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KEZDŐDIK AZ UTAK

KÁTYÚZÁSA
A Magyar Közút Zrt. márci-
usban megkezdte a  burko-
lathibák ideiglenes javítá-
sát Szerencsen. Az utak ká-
tyúzása áprilisban folytató-
dik.
(Cikkünk a 3. oldalon.)

FOLYTATÓDIK 
A SIMAI TÁBOR
FELÚJÍTÁSA

Az önkormányzat tovább foly-
tatja a tábor megmentését.
Újabb pályázati forrásból, a
hat bungaló rekonstrukciójá-
val idén teljes egészében
megújulnak az épületek. 
(Cikkünk az 5. oldalon.)
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az emberi életnek
feltétel nélkül

Van értelme

Nem a hírnév, vagy a
siker tesz minket
boldoggá, inkább
az, ha életünk való-
ban gyümölcsöző.
Ehhez hasonló gondo-
latokat hallhattak a sze-
rencsiek március 21-én Pál Feri atya elő-
adásán. A Szerencsi Művelődési Központ
újabb nagysikerű programjára közel négy-
száz érdeklődő látogatott el a Bocskai Ist-
ván Katolikus Gimnáziumba. 
Az „Elégedetten az élettel – vágyak, célok, küz-
delmek” című rendezvényen a katolikus pap
közvetlen hangnemű, humoros előadás kereté-
ben beszélt többek között boldogságról, az élet
igazi értelméről. A közel másfél órás program
végén Koncz Ferenc polgármester szerencsi
csokoládéval köszönte meg neves mentálhigié-
nés szakember gondolatait.

A Rákóczi út és Ságvári utca kereszteződésé-
ben álló, II. Rákóczi Ferenc szobornál emlékez-
tek a szerencsiek március 30-án Magyarország

vezérlő fejedelmére. Koncz Ferenc beszédében
arra emlékeztetett, hogy elődeink tettei kellő
alapot adnak ahhoz, hogy ma is büszkén emlé-
kezzünk rájuk. – Azt kívánom mindenkinek,
ahogy nagyjaink sokszor magukat is föláldozták
a haza oltárán, ránk is úgy emlékezzen majd az
utókor, hogy győzelmeink is voltak. A világ
most sem egyszerűbb, mint azokban az idők-
ben volt, ma is vannak mindennapi csaták és
olyan feladatok, melyeket nekünk el kell elvé-
gezni ahhoz, hogy a gyermekeinknek biztos jö-
vőt biztosítsunk itt a Kárpát-medencében – fo-
galmazott a városvezető. 

A folytatásban Kazsik Marianna szavalta el
Petőfi Sándor: Rákóczi című költeményét, majd
Zöldiné Eperjesi Ildikó idézte a fejedelem élet-
ének legfontosabb pillanatait. A megemlékezés
végén a jelenlévők koszorút helyeztek el II. Rá-
kóczi Ferenc szerencsi szobránál. 

II. Rákóczi Ferenc születésének 340. év-
fordulója alkalmából rendeznek meg-
emlékezést és koszorúzást Szerencsen.
Koncz Ferenc polgármester beszédében
azt kívánta a mai kor emberének: ahogy
nagyjainkra, ránk is oly büszkén emlé-
kezzen majd az utókor.

emlékezés a Vezérlő
fejedelemre

A Szerencsi Hírek olvasója hívta fel a figyel-
münket arra, hogy március 11-én délután egy
arra járó kamion a Kassa út és Csalogány út
sarkán megrongálta a vízelvezető árok mellett
található fakorlátot. Információink szerint 
a nyerges vontató a benzinkutak felől érkezett
a lakó-pihenő övezetben a belváros irányába,
szabálytalanul. A szemtanú szerint a szűk for-
duló miatt a szerelvény tolatni is kényszerült,
majd miután nekiment a korlátnak, tovább haj-
tott.

megrongált fakorlát A napokban újabb illegálisan lerakott sze-
métkupacra hívták fel szerkesztőségünk fi-
gyelmét. A 2-3 hetes, láthatóan háztartási
hulladékot, a – háttérben is látható – rekul-
tivált szeméttelep közelében találtuk.

Szerencs Város Önkormányzata az idei
közmunkaprogram keretében ugyan támo-
gatást nyert az illegális hulladéklerakók fel-
számolására, de hosszútávon ez nem jelent
megoldást. Előrelépés csak akkor várható, ha
a lakosság szemléletében is bekövetkezik a
változás és nem találkozunk a jövőben ha-
sonló, környezetrongáló esettel.

Vigyázzunk
a természetre



Az állami kezelésű belterületi utak ideiglenes
kátyúzásával megkezdődött a tavaszi útjavítás
Szerencsen. A Magyar Közút Nonprofit Zrt. Bor-
sod-Abaúj-Zemplén Megyei Igazgatóságának

dolgozói március 22-én a
Bekecsi és Rákóczi úton

végezték el a kisebb hi-
bák helyreállítását.

Peiker Tamás, a
Magyar Közút Nonpro-

fit Zrt. B.-A.-Z. Megyei
Iazgatóságának osztályve-

zetője (fotónkon) lapunknak elmondta: a megye

területén összesen 3,9 milliárd forint értékben
történnek idén útfelújítások, ez kb. 37 km utat,
főként főútvonalakat érint a térségben. – Ez
egy hazai forrásból megvalósuló komplex útfel-
újítási program lesz és ezen belül Szerencset, il-
letve a 37-es főutat 6 szakasz fogja érinteni 
– fogalmazott az osztályvezető. Az állami cég
kezelésében lévő szerencsi Rákóczi és Bekecsi
utak, az Ondi út, valamint a Nagyvárad és Po-
zsonyi utak felújítása tehát várhatóan áprilisban
megkezdődhet.

A település utcáinak jelentős része azonban
az önkormányzat kezelésében van, amelyek
karbantartásáról a Szerencsi Városgazda Non-

profit Kft. gondoskodik. A városi cég szintén út-
javításokra készül, várhatóan ők is áprilisban
kezdik a kátyúzást.

– A cég a Start Köz-
munkaprogram kereté-
ben idén is pályázott
útépítésre. A kft. az
önkormányzattal kö-
zösen aszfaltra pályá-
zott – mondta Tóth Ist-
ván ügyvezető (fotónkon).

Információink szerint az idei kátyúzási prog-
ramhoz mintegy 130 m3 aszfalt áll az önkor-
mányzati cég rendelkezésére. Ebből mintegy 
3500–4000 m2 útfelület javítására nyílik lehe-
tőség. A munkálatok a városközpontból indul-
nak a kisforgalmú utak irányába. R. P.
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Várhatóan áprilisban megkezdődik az utak nagyobb felületű kátyúzása megyénkben, így Szerencsen is. A közelmúltban
már láthattuk, hogy a Magyar Közút Zrt. munkatársai megjelentek a város belterületén, de egyelőre csak a burkolathibák
ideiglenes javítását végezték el.

Szerencs Város Önkormányzata tavaly pá-
lyázott a Tanyafejlesztési Programra, mely-
ben zártkert-fejlesztés címszó alatt 9,5 millió
forintot nyertek gyümölcsös telepítésére,
amivel a Szerencsi Városgazda Nonprofit
Kft-t bízták meg. A városi kertészet munka-
társai az Árpád-hegyen található Aranka-te-
tőn őshonos gyümölcsfákat – mandula- és
birsalmafákat – ültetnek. A város tulajdo-
nában lévő, közel három hektáros területen
az elkövetkező időszakban összesen 850
csemetét telepítenek.

Hamarosan kezdődik 
az utak kátyúzása

gyümölcsfákat telepít 
az önkormányzat
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A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal
(MVH) elnöke kitért arra, hogy Borsod-Abaúj-
Zemplén megye tekintettel jelentős mezőgaz-
daságára és az aprófalvas településszerkezetére
számíthat vidékfejlesztési forrásokra. Emlékez-
tetett, hogy a vidékfejlesztésre rendelkezésre
álló mintegy 1300-1350 milliárd forintos keretet
68-70 pályázaton hirdetik meg, amelyből 20
már megjelent. – Szinte mindegyik a megye fej-
lesztését is tudja szolgálni, részben közvetlenül
az agrárium fejlesztését, részben a települések
megújulását, szépülését tudja szolgálni – emel-
te ki dr. Gyuricza Csaba. Az információk rendel-
kezésre állnak, de az igénybe vételéhez jó pro-
jektekre, pályázatokra van szükség.

Csak a mezőgazdaság fejlesztésére a ciklus-
ban országosan 2400 milliárd forint, a vidékfej-
lesztésre pedig 1300 milliárd forint áll rendelke-
zésre. Figyelmeztetett rá, hogy ezek a források
2020-ig állnak rendelkezésre, nem tudják ké-
sőbb mi lesz. Ennek megfelelően kell felhasznál-
ni. Erről tárgyaltak a megyei közgyűlés elnöké-
vel és az Agrárkamara vezetőivel.

Török Dezső megköszönte az MVH elnöké-
nek, hogy őszintén, nyíltan beszélgettek me-
gyénk vidékfejlesztési lehetőségeiről, illetve az
Agrárkamarával kiegészülve tájékoztatták a he-
lyi viszonyokról. Ezt követően áttért a Terület-
és Településfejlesztési Operatív Programmal
(TOP) kapcsolatos változásokról. Jó hír, hogy az
irányító hatóság számára megküldött javaslatok
alapján, a március 21-ei kormányülés jóváha-
gyásával felgyorsulhat a forráslehívás. Például
felszabadították azt a 6 százalékos tartalék ke-
retet, amelyet 2019-ig kellett volna bent tartani
a rendszerben. Energetikai pályázatok terén 
2 milliárdot csoportosítottak előre.

Az eredetileg 44,6 milliárd forintos 2016. má-
sodik negyedéves felhasználás 55,5 milliárd 
forintra emelkedett, a második féléves pedig 
18-ról 19-re. 2017-ben további 14,6 milliárd forint
hívható le.

A közgyűlés elnöke elmondta, hogy szerdán
és csütörtökön újabb két TOP pályázat jelent
meg. Az egyik az önkormányzati épületek ener-
getika korszerűsítéséről (6,9 milliárd forint), 

valamint az önkormányzatok által vezérelt meg-
újuló energiaforrások kiaknázására irányuló fel-
hívás 3,7 milliárd forinttal.  A tervezett pályáza-
tok ezzel egy kivételével megjelentek, s egy to-
vábbi várható még, a helyi közösségi progra-

mok támogatására, 3,7 milliárd forinttal. – Ez
arról fog szólni, hogy az önkormányzatok meg-
mutathatják magukat egy-egy falunap, város-
nap keretén belül – magyarázta Török Dezső.

Forrás: www.baz.hu

Az új uniós ciklusban több ezer milliárd
forint áll rendelkezésre a mezőgazda-
ság és a vidék fejlesztésére. A támoga-
tás elnyeréséhez jó projektekre, pályá-
zatokra van szükség – hívta fel a figyel-
met csütörtökön, a Megyeházán tar-
tott sajtótájékoztató keretében dr. Gyu-
ricza Csaba, az MVH elnöke. Török De-
zső, a megyei közgyűlés elnöke pedig
első sorban a TOP pályázatokkal kap-
csolatos legfrissebb történésekről tájé-
koztatott.

gyorsabban jönnek a milliárdok

állásbörze 
az „európai munkáltatói napok” 

keretében

A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormány-
hivatal Foglalkoztatási Főosztálya és a Miskolci
Járási Hivatal Foglalkoztatási Osztálya az Állami
Foglalkoztatási Szolgálatok Európai Hálózatá-
nak kezdeményezésére az „Európai Munkáltatói
Napok” keretében Állásbörzét szervez 2016. áp-
rilis 12-én 9 órától az ITC Nemzetközi Kereske-
delmi Központban (Miskolc, Mindszent tér 1.).
A rendezvényt megnyitja Demeter Ervin kor-
mánymegbízott.

A program elsődleges célja, hogy biztosítsa
a munkáltatók és álláskeresők közvetlen talál-
kozását. További törekvés a munkábahelyezés
elősegítése, lehetőség biztosítása interaktív
(előzetes) állásinterjúra, próba felvételi tesztek
kitöltésére, a Kormányhivatal munkaerő-piaci
programjainak bemutatása (támogatások, kép-
zések, munkaerő-piaci szolgáltatások, stb.), az
uniós forrásból megvalósuló GINOP 5.1.1 „Út a
munkaerőpiacra” projekt támogatási lehetősé-
geinek és az EURES hálózat tevékenységének
bemutatása, segítségnyújtás az önéletrajz elké-
szítésében.

Az állásbörzére várják az álláskeresőket Mis-
kolcról, a miskolci járásból, valamint a megye
más járásaiból egyaránt. A szervezők kérik,
hogy az érdeklődők a meglévő önéletrajzaikat
vigyék magukkal. A rendezvényen várhatóan
legalább 80 munkáltató és szolgáltató lesz je-
len.

Nyolcvan munkáltató és szolgáltató
részvételével rendeznek állásbörzét
2016. április 12-én 9 órától Miskolcon, a
Mindszent tér 1. szám alatt található ITC
Nemzetközi Kereskedelmi Központban.
Az eseményre Miskolcról és a megye
más településeiről is várják az érdeklő-
dőket. A szervezők kérik, hogy a látoga-
tók az önéletrajzaikat vigyék magukkal!

ötVenkilenc gyógyszer ára csökkent
Ötvenkilenc gyógyszer ára csökkent átlagosan 13,6 százalékkal, amiből a legnagyobb

mértékben, mintegy 50 százalékkal egy reflux betegséget kezelő, úgynevezett pro-
tonpumpagátló készítmény ára mérséklődött – közölte az Emberi Erőforrások Minisz-
tériuma egészségügyért felelős államtitkársága az MTI-vel.

A legnagyobb mértékű árcsökkentések a skizofrénia és a bipoláris zavarok, valamint
az epilepszia kezelésére szolgáló készítmények körében tapasztalható, emellett több
asztma, COPD, szív- és érrendszeri betegségek kezelését elősegítő gyógyszerek ára is
csökkent – közölték. Forrás: MTI
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Az évek múlásával az egykori úttörőtábor
Szerencs Város Önkormányzata tulajdonába ke-
rült. Ekkor kapta a Simai Ifjúsági Tábor nevet.
Volt itt túrázási, sportolási lehetőség, rendeztek
nyelvi programokat, de leginkább a nyári pihe-
nések kiváló helyszíne volt a létesítmény. A kör-
nyező települések és távoli városok tanintéz-
ményei is felfedezték a csodálatos zempléni táj
adta lehetőségeket, ezért tanulmányi kirándu-
lásoknak és erdei iskoláknak is helyet adott a
létesítmény.

Számtalan diák gondol vissza a tábori élmé-
nyekre, melyek összekovácsolták a közössége-
ket. A gyerekek jobban megismerhették az év-
folyamtársaikat, hiszen együtt élték a napjaikat
a reggeli ébresztőtől az esti lefekvésig.

Szerencs alapfokú oktatási intézményei rend-
szeresen szerveztek táborokat Simára.

Az évek során egyre romlott a tábor állapota.
A létesítmény rekonstrukciójára mindaddig nem
volt lehetőség, míg a Szerencsi Városüzemelte-
tő Non-Profit Kft., nettó 32,7 millió forintot
nyert a létesítmény részleges felújítására, a fő-
épület rekonstrukciójára. Ennek köszönhetően
2015-ben megújult a főépület. Az itt kialakított
30 férőhely ugyan még nem elégíti ki teljes egé-
szében az igényeket, de az önkormányzat to-
vább folytatja a munkát.

Újabb pályázati forrásból, a hat bungaló rend-
betételével idén teljes egészében megújulnak az

épületek. A munkálatok jelenleg is tartanak.
– Tavaly december 31-én befejeződött a tá-

bor bungalóinak első üte-
mű felújítása, megtör-

tént a nyílászárók cse-
réje és az épületek szi-
getelése – mondta el
érdeklődésünkre Ta-

kács M. István (fotón-
kon). A Szerencsi Városüze-

meltető Nonprofit Kft. ügyvezetője hozzátette:
március 1-jétől megkezdték az elektromos ve-
zetékek cseréjét, a festési munkálatokat és ha-
marosan kezdődik a vizesblokkok kialakítása.

Szerencs Város Önkormányzata első ütem-
ben három bungaló felújításán dolgozik, ezeket
május végére szeretnék átadni a vendégek ré-
szére. Hamarosan a következő három épületen
folytatódnak a munkák. 

A Simai Ifjúsági Tábor és Vendégház főépü-
letében 30 férőhely áll rendelkezésre, a három
bungalóval 60 fő részére tudnak szállást bizto-
sítani egész évben.

A simai tábor iránt egyre nagyobb az érdeklő-
dés nemcsak a környék, hanem az ország min-
den részéről. A festői környezet magával ragadja
az embert. A csend, a táj szépsége kellemes ki-
kapcsolódást nyújt mindenkinek. Ideális kirándu-
lóhely közösségeknek, baráti társaságoknak, is-
kolai osztályoknak. M. B. – M. Z.

Az 1979-ben megépült Simai Ifjúsági Tábor az elmúlt közel négy évtizedben ta-
vasztól őszig várta a gyermekeket. Kezdetben a kiemelkedő teljesítményt elért
diákokat jutalmazták a nyári táborozással. Városunk lakói közül bizonyára so-
kan emlékeznek a hegyvidékre, a zászlófelvonásokra, a szünidei kalandok hely-
színére.

folytatódik a simai ifjúsági tábor
és VendégHáz felújítása

Német Emma Emí-
lia
A Bolyais diák az el-
múlt évben már részt
vett egy simai táboro-

záson. – Sokféle prog-
ramban vettünk részt,

kézműves foglalkozások,
sportvetélkedő, sportversenyek. Nagyon Jól
éreztem magam. Különféle élményekben volt
részünk, például strandolás, hegymászás.
Nagyon jól éreztem magam. Volt a táborban
trambulin is, ami nem csak nekem tetszett,
hanem mindenki másnak és nagyon örülök,

hogy elmehettem Simára.

Borai Zsolt
Nagyon megörültem,
amikor részt vehettem
a felújított Simai tábor-

ban. Nagyon jól érez-
tem magam. Volt tram-

bulin, hegymászás, sportver-
seny. Az első napon bemutatkoztunk egy-
másnak, utána következtek a programok.
Remekül szórakoztunk, szívesen elmennék
még egyszer.

Kiss Bettina
Negyedik osztályos ko-
runkban lehetőségünk
volt arra, hogy három-
napos erdei táborban

vehessünk részt, amit Si-
mán rendeztek meg. Na-

gyon hangulatos volt, hiszen az egész évfo-
lyam, Tóthné Nógrádi Gyöngyi és Magyar Ju-
lianna tanárnő osztálya vehetett részt. 
A bungalókban laktunk, külön lányok, külön
a fiúk. A tábor közelebb hozta a közösséget,
hiszen három napot töltöttünk együtt.

Mészáros Viola
Negyedikben én is részt
vehettem az évfolyam-
társaimmal egy na-
gyon jó simai tábor-

ban. Nagyon sok él-
ménnyel gazdagodhat-

tunk. Tényleg rengeteg program
volt, viszont tanultunk is nagyon sokat. Ele-
inte én is féltem, hogy három napra mentünk
és nem alszom otthon, de végül remekül
éreztem magam. Sok osztálytársamat, évfo-
lyamtársaimat jobban meg tudtam ismerni.
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Köszönet a tűzoltók munkájáért!
A Szerencsi Hivatásos Tűzoltóparancsnokság

2015-ös beszámolóját is meghallgatták a kép-
viselők. Nácsa Bálint örömmel tájékoztatott ar-
ról, hogy Koncz Ferenc polgármester közbenjá-
rására városunkban marad a magasból mentő
gépkocsi, amit egy központi átszervezés miatt
korábban más feladatra kívántak átirányítani.
A parancsnok kiemelte, hogy az elmúlt év ele-
jén 62 fős állománnyal rendelkeztek, jelenleg
59-en vannak, de nem létszámleépítés, csupán
szervezeten belüli átcsoportosítások történtek.
Köszönetet mondott az önkormányzatnak
azért, hogy az elmúlt évben a Szerencsi Város-
gazda Nonprofit Kft. közreműködésével sikerült
megszüntetni a tűzoltóság udvarán lévő kátyú-
kat. Emellett az idén 30 éves főépület felújítá-
sához, valamint a csokoládéfesztivál idején
megrendezésre kerülő hagyományőrző tűzoltó-
verseny megrendezéséhez kért támogatást. 
A felettes szerv részéről Dócs Róbert, a Miskolci
Katasztrófavédelmi Kirendeltség vezetője hang-
súlyozta, hogy a szerencsi parancsnokság kiváló
eredményeihez komoly tűzoltómunkára volt
szükség az elmúlt időszakban is. Az épület-fel-
újítással kapcsolatban megjegyezte: a megyei
igazgatóság is keresi a megoldást. Koncz Ferenc
polgármester szerint, ha elkerült volna Sze-
rencsről a magasból mentő jármű, ez esetben
nyolc főnek megszűnt volna az álláshelye a pa-
rancsnokságon. Hozzátette, hogy az épület tu-
lajdonjoga az állam kezében van, így az önkor-
mányzat nem tud pályázni a rekonstrukcióra,

de megvizsgálják a lehetőségeket és támogatni
kívánják az idei hagyományőrző tűzoltóver-
senyt is. A képviselők elfogadták az előterjesz-
tést, melyben köszönetet mondtak a Szerencsi
Hivatásos Tűzoltóparancsnokság állományának
munkájáért.

Napirenden az ipari park
A 2001-ben létrehozott, 23,9 hektáron mű-

ködő Szerencsi Ipari Park Kft. jelenlegi helyze-
téről Dorgai László számolt be a képviselő-tes-
tületnek. Az ügyvezető kiemelte, hogy a tár-
saság célja, hogy több év alatt stabillá tett po-
zitív mérleget tovább erősítsék a jövőben. Arra

kérte a képviselőket, hogy a még eladó önkor-
mányzati telkek értékesítését rugalmasan ke-
zeljék annak érdekében, hogy jó eséllyel, újabb
vállalkozások települjenek a jövőben a Szeren-
csi Ipari Parkba. Dr. Egeli Zsolt alpolgármester
elmondta, hogy a város mintegy 3% tulajdon-
résszel rendelkezik a kft-ben és arra volt kíván-
csi, hogy a többségi birtokosnak milyen tervei
vannak a jövőben? Dr. Takács István megje-
gyezte: tisztában van az ipari park vállalkozá-
sainak nehézségeivel, különösen annak tükré-
ben, hogy az állami adóterheknél is magasab-
bak a helyi járulékok, amin jelenleg nem tud-
nak változtatni. Koncz Ferenc polgármester

VárosHázi napló
Támogatni kívánja Szerencs Város Önkormányzata a településen letelepedni kívánó fiatal családokat és egy helyi rendelet
megalkotásával mentesülhetnek az itt működő vállalkozások a korábban kiszabott, indokolatlanul magas hulladékszállítási
díj megfizetése alól. Többek között erről is tárgyalt március 24-i ülésén a képviselő-testület.
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beszélt arról: további gond, hogy a korábban
megépített átkelési szakaszon – tervezési hiba
miatt – nem épült gyalogos és kerékpáros út
a keleti iparterületre. Ezt a kérdést kezelendő
az önkormányzat pályázatot nyújtott be egy
odavezető kerékpárút és híd építésére. El-
mondta továbbá, hogy a szalmatüzelésű erő-
művet építeni kívánó cég – mint az Ipari Park
Kft. többségi tulajdonosa – egy cukorszirup
gyártó üzemet kíván létesíteni, amelyhez
igénybe veszik a polgármester közbenjárását
is. Amennyiben ez megvalósul, több embernek
biztosíthat munkát, mint amennyinek az a bi-
zonyos erőmű adott volna.

Önkormányzati építési telkek 
Összhangban a jelenleg érvényben lévő csa-

ládi otthonteremtési kedvezménnyel (CSOK), a
város népességének növelése érdekében új
rendeletet alkotott a testület. Szabó Lászlóné,
a Szerencsi Polgármesteri Hivatal városfejlesz-
tési osztályvezetője ismertette, hogy az önkor-
mányzati építési telkekre első sorban azok a
gyermekes családok pályázhatnak, akik tartó-
san vállalják a letelepedést Szerencsen. Feltétel
többek között, hogy az igénylők minimum két
gyermeket vállaljanak, legalább középfokú
végzettséggel, állandó munkahellyel rendelkez-
zenek, házasságban, vagy igazolt élettársi kap-
csolatban éljenek. Szabó Lászlóné a rendelke-
zésre álló építési telkek között sorolta fel a Lak-
tanya utcában lévő négy, a Bocskai úti 12 terü-
letet, valamint egy Ondon található ingatlant.
Dr. Egeli Zsolt hozzátette, hogy első sorban a
szerencsi szakképzett lakosság számát kíván-
ják növelni ezzel a rendelettel, azt szeretnék,
ha egyre több fiatal telepedne le a városban.
Koncz Ferenc egyetértett az elhangzottakkal
és elmondta: keresik annak a módját, hogy mi-
nél több olyan ingatlant találjanak Szerencsen,
melyekre ilyen kedvezményeket tudnak bizto-
sítani és fiatalokat ösztönözni arra, hogy épít-
kezzenek a városban.

Rendelet a hulladékszállítási díjról 
Ugyancsak március 24-én fogadta el a kép-

viselő-testület azt a rendeletét, ami megoldja a
vállalkozásokat és társasházakat érintő, indo-
kolatlanul magas hulladékszállítási díj kérdését. 

A dokumentum fontos eleme, hogy kezeli azt
a korábban felmerült problémát, miszerint a
közszolgáltató a hulladékszállítási díj megfize-
tésére kötelezte azokat a gazdálkodó szerveze-
teket, melyek székhelye lakóingatlanra van be-
jelentve. Amennyiben kérelmet nyújtanak be a
jegyzőhöz, az érintetteknek nem kell a továb-
biakban duplán fizetni a szemétszállításért. 
Dr. Takács István a pénzügyi bizottság nevében
azt javasolta, az Eperjes út 7. szám alatti iroda
pontos ügyfélszolgálati időpontjait határozza
meg a szolgáltató és erről tájékoztassa az em-
bereket. Dr. Egeli Zsolt jegyezte meg: a rendelet
következménye, hogy Szerencsen egy vállalko-
zónak, vagy társasháznak sem kell a jövőben
megfizetnie a 33 ezer forintos hulladékszállítási
díjat olyan szolgáltatatásért, amit nem vett
igénybe. Ehhez azonban arra van szükség, hogy
a gazdálkodó szervezetektől mielőbb kérelem

érkezzen Szerencs város jegyzőjéhez, aki kiadja
a szükséges igazolást. Nyiri Tibor alpolgármes-
ter szerint továbbra is probléma, hogy a szelek-
tív hulladékgyűjtéssel kapcsolatban nem kap-
nak megfelelő tájékoztatást az emberek.

Gondozóház az idősek otthonában
A gazdaságosabb működés érdekében a Rá-

kóczi út 63. szám alatt található időskorúak
gondozó háza intézményt a Szerencsi Idősek
Otthonába helyezik át. Dr. Sipos Attila mondta
el, hogy továbbra is tíz férőhellyel, változatlan
színvonalon biztosítják az átmeneti ellátást. 
A gondozási központ igazgatója szerint ez mint -
egy 10 millió forintos megtakarítást eredmé-
nyezhet a város költségvetésében. Kontra Lász-
ló, a Szerencsi Idősek Otthona vezetője hozzá-
tette: az intézmény „B” épületének tetőterében
biztosítanak elhelyezést az új intézmény-egy-
ségnek, az öt dolgozót tovább alkalmazzák.

A tanácskozás végén Koncz Ferenc polgár-
mester a képviselői alap ráeső részéből egy ha-
vi összeget az idei tűzoltóbál megrendezésére,
Nyiri Tibor fél havit a Gyárkerti Óvodáért Ala-
pítványnak, a másik felét a Gyermekkert Ala-
pítvány számlájára kíván átutaltatni. Dr. Egeli
Zsolt alpolgármester a január, február és már-
ciusi alapból 70 ezer forintot közcélú reklámra
ajánlott fel. Utóbbi egyike már látható a cukor-
gyári kapu előtt, amely az idén 93 éves szeren-
csi csokoládégyártásra hívja fel a figyelmet, s
ugyanebben a témakörben készül egy újabb
molinó is. Továbbá 30 ezer forintot a Szerencs
és Térsége Tűzvédelméért Alapítványnak, a
Szerencsi Rászorultakért Alapítvány részére pe-
dig 50 ezer forintot kíván felajánlani. Dr. Sütő
Szilveszter egy havi összeget a Szerencsi Római
Katolikus Egyházközségnek, egy havit a Szeren-
csi Rászorultakért Alapítványnak és szintén egy
havit a Szerencsi Gyárkerti Óvodáért Alapítvány
javára kíván átutaltatni. Visi Ferenc egy-egy ha-
vi összeget a három szerencsi nyugdíjasklubnak
ajánlott fel. M. Z.



SZERENCSI hírekhírek OKTATÁS – NEVELÉS8

A szabadon választott kategóriában indulók munkái a víz világnapjá-
hoz kapcsolódtak. A tanulmányi versenyre városunk két alapfokú oktatási
intézménye mellett a Bocskai gimnáziumból, Taktaharkányból, Tiszalúcról,
Tállyáról és Megyaszóról is érkeztek résztvevők.

Eredmények:
Műelemzés: 1. Léka Eszter (Taktaharkány), 1. Somoskői Anna (Bolyai,

Szerencs), 2. Tőkés Liliána (Bolyai, Szerencs).
Portré: 1. Lesó Anna (Rákóczi, Szerencs), 2. Horváth István (Taktahar-

kány).
Csendélet, színes technika 5-6. évfolyam: 1. Korán Flóra (Bolyai,

Szerencs) 2. Dékány Julianna (Bolyai, Szerencs), 3. Sipos Milán (Bolyai,
Szerencs).

Csendélet, grafikus 5-6. évfolyam: 1. Bukovenszki Liza (Rákóczi, Sze-
rencs), Vigh Bianka (Bolyai, Szerencs), 2. Sashalmi Vanda (Bolyai, Sze-
rencs).

Csendélet, színes 7-8. évfolyam: 1. Baumel Rebeka (Bolyai, Sze-
rencs), 2. Balogh Lili (Rákóczi, Szerencs), 3. Nagy Áron (Taktaharkány).

Csendélet, grafikus 7-8. évfolyam: 1. Sztankovics Zalán (Rákóczi,
Szerencs), 2. Vincze Kinga (Rákóczi, Szerencs), 3. Horváth Márton (Takta-
harkány), 3. (Rákóczi, Szerencs).

Kockológia: 1. Tóth Anita Tímea (Bolyai, Szerencs).
Plasztika 5-6. évfolyam: 1. Horváth Gyöngyi (Bolyai, Szerencs).
Plasztika 7-8.évfolyam: 1. Asszú Ábel (Rákóczi, Szerencs), 2. Béni Ro-

land (Bolyai, Szerencs), 3. Varga Zita (Bolyai, Szerencs).
Szabadon választott technika 5-6. évfolyam: 1. Kurucz Virág (Rá-

kóczi, Szerencs), 2. Kedves Eszter (Rákóczi, Szerencs), 3. Tóth Blanka Olívia
(Rákóczi, Szerencs). 

Szabadon választott technika 7-8. évfolyam: 1. Vida József (Bolyai,
Szerencs), 2. Eperjesi Kinga (Rákóczi, Szerencs), 3. Fésűs Adrienn (Takta-
harkány).

A szerencsi járáshoz tartozó alapfokú oktatási intézmények
rajzversenyét rendezték meg március 22-én a Bolyai János
Katolikus Általános Iskolában. A körzet 5–8. osztályos di-
ákjai többek között kockológia, csendélet, portré és művé-
szettörténet kategóriában mutathatták meg tehetségüket.

ifjú teHetségek rajzVersenye a bolyaiban

Kézműves foglalkozáson vettek részt a vá-
ros óvodásai a Bolyai János Katolikus Általá-
nos Iskolában. A program hagyomány a neve-
lési intézmények és az iskola életében. A gyer-
mekek a tavasszal és a közelgő húsvéttal 
kapcsolatos, virágokat, tojásokat díszítettek. 
Az alkotáshoz az óvodapedagógusok mellett
a leendő elsős tanító nénik is segítséget nyúj-
tottak. A foglalkozások a célja, hogy a gyere-
kek megismerjék azt az új környezetet, amibe
életkoruk következő szakaszában fognak ke-
rülni.

A hagyományokhoz híven idén tavasszal is
nyílt napokat rendeztek március 21-22-én a Rá-
kóczi Zsigmond Református Általános Iskolá-
ban, ahol a szülők, gyermekeikkel együtt be-
tekintést nyerhetnek a tanintézet életébe. 

– Örülünk annak, hogy nagy az érdeklődés.
Ez egy jó lehetőség arra, hogy bemutatkozzon
az iskola és megnézzék a szülők, hogyan is tör-
ténik itt a tanítás. Nemcsak alaptantervi kép-
zést nyújtunk a gyerekeknek, hanem a két-
tannyelvű és művészeti oktatást is, amely a te-
hetséggondozás alapja – mondta el Ráczné
Váradi Éva igazgató.

nyílt napok a református iskolában

leendő elsősök a bolyaiban
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Az Észak-Magyarországi régió településein
élő lakosság egészséges ivóvízzel történő ellá-
tásának biztosítása tárgyú, Szerencs városát is

érintő projekt befejezéseként a vízhálózat cső-
vezetékeinek mechanikai (szivacstöltettel tör-
ténő) tisztítására, mosatására, fertőtlenítésére,
illetve ezt megelőzően mosatási csomópontok
kialakítására kerül sor. Mindkét munkafolyamat
csak a közműves vízellátás időszakos szünetel-
tetése mellett végezhető el.

A mosatási csomópontok építési munkálatai
2016. március 29-én kezdődtek meg és a háló-
zat mosatásokkal együtt várhatóan 3-4 hónap
múlva fejeződnek be. 

Ezen időszak alatt előre ütemezetten – mun-
kanapokon 7 és 17 óra között – egy-egy utca,
illetve településrész vízszolgáltatásból történő
kizárására, majd néhány óra múlva a víz vissza-
adására kerül sor. 

A kizárások tényleges időpontjáról és várható
időtartamáról minden esetben értesíteni fogjuk

a felhasználóinkat. Az üzemszünet ideje alatt
vízszállító tartálykocsival, víztároló tartály köz-
területen történő elhelyezésével biztosítjuk a
jogszabályi előírásoknak megfelelő mennyiségű
ivóvizet. Javasoljuk továbbá, hogy a kizárást
megelőzően vételezzenek és tároljanak a vízhi-
ányos időszak alatt szükségleteiket kielégítő
mennyiségű ivóvizet. A vízszolgáltatás helyreál-
lítását követően előfordulhat a víz rövid ideig
tartó elszíneződése, zavarosodása, mely eszté-
tikailag kifogásolható, de az egészségre nem ár-
talmas. A zavaros víz a kerti csap, illetve a mo-
sogató, vagy fürdőszoba csapjának rövid ideig
tartó megnyitásával távozik a rendszerből.

A munkálatok jellegéből adódóan elkerülhe-
tetlen kellemetlenségekért elnézésüket, és egy-
ben megértő türelmüket kérjük.

Borsodvíz Zrt.

Idei második ülését tartotta március 31-én a Szerencsi Többcélú
Kistérségi Társulás. A tanácskozáson dr. Ináncsi Tünde, a Szerencsi
Járási Hivatal vezetője bemutatta a Járási Népegészségügyi Inté-
zet új vezetőjét, dr. Szabó Mártát. 

A polgármesterek kötelező feladatként felülvizsgálták a szociális szol-

gáltatásokért, tehát a jelző rendszeres házi segítségnyújtásért, a házi se-
gítségnyújtásért és a támogató szolgáltatásért fizetendő térítési díjakat.
A grémium jóváhagyta a Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal által
kiírt pályázatból finanszírozandó informatikai eszközök cseréjét a támo-
gató szolgálatnál.

Az elkövetkező hónapokban az ivóvíz
elszíneződésére, részleges vízhiányra
lehet számítani Szerencsen és környé-
kén. Az egészségre nem ártalmas, za-
varos víz oka lehet, hogy a Borsodvíz
Zrt. az ivóvízminőség-javító program
utolsó fázisában megkezdte a csőveze-
tékek mosási csomópontjainak kialakí-
tását, majd elvégzi a mechanikai tisz-
títást, fertőtlenítést. A munkálatok
idején bizonyos városrészekben szüne-
telni fog az ivóvízellátás. A szolgáltató
közleménye az alábbiakban olvasható.

elszíneződHet az iVóVíz, átmeneti 
korlátozásokra is számítani kell

ülésezett a kistérségi társulás
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Olga néni, szerencsi gyökerekkel rendelkező
családban, 1926-ban született Megyaszón. Ho-
gyan került mégis a harangodi faluba? Így mesél
gyermekkoráról.
• A nagypapám és apukám is szerencsi kerék-
gyártó volt. A nagyapa itt maradt, apám pedig
kiköltözött Megyaszóra, mert az egy gazdag fa-
lu volt. Szükség volt szekérre és az ehhez szük-
séges dolgokra. A család ott lakott négy évig,
én is Megyaszón születtem. Utána mégis beköl-
tözött Szerencsre, s végül együtt munkálkodtak
a nagypapával, aki még a báró Harkányinak is
bedolgozott.
Iskolába jártunk, felnőttünk, majd jött a háború.
A csokládégyár laboratóriumában dolgoztam és
ott ismerkedtem meg Juhász Istvánnal, aki mű-

vezető volt. A háború után összeházasodtunk. 
• Ezek szerint Juhász István a csokoládé-
gyárban kezdte a pályafutását.
• Igen. A férjem a szovjet katonáknak gyártott

kekszet és rengeteg tortát a gyárban. A szovjet
parancsnokság Debrecenben székelt, oda vitték
ezeket. Később alapanyag hiányában is csak cu-
korka-féleségeket tudtak készíteni. Idővel szük-
ség volt a szakmunkásokra és tudomásukra ju-
tott, hogy egy cukrász Ukrajnában van fogság-
ban és sikerült elintézni, hogy hazaengedjék. 
Ő volt Kéner Imre, aki a gyár igazgatója lett.
Úgy alakult, hogy Kéner Imre nem igazán szim-
patizált a férjemmel, aki végül ki akart lépni a
gyárból. Abban az időben azonban felmondás
esetén nem lehetett sehol munkát vállalni. Mivel
egy hónapig is alig tudtunk megélni, mert nem
sok volt a fizetés, ezért maradt. Kivárta az időt,
majd jött egy másik miniszter, aki ki adta ren-
deletbe: aki ki akar lépni, azt engedni kell. Így
sikerült Pista bácsinak otthagyni a gyárat. Kérte
az ipar engedélyt, meg is adták.

• Ekkor kezdődött az igazi munka?
• Bizony. A semmiből kellett indulni, minden
eszközt saját magának kellett elkészíttetnie.
Nagyon sokat spekulált rajta, hogy mit is csinál-
jon. Nem volt üzlethelyiség sem. Eleinte fon-
dantból készített termékeket, rengeteg szalon-

néhai juhász istván cukrászmester
1954-ben feleségével együtt hozta
létre első cukrászüzemét szeren-
csen. az itt élők és a környék lakói
hamar megkedvelték az akkoriban
igazi különlegességnek számító va-
nília, csokoládé és citrom ízesítésű
fagylaltokat. a helyiek közül bizo-
nyára sokan vannak, akik emlékez-
nek a rákóczi út és ságvári utca ke-
reszteződésében álló kicsiny épü-
letre. a kis ablak mögött, hófehér
ruhában, pirospozsgás arcú, kedves
hölgy fogadta a vendégeket. az
idén 90 esztendős juhász istvánné-
val beszélgettünk.

juHász istVánné
a legidősebb szerencsi fagylaltos:
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cukrot gyártott és lassan megpróbálkozott a
fagylalttal is. Előtte már én is kiléptem a gyár-
ból, mert megszületett a lányom és utána a ta-
nácson dolgoztam.

• Mikor kezdődött a kis fagyis üzlet törté-
nete?
• Pista bácsi 1954-ben kapta meg az ipart és
kb. egy évre rá történt mindez. Volt itt egy új-
ságos bódé, egy hadiözvegynek adták oda, de
ő nem használta csak egy ideig, mert nem tu-
dott megélni belőle. Mivel ismerős voltam a ta-
nácson, megkaptuk ezt a helyiséget. Picike volt,
de mi akkor kezdtük készíteni a fagylaltot.
Nagyon szerették az emberek, mert mi igazi
fagylaltot csináltunk és még a mai napig annak
a receptje szerint megy minden. Semmiféle
adalékanyagot nem teszünk bele. 

• Az természetes volt akkoriban, hogy be
tetszik segíteni Pista bácsinak?
• Igen, de nem lehetett segédet, tanulót fogad-
ni, csak családtag dolgozhatott vele. Nem volt
könnyű, mert csak kétkezi munkával tudtunk
mindent csinálni, de mi fiatalok voltunk, erőnk
volt, belevágtunk.

• Az akkori rendszer nem nézte rossz
szemmel az Önök ténykedését?
• Érdekes volt, mert ugyan sok kötöttség volt,
de minket eltűrtek és nem üldöztek, ami ritka-
ságnak számított akkoriban. A szerencsiek pe-
dig nagyon jól fogadták az új fagylaltost. 
Emlékszem itt volt a katonaság is, az egyik sza-
kaszvezető nagyon szerette a fagylaltot, s ami-
kor itt meneteltek az üzlet előtt, rázendítettek:
itt jó lenni katonának… Aztán később próbál-
koztak mások is a fagylalt készítéssel. A Kisve-
déglőben is, de ott sem volt szakember, le is áll-
tak. Aztán a piactéren is kísérleteztek, de az ott
dolgozók is hozzánk jártak fagylaltozni. 

Talán már 25-30 éve annak, hogy ide
átköltöztünk a túloldalra, és volt egy
fiatalember, aki erre utazott. Bejött és
azt mondja: Ön nem annak a kis fagy-
laltozónak a tulajdonosa? Mondom,
hogy igen. –Itt voltam katona, gépko-
csivezető vagyok, bejártam az egész
országot, most jutottam el ide, de se-
hol nem tudtam olyan fagylaltot enni,
mint ez volt. Ezt nem felejtettem el –
válaszolta a férfi. Aztán volt egy édes
kis eset, Budapestről jött az unoka a
nagymamához Legyesbényére és ő
mindig behozta a gyereket ide fagyiz-
ni. Aztán amikor hazavitte a fővárosba
és ott is elvitte fagylaltozni, a kicsi
megkóstolta és azt mondta: nagyika
én ezt nem kérem, Pista bácsihoz
menjünk! Bevallom, ezek jól estek az
embernek.

• Emlékszem gyermekkoromból a kicsi bó-
déra, ami előtt mindig hosszú, kígyózó so-
rok álltak.
• Reggel hattól, este kilencig kellett helytállnunk.
Rengetegen voltak. Ma már nem is tudom, hogy
tudtunk ennyi embert kiszolgálni. Később már
megosztottuk a munkát. Pista bácsi kiment a fő-
utcára a kis kocsival. Nálunk egy kicsit csökkent
a tömeg, de ott is nagyon sokan voltak.

• A legrégebbi, amire én emlékszem, a va-
nília, csokoládé és a citrom.
• Igen. Nem is tudtunk mást csinálni, mert min-
den kézzel készült. Még ma is ez a legnépsze-
rűbb íz nálunk. Sokan csak ezért jönnek ide.
Persze, mi még a mai napig főzzük a fagylaltot.
Tojásból, tejből, cukorból. 

• Ez a titok?
• Igen, ennyi a titok, de ezzel már rajtunk kívül

szinte senki sem foglalkozik. Volt ugyan, aki azt
mondta, ez már nem a régi, de higgyék el, ez
ugyanolyan. Nem változtatunk rajta, mert azt
adjuk, ami régen volt. Azt szerették és most is
azt szeretik az emberek.

• Ahogy említette, a kilenvcvenes években
a kis bódé befejezte a pályafutását, szem-
ben új cukrászdát nyitottak.
• Igen, mert a szemben lévő ház eladó lett, mi
megvásároltuk, mert ez a hely, ahol már ismer-
tek minket, nekünk nagyon megfelelt. Azóta is
itt vagyunk. Az egyik nyáron csináltunk egy
fagylaltok estéjét nyolctól, tíz óráig. ugyanolyan
sor állt, mint régen, csak most a másik irányba,
egészen a Bereczk autószerelőig. Volt aki azt
mondta, nem is áll be, mert nem tudja kivárni
a sort. Ebből látni, hogy az emberek nem felej-
tenek el bennünket.

• Olga néninek egy lánya, két unokája és
három dédunokája van. 
• Igen és nem tétlenkedek manapság sem. Ani-
ta unokámnak a négy éves kislánya gyakran
van itt nálunk. Ilyenkor bébiszitter is vagyok.
Nemrég még főztem a családnak, de mostaná-
ban már nem, de egyébként minden elvégzek,
amit a korom megenged.

• Olga néni az első szerencsi fagylaltos
megnyitása után 62 esztendővel, a közel-
múltban ünnepelte 90. születésnapját. Úgy
hallom sokan gratuláltak.
• Most, hogy az unokám kitette az internetre,
hogy 90 éves vagyok, több mint harmincezren
jeleztek vissza, gratuláltak. Sokan írták, hogy
idejártak fagylaltozni, milyen jó volt! Így volt, hi-
szen az egész környék idejárt. Nagyon jól esik,
hogy még 90 évesen is gondolnak rám, és jó ér-
zés, hogy nem fejeltettek el. Ez talán azt jelenti,
hogy jól csináltuk a dolgunkat.

M. Z.
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A Magyar Ebtenyésztők Tokaj-Hegyaljai Egye-
sülete második alkalommal rendezte meg a
CAC Nemzeti Kutyakiállítást Szerencsen. Az áp-
rilis 3-ai eseményre több mint 500 nevezés ér-
kezett, a legkülönfélébb kutyafajták népesítet-
ték be a várkertet. Koncz Ferenc polgármester
köszöntőjében úgy fogalmazott, hogy a csoko-
ládéfesztivál mellett újabb nagyszabású rendez-
vénnyel gazdagodott Szerencs, öröm látni a ku-
tyakiállítás növekvő népszerűségét. A különbö-
ző kategóriákban meghirdetett versenyt Erdős
László vezetőbíró nyitotta meg.

A Szerencsi Városgazda Non-profit Kft. a kö-
zelmúltban fejezte be az új parkoló építését a
Gyárkerti óvodával szemben lévő területen. 
Az újabb tíz gépkocsi számára férőhelyet bizto-
sító területet térkővel burkolták, a beruházás
közmunkaprogram keretében valósult meg.

A Gyárkerti óvoda környezetében hosszú ide-
je fennálló probléma volt a parkolás. Kellemet-
lenséget okozott, hogy reggel és délután, ami-
kor a gyermekeket óvodába vitték a szülők,
nem volt szabad megállóhely az intézmény kör-
nyékén. A helyhiány miatt előfordultak kisebb
koccanások is.

nemzeti kutyakiállítás szerencsen

új parkolóHelyek a gyárkerti óVodánál

szerencsi polgármesteri Hivatal
Szerencs, Rákóczi út 89., Tel.: (47) 565-200, Fax: (47) 565-210, E-mail: hi-

vatal@szerencs.hu. A hivatal ügyfélfogadási ideje: hétfő: 8–12 óráig; szer-
da: 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 április 18-án. Nyiri Tibor alpolgármester: minden
hónap harmadik csütörtökén 14 órától, legközelebb április 21-én. Dr. Barva
Attila jegyző: minden páros hét szerdáján 8-12 óráig. A fogadóórák te-
lefonos 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,
szabadnapokon, 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
csütörtök 8–12 óra, szerda: 14–18 óra, péntek 8–11 óra.

ügyeletes gyógyszertárak
Április 11–17.: Szerencs Gyógyszertár. Április 18–24.: Centrum gyógy-

szertár. 22 óra után a gyógyszertárak telefonos egyeztetést követően, az
ügyeletes orvos kérésére, rendkívüli esetben biztosítják a gyógyszer kia-
dását.

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

a szerencsi Hírek következő száma:
2016. április 22-én 

jelenik meg.

közérdekŰ információk



Itt a tavasz, végre megérkez-
ni látszik a jó idő, a kerti mun-
kák, túrák, kirándulások idő-
szaka is. A növényzet zöldülté-

vel hozzáláthatunk következő
évi gyógynövénykészletünk be-

gyűjtéséhez. Sokan talán idegenkednek ettől,
de nem kell félni, nagyon csekély erőfeszítéssel
szert lehet tenni olyan szintű növényismeretre,
mellyel biztonságosan gyűjthetünk. Mindannyi-
an tudjuk, hogy a saját termés, zöldség vagy
gyümölcs zamatosabb, bizony így van ez a
gyógynövényekkel is, jó szívvel, saját kézzel
gyűjtött növényeink hatékonyabbak. Az is fon-
tos persze, hogy ehhez a munkához sok időt kell
töltenünk a természetben, jó levegőn, ezzel má-
ris sokat tettünk egészségünk megőrzéséért.
Fontos, hogy csak tiszta, vegyszermentes he-
lyen gyűjtsünk, távol a nagy forgalmú utaktól,
mezőgazdasági területektől. Tilos természetvé-
delmi területen gyűjteni és kerüljük a védelem
alatt álló növényeket is!  Megfelelő felszerelésre
is szükségünk van: ásó, olló, metszőolló szükség
szerint. A szállításhoz lehetőleg kosarat hasz-
náljunk, így kevésbé törnek, füllednek, károsod-
nak az érzékeny növényi részek. Fontos, hogy
csak annyit vigyünk haza, amennyit egy nap
alatt fel tudunk dolgozni, nagyobb mennyiség
szedése fölösleges természetkárosítás. Tudnunk
kell, hogy a növény mely része gyógyhatású, és

csak azt gyűjtsük. Soha ne szedjük le egy terü-
let valamennyi növényét, gondoljunk a követ-
kező évi megújulásra, különösen fontos ez a
gyökerek esetén. Leveleket nyáron, szép zöld
állapotban virágokat kinyíltan, gyökereket ősz-
szel és tavasszal gyűjtsünk. Nem mindegy az
időjárás sem, legjobb a napos, száraz idő, párás,
esős napok nem alkalmasak. Tovább fokozható

gyógyteáink hatékonysága, ha a holdállásra is
figyelünk. Ez nagyobb jártasságot igényel, de ál-
talánosságban elmondható, hogy a legmegfe-
lelőbb a telihold időszaka. Szállítás közben ne
hagyjunk különféle növényeket összekeveredni!
Hazaérkezve azonnal dolgozzuk fel a teljes
mennyiséget. Összességében annyit gyűjtsünk,
ami várhatóan egy év alatt elfogy. A gyógynö-
vények szárításáról, tárolásáról következő szá-
munkban olvashatnak, addig is jó egészséget
kívánok mindenkinek!

Vitelki László, Szerencsi Gyógynövénybolt

Legutóbbi játékunk he-
lyes megfejtése: rozma-

ring. A helyes választ beküldők közül Ra-
gulszki Gyuláné, 3900 Szerencs, Petriko-
vics út 43. szám alatti olvasónk a Szerencs,
Rákóczi út 104. szám alatt található Szerencsi
Gyógynövénybolt ajándékcsomagját nyerte. A
nyereményről szóló utalvány átvehető a Sze-
rencsi Hírek szerkesztőségében. Új kérdésünk:
Mi a magyar nép sokszor megénekelt kedves
növénye? Megfejtéseiket legkésőbb 2016. áp-
rilis 1-jéig, postai borítékban, vagy levelezőla-
pon juttassák el szerkesztőségünk címére
(3900 Szerencs, Kossuth tér 1.), vagy a Népház
bejáratánál elhelyezett postaládánkba. A bo-
rítékra kérjük írják rá: Egészségünkért.

játék

egészségünkért

játék
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gyógynöVénygyŰjtés

A doktornő 1990-ben végzett Debrecenben
és 1994-ben tette le a neurológiai szakvizsgát.
Édesanyja hatására választotta az egészségügyi
pályát, bár családjukban nem volt orvos. – Gye-
rekorvos szerettem volna lenni, de bizonyos ha-
tások miatt erről letettem. Igazából az, hogy én
ideggyógyász lettem, azt Sági főorvosnőnek kö-
szönhetem. Nála végeztem ötödéven, az ideg-
gyógyászati gyakorlatomat. Nagyon megnyerő
volt az egész osztály, a hangulat, ami ott ural-
kodott: az ápolónők, orvosok közötti kapcsolat.
A főorvosnő jelleme annyira meghatározó volt,
hogy az egész pályafutásom, során az ő mintá-
ját próbálom követni a betegellátásban. 

Dr. Réti Sarolta az egyetem után a Miskolci
Megyei kórházban kezdett dolgozni, közel há-
rom évig orvos látogató volt egy gyógyszergyár-
tó cégnél, majd a szikszói kórházban folytatta a
szakma gyakorlását. Jelenleg a Miskolci Semmel-

weis Kórházban rendel egy héten kétszer, há-
romszor a MÁV rendelőben és márciusban kez-
dett Szerencsen is dolgozni. A doktornő húsz év-
vel ezelőtt, az akkori ideggyógyászt helyettesí-
tette rendszeresen városunkban. Elmondása
szerint nagyon szeret itt dolgozni, kellemesnek
találja a települést, ami Miskolctól sincs messze
így a bejárást kikapcsolódásnak tartja.

A doktornő szerint a rendelései során többek
között a fejfájás, gerincfájás, szédülés, végtagi
gyengeség, stroke, szklerózis-multiplex és Par-
kinson-kór a jellemző, de a lelki problémával
küzdő betegeket, az enyhe szorongásos, alvá-
szavaros betegeket is kezeli. – Nagyon szeretem,
hogy emberekkel találkozom, tehát inkább szak-
rendelni szeretek. Kórházban is dolgoztam –
amire szükség van a szakvizsga megszerzéséig
–, de az igazság az, hogy én a pörgést szeretem.
Az a célom, hogy minél több embert lássak el.
Próbálom széleskörűen ellátni a pácienseket, te-
hát nemcsak az ideggyógyászatra hagyatkozom.
Ha egyéb egészségügyi probléma felmerül, ak-
kor igyekszem a belgyógyászati részt, vagy az
angiológia problémákat is megoldani. Szeretem
a változatosságot. Örülök, ha a betegek vissza-
jönnek és közlik, hogy jól vannak. Szeretek velük
beszélgetni, látni, hogy jól érzik magukat a ren-
delőben, és nem veszik észre, hogy az orvosnál
vannak – mondja dr. Réti Sarolta, aki csütörtö-
könként 10–15 óra között rendel a Szántó J. End-
re Egyesített Szociális és Egészségügyi Intézet
ideggyógyászati szakrendelésén. M. B.

Március elején kezdett Szerencsen dol-
gozni dr. Réti Sarolta, a Szántó J. Endre
Egyesített Szociális és Egészségügyi
Intézet új, neurológusa. 

cickafark

kamilla

új orVos a rendelőintézetben: 
dr. réti sarolta neurológus, ideggyógyász
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Április 20. szerda 
SZERENCS VÁROS NAPJA

11 óra Koszorúzás Bocskai István szobránál a Kossuth té-
ren.
11.30 óra A fejedelemválasztó országgyűlésre emlékező
ünnepi műsor.
A Bocskai István Katolikus Gimnázium és Szakközépiskola
műsora. Köszöntő: Dr. Gál András, a gimnázium igazgatója,
Balázs Pál református lelkész.
Helye: Református templom.
13 óra Szerencs Város Önkormányzata Képviselő-testüle-
tének ünnepi ülése. Városi kitüntetések átadása.
Díszvendég: Pogácsás Tibor, a Belügyminisztérium önkor-
mányzati államtitkára.
Helye: Rákóczi-vár színházterme.

Kísérőrendezvények:
Április 21. csütörtök

17.30 óra Kiváló tanulmányi és sporteredményt elért diá-
kok kitüntetése.
Helye: Bocskai István Katolikus Gimnázium aulája.

Április 23. szombat 
9 óra IX. Szerencs Város Kupa Nemzetközi Asztalitenisz
Verseny.
Helye: Kulcsár Anita Sportcsarnok.
Szervező: SZVSE Asztalitenisz Szakosztály.
12 óra Várudvari vigadalom: kulturális és szórakoztató
programok, benne: 
14 óra XI. Szerencsi Pálinka- és Bormustra.
Helye: Rákóczi-vár. 
Szervező: Szerencsi Borbarátok Köre, Szerencsi Művelődési
Központ.

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

Április 19-től új állandó és időszaki kiállítások tekinthetők meg
az egykori cukorgyári raktár épületében kialakított Turisztikai
Központban (Szerencs, Rákóczi út 121.): Játéktörténeti múzeum,
Csokoládészobor-kiállítás, Hüllőkiállítás (április 19-24. között).

Programváltozás lehetséges!

Szerencs Város Napja 

2016.
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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. (6-7)
Szerencs, Kossuth úton kétszobás,
felújított társasházi lakás eladó. Érd.:
20/966-9748. (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.
(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. (6-7-8)
Szerencsen a Bényei út 4/A. szám
alatt szintes családi ház eladó (Halász
sütöde előtt). Érd.: 70/681-7775. (6)
Szerencs csendes környékén a bel-

városhoz közel eladó egy folyamato-
san rendben tartott, felújított 2 szoba
+ nappalis családi ház. Érd.: 20/295-
8832. (6-7-8-9-10)
Bekecs belterületén (Gábor Áron ut-
ca 19/1.) 1692 m2 közművesített telek,
áron alul eladó. Érd.: 30/418-3748. (6-
7-8-9)

VEGYESVEGYES
Eladó PB gázpalack 11,5 kg, kutyaház
60×80×80 cm. Érd.: 30/961-9302. (6)

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.
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Budapesten, 2016. március 19-én rendeztek
lány diákolimpiai versenyt, ahol Szerencs Város
Sportegyesületének birkózóit Czipa Dorina kép-
viselte. A Rákóczi Zsigmond Református Általános
Iskola tanulója a lány II-III. korcsoportban, azaz a
2004–2006 között születettek +65 kg-os mező-
nyében lépett szőnyegre. Ebben a súlycsoportban
négyen versengtek a legjobbnak járó elismeré-
sért. Illésy László tanítványa a bajai ellenfele ellen
szerzett egy tus győzelemmel és két vereséggel
a dobogó harmadik fokára állhatott fel.

Élete első versenyén szerzett bronzér-
met Czipa Dorina, a Szerencs VSE bir-
kózó szakosztályának újonca.

Az NB II keleti csoportjának sereghaj-
tóját, Mezőberény gárdáját fogadta
március 11-én a Szerencs VSE férfi ko-
sárlabdacsapata. Együttesünk magabiz-
tos játékkal, 133-39 arányú győzelmet
aratott.

kiütéses győzelem
mezőberény ellen

A sérülésből felépülő szerencsi Bu-
kovszky Péter jó eredménnyel zárta a
Győrben megrendezett légfegyveres or-
szágos bajnokságot. Az UTE versenyzője a
junior fiú légpuska 60 lövéses számban
602,8-as köregységgel a 14. helyen vég-
zett. További biztató eredmény, hogy a fel-
nőttek között is induló Péter 610 körrel, az
előkelő 10. helyet szerezte meg.

Bukovszky Péter március 3–12. között Tatán
és Komáromban vett részt a válogatott ver-
senyzők 50 méteres alapozó táborában, ahol
mindkét számában kiválóan teljesített. E köz-
ben a Szlovéniai Zrecre is elutazott, ahol a sze-
rencsi sportlövő ismét a felnőttek között mé-
rette meg magát a nemzetközi mezőnyben. 
Az itt elért 605,4 körös eredménye a 9. helyhez
volt elegendő, három tizeddel maradt le a dön-
tőt érő 8. helyről. Ezt követően március 19-én
Budapesten, az APLE lőterén rendezték meg a
Téli Budapest Kupa 2. fordulóját, ahol Péter
612,7 köregységgel a junior fiúk mezőnyében az
1. helyen végzett.

bukoVszky péter 
a legjobbak 

között

bronzérmet Hozott 
a szerencsi birkózólány

A Borsod-Abaúj-Zemp-
lén Megyei Úszó Szövet-
ség 2016. március 11-én
immár 13. alkalommal ren-
dezte meg díjátadó ün-
nepségét. Idén az év spor-
tolója címet a Szerencs
VSE úszószakosztályának
döntése és az elért ered-
mények alapján Váczi Kira,
a Rákóczi Zsigmond Refor-
mátus Iskola tanulója és
Szemán Balázs, a Bocskai
István Katolikus Gimnázi-
um diákja kapták.

megyei elismerés 
a szerencsi úszóknak

A Szerencs VSE NB II-es férfi
kosárlabdacsapata 2016. március
20-án a tabella harmadik helyén
álló Ceglédi KE gárdáját fogadta
a Kulcsár Anita Sportcsarnok-
ban. Az első negyedben még a
vendégek vezettek 19-28-ra, de
Gulyás László csapata kitartó
volt és utolsó tízpercben már 
69-69 volt az állás. A végjátékra
a ceglédi klub veszített a lendü-
letéből, amit kihasználva a sze-
rencsiek fordítani tudtak az állá-
son, s a szurkolók legnagyobb
örömére győzelmet aratott a ha-
zai együttes: Szerencs VSE –
Ceglédi KE 88-84.

szerencsi siker cegléd ellen



Jól kezdte a szombati találkozót a hazai gár-
da. Gombos Ádám már a nyolcadik percben
megszerezte a vezetést majd néhány perc múlva
Kiss Krisztián volt eredményes (2-0). A 24. perc-
ben emberhátrányba került együttesünk, amikor
egy vendég támadás során a tizenhatoson belül,
Buri Attila vitatott mozdulatát piroslappal és
büntetővel értékelte a játékvezető. A tizen-

egyest mellé bombázta a vendégek játékosa, így
Kristóf Péter kapusnak nem sok dolga akadt. Tíz
emberrel folytattuk a meccset, és ez szerencsére
nem vetette vissza a hazaiak támadójátékát: a
40. percben Gombos ismét a hálóba talált, ekkor
már 3-0 arányban vezetett Szerencs.

A második félidő elején szépített a Bánhor-
váti, de a vendégremény nem tarthatott sokáig,
mert a meccs 51. percében Lengyel László gólja
már a negyedik a volt Szerencs VSE neve mel-
lett. Rövid idő múlva újabb eredményes táma-
dást vezetett a Bánhorváti, de az utolsó félórá-
ban már nem született több gól, így kialakult a
mérkőzés 4-2-es végeredménye.
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Százharminc versenyző részvételével, a múlt hét végén rendezték meg a
Súly emelő Diákolimpia országos döntőjét Szerencsen. A Magyar Súlyemelő Szö-
vetség (MSSZ), a Magyar Diáksport Szövetség és Szerencs Város Sportegyesü-
lete közös eseményén a 8–18 éves korosztály sportolói mérték össze erejüket.

A Kulcsár Anita Sportcsarnokban megren-
dezett ünnepélyes megnyitón Nyiri Tibor, a
Szerencs VSE elnöke reményét fejezte ki, hogy
a fiatalok vissza tudják majd adni a súlyemelés
egykori fényét. – Nagy öröm a város számára,
hogy ismét itt rendezték meg a diákolimpiát.
Ma a magyar sportban általános jelenség,
hogy a vidék erejében bízni lehet. Szerencs eb-
ben mindig partner lesz, erőnkhöz, lehetősé-
geinkhez mérten támogatni fogjuk a súlyeme-
lést – fogalmazott Szerencs alpolgármestere,
aki köszönetet mondott a helyi szakosztály

vezetőinek, Fekete Diánának és Morvai Zoltán-
nak, akik lelkesen és lelkiismeretesen végzik
munkájukat és vettek részt a diákolimpia dön-
tőjének szervezésében. A megnyitón köszön-
tőt mondott Dobos Imre, a Magyar Súlyemelő
Szövetség elnöke és Viszlai István, a Magyar
Diáksport Szövetség Észak-Magyarországi ré-
giójának elnöke is.

A Szerencs VSE színeiben hét diák vett részt
a döntő küzdelmeiben. A diákok szakítás és
lökés kategóriában versengtek a legjobbnak
járó elismerésért.

A tavaszi idény első győzelmét szerezte meg városunk labdarúgócsapata a már-
cius 26-án hazai pályán lejátszott találkozón. A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei
elsőosztályú bajnokság 20. fordulójában, a Tatay Zoltán Ifjúsági Sporttelepen a
Szerencs VSE 4-2 arányban nyerte meg a Bánhorváti elleni mérkőzést.

Az NB II Észak-keleti csoportjának újabb ta-
vaszi fordulójában, a tavalyi szezonban még NB
I-ben szereplő játékosok érkeztek Szerencsre és
bajnokhoz méltó, magabiztos győzelemmel zár-
ták a szombati találkozót. A vereség ellenére
együttesünk továbbra is őrzi negyedik helyét a
tabellán. Szerencs VSE – Apagy SE I.: 4-14.

Egyéni eredmények: Stadler Tamás (2 győzelem,
2 vereség), Bodnár József (1 győzelem, 3 vereség),
Köllő András (1 győzelem, 3 vereség), ifj. Csorba
István (4 vereség). Páros eredmények: Köllő – ifj.
Csorba (vereség), Bodnár – Stadler (vereség).

A bajnokságban eddig veretlen Apagy
SE csapatát fogadták március 26-án a
Szerencs VSE asztaliteniszezői. Együt-
tesünk példás helytállással 4-14 ará-
nyú vereséget szenvedett a tabella el-
ső helyén álló bajnok-esélyes vendé-
gekkel szemben.

Vereség a
bajnok ellen

Juhász Zsolt edző szerint az elmúlt időszak-
hoz képest javult a csapat. Az előző szezonban
tíz mérkőzést játszottak a lányok, amivel
meccsrutint szereztek. A találkozó utolsó tíz
percében a gárda fiataljait állította be a tréner.
– Láttunk különleges támadásokat, van egy kis
előrelépés játékunkban, de gyengék vagyunk
még. Látható, hogy az ellenfeleink keretében
játszanak NB II-es, illetve magasabb szinten ját-
szó kézilabdások, velük még nem vesszük fel a
versenyt, de az őszhöz képest mindenképpen
fejlődtünk. Talán jó úton járunk, az idő eldönti
majd – mondta Juhász Zsolt.

Idei első tavaszi meccsét játszotta
március 17–én a Kulcsár Anita Sport-
csarnokban a Szerencs VSE női kézilab-
dacsapata. A Mezőkeresztes VSE ellen
vívott küzdelemben együttesünk 21–
41 arányban alulmaradt.

kikapott a 
kézilabdacsapat

emberHátrányban 
is sikerült a győzelem

a súlyemelő diákolimpia 
országos döntője



A 2016. március 18-i rejtvényünk helyes megfejtése: Kellemes húsvéti ünnepeket kí-
vánunk. A helyes megfejtést beküldők közül Borbás Mária, 3900 Szerencs, Kossuth
tér 6/B. szám alatti olvasónk 2 főre szóló belépőjegyet nyert a Szerencsi Fürdő és Well-
nessházba. A nyeremény átvehető a Szerencsi Hírek szerkesztőségében. Az április 8-i
helyes megfejtést legkésőbb 2016. április 15-éig postai borítékban, vagy levelezőlapon
juttassák el szerkesztőségünk címére (3900 Szerencs, Kossuth tér 1.), vagy a Népház be-
járatánál elhelyezett postaládánkba. A borítékra kérjük, írják rá: Keresztrejtvény.

kos: iii. 21. – iV. 20.
Izgalmas időszak kezdődik, hogy vé-

giggondolja, mi is történik Ön körül, annyira ma-
gukkal ragadják az események. A sors egy régi
ismerőst sodor az útjába, aki segít megérteni
néhány korábbi eseményt.

bika: iV. 21. – V. 20.
Az időszak most arra ösztönzi Önt,

hogy újra felmérje a karrierjét segítő té-
nyezőket, és megszabaduljon minden fékező
erőtől. Most könnyen felismeri, a környezetében
kik azok, akik koloncként a nyakára telepedtek.

ikrek: V. 21. – Vi. 21. 
A következő hetekre egyfajta belső

feszültség lesz jellemző Önre. Ezer do-
logba belekezd, de semmi nem tudja lekötni a
figyelmét. Mindig valami mást szeretne, amint
eléri a célját, hirtelen nem tud mit kezdeni a ki-
alakuló békés nyugalommal.

rák: Vi. 22. – Vii. 22.
Ön kitűnően megállja a helyét a mun-

kában, ha van, aki megmondja mit kell
tennie. Ha nincs, aki irányítsa, bizony összezava-
rodik. A munka, az egzisztenciája megszilárdí-
tása köti le a figyelmét. Semmit ne erőltessen,
hagyja, hogy a körülmények ragadják magukkal. 

oroszlán: Vii. 23. – Viii. 23.
Elsősorban a közös munkák és a vi-

dám baráti összejövetelek megszervezésében
érhet el jelentős eredményeket, de nem szabad
olyasmit erőltetnie, ami meghaladja a lehető-
ségeit, teljesítő képességét.

szűz: Viii. 24. – iX. 23. 
Nyakig merül a munkába és örömmel

zsebeli be az elismeréseket, de ha túl-
hajtja magát, akkor könnyen érheti baleset az
emberi kapcsolatok terén is, mivel épp azokkal
türelmetlen, akik a javát akarják.

mérleg: iX. 24. – X. 23. 
Tegye félre személyes problémáit,

munkahelyi sérelmeit és minden erejét
vesse latba boldogulása érdekében. A bolygók
most nemcsak hasznos szövetségeket kínálnak,
hanem arra is lehetőséget teremtenek, hogy tel-
jesen önállóvá váljon.

skorpió: X. 23. – Xi. 22.
Az idegei látják kárát annak az iszo-

nyú nyomásnak, amit a sűrűsödő határ-
idők jelentenek. Most a magánéletében is több
a feszültség, mint amennyi mellett biztonságo-
san terhelhető. Nem érdemes pattanásig feszí-
teni a húrt! 

nyilas: Xi. 23. – Xii. 21.
Szeszélyes az évszak, mint az Önt tá-

mogató barátai vagy a karrierjére ható körül-
mények.Még a bomba-ajánlatot is elfújhatja a
szél a hónap végére. Kár volna úgy belevágni
valamibe, hogy közben tudja, ebből baj lehet.

bak: Xii. 22. – i. 20.
Szívós kitartását irigyli a világ, most

is ennek köszönheti, hogy reménytelen-
nek látszó ügye végül is jóra fordul. Igaz, renge-
teget segít a partnere is, aki újabb és újabb lé-
pésekre sarkallja. 

Vízöntő: i. 21. – ii.19.
Még akkor is túljárhat valaki az eszén,

ha ön rendkívül találékony. Az illető
ugyanis olyan információval rendelkezik, ami lé-
péselőnyhöz juttatja. Tehát akkor jár jól, ha nem
rivalizál, hanem ügyes és gyümölcsöző komp-
romisszumot köt vele.

Halak: ii. 20. – iii. 20.
Alaptermészetéből adódik, hogy se-

gítőkész, de vannak helyzetek, amikor
jobb a háttérben maradva kivárni az események
alakulását, mint kéretlenül beleavatkozni mások
dolgába. Ráadásul lehet, hogy a legjobb szán-
déka ellenére balul üt ki a próbálkozása.

Horoszkóp április 8–22.
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keresztrejtVény
VÍZSZINTES: 1. Beküldendő megfejtés; bekövetkezett,

amit már vártunk. 7. ….-Totó: Országos matematikai ta-
nulmányi verseny. 11. Egyházi névadási szertartás; névelővel!
13. Település Zala megyében. 14. Sajtóhibák jegyzéke. 15. Ag-
rártudományi Egyetem, rövidítése. 16. Az idő és a termékeny-
ség istene az ókori rómaiaknál. 18. Az ENSZ keretében mű-
ködő nemzetközi Általános Vámtarifa- és Kereskedelmi
Egyezmény angol nevének rövidítése. 20. Közterület. 21. Tíz
szélei! 22. Azaz igazi nevén. 23. Aranykorona rövidítése. 
25. Hangtalanul pakol! 26. Fűző azonos hangzású betűi! 
27. Ide-oda mozog. 30. Falu észak Iránban. 32. Pára! 
33. .. mester: ismeretlen nevű festőművész. 35. „A” kisebb,
ritkás erdő! 36. -va, -… 38. Egybehangzóan, egyformán. 
40. Kopasz. 41. Község Győr-Moson-Sopron megyében. 
43. Antibiotikum, fertőzéses betegségek elleni gyógyszer.

FÜGGŐLEGES: 1. Kikötőváros Spanyolországban. 2. Szán-
tóföldön az évek során azonos mélységben és irányban for-
gatott talajban a barázda fenekén kialakult kemény, tömő-
dött, vízzáró réteg neve. 3. Örökléstan. 4. Tisztán hall, szavak
jelentését felfogja. 5. Régi portugál és brazíliai pénzegység.
6. Kálium és kén vegyjele. 7. Föld; latinul. 8. Lendület, hév. 
9. … van előttem (dalszöveg). 10. Város Pest megyében, az
1849-es tavaszi hadjárat első szakaszának döntő csatája itt
zajlott le. 12. Forgóalváz, forgózsámoly. 17. Az arany vegyjele.
19. Lett sakkvilágbajnok (Mihail). 24. Ráskai … : Kódexmá-
soló. 26. Üde, fürge. 28. Nissan autómodell. 29. Keserű anya-
gok. 30. Kozmetikai készítmény márkanév. 31. Ökölvívó mér-
kőzésnek meghatározott időtartamú szakasza. 34. Ülőbútor.
35. Anna egyik becézése. 37. ….. alatt fészkel a fecske (nép-
dal). 39. ...ika: fénytan. 40. Tevere fele! 42. E napon, éjfélig.
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