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négy éves 
az egynapos 

seBészet
az intézetben egy újabb
műtéti nappal emlékeztek
meg arról, hogy az eltelt
évek alatt közel háromezer
sikeres beavatkozást haj-
tottak végre a szakembe-
rek. (Cikkünk a 4. oldalon)

Indul a 
közfoglalkoztatásI

program
az önkormányzat 440 millió
forintot igényelt a Belügymi-
nisztériumtól, hogy az elkö-
vetkező egy esztendőre átme-
neti megélhetést biztosítson
a helyben élő állásnélküliek-
nek. (Cikkünk a 3. oldalon)
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A napokban ünnepelte 90. születésnap-
ját a szerencsi Juhász Istvánné. A méltán
híres helyi cukrász család legidősebb tagját
február 25-én Szerencs Város Önkormány-
zata nevében köszöntötte Nyiri Tibor. Az
alpolgármester a város ajándéka mellett
átadta az Orbán Viktor kézjegyével ellátott
emléklapot is.

juhász istvánné 90 éves

Adomány 
A kárpátAljAi 
mAgyAroknAk

A karpatinfo.net internetes oldal
számolt be a közelmúltban arról,
hogy a szerencsi Nyárutó Klub
könyvadományt ajánlott fel a Tisza-
újlaki 2. számú Középiskolának. Az
adományt Koncz Zsófia, a Fidelitas
alelnöke és Böröcz László, a szerve-
zet országos elnöke adta át a tanin-
tézetnek. Ugyancsak ekkor ért célba
az a 202 ezer forint, amit a decem-
berben megtartott jótékonysági mé-
zeskalácsvásáron gyűjtöttek össze a
Szerencsi Fidelitas tagjai. Az ifjúsági
szervezet nevében Koncz Zsófia a
Kárpátaljai Magyar Kulturális Szö-
vetség közreműködésével, a Verecke
Alapítványnak adta át az adományt,
amit a kárpátaljai magyar fiatalok
étkeztetésére fordítanak.

M. Z.

A 2016-os polgári bál tombola bevételéből a
szervezők idén a Kárpátaljai Népfőiskola Egye-
sületet és a Szerencsi Rászorultakért Alapít-
ványt támogatják. Utóbbi civil szervezet képvi-
seletében dr. Korondi Klára és Konczné Kondás
Tünde március 3-án, főként tartós élelmiszert
tartalmazó csomagokat adott át szerencsi rá-
szoruló családoknak. Ónodi Csabát, a Hajnali
Néptáncegyüttes tehetségét pedig vásárlási
utalvánnyal segítette az alapítvány. 

rászorulóknAk segít 
A helyi AlApítvány

A polgármester beszédében kiemelte, hogy
a világ változik, de egy valami biztosan állandó:
a Jóisten a nőt és a férfit egyenlőnek, de nem
egyformának teremti. Egy egészet alkot a két
nem, egy egység jobb és bal felét, amely nem
létezhet egymás nélkül, viszont a női szerep
egyértelműen hangsúlyosabb, hiszen ők képe-
sek életet adni. – Akkor van jövőnk, ha a férfi
mellett ott áll a sok terhet viselő nő, aki egyen-
súlyt teremt a hétköznapokban, s aki az örök
élet hordozója a gyermekeken keresztül. A nők-
re tisztelettel kell gondolni nem csak ezen az
ünnepen, hanem az év valamennyi napján – fo-
galmazott a polgármester. A rendezvény továb-
bi részében a Szerencsi Férfikar, majd Tabáni Ist-
ván énekelt az egybegyűlteknek. A műsor után

a képviselő-testület tagjai virággal lepték meg
a hölgyeket.

Az idős hölgyek köszöntése
A Szerencsi Idősek Otthona hölgyeit köszön-

tötték március 8-án a nemzetközi nőnap alkal-
mából. Az eseményen Koncz Ferenc polgármes-

ter, dr. Barva Attila jegyző és Kontra László, az
intézmény vezetője méltatta az ünnepelteket.
Az otthon férfi lakói versekkel kedveskedtek nő
társaiknak, majd a városatyák egy-egy szelet
szerencsi csokoládéval ajándékozták meg az
idős hölgyeket.

R. P.

A településen élő hölgyeket köszöntöt-
te 2016. március 8-án Szerencs Város
Önkormányzata és a Szerencsi Művelő-
dési Központ. A Rákóczi-vár színházter-
mében tartott eseményen Nyiri Tibor al-
polgármester üdvözölte a meghívotta-
kat, majd a helyi óvodások műsora után
Koncz Ferenc mondott köszöntőt a
nemzetközi nőnap alkalmából.

Ajándékműsor A szerencsi nőknek
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Mezőgazdasági tevékenység, helyi értékterem-
tő foglalkoztatás, belvíz-elvezetés, közúthálózat-
rekonstrukció, illegális hulladéklerakók felszá-
molása. Többek között ilyen programok szere-
pelnek az önkormányzat idei közfoglalkoztatást

segítő programtervében. A település polgármes-
tere szerint fontos, hogy átmeneti segítséget tudnak

nyújtani az állásnélküli szerencsieknek és ugyancsak lényeges, miszerint
évről-évre komoly értékteremtést végeznek a közmunkaprogram részt-
vevői. – Az ő kezük munkáját dicséri például a virágosítás, a csapadék-
víz-elvezető rendszereink karbantartása, az út- és járdaépítések, mező-
gazdasági tevékenység és még hosszan tudnám sorolni azt a sokrétű
fela datot, amit a közmunkásaink nagyon jó minőségben elvégeznek –
emelte ki Koncz Ferenc. A városvezető hozzátette: még jobban örülnék
akkor, ha egy picit nőttek volna a fizetések, mert be kell látnunk, hogy a
közmunka átmeneti segítségként nagyon jó, de a nettó 50 ezer forintos
bér nem elegendő hosszú távon a családok fenntartására, gyermekek is-
koláztatására, a jövő tervezésére.

A Magyarország Kormánya által biztosított 440 millió forintos támo-
gatáshoz közel tízmilliót kell saját erőként hozzátennie a helyhatóságnak.
Ebből a keretből az elkövetkező egy évben 315 fő foglalkoztatására nyílik
lehetőség. A fő programelemek között szerepel többek között agrárte-
vékenység, mezőgazdasági utak rendbetétele, a közúthálózat karbantar-

tása. Ez utóbbi keretében összesen 2500 négyzetméternyi útfelület javí-
tására nyílik lehetőség 2016-ban. Ugyancsak a közmunkaprogramon belül
történik meg idén a felszíni belvíz-elvezető árkok tisztítása, az illegális
hulladéklerakók felszámolása is.

Szerencs Város Önkormányzata a Start munkaprogramban 2017. feb-
ruár 28-ig, több mint háromszáz helyben élő munkanélkülinek biztosít
átmeneti jövedelmet. M. Z.

Több mint 300 fő foglalkoztatására nyújt lehetőséget az idei Start közmunkaprogram Szerencsen. A település önkor-
mányzata közel 440 millió forint támogatást igényelt a Belügyminisztériumtól azzal a céllal, hogy az elkövetkező egy
esztendőre átmeneti megélhetést biztosítson a helyben élő állásnélkülieknek.

indul Az idei közfoglAlkoztAtási 
progrAm

Áldott 
húsvéti ünnepeket 

kívánok 
Szerencs 

minden lakójának!

Koncz Ferenc
polgármester
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A 2012-ben átadott egynapos sebészet jelen-
tős változást hozott a rendelőintézet életébe. A
lakosság olyan egészségügyi szolgáltatásokhoz
férhet hozzá helyben, amelyeket korábban leg-
közelebb, csak Miskolcon kaphattak meg. A be-
tegek színvonalas ellátására, a szakmai szabá-
lyok szigorú betartására ügyelő létesítményben
évente több mint hétszáz operációt végeznek
az országosan is elismert szakemberek.

A műtétek nagy része általános sebészeti jel-
legű, de nőgyógyászati, ortopédiai és kézsebé-
szeti beavatkozásokat is végeznek. A létesít-
ményben rendszeresen készítenek beteg elége-
dettségi felméréseket, melyek alapján elmond-
ható, hogy páciensek jelentős többsége pozitív
tapasztalatokkal távozik az intézetből.

Az ESZEI igazgató főor-
vosa történelmi pillanat-

nak nevezte az egyna-
pos sebészet négy év-
vel ezelőtti elindulását.
– Az eltelt időszakban

közel háromezer műté-
tet végeztünk el, ennek a

fele szemészeti beavatkozás volt. Nagyon fon-
tos megjegyezni, hogy szövődmény egyik eset-
ben sem alakult ki. Azért fontos erről beszélni,
mert nálunk a tisztaság, a körültekintés és a
sterilitás első számú szempont – fogalmazott
Dr. Bobkó Géza.

Az egynapos sebészeti beavatkozásokra ha-
vonta hatmillió forintos keret áll rendelkezésre,
ami behatárolja az elvégezhető műtétek számát.
Hetente két napon operálnak a doktorok, tehát
lenne lehetőség arra, hogy az eddigieknél is több

beteg részesüljön ellátásban az ESZEI műtő
blokkjában. Dr. Bobkó Géza bízik abban, hogy a
törvényi szabályozás lehetővé teszi a jövőben a
kapacitásbővítést. Ez utóbbit indokolja, hogy a
betegek elégedetten távoznak a kisebb operá-
ciók után, és egyre többen szeretnék igénybe
venni az intézmény ilyen jellegű szolgáltatásait.
Az intézetvezető szerint fontos szempont az is,
hogy kiváló orvosok operálnak Szerencsen, akik
neve hallatán szívesen jönnek a páciensek nem
csak a városból és környékéről, hanem távolabbi
településekről is. Nem utolsó szempont az sem,
hogy rendkívül színvonalas körülményeket és
diszkréciót biztosítanak az érintettek számára.

A jubileum napján újra dr.
Matolai György vonult a

műtőbe. Az elismert
szakember négy art-
roszkópos térdműtétre
készült. Megtudtuk,

egy ilyen operációt 30-
45 perc közötti időtartam

alatt végeznek el, de a cél nem a gyorsaság. 
– Nem kötjük időhöz a műtétet. Addig operá-
lunk, amíg el nem érjük a legjobb eredményt. A
műtét után egy speciális cső kerül az ízületbe,
amelynek eltávolítása másnap megtörténik, és
ha mindent rendben találunk, otthonába távoz-
hat a beteg. A négy év alatt elvégzett több mint
hatszáz artroszkópos beavatkozás során sem-
milyen probléma nem adódott – mondta el ér-
deklődésünkre dr. Matolai György, aki szerint az
egynapos sebészet sikere első sorban annak kö-
szönhető, hogy az intézet időben felismerte az
új idők jeleit. M. Z.

Négy esztendővel ezelőtt, 2012. március 5-én dr. Matolai György végezte az
első operációt a Szántó J. Endre Egyesített Szociális és Egészségügyi Intézet
frissen felavatott egynapos sebészetén. Az intézetben egy újabb műtéti nappal
emlékeztek meg arról, hogy az eltelt évek alatt közel háromezer sikeres bea-
vatkozást hajtottak végre a szakemberek. 

négy éves 
Az egynApos sebészet

példát mutAttAk
A későbbi korok
nemzedékének

– Csoda történt azon
a 168 évvel ezelőtti
napon. Vér nélkül,
erőszak-mentesen
győzött a forrada-
lom. Megszülettek az
áprilisi törvények,
melyek lerakták a
modern, polgári Ma-
gyarország alapjait
és példát adtak a ké-
sőbbi korok nemze-
dékeinek – hangzott
el március 11-én a

szerencsi Bocskai István Katolikus Gimnázium-
ban, ahol az intézmény pedagógusai, dákjai
idézték az 1848-49-es forradalom és szabad-
ságharc legszebb pillanatait. A megemlékezés
után az ünneplők koszorút helyeztek el Kossuth
Lajos szerencsi szobránál.

Artroszkópos térdműtét közben.

tettek
és emberi kezek

A cselekvés fontosságát hangsúlyozta beszédé-
ben Koncz Ferenc polgármester a március 11-én,
Ondon megrendezett megemlékezésen. A vá-
rosvezető szerint 1848. március 15-e megmutat-
ta, elég volt az elméletből, a filozófiai megköze-
lítésekből, mert elérkezett a cselekvés ideje.
Az ondi óvoda tornatermében Koncz Ferenc be-
szédében a terem dekorációjaként, kéznyomok-
ból készített kokárdára utalva megjegyezte: ez
az alkotás is mutatja, nem működik a világ tet-
tek, emberi kezek nélkül. – A cselekvés nagyon
fontos volt 1848-ban és ugyanolyan fontos nap-
jainkban is – fogalmazott Szerencs polgármes-
tere.
A helyi óvodások műsora után a jelenlévők ko-
szorút helyeztek el az Ondon lévő 1848-as em-
lékműnél.
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Hűvös, esős időjárás
fogadta az ünneplőket
március 15-én a sze-
rencsi Kossuth téren.
Koncz Ferenc (fotón-

kon) beszédében 1848.
március 15-ére, nemzetté

válásunk egyik meghatározó pil-
lanatára emlékezett. A városvezető szerint szá-
mos üzenete van a 168 esztendővel ezelőtti
forradalomnak. Petőfi Sándor például azt mu-
tatta meg mindenki számára, hogy nem elég a
„láng lélek”, ahhoz cselekvésre is szükség van.

A szónok a forradalom utáni szabadságharc je-
lentőségét méltatva kiemelte, hogy a magyar
nemzetnek mintegy 150 ezer katonája harcolta
végig az időszakot, 165 ezer osztrákkal szem-
ben, akik akkoriban a világ egyik legmoder-
nebb hadseregét tudták felvonultatni. Mindez
azonban nem volt elég, mert szükségük volt
további 190 ezer cári katonára is, s csak ilyen
módon bírták térdre kényszeríteni a magyar
szabadságharcot.

– Azóta is büszkék vagyunk arra, ami 1848-
ban történt. Mindez bizonyítja, hogy egy ilyen
kicsiny nemzet világrengető dolgokra is képes,

ha mindenki ugyanazon eszme mentén gon-
dolkodik. A szabadságharcot ugyan elvesztet-
tük a sokkal erősebb hadsereggel szemben, de
lelkileg megerősödtünk. Ma már van mire
büszkének lennünk, van mire emlékeznünk és
van egy pillanat a történelmünkben, amikor ez
az ország nemzetté vált – fogalmazott beszé-
de végén Koncz Ferenc.

A Kossuth téren a Szerencsi Férfikar által
énekelt dallamok kíséretében az önkormányzat,
intézmények, politikai pártok helyeztek el ko-
szorút a 48-as hősök emlékét őrző obeliszknél.

M. Z.

– A szabadságharcot ugyan elvesztettük a sokkal erősebb hadsereggel szemben, de lelkileg megerősödtünk. Ma már
van mire büszkének lennünk, van mire emlékeznünk, hiszen van egy pillanat a történelmünkben, amikor ez az ország
nemzetté vált – fogalmazott beszédében Koncz Ferenc polgármester, a március 15-én megtartott koszorúzáson.

Amikor Az ország nemzetté vált

A Szerencs Város Ön-
kormányzata által szer-
vezett március 15-i ese-
ményen dr. Mengyi Ro-
land (fotónkon) emlé-

keztette az ünneplőket
arra, hogy amit 48-as hőse-

ink elkezdtek, amely úton elindították Magyar-
országot, az nem fejeződött be 1849-ben és
nem érté véget napjainkban sem. Elhangzott,

hogy annak az eszmével átitatott harcnak még
nincs vége, saját magunknak kell megküzde-
nünk önmagunkért. – Március 15-e ünnepe arra
sarkalljon bennünket, hogy ráeszméljünk, csalá-
dunkért, hazánkért, jövőnkért minden pillanat-
ban tenni kell; mindenkinek a saját munkájában,
a saját feladataival – fogalmazott a honatya, s
hozzátette: hiszem, hogy a magyar ember fel-
nőtt és képes dönteni saját sorsa felől. Képes
felismerni az ellenséget, a barátot és a szövet-
ségest. Miként Kossuth Lajos fogalmazott: „Ez-
redéves történelmünk bizonyságul szolgál, hogy
nem vagyunk gyermek nemzet; 1848-i történel-
münk bizonyságul szolgál, hogy nem vagyunk
elaggott nemzet.”

Dr. Mengyi Roland szerint az emlékezés arra is
való, hogy a jelen dolgairól beszéljünk. Felidézte,
hogy 1848 tavaszán Pest-Budán volt Európa
egyetlen vértelen forradalma. A magyarországi
események fegyelmezettebbek voltak, mint pél-

dául a párizsi, bécsi, vagy a prágai. Mindez azért
volt lehetséges, mert mindenkinek ugyanaz volt a
célja: példaértékű nemzeti összefogással, vállvetve
küzdött a jövőért a plebejus költő, a tanult ügyvéd,
a magyarság ügyéért elkötelezett arisztokrata, a
katonai pályára lépett nemes. A társadalom, és ve-
zetőik ugyanazt akarták: szabad, független gyara-
podó polgári Magyarországot. Dr. Mengyi Roland
hangsúlyozta, hazánk függetlenségét ma is ve-
szély fenyegeti. – Hamarosan döntenünk kell arról,
akarjuk, vagy sem, hogy Magyarország, gyerme-
keink jövője, kultúrája végképp megváltozzon.
Március 15-e arra tanít minket: fel kell ismernünk
a farkast az ajtó előtt, vagy a kerítés mögött. Meg
kell találni a szövetségeseinket és megfogalmazni
közös, jövőbe mutató céljainkat – emelte ki ünnepi
beszédében a honatya.

A március 15-i szerencsi megemlékezés a Bo-
lyai János Katolikus Általános Iskola diákjainak
műsorával zárult. M. Z.

– Március 15-e ünnepe arra sarkalljon
bennünket, hogy ráeszméljünk: csalá-
dunkért, hazánkért, jövőnkért minden
pillanatban tenni kell – fogalmazott be-
szédében dr. Mengyi Roland országgyű-
lési képviselő Szerencsen, az 1848-49-
es forradalom és szabadságharc 168.
évfordulója tiszteletére rendezett ün-
nepi megemlékezésen.

összefogássAl A jövőért
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A város 2010-ben elfogadott sportkoncepci-
óját aktualizálta a március 3-i ülésén a képvi-
selő-testület. Nyiri Tibor, Szerencs Város Sport-
egyesületének elnöke többek között kiemelte,
hogy a két alapfokú oktatási intézményben és
a két középiskolában a törvényi szabályozásnak
megfelelően, adottak a lehetőségek a rendsze-
res testmozgásra. Elhangzott többek között,
hogy a Tatay Zoltán Ifjúsági Sporttelep esetében
fejlesztésre van szükség, amely érdekében fi-
gyelik a pályázati lehetőségeket. Az elnök a he-
lyi sportélet gazdasági hátteréről szólva megje-
gyezte: Szerencs Város Önkormányzata – annak
ellenére, hogy erre nem kap központi támoga-
tást – éves szinten mintegy 15 millió forinttal
támogatja az egyesület tíz szakosztályának mű-
ködését. Hozzátette, hogy a fiataloknak a sport-
ban is szükségük van a példaképekre, amely ér-
dekében a KLIK szerencsi tankerületével közö-
sen az önkormányzat négy alkalommal szerve-
zett sportnapot, ahol a járás általános iskolás

gyermekei például olimpikonokkal, világverse-
nyek győzteseivel találkozhattak. Nyiri Tibor
összegzésében hangsúlyozta: ha valaki Szeren-
csen az iskolai lehetőségeken túl is sportolni
szeretne, arra a tíz egyesületi szakosztály vala-
melyikében van lehetősége. A labdarúgás, ko-
sárlabda és kézilabda idén 27,8 millió forint,
úgynevezett TAO támogatást kap, ami többsé-
gében az edzők elismerésére, infrastrukturális
feltételek javítására, versenybírók juttatására,
utaztatásra fordítható. Dr. Sütő Szilveszter gra-
tulált a sportkoncepcióhoz, amely fontosságát
azzal is indokolta, hogy ma már szakorvosok
még a szívelégtelenségben szenvedő betegek-
nek is javasolják a rendszeres mozgást. Dr. Egeli
Zsolt felhívta a figyelmet arra, hogy csupán köz-
ponti, vagy önkormányzati forrásokból nem le-

het működtetni egy ilyen infrastruktúrát, amit
hosszútávon csak sportvállalkozás formájában
lehet fenntartani, erre ma már a törvény is le-
hetőséget biztosít.

Koncz Ferenc hangsúlyozta: a város jelenlegi
vezetése egyértelműen letette a voksát a sport
mellett. A polgármester kiemelte, hogy nem ért
egyet azokkal a véleményekkel, melyek nem he-
lyeslik a mindennapos testnevelést, mert meg-
győződése szerint nincs fontosabb az egészség-
nél. Az egészséges életre való nevelés kisgyer-
mekkorban kezdődik, Szerencs ebből a szem-
pontból minden lehetőséget megad a gyerme -
keknek és a szülőknek. Tíz szakosztály működik
a Szerencs VSE keretében, amely első sorban
nevelő egyesület, azaz főként diákoknak ad te-
ret a mozgásra. A gazdasági háttérre reagálva
hozzátette: tíz éve még 9 millió forint volt az
összeg, amit a város a sportegyesület működé-
sére fordított, 2015-ben már 18 milliót tettek
hozzá a közel húszmilliós TAO-s támogatáshoz.
– Ha idén is odaadjuk ezt a pénzt, akkor közel
40 millió forint környékén lesz az a nettó ösz-
szeg, amit arra szánunk, hogy a gyermekeink a

saját egészségük érdekében sportoljanak – fo-
galmazott a polgármester, aki a továbbiakban
kiemelte: Szerencs város komoly erőfeszítéseket
tesz azért, hogy mozgási lehetőséget biztosít-
son az ifjúság számára. Nem versenysportról,
hanem az emberi egészségről van szó.

A különfélék napirend keretében döntöttek
a jelenlévők arról, hogy a március 31-ére terve-
zett ülés időpontját március 21-ére módosítják.
Dr. Barva Attila jegyző számolt be, hogy Koncz
Ferenc polgármester a februári képviselői alap-
ját a Bolyai János Katolikus Általános Iskola,
Szerencsi Tehetségekért Alapítványa javára kí-
vánja felajánlani. Nyiri Tibor alpolgármester a
januári összeget ajánlotta fel ugyanerre a célra.
Dr. Korondi Klára a Szerencsi Művelődési Köz-
pontnak, a Tiszaladányi Jeremiád című előadás
finanszírozására szánja a januári képviselői ala-
pot, a februárit pedig a Szerencsi Rászorultakért
Alapítványnak. Kiss Attila, a képviselői alap rá-
eső részéből a januári összeget a Szerencs VSE
úszószakosztályának, a februárit pedig szintén
a Szerencsi Rászorultakért Alapítványnak kéri
átutalni. M. Z.

városházi nApló: 
A település sportkoncepciójA

Nyiri Tibor alpolgármester (középen) számolt be a város sportkoncepciójáról.

A kosárlabda az egyik legtöbb fiatalt vonzó
utánpótlás szakosztály.

A Tatay Zoltán Ifjúsági Sporttelepen lévő labdarúgópálya fejlesztésére is szükség lesz a jövőben.
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Nyolc évvel ezelőtt a Mátra Cukor Zrt. német
tulajdonosa bejelentette, hogy megszünteti a
szerencsi cukorgyártást, a nagy múltú üzem –
ami a város életének, fejlődésének meghatáro-
zó ipari létesítménye és egyben jelképe is volt

– végleg bezárta kapuit. Többek között ez is el-
hangzott március 10-én Szerencsen, a cukor-
gyári emlékparkban megtartott eseményen. 

– Valami olyan történt 2008-ban, amely a
most élők és egy-két generációval idősebbek
számára is elképzelhetetlen volt. A gyár, ami ép-
pen a 120. kampányába kezdhetett volna, egy-
szer csak megállt, nem szól többé a duda reggel
és a műszak végén – fogalmazott beszédében
a település polgármestere. Koncz Ferenc fel-
idézte, hogy évente mintegy százmillió forintos
kárt okozott a gyár bezárása Szerencsnek, de
ennél sokkal nagyobb az a veszteség, amit a lel-
kekben, a mindennapokban, az emberek jövőbe
vetett hitében idézett elő az, hogy a német tu-
lajdonos megszüntette a cukorgyártást Szeren-
csen. – Hogyan tudnánk mérni azt a hiányt, ami
azoknak az embereknek a lelkében keletkezett,
akik hosszú évtizedekre, generációkra vissza-
menőleg kötődtek az üzemhez. Ez pénzben
nem mérhető – tette hozzá Koncz Ferenc, aki
beszéde végén kiemelte: a város vezetése azon
dolgozik, hogy a megszűnt munkahelyeket visz-
szahozza Szerencsre, mert a jelenlegi helyzeten
csak biztos megélhetéssel, jövőbe vetett hittel
lehet segíteni. A cukorgyári emléknapon az egy-

kori üzem kórusának utódja, a Szerencsi Férfikar
dalai csendültek fel, majd a jelenlévők koszorút,
virágot helyeztek el a lebontott gyár szebb nap-
jait idéző emlékműnél.

M. Z.
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– Valami olyan történt 2008-ban, amely a most élők és egy-két generációval
idősebbek számára is elképzelhetetlen volt – utalt a Szerencsi Cukorgyár 2008-
as bezárására Koncz Ferenc polgármester, a 2016. március 10-én megtartott
megemlékezésen.

Az önkormányzat nevében Koncz Ferenc (balra)
és dr. Barva Attila koszorúzott.

A minőségi szőlőtermesztés és borkészítés
fejlődése komoly lehetőséget kaphat a Közös-
ségi Infrastruktúra Projekt névre hallgató fej-
lesztésnek a Tokaji Borvidék Hegyközségi Ta-
nácsa által történő megvalósításával. A Kor-
mány összességében 6,7 milliárd forinttal tá-
mogatja a projekt megvalósulását. Cél, hogy a
Tokaji Borvidék azon termelői is, akik nem ren-
delkeznek megfelelő infrastruktúrával, lehető-
séget kapjanak közösségi alapon a minőségi
bor készítéséhez szükséges eszközök igénybe-
vételére. A program megvalósítási tervének
véglegesítése folyamatban van.

Fontos kiemelni még a tanács február 18-i
ülésének napirendjén szereplő, borvidéki gyü-
mölcsfeldolgozó üzem megvalósításának ter-
vét, valamint az ehhez szorosan kapcsolódó, a

borvidék valamennyi települését célzó gyü-
mölcstelepítési támogatást célzó fejlesztési
projektet. Mindkét fejlesztési projekt célja a
munkahelyteremtés és olyan tevékenységek
ösztönzése, melyek a szőlészeti-borászati te-
vékenységeket jól kiegészítik. 

A tanácsülésen a Tokaj Borvidék Fejlesztési
Tanács tagjai tájékoztatást kaptak többek kö-
zött arról, hogy az elmúlt hónapokban elké-
szült, a Területfejlesztési Törvény által feladat-
ként előírt helyzetértékelő és elemző doku-
mentáció. A helyzetértékelés a borvidék hely-
zetének historikus és tervezési alapú feldolgo-
zását tartalmazza, tudományos igénnyel, min-
tegy 600 oldal terjedelemben. A széleskörű ku-
tatáson alapuló helyzetértékelés a térség tár-
sadalmi, gazdasági helyzetét, környezeti álla-

potát, adottságait egyaránt értékeli. A tanács
döntött arról, hogy a Tokaj Borvidék Fejlesztési
Tanács munkaszervezete kezdje meg a helyzet-
értékelés által feltárt tanulságok megismerte-
tését a borvidék településeivel, ezáltal segítve
őket a település arculatának, identitásának
körvonalazásában. A kutatás meghatározza
azokat az irányvonalakat, amelyek a települé-
seket az egységes borvidéken belül egyedivé,
vonzóvá tudják tenni. A cél az, hogy azok a fej-
lesztések kapjanak hangsúlyos támogatást,
amelyek valóban a település és a településen
élők érdekeit szolgálják, azok környezeti adott-
ságaihoz leginkább illeszkednek. Az előbbiek
szerinti szakmai találkozók intenzív vélemény-
cserét tesznek lehetővé a helyi szakértők és a
kutatók között.

A Tokaj Borvidék Fejlesztési Tanács 2016. február 18-án tartotta ülését Tokajban. A testület tagjai kiemelten foglalkoztak
a térség aktuális fejlesztési projektjeivel, amelyek a megújuló borvidék fejlesztésének fontos mérföldkövei lesznek – ol-
vasható a Tokaj Borvidék Fejlődéséért Nonprofit Kft. közleményében.

indulnAk A borvidék életét 
meghAtározó régiós fejlesztések

Ma már csak emlék…

emlékezés A szerencsi cukorgyárrA
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A zenei tanszakok nö-
vendékeinek bemutatko-
zó hangversenyét ren-
dezték meg 2016. február
25-én a szerencsi Rákóczi
Zsigmond Református Ál-
talános Iskolában. A mű-
vészeti iskola versenyekre
készülő tanulói a koncer-
ten szabadon választott
és kötelező zeneszámo-
kat adtak elő szüleik és
társaik előtt.

Ebben az évben huszonnyolcadik alkalommal
rendezték meg a Hegyalja matematikaversenyt
a Bolyai János Katolikus Általános Iskolában. A
február 24-én megtartott vetélkedőn 134 tanuló
vett részt. Kissné Nagy Angelika megnyitójában
örömének adott hangot azért, hogy ilyen sok
diák indult el a versenyen. – A magas létszám
megerősít bennünket abban, hogy fontos mun-
kát végzünk a tehetséggondozás területén –
mondta az igazgatóhelyettes. A Hegyalja Ma-
tematika Verseny döntőjét várhatóan április 6-
án rendezik meg Szerencsen.

fontos munkA A 
tehetséggondozásbAn

A Zrínyi Ilona Országos Matematikaverseny
megyei fordulóját rendezték meg február 19-
én Szerencsen, a Bolyai János Katolikus Álta-
lános Iskolában. A vetélkedőt már hét éve a
Gordiusz Matematikaversennyel közösen tart-
ják, a fő cél a tantárgy népszerűsítése.

A feladatsorok elsősorban a tanulók logi-
kus gondolkodását mérik fel. – Iskolánk azért
biztosít helyszínt ennek a versenynek, mert
a tanintézetünk Bolyai János, a nagy mate-
matikus nevét viseli mondta el Kissné Nagy
Angelika igazgatóhelyettes.

A tAntárgy 
népszerűsítése

A rutinszerezés és a nyelvvizsgára való felké-
szítés volt a célja az idén is megrendezett me-
gyei két tanítási nyelvű angol versenynek a Rá-
kóczi Zsigmond Református Általános Iskolá-
ban. A március 2-i vetélkedőn a hetedikes és
nyolcadikos diákok egyénileg vettek részt és

nyelvvizsgaszerű feladatokat töltöttek ki a fia-
talok. Alsó tagozatban a második és negyedik
évfolyamon négyfős csoportversenyben mérték
össze angoltudásukat a diákok. A megye két-
tannyelvű iskoláiból összesen 48 tanuló vett
részt a versenyen.

A város óvodásait látta
vendégül február 26-án a
Bolyai János Katolikus Álta-
lános Iskola. A Kulcsár Ani-
ta Sportcsarnokban meg-
rendezett programon a
gyermekek változatos sor-
versenyeken vettek részt,
különféle akadálypályákon
tették próbára ügyességü-
ket. A bemutató jellegű,
rendhagyó testnevelés órát
időről időre megszervezik a
szerencsi ovisoknak.

cél A nyelvvizsgárA vAló 
felkészülés

sportdélelőtt óvodásoknAk

zenész növendékek koncertje
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A Szerencsi Csokoládégyárban 93 évvel ez-
előtt meginduló termelés első produktuma a
sárga csomagolású, 101-es sorszámmal ellátott
főzőcsokoládé volt. Hamar kiderült, hogy ha-
zánkban komoly igény van a Szerencsen ké-
szülő minőségi édességekre, így a gyártás foly-
tatódott és a csokoládé nem csak Magyaror-
szágon, hanem világszerte ismertté tette vá-
rosunk nevét.

Az 1948-as államosítás után a cég a Szeren-
csi Csokoládégyár, majd Szerencsi Édesipari
Vállalat néven működött tovább. A csokoládé
kiváló minőségéhez hozzájárult, hogy a legfon-
tosabb, ugyancsak jó alapanyagot, a szomszé-
dos cukorgyár biztosította, az édességekhez
szükséges tejet pedig saját tehenészetében ál-
lította elő a gyár.

A feljegyzések szerint 1973-ban még 2400
ember dolgozott a Szerencsi Csokoládégyár-
ban, ahol évente 18 ezer tonna édességet állí-
tottak elő. Az állami tulajdonú céget 1991-ben
a svájci Nestlé vásárolta meg. Az üzem szerke-
zeti átalakítása után megszüntették az édes-
ség-készítést, a csokoládégyártás hagyomá-
nyait pedig a Szerencsi Bonbon Kft. viszi to-
vább a településen. A családi manufaktúra
1996-tól az eredeti receptek alapján állítja elő
a tradicionális szerencsi csokoládét. A cég ala-
pítói a komoly szaktudást igénylő édesség -
gyártás megmentését tűzték ki célul. 

Többek között ennek is köszönhető, hogy
2015 októberében a Magyar Értéktárba, azaz
a kiemelkedő nemzeti értékek sorába került a
szerencsi csokoládé és jó esély van arra, hogy
rövid időn belül hungarikummá váljon hazánk
közkedvelt édessége.

Idén 93 esztendős a szerencsi csokoládé-
gyártás. A hagyományok ápolását sokan tart-
ják fontosnak városunkban, amelynek újabb
lendületet adhat Szerencs alpolgármesterének
kezdeményezése. Dr. Egeli Zsolt (fotónkon) kép-
viselői alapjának felhasználásával készíttetett
egy közterületi feliratot, amely a városunk hír-
nevét adó tradícióra hívja fel a figyelmet. 

Az alpolgármester fontosnak tartja, hogy
hétköznapjaink részévé váljanak elődeink vív-

mányai, melyek egykor megalapozták városunk
jövőjét.

– Azt szeretném elérni,
hogy azok a dolgok,

melyek ennek a város-
nak a fundamentumát
jelentik ma is, a min-
dennapi életünk szer-

ves részeivé váljanak. 93
évvel ezelőtt néhány ember,

a cukorgyár megüresedett épületeiben kezdte
el a csokoládégyártást. Az első táblákat az
üzem takarítónője, a főbejárat előtt osztogatta
az embereknek. Ki gondolta akkor, hogy ez a
gyár a legszebb időszakában több ezer ember-
nek fog majd munkát adni, és messze földön
hires lesz az itt gyártott termék? Ezért nem sza-
bad hagyni, hogy mindez feledésbe merüljön
és büszkének kell lennünk rá. A továbbiakban
pedig ebből a büszkeségből kiindulva kell azon
gondolkodni és cselekedni, hogyan tudjuk
meghaladni azt a teljesítményt, amit elődeink
véghez vittek. Ezzel a felirattal is szeretném fel-
hívni minden erre járó figyelmét arra, hogy mi
nem adtuk fel, Szerencs élni fog – fogalmazott
dr. Egeli Zsolt.

M. Z.

Közel egy évszázaddal ezelőtt, 1923.
február 25-én kezdődött meg Szeren-
csen a csokoládégyártás, amely ké-
sőbb Magyarországon és Európában is
ismertté tette településünk nevét.

93 éves A szerencsi csokoládégyártás
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• Szerencsen is zsúfolásig megtelt nézőtér fogadta. Ön
szerint miért ilyen nagy az érdeklődés az előadásai iránt?
• Meggyőződésem, hogy minden a fejben dől el. Ahhoz hogy
a pszichológiai műveltség magasabb legyen, nagyon sokat kell
tenni, mert rossz állapotban vagyunk, de mindannyian egész-
ségesek, és boldogok akarunk lenni. Tehát missziója van a pszi-
chológiának. Elhivatott tanár vagyok, és amit tudok, azt úgy
adom át, ahogy én hiszek benne. Senkit nem akarok megtéríteni,
mindössze megismertetem vele a tényeket, átadom, amit tudok.
Elmondom a nagyon bonyolult összefüggéseket, olyan nyelvre lefor-
dítva, hogy az megérthető legyen mindenki számára. Talán ez az, ami-
ért kedvelik az előadásaimat.

• Miért fontos a pszichológia?
• Az volna a jutalma az életemnek, ha elér-
hetném, hogy az emberek odafigyelnek
a pszichológiára. Ha tudják, hogy
milyen hatalmas segítséget kap-
hatnak tőle. Ha nem mondanák
azt: bogaras vagy, ha pszicholó-
gushoz fordulsz. A legintelli-
gensebb emberek járnak pszi-
chológushoz. Miért? Azért
mert tudják, ha megosztjuk
egymással például a nehéz-
ségeket, akkor a megosz-
tott teher, fél teher. Azon-
ban nem csak ilyen beszél-
gető terápiák vannak, ha-
nem nagyon komoly belső
átdolgozások is. Kora gye-
rekkori sérelmek mély le-
nyomatait tudjuk fölsza-
badítani, lelki takarításo-
kat végezni. A daganatos
betegségek kialakulásá-
ban például nagy szerepe
van bizonyos olyan érzé-
seknek, érzelmeknek, ami-
ket magunkba temettünk.
József Attilának van a Du-
nánál című versében az a
néhány sor: „…lerakódik,
mint a guanó keményen,
vastagon. Lelkünkre így ül ez
a kor.” Én ezt kicsit átköltöm
és azt mondom: sejtjeinkre is
így ül rá, mindaz, amit be-
hordunk magunkba. Mentális
higiénére, lelki takarításra van
szükség. Mi ebben tudunk segíteni.

klinikai szakpszichológus, pszichoterapeuta, sikeres író,
egyetemi tanár, akinek előadásait hatalmas érdeklő-
dés kíséri. dr. bagdy emőkével beszélgettünk a
pszichológiáról, lelki erőnlétről, hitről, népsze-
rűségről, terveiről.

minden A fejben dől el, AvA
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• Előadásaiban sokszor beszél hitről.
• Hívő ember vagyok, s a hitet mintegy külön-
leges emberi képességet értékelem. Most ezt
nem vallási értelemben mondom, hanem mind-
annyiunknak van egy képességünk, hogy tud-
niillik függetlenül a tényektől előrevetítünk va-
lamit, aminek a bekövetkezéséről meg vagyunk
győződve. Nem tudjuk, hogy tíz év múlva élünk-
e vagy sem, na de hihetem és ez erőt ad. A má-
sik oldal az én hitemben a vallás. Református
vagyok, édesapám lelkész volt. Ebben nőttem
fel és sziklaszilárd a meggyőződésem. Most ép-
pen Makovecz Imre, a világhírű építész refor-
mátus templomára gyűjtök. Édesapám emléké-
ért is teszem, még téglajegyeket is árusítok.

• Tudatosan készült erre a pályára?
•Nem. Nagyon szerettem a verseket, nagyapám
költő volt. Iskolában tanították a hazafias verseit,
csak hát mivel Trianon-sirató költő volt, ezért osz-
tályellenségnek kiáltották ki és nemkívánatos
személy lett. Ő megszerettette velem a verseket,
írogattunk együtt. Hat éves voltam és rímekben
beszélgettünk. Eleinte latin-magyar tanárnak ké-
szültem, de a származásom miatt nem vettek fel,
majd kényszerűségből gyógytornász-képzőbe
iratkoztam. Az egy szép korszak volt az életem-
ben. Négy évig dolgoztam ebben a szakmában,
és közben egyetemre jelentkezgettem. 1963-ban,
amikor Kádár kimondta: „aki nincs ellenünk az
velünk van” és a származás szerinti megkülön-
böztetéstől már eltekinthetünk, abban az évben
felvettek a pszichológia szakra. 

• Rengeteg előadást tart, és közben klini-
kai pszichológusként is dolgozik. Bizonyára
sok olvasót érdekelhet, hogy telik egy át-
lagos napja?

• Általában reggel hat, legkésőbb hét órakor ke-
lek. Van egy kis mozgásprogramom, reggelizem
és utamra indulok. Rendelek klinikán, terápiás
munkát végzek, tanítok, utazom, előadásokat
tartok. Nagyon sok feladatom van egyházi kö-
rökben, az egyházi gyűjtés érdekében sok em-
bert fel kell keresnem. A noteszom mindig tele
van. Esténként átlagosan negyven levelet elol-
vasok, és a tőlem telhető módon megválaszo-
lom ezeket. Hetente legfeljebb egyszer a híreket
is nézem, hogy ne legyek túlságosan elmaradva.
Rádiót útközben hallgatok, így képben vagyok,
hogy mi történik a világban. Szabadidőmet a
családra fordítom. Öt unokám van. A legkisebb
kilenc éves, akivel szerdán és pénteken együtt
tanulok. Ilyen nagyon boldog az életem.

• Hogyan tartja magát formában?
• Ez egy folyamat: a gondolat, ami megtestesül
képzet formájában, a test pedig szolgálja mind-
ezt. Vannak bizonyítékaink arra, hogy például
orvos és beteg között a jó a kapcsolat olyan erő-
ket közvetít, ami saját maga gyógyszereket ter-
mel az orvos által adott szerek mellé. Egy dep-
resszió esetén a kémiai antidepresszáns hatása
ötven százalék és a másik fele lehet az úgyne-
vezett placebo, tehát az a hatás, ami abból ered,
hogy mi egymással milyen kapcsolatban va-
gyunk. Egy jó kapcsolat, olyan erőteret teremt
két ember között, amiben mindkettő jól jár, épül.
Az agy olyan módon viszonyul ezekhez a hely-
zetekhez, hogy pozitív vitális energiákat fokozó
hormonokat termel. Erre érdemes odafigyelni.

• Hogyan készül egy előadásra?
• Mindig van bennem egy indulási feszültség,
ami fontos. Azt mondta Mérei Ferenc, az én
mesterem: „Ha egyszer már hiányzik belőled ez

a feszültség, akkor hagyd abba.” Igaza volt,
mert ez az, ami inspirál. Ott állnak az emberek
várnak valamit, én meg a szívem tenném ki leg-
szívesebben. Hosszú előadásokat tartok, sok-
szor nehéz befejeznem.

• Könyvek, szakmai munkák sora jegyzi az
Ön nevét, amelyek előadásaihoz hasonló-
an szintén népszerűek. Tervezi-e újabb kö-
tet kiadását?
• Igen, mostanában nem értem rá, hogy dol-
gozzak egy újabb könyvön, de várhatóan kará-
csonyra befejezem. Ez azokat a művészeti, mű-
vészetpszichológiai munkáimat rendezi össze,
amiket sok éven át, nagy gonddal dolgoztam
ki. A testszimbolikáról is szól: például ha meg-
betegszik valamely szervünk, ahhoz milyen fajta
képzetek és milyen fantasztikus jelentés hold-
udvar csatlakozik. Három részből áll a majd a
könyvem: testünk szimbólumai, a hozzájuk tar-
tozó fejezetek és a harmadik rész pedig a ké-
pek, a média hatását dolgozza fel.

M. B. – M. Z.

gy A pszichológiA missziójA
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Huszonharmadik alkalommal rendezte meg
a Bocskai Napok rendezvénysorozatot Nyárád-
szereda önkormányzata, amelyre idén is meg-
hívást kaptak az erdélyi város magyarországi
testvértelepülései. Szerencs Város Önkormány-
zatát dr. Egeli Zsolt alpolgármester képviselte,
a delegáció tagja volt Ringer István tárogatós
és a Szerencsi Hírek munkatársa.

“Áldott legyen emlékezet”. A Művelődési
Otthonban ezzel a címmel adtak műsort az ese-
ménysor nyitányaként a helyi Bocskai István Lí-
ceum diákjai, majd Szucher Ervin: Toronyba zárt
anyanyelvünk című riportkötetének bemutató-
ján vehettek részt a meghívottak. Az író több
mint tíz éve járja a szórványvidéket, riportokban
foglalva össze tapasztalatait, melyek most már
könyv formájában is olvashatók. Ugyancsak a
délelőtt programja volt a Dávid Júlia, nyárád-
szeredai származású festőművész alkotásaiból
összeállított kiállítás megnyitója. A festménye-
ket Ringer István szerencsi tárogatós muzsikája
kíséretében tekintették meg az érdeklődők.

Az eseménysorozat a helyi képviselő-testület
ünnepi ülésével folytatódott, amelynek kereté-
ben Tóth Sándor polgármester átadta az önkor-
mányzat által alapított Bocskai-díjat az idén 96
esztendős Jakab Tamásnak, aki munkásságával
nagyban hozzájárult Nyárádszereda fejlődésé-
hez. Az ünnepi tanácskozás vendégei voltak a
magyarországi testvérvárosok delegációi.
Aszód, Hajdúdorog, Mór, Örkény, Simontornya
mellett városunk képviseletében dr. Egeli Zsolt
adta át Szerencs Város Önkormányzatának üd-

vözletét és ajándékát, a Zempléni Múzeum
gyűjteményéből származó, második világhábo-
rú előtti, Nyárádszeredából címzett, 12 képes-
lapból készített albumot. – Bocskai apánk jó-
voltából immár 400 éve szereplünk együtt a
történelem lapjain, és tizenegy esztendeje test-
vérvárosok is vagyunk – fogalmazott Szerencs
alpolgármestere, aki szerint ez a kapcsolat to-
vább fejlődhet a jövőben annak köszönhetően,
hogy sikeres volt az a mintegy 150 ezer euró
összköltségű uniós pályázat, amelyben a lu-
xemburgi Hesperange, a németországi Malchin
és Szerencs mellett immár Nyárádszereda is
részt vesz a jövőben. A korábban három tele-

pülés között sikerrel működő Europart program-
ban ezentúl a székelyföldi város fiataljai is ellá-
togatnak egymás országaiban rendezett kultu-
rális találkozókra. – Az Europart elsődleges cél-
ja, hogy a fiatalok megismerjék egymást – tette
hozzá dr. Egeli Zsolt, s reményét fejezte ki, hogy
ezáltal Nyárádszereda önkormányzata is meg-
erősödik a fejlesztésbe vetett hitében.

Az esti órákban a méltán híres Bekecs Nép-
táncegyüttes fergeteges műsorát, majd a Ma-
ros Művészegyüttes, “Itt a farsang áll a bál” cí-
mű humoros műsorát láthatta a közönség a he-
lyi Művelődési Otthonban.

Vasárnap délelőtt tárogatózene hívogatta a
helyieket és a magyarországi meghívottakat a
református templomban megtartott istentisz-
teletre, ahol a Székely Endre lelkipásztor igehir-
detése után a Bocskai Dalkör adott ünnepi mű-
sort. A folytatásban a templom előtti téren,
Bocskai István szobránál a helyi és megyei elöl-
járók mellett a testvérvárosok delegációi he-
lyeztek el koszorút abból az alkalomból, hogy a
magyar államférfit 1605. február 21-én itt vá-
lasztották meg Erdély fejedelmévé. Suba Gyön-
gyi, a nyárádszeredai Művelődési Otthon igaz-
gatója mutatta be a nagyszámú résztvevőnek
a Szerencsről érkezett Ringer Istvánt, akit a Bor-
sod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés 2015-
ben alkotói-díjban részesített, 2014-ben Sze-
rencs Város Közszolgálatáért kapott elismerést.
A koszorúzás végén a résztvevők az ő tároga-
tómuzsikája kíséretében énekelték a székely
himnuszt.

M. Z.

Háromfős delegáció utazott február 18-án az erdélyi Nyárádszeredába. Szerencs Város Önkormányzata meghívást kapott
a Bocskai István erdélyi fejedelemmé választásának 411. évfordulója tiszteletére rendezett emlékünnepségre. A székely-
földi településen megrendezett eseményen dr. Egeli Zsolt, Szerencs alpolgármestere bejelentette, hogy a mintegy 150
ezer eurós összköltségű, sikeres uniós pályázat eredményeként, a luxemburgi Hesperange, a németországi Malchin és
Szerencs mellett immár Nyárádszereda fiataljai is részt vehetnek az Europart program közös kulturális fesztiváljain.

bocskAi ünnep nyárádszeredán

Nyárádszereda főterén Ringer István tárogatózenéje hívogatta az ünneplőket.

Dr. Egeli Zsolt (jobbra) adta át városunk ajándékát Tóth Sándor nyárádszeredai polgármesternek.
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Lassan vége a böjtidőnek, a
húsvéti ünnepek alatt ismét
előtérbe kerülnek az ünnepi,
nehezebb ételek, és hajlamosak

vagyunk emésztőrendszerünket
túlterhelni. Régi sztereotípia, hogy a

zsíros, fűszeres magyar konyha rendkívül egész-
ségtelen, célszerű tartózkodnunk tőle. El kell
azonban mondanunk, hogy a főként bécsi ven-
déglősök által kitalált, „magyarosnak” mondott
ételeknek vajmi kevés közük van a régi magyar
konyhához. Ősi ételeink és fűszereink, mint ál-
talában a pusztai népek konyhája, mértéklete-
sek, táplálóak, mai szemmel is egészségesek.
Ami egyértelműen egészségtelen, az a Mikszáth
és Móricz által oly sokszor tollhegyre tűzött dor-
bézolásig mértéktelen étkezés. A fűszerek pedig
okosan, mértékletesen használva nemcsak,
hogy nem károsítják egészségünket, de legtöbb-
jük gyógyhatású is. Ismerjük meg ezt az oldalu-
kat, és ételeinkben, vagy gyógyteaként is hasz-
náljuk bátran őket! Lássunk néhány példát erre! 

A tárkony levesek nélkülözhetetlen kelléke,
kedvező hatással van az emésztésre, fokozza az
epetermelést. Teája étvágyjavító, élénkítő hatá-
sú, segít a kimerültség leküzdésében. A mustár
konyhai felhasználása közismert, azt viszont ke-
vesen tudják, hogy magja közvetlenül fogyasztva
puffadásgátló, enyhe hashajtó, reumaellenes ha-
tású. Az oregánó, magyarul vadmajoranna az
olasz konyha kedvelt fűszere, de nálunk is meg-
honosodott. Nemcsak a pizzához nélkülözhetet-
len, de komoly baktériumölő, influenzaellenes,
légúttisztító, köhögéscsillapító hatással is rendel-
kezik. A magyar nép sokszor megénekelt kedves
növénye a rozmaring sültekhez, pácokhoz hasz-
nálható, de gyulladáscsökkentő, idegerősítő, vér-
nyomásemelő is, külsőleg fájdalomcsillapító kré-
mek nélkülözhetetlen alkotórésze. A lestyán az

erdélyi konyha alapfűszere, a sokak által kedvelt
csorba fontos alkotórésze. Teáját a népi gyógyá-
szat emésztési zavarok esetén ajánlja. A petre-
zselyem gyógyhatása oly sokrétű, hogy nem ma-
radhat ki a sorból. Vízhajtó, allergiaellenes, vér-
nyomáscsökkentő hatása van, de serkenti a te-
jelválasztást, valamint ösztrogéntartalmánál fog-
va a női nemi vágy serkentésére is ajánlják. Az
ánizs sok sütemény és cukrásztermék, likőr íze-
sítője, emellett fontos gyógynövény. Jó hatással
van az emésztőrendszerre, tisztítja a vért, erősíti
az idegeket, használható epebántalmak esetén
is. Jó íze, valamint szélhajtó és köptető hatása
miatt a gyermekgyógyászat nélkülözhetetlen
szere. Ősi fűszernövé-
nyünk a manapság
kissé elfeledett borsi-
kafű, amely a konyhá-
ban káposzta-és bur-
gonyafélék, savanyú-
ságok ízesítője, emel-
lett gyomornyugtató,
étvágyjavító, gyomor-
rontást enyhítő hatású
is. A kapor a Kárpát-

medencétől Ázsiáig sokfelé ismert. Gyógyhatásai
közül legfontosabb a vércukorszint csökkentése,
emellett koleszterincsökkentő, magas káliumtar-
talmú és jelentős rostforrás is. Sokáig sorolhat-
nánk még a példákat, de a terjedelem véges,
ezért kívánok mindenkinek mértékletes, panasz-
mentes, kellemes Húsvétot, és ne feledjék, a fű-
ben, fában nemcsak orvosság, de jó ízek is la-
koznak, használjuk bátran őket!

Vitelki László, Szerencsi Gyógynövénybolt

Legutóbbi játékunk
helyes megfejtése: mári-

atövis. A helyes választ beküldők közül Fe-
kete Ferencné, 3900 Szerencs, Lipták J. út
12. szám alatti olvasónk a Szerencs, Rákóczi
út 104. szám alatt található Szerencsi Gyógy-
növénybolt ajándékcsomagját nyerte. A nye-
reményről szóló utalvány átvehető a Szeren-
csi Hírek szerkesztőségében. Új kérdésünk: Mi
a magyar nép sokszor megénekelt kedves nö-
vénye? Megfejtéseiket legkésőbb 2016. április
1-jéig, postai borítékban, vagy levelezőlapon
juttassák el szerkesztőségünk címére (3900
Szerencs, Kossuth tér 1.), vagy a Népház be-
járatánál elhelyezett postaládánkba. A borí-
tékra kérjük írják rá: Egészségünkért.

játék

egészségünkért

játék
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gyógyító fűszereink

megújult
honlApunk!

Tisztelt Olvasóink! 
Március 15-én elindult 

a Szerencsi Hírek és a Szerencsi Városi Televízió
új, közös internetes oldala. 

Naponta friss hírekkel, közérdekű információkkal,
programajánlókkal várjuk mindazokat, 

akik elsőként szeretnének értesülni 
a városban történő 

legfontosabb eseményekről. 

www.szerencsihirek.hu

Március 21. 19 óra: Elégedetten az élettel – vágyak, célok, küzdelmek
címmel tart előadást Pál Feri Atya 2016. március 21-én 19 órától a sze-
rencsi Rákóczi-várban. Belépőjegyek elővételben kaphatók a Galéria Ká-
vézóban, a városi könyvtárban és a hotel recepcióján.

Március 22. 16 óra: Húsvéti hangverseny. Az idei Húsvéti hangver-
seny helyszíne a szerencsi görög katolikus templom. A hagyományos
programon fellépnek a település dalos közösségei.

progrAmAjánló

Szántó J. Endre Egyesített Szociális és Egészségügyi
Intézet

3900 Szerencs, Bekecsi út 10.
Laboratórium

Vérvételi idő: munkanapokon 7–10 óra között.
Leletkiadás: másnap 7–15 óra között.
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A tiszaladányi lányok és fiúk megrendítő drá-
máját feldolgozó gulág-oratóriumot dr. Korondi
Klára ajánlotta a közönség figyelmébe, majd
Nyiri Tibor alpolgármester emlékeztetett arra a
szörnyűségre, ami 1945 januárjában történt a
környék településein. – Szerencs gyűjtőközpont
volt, ahol közel négyezer embert szedtek össze,
bevagonírozták és a Donyeck-medencébe vitték
őket. Nagyon sokan nem jöhettek már haza, de
akik visszajöttek, negyven évig nem beszélhet-
tek arról, ami ott történt. Kötelességünk, hogy
eljöjjünk és megemlékezzünk minden évben er-
ről – fogalmazott Nyiri Tibor, aki köszönetet
mondott mindazoknak, akik megértették az
üzenetet, hiszen az emlékezéssel tiszteleghe-
tünk azok előtt, akik a vérükkel, szenvedésükkel
tették lehetővé számunkra azt, hogy bekövet-
kezzen a rendszerváltás.

A Tiszaladányi Jeremiád című művet Debrec-
zeni Tibor állította színpadra. A szerző szerint a
dokumentum-oratórium forgatókönyve már
1990-ben megszületett. Az előadás előtt tartott
bevezetőjében a drámapedagógus, író elmond-
ta, maga is érintett a témában: a kárpátaljai Vári

településről sokadmagával együtt a nagybátyját
is elvitték a gulágra, de ő nem jöhetett haza. A
közelmúltban egy középiskola diákjainak adták
elő a műsort. Debreczeni Tibor a fiataloknak a
következő gondolatokkal ajánlotta figyelmébe
az oratóriumot: egy pillanatra hunyják be a sze-
müket és képzeljék magukat azoknak a 16-18
éveseknek a helyébe, akiket akkoriban összete-
reltek, behajtottak Szerencsre, majd marhavago-
nokban szállították őket egy ismeretlen helyre.
Hogy érezték volna magukat akkor, abban a
helyzetben? Azt is gondolják meg, hogy erről a
vidékről és egész Magyarországról csak a német

nemzetiségűeket és a magyarokat hurcolták el.
Mi ez, ha nem holokauszt?

Debreczeni Tibor, a József Attila-díjas költő,
Dobozi Eszter: „Csak a napnyugtát níztük” című
könyve alapján, valamint egyéb kiegészítő anya-
gok – Jeremiás próféta könyve, zsoltárok és re-
formátus dicséretek, Dsida Jenő: Psalmus Hunga-
ricus – felhasználásával állította színpadra a Ti-
szaladányi Jeremiád című művet, ami a község-
ből elhurcolt tizenéves lányok és fiúk kálváriáját
idézi elénk. Az előadás szereplői Debreczeni Tibor
egykori tanítványai, ma már az ország különböző
részein dolgozó pedagógusok. M. Z.

Bocskai István Katolikus Gimnáziumban a di-
ákok és pedagógusok szavalatok, énekek és
hangszeres játék kíséretében idézték a 20. szá-
zadi magyar történelem vészkorszakának drá-
mai pillanatait. – Nem az erőltetett elfojtás és
a szándékos felejtés, hanem éppen az emléke-
zés az, ami felszabadít. Élhetővé teszi az életet
– fogalmazott Magda Gábor pedagógus, aki
szerint a múlt sötét árnyait azért kell újra és újra
felidéznünk, hogy ne uralja félelem a jelent.
Hozzátette: a tegnapot ismernünk kell ahhoz,
hogy megértsük a mát. A megemlékezés után
a Rákóczi út és a Posta utca kereszteződésében
lévő emléktáblánál Nyiri Tibor úgy fogalmazott:

célunk volt, hogy felelevenítsük az emlékeket,
valamint hogy az áldozatokat példaként állítsuk
az ifjúság felé. Ez a mai nap azt üzeni nekünk,
hogy nem mindig úgy kell cselekedni, mi lesz

tetteink azonnali eredménye. Gyakran olyankor
is vállalnunk kell a harcot, amikor nem látjuk a
végét – hangsúlyozta az alpolgármester.

R. P.

– Célunk, hogy felelevenítsük az emlé-
keket, valamint hogy az áldozatokat
példaként állítsuk az ifjúság felé – fo-
galmazott Nyiri Tibor alpolgármester,
a kommunista diktatúra áldozatainak
tiszteletére rendezett szerencsi meg-
emlékezésen.

A kommunizmus áldozAtAinAk
emléknApjA

tiszAlAdányi jeremiád
A Károli Gáspár Református Egyetem
Nagykőrösi Főiskolai Kara Karácsony
Sándor Színpada előadásában láthatta
a közönség a Tiszaladányi jeremiád cí-
mű színdarabot február 27-én a szeren-
csi Turisztikai Központban.

Balról: Visi Ferenc, Nyiri Tibor, dr. Korondi Klára és dr. Egeli Zsolt is koszorút helyeztek el.
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INGATLANINGATLAN
Eladó Szerencsen a Bethlen G. utcá-
ban 508 m2 telken 70 m2 alapterületű,
gázfűtéses, komfortos lakóház mel-
léképülettel. Beköltözhető, de felújí-
tásra szorul. Irányár: 2 MFt. Érd.:
70/527-2029. (5-6-7)
Szerencs, Kossuth úton kétszobás,
felújított társasházi lakás eladó. Érd.:
20/966-9748. (5-6-7)
Szerencs központjában, mégis csen-
des és nyugodt környezetben egy
modern, 140 m2-es hasznos alapterü-
letű, mediterrán típusú ház, valamint
ugyanitt 600 m2-es külön bejáratú
építési telek eladó. Érd.: 20/348-9548.
(5-6-7-8)
Eladó egy 51 m2-es, 2 szobás föld-
szinti felújított panellakás. Műanyag
ajtó + ablakok, gázfűtés, klíma, belül-
ről leszigetelt szobák. Érd.: 20/542-
0861. (5-6-7-8)
Szerencs központi részén, téglaépí-
tésű társasházban, 1 emeleti 2+fél
szobás felújított lakás eladó. Érd.:
70/341-8474. (5)
Szerencsen a Kazinczy u. 10. szám
alatt összkomfortos 1 szoba, konyha,
fürdőszobás, kertes ház kiadó. Érd.:
31/318-1813. (5)
Lakás eladó Szerencs központjában

46 m2, CSOK igénybe vehető. Érd.:
47/363-097. (5)
Legyesbénye, Fő út 118. szám alatt,
családi ház eladó (3 szoba, összkom-
fort). Érd.: 30/252-7345. (5)
Szerencsen a Bényei út 4/A szám
alatt szintes családi ház eladó (Halász
sütöde előtt). Érd.: 70/681-7775. (5-6)
Szerencs csendes környékén a bel-
városhoz közel, eladó egy folyamato-
san rendben tartott, felújított 2 szoba
+ nappalis családi ház. Érd.: 20/295-
8832. (5-6-7-8-9-10)

VEGYESVEGYES
Szőnyeg (összekötő), 1,65×0,55 m
méretű, eladó. Erdélyből hozott gyap-
jú szőttes, nyers színű középbarna
mintázattal. Kifogástalan állapotban,
frissen tisztítva. Faliszőnyegként is
használható. Irányár: 7 000 Ft. Érd.:
47/200-025. (5)
Szőnyeg (közép), 2,70×1,90 m mére-
tű eladó. Erdélyből hozott gyapjú
szőttes, nyers színű középbarna csí-
kokkal. Kifogástalan állapotban, fris-
sen tisztítva. Irányár: 19 000 Ft. Érd.:
47/200-025. (5)
Cserge gyapjú ágytakaró eladó. Er-
délyből hozott nyers színű, rojtos
2×1,55 m méretű. Kifogástalan álla-
potban, frissen tisztítva. Irányár: 
19 000 Ft. Érd.: 47/200-025. (5)
Eladó PB gázpalack 11,5 kg, kutyaház
60×80×80 cm. Érd.: 30/961-9302. (5-
6)

LakosságiLakossági

apróhirdetés

HIRDETÉS
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Dr. Egeli Zsolt megnyitójában elmondta, hogy a kilencedik alkalommal
megrendezett esemény is bizonyítja, hogy Szerencsen immár hagyomá-
nya van a táncnak, a mozgás örömének és kultúrájának. Az alpolgár-

mester a városvezetés nevében mondott köszönetet mindazok munká-
jáért, akik fáradságot nem ismerve dolgoztak a rendezvény sikeréért és
azt kívánta: ez a kilencedik alkalommal megrendezett est, legyen a tánc
örömünnepe, bemutatkozási lehetőség a gyerekeknek. Kovács Annamá-
ria is megerősítette, hogy az előadást hosszas készülés előzte meg. Tán-
cosai már az elmúlt év szeptemberétől gyakoroltak, ami azért is fontos,
mert hamarosan kezdődik a versenyszezon, ahol a tanult koreográfiákkal
lépnek színpadra a fiatalok. 

Az Örök mozgásban táncesten 110 tehetség lépett fel. A közönség hip-
hop, disco, jazz, modern, show, mazsorett és latin táncokat is láthatott.

M. B.

Változatos táncokkal és lenyűgöző koreográfiákkal várták az
érdeklődőket február 27-én a Kulcsár Anita Sportcsarnokba a
IX. Örök mozgásban táncest fellépői.

kilencedszer is örök mozgásbAn
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A hazai labdarúgás utánpótlás-nevelését szol-
gálja a 2011-ben újraindított Bozsik-program.

A Szerencs VSE színeiben jelenleg hét, kilenc,
tizenegy és 13 éves korosztályú gyermekek vesz-
nek részt a Magyar Labdarúgó Szövetség által
is támogatott programban. Tóth István szerint a
rendszeres edzések, versenyeztetés nagyban
hozzájárul a gyermekek fejlődéséhez. 

Tóth István szerint a legfontosabb, hogy olyan
játékosokat neveljenek, akik később az ifi és a
fellnőttcsapatot is tudják majd erősíteni. A tava-
szi edzések márciusban kezdődnek a Tatay Zol-
tán Ifjúsági Sporttelepen, ahol továbbra is várják
a foci iránt érdeklődő gyermekeket. M. Z.

A futball mai is az egyik legnépszerűbb
sport az ifjúság körében. Folyamatosan
érkeznek a labdajátékot kedvelő gyer-
mekek Szerencs Város Sportegyesületé-
hez, ahol többek között a felnőtt együt-
tes trénere, Tóth István foglalkozik a jö-
vő reménységeivel.

lAbdArúgás kicsiknek és nAgyoknAk

A 2015–2016-os NB II-es asztalitenisz-bajnokság február 20-i fordulójában Ózdra látogatott
a Szerencs VSE együttese. A találkozón a tabella negyedik helyén álló házigazdák ellen bravúros
9–9-es döntetlent ért el csapatunk. Ezzel az újabb idegenbeli döntetlennel tovább folytatódik
a szerencsiek tavaszi veretlenségi sorozata. Csorba István edző tájékoztatása szerint a csapat
játékosai valamennyien kiegyensúlyozott, jó teljesítményt nyújtottak, egységesen működtek,
mivel mindannyian 2-2 megnyert mérkőzéssel vették ki részüket az értékes döntetlenből.

Hazai pályán fogadta a DVTK II. asztalitenisz-csapatát a Szerencs VSE. A február 27-ei mér-
kőzésen a szerencsi gárda egyik állandó játékosa, Köllő András sérülése miatt nem állhatott a
csapat rendelkezésére, így a mieink tartalékosan tudtak kiállni. Csorba István edző tájékoztatása
szerint a vendégcsapat élt ezzel a váratlan lehetőséggel, és már az egyéni mérkőzések előtt 2-
0-s vezetésre tett szert. Ezt a hátrányt az SZVSE a soron következő egyéni mérkőzéseken nem
tudta kompenzálni, a DVTK végül 11-7 arányú győzelmet aratott. A vereség ellenére a szerencsiek
15 ponttal továbbra is a tabella negyedik helyét foglalják el a DVTK II. előtt. A hazaiak legjobb-
jának – három egyéni győzelmével – ezúttal Bodnár József bizonyult. Szerencs VSE – DVTK II.:
7-11. Egyéni eredmények: Bodnár József (3 győzelem), Korály Tibor (2 győzelem), Stadler Tamás
(1 győzelem), Török Gábor (1 győzelem). Páros eredmények: Bodnár–Korály (vereség), Stadler–
Török (vereség).

Győzelmet ért el legutóbbi bajnoki találkozó-
ján a Szerencs VSE NB II-es kosárlabda-csapata.
Együttesünk március 4-én a Nyíregyházán ven-
dégeskedett, ahol a mieink nagy küzdelemben
65-74 arányban nyerték meg a mérkőzést. Az
NB II keleti csoportjának tizenkilencedik fordu-
lója után a szerencsi együttes a tabella nyolca-
dik helyéről várja a folytatást.

továbbrA is veretlen A szerencs vse

A nyolcAdik 
helyen

20160318_2_Layout 1  2016.03.16.  8:34  Page 17



VÍZSZINTES: 1. A megfejtés első része. 11. Inci-
dens. 12. „A” városunk csokoládégyárának mostani
neve! 13. Tévécsatorna. 14. Szicíliai vulkán neve. 15. …
ikán: az egyházi állam. 16. Személyes névmás. 17. Félig
Trieszti! 18. Vas megyei településen lakik. 19. Búzadara.
20. …festék: vízfesték. 21.Mozgékony, fürge. 23. Bim
- …: szól a harang. 24. Ábrahám városa. 26. Egyik ég-
táj rövidítése. 27. S a többi rövidítése. 28. Ilona becé-
zett formája. 30. Nestea fele! 32. Ultra közepe nélkül!
33. Berzék szélei nélkül! 34. „A” rossz minőségű, direkt
termő borszőlőfajta! 35. Igazgató röviden. 37. …nia:
bazsarózsa. 38. Szintező fele! 39. …nia: gúny. 40. Rob-
banóanyag. 42. Menekülésszerűen fut. 

FÜGGŐLEGES: 1. Bekerített telek. 2. Éjszaka előtti
napszak. 3. Talál. 4. Litvánia autójele. 5. Daewoo au-
tómodell. 6. Étkezne. 7. Tenger; angolul. 8. A hidrogén
és kén vegyjele. 9. Az autópálya használatáért fizetett
díj is ez. 10. Öhöm. 14. Török tésztaleves neve. 17. Há-
rom; latinul. 18. Olimpiai bajnok labdarúgó, edző, me-
nedzser, szövetségi kapitány is volt (Imre). 19. Kettős
betű. 20. Angolszász térfogatmérték. 21. A megfej-
tés második, befejező része. 22. Szülők közvetlen
leszármazottja, nem felnőtt személy. 25. Indonézia au-
tójele. 29. A nátrium vegyjele. 31. Nagyobb térben
egyenletesen eloszló. 32. …rius: a Szentháromság ta-
nát elvető protestáns egyház. 34. Vissza: vérteshal
(Huso huso). 35. Ázsiai ország. 36. Szurkolók öröme,
labda a hálóban! 38. Orrán keresztül hirtelen belehel.
39 Folyó Európában. 41. Aranykorona rövidítése. 42.
Kifut azonos hangzású betűi.

A 2016. február 26-i rejtvényünk helyes megfejtése: A szerencsi Rákóczi-vár. A helyes
megfejtést beküldők közül Takács Sándor 3900 Szerencs, Alsópincesor 6/A. szám
alatti olvasónk 2 főre szóló belépőjegyet nyert a Szerencsi Fürdő és Wellnessházba. A
nyeremény átvehető a Szerencsi Hírek szerkesztőségében. A március február 18-i helyes
megfejtést legkésőbb 2016. április 1-éig postai borítékban, vagy levelezőlapon juttassák
el szerkesztőségünk címére (3900 Szerencs, Kossuth tér 1.), vagy a Népház bejáratánál
elhelyezett postaládánkba. A borítékra kérjük, írják rá: Keresztrejtvény.

kos: iii. 21. – iv. 20.
Ha nem igazán teljesülnek vágyai, ak-

kor rá kell jönnie: Ön túl türelmetlen. A szeren-
cse csak akkor kíséri a terveit, ha mindent ala-
posan előkészít. Az elkövetkező napokban a
munka, a karrier építése kerül középpontba.

bika: iv. 21. – v. 20.
A tárgyak birtoklása nem okoz lelki

megnyugvást az Ön számára. Rég nem
látott kedvesével is találkozhat a napokban, de
gondoljon arra is, hogy a múló idő sok mindent
megszépített.

ikrek: v. 21. – vi. 21. 
A csalódások és félreértések idősza-

ka következik és minden probléma for-
rása az lehet, hogy Ön többet vár valakitől,
mint amit ő adni képes. Munkájában nem az
erkölcsi elismerésre, inkább magasabb juttatás-
ra vágyjon.

rák: vi. 22. – vii. 22.
Foglalkozzon többet párjával, például

egy utazás is sokat segíthet kapcsolatá-
nak. Most úgy érezheti, hogy minden helyzetből
rosszul keveredik ki, de a hibát inkább saját tü-
relmetlenségében keresse. Tegyen pontot minél
gyorsabban az elintézendő ügyeire!

oroszlán: vii. 23. – viii. 23.
Néhány napra vonuljon el a világtól és

töltődjön fel. Kitűnő ez az időszak a tanulásra
is. Anyagi helyzetében kedvező fordulat várha-
tó. Utazásai azonban most meglepően sok
bosszúságot tartogatnak.

szűz: viii. 24. – iX. 23. 
Terveit most hirtelen jött megbízások

borítják fel. Ha egyedül nem boldogul a
sokasodó feladatokkal, akkor fordítson nagyobb
figyelmet kapcsolatainak bővítésére. Egy szeren-
csés véletlen megoldást kínálhat a gondokra.

mérleg: iX. 24. – X. 23. 
Ha ki szeretné engesztelni kedvesét,

alkalmas napok következnek. Inkább a
munkájában megszabott határidőkkel gyűlik
meg a baja. Ha mégsem sürgetik a határidők,
akkor a most következő néhány napot érdemes
lenne pihenéssel tölteni.

skorpió: X. 23. – Xi. 22.
Ha a hiúságára hallgat, olyan kapcso-

latba bonyolódik, amit később megbán-
hat. Ha korábban is foglalkoztatta a gondolat,
hogy új területen próbálja ki magát, akkor elér-
kezett az alkalom. Az ambíciójától függ, hogy
milyen mélyre merészkedik az új ismeretlenben.

nyilas: Xi. 23. – Xii. 21.
Ön most tele van tenni akarással. A

következő időszakban nem annyira a romanti-
ka, inkább az ösztönök kerekednek felül életé -
ben. Inkább az otthoni ügyek, vagy ingatlannal
kapcsolatos tervei kerülnek előtérbe.

bak: Xii. 22. – i. 20.
Kellemetlennek tűnő viselkedésével

riasztja el a barátait. Nem érdemes
most nagyobb munkába kezdenie, és ne eről-
tesse az akaratát a környezetére. Kompromisz-
szumkészséggel megmentheti a kapcsolatait.

vízöntő: i. 21. – ii.19.
A negatív energiák rossz irányba te-

relik a gondolatait. Vonuljon vissza egy
kicsit, hogy saját magával tisztázhassa az érzé-
seit. Ezúttal inkább a megérzései, a hirtelen öt-
letek hoznak sikert és elismerést, ha nem, akkor
dobja be idő előtt a törülközőt.

halak: ii. 20. – iii. 20.
Ön most könnyen megbántódik és

igazságtalanul bánt meg másokat. A
barátai mindent megtesznek, hogy sikerüljön
megtalálnia a boldogságot, de az igazi az, ha
ön veszi kézbe sorsa alakulását. Előnyös fordu-
lattal végződhet egy régóta húzódó peres ügye.

horoszkóp március 18. – április 8.

SZERENCSI hírekhírek SZABADIDŐ18

keresztrejtvény
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