek és a gyógyszertár
forgalmára is kihat. Volt, aki a Vári-telep szenny-
vízcsatorna építését sürgette, de szóba került az
Aranka-tetőre vezető út korszerűsítése is. Egy
felszólaló azután érdeklődött, hogy a Szántó J.
Endre Egyesített Szociális és Egészségügyi Inté-
zet (ESZEI) 2023. január 1-jével valóban átkerül-
e megyei működésbe. Dr. Bobkó Géza, az intéz-
mény vezetője mindenkit megnyugtatott, hogy
erre nem fog sor kerülni. Felvetődött továbbá a
városi közvilágítás korszerűsítése, a kiégett iz-
zók cseréje, a Kölcsey-Korvin utcáknál a csapa-
dékvíz-elvezetés hiánya, gyalogjárda építése és
a Szerencs-patak medrének a Malomtanya mel-
letti szakaszának elhanyagolt állapota. A felszó-
lalók között volt, aki a Magyar utcai rekreációs
park kerítésének az emelését szorgalmazta, míg
mások a munkahelyteremtésről érdeklődtek, de
akadt olyan is, aki nem értett egyet az önkor-
mányzat azon döntésével, hogy a város a vizi-
közmű tulajdonjogát ingyenesen átruházta az
államra. A lakossági felvetésekre a polgármester
válaszolt, többségükre személyes bejárást és
konkrét intézkedéseket ígért.

Szerencs Város Önkormányzatának
képviselő-testülete október 18-án
Ondon lakossági fórumot, október
20-án Szerencsen pedig közmeghall-
gatást tartott. Az idei év eseményein
a helyiek vélemény nyilvánításukkal,
javaslataikkal és kritikáik megfogal-
mazásával segítették a városvezetés
jövőbeli munkáját.

A KÖZMEGHALLGATÁSOKRÓL JELENTJÜK

A közmeghallgatás szerencsi résztvevői.

Ondon az idősek klubjában tartották a lakossági fórumot.



Az Egyesült Nemzetek Szervezete (ENSZ) 1990.
december 14-én szavazta meg, hogy október 1-
je legyen az idősek nemzetközi napja. Ebből az
alkalomból a megjelenteket Nyiri Tibor, Szerencs
polgármestere köszöntötte. A városvezető sze-
rint nehéz meghatározni, hogy mi is az öregkor.
A biológiai tankönyvek többsége a 60. életévet
jelöli meg. A polgármester szerint ezt már át kel-
lene írni, hiszen az elmúlt évtizedekben kb. 10 év-
vel eltolódott. A 19. század vége felé az átlagé-
letkor még csak 40-45 esztendő volt. Napjaink-
ban ez a szám már meghaladja a 70 évet. „Mi-
csoda különbség és nagy ajándék ez a Jóistentől.
Vannak olyanok, a közeli családtagjaim közül is,
akik az eddigi életüknek több mint egyharmadát
nyugdíjasként töltötték” – sorolta a példát a pol-
gármester. Hozzátette: örül annak, hogy sokan
elfogadták a szervezők invitálását és eljöttek az
ünnepségre. Kifejtette, hogy két hete ugyancsak
itt rendezték meg az országos rejtvényfejtő ver-
senyt. „Ezen a megmérettetésen alkalmam nyílt
beszélgetni egy idős barátommal, aki elmondta
nekem, hogy mennyire jól érzi magát a bőrében,
boldog és aktív életet él. Néhány év múlva én is
nyugdíjas leszek, és hasonló ember szeretnék
lenni. Elhatároztam, hogy jómagam is ilyen tevé-
keny nyugdíjas leszek, aki eljár majd közösségbe,
eseményekre és egyszerűen jól érzi magát. Min-
denkinek ezt kívánom” – zárta gondolatait a vá-
rosvezető.
Ezt követően Szabó Gergely, a Borsod-Abaúj-
Zemplén Megyei Közgyűlés alelnöke ragadta ma-
gához a szót, aki elmondta, hogy a színházi est
az „Identitás további erősítése Borsod-Abaúj-
Zemplén megyében” című projekt keretében jött

létre. A projekt átfogó célja a megye helyi közös-
ségeinek fejlesztése, mely elsősorban az egyes
települési önkormányzatok, a civil- és a vállalko-
zói szféra, és nem utolsó sorban az itt élő em-
berek kezdeményező- és cselekvőképességének
fejlesztését, a közösségi szerepvállalás erősödé-
sét jelenti. „Önök erre a legjobb példa, hogy el-
jöttek, itt vannak egy közösségben és jól érzik
magukat. A szépkorúak tapasztalatára és útmu-
tatására most nagy szükség van a mindennapok
során. Arra kérem önöket, hogy továbbra is mu-
tassanak példát a fiataloknak azzal miként lehet
szeretni a hazát, a szülővárosunkat, szőlőházat
és a Jóistent. Tanítsák meg őket imádkozni és
hinni” – hangsúlyozta Szabó Gergely.
A beszédek után kezdetét vette a Körúti Színház
Zsákbamacska című darabja.
„Jegyezd meg, egy szerelem nálam legfeljebb há-
rom napig tarthat! Szombat: ismerkedés, vasár-
nap: az úgynevezett szerelem, hétfőn: alászolgá-
ja! Kedden már akár ne is köszönjön!” – így gon-
dolkodik Gáthy Ervin minden nőről, akit élet az
útjába sodor. Egészen addig, amíg nem találkozik
egy kedves, de rafinált vidéki kislánnyal, akibe bi-
zony fülig beleszeret. Sári férjhez szeretne menni

Gáthy-hoz, nincs is ennél nagyobb vágya és eb-
ben az unokatestvére Ladányi Kont segít neki.
De Sári férjhez adását Kont csakis pénzért vállalja
el, hogy végre ő is feleségül vehesse imádott ked-
vesét, Reiner Mancit. Mancik anyja viszont sok-
kal királyibb férjet szán a lányának „egy Ladányi
Kontnál” – olvasható a mű leírásában.
Szilágyi László darabja nyomán, Szabó Kristóf át-
iratában kidolgozott alakok kelnek életre: a vál-
ság kellős közepén az állásának elvesztésétől ret-
tegő kispolgár; a vagyonát elkártyázó, urizáló
dzsentri, aki kétségbeesetten próbál megjavulni
és álláshoz, pénzhez jutni; vagy a gazdag bank-
igazgató felesége, aki bár műveletlen, de két kéz-
zel szórja a pénzt. Hát ebbe világba csöppen
majd bele a vidék nyugalmából Sári, aki nem fo-
gadja el a nagyvárosi erkölcsöket, hanem találé-
konyságával és ravaszságával törekszik célja el-
érésére. A darab két helyszínen játszódik, a Bu-
dapesti Műjégpályán és Mátraszéplakon a Sport-
szállóban.
Az előadást a szerencsi teltházas közönség vas-
tapssal jutalmazta. Az esemény végén Szerencs
Város Önkormányzata apró ajándékkal kedves-
kedett a résztvevőknek.
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Az idősek világnapja alkalmából Sze-
rencs Város Önkormányzata, valamint
a Szerencsi Művelődési Központ és
Könyvtár október 11-én köszöntötte
a város szépkorú lakóit a Rákóczi-vár
színháztermében. A történelmi falak
között a Körúti Színház Zsákbamacs-
ka című darabja volt látható.

KÖSZÖNTÖTTÉK A SZÉPKORÚAKAT

Az esemény végén az önkormányzat ajándékkal kedveskedett a szépkorúaknak.

A közönség vastapssal jutalmazta az előadást. Esztergályos Cecília és Karaivanov Lilla.



Assisi Szent Ferencet választották vé-
dőszentjükül október 3-án a Bocskai
István Katolikus Gimnázium és Tech-
nikumban. A dátum azért is különle-
ges mert szintén ezen a napon volt a
védőszent égi születésének napja
1226-ban. Az ünnepség Gaszperné Til-
man Edina igazgató beszédével vette
kezdetét, aki kifejtette, nehéz feladat
volt Bocskai István és Assisi Szent Fe-
renc között párhuzamot felfedezni, de
végül sikerült. Hozzátette: mindketten
találtak egy olyan célt, amelyben hit-
tek, amely megvalósításáért köréjük
egy közösség szerveződött és amik-

nek ők az élére álltak. Kiemelte: az iskolában a gyerekeket a természet
szeretetére, annak a védelmezésére is nevelik a tanítási órákon kívül. 
Az ünnepség végén a védőszent fotója a gimnázium alulájában kapott
méltó helyet.
A gimnázium védőszentjévé is választott Assisi Szent Ferenc minden idők
talán egyik legnépszerűbb szentje, már életében legendák születtek róla,
alakja számos képzőművészt, zeneszerzőt, írót és filmrendezőt ihletett
meg. XVI. Benedek pápa az „életszentség óriásának” nevezte. A ferences
rend megalapítója. Itália, illetve a mai Olaszország, az állatok, a kereske-
dők és a természet védőszentje. Assisi Szent Ferencről számos legenda
terjedt el. Egyes források szerint prédikált az állatoknak is, akik értették
a szavait. Éppen ezért a különféle ábrázolásokon, festményeken és szob-
rokon az alakja gyakran látható állatok, elsősorban madarak társaságá-
ban. Hozzá kapcsolódik az állatok világnapja is, amit 1931 óta minden év
október 4-én tartanak.
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Ferencben mély tisztelet és cso-
dálat élt Isten teremtett világa
iránt.

A 12.A és 12.B osztály angol-és bécsi keringője.

FELTŰZTÉK A SZALAGOT A VÉGZŐS DIÁKOKRA

ASSISI SZENT FERENC 
A GIMNÁZIUM VÉDŐSZENTJE

A középiskolai esztendők egyik utolsó ünnepé-
lyes állomása a szalagavató. A szerencsi Bocskai
István Katolikus Gimnáziumés Technikumban ok-
tóber 7-én tartották az ünnepségét. Négy osztály
végzős diákjai sorakoztak fel az iskola aulájában.
A ceremónia szavalattal, valamint Müller Gréta
és Mezősi Ákos közös énekével vette kezdetét.
A műsor után a diákokat Koncz Zsófia a térség
országgyűlési képviselője köszöntötte. Beszédé-
ben a szalagavatói ünnepség különleges pillana-
táról szólva hangsúlyozta, hogy azt jelzi: nemso-
kára rájuk kerül a szalag, amiért rengeteget dol-
goztak, majd az érettségivel új fejezet kezdődik
az életükben. Hozzátette: számára hihetetlen,
hogy közel 200 éve vannak szalagavatói ünnep-
ségek, és a hagyomány Selmecbányáról indult,
ahol az ottani diákok máig hűen őrzik a hagyo-
mányt. Ezt követően az intézmény igazgatója
Gaszperné Tilman Edina szólt a végzősökhöz.
„Kicsivel több mint három éve annak, hogy elő-

ször léptétek át az iskola küszöbét, nagy várako-
zásban és szeretetben. Idővel összekovácsolód-
tatok és egy közösség letettek, egy nagy család.
Osztályfőnökeitek lelkiismeretes odafigyelő gon-
doskodása, olykor szigorú szeretete kísért ben-
neteket és formált igazi közösségé. Az évek so-
rán közel kerültetek egymáshoz és ez így van
rendjén. Életetek egyik legszebb időszaka a kö-
zépiskolában eltöltött évek, amely alatt öntuda-
tos kamaszlányból igazi nő lett, s a néha fékez-
hetetlen kamaszfiúkból férfivá érettetek. Annyi-
szor emlegetjük a célt, ami talán már unalmassá
is válik, de nélküle az ember útja nem vezet se-
hová, csak sodródik. Nélkülözhetetlen, hogy le-
gyen cél előtted, s ha eléred mérhetetlen boldog-
ság lesz a tiéd. Aztán újabb célt tűzöl magad elé,
amiért ismét küzdened kell. Semmi nincs ingyen,
semmi nem megy könnyen – hangsúlyozta az
igazgató. Ezt követően Szarvas Péter plébános
szólította meg az ünneplőket. „Nagyon fontosak

vagytok a Jóistennek, és nekünk is, mert benne-
tek a jövőt látjuk. Az egyház a jelképeteket meg-
áldja, hogy azon keresztül Istennek a kegyelme,
a lelki segítsége áradjon át mindazokra, akik ezt
megkapják. A szalag legyen számotokra annak
a szimbóluma, hogy a Jóisten veletek van, áldá-
sát adja rátok és segíteni akar benneteket sze-
retete által. Ezeket a gondolatokat követően az
atya megáldotta a szalagokat, majd az osztály-
főnökök feltűzték azokat a végzős diákokra. A
ceremónia után Budai Zsófia és Budai Levente
végzős tanulók szaxofon játékát hallgathatta
meg a közönség. Ezután következett az est fény-
pontja, a szalagavatói tánc. A gimnázium 12.A és
12.B osztálya közösen angol- és bécsi keringőt
mutatott be, míg a 12.R és a 12.A osztály latint
táncos előadását láthatta a közönség. Az idén is
nagy siker övezte a gimnázium szalagavatóját, a
közönség vastapssal jutalmazta a végzősök mű-
sorát.



A háború utáni években a korábbi rendszerre utaló díszítéseket, épüle-
teket, értékeket pártutasításra verték szét, később az egész életformát
is, mely önállóságot, tartást adhatott az embereknek. A gazdasági épü-
letek mai elhanyagoltsága már a múlt elfeledésének, az életforma meg-
változásának az eredménye. Már észre sem vesszük, hogy sokszor tuda-
talattinkba is beépült, hogy ami régi, az nem érdemli meg a megtartást,
eredeti állapotban való felújítást.
Hegyalján is sok gazdasági épület volt, amit ma már nem láthatunk, de
még mindig találhatók istállók, csűrök, pajták, rakodók, górék, ólak, bor-
házak, présházak, nyárikonyhák, szaletlik, malmok, magtárak és más gyö-
nyörűségek. Ezek közül a magtárak voltak a legnagyobbak, széles, egy-
szerű, nyeregtetős tömegük a falvak és városok meghatározó jellegze-
tességei (voltak). Belül akár több szintes faszerkezetek tartották a tárolt
gabonát, kifelé a homlokzatok csak kisebb ablakokat mutattak. Volt Sze-
rencsen is a Szolgabírói Hivatal fölötti telken egy magtár, szép példája
ennek az épülettípusnak, mely mára átalakítva, más funkcióval üzemel.
Külföldön már sok éve figyelnek a korábbi gazdasági épületekre és új
funkcióval töltik meg őket. Nálunk az utóbbi évtizedben kezdődött ez a
folyamat, több helyen az egykori magtárakból, malmokból és csűrökből
izgalmas belső terű lakásokat vagy vendégházakat csinálnak, hiszen a

turisták szeretik a hangulattal, múlttal rendelkező szállásokat. Nagyon
népszerűek az említett gazdasági épületekből kialakított kávézók, sőt a
csűrökben berendezett színházak, rendezvényterek is jól működnek, akár
fesztivál-szerűen is. Példaként gondoljunk a Pajtaszínházra Viszákon, a
Pajta Étteremre Őriszentpéteren, a Táncpajtára Mezőkövesden, vagy a
Harangod népzenei táborra Nagykállón.
2021-ben pedig már egy Pajtakult mozgalom is elindult, ami összefogja,
segíti ezeket az építményeket, helyeket, rendezvényeket, hogy hirdessék
elődeink kézműves alkotásait, a malmokat, pajtákat, csűröket, rakodókat,
és azok mai megmaradásának, örömforrásként hasznosításának lehető-
ségeit. (pajtakult.hu). Gondoljunk ezekre a lehetőségekre Tokaj-Hegyalján
és Szerencsen is, hiszen ami régi, ami kézzel készült (antik, hand-made),
annak a jövőben egyre nagyobb értéke lesz anyagilag, és lelkiekben is.

Salamin Ferenc

Sok érdekes, régi történetet mesélő épület eltűnt a kör-
nyezetünkből az elmúlt évtizedekben, korábban a pusz-
títás akarata miatt, később a nemtörődömség, a múlt ér-
tékeinek meg nem értése okán.
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VOLT HÁZAK – MAGTÁR

Szerencs kulturális emlékeihez hozzá tartozik az egykor Cukorgyári Művelődési Ház épü-
lete. A közművelődési intézmény egykor jelentős szerepet töltött be a település közmű-
velődési életében, fénykora Mezei Zsófia nevéhez kötődik. A színházterme koncertek, bá-
lok, lakodalmak, előadások és tanácskozások helyszínéül szolgált, a büféjébe szívesen tér-
tek be műszak után az üzem dolgozói. A söntés előtt a kártya- és sakk partik, a könyv-
tárban az olvasás, újságok lapozgatása, az udvaron a lengőteke, tőle nem messze az ifjú-
sági klub és a tekepálya szolgált kikapcsolódásként. A harminchetes főútra lakások ablakai
néztek. A gyár privatizációját követően az ingatlant eladták, az elmúlt évtizedekben gaz-
dátlanná vált. Most úgy tűnik, hogy elkezdődött a munka a területen. Lapunk információi
szerint az új tulajdonosok kitakaríttatják az épületet, annak közvetlen környezetét, meg-
tisztíttatják az elburjánzott növényzettől, majd felállványoztatják a további munkához és
az állagmegóváshoz. Vannak konkrét elképzelések is a hasznosítására, amiről egyelőre
még nem kívántak nyilatkozni. Az biztos, hogy a szerencsiek már nagyon várják a központi
helyen lévő az egykori művelődési ház megújulását.

ÁLLAGMEGÓVÁS A MŰVELŐDÉSI HÁZON
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– Kezdjük a legfontosabbal, a fizetéssel. Mi-
lyen mértékben növelték a béreket?
– A legénységi állomány bérfejlesztése a legje-
lentősebb, de minden egyenruhás munkavállalót
érint a kormány kétlépcsős emelése. Például egy
pályakezdő, érettségivel rendelkező őrmester
bruttó 474 ezer-, egy felsőfokú végzettségű had-
nagy bruttó 568 ezer forintot vihet haza. Ehhez
jönnek a plusz juttatások, például a ruházati il-
letmény, az utazási költségtérítés, a külszolgálati
lehetőség, valamint a lakhatási támogatás, amely
a legénységi állomány számára is elérhető. Aki
házastársával vagy élettársával él együtt, a lak-
hatási támogatáson felül 20 ezer forintra, illetve
gyermekenként 10 ezer forintra is jogosult.
– Mi a legfontosabb, amit mérlegelni kell a
jelentkezés előtt?
– Először azt kell eldönteni, hogy valaki hivatás-
szerűen szeretne katonaként szolgálni, vagy mun-
kája, esetleg tanulmányai mellett csatlakozna a
honvédség kötelékéhez. A toborzók ebben min-
denfajta segítséget megadnak, hiszen a tájékoz-
tatáson túl az első beosztás betöltéséig segítik a
jelentkezőket, akiket lépésről lépésre vezetnek vé-
gig a folyamaton: erkölcsi bizonyítvány igénylés,
szükséges dokumentumok benyújtása, alkalmas-
sági vizsgálat, bevonulás stb. A leendő katonák a
képzettségüknek megfelelő pozíciót is választhat-
nak, de nagy szükség van például lövészekre, fel-
derítőkre vagy harcjárművezetőkre, akik a hon-
védségen belül kapják meg a szükséges képzést.
A lényeg, hogy mindenki számára tudunk olyan
pozíciót ajánlani amivel elégedett lesz.
– Mik az alapfeltételek?
– Többek között szükséges állandó belföldi la-
kó- vagy legalább (ideiglenes) tartózkodási hely,
büntetlen előélet és egyes alkotmányos jogok

törvény szerinti korlátozásának az elfogadása. A
jelentkező 18 és 65 év közöttieknek – az életko-
ruknak és a választott szolgálati formának meg-
felelően – fizikailag, egészségügyileg és mentá-
lisan is alkalmasnak kell lenniük. Tapasztalataim
szerint a legtöbben a fizikai alkalmassági során
ütköznek nehézségekbe, de aki sportosan él, ál-
talában elsőre teljesíti.
– Mi a különbség a szerződéses és a hiva-
tásos katonai szolgálat között?
– A Magyar Honvédség magját a szerződéses és
hivatásos katonák alkotják. A fő különbség ab-
ban ragadható meg, hogy a szerződéses katonák
határozott időre vállalnak katonai szolgálatot,
míg a hivatásos katonák határozatlan időtartamú
jogviszonyban szolgálják a Hazát. A civil életből
érkező jelentkezők pályája szerződéses jogvi-
szonnyal kezdődik, majd bizonyos szolgálattelje-
sítési idő után (általában 2-3 év) van lehetőségük
kérni a hivatásos állományba helyezést. Tartalé-
kosként is sok lehetőség van a szakmai kitelje-
sedésre, például a külföldi missziós feladatokban
is egyre jelentősebb szerephez jut az állomány.
– Sok tévhit él az emberekben a munkaidő
tekintetében, mi az igazság?
– Békeidőben a Magyar Honvédségnél napi 8
órát kell dolgozni. Nyilván vannak olyan kiképzé-
sek, foglalkozások vagy gyakorlatok ami ettől el-
térő, de a túlórákat minden esetben külön díjaz-
zák és sok esetben extra pihenőnap is jár. Össze-
ségében elmondható, hogy napi 8 órát dolgozik
egy katona és a hétvégéi szabadok.
– Az orosz-ukrán háború milyen mértékben
befolyásolta a Magyar Honvédséget?
– A megváltozott biztonságpolitikai helyzet a
Magyar Honvédséget is érintette, mint NATO tag-
országot. Az orosz-ukrán konfliktus éppen egy

felfelé ívelő szakaszban találta a honvédséget,
gondolok itt például az éppen futó haderőfejlesz-
tési programra, ami már jóval az orosz-ukrán há-
ború előtt megkezdődött. A kormány célja, hogy
a magyar haderőt térségünk vezető haderejévé
fejlessze. A haditechnikai eszközök beszerzése és
cseréje, – legyen az szárazföldi vagy légi –, to-
vábbá az egyéni felszerelések (pl. ruha, modern
lőfegyverek stb.) cseréje jelenleg is folyamatban
van.
– Látható, hogy a fiatalokat is próbálják
megszólítani.
– Igen. Nem titkolt célunk, hogy minden közép-
iskolából kikerülő pályakezdő fiatalt tájékoztas-
sunk. Senkit nem beszélünk rá a katonaságra,
csupán azt szeretnénk elérni, hogy a tanulók tisz-
tában legyenek azzal, hogy milyen lehetőségek
vannak a Magyar Honvédségnél. Az általános is-
kolásoknak a Honvéd Kadét Programról, az érett-
ségi előtt állóknak pedig a Nemzeti Közszolgálati
Egyetem Hadtudományi és Honvédtisztképző
Karáról, valamint a Magyar Honvédség „Acélkoc-
ka” programjáról tudunk bővebb információt ad-
ni.
– Hol lehet jelentkezni?
– Miskolcon, a Hatvanötösök útja 2. alatt talál-
ható toborzó irodánkban, a Miskolci Egyetem
A/1-es épület 1 emelet 4-es előadó melletti iro-
dánkban és Sátoraljaújhelyen, a Széchenyi tér 1.
alatti toborzó irodánkban, ahol mindenkinek sze-
mélyre szabott, teljes körű tájékoztatást adunk,
továbbá a jelentkezők figyelmébe ajánlom az
irany asereg.hu weboldalt.
Elérhetőség: 3526 Miskolc, Hatvanötösök 
útja 2. Tel.: (46) 327-245.
E-mail: borsod.toborzo@mil.hu. Nyitva tartás:
hétfőtől-csütörtökig: 8-15.30, péntek: 8-13.30.

FOLYAMATOSAN NÖVEKSZIK
A KATONÁK FIZETÉSE

Bruttó 400 ezer forint – ennyit keres szeptembertől a legalacsonyabb rendfokozatú katona a Magyar Honvédségnél,
ehhez pedig már általános iskolai végzettség is elég. A kormány célja, hogy a katonák érezzék az anyagi megbe-
csülést, ezért 2024-től újabb béremelést garantálnak számukra. Hazánk keleti szomszédságában háború dúl. A kor-
mány célja, hogy új eszközök beszerzésével és a folyamatos katonai toborzás fenntartásával a magyar haderőt tér-
ségünk vezető haderejévé fejlessze. A katonai toborzásról, a jogviszonyokról és a katonai lehetőségekről kérdeztük
Nagy Géza őrnagyot, a Borsod Abaúj Zemplén megyei 4. Hadkiegészítő és Toborzó Iroda vezetőjét.
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A Kossuth Rádió Országjáró műsora október 1-
jén 10-12 óra és 14.30-17.30 óra között Sze-
rencsről, a Rákóczi-várból jelentkezett riportok-
kal. Domokos István felelős szerkesztő, Czifra
Szilvia műsorvezető és Taracközi Kinga riporter
mikrofonja előtt nyilatkozók megismertették a

hallgatókat a település történelmével, Szerencs
és a Rákócziak kapcsolatával, a világhírű képes-
levelezőlap gyűjtemény titkaival és a természeti
kincsekkel. Természetesen az édes városban az
egyik központi téma volt a jövőre centenáriu-
mát ünneplő csokoládégyártás, annak százéves

múltja, érdekességként szolgáltak a csokiszob-
rok. Megemlékeztek a Szerencsi Cukorgyárról,
szóltak annak dicső múltjáról, köszöntötték az
idén húsz esztendős Tokaji borvidék kultúrtáj
világörökséget. Hegyalja-Kapujában nem ma-
radhattak el a Tokaji borok, ennek népszerűsí-
tését hivatott „Borkóstolás határok nélkül” című
projekt, a gasztronómiai sajátosságok és külön-
legességek és a cukrászat hagyományait felvo-
nultató termékek. Idegenvezető kalauzolta a
belvárosban a hallgatókat, a túrázóknak és ke-
rékpározóknak is ajánlottak útvonalakat. Meg-
szólalt a lélek hangja, a tárogató és a Déli kró-
nika előtt a cimbalom, bemutatkozott a Szeren-
csi Férfikar, a Népi Díszítőművészeti Szakkör, a
Hajnali Néptáncegyüttes, a grafikus, a festő, a
művésztanár és a keresztrejtvényfejtők is. Fel-
keltette az érdeklődést Petőfi Sándornak és ver-
sének Panyó Panni-nak a városhoz fűződő kap-
csolata, megelevenedtek Laura meséi, nyilatko-
zott a világ legjóbbjának választott esküvői fo-
tós és a nemezkészítő. Eldördült a Rákóczi-vár
udvarán Gábor Áron ágyúja, legvégül pedig be-
letették az Országjáró Kincsesládába Szerencs
ajándékát és felkötötték az Országjáró Vándor-
botjára „Szerencs egy édes város, Hegyalja ka-
puja” jelmondatú szalagot. A teljes adás vissza-
hallgatható a mediaklikk.hu/musor/orszagjaro-
szombat-delelott-czifra-szilviaval oldalon. 

ORSZÁGJÁRÓ RÁDIÓMŰSOR SZERENCSRŐL

Dr. Bobkó Géza alpolgármester felkötötte a város emlékszalagját.

A programsorozat október 1-ei délutáni megnyitóján Szentkirályi Ale-
xandra kormányszóvivő elmondta: a szüret a különböző történelmi ko-
rokban mindig többet jelentett egyszerű munkánál, ünnepnek számított,
hiszen egy évnyi munka gyümölcsét szüretelik le a termelők. „Aki szőlőt

ültet, az hosszú távon gondolkodik, a borásztatot vagy birtokot létrehozó
gazdák pedig a gyermekeik és unokáik számára építik a jövőt” – han-
goztatta a kormányszóvivő. Koncz Zsófia, a Technológiai és Ipari Minisz-
térium parlamenti államtitkára, a térség országgyűlési képviselője arról
beszélt, hogy húsz éve vált a világörökség részévé Tokaj-Hegyalja, a tokaji
bor viszont mindig hozzátartozott a magyar identitáshoz. „Ebben a kie-
melt turisztikai térségben folyamatosak a beruházások, megkezdődött
a 37-es főút négysávosítása, megújult a tokaji Erzsébet-híd, szálloda épült
a városban és hamarosan kerékpárral is körbe lehet majd tekerni a tokaji
Kopasz-hegyet” – sorolta a beruházásokat az államtitkár. „Nincs olyan
borvidékünk, amelynek nagyobb hagyományai lenne, mint Tokaj-Hegyal-
jának” – közölte a megnyitón Nagy István agrárminiszter. A tárcavezető
szerint Magyarországon ez a borvidék rendelkezik a legnagyobb meg-
újuló képességgel és innovációval, amely alkalmassá teszi arra is, hogy a
régi közösségek összetartása mellett újakat teremtsen. A hagyományok-
nak megfelelően az eseményen a borvidék huszonhét településének ve-
zetői jelképesen összeöntötték az általuk hozott egy kosár szőlőt: az
úgynevezett szőlőösszeadási ceremónián egybeöntött szőlőtermésből
készül el jövő nyárra a reprezentációs célokat szolgáló, kereskedelmi for-
galomba nem kerülő borkülönlegesség, a "polgármesterek bora". Az első
alkalommal 1932-ben megrendezett, idén kilencvenéves szüreti napok
számos koncerttel, előadással, kézműves vásárral, valamint világörökségi
borvidék legjobb pincészeteinek borkínálatával várta a vendégeket.

KILENCVEN ÉVES A TOKAJ-HEGYALJAI
SZÜRETI NAPOK

A polgármesterek jelképesen összeadták a szőlőt. (Fotó: Globo Televízió)
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Szerencsen a Kossuth téren felállított kopjafáknál emlékeztek az aradi vér-
tanúkra. Az október 6-án tartott gyásznapon Balázs Pál idézte fel az 1848-
49-es forradalom és szabadságharc eseményeit, kiemelve, hogy Magyar-
ország küzdelmei során a nemzet szabadságát és önrendelkezési jogát
akarta kivívni. Beszédében a református lelkész a szeretet erejét hangsú-
lyozta. „Nincsen senkiben nagyobb szeretet annál, mintha valaki életét adja
az ő barátaiért, a nemzetért vagy éppen a szabadságért. Ma éppen erre
emlékezünk. Erre tanít bennünket a szentírás, erre tanítanak bennünket a
történelem során hitvalló őseink, erre tanít bennünket a 13 aradi vértanú
és mindazok, akik életüket adták a szabadságért” – fogalmazott a refor-
mátus lelkész. Az emlékező szavak után a Szerencsi Férfikar tagjai tiszte-
legtek hazafias énekekkel az aradi hősök előtt. Ezt követően a politikai pár-
tok, intézmények és a civil szervezetek képviselői helyeztek el koszorút a
vértanúk kopjafájánál. Az ünnepi megemlékezés az Arad utcai emléktáb-
lánál ért véget, ahol szintén elhelyezték a kegyelet virágait.
A kormány 2001-ben nyilvánította a magyar nemzet gyásznapjává október
hatodikát, amikor az 1848-49-es forradalom és szabadságharc leverése
után Aradon kivégzett 13 vértanúra – Aulich Lajosra, Damjanich Jánosra,
Dessewffy Arisztidra, Kiss Ernőre, Knézich Károlyra, Láhner (Lahner) György-
re, Lázár Vilmosra, Leiningen-Westerburg Károlyra, Nagysándor Józsefre,

Poeltenberg Ernőre, Schweidel Józsefre, Török Ignácra, Vécsey Károlyra –,
valamint az aznap Pesten kivégzett gróf Batthyány Lajosra, Magyarország
első független felelős kormányának miniszterelnökére emlékeznek.

ÉLETÜKET ADTÁK A NEMZETÉRT,
A SZABADSÁGÉRT

A jelenlévők elhelyezték a kopjafáknál az emlékezés koszorúit és mé-
cseseit.

A nemzeti ünnepen az 1956-os forradalom és szabadságharcra emlékeztek
városszerte. A reggeli órákban október 21-én a Szerencsi Szakképzési Cent-
rum, Műszaki és Szolgáltatási Technikum és Szakképző Iskola diákjai a Tatay
Zoltán Ifjúsági Sporttelepen, a névadó emléktáblájánál idézték fel a múlt
eseményeit. A diákok műsorát követően az önkormányzat és az intézmény
képviselői elhelyezték az emlékezés koszorúit. A megemlékezés a Jókai
úton lévő emléktáblánál folytatódott, ahol a Bolyai János Katolikus Általá-
nos Iskola tanulói és pedagógusai adtak műsort majd helyeztek el koszorút.
A délelőtti ünnepi programok Nagy Imre egykori miniszterelnök mellszob-
ránál értek véget. Itt a Rákóczi Zsigmond Református Két Tanítási Nyelvű
Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola diákjainak zenés műsorát
láthatták a megjelentek. A többi helyszínhez hasonlóan itt is koszorúkat
és mécseseket helyeztek el. A nemzeti ünnep napján, október 23-án a Kos-
suth téren a megjelenteket Nyiri Tibor, Szerencs polgármestere köszöntötte,

aki elmondta, hogy a magyarok 1956-ban az egész világ tiszteletét kivívták
azzal, hogy a világ egyik legerősebb országának vezetése és hadserege el-
len fellázadtak. A szabadságharcosok a lelki terror és az elnyomás ellen
harcoltak. „Szó szerinti terrorban kellett az 50-es években élni, megaláz-
tatva, de ezek a fiatalok a gerincüket kiegyenesítették, megtartották ma-
gyarságukat, emberségüket, fiatalságukat és ami a legfontosabb a szabad-
ság iránti vágyukat. Talán ’56-nak ez a legfontosabb üzenete a ma ember-
ének, hogy soha ne adj a szabadságodból” – hangsúlyozta a polgármester.
A városvezető után Koncz Zsófia, a térség országgyűlési képviselője szólt
a megemlékezőkhöz, aki beszédében Wittner Mária 1956-os szabadság-
harcost méltatta. A felszólalásokat követően a Bocskai István Katolikus
Gimnázium és Technikum, valamint a Bolyai János Katolikus Általános Iskola
diákjainak közös műsora következett. A színvonalas előadást követően a
térség országgyűlési képviselője, az önkormányzat, intézmények, civil szer-
vezetek és politikai pártok képviselői helyezték el az emlékezés koszorúit.
A szerencsi temetőben Ifj. Tatay Zoltán sírhelyénél Nagy József osztotta
meg a gondolatait, aki részt vett a helyi és környékbeli ’56- os forradalmi
tevékenységekben. Elcsukló hangon méltatta ifj. Tatay Zoltánt, akit szemé-
lyesen ismert. Kiemelkedő és rendkívül karizmatikus egyéniségnek jelle-
mezte, akinek a lelkében kiolthatatlan láng éget a hazája iránt. Az állator-
vostan-hallgató 1956. október 24-én Budapesten az életét áldozta egy is-
meretlen súlyosan sérült honfitársa megmentésekor. A beszédet követően
Estók István, református lelkipásztor közös imára hívta az emlékezőket.
Szerencs Város Önkormányzata képviseletében Nyiri Tibor polgármester,
Oleárné dr. Kádas Marianna címzetes főjegyző és a 792.sz. Bocskai István
Cserkészcsapat megjelent tagjai helyezték el a megemlékezés koszorúit. A
szabadságharc során a szerencsi származású Oleár Istvánt is súlyos lövés
érte, életét már nem tudták megmenteni. Sírhelyén az önkormányzat szin-
tén elhelyezte az emlékezés koszorúját.

A FORRADALMÁROK MAGYARSÁGA
ÉS SZABADSÁGVÁGYA

Szerencsen is méltóképpen megemlékeztek a forradalom hőseiről.
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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.

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

RENDELőiNTÉzET
Szántó J. Endre Egyesített Szociális és Egészségügyi Intézet. Cím: 3900 Sze-
rencs, Bekecsi út 10. Tel.: (20) 999-5159, (20) 999-5225, (47) 560-194, (47)
560-171, (47) 361-758. Intézményvezető: Dr. Bobkó Géza igazgatófőorvos.
Titkárság: (47) 561-028, fax: (47) 361-558. Szakrendelések időpontjai és
további információk a rendelőintézet honlapján az eszei.hu oldalon. 

BMH NONPROfiT KfT.
A BMH Nonprofit Kft. szerencsi telephelye. Cím: 3900 Szerencs, Eperjes
utca 7. Tel.: (21) 350-0111. Nyitva tartás: hétfő: 8-16 óráig, kedd: zárva,
szerda: 8-20 óráig, csütörtök: 8-16 óráig, péntek: 8-16 óráig. E-mail: ugy-
felszolgalat@bmhnonprofit.hu.
A BMH Nonprofit Kft. szolgáltatási területén havonta egyszer kerül be-
gyűjtésre az ép öblös üveg, melyhez átlátszó „üveghulladék gyűjtőzsák”
feliratú zsák (postaládába elhelyezve, és üresítéskor pótolva) díjmentesen
a lakosságnak. A gyűjtőzsákba az ép, egész sörös-, boros-, pezsgős-, be-
főttes-, és egyéb öblös üveget lehet elhelyezni. Az üveghulladékkal teli
zsákokat a járatnapokon reggel 6 óráig, az ingatlan elé közterületre, jól
látható helyre kell kihelyezni! Az elszállítást követően a BHM Nonprofit
Kft. dolgozói cserezsákot adnak. 

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
Oroszlán gyógyszertár 
November 1-6.: 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
November 7-13.: Cím: Szerencs, Rákóczi út 102. Telefon: (0647) 361-530.
Nyitva tartás: hétfő-péntek: 8-17 óra, szombat-vasárnap: 8-12 óra. Zárt
ajtó melletti ügyelet: hétfő-péntek: 17-22 óra, szombat-vasárnap: 12-22
óra. Készenlét: Naponta 22 órától másnap reggeli nyitásig. (Orvosi ügyelet
igénye szerint.)
Szerencs gyógyszertár
November 14-20.: Cím: Szerencs, Gyár út 40. (Tesco Áruház). Telefon:
(0647) 560-302, (0647) 560-303. Nyitva tartás: hétfő-szombat: 8-20 óráig,
vasárnap: 8-16 óráig. Zárt ajtó melletti ügyelet: hétfő-szombat: 20-22 óra,
vasárnap: 16-22 óra. Készenlét: Naponta 22 órától a másnap reggeli nyi-
tásig. (Orvosi ügyelet igénye szerint.)
Centrum gyógyszertár
November 21-27.: Cím: Szerencs, Rákóczi út 75. Telefon: (0647) 362-
054. Nyitva tartás: hétfő-péntek: 8-20 óra, szombat-vasárnap: 8-16 óra.
Zárt ajtó melletti ügyelet: hétfő-péntek: 20-22 óráig, szombat-vasárnap:
16-22 óráig. Készenlét: Naponta 22 órától másnap reggeli nyitásig. (Orvosi
ügyelet igénye szerint.)

KÖZÉRDEKŰ INFORMÁCIÓKKÖZÉRDEKŰ INFORMÁCIÓK

Házasságkötés 2022.09.03. – 2022.10.15.
Horváth Ádám Miklós – Balogh Barbara Petronella, Szakolczai
Soma – Kiss Patrícia, Kiss Kornél – Gyenes Petra, Molnár Sza-
bolcs – Barcsák Dóra, Sándor János – Tóth Erika, Bánóczki Fe-
renc – Hódi Regina.

Elhalálozások 2022.08.11. – 2022.10.06.
Csontos Ferencné (Miliczki Magdolna) 90 év, Nagy Pálné (Mac-
zek Piroska) 86 év, Szabó Pálné (Zólyomi Margit) 85 év, Bukta
Józsefné (Csabai Juliánna) 86 év, Kiss László 66 év, Juhász János
79 év, Tamás László 88 év, Kiss Jánosné (Gyetvai Erzsébet) 83
év, Kopcsó Ödönné (Golenyák Piroska) 79 év, Fecsó Józsefné
(Riczu Erzsébet) 65 év, Papp József 83 év, Rubi József 85 év,
Hornyák Béla 78 év.

ANYAKÖNYVI HÍREK

HULLADÉKNAPTÁR
(2022. NOVEMBER 1-30.)

Kommunális hulladékszállítás időpontjai: november 1, 7-8, 14-
15, 21-22, 28-29. 
Szelektív hulladékszállítás időpontjai: november7-8, 21-22. 
Zöldhulladék szállítás időpontjai: november 1, 14-15, 28-29. 
Üvegszállítás időpontja: november 15.
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Az akcióhét az európai autómentes nap keretében a „szelíd motorosok”
felvonulásával kezdődött. Közel 140 elsős és másodikos gyermek rollerrel,
kismotorral gurult együtt két keréken a tiszta levegőért. Az iskola „Mocik
a magasba!” szemléletformáló program célja az volt, hogy megmutassák,
környezettudatos utazással sokat tehetünk a tisztább levegőért. A kam-
pány során zöld mérföldekkel jutalmazták azokat a gyerekeket, akik gyalog,
kerékpárral, rollerrel vagy tömegközlekedési eszközzel érkeztek iskolába.
A húsmentes napot szintén az akcióhét minden napjára meghirdették a
diákoknak. Húsmentes alapanyagokból, egészségesen összeállított étrend-
del képviselte az intézmény étkeztetése ezt a napot. Az osztályok pikniket,
cserebere-börzét tartottak gyümölcsökből, zöldségekből, sajtokból, helyi
termelőnél tettek látogatást, szüreteltek, megnézhették és kipróbálhatták
a szőlő feldolgozásának folyamtát.
A hét egyik fő feladata a „Hős fák” avatása volt. Az Éghajlatvédelmi Szö-
vetség megújuló Világfák programjában, a faültetések mellett szeretné fel-
hívni a figyelmet a fák értékeire. A harmadikosok felavatták az iskola legö-
regebb fáját, amely a „Rákóczi fűz” nevet kapta, illetve a futópálya körül
sorakozó „Hatvanas nyár” elnevezésű 60 db fekete nyárfasort. A fák je-
lentőségét hirdetve élőképet is készítettek, mosolygó arcot formálva fe-
jezték ki hálájukat a tisztább levegőért. A program keretében 2 kőris, 4
szürke nyár, 4 csertölgy és 1 galagonya csemetét ültetett a 6.B és a 7.C osz-
tály. „A szél a levegő azon része, amelyik siet” – mondja egy falfirka. Ennek
jegyében a 4.A tanulói a természetben talált tárgyakból készítettek szél-
csengőt.
Az „Üzenj a klímatárgyalóknak!” felhívásra a képzős tanulók az általuk raj-
zolt képeslapokon üzentek Egyiptomba, a novemberben megrendezésre
kerülő klímacsúcs (COP27) tárgyalóinak.
Bár a levegő színtelen, szagtalan, éltető gázelegy, a Tiszta levegőt! jelmon-
dat hatására mégis arra törekedtek a hetedikesek, hogy megpróbálják le-
rajzolni, lefesteni a megfoghatatlant, felhívni a figyelmet a bennünket kö-
rülvevő levegő tisztaságának fontosságára. A Magyar Természetvédők Szö-
vetsége megbízásából szintén a hetedikes tanulók az éghajlatvédelemmel

kapcsolatos interaktív szemléletformáló foglalkozáson is részt vettek (Zöld
Európa környezetvédelmi oktatás), ahol praktikus tanácsokat kaptak a kör-
nyezettudatosabb mindennapok megvalósítására.
A Rákóczi-iskola a „Tiszta a levegő? Mérj velünk!” felhívásra (a European
Climate Foundation támogatásának és a Levegő Munkacsoport közremű-
ködésének köszönhetően) kapott egy levegőminőség-mérő készüléket,
amellyel nyomon követhetik az iskola környezetének levegő-tisztaságát,
összehasonlíthatják más, a programban résztvevő iskolák, de akár a világ
más részein élők eredményeivel is.

KLÍMAVÉDELMI PROGRAMSOROZAT
A RÁKÓCZIBAN

A programsorozaton a környezetvédelem volt a fő téma.
(Fotó: ma gánarchívum.)

A Rákóczi Zsigmond Református Két Tanítási Nyelvű Ál-
talános Iskola ÖKO iskolaként örömmel csatlakozott a
szeptember 22-28-a között megvalósult „Mozdulj a klí-
máért!” felhíváshoz. E projektnek a tiszta levegő volt a
központi témája, melyhez a szervezők színes feladat-
csokrot kínáltak a diákoknak: 530 tanuló és 40 pedagó-
gus gyűjtötte szorgosan a zöld mérföldeket öt napon át.
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A Borsod-Abaúj-Zemplén megyei Pedagógiai Szakszolgálat Szerencsi
tagintézménye a 2021/2022-es nevelési évben „Három kívánság” cím-
mel óvodai rajzpályázatot hirdetett. A beérkezett közel 110 pályaműnek

október 14-én a Rákóczi-vár árkád termében volt az ünnepélyes meg-
nyitója. Az óvónőket, gyerekeket és szüleiket Nyerges Rita tehetség-
koordinátor köszöntötte, majd átadta a szót Majorszki Ilonának a Pe-
dagógiai Szakszolgálat munkatársának. Olyan alkotásokat vártak az
óvodásoktól, melyek középpontjában a gyermeki kívánság állt. „Fel-
adatként le kellett rajzolni azt, hogy mi lenne a kívánságuk, mit sze-
retnének megvalósítani” – mondta Majorszki Ilona. A kilenc település-
ről beérkezett pályaműveket Matuscsák Erika művésztanár értékelte,
aki elmondta, hogy a születés után hamar kialakul a rajzkészség, amit
a fejlődés során rendkívül sok külső inger befolyásol és változtat. Ezek
közül az egyik legfontosabb a gyermek közvetlen környezete. Egy ál-
latkerti osztálykiránduláson például sok olyan jószágot csodál meg a
gyermek, amit korábban maximum csak elképzelni tudott. Az új isme-
retek a rajzkészségre pozitívan hatnak – sorolta a művésztanár. Hoz-
zátette: a rajzolásnak is van nyelvezete, a versenyre beérkezett alkotá-
sok döntő többsége gyermeki szemmel nézve pedig annyira kreatív és
művészi, hogy akár történeteket is lehetne hozzájuk írni – hangsúlyozta
Matuscsák Erika. A rajzpályázaton résztvevő gyerekek értékes ajándé-
kokat kaptak.

ECSETET ÉS CERUZÁT RAGADTAK
AZ ÓVODÁSOK

Balogh Brendon rajza aki autómentő vezető szeretne lenni.

A Zempléni Településszövetség (ZTSZ) online fotópályázatot hirdetett
2022. május 9-e és június 20-a között a 70 önkormányzat alkotta szö-
vetség településein élő diákoknak. Az interneten beküldött, majd zsű-
rizett versenyen a régióban élő, vagy itt iskolába járó 10-14 éves kor
közötti gyerekek vehettek részt. A nevezők három kategóriában indul-
hattak: épített örökség, természeti értékek, életképek és események.
Egy pályázó hetente maximum 5 fotót tölthetett fel, de akár egy kép-
pel is pályázhatott. A felhívásra 38 településről közel 200 fotó érkezett.
A döntőbe a 30 legtöbb szavazatot elért alkotás jutott, amiket ván-
dorkiállításokon mutatnak be a közönségnek. Az első eseményt októ-
ber 14-én a mádi Koroknay Dániel Tehetséggondozó Általános Iskolá-
ban tartották. A diákokat Toplenszkiné Csengeri Anikó, az iskola igaz-
gatója köszöntötte. „A pályázat célja, hogy a gyermekek fotóikon ke-
resztül mutassák be településük, szűkebb pátriájukat, a számukra leg-
szebb épületeket, az általuk ismert és felfedezett kincseket, természeti
környezetüket, mindazt, amire büszkék.” – mondta az igazgató. Hoz-
zátette: a mádi iskola egyik fő célkitűzése, hogy a gyerekekkel megis-
mertesse és megszerettesse Zemplént, hogy felnőttként majd vissza-
térjenek. Ezt követően Májer József, a ZTSZ elnöke ismertette a tele-
pülésszövetség célját. Elhangzott, hogy az 1994-ben megalakult szer-
vezet széleskörű tevékenysége az érdekképviselettől kezdve a gazda-
ság-, és társadalomfejlesztési kezdeményezések összehangolásán át
a civil szféra és a határ menti együttműködés erősítéséig valamennyi
olyan területre kiterjed, ahol a zempléni térség belső erőforrásainak
mozgósítására, valamint a társadalmi önszerveződés elősegítésére nyí-
lik lehetőség. A ZTSZ az évek során számtalan programot szervezett,
ami a fent említett a célokat szolgálja. A beszédeket követően átadták
a díjakat. A zsűri Gubicskó Zselyke (Bodrogkisfalud) fotóját találta a
legjobbnak, második Balla Zsófia (Tokaj) lett, harmadik Fábrik Gergő
(Sátoraljaújhely), a negyedik helyen pedig Smith Hunter (Szerencs) vég-
zett. A döntőbe jutó tanulók a fényképezést segítő eszközöket, em-
léklapokat és könyveket kaptak, a különdíjasok pedig családi belépő-
jegyeket nyertek különböző kulturális eseményekre.

FOTÓKIÁLLÍTÁS ZEMPLÉNRŐL

Smith Hunter fotója, a kép címe: nyugalom.
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A hagyományoknak megfelelően ismételten
megrendezték szeptember 24-25-e között a
Szerencsi Országos Rejtvényfejtő versenyt. A
Rákóczi-vár színháztermében megtartott ese-
ményt Skorván József, a szerencsi Logiklub el-
nöke nyitotta meg. Beszédében elmondta,
hogy a verseny továbbra is rendkívül sikeres,
hiszen több mint 260 fő érkezett a megméret-
tetésre. Ezt követően Nyiri Tibor Szerencs pol-
gármestere köszöntötte a megjelenteket. A
városvezető kiemelte, hogy melegséggel tölti
el szívét, amikor egy-egy esemény Szerencs
hírnevét öregbíti. Hozzátette: az önkormány-
zat elkötelezett támogatója az Országos Rejt-
vényfejtő versenynek. Ezután Kasparek Éva, a
Rejtvényfejtők Országos Egyesületének elnöke
is köszöntötte a megjelenteket, majd ismer-
tette a versenyszabályokat. Elhangzott, hogy
a jelentkezők különböző kategóriákban indul-
hattak a megmérettetésen: kezdő, haladó,
mesterjelölt és mester. Az egyéni versenyző-
kön kívül a csapatversenyre nevezőkre is vár-

ták, ahol négy csoport küzdhetett meg a tró-
feákért. Az eseményre nem csak a klasszikus
értelemben vett keresztrejtvény kategóriák-
ban lehetett indulni, hanem sudokuban is. A

beszédeket követően vette kezdetét a két na-
pig tartó megmérettetés. Az eredménylista
teljes egészében megtekinthető a rejtvenyfe-
jes.hu weboldalon.

Hagyományteremtő szándékkal második alkalommal rendezték
meg október 21-én az „Ond Jó” elnevezésű karitatív eseményt.
A programot a helyi Idősek Klubjában tartották, ahol uzsonnával
várták az érdeklődőket. A megjelentek az étel mellett csokolá-
dét, és erre az alkalomra készített „Ond Jó” emblémájú kulcs-
tartót is kaptak ajándékba. Az ötletgazda és a program szerve-
zője Kun Dávid érdeklődésünkre elmondta, hogy évente önkén-
tesen, a település iránti szeretetből szervez az ondiaknak egy
eseményt, ami közelebb hozza egymáshoz a helyi lakosokat. „Ta-
valy, első alkalommal az idősek klubjával szomszédos portán tar-
tottunk jótékonysági főzést kísérleti jelleggel, aminek pozitív fo-
gadtatása volt. Ezúton is szeretném megköszönni az intézmény
vezetőjének, dr. Sipos Attilának, hogy lehetőséget biztosított az

esemény megtartásához, valamint Maczkóné
Katicának és Trinkelyné Tóth Nikolettának a
segítséget. Együtt lenni jó, és ha egy kicsit is
van lehetőségünk együtt is tenni azért, hogy
minél szebb és jobb hely legyen a település,
akkor miért ne tennénk meg” – mondta a
szervező. Az idei esemény részeként szemét-
szedés is volt. Kun Dávid járta a falut és gyűj-
tötte a hulladékot, aminek az elszállításában
a Szerencsi Városgazda Nonprofit Kft. nyúj-
tott segítséget. Hozzátette: Magyarországon
1992 óta minden év október 21. napján tart-
ják a Föld Világnapját. „Minden élőlény kö-
tődik a földhöz, ez a közös bennünk. A boly-
gó biztosítja az életet az emberiség számára:
a levegőt, a vizet és az élelmet. Ennél na-
gyobb értékünk nincs, ezért meg védenünk,
óvnunk szükséges” – zárta gondolatait Kun
Dávid.

A kétnapos versenyre az ország minden pontjáról érkeztek játékosok.

Igazi családias hangulat uralkodott az eseményen.

Az esemény másnapján szemétszedést is tartottak, amin 7 zsáknyi hulladék
gyűlt össze.

ONDON JÓ EGYÜTT LENNI ÉS TENNI

AGYTORNA, SZÓRAKOZÁS ÉS SZENVEDÉLY
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VONATTAL ÜTKÖZÖTT EGY KISTEHERAUTÓ

A tűzoltókat október 15-én a Tállya határába riasztották. A Szerencsről
Abaújszántóra 18:17-kor elindult 35218-as számú személyvonat Golop
megállóhelynél a fénysorompós vasúti átjáróban haszongépjárművel üt-
között. A fénysorompó piros jelzést mutatott. A balesetben senki nem
sérült meg. A Szerencs-Abaújszántó közötti vonalon a helyszínelés ideje
alatt a vonal teljes hosszán pótlóbuszok szállították az utasokat. A hely-
színelést követően este 9 óra előtt a vonatforgalom újraindult. A vasúti

szerencsétlenségek gyakori oka, hogy a járművezetők nem kellő körül-
tekintéssel hajtanak be az átjárókba, és az itt bekövetkező balesetekben
a járműben utazóknak gyakorlatilag nincs esélyük, legfeljebb a szeren-
csén múlik a kimenetel. De ne Fortuna legyen, aki dönt a balesetről, hi-
szen a vonatok féktávolsága száz méterekben mérhető, így a szerelvé-
nyek vezetőinek sok esetben lehetősége sincs az ütközés elkerülésére.
Az alábbiakban néhány fontos tanács olvasható, amelyre a rendőrség
felhívja a figyelmet.

– A vasúti átjárót megközelíteni csak fokozott óvatossággal szabad!
– Biztosított vasúti átjáróba járművel csak abban az esetben lehet be-

hajtani, ha a teljes sorompó mindként rúdja nyitott véghelyzetben áll,
a fényjelző vagy hangjelző berendezés, jelzést nem ad, illetve a fény-
sorompó vagy a félsorompóval kiegészített fénysorompó villogó fehér
fényjelzést ad.

– A vasúti átjáróban és közvetlenül vasúti átjáró előtt előzni tilos!
– Csak akkor hajtsanak át a vasúti átjárón, ha kétséget kizáróan meg-

győződtek arról, hogy semmilyen veszély nem gátolja az áthaladást!
– Minden estben meg kell győződni arról, hogy a fehéren villogó lámpa

ellenére sem érkezik vonat.

Csak a szerencsének köszönhető, hogy senki nem sérült meg.
(Fotó: Police.hu)

A Miskolci Törvényszék ítéletet hozott
annak a férfinak az ügyében, aki a

megállapított tényállás szerint 2021.
április 23-án délután Tarcalon a hoz-
zá látogatóba érkező sértettre min-
den előzmény nélkül rátámadt. A
vádlott előzőleg alkoholt és „her-

bált” fogyasztott, emiatt ittas és bó-
dult állapotba került. Amint meglátta

érkező ismerősét, indok nélkül ordítani
kezdett, kérdőre vonta, hogy egyáltalán mi-

ért van ott, és távozásra szólította fel, miközben életveszélyesen megfe-
nyegette. Közben a vádlott magához vett egy 32 cm hosszú, 19 cm pen-
gehosszússágú kést, amellyel a sértettet többször megszúrta a hasán,
mellkasán, a nyakán, illetve a karján és azt kiabálta, hogy „megdöglesz!”.
A sértett a földre esett, azonban még telefonon segítséget tudott kérni.
Sérülései életveszélyesek voltak.
A törvényszék döntésében azt mérlegelte, hogy az elkövetés eszköze
akár az élet kioltására is alkalmas volt, amellyel a vádlott többször szúrta
meg a sértettet, őt kitartóan bántalmazta döntően létfontosságú test-
tájékokat célozva, miközben ölésre utaló kijelentéseket tett és a történtek
után is közömbös maradt, nem hívott segítséget áldozatához. Mindezek
alapján a törvényszék a vádlottat emberölés bűntettének kísérlete miatt
10 év szabadságvesztésre és 10 év közügyektől eltiltásra ítélte, valamint
kizárta a feltételes szabadság kedvezményéből. Súlyosító körülményként
értékelte, hogy a terhelt önhibából eredő ittas és bódult állapotban, mo-
tiválatlanul, gátlástalanul követte el a bűncselekményt, amelyhez egy kü-
lönösen veszélyes eszközt használt esélyt sem adva a védekezésre.
Ugyanígy esett latba az ilyen és hasonló élet elleni bűncselekmények me-
gyei és országos elszaporodottsága is. Ehhez képest kisebb nyomatékkal,
enyhítő körülményként értékelte a törvényszék, hogy a cselekmény kí-
sérleti szakban maradt.
Az ítéletet az ügyész tudomásul vette, a vádlott és védője enyhítés iránt
fellebbezett, így az ügy a Debreceni Ítélőtáblán folytatódik.

A Borsod-Abaúj Zemplén Megyei Rendőr-főkapitányság Forgalomelle-
nőrző Alosztályának munkatársai rendszeresen végeznek közúti ellen-
őrzéseket. A közlekedési rendőrök a legutóbbi akciókat mozgó sebes-
ség-ellenőrzéses módszerrel hajtották végre. A járőrök 2022. szeptember
24-e és szeptember 29-e között, lakott területen kívül a 37-es számú fő-
úton három olyan autót mértek be, amelyeknek vezetői jelentősen túl-
lépték a megengedett sebességhatárt, 60 kilométeres sebesség helyett
162-el, 154-el, és 146-al közlekedtek. A hatóság az eljárás során a három
sofőr közül a leggyorsabban haladóval szemben 200.000 forint közigaz-
gatási bírságot és 8 előéleti pontot, míg a másik két szabálytalankodónak
130.000 forint bírságot és 6 pontot szabott ki.

TŰZOLTÁS MEGYASZÓN
Berendezési tárgyak gyulladtak meg egy lakóház szobájában
Megyaszón, a Petőfi úton október 15-én. A szerencsi hivatásos
tűzoltók egy vízsugárral és kéziszerszámokkal avatkoztak be. A
tüzet rövid időn belül megfékezték és eloltották, a lángok nem
terjedtek tovább a tizenhat négyzetméteres helyiségből. A leg-
több lakástűz elektromos problémára, nyílt láng használatára, a
fűtés hibáira, főzésre, vagy dohányzásra vezethető vissza. A tűz
korai észleléséhez – amely elengedhetetlen feltétele a sérülések
elkerülésének, valamint a gyors és hatékony tűzoltásnak – java-
solt füstérzékelőt használni az otthonunkban!

GYORSHAJTÓK
AZ UTAKON

TÍZ ÉV SZABADSÁGVESZTÉS
A TARCALI KÉSELŐNEK



A Szerencs VSE kézilabdázói 40-18-ra legyőzték az ózdi
csapatot, Tálas Dórina nyolc gólt, Matolcsi Lili hat, Vámos
Eszter, Konyári Kinga és Rózsa Boglárka öt-öt találatot
szerzett! A Kulcsár Anita Sportcsarnokban október 9-én
megtartott mérkőzésen a szerencsiek már a mérkőzés ele-
jén megszerezték a vezetést. A hazai csapat jól felépített
támadásokkal sokszor betalált a vendégcsapat hálójába,
akik láthatóan nem tudtak mit kezdeni a hazai csapat he-
ves akcióival. A csapatok 17-4-es hazai vezetésnél mentek
pihenőre. A térfélcserét követően fokozatosan lépett el
ellenfelétől a szerencsi gárda, akik végül 22 pont előnnyel
magabiztosan fejezték be a játékot. A női utánpótlás LU19
III. D-osztály 4. forduló végeredménye: Szerencs VSE–Lóci
DSE, 40-18 (17-4). A szerencsi lányok október 14-én ide-
genben a Gyöngyösi Kézilabda Klub játékosai ellen léptek
pályára. A végeredmény LU19 III. D-osztály 5. forduló:
Gyöngyösi KK–Szerencs VSE, 35-16 (10-19). A szerencsi lá-
nyok jelenleg 6 ponttal a 10 fős tabella 3. helyén állnak. A
következő mérkőzés október 29-én hazai pályán, 14 órás
kezdettel a Dabas KC VSE ellen lesz a Kulcsár Anita Sport-
csarnokban.

A Szerencs VSE asztaliteniszezői október 7-9. között részt vettek a Budapesten megrende-
zett „Arany Fokozatú” Országos Ranglistvarsenyen. A szerencsi szakosztály három verseny-
zővel képviselte magát: Ács Noel, Köllő Ábell és Sárossy Balázs. A sporteseményen három
versenyszám volt. Elsőnek október 7-én az U19-es csapatversenyre került sor, másnap az
U19-es egyéni és páros összecsapások, végül október 9-én az U17-es egyéni és páros ver-
senyekkel zárult a bajnokság. Szerkesztőségünknek Köllő András szakosztályvezető foglalta
össze a nap eseményeit. Elmondta, hogy nem vallottak szégyent hiszen a csapatjátékokban
csak 1 ponttal kaptak ki ellenfeleiktől, így a 9-12. helyen végeztek. Sajnos másnap sem si-
került sok mérkőzést nyerni a páros és az egyéni versenyekben, ugyanakkor Köllő Ábel a
legjobb 16 közé jutásért kapott ki. Ács Noel számára a tapasztalatszerzés volt a legfontosabb
szempont, amely sikeres volt, hiszen sok értékes meccset játszott. „Az október 9-ei esemény
az U17-es korcsoport páros versenyszámával kezdődött, ahol a Köllő Ábel és Sárossy Balázs
a 8 közé jutásért estek ki. Sárossy Balázs csoportmásodikként jutott a főtáblára, ahol a 16
közé jutásért maradt alul. Köllő Ábel csoportgyőztesként jutott a főtáblára, ahol sorra nyerte
a mérkőzéseit, majd a 4 közé jutásért maradt alul, így az előkelő 5-8. helyen végzett, amely
nagyon nagy siker számunkra, mert visszaigazolódik a sok munka és a kitartás eredménye.
Ez Sárossy Balázsra is igaz, hiszen az első négy játékos éremben részesül, míg az 5-8. he-
lyezetteknél nincs helyosztó, mindenki ezt a helyezést kapja” – sorolta a szakosztályvezető.
A Szerencs VSE asztaliteniszezői számára azonban sokat nem pihenhettek hiszen október
16-án városunk NB I-es csapat az apagyi együttest fogadta. A mérkőzés végül győzelemmel
zárult 9-5 arányban. Az NB II-es gárda a debreceni csapatot győzte le 12-6 arányban. „Na-
gyon örülök ennek a sikernek, mert beigazolódik a munka, amelyet végzünk az asztalitenisz
szakosztályban” – hangsúlyozta Köllő András szakosztályvezető. 
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Szerencsen hosszú idő óta töretlen népszerűség-
nek örvend a kosárlabda. A „Szerencs Forever”
barátságos kosármérkőzést már negyedik alka-
lommal tartották meg október 8-án a Bocskai Ist-
ván Katolikus Gimnázium és Technikum sportcsar-
nokában. Évente egyszer újra és újra összehozza
a sport és a város szeretete azokat, akiknek fon-
tos a régi barátságok ápolása, az egymás társa-
sága és a közös emlékek. „A »Szerencs Forever«
gondolata már egy ideje formálódott bennem, de
sajnos valahogy az ötlet mindig a kispadra került.
Négy évvel ezelőtt azonban elhatároztam, hogy
elég volt a tervezgetésből és ha minden kötél sza-
kad, akkor is megrendezem” – válaszolta kérdé-
sünkre Kun Dávid, az esemény főszervezője. „Eb-

ben az időben az Amerikai Egyesült Államokban
éltem messze Magyarországtól, a távolság azon-
ban nem volt akadály, az itthon maradt kosaras
barátaimmal továbbra is tartottuk a kapcsolatot.
Többünkben felmerült a gondolat, hogy jó lenne
egyszer összehozni a társaságot egy kosármeccs
erejéig. Magamra vállaltam a szervezést és akkor
álmomban sem gondoltam, hogy ez hagyomány-
teremtő lesz” – emlékezett vissza a kezdetekre
Dávid. Hangsúlyozta: jó megveregetni egymás
vállát, beszélgetni és egy kicsit beszippantani a
volt iskolánk tornatermének illatát. Természetesen
ilyenkor a felszínre törnek a régi emlékek, sokat
nevetünk, egyszóval jól érezzük magunkat –
mondta Kun Dávid.

A főszervező az eseménnyel – a kapcsolatok ápo-
lásán túl – példát szeretne mutatni mindazon tár-
saságoknak, akik már régóta nem találkoztak, de
egykor szoros volt a kötelék közöttük. Egy jó sü-
tésre, főzésre vagy akár egy sporteseményre min-
dig időt kell szakítani és energiát nem sajnálva
meg kell szervezni a találkozót, mert felejthetetlen
élményeket nyújt. „Az esemény nem csak nekünk
fontos, de most már olyanoknak is, akiknek sem-
milyen kötődésük nincs a városhoz, mégis tiszte-
letüket teszik a találkozón. Erősen foglalkoztat a
gondolat, hogy bővítsük a meccsek számát egy
kisebb bajnoksággal, több korcsoport bevonásá-
val. Jövőre, az ötödik találkozó talán már ilyen lesz
– zárta gondolatait Kun Dávid.

NAGYARÁNYÚ
GYŐZELEM

A LÓCI DSE ELLEN

NEGYEDIK ALKALOMMAL IS „SZERENCS FOREVER”

RANGOS VERSENYEN
MÉRETETTÉK MAGUKAT

Évente egyszer újra és újra összejönnek a régi barátok és a kosárlabda szerelmesei.



Kos: III. 21. – IV. 20.
A november sok akadályt hoz a Kos
számára, amellyel ennek a tüzes jegy-

nek meg kell küzdenie. Otthon vagy a
munkahelyén nézeteltérések adódhatnak, és meg
kell védenie véleményét.

Bika: IV. 21. – V. 20.
A november rengeteg motivációt hoz
a Bikák számára, hogy megváltoztas-

sák életüket. Az egészségére helyezze a
legnagyobb hangsúlyt, hiszen ebben az időszak-
ban enyhe testi problémákkal is szembesül majd.

Ikrek: V. 21. – VI. 21. 
Az Ikrek számos társasági eseményre
számíthatnak. Az elragadó viselkedé-

sének köszönhetően, ami nagyon jól fog
menni, új, nagyon érdekes emberekkel köthet ba-
rátságot, akikkel akár közös jövő is kialakulhat.

Rák: VI. 22. – VII. 22.
Novemberben a Rák nagyon türelmes
lesz, és sikeresen teljesíti a céljait. A

motivációja és az elszántsága magas lesz
ebben az időszakban, ezért ne féljen belevágni va-
lamibe, amit már régóta halogat.

Oroszlán: VII. 23. – VIII. 23.
A november nyomasztó hangulatot
hoz az Oroszlánnak és úgy érzi, hogy

be kell zárkóznia. Ezért ha nem akar baráti
társaságban lenni, meditáljon vagy igyon meg egy
pohár bort otthon és nézze meg kedvenc filmjét.

Szűz: VIII. 24. – IX. 23. 
November felébreszti a Szűzben a
kommunikáció képességét. A figyelem

középpontjába kerül barátai társaságában.
Minden barátja szívesen meghallgatja véleményét,
történeteit, és sok ember szimpátiáját nyeri el.

Mérleg: IX. 24. – X. 23. 
A Mérleg novemberben egy igazán ki-
egyensúlyozott hónapra számíthat,

nem lesznek sem komolyabb anyagi, sem
pedig munkahelyi nehézségei. A jó közérzet
egészségére is pozitívan hat.

Skorpió: X. 23. – XI. 22.
November kihozza a Skorpiók intellek-
tuális oldalát, és tudásra vágynak. Eb-

ben a hónapban ne várjon magától semmit
a fizikai tevékenységekkel kapcsolatban; a retorika
területén azonban sikereket érhet el.

Nyilas: XI. 23. – XII. 21.
A Nyilasok némi fáradtságot, esetleg
erős fejfájást is érezhetnek. Ez hatással

lehet a hangulatára és a mentális állapo-
tára is. A megértésre van a legnagyobb szüksége
ebben a hónapban; keresse ezt a családjában.

Bak: XII. 22. – I. 20.
A Bakokat boldogság tölti el. Az elmé-
je kreatív lesz és úgy érzi életének szá-

mos területén kísérleteznie kell. Felhasz-
nálhatja ezt a kreatív energiát, és elvégezheti azt
a felújítást a házában, amelyet már régóta tervez.

Vízöntő: I. 21. – II.19.
Novemberben a Vízöntők egy pillanat-
ra sem állítják meg gondolataikat. El-

kezd gondolkodni az életén, de a túlgon-
dolkodás örvényébe kerülsz, és nehéz lesz onnan
kikecmeregni.

Halak: II. 20. – III. 20.
A Halak novemberben lazíthatnak,
mert ebben a hónapban semmi sem

zavarja őket, és teljes mértékben élvezhetik
az életet. Ebben az időszakban az lesz a legjobb,
ha az Önhöz közel álló emberekre koncentrál.

Szerencsi Hírek 2022. novemberi horoszkóp

Csorba Győző Szeptember című verséből idé-
zünk: „Körték, szilvák megérnek, a lágy szőlő-
szemek sárgáján…”
VÍZSZINTES: 1. Az idézet folytatásának első ré-
sze. 8. Kardozik, népiesen. 10. Rétet borító virágta-
karó, költőiesen. 12. Ezüst-fehér színű fém. 13. Nemes-
fémmel bevonó. 14. Egykori rádiómárka. 15. Nyájat
hajt. 16. … Cooper; USA-beli rockénekes. 18. Ennek
tövén költ a ruca! 19. Corporate social responsibility,
röviden. 20. …-hegy; bakonyi csúcs. 22. Borít, fed. 23.
Az idézet folytatásának második része. 24. Ken-
dert tör. 26. Korábbi játékkonzolmárka. 28. Gitár tar-
tója. 30. A Hobo Blues Band 1984-es nagylemeze. 32.
Igen, Johann! 33. Ortodox istentiszteleteken haszná-
latos, négyszögletű vászonkendő. 35. A -re ragpárja.
FÜGGŐLEGES: 1. Királyi ülőhely. 2. Ógörög oszlop-
rend. 3. Sziget, röviden. 4. Becézett Zsaklin. 5. Rövid
csövű löveg. 6. Atanáz, becézve. 7. Az emeleten. 8.
Bűnéért önsanyargatást vállal. 9. Jegyzetelnek rá. 11.
A lengyel-szlovák határ környékén élő szláv népcso-
port. 14. Megrettentté vált. 16. Nur-Szultan kazah fő-
város előző neve. 17. Tanzánia autójele. 19. Sróf. 21. Jel-
lemtelen, hitvány ember. 25. Német filozófus (Her-
mann; 1817-1881). 27. Tan, régiesen. 29. Pénzintézet.
31. A buddhizmus japán ága. 32. Banános …; a Bud
Spencer-filmek egyike. 34. Az indium vegyjele. 

EFEMER

Előző rejtvényünk megfejtése: „Ködöt bontó őszi napnak”. A szerencsés nyertes: Orosz Anna. Megfejtőnk 1 db csokoládé csomagot kap
ajándékba. A nyeremény átvehető a Szerencsi Polgármesteri Hivatal ügyfélszolgálatán. A fenti rejtvény megfejtését november 24-ig postázzák
címünkre (3900 Szerencs, Rákóczi út 89.) vagy adják le a Szerencsi Polgármesteri Hivatal ügyfélszolgálatán. A keresztrejtvény helyes megfejtői
között 1 db 3.000 forint értékű csokoládécsomagot sorsolunk ki.
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