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FELSZERELIK 
A HUNYADI 

SPORTCSARNOKOT
A közelmúltban megújult Hu-
nyadi sportcsarnokot hama-
rosan új sporteszközökkel
szerelik fel. A tervek szerint
a szeptemberi iskolakezdés-
re lezárulnak a munkálatok.
(Cikkünk a 3. oldalon)

ELTÖRÖLTÉK 
A VASÁRNAPI 
BOLTZÁRAT

Bő egy év után az üzletek is-
mét nyitva tarthatnak vasár-
naponként, miután az Ország-
gyűlés visszavonta a vasár-
napi munkavégzés tilalmára
vonatkozó törvényi szabályo-
zást. (Cikkünk a 4. oldalon)



Az eseményen Gazdóf Miklósné ünnepi be-
szédében kiemelte, hogy 1964 óta, József Attila
születésnapján ünnepeljük a magyar költésze-
tet. Elhangzott, hogy a poéták azok, akik a leg-
szebb kifejezésekkel fogalmazzák meg azt,
amit mindannyian szeretnénk elmondani. 

– A versek gondolkodásra késztetnek azok-
ról a dolgokról, melyeket a költők is évszáza-
dok óta próbálnak megfejteni: szeretet, gyűlö-
let, Isten, világ, haza, háború. Megoldást nem
kínálnak, de segítséget mindenképpen nyújta-
nak, hogy eligazodhassunk érzelmi életünk la-
birintusaiban. A vers erőt ad, felráz, simogat,
meghökkent. Ha kell, parancsol, figyelmeztet
és táplálja bennünk a reményt, szeretni tanít 
– foglalta össze az igazgatóhelyettes.

A műsorban a diákok szavaltak verseket és fel-
lépett a gimnazistákból álló Faith Band, akik
megzenésített költeményeket adtak elő.

A gimnáziumi esemé-
nyen Gazdóf Miklósné igaz-
gató-helyettes a hazai zsi-
dóságra a nemzet részeként hivatkozott, kie-
melve, hogy a tragédia az ország vesztesége
is. Reményi Szabolcs pedagógus szerint az em-
léknap azért is fontos, mert újra és újra
eszünkbe juttatja: többé nem fordulhat elő ha-
sonló szörnyűség. A Bocskai gimnázium tanu-
lói zenés-prózai műsorral emlékeztek meg az
áldozatokról, majd az önkormányzat és az ok-
tatási intézmények vezetői az izraelita temető
bejáratánál lévő táblánál helyeztek el koszorút.
Egeli Zsolt alpolgármester Szerencs egykori
zsidó közösségéről osztotta meg gondolatait
a megjelentekkel, hangsúlyozva, hogy semmi-
lyen totalitárius rendszer nem jogosult arra,
hogy emberek népcsoportját megkülönböz-
tesse és morálisan, lelkileg, vagy fizikailag ki-
irtsa.
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A magyar költészet napját ünnepelték
április 11-én a Bocskai István Katolikus
Gimnáziumban.

A holokauszt hazai ál-
dozataira emlékeztek
április 14-én Szeren-
csen, a Bocskai István
Katolikus Gimnázium-
ban, valamint a helyi
izraelita temető bejá-
ratánál elhelyezett em-
léktáblánál.

Ünnepséget tartottak a magyar költészet
napja alkalmából április 11-én a Rákóczi-vár lo-
vagtermében. Koncz Ferenc polgármester kö-
szöntőjében a magyar nyelv szépségét, gazdag-
ságát emelte ki, majd előadta Gyimóthy Gábor
Nyelvlecke című költeményét. József Attila alko-
tói munkásságára emlékezve dr. Korondi Klára
szavalta el a Talán eltűnök hirtelen című költe-
ményt. A verseket kedvelő gimnazistákból álló
Faith Band megzenésített műveket adott elő. A
műsor után a Rákóczi-vár Galéria kávézójába in-
vitálták az érdeklődőket, ahol a Hegyaljai Alko-
tók Társulásának képzőművész-munkáiból nyílt
kiállítás. A tárlat különlegessége, hogy minden
kiállított képet egy-egy vers ihletett.

VeRsek és képek 
a költészet napján

szaValatok és
Feldolgozások

Mintegy 700 zsák női-, férfi- és gyermekruhát, valamint ágyneműt és játékokat osztott
szét a rászorulóknak április 13-án, Szerencsen a Hegyalja Kapuja Mozgáskorlátozottak Egye-
sülete. A korábbi évek hagyományainak megfelelően, a ludwigshafeni evangelikus egyház
gyülekezete jóvoltából ezúttal is számtalan holmi között válogathattak a tagdíjat fizető egye-
sületi tagok.

Az egykori R iskola épületében megtartott eseményen Koroknay Károly elnök kiemelte: a
jótékony célú adományokból az egyesület működési területén lévő települések, valamint társ-
településként a bodrogkeresztúri református egyház részesült. Az egyéni rászorulókon kívül
minden éven igyekeznek adakozni a helyi szociális és nevelési intézményeknek is a Német-
országból érkezett holmikból.

Az adományosztásban aktív segítőként vett részt Galgóczi Ferencné, Kádas Istvánné, Sza-
niszlóné Tóth Ágnes, Fercsák Sándorné, Borbás Imréné, Hegedűs Mária, Bodovics Ferencné,
és László Sándor.

Tavaly több mint 800 személy jutott hozzá ilyen módon ruhaneműhöz az egyesület által.

tisztelgés az áldozatok
emléke előtt

Ruhaadomány németoRszágból



Az egykori Hunyadi János Általános Iskola
tornatermét a szerencsiek téglajegyekből épí-
tették fel több mint három évtizeddel ezelőtt.
Mivel az épület régóta kihasználatlanul állt, so-
káig félő volt, hogy az enyészeté lesz a léte-
sítmény, melynek állaga jelentősen leromlott
az évek során. Szerencs Város Önkormányzata
a közelmúltban úgy döntött, hogy a település-
fejlesztési kormánytámogatás keretében váro-
sunknak megítélt 60 millió forintot a tornate-
rem rekonstrukciójára fordítja. A beruházáshoz
szükséges további nettó 45 milliót pedig az
önkormányzat saját erőből finanszírozta. 
A felújítás tartalmazta a mintegy 650 négy-
zetméter alapterületű tornacsarnok nyílászá-
róinak és a sportpadlónak a cseréjét, a födém
hőszigetelését, valamint új tetőt is kapott az
épület. A tornateremhez tartozó háromszintes
kiszolgáló épületrészben új vizesblokkokat, öl-
tözőket, szertárakat alakítottak ki. A beruhá-
zás részeként ugyancsak megtörtént a létesít-
mény teljes körű épületgépészeti és fűtési
rendszerének felújítása is. 

A Hunyadi sportcsarno-
kot jelenleg az önkor-

mányzat működteti,
azonban a városveze-
tés megkereste a
nemzetgazdasági mi-

nisztériumot, a Szeren-
csi Szakképzési Centrum

fenntartóját, akik vizsgálják annak a lehető-
ségét, hogy átvegyék az épület működteté-
sét, ami nagy segítség lenne a városnak. 

– Összeírtuk, hogy miben segíthetnének, mi
hiányzik még. Folynak a tárgyalások – mondta
érdeklődésünkre Nyiri Tibor alpolgármester
(fotónkon), aki arról is tájékoztatott, hogy ta-
valy az önkormányzat pályázatot nyújtott be
eszközfejlesztésre, melynek segítségével fel-
szerelhetik a tornatermet. Az önkormányzat
március 26-ai ülésén a képviselők megszavaz-
ták az ehhez szükséges 30%-os önerőt. 

Az alpolgármester továbbá szólt arról, hogy
megtörtént a régi bordásfalak felújítása, ame-
lyekhez újakat is fognak vásárolni, így megol-
dódik a falak balesetmentes elzárása. Az ön-
kormányzat tervei szerint reggeltől délutánig
az iskolai sportot, a mindennapos testneve-
lést fogja szolgálni az épület, de emellett a

városi sportegyesület is használhatja majd. 
– Szeptemberben beköltözött a város asz-

talitenisz-szakosztálya, akik nagy örömmel fo-
gadták ezt a lehetőséget. Elmondják mindig,
hogy ezek szuper körülmények, az öltöző, a
küzdőtér és a világítás is megújult. Így már a
nemzeti bajnokság második vonalában jeles-
kedő asztaliteniszezőinknek is jó feltételeket
tudtunk biztosítani az edzéshez – fogalma-
zott Nyiri Tibor.

A sporteszközöket és az egyéb felszerelé-
seket a Szerencsi Városüzemeltető Nonprofit
Kft. munkatársai helyezik majd el az épület-
ben. A tervek szerint a szeptemberi iskolakez-
désre teljesen készen áll majd a csarnok az if-
júság fogadására.
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Közel egy évvel ezelőtt adták át a megújult Hunyadi sportcsarnokot. A 105 millió forintos felújítási munkálatok során kí-
vül-belül rendbe tették az épületet, a mai követelményeknek megfelelő szintre hozták a létesítményt, melynek hamarosan
elkezdődik a sporteszközökkel való felszerelése.

FelszeRelik eszközökkel
a hunyadi spoRtcsaRnokot
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Bár a kormány boltzár eltörlését célzó kez-
deményezése a munkavállalókat és a keres-
kedőket egyaránt váratlanul érte, az Országos
Kereskedelmi Szövetség adatai szerint az üz-
leteknek közel fele újra élt a vasárnapi nyitva
tartás lehetőségével. Közöttük volt Szerencs
város legnagyobb hipermarkete, és a cukor-
gyári körforgalomnál található bolt is, ame-
lyek tárt ajtókkal fogadták a vásárlókat az
ominózus napon.

Míg a boltzár bevezetését bő egy évvel ez-
előtt hosszú előkészítő munka előzte meg, a
vasárnapi pihenőnapot előíró törvény vissza-
vonásának híre felkészületlenül érte a keres-
kedelmi szektort. Több üzletlánc emiatt úgy
döntött, hogy az első vasárnapon mégsem
nyit ki, az viszont kétségtelen, hogy a követ-
kező hétvégén már minden lehetséges helyen
a nyitva tábla fogja várni a vevőket. 

A boltzár eltörlése – akárcsak korábban a be-

vezetése – véleményeket megosztó döntésnek
bizonyult: a dolgozók egy része örül, hogy va-
sárnapi munkavégzés esetén bérpótlékhoz jut-
hat, mások azonban sérelmezik, hogy elveszít-
hetik a vasárnapi pihenőnaphoz való jogukat. 
A kiskereskedők többsége ezúttal a multik bő-
vülő forgalma miatt bevételkieséstől tart. Helyi
viszonyokra levetítve is ez a helyzet: a szerencsi
kisebb üzletek túlnyomó része a hipermarketek
vásárló elszívó hatásától tart, és az új törvényi
szabályozás következményeként a forgalom
csökkenésével számol. A nagy üzletek ezzel
párhuzamosan örülnek a lehetőségnek, éppen
az ellenkező ok miatt, hiszen várhatóan ismét
benépesítik vasárnaponként a vevők a boltokat.
A több mint egyéves próba után a tapasztala-
tok azt mutatták, hogy nem indokolt a vasár-
napi pihenőnap a kereskedelemben, így a hon -
atyák döntése értelmében a régi kerékvágás
szerint folytatódhat minden.

Bő egy év elteltével, április 17-én, ismét korlátozás nélkül nyithattak ki az üz-
letek, miután az Országgyűlés két nappal korábban megszavazta a vasárnapi
munkavégzés tilalmára vonatkozó törvényi szabályozás visszavonását, vala-
mint a 2015. március 14-ei állapot visszaállítását. 

eltöRölték 
a VasáRnapi boltzáRat

Molnár Józsefné
Vállalkozóként és magánem-

berként sem tartom helyes-
nek a vasárnapi boltzár el-
törlését. A multi cég ezzel
növelni fogja saját forgal-
mát, tőlünk elvéve a vevő-

kör egy részét és nyilván ez
a bevétel alakulásában is meg-

mutatkozik majd. Ennek nemcsak a helyi, hanem
a környéken élő kereskedők is látni fogják a ká-
rát, úgy az élelmiszer, mint a műszaki üzletek-
ben. Úgyhogy nem örülünk ennek a döntésnek.
Személy szerint pedig úgy gondolom, hogy min-
denkinek szüksége lenne legalább egy pihenő-
napra a héten, amit vagy a családjával, vagy sza-
badidős tevékenységgel tölthet.

Balogh Annamária
Engem boltvezetőként közvet-

lenül nem érint ez az intéz-
kedés, mivel vasárnap
nincs nyitva az üzlet. Azt
gondolom, hogy a mi for-
galmunkat a vasárnapi

nyitva tartás visszaállítása
nem fogja befolyásolni. Magán-

emberként viszont örülök a változásnak, mert
általában hétfőtől szombatig dolgozom, és a va-
sárnap az egyetlen nap, amikor én is ki tudok
mozdulni, hogy elintézzek egy nagyobb bevá-
sárlást.

Szaniszlóné Tóth Ágnes
Helyeslem, hogy újra kinyitnak

a boltok, mert nagyon sok
ember csak vasárnap tudja
lebonyolítani a bevásárlást.
A munkából a legtöbben
este érnek haza és akkor

már a családra, háztartásra
fordítják azt a kis időt. Egy na-

gyobb vásárlás azonban időigényes, ezért szerin-
tem jó, ha a nagyobb üzletek hétvégén is nyitva
tartanak. Engem személy szerint ez nem érint,
mert mintegy ötven éve minden vasárnap a temp-
lomban vagyok, hétköznap szerzem be azokat a
dolgokat, amikre szükségem van. A kereskede-
lemben dolgozóknak ez valószínűleg nem fog tet-
szeni, de összességében, ha az embereknek az
volt a külön kérése, hogy vasárnap is legyenek
nyitva a boltok, akkor ez igenis fontos dolog.

Halász Ferencné
Nem örülök a boltok vasárna-

pi, újbóli nyitva tartásának,
én azt szeretem, ha a csa-
lád együtt tölti az idejét
hétvégén. Számunkra fon-
tos, hogy vasárnap például

együtt ebédeljünk. A csa-
ládanyák szempontjából tehát

nem tartom jó döntésnek ezt a változtatást.

A közelmúltban utolsó fázisához érkezett az ivóvízminőség-javító program,
melynek keretében a Borsodvíz Zrt. megkezdte a csővezetékek mosási csomó-
pontjainak kialakítását, mechanikai tisztítását, és fertőtlenítését. A munkálatok
idején – az elkövetkező hónapokban – bizonyos városrészekben az ivóvíz elszíne-
ződésére és részleges vízhiányra lehet számítani Szerencsen és környékén. Ezen
időszak alatt (munkanapokon 7-17 óra között) előre ütemezetten egy-egy utca, il-
letve településrész vízszolgáltatásból történő kizárására, majd néhány óra eltel-
tével a víz visszaadására lehet számítani. A kizárások időpontjáról és várható idő-
tartamáról a szolgáltató minden esetben értesíteni fogja a felhasználókat.

időszakos iVóVíz koRlátozás
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Egyhangú döntés született arról, hogy pályá-
zatot nyújt be a város a lakossági víz-és csator-
naszolgáltatás támogatására. Kiss Attila hang-
súlyozta: a megigényelt összeg elnyerése esetén
a lakossági víz- és csatornadíj kétszáz forinttal
kevesebb lehet.

Önkormányzati épületek energetikai korsze-
rűsítésére vonatkozó uniós pályázat benyújtá-
sát is megszavazták a városatyák, valamint el-
fogadták Szerencs város aktualizált fenntartha-
tósági programját.

A képviselő-testület egyhangú határozatot
hozott a Visegrád 4 nemzetközi kerékpárver-
seny támogatásáról is. Koncz Ferenc polgár-
mester kiemelte, hogy bár a mezőny útvonala
nem érinti Szerencset, a város, mint támogató
a jövőben is kapcsolódik a programhoz, amely
a nemzetközi jellegből adódóan komoly marke-
tingszereppel bír. 

A Szerencsi Középiskolai Kollégium maga-
sabb vezetői beosztásának betöltéséről zárt
ülésen tárgyaltak. Vezetői programja alapján
Tóthné Nagy Margit nyerte el a megbízatást.

Szerencs Város Önkormányzata április
14-én rendkívüli testületi ülését tar-
tott, melynek első napirendi pontja ke-
retében a kimagasló tanulmányi és
sporteredményt elért diákok és felké-
szítőik egyszeri támogatásáról határo-
zott a grémium. A jutalmat utólag, a
város napja programsorozat keretében
vehették át az érintettek.

megpályázható állás
Az Emberi Erőforrások Minisztere a „Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992.

évi XXXIII. törvény 20/A. paragrafusa alapján pályázatot hirdet a Klebelsberg Intéz-
ményfenntartó Központ Szerencsi Tankerülete fenntartásában működő köznevelési
intézmény, a Tiszalúci Arany János Általános Iskola intézményvezetői (magasabb ve-
zető) beosztásának ellátására. A hivatalos pályázati kiírás megtalálható a Közigaz-
gatási és Igazságügyi Hivatal „Közigállás” állásportálján: a https://kozigallas.gov.hu
internetes oldalon, valamint az Oktatási és Kulturális Közlönyben. A pályázat be-
nyújtásának határideje: 2016. május 10.

Az enyhébb tavaszi időjárás beköszöntével egyre többen választanak
szabadtéri programot és tevékenységet, melynek során fokozottabb
figyelmet kell fordítani a szabadban keletkező tüzek megelőzésére. A
veszélyt a száraz aljnövényzet és avar jelenti, amelyben könnyen és
gyorsan terjed a tűz, különösen erős szél esetén. A károk akkor előz-
hetőek meg a legkönnyebben, ha tisztában vagyunk a biztonságos sza-
badtéri tűzgyújtás és a tűzmegelőzés alapvető szabályaival.

A levegő védelméről szóló 306/2010. (XII. 23.) kormányrendelet ér-
telmében tilos a növényzet, illetve a növénytermesztéssel összefüg-
gésben keletkezett, vagy kerti hulladék szabadtéri égetése, kivéve, ha
azt külön jogszabály megengedi (például növény-egészségügyi okból,
hatósági engedély beszerzése mellett). Avar és kerti hulladék égetését
csak az adott település önkormányzata engedélyezheti rendeletében,
de égetni ebben az esetben is csak a meghatározott helyen, napokon
és módon szabad. Külterületi ingatlanok esetében, amennyiben a jog-

szabály lehetőséget ad rá, előzetesen engedélyeztetni kell az égetést
a tűzvédelmi hatósággal (irányított égetés). A kerti grillezés és a tűzön
történő sütés-főzés a tűz állandó felügyelete mellett megengedett. 

A szabadtéri tűzgyújtás feltételeit az Országos Tűzvédelmi Szabály-
zatról szóló 54/2014. (XII. 5.) BM rendelet tartalmazza, mely kiemeli: a
szabadban meggyújtott tüzet soha ne hagyjuk felügyelet nélkül és min-
den esetben gondoskodjunk megfelelő mennyiségű oltóanyagról. Min-
dig legyen nálunk oltásra alkalmas kézi szerszám, és csak akkora tüzet
gyújtsunk, amekkorát folyamatosan a felügyeletünk alatt tudunk tar-
tani. Tájékozódjunk a várható időjárásról, mert a szél kedvez a tűz gyors
továbbterjedésének. A felügyelet nélkül hagyott tűz életveszélyt jelen-
tő, vagy súlyos kárt okozó tüzek forrásává válhat.

Erdőtűz-veszélyes időszakban országos szinten a vidékfejlesztési mi-
niszter, területi szinten az erdészeti hatóság tűzgyújtási tilalmat ren-
delhet el, mely esetén az érintett területen akkor is tilos a tűzgyújtás
– beleértve a kijelölt tűzrakó helyeket is –, ha azt egyébként más jog-
szabály megengedi. 

A jogszabályi tilalom ellenére, illetve jogszabálytól eltérő vagy ható-
sági engedély hiányában végzett tűzgyújtási tevékenység miatt az ön-
kormányzat, a környezetvédelmi hatóság és a tűzvédelmi hatóság bír-
ságot szabhat ki.

FelhíVás szabadtéRi tüzek megelőzéséRe
A B.-A.-Z. Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság lakos-
sági felhívást tett közzé a közelmúltban, melynek célja a
szabadtéri tűzesetek számának csökkentése. A tapaszta-
latok azt mutatják, hogy a legnagyobb problémát ilyen
esetekben az emberi gondatlanság okozza.

VáRosházi napló
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Jeney András

Mennél másik úton
Csontlovon ül, zsigeredbe sötétség árnyai bújnak,
s Bosszú-Imperator törvény-mereven odaláncol.
Flex-masinája lékeli lelked és koponyádat,
s lékeken át sziszegi, beleégeti DNS-edbe:
Vájd ki szemét s fogait a tiédért; öld, aki ölt is! –
S nincs felelet rá: megtorolásoknak hol a vége?

Csontlovon ülsz magad is, s vele, mondd, hova? – mondd, mire juthatsz;
Rómeók s Júliák egymást sirató zokogása
rázza meg újra meg újra, s könnyel elönti a földet.

Lévita is, vagy a pap, ki a félig holt sebesültet
véribe’ hagyta; – vajh, mire ment? Mentsége talán, hogy
mást szolgálni siet, s neki törvény tiltja megállni?
Ám, törvénytől nincs békéje, álma sem éjjel,
önnön vádak alatt már holtan múlik az élet.

És benned mi a törvény? Belső lett, ami külső?
Mért nem a lévita, és miért nem a pap, aki boldog?
Mért csak a szamaritánusról zeng templomi zsoltár?
Mért ő áll meg vérező sebeket bekötözni,
s pusztán irgalom-e: elesettekhez lehajolni?
Honnan az irgalom; – és mi a mérleg, mennyi az ára?...

Bensődben szól… Egyszerű hang, s nem is imperatívusz,
csak szeretet, categoricus caritas, s a szívedben
ott volt kezdetek óta. Leld meg, halk szava kérlel,
ingyen adod és visszakapod; – hát, ennyi a mérleg.

*****

Az Aquincumi Múzeum, a Magyar
Írószövetség és a Pannon Művészet
Alapítvány közös országos felhívá-
sára klasszikus formában írt verssel
lehetett pályázni. A szerencsi költő
korábban már több alkalommal dön-
tőbe jutott a verseivel. –Idén a „ca-
tegoricus imperativus” filozófiai fo-
galom volt a téma. Magyarra fordít-
va belső erkölcsi kényszert jelent és
erre próbáltam a gondolataimat he-
xameterekben megfogalmazni. A dí-
jazott vers címe: Mennél másik úton.
Arról szól, hogy az emberben vannak
beidegződött, megcsontosodott régi
szokások, külső kényszerek és törvé-
nyek, amelyek végül belső erkölcsi
paranccsá válhatnak. Ilyen a bosszú,
a gyűlölet, a saját magammal való
törődés, az irgalomnak a mellőzése.
Ezzel szemben van az a másik út,
amit a Bibliából az irgalmas szama-
ritánus példájával illusztráltam –
mondta el dr. Jeney András.

A döntőt az Aquincumi Múzeum-
ban rendezték meg, ahol színészek
előadásában hangzottak el a versek.
A szerencsi költő harmadik helyezést
elért versét Papp János színész sza-
valta el.

A Hegyaljai Alkotók Társulása tagja, dr. Jeney András a XIX. Aquincumi Költő-
versenyen harmadik helyezést ért el versével, eredményét bronzzal ékesített ba-
bérkoszorúval jutalmazták.

babéRkoszoRú 
a szeRencsi költőnek

Lekner Irént köszöntötte 90. születésnapja al-
kalmából Szerencs Város Önkormányzata. Az áp-
rilis 9-ei alkalmon Koncz Ferenc polgármester
gratulált az idős hölgynek, majd átadta az Orbán
Viktor miniszterelnök kézjegyével ellátott emlék-
lapot és a város ajándékát. Irénke néni harminc-
nyolc évig dolgozott a Szerencsi Csokoládégyár-
ban. 17 évesen három évig tartó kényszermun-
kára vitték a Szovjetunióba, s mint elmondta, ma
már ő az egyetlen szerencsi, aki életben van az
elhurcoltatásból visszatértek közül.

90 éVes a málenkij
Robot utolsó 
helyi túlélője
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A Rákóczi iskolában fennállása óta rendeznek
szépkiejtési versenyt, mellyel József Attila és a
magyar líra emlékének tiszteleg az intézmény.
Az évek múlásával az érdeklődés nem csökkent,
minden alkalommal 120-150 tanuló produkcióját
hallgatja meg a zsűri. Az idén 14 iskola képvi-
seltette magát. A versenyt a Szerencsi Kistérség
és a református általános iskolák diákjainak hir-
dették meg. A versenyző gyerekek hét kategó-
riában mérték össze tehetségüket. 

Eredmények: 1. osztály, mese kategória:
1. Kis Küne Réka (Szerencs, Rákóczi), 2. Konye-
csik Zora (Taktakenéz), 3. Nyisalovits Boglárka
(Rátka). 2. osztály, mese kategória: 1. Hérig
Hanna (Rátka), 2. Szabó Ágota (Bekecs), 3. Ka-
vasánszki Dorottya (Megyaszó). 3. osztály,
vers kategória: 1. Szarka Zsigmond (Szerencs,
Bolyai), 2. Kalocsai Rebeka (Prügy), Tóth Bog-
lárka (Mád). 3. osztály, próza kategória:
1. Csiki Csaba (Szerencs, Bolyai), 2. Sándor Gergő
(Szerencs, Rákóczi), 3.Hajdú Gabriella (Szerencs,
Bolyai). 4. osztály, vers kategória: 1. Osvay-
Szabó Bernadett (Szerencs, Rákóczi), 2. Borai
Dorina (Taktakenéz), 3. Barcsa László (Taktake-
néz). 4. osztály, próza kategória: Takács Vi-
vien (Szerencs, Rákóczi), 2. Udvari Laura (Me-
gyaszó), 3. Alexa Virág Blanka (Mád). 4. osz-
tály, olvasás kategória: 1. Osvay-Szabó Ber-
nadett (Szerencs, Rákóczi), 2. Hugya Barbara
Martina (Legyesbénye), 3. Varga Hanna (Sze-
rencs, Bolyai).

Szépkiejtési házi versenyt rendeztek
április 4-én a Rákóczi Zsigmond Refor-
mátus Általános Iskolában. Az alsó ta-
gozatos gyerekek mese, próza, vers és
olvasás kategóriában mérkőztek meg.
A legeredményesebb résztvevők ismét
versenybe szálltak április 11-én a ma-
gyar költészet napján megrendezett
körzeti fordulóban, ahol a környék is-
koláinak legjobb szavalói találkoztak.

A szervezők nem csak a csecsemőgondozás legfőbb tudnivalóira vártak választ, arra is kíváncsiak
voltak, mit tud az ifjúság a vöröskereszt történetéről. Az elméleti feladatokat követően a gyakorlati
teendők, illetve az élethű plasztik babák vették át a főszerepet. A versenyzők fürdetést, etetést és
lázcsillapítást szemléltetve mutatták be mindazt, amit felkészülésük során sajátítottak el. A vetélkedő
eredményeként az alapfokú oktatási intézmények között első helyen végzett – és ezzel tovább jutott
a megyei versenyre – a Bocskai István Katolikus Gimnázium hatosztályos csapata. Második lett a
Rákóczi Zsigmond Református Általános Iskola, harmadik a Bolyai János Katolikus Általános Iskola,
negyedik a Prügyi Móricz Zsigmond Általános Iskola, ötödik pedig a megyaszói Mészáros Lőrinc Kör-
zeti Általános Iskola. A középiskolások közül a Bocskai gimnázium gárdája lett a befutó, második
helyen végeztek a Szerencsi Szakképző Iskola versenyzői.

A Magyar Vöröskereszt szerencsi szervezete idén is megrendezte felmenő rend-
szerű csecsemőgondozási versenyét, melynek ezúttal is a Rákóczi Zsigmond Re-
formátus Általános Iskola adott otthont. Az április 7-ei megmérettetésen a kör-
zet tanulói két korcsoportban nevezhettek. Az általános iskolások öt, míg a kö-
zépiskolások két csapattal érkeztek a vetélkedőre.

Maczkóné Matlák Julianna matematika szakos pedagógus elmondta:
gondolkodásra ösztönző feladatokat kaptak a diákok, hiszen logikai, ge-

ometriai és számításos feladványokat tartalmaztak a tesztlapok. A sze-
rencsi diákok az alábbi eredményeket érték el:

3. évfolyam: 3. Mizák Mihály (Rákóczi); 4. Bukta Fanni (Bolyai); 9. Szar-
ka Zsigmond (Bolyai). 4. évfolyam: 4. Galambos Szilveszter (Bolyai); 
10. Takács Jázmin (Bolyai). 5. évfolyam: 7. Cseresznye Zalán (Rákóczi); 
8. Osvay Zsófia (Rákóczi); 9. Pájer Albert Bertalan (Rákóczi). 6. évfolyam:
7. Reményi Edit (Rákóczi); 8. Gál Olivér (Bolyai). 7. évfolyam: 1. Ajtai Jan-
ka (Bolyai); 5. Búza Balázs (Rákóczi); 6. Tóth Zoltán (Bolyai). 8. évfolyam:
1. Kiss Bettina (Rákóczi).

döntőben a kis matematikusok

helyi és köRzeti szépkiejtési VeRsenyek a Rákócziban

csecsemőgondozásból bizonyíthattak a diákok

Immár 28. alkalommal rendezték meg a Hegyalja Matema-
tikaverseny döntőjét április 6-án a Bolyai János Katolikus
Általános iskolában. A megmérettetésen ezúttal ötvenhat
diák mérte össze tudását, akik Tokaj-Hegyalja településeiről
érkeztek.
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Szerencsen is útjára indult tavaly ősszel a
Gyermekek Egészsége Program a Magyar Die-
tetikusok Országos Szövetségének (MDOSZ) ve-
zetésével. A cél az egészségtudatos életmód ki-
alakítása, mellyel a gyermekkori elhízás meg-
előzését kívánják elérni. A három évig tartó
programban a város teljes 0-18 év közötti la-
kossága, összesen 2259 gyermek vesz részt.

A GYERE® Program a világ legnagyobb, az el-
hízás megelőzését szolgáló hálózata, az EPODE
keretében valósul meg. Az EPODE 2004-ben
Franciaországban kezdte meg működését,
amely létfontosságú, hiszen Európában jelenleg
minden harmadik 11 éves gyermek túlsúlyos
vagy elhízott.

A kezdeményezés első és legfontosabb cél-
ja, hogy átfogó társadalmi összefogás megva-
lósításával a helyi közösségeket és a közössé-
gek tagjait hozzásegítse az aktív és egészsé-
ges életmód kialakításához, illetve annak
hosszú távú fenntartásához. A gyermekkori el-
hízás sajnos Magyarországon is komoly prob-
léma, hiszen közel minden negyedik iskolást
érinti.

– A módszer haté-
konysága abban rejlik,
hogy a program során
a gyermekeket közvet-
lenül, illetve a lakóhely,

az iskola és a családi
normák pozitív befolyáso-

lása révén segítjük a helyes táplálkozás, aktív
életmód elsajátításában. Az elkövetkező három
évben a lakóközösség egészének mozgósítása,
az összes érintett bevonása révén szándékozunk
olyan környezetet létrehozni, amely támogatja
a családokat az egészséges életmód megvaló-
sításában – nyilatkozta a GYERE® Programot ve-
zető Kubányi Jolán, a Magyar Dietetikusok Or-
szágos Szövetségének elnöke (fotónkon).

A program első 3 hónapjában az MDOSZ a
helyi védőnőkkel közösen felmérte a a 6-12
éves gyermekek tápláltsági állapotát . Ezt köve-

tően, 2016 márciusától az MDOSZ által felkért
és a kötelező tréningen részt vett dietetikusok
az óvodákban, iskolákban tartanak rendszeres
játékos, gyakorlati foglalkozásokat a gyerekek-
nek. Ezek során negyedévenként egy-egy
egészséges táplálkozással kapcsolatos témát
dolgoznak fel: elsőként a hidratáció, a folyadék-
pótlás fontosságára hívták fel a gyermekek fi-
gyelmét. 

Egy-egy időszakra vonatkozóan a későbbiek-
ben pontgyűjtő füzetet is kapnak a 3-12 éves
gyerekek, amelybe a táplálkozással kapcsolatos
tudásukért, aktivitásukért és a mozgással ösz-
szefüggő eredményeikért is matricákat gyűjt-
hetnek. A pontgyűjtés végén a kiemelkedő tel-
jesítményű gyerekek jutalmat kapnak. 

Mivel az egészséges életmód kialakításában a
családnak különösen jelentős szerepe van, a szer-
vezők minden egyes tematika során összefoglaló
anyagot juttatnak el a szülőkhöz. A szerencsi in-
tézményekbe járó gyerekek szülei március 21-től
ingyenes dietetikai-táplálkozási tanácsadást is
igényelhetnek gyermekeik részére az MDOSZ
honlapján található kérdőíven keresztül.

A GYERE® Program szakemberei részt vesz-
nek a település életében is, közösségi napokon,
különböző rendezvényeken, illetve júniusban a
saját szervezésű GYERE® Napon várnak min-
denkit sok szeretettel.

További információk az MDOSZ honlapján
http://mdosz.hu/gyere-program-szerencs/ és a
GYERE Szerencs facebook oldalán elérhetőek
https://www.facebook.com/gyereszerencs/.

2015 októberében hazánkban máso-
dikként Szerencsen is elindult a GYE-
RE® – Gyermekek Egészsége Program.
A három évre szóló program a Magyar
Dietetikusok Országos Szövetségének
projektje, mely a világ legnagyobb
gyermekkori túlsúly és elhízás megelő-
zését szolgáló hálózat, az EPODE kere-
tében valósul meg.

gyeRe® pRogRam szeRencsen
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Szerencs Város Önkormányzata és a
Zempléni Z. H. K. Kft. május 7-én, szombaton
lomtalanítást szervez a lakosság részére.

Az akció keretében elszállítják a lakásban és
az emberi tartózkodásra szolgáló más helyiség-
ben felhalmozott szilárd hulladékot, a nagyobb
méretű berendezési tárgyakat, bútorokat, ágy-

betéteket, háztartási berendezéseket és készü-
lékeket, valamint a rendeltetésszerű használatra
már nem alkalmas egyéb tárgyakat, melyek fe-
leslegessé váltak és a rendszeres hulladékszál-
lítás keretében méretüknél fogva nem szállítha-
tók el. Építési törmeléket, zöld hulladékot és ve-
szélyes hulladékot (pl. akkumulátor, festékes do-
bozok) nem visznek el! Az ömlesztett anyago-
kat zsákolva kell kihelyezni. 

A Zempléni Z.H.K. Kft. a lomtalanítást a ház-
tartások részére biztosítja, így abban közületek
(gazdálkodó egységek, vállalkozások) nem
vesznek részt.

A gyűjtőjárművek 6 órakor kezdik meg útju-
kat. Erre az időpontra – leghamarabb a szállítási
napot megelőző péntek estére – az út szélén
kell elhelyezni a lomokat, mert a kukás autók
az útvonalon csak egyszer haladnak végig, így
a később kikészített holmikat nem szállítják el.

A háztartások számára biztosított szelektív
hulladékgyűjtő edények és azok rendszeres
elszállítása által jelentős mértékben javultak
szűkebb környezetünk tisztán tartásának, ren-
dezetté, egészségesebbé tételének feltételei.
A saját portánkon, karnyújtásnyira lévő sárga
kukák által egyszerűbben és kulturált módon
szabadulhatunk meg a válogatott szeméttől,
tehermentesítve ezzel a sokszor roskadozó
szelektív hulladék konténereket a város kü-
lönböző pontjain.

A sárga kukában elhelyezhető papír (újság-
papír, kisebb papírdobozok összehajtva, tiszta
csomagolóanyag, reklámkiadvány, italos dobo-
zok, tetra pak, tejes, gyümölcsleves kartondo-
boz tisztán, összelapítva), műanyag (ásványvi-
zes, üdítő italos PET palack kupakkal, címkével,
összelapítva, kozmetikai és tisztítószeres flako-
nok kiöblítve, tiszta fólia, zacskó, zsugorfóliák,
szatyor), valamint fém (alumínium italos doboz
összelapítva, fém konzervdoboz és egyéb fém
csomagolóanyag kitakarítva és összelapítva),
azonban nem kerülhet a gyűjtőedénybe egyéb
kommunális hulladék és üveg. 

A szelektív szemétszállítás minden esetben
díjtalan. És ami a legfontosabb: az így gyűjtött
hulladék megfelelő kezelést követően alap-
anyagában újra felhasználható, ezzel is csök-
kentve a környezet terhelését.

házhoz jön
a szelektíV

gyűjtőjáRat

Szerencs Város Önkormányzatának képviselő-testülete az óvodáskorú gyermekek
2016/2017-es nevelési évre történő beíratásának időpontját az alábbiak szerint ha-
tározta meg:

A Gyárkerti óvoda épületében május 2-3-án 8-16 óráig, a Napsugár és az ondi
óvodában pedig május 4-5-én 8-16 óráig várják a beiratkozni szándékozókat.

óVodai beiRatkozás

Házasságot kötöttek: Bodolai Szabolcs – Morvai Krisztina, Gyulai Tamás – Szloboda Nóra,
Csepely Péter – Rubi Krisztina, Kecskés Gábor Péter – Hojdák Judit, Orosz Imre – Németh Judit,
Kundrák Ádám – Kontra Klaudia, Hajdu László – Kis Ibolya.

Születtek: Turbucz Gaszton András, Kartalin Zente, Puskás Gábor Nimród.
Elhaláloztak: Nagy Pálné sz. Takács Etelka (80 év), Szabó Andrásné sz. Béres Apollónia (90 év),

Kohári Jánosné sz. Miklós Margit (94 év), Tóth Lajosné sz. Oláh Erzsébet (94 év), Sztrakon Berta-
lanné sz. Kriskó Julianna (86 év), Horváth László (59 év), Hadzsi Ferencné sz. Megyesi Irén (85 év),
Ubrankovics Józsefné sz. Gyura Jolán (97 év), Jurák József (70 év), Oláh Jánosné sz. Kovács Anna
(94 év), Szabadi Györgyné sz. Herczegh Erzsébet (98 év), Hunkó József (79 év), Szabó Katalin sz.
Szabó Katalin (51 év).

A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központja helyi kiren-
deltségén nyilvántartott állásajánlatok alapján Szerencsen fodrászként, kozmetikus-
ként, műköröm építőként, felszolgálóként, recepciósként, irodavezetőként lehet el-
helyezkedni. Ugyancsak a városban keresnek konyhalányt és szakácsot, számviteli ter-
melési ügyintézőt, mérlegképes könyvelőt, online marketing munkatársat, betonke-
verőgép-kezelőt, víz-, gáz- és fűtésszerelőt, intézmény takarítót, mezőgazdasági kis-
gépkezelőt, targoncavezetőt, tehergépkocsi vezetőt, péket, valamint kocsirendezőt,
tolatásvezetőt, MTZ TRC vezetőt, lakatost, fémfestőt, hegesztőt, műszaki előkészítőt,
pizzaszakácsot és pizzafutárt. Tel.: 47/361-909.

VéRadás
Április 28.

Monok, Művelődési ház 11-14 óra
Golop, Művelődési Ház 8.30-10 óra

Április 29. 
Szerencs, Rákóczi-vár 10-15 óra

Tokaj, Mezőgazdasági iskola 8-10 óra

Május 4.
Abaújszántó, Óvoda 8-12 óra

Rátka 13-15.30 óra

anyakönyVi híRek
2016. FebRuáR 2. – 2016. FebRuáR 24.

állásajánlatok

lomtalanítás
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• 1934-ben nagyanyám, – aki javasasszony volt
– keresett valakit, akinek átadhatja azt a tu-
dást, amit ő örökölt a nagyanyjától. Engem vá-
lasztott, mert tudta, hogy nagyon sokat me-
gyek ki a természetbe, mert ott érzem jól ma-
gam. Így kezdett el tanítani. Ennek most már 
82 éve. Nyári szünidőben a gyógynövényeket
tanulmányoztuk, télen pedig a népi gyógyításra
tanítgatott. A kutatók azt mondják, hogy ezt
már csak szájhagyomány útján lehet átadni, te-
hát nincsenek feljegyzések róla. Én azonban
már készítettem jegyzeteket és átadtam az is-
mereteimet a lányomnak, meg az unokámnak
és elég sok embernek Bükkszentkereszten. –
idézte fel a kezdeteket a füvesember.

• Gyuri bácsit nagyon sokan keresik fel a
tanácsra és gyógyulásra váró emberek.
Melyek a leggyakoribb problémák, amivel
Önhöz fordulnak?
• Elsősorban a szív és érrendszeri betegségek.
A második a rákbetegségek, utána az emész-
tési problémák és a mozgásszervi gondok. Az
Egészségügyi Világszervezet adatai szerint a
gyógyszereknek már csak a negyedét gyártják
gyógynövényekből, de a rákellenes gyógysze-
reknek a 60%-a még mindig abból készül.

• Ön szerint melyek a leglényegesebb
gyógynövények, amelyek fontos, hogy meg-
találhatóak legyenek a háztartásunkban? 

• Nagyon lényeges, hogy immunerősítő és fer-
tőtlenítő teáink legyenek otthon. Tehát például
csipke tea mindenképpen legyen a polcon. Ab-
ban nagyon sok a C-vitamin és már három éves
kortól lehet adni a gyerekeknek is. Aztán alap-
vető, hogy menták is legyenek. Az emberek ál-
talában kettőt ismernek: a borsmentát meg a
fodormentát. Én vagy hét félét ismerek. Az is jó
lenne, ha egy antibiotikus hatású gyógynövény
is lenne az otthonunkban, legalább a kakukkfű.
A diólevelet szintén nagyon fontosnak tartom.
Nem véletlen, hogy maga a dió belseje szimbo-
likusan hasonlít az agyunkra, hiszen sokszor ott
dől el, hogy betegek leszünk-e.

• Fontos, hogy tudatosan alkalmazzuk a
gyógyfüveket. Vannak esetleg veszélyei a
gyógynövényeknek, ha nem jól használjuk
őket?
• Vannak, igen. Elsősorban háromféle gyógy-
növényt ismerünk: van gyenge, közepes és erős,
illetve mérgező hatású gyógynövény. Egyértel-
mű, hogy az utóbbit nem lehet használni. Érde-
kes, hogy – ezt természetfilmen láttam – a
csimpánz majom 40- féle gyógynövényt ismer
a gyomor problémáira. Vagy például az első el-
lésű elefánt két napig is képes menni, amíg egy
olyan fát nem talál, aminek megeszi a levelét,
hogy könnyebb legyen a szülés. Csodálatos dol-
gok vannak a természetben és hála a jó Isten-
nek, azért egyre több orvos fogadja el a népi

orvoslást. A gyógyítás az orvosok dolga termé-
szetesen, de ahogy 1954-ig tanították az orvosi
egyetemeken, úgy most is lehet tanítani. Ezt ké-
ri, ezt javasolja az Egészségügyi Világszervezet. 

• Gyuri bácsi mit gondol a gyógyszerek és
növények együttes alkalmazásáról?
• Hallottam egy kutatásról, melyben a gyógy-
szereket együtt használták az ugyanolyan ha-
tóanyag tartalmú gyógynövényekkel. Együttes
kezelés, együttes hatás. Az eredmény: volt,
amelyiknél 20-40 százalékkal meggyorsult a fel-
épülés. Magyarországon ma az embereknek a
kezelése nagyobbrészt csak tünetkezelés és
mindössze 40 százalékban gyógyítás. A népi or-
voslással javítani lehetne ezen az arányon. Sze-
rencsére egyre többen alkalmazzák.

• Mivel foglalkozik Gyuri bácsi ilyenkor ta-
vasszal?
• Én magam is gyűjtöm még a gyógynövénye-
ket, de csak saját felhasználásra. Folyamatosan
előadásokat tartok az országban mindenfelé.
Ezen kívül immár nyolc éve járok a Család-ba-
rát magazinba, de sokszor hívnak más televí-
zióba, rádióba, és újságírók is jönnek hozzám.
Út közben is megállítanak nagyon sok helyen.
Szívesen segítek a tanácsaimmal az emberek-
nek. 

M. B.

Szabó Gyuri bácsi, a bükki füvesember tartott előadást április 12-én, a Rákóczi-
vár színházteremben, ahol zsúfolásig megtelt nézőtér és érdeklődők sokasága
várta tanácsait a gyógynövényekkel kapcsolatban. A 88 éves Gyuri bácsi még
ma is aktívan gyűjti a leveleket, gyökereket. A füvek felhasználásának ismereteit
nagymamájától tanulta és ma is hatékonyan alkalmazza tudását. 

„csodálatos dolgok Vannak
a teRmészetben...”
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A reformáció előtt, az első Szerenccsel fog-
lalkozó történetíró, Kassay József szerint: „Ró-
mai katolikusok valának Szeremtsnek lakosai,
éspedig mind deák szertartásúak.” – tehát más
vallásúak nem éltek itt. Az 1723-24-es összeírás
szerint egy árendás és egy ismeretlen foglalko-
zású zsidó háztartás volt az adólajstromban, 
s számuk tizenegy év múlva sem változott. 
A foglalkozásuk szerinti megoszlásból – mind-
kettőnek kocsmája volt, sőt az egyiknek még
boltja is – viszont látszik, hogy felemelkedésük
mozgatórugója a bor és szeszforgalmazás lett.
Ettől kezdve gyarapodott a számuk, hiszen a
fent említett monográfiaszerző 1795-ben arról
tájékoztat: „…ezen földönfutóvá lett Nemzet-
ség annyira béfúrá magát Szeremtsbe, hogy
már templomjok is vagyon, ahol zsinatolnak.
Noha maguk között németül handrikálnak, de
a várbéliekkel magyarul beszélnek. A nagymél-
tóságú gróf Aspermont részén házaik is vagy-
nak; de a méltóságos Almási família részén há-

zat magának egy zsidó sem vehet, egyedül a
tsapházaiban tsaplároskodhatnak.”

A szerencsi zsidóságot a Szerencsi Zsidó Hit-
község (kile) szervezete volt hivatva intézmé-
nyes keretek között tartani. Az első írásos lét-

számadat egy 1809-es gyűjtőív,
amelyen imaház építésére 6 év
alatt 1069 váltóforintot gyűjtöt-
tek össze. Az izraeliták száma
ekkorra már el kellett, hogy érje
a 10 főt, mivel közösségi imához
legalább tíz felnőtt férfi jelenlé-
te, az úgynevezett minján (hébe-
rül számolás) szükséges. Ekkor
még a mádi rabbi kerülethez tar-
totó hitközségként, filiaként mű-
ködött. A kőből épült imaház
1812-ban elkészült. A héber szö-
vegű alapszabályt 1815-ben ti-
zennégyen írták alá. A hitközség
élére 1846-ban elnököt válasz-
tottak Engel József személyé-
ben, kinek hűséges segítői vol-
tak a Billitzer család tagjai. Öt év
múltán, a népszámlálás szerint
2129 lakosból 92 vallotta magát
izraelitának. 

Megtelepedésükre, fölszapo-
rodásukra Szerencsen nagy be-
folyással volt az 1891-ben épült
cukorgyár, mellyel iparunk és ke-
reskedelmünk fellendült. Az első
templom már szűknek bizo-

nyult, s 1895-ben külön imaházat építettek (he-
lye a Széchenyi utca 50 szám alatt volt), de ez
már nem tartozott a hitközség felügyelete alá.
Imarendje is eltérő volt a régitől: szefárd. A hit-
község tagjai között 1901-ben kirobbanó vitából
arra következtethetünk, a számuk 120 fő körül
lehetett. 

1902-ban a vallás és közoktatásügyi minisz-
térium az országos tanítói nyugdíjalapból ötven
év alatt visszafizetendő, 40 ezer koronás köl-
csönt engedélyezett a szerencsi hitközségnek
templomuk felépítésére. A gazdag szefárdok ál-
tal előnyben részesített, mór stílusban épült új
zsinagógát, 1903. augusztus 6-án adták át ren-
deltetésének. A zsidó lakóépületek és kereske-
dőházak és a szakrális épületük mezővárosunk
centrumában a 20. század közepéig jellegadó
objektumok voltak. Szerencsen 1929-ben 1400,
a háború utolsó évében 1020 fős zsidóság élt.
A történelem tragikus fordulata, a holokauszt a
szerencsi hitközséget elpusztította, s zsinagó-
gájuk hívek nélkül maradt.  Romos állaga miatt
nem tartozott a megmentésre érdemes műem-
lékek közé, így 1977-ben a dinamittal aláakná-
zott falakra, majd a zsinagóga helyén tornyo-
suló romhalmazra csodálkozhattak rá a szeren-
csi polgárok. Bizakodván abban, hogy tanulván
az elkövetett hibás döntésekből városunk épí-
tészeti remekei nem kerülnek a művészeti érté-
ket, szépséget őrző, történelmi múltunkra em-
lékeztető, a Széchenyi utcában állt zsinagógánk
sorsára.

O. Z. M.

Tokaj-Hegyalja zsidóságának – többek
között a szerencsinek is –, korábbi ré-
tegei Sziléziából  és Morvaországból
származtak, a későbbi Lengyelország-
ból és Galíciából. Az ide érkező erősen
vallásos, de jámbor haszid zsidók több-
nyire falvakban, kisvárosokban tele-
pedtek le. 

szeRencsi zsidó közösség
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A közelmúltban újítot-
ták fel a Rákóczi Zsig-
mond Református Általá-
nos Iskola bejáratát. Még
tavaly novemberben, az
iskola jótékonysági bálján
ajánlotta fel az egyik pe-
dagógus férje, Bodnár Pé-
ter, hogy díszkővel burkol-
ja az intézmény bejáratát.
Az épület északi fekvésű,
így sokkal inkább érik az
időjárás viszontagságai.
Az erős szél és eső miatt a bejáratot gyakran kellett festeni és helyreállí-
tani. – Egy új képet, felfrissülést kapott az épület. A munkálatok gyorsan
és szakszerűen zajlottak - mondta el Ráczné Váradi Éva igazgató. 

A korábbi években hasonló felajánlással sziklakertet alakított ki Kedves
Béla szülő, aki azóta is gondoskodik az iskola kertjének szépítéséről.

Jó ütemben halad a szerencsi görög katolikus templom felújítása. Ta-
valy nyáron az épület tetőszerkezetét korszerűsítették, most a torony-
süvegen dolgoznak, vörösrézlemezzel burkolják a felületet. Hamarosan
elkezdik a templom külső falának festését is, hogy Isten házának külalakja
pünkösd ünnepére teljesen megújulhasson.

szerencsi polgármesteri hivatal
Szerencs, Rákóczi út 89., Tel.: (47) 565-200, Fax: (47) 565-210, E-mail: hiva-
tal@szerencs.hu. A hivatal ügyfélfogadási ideje: hétfő: 8–12 óráig; szerda:
8–12 és 13–16 óráig; péntek: 8–12 óráig.
Fogadóórák: Koncz Ferenc polgármester: időpont-egyeztetéssel. 
Dr. Egeli Zsolt alpolgármester: minden hónap harmadik hétfőjén 14 órától,
legközelebb május 16-án. Nyiri Tibor alpolgármester: minden hónap har-
madik csütörtökén 14 órától, legközelebb május 19-én. Dr. Barva Attila jegy-
ző: minden páros hét szerdáján 8-12 óráig, legközelebb április 27-én. A foga-
dóórák telefonos bejelentkezés alapján történnek a (47) 565-202-es számon.

szerencsi járási hivatal, kormányablak
Szerencs, Rákóczi út 89. Tel.: (47) 795-248, (47) 795-246, (47) 795-240
(porta). Ügyfélfogadás: hétfő: 7–17 óráig; kedd–péntek: 8–18 óráig.

szerencsi járási hivatal és járási gyámhivatal
Szerencs, Rákóczi út 63. Tel.: (47) 777-561, (47) 777-562, (70) 436-1999.
Ügyfélfogadási idő: hétfő: 8–12 óráig és 13–16 óráig; szerda: 8–12 óráig;
13–16 óráig; péntek: 8–12 óráig.

központi orvosi ügyelet
Szerencs, Rákóczi út 51. Tel.: (47) 364-300. Diszpécserszolgálat: (47) 362-
255. Hétköznap délután 15 órától másnap reggel 7 óráig. Hétvégén, sza-
badnapokon, munkaszüneti és ünnepnapokon reggel 7 órától az első
munkanap reggel 7 óráig.

nemzeti adó- és Vámhivatal
Szerencs, Széchenyi út 43. Tel.: (47) 361-864. Hétfő és csütörtök 8–15 óra,
péntek 8–12 óra. Miskolc, Kazinczy út 19. Hétfő 8–18 óra, kedd és csü-
törtök 8–12 óra, szerda: 14–18 óra, péntek 8–11 óra.

ügyeletes gyógyszertárak
Április 22–24.: Centrum Gyógyszertár. Április 25. – május 1.: Oroszlán
Gyógyszertár. Május 2–8.: Alba Gyógyszertár. Május 9–15.: Szerencs
Gyógyszertár. 22 óra után a gyógyszertárak telefonos egyeztetést köve-
tően, az ügyeletes orvos kérésére, rendkívüli esetben biztosítják a gyógy-
szer kiadását.

gyógyszertárak nyitva tartása
Alba: Szerencs, Rákóczi út 102. Tel.: (47) 361-530. Nyitva tartás: H–P: 
8–17 óra, Szo.: 8–12 óra. Centrum: Szerencs, Rákóczi út 75. Tel.: (47) 362-
054. Nyitva tartás: H–P: 7.30–19 óra, Szo.: 7.30–11.30 óra. Oroszlán: Sze-
rencs, Bekecsi út 8. Tel.: (47) 361-433. Nyitva tartás: H–P: 8–19 óra. Sze-
rencs: Tesco Áruház. Tel.: (47) 560-302. Nyitva tartás: H–Szo.: 8–20 óra,
V: 8–19 óra.

a szerencsi hírek 
ügyeleti telefonszáma:

(20) 340-6089

közéRdekű inFoRmációk

hamaRosan beFejezik 
a templom Felújítását

új helyRe költözik a Rendelő
Szerencs város 5. számú háziorvosi rendelője április 19-től

új helyre költözött, a Rákóczi út 75. szám alatti épületbe. 
A rendelési idő változatlan marad, azaz hétfőn és kedden 8-12
óráig, szerdától péntekig 13-16 óráig fogadja a betegeket 
Dr. Gál Tamás, a Centrum patika mögött, Dr. Fodor Edit régi
rendelőjénél. A telefonszám a 305-252-es számra módosult.

megszépült 
a ReFoRmátus iskola 



Előző számunkban begyűj-
töttük, és hazaszállítottuk ked-
venc gyógynövényeinket, ezek
után nincs más dolgunk, mint

szakszerűen megszárítani, és tá-
rolni őket, hogy a következő évben

megfelelő hatóanyag-tartalommal szolgálhas-
sák egészségünket. Fontos, hogy még a begyűj-
tés napján megkezdjük a szárítást, megelőzve
ezzel az esetleges befülledést, minőségromlást!
A leggyakrabban alkalmazott módszer a köte-
gelve, felfüggesztve történő szárítás, de gyor-
sabb, és alaposabb, ha újságpapírra, még in-
kább, ha műanyag rácsra terítve szárítunk. A
legfontosabb, hogy száraz, jól bemelegedő he-
lyen, padláson, kamrában végezzük a művele-
tet, közvetlen napfénytől védve gyógynövénye-
inket. Akkor voltunk alaposak, és eredménye-
sek, ha a növényi részek megőrizték eredeti szí-
nüket, nem fakultak ki, nem penészesek. Ha
nincs elég meleg, esetleg ősszel a termések,
gyökerek nehezebben száradnak, sütőbe téve,
alacsony hőfokon, kissé nyitott sütőajtóval se-
gíthetjük a folyamatot. Fontos, hogy a különbö-
ző növények feldolgozás közben se keveredje-
nek össze! Miután minden kopogósra száradt,
már csak a csomagolás van hátra. Jól zárható
üveg, vagy fémedényben ezek híján papírzacs-
kóban, száraz hűvös helyen, fénytől védve tá-

roljuk gyógyteáinkat. Fontos a precíz címkézés,
feltüntetve a növény nevét, és a begyűjtés idő-
pontját. Megfelelő körülmények között tárolva
gyógynövényeink egy évig őrzik meg ható-
anyagtartalmukat. Természetesen ezután sem
romlanak meg, ha valami miatt használni akar-
juk őket, a szokásosnál nagyobb adagot számo-
lunk egy bögre vízhez. Az előző évről megma-
radt, fáradságos munkával begyűjtött teákat se
dobjuk ki, remek fürdőt készíthetünk belőlük,
melyet a hagyományos népgyógyászat mindig
is nagyra értékelt. Használják egészséggel saját
gyűjtésű gyógynövényeiket, és ne feledjék,
hogy a fűben, fában lévő orvosságok legjobb
helye a kamránkban van!

Vitelki László, Szerencsi Gyógynövénybolt

Új kérdésünk: Meddig
őrzik meg hatóanyag

tartalmukat a gyógynövények? Megfejté-
seiket legkésőbb 2016. április 29-éig, postai
borítékban, vagy levelezőlapon juttassák el
szerkesztőségünk címére (3900 Szerencs,
Kossuth tér 1.), vagy a Népház bejáratánál el-
helyezett postaládánkba. A borítékra kérjük
írják rá: Egészségünkért.

játék

egészségünkéRt

játék
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gyógynöVények Feldolgozása

A Magyar Kullancsszövetség térképe szerint Észak-Magyarország
keleti része jelenleg a kevésbé fertőzött területek közé tartozik, azon-
ban érdemes a kullancscsípés megelőzésére komoly hangsúlyt fektetni.
Hazánkban a kullancs által terjesztett agyvelőgyulladást és a bakteriális
eredetű Lyme-kórt továbbíthatják e kis élősködők, ezért nagyon fontos,
hogy körültekintőek és elővigyázatosak legyünk. A megelőzés alapvető
módja a megfelelő rovarriasztó szerek használata, valamint zárt ruházat
viselése. Praktikus kiegészítő megoldás lehet a védekezésben a kul-
lancsriasztó karkötő. 

A kullancs a reggeli és az esti órákban a legaktívabb, a déli
napsütést, a hőséget és a szárazságot azonban nem kedveli,
ilyenkor a nedves avar alá húzódik. Fűszálakon, bokrokon,
legfeljebb másfél méter magasságban várja a táplálkozási
alkalmat, majd hang- és szaginger hatására ejti rá magát
a vért adó testre. A természetjárásból hazatérve vagy
a kerti munkát elvégezve ajánlatos tehát gondosan
szemügyre venni a testhajlatokat és a deréktájat,

ahová a rovar előszeretettel fúrja be magát. A kullancs mielőbbi eltá-
volítása azért szükséges, mert az állat a vérszívást követően körülbelül
négy-hat óra múlva juttatja a kórokozókkal fertőzött nyálát az emberbe.
Ha észleltük a problémát, bármelyik patikában párszáz forintért besze-
rezhetjük a kiemelésre alkalmas csipeszt, illetve kanalat. Fontos, hogy

a kullancsot a bőrhöz minél közelebb fogjuk meg az eszközzel és a
testét ne nyomjuk össze, hogy elkerüljük a fertőzés kockázatát.

A kullancs-encephalitis kivédésére már rendelkezésre áll védőol-
tás, a Lyme-kór ellen azonban még sajnos nem fejlesztették ki a

hatásos vakcinát. Kullancscsípés után ezért figyelni kell az eset-
leges fertőzést jelző tünetekre is. Eleinte ezeket felső légúti

panaszok jelzik, valamint fejfájás, fáradékonyság, később
– jellemzően fél év múlva – ízületi fájdalom, majd szív-

és érrendszeri panaszok jelentkezhetnek, melyek ese-
tén mindenképp javasolt orvoshoz fordulni.

Az időjárás kedvezőre fordultával egyre többen választa-
nak szabadidős programokat kikapcsolódásként. Egy ki-
rándulás, vagy akár egy kerti piknik tervezésekor azonban
jó, ha tudjuk, hogy a legtöbb kullancs az áprilistól júniusig
terjedő időszakban fordul elő a természetben, ráadásul a
pár milliméteres vérszívó rendkívüli elszaporodásához ez-
úttal az enyhe tél is kedvező feltételeket biztosított.

Fokozott kullancsVeszély
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Április 23. (szombat)

9 óra IX. Szerencs Város Kupa Nemzetközi Asztalite-
nisz Verseny
Helyszín: Kulcsár Anita Sportcsarnok. 
Szervező: SZVSE Asztalitenisz Szakosztály
12 óra Várudvari vigadalom: szórakoztató és kulturá-
lis programok
14 óra Szerencsi Pálinka- és Bormustra megnyitója.
Helyszín: Rákóczi-vár
14.15 óra Óvodások műsora Gyári és Napsugár ovi-
sokkal
14.40 óra Szikra tánciskola – SZMK és a Bolyai iskola
mazsorett és show tánccsoportja
16.10 óra Hajnali Néptáncegyüttes
16.30 óra Fellép a Faith Band 
17 óra Fatrockers koncert
18 óra A mustra eredményhirdetése

Április 24. (vasárnap)
8 óra Spisák Lajos Horgász Emlékverseny. 
Helyszín: Szerencsi Homokos-tó. 
Szervező: Szerencsi Horgász Egyesület.

Az egykori cukorgyári raktár épületében kialakított Tu-

risztikai Központban (Szerencs, Rákóczi út 121.) új ál-

landó és időszaki kiállítások tekinthetők meg.

– Játéktörténeti múzeum,

– Csokoládészobor-kiállítás,

– Hüllőkiállítás.

Programváltozás lehetséges!

Szerencs

Város Napja 

2016.

búcsúi szentmise 
és majális

Idén is ünnepi szertartással emlékeznek meg május 
1-jén a Munkás Szent József katolikus templom alapkő-
letételének évfordulójáról. 

A 9.30 órától kezdődő szentmisén egyúttal megáldják
a végzős gimnazistáknak az érettségi vizsga megsegíté-
sére kapott okoskeresztjét is. 

A misét követően kezdődnek a város május elsejei
programjai. A Szerencsi Művelődési Központ a Rákóczi-
várban szervez majálist.
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INGATLANINGATLAN

Eladó Szerencsen a Bethlen G. ut-
cában 508 m2 telken 70 m2 alapte-
rületű, gázfűtéses, komfortos lakó-
ház melléképülettel. Beköltözhető,
de felújításra szorul. Irányár: 2 MFt.
Érd.: 70/527-2029. (7)
Szerencs, Kossuth úton kétszobás,
felújított társasházi lakás eladó.
Érd.: 20/966-9748. (7)
Szerencs központjában, mégis
csendes és nyugodt környezetben
egy modern, 140 m2-es hasznos
alapterületű, mediterrán típusú ház,
valamint ugyanitt 600 m2-es külön
bejáratú építési telek eladó. Érd.:
20/348-9548. (7-8)
Eladó egy 51 m2-es, kétszobás föld-
szinti felújított panellakás. Műanyag
ajtó + ablakok, gázfűtés, klíma, be-
lülről leszigetelt szobák. Érd.:
20/542-0861. (7-8)
Szerencs csendes környékén a bel-
városhoz közel, eladó egy folyama-
tosan rendben tartott, felújított 

2 szoba + nappalis családi ház. Érd.:
20/295-8832. (7-8-9-10)
Bekecs belterületén (Gábor Áron
utca 19/1.) 1692 m2 közművesített
telek, áron alul eladó. Érd.: 30/418-
3748. (7-8-9)
Eladó Szerencs belvárosában, a Bé-
ke utca 3. szám alatt egy 110 m2 la-
kóterületű, összkomfortos, gáz köz-
ponti fűtéses, felújítandó családi
ház 320 m2-es telken, 30 m2-es ga-
rázzsal és a ház alatt húzódó, 10 m
hosszú borospincével. Érd.: 20/274-
5356. (7-8)
46 m2-es lakás eladó Szerencs köz-
pontjában, CSOK igénybe vehető.
Érd.: 47/363-097. (7-8)

VEGYESVEGYES
Építési telek Szerencs-Ond főutcá-
ján panorámás környezetben áron
alul eladó. Érd.: 20/463-2984,
47/360-030. (7-8)
Bontott cserépkályha, akár beépí-
téssel is eladó. Érd.: 20/573-5528. (7-
8)
Szerencs, Takta u. 3. sz. alatti 300 m2

terület eladó. Érd.: 47/588-242. (7-
8)

LakosságiLakossági

apróhirdetés

HIRDETÉS

Állásajánlat! 
Munkalehetőséget kínálunk két
kategóriában szerencsi telephe-
lyen, szerencsiek és 20 km-es
körzetben élők számára. 
1. kategória: Gyakorló és nem gya-
korló, de szakmai képzettséggel
rendelkező CUKRÁSZOK számára. 
2. kategória: Nem szakmabeli, de a
CUKRÁSZ szakma iránt érdeklődő
és a gasztronómiában némileg jár-
tas munkavállalók részére, akiknek
képzését cukrásztanfolyam kereté-
ben biztosítjuk.
Érdeklődni: 20/464-7725-ös

telefonszámon.

Gyászközlemény

Köszönetet mondunk 

mindazoknak, akik 

Lipniczki László 

temetésén megjelentek, 

fájdalmunkban osztoztak.

A gyászoló család
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A szerencsi Varga Sebő a március 19-
én, Budapesten rendezett Amatőr Sak-
kozók Diákolimpiájának országos dön-
tőjében második helyezést ért el. Hét el-
lenféllel kellett megküzdenie, melyből
öt nyertes partit játszott. Ez az ered-
mény a második helyet jelentette szá-
mára. A kiváló sakkozó hétévesen is-
merkedett meg a játékkal, de komo-
lyabban tavaly augusztusban kezdett el
foglalkozni vele. A Szerencsi Szakképzé-
si Centrum informatika tagozatának tí-
zedikes tanulója az internetes nemzet-
közi sakkoldalak segítségével gyakorol
naponta 2-3 órát. Balog Imre, a sakk
szakosztály vezetője szerint Sebő erős-
sége elsősorban a játék szeretete, má-
sodsorban a nagyon jó memóriája. Az
ifjú tehetség ezzel a teljesítményével ki-
nőtte az amatőr mérkőzések kategóri-
áját és most már profi szinten verse-
nyez tovább.

Szerencs sakkcsapata Berente együtte-
sét fogadta április 10-én a megyei sakkbaj-
nokság első osztályának utolsó fordulójá-
ban. Mindkét csapatból 12 fő vett részt a
megmérettetésen, ahol egy-egy partit ját-
szottak az ellenféllel. A bírók az erőlistá-
nak megfelelően állították össze a csapa-
tok tagjait, ez döntötte el, hogy ki melyik
játékos ellen állt ki. A verseny utolsó for-
dulójában a hazaiak vereséget szenvedtek
Berente csapatától. Ezzel véget ért a
2015/2016. évi bajnokság, melyet a Sze-
rencs VSE sakkcsapata a hetedik helyen
zárt.

hetedik helyen
záRt a sakkcsapat

A Budapesti Sportlövő
Szövetség április 2-án
rendezte meg az után-
pótláskupa harmadik
fordulóját. A szerencsi

Bukovszky Péter az első
helyről várhatta a folytatást

a junior fiúk légpuska 60 lövéses versenyszámá-
ban. Az utolsó fordulóban az ifjú sportlövő ugyan
a második lett, de az összesítés alapján megnyer-
te a sorozatot. További hír, hogy Pétert a szövet-
ség vezetői beválogatták a május elején, Suhlban
megrendezésre kerülő, 50 méteres számok junior
világversenyére induló 3 fős csapatba.

diákolimpiai sikeR

A Kemény Dénes Sportuszodában megtar-
tott eseményen kilencedik helyezésével egyéni
legjobb eredményt ért el Váczi Kira (Rákóczi is-
kola). Farmosi Zsombor (Bocskai gimnázium) a
kilencedik, Szemán Balázs (Bocskai gimnázium)
a tizenegyedik, Pálinkás Petra (Bocskai gimná-

zium) a tizenharmadik helyen zárt. A bocskais
fiú váltó (Farmosi Zsombor, Laczkó Balázs, Ko-
vács Kristóf, Tamás Ádám) a második, a lány
váltó (Farmosi Kata, Majoros Réka, Vasvári Adél,
Képes Panna) pedig  az ötödik lett a megmé-
rettetésen.

A Miskolci Egyetem együtte-
sét fogadta a Szerencs VSE női
kézilabdacsapata április 7-én a
Kulcsár Anita Sportcsarnok-
ban.

A mérkőzés kezdetén a hazai-
ak támadtak többet, de a ven-
dégcsapat gyorsan megszerezte
a vezetést. A félidőben 13–9-re
már a miskolciak vezettek. A
meccs második felében továbbra
is kitartóan küzdöttek játékosa-
ink, de a nagy gólkülönbséget
nem tudták csökkenteni. A ven-
dégek 27–16 arányú győzelmet
arattak a szerencsi lányok fölött.

eRedményes iFjú úszók
Szerencs iskoláit négy egyéni versenyző és két váltó képviselte a március 
19-20-án, Miskolcon megrendezett Úszó Diákolimpia országos döntőjén.

kikaptak a kézilabdás lányok

spoRtlöVő
bRaVúR
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Együttesünk április 16-án Sárospatak gárdáját
fogadta a Kulcsár Anita Sportcsarnokban. 
A meccs első felében a hazaiak keményen küz-
döttek, azonban ekkor nem sikerült erőfeszíté-
seiket találatokká váltani. Az második félidőt
így 2–0-s hátrányban kezdtük. Kaptunk egy
büntetőt, amit Helgert Gréta magabiztosan ér-
tékesített. A végeredmény 3–1 lett a Sárospa-
tak javára. Takács László edző szerint sajnos a
lányok fejben nem voltak jelen. – Megpróbáltuk
az elején megfogni őket, de ez nem sikerült.
Mondtam nekik, hogy az ellenfél fog bennünket

cukkolni, piszkálni. Meg is tették, ennek az lett
az eredménye, hogy felvettük velük a harcot.
Azt tanácsoltam, hogy mosolyogni, játszani kell,
de nem ezt tettük. 3–1 nem egy nagy vereség
Sárospataktól, de tudjuk, hogy több volt benne.

Voltak helyzeteink, de sajnos nem tudtuk élni
velük. 

A Szerencs VSE női labdarúgócsapata május
24-én játssza a következő meccsét Edelény-
ben.

Látványos meccset játszott a Szerencs
VSE U16-os labdarúgócsapata Sátoralja-
újhely gárdája ellen a Tatay Zoltán Ifjú-
sági Sporttelepen. 

Az április 10-én megrendezett találkozón
szerencsi siker született. A gólokban sem
szűkölködő mérkőzésen a hazaiak végig ma-
gabiztosan vezették a labdát. A végeredmény
beváltotta a reményeket, és a szerencsi fut-
ballisták 5–1 arányú győzelemmel fejezték be
a játékot.

Mezőkövesden játszott április 9-én a
Szerencs VSE női labdarúgócsapata,
ahonnan győzelemmel tért haza
együttesünk. Már az első félidőben
egygólos vezetéshez jutottunk, aztán
a második félidő tízedik percétől az el-
lenfél csapat teljesen összeesett, mert
nem bírták tartani a tempót a szeren-
csiekkel. Ezt követően rúgtunk még
négy gólt és győzött csapatunk. Sze-
rencs-Mezőkövesd: 5–0.

egyszeR Fent, egyszeR lent

Reményteli u16-os csapat

Fölényes győzelmet aratott városunk labda-
rúgó csapata április 17-én Sátoraljaújhelyen,
ahol Sárospatak ellen lépett pályára. A műfü-
vön játszott mérkőzésen szinte az első tíz
percben eldőlt a meccs sorsa egy tizenegyes
szituáció és az ellenfél szabálytalansága miatt.

Az emberfölény nekünk kedvezett, végül Sze-
gedi Zsolt négy, Nagy László egy gólt lőtt a há-
lóba. Ifjúsági csapatunk, az U19 4–3 arányú
vereséget szenvedett. 

A Szerencs VSE labdarúgó együttese április
23-án, Encsen játssza következő mérkőzését.

diadalmaskodott
a szeRencsi együttes

Az idei bajnokságban utolsó mérkőzé-
sét játszotta április 3-án a Szerencs VSE
asztalitenisz-csapata. 

A Nyírmadán vendégeskedő szerencsi-
ek fölényes, 2–16 arányú győzelmet arat-
tak a hazaiak ellen. Csorba István edző
tájékoztatása szerint a mérkőzésen az
SZVSE sportolói nagyszerű játékot nyúj-
tottak, a 16 egyéni és 2 páros mérkőzés-
ből csupán egy páros és egy egyéni
meccset veszítettek el.

kiütéses 
győzelem 
idegenben



A 2016. április 8-i rejtvényünk helyes megfejtése: Megérkezett az igazi tavasz. A helyes
megfejtést beküldők közül Erdélyi Károlyné, Szerencs, Bartók Béla út 5. szám alatti
olvasónk 2 főre szóló belépőjegyet nyert a Szerencsi Fürdő és Wellnessházba. A nyere-
mény átvehető a Szerencsi Hírek szerkesztőségében. Az április 22-i helyes megfejtést
legkésőbb 2016. április 29-éig postai borítékban, vagy levelezőlapon juttassák el szer-
kesztőségünk címére (3900 Szerencs, Kossuth tér 1.), vagy a Népház bejáratánál elhe-
lyezett postaládánkba. A borítékra kérjük, írják rá: Keresztrejtvény.

kos: iii. 21. – iV. 20.
Rengeteg energiával rendelkezik, sok

mindent el tud intézni, és hajlamos lesz többet
vállalni, mint amennyit bír. Legyen különösen
óvatos ebben az időszakban, vigyázzon az
egészségére, a testi épségére.

bika: iV. 21. – V. 20.
Egy párkapcsolati vita miatt hangula-

ta nem a legjobb ezekben a napokban.
Pénzügyei azonban jól alakulnak. Aki mer, az
nyer! Vágjon bele a régóta dédelgetett álmai
megvalósításába!

ikrek: V. 21. – Vi. 21. 
Önnél senki nem tudja jobban, hogy

nem a tudás, a tapasztalat számít, ha-
nem az emberi kapcsolatok. Kerülje a kritikát
és legyen türelmes ismerőseivel, ezáltal külön-
leges, nem mindennapi lehetőséghez juthat ba-
rátai segítségével.

Rák: Vi. 22. – Vii. 22.
A tavaszi zsongás már rég kezdetét

vette, valahogy Ön mégis nehezen veszi
fel a ritmust. Hosszú ideje halogatott dolgaiban
tegye meg a kezdő lépéseket és meglátja, min-
den beindul. Bízzon magában, s az önbizalom
megtérül.

oroszlán: Vii. 23. – Viii. 23.
Váratlan események arra ébresztik rá,

hogy milyen fontosak az emberi kapcsolatai. Ér-
tékelje, sőt becsülje meg az Önt körülvevő sze-
mélyeket! Pénzügyeit ne bízza másra, ha el
akarja kerülni a veszteségeket.

szűz: Viii. 24. – iX. 23. 
Meglepően gördülékenyen tud megol-

dani bármit, legyen az bármilyen kihívás.
Csak az egészsége nem áll a helyzet magaslatán.
Itt az ideje, hogy elkezdjen sportolni, vagy az ed-
dig megszokott mozgásformán változtatnia. 

mérleg: iX. 24. – X. 23. 
Szorgalmasan telnek napjai, pezseg

Ön körül az élet. Egyedül arra kell ügyel-
nie, hogy ne sürgessen senkit és semmit! Egy
váratlan utazási lehetőség kellemes élményeket
tartogat az Ön számára – de gondolja meg kit
visz magával!

skorpió: X. 23. – Xi. 22.
Fegyelmezetten és kitartóan végzi

munkáját, mint mindig. Ennek rövidesen
beérik a gyümölcse. Ha még nem szerelmes, eb-
ben az időszakban biztosan rátalál Önre a sze-
relem. Legyen azért óvatos, nem minden arany,
ami fénylik. 

nyilas: Xi. 23. – Xii. 21.
Nosztalgikus hangulatban van, szíve-

sen kutat régi emlékei, fotói között. Egy kellemes
találkozás hatására újra feléled életkedve és min-
den sikerül, amibe csak belekezd, de azért le-
gyen óvatos, ne hamarkodjon el semmit.. 

bak: Xii. 22. – i. 20.
Ilyenkor legszívesebben a természet-

ben tölti az idejét, hódolhat kedvenc
időtöltésének, a kertészkedésnek is. Munkájá-
ban komoly eredményeket ér el, felettese elis-
merése növeli az önbizalmát.

Vízöntő: i. 21. – ii.19.
Előfordulhat, hogy csalódnia kell va-

lakiben, aki közel áll Önhöz. Ne csüg-
gedjen, hiszen hamis barátokra nincs szüksége.
Partnerére fordítson több figyelmet, hogy elke-
rüljék a vitákat. Szerencsejátékban szerencsés
lehet, növelje a tétet!

halak: ii. 20. – iii. 20.
Kitűnő hangulatban telnek napjai, fő-

nökével és párjával is egy hullámhosz-
szon van ezekben a napokban. Ezzel párhuza-
mosan pénz áll a házhoz, így elgondolkozhat
végre egy komolyabb befektetésen, amiben
jobban jár, ha hallgat a társára.

hoRoszkóp április 22. – május 6.
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keResztRejtVény
VÍZSZINTES: 1. Beküldendő megfejtés; híres személy

látogatott el városunkba. 11. Település Ukrajnában. 12. Fu-
szekli. 13. Község Horvátországban. 15. Oxigén és fluor vegy-
jele. 16. Kötelék megtágul, kibomlik. 19. Középen derül! 20.
Eltérít páros betűi! 21. Mindent eldöntő tény, megállapítás
(két szó). 23. Argon vegyjele. 25. Római 502-es. 26. … carte:
étlap szerint. 29. Utóirat az aláírt levélhez; latinul (rövidítés)!
30. Káros hatású. 34. ...email.hu: ingyenes levelezőrendszer.
35. Tenger; angolul. 36. Jelentés, mondanivaló. 38. Kálium és
kén vegyjele. 46. Talonba tett, szélei nélkül! 41. Vízen keresz-
tül utazik. 44. Táplálta. 45. Zeneszerző, énekes.

FÜGGŐLEGES: 1. A tankönyvek, íróeszközök, stb. szállí-
tására használt, háton hordott alkalmasságok. 2. Ezüstpénz.
3. …cionális: hagyományos. 4. Település Szlovákiában. 5.
Létesítményt avató. 6. -…, -re. 7. Névelő. 8. Szeszes ital. 9.
Távolabbi ős. 10. Levespor márkanév. 14. Azonos betűk. 17.
Ramazúri. 18. Fürdőszoba kelléke. 19. Bekéri: páros számú
betűi! 22. Szinusz rövidítése. 24. Épületszárny. 26. Baranya
megyei település. 27. Női énekhang. 28. Kopasz. 29. Halló?;
olaszul (telefonáláskor). 31. Vasúti vendéglő. 32. … Manó:
fotós volt. 33. …kus: nyugalmi állapotban levő, kiegyensú-
lyozott. 34. Szálloda Budapesten. 37. Brit modell, designer
(Wek). 39.Turfműszó. 42. Kripton vegyjele. 43. Kétell! 44.
Elektronvolt rövidítése.

a szerencsi hírek következő száma
2016. május 6-án jelenik meg.
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