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„Nem múlnak ők el, kik szívünkben élnek,
hiába szállnak árnyak, álmok, évek.”
Juhász Gyula
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Jehova taNúi tartottaK
KoNGresszust szereNcseN
A Jehova Tanúi felekezet október 16-án tartotta meg a 2016/17-es év
körzetkongresszusát a Kulcsár Anita Sportcsarnokban. A program az
„Őrizd meg a Jehova iránti szeretetedet” téma köré épült, előadásokkal
és bemutatókkal. A kongresszuson 740 fő vett részt, akik többek között
Sátoraljaújhelyből, Sárospatakról és a környező településekről érkeztek.
A program kiemelkedő eseménye volt az új tanúk keresztelkedése. Idén
hatan váltak a felekezet teljes jogú tagjaivá.

Idősebb Gaál Mihály a közelmúltban töltötte be 95. születésnapját. Ebből az alkalomból október 18-án Koncz Ferenc polgármester köszöntötte
az ünnepeltet Szerencs Város Önkormányzata nevében. A városvezető
gratulált a szépkorú úrnak, majd átadta az Orbán Viktor miniszterelnök
kézjegyével ellátott emléklapot és a város ajándékát. A polgármester jó
egészséget és boldogságot kívánt Misi bácsinak. Id. Gaál Mihály korábban
a termelőszövetkezetben, mezőgazdaságban dolgozott. Jó egészségnek
örvend, nyugdíjas éveiben is aktív, rendszeresen kertészkedik. Öt unoka
és két dédunoka boldogítja mindennapjait. (Fotónkon családja körében.)

KiráNdultaK az
eGyesületi taGoK

totyoGóK KlubJa
Civil kezdeményezésre első alkalommal szervezték meg október 12-én
a Totyogók klubjának összejövetelét a Szerencsi Művelődési Központ
könyvtárában. A klub célja főként a közösségépítés volt. A találkozón
az anyukák megosztották egymással tapasztalataikat, beszélgettek, a
babák pedig közben játszhattak és megismerkedhettek a többi gyermekkel. A klub indításának ötlete egy közösségi oldalon vetődött fel és sikeresnek bizonyult: sok kismama és csemetéje látogatott el a programra.

A Hegyalja Kapuja Mozgáskorlátozottak Egyesülete tagjai három kiránduláson jártak az elmúlt időszakban. A klubtagok nyáron először Erdőbényén tettek felejthetetlen látogatást. Megtekintettük a Béres család szőlő- és borfeldolgozó birtokát, valamint
a település fontos nevezetességeit: templomait, múzeumait, iskoláját és sajtkészítő üzemét. A kiránduláson útba ejtettük a tarcali szőlőhegyen állított Áldó Krisztus szobrot is. A nyár folyamán
Tiszavasvári gyógyfürdőjében is voltunk, ahol a gyógyvíz és a
parkerdő évszázados fái nyújtottak számunkra pihenést. Oda a
jövő nyáron is el kell mennünk! Harmadik utunk a Bodrogközbe
vitt, ahol a Tisza és a Bodrog által határolt országrész nevezetes
településeit tekintettük meg: jártunk Cigándon, Ricsén, Pácinban
és Karcsán is. Megismertük a táj földrajzát, történelmét, gazdagságát, népi ipartörténetét. Elfáradtunk, de megérte, boldogan fejeztük be a napot. Kirándulásainkat Galgóczi Ferencné szervezte,
köszönjük a fáradságát!
Balázs Józsefné
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miNiszteri látoGatás a borvidéKeN
Tokaj-Hegyalja méltán híres bortermelő vidékének szívében, Rátka község
határában található az Angyal Borászat és Szőlőbirtok központja, mely a
szőlőfeldolgozás mellett otthont ad
annak a közel egy kilométer hosszúságú pincének, mely egyedülálló a régióban. A borászatnál és a szőlőbirtokon
tett látogatáson október 8-án Fazekas
Sándor földművelésügyi miniszter (fotónkon balra) is részt vett.
A szaktárca vezetője elmondta: a tervek szerint haladnak a munkálatok, a többi borvidékhez képest Tokaj-Hegyalján azonban némileg
később kezdték meg a szüretet. Eddig a területek mintegy kétharmadán fejeződött be a munka. Elhangzott, hogy az aszú szempontjából remélhetőleg kiváló év lesz a 2016-os, ehhez kedvező volt az időjárás a tokaji borvidéken. Az idei
aszúkiválóságok kiválasztása folyamatban van,
beérkeztek a tételek, és remélhetőleg még idén
megjelenhet a nemzeti borválogatottat bemutató könyv is – közölte a miniszter.
Fazekas Sándor felidézte, hogy az elmúlt években különböző pályázati támogatásokból több

borászati és szőlészeti fejlesztés valósult meg Tokaj-Hegyalján, bővült a feldolgozó-kapacitás és
újabb pincészetek létesültek. A fejlesztések eredményeként a szőlőfeldolgozás, a borkészítés és
a vendéglátás világszintű Tokajban és a környező
településeken, ezek a beruházások elengedhe-

támoGatás
az orvosoKNaK
Szerencs Város Önkormányzata támogatási szerződést írt
alá október 12-én a településünkön egészségügyi alapellátást végző házi-, gyermek- és fogorvosokkal. A vissza nem
térítendő támogatás összege 100 ezer forint praxisonként.

A szerződésben foglaltak szerint a képviselő-testület az államháztartáson kívüli források átvételének és átadásának szabályairól szóló, önkormányzati rendeletben biztosított felhatalmazás alapján egyszeri, céljellegű támogatást állapított meg a támogatottak részére, a 2016. évi
költségvetés terhére. A támogatást kizárólag olyan eszközfejlesztésre,
eszközbeszerzésre, működési költség fedezésére fordíthatják az orvosok,
mellyel az egészségügyi alapellátást igénybevevő klientúra komfortérzetéhez hozzájárulnak, illetve azt fokozzák. Támogatásban részesültek:
Dr. Sütő Szilveszter, Dr. Gál Tamás, Dr. Spak László, Dr. Rohály Judit és
Dr. Móré László háziorvosok, Dr. Bobkó Géza és Dr. Bodosi Csilla gyermekorvosok, valamint Dr. Gálné Dr. Bíró Marianna, Dr. Varga Renátó és
Dr. Brugoviczky Zsolt fogorvosok.

tetlenek ahhoz, hogy Tokaj megtartsa előkelő helyét a világ borkínálatában – fogalmazott.
A miniszter kiemelte: a hungarikumok között
a tokaji aszú az egyik legrégebbi érték, amely
Magyarország „nagykövete” a világ legtávolabbi pontjain is – adott tájékoztatást az MTI.

állampolGári
esKütétel
Az erdélyi Hosszúmezőről származó Lemák Irén október
14-én tett állampolgári esküt a Rákóczi-vár lovagtermében.
Az ünnepélyes fogadalomtétel után Koncz Ferenc polgármester örömét fejezte ki, hogy városunkban már több százan tettek honosítási esküt. – A magyar nép kicsit olyan,
mint a madár, akinek nem számít a határ, mert átrepüli. Csak
az számít, hogy hol a fészek – hangzott el. A városvezető
jókívánsága után erőt, magabiztosságot és családja körében
hosszú életet kívánt Irénke néninek.
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emléKezés elhuNyt szeretteiNKre
Közeledik a mindenszentek és a halottak napja. Ebben az időszakban szinte
nincs olyan ember, aki ne látogatna ki
a temetőkbe. A sírkerteket alkonyatkor
milliónyi apró fény világítja be. A néhai
szeretteinkért gyújtott gyertya fénye
az örök világosságot jelképezi.
A sírok előtt állva valószínűleg sokan elgondolkodtak már azon, hogy milyen rövid az élet.
Mindenkinek van egy-egy halottja, akiről megemlékezik, aki iránt lerója kegyeletét. Rohanó
világunkban megállunk egy pillanatra, gyertyát
gyújtunk, és elhunyt szeretteinkre gondolunk
ilyenkor. A halottak napja arra is alkalom, hogy
a távolabb élő rokonok hazatérjenek és együtt
legyen a család.
Hazánkban a 19. század elejétől terjedt el a
sírok díszítése virágokkal és koszorúkkal. A népi
hiedelem szerint azért kell megszépíteni a sírokat, hogy a halottak szívesen maradjanak a
nyughelyükön. Az ilyenkor elterjedt gyertyagyújtás mágikus szokást is idéz: arra szolgál,
hogy a sírjukból kiszabadult lelkek ne kísértsék
az élőket. Mindenszentek ünnepén azon szentekről emlékeznek meg, akiknek nincs külön
emléknapjuk a naptárban. A halottak napja pedig fokozatosan vált egyházi ünnepből az elhunytakról való általános megemlékezéssé.
Manapság virágokkal, koszorúkkal és gyertyával díszítik a sírokat. Megkérdeztük a helyi
virágárusokat, hogy melyek a legkelendőbb virágok ilyenkor. Az eladók elmondása szerint az
élő és a selyemvirágokat egyaránt sokan keresik.
Azok a vásárlók, akik a távolabb lévő települések temetőibe utaznak, általában sírcsokrot és
koszorút is csináltatnak. A krizantém a legkeresettebb virág, amelynek több fajtáját is meg lehet találni az üzletekben. A krizantém fehér és
színes változatai mindenszentek és halottak
napja idején nyílnak, ezért Magyarországon leginkább ez a virág az, amivel a sírokat díszítik.
A virágboltok tulajdonosai frissen leszedett virágokat kínálnak, melyek akár napokig ékesíthetnek egy-egy sírhelyet, de több helyen cserepes krizantémok is láthatóak a szerencsi temetőkben. Ilyenkor meglehetősen nagy a kereslet
a virágokra, ezért a megszokottnál hosszabb
ideig tartanak nyitva az árusok.
Természetesen mécsesekből és gyertyákból
sincs hiány. Különböző színű és formájú mécsesek ezrei sorakoznak a boltok polcain. A tapasztalat az, hogy a vásárlók akár 30-40 darabot is
megvesznek belőlük egyszerre. Közkedvelt a
hagyományos piros, fehér és sárga üvegmécses,
de a vevők választhatnak az egy teljes napig
égő gyertyák, teamécsesek, valamint angyalkás
vagy kereszt mintázatú mécsesek közül is. Jellemző, hogy azok a vásárlók, akik távoli teme-

tőkre mennek, kedvelik a ledes mécsest, ami
nem gyúlékony, nem veszélyes és a szél sem fújja el. Ez a típus egyre népszerűbb, hiszen a kis
mécsesben lévő led véletlenszerű villódzásával
a gyertyaláng hatását kelti.
Halottak napja alkalmából nemcsak a helyi
megemlékezők keresik fel a temetőket, hanem
az egész országból érkeznek városunkba látogatók, rokonok. A Szerencsi Polgárőr Egyesület vezetőjét, Oláh Jánost arról kérdeztük, hogy ilyenkor kiemelt figyelmet fordítanak-e a temetők
környékére. A polgárőrparancsnok elmondta,

hogy az ünnep miatt fokozottabban felügyelnek
a rendre. A szerencsieken kívül az ondi temető is
hozzájuk tartozik, így négy sírkertet kell intenzívebben szemmel tartaniuk. – Idén is várható lesz
a forgalomirányítás és minden temetőben járőröznek majd polgárőrök. Sajnos ilyenkor megsokszorozódik a lopások száma, de reméljük,
hogy nagyfokú figyelemmel mindezt visszaszoríthatjuk – emelte ki Oláh János.
A temetők nyitva tartási rendje változik:
október 29-től november 3-ig, 7-20 óráig
lesznek látogathatóak a sírkertek Szerencsen.

maczkóné árvai ágota

Mindenszentek napján, általában délután a családdal együtt felkeressük
szeretteink nyughelyét. Mécseseket gyújtunk, virágokkal és koszorúkkal
díszítjük sírjaikat. Felidézünk kedves emlékeket, pillanatokat és lerójuk
tiszteletünket. Értük lobog a gyertya lángja, a nekünk hiányzókért. Ez olyan
nap, melyet áthat a hit, a remény és a szeretet mellett a szomorúság, a bánat is. Ezen a napon visszatekintünk a múltba.

zöldiné eperjesi ildikó

Kedves halottaink sírjához gyakran járok a temetőbe, ez számomra megnyugvást jelent. A távoli rokonok ilyenkor hazajönnek, sajnos ez az alkalom az, amikor együtt lehet a nagycsalád. Október 31-én kivisszük a virágokat és a koszorúkat. Mindenszentek napján már csak a mécseseket,
amit sötétedéskor gyújtunk meg, hiszen ilyenkor legszebb a temető. A gyermekeim nagyon ragaszkodtak déd- illetve nagypapájukhoz, az édesapámhoz.
A kislányom rajzokat, apró ajándékokat készít ilyenkor és eldugja a virágok közé. Gyermekeim tele vannak szeretettel és ez az ünnep mindig könnyeket csal a szemükbe. Családunknak
ez az egyik legbensőségesebb ünnepe. Ez a nap a lelkünkben a különböző érzések a felkavarodásának napja, mert a halottaink iránti szeretetünk és tiszteletünk felszínre hozza lelkünkben a veszteséget, a szomorúságot, a bánatot. Hálával gondolunk rájuk.

bisztriczkiné simon erika

Mindenszentek és halottak napja nálunk a halottakra való emlékezés
ünnepe. Megtisztítjuk a sírokat, virágokkal, gyertyákkal díszítjük elhunyt
szeretteink sírját. A halottak napja megemlékezés a holtak lelkéről, ezért
meghatottság és tisztelet hatja át ilyenkor a mi lelkünket is. Emlékek kavarognak bennünk, régóta nyomasztó, ki nem mondott gondolatok fogalmazódnak meg. Sajnos több helyre is megyünk a családdal, ilyenkor felkeressük
a rokonokat, rég látott családtagjainkat.
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KeGyelet az 1956-os
forradalom hőseiNeK
Megemlékezésekkel és koszorúzásokkal tisztelegtek a szerencsiek az 1956os forradalom és szabadságharc hatvanadik évfordulóján és a Magyar Köztársaság 1989-es kikiáltásának napján.
Az október 23-ai szerencsi megemlékezés a
Kossuth téren kezdődött. Nemcsák Károly, Jászai Mari-díjas színész, érdemes művész szavalata után Koncz Ferenc polgármester mondta
el ünnepi gondolatait. Elhangzott, hogy az ’56os eseményekről sokáig nem beszélhettek az
emberek és később is úgy említették, mint ellenforradalmat. – Eltűntek azok a nyomok, melyek fel tudnák tárni, hogy mi is történt pontosan. Meg kell keresnünk azokat az embereket,
akik most is közöttünk élnek, vannak személyes
emlékeik és el tudják mondani a valóságot.
Nem azt, amit hosszú időn keresztül a történelemkönyvekben tanítottak, hanem a valódi történéseket. Azt kívánom mindenkinek, hogy
tudjuk megbecsülni azokat a hétköznapi hőseinket, köztük a szerencsieket is, akik abban az

időben részt vettek a forradalomban és akik
fegyvert küldtek a Corvin közbe innen, Szerencsről. Ők voltak azok, akik kockáztatták az

tiszteletadás
az emléKhelyeKNél
Az 1956-os forradalom és szabadságharc szerencsi emlékhelyeinél október 21-én tartottak koszorúzásokat Szerencs Város Önkormányzata,
valamint a Szerencsi Művelődési Központ szervezésében. A szerencsi származású Ifj. Tatay Zoltán a budapesti harcok idején, egyetemista fiatalként kapott halálos lövést. Az ünnepi program
a nevét viselő sportpályán kezdődött, majd a Jókai úton felállított emléktáblánál és Nagy Imre
egykori miniszterelnök szobránál folytatódott.
A református temetőben, ifj. Tatay Zoltán sírhelyénél Nagy József, a hősi halált halt egyetemista

kortársa, barátja emlékezett a forradalom időszakára. A megemlékezéshez Ringer István tárogatójátéka adott méltó hangulatot. Az ugyancsak Budapesten elesett Oleár István sírjára szintén koszorú került. Az emlékhelyeken prózai és
zenei műsorokat adtak a Bocskai István Katolikus
Gimnázium, a Rákóczi Zsigmond Református Általános Iskola és a Szerencsi Szakképzési Centrum helyi intézményének diákjai és pedagógusai.
A tisztelet koszorúit a megjelent intézmények,
politikai pártok és civil szervezetek képviselői helyezték el.

életüket és úgy élték a mindennapjaikat, hogy
sosem tudták, hogy mikor fognak váratlanul
csöngetni az ajtón és mi fog történni holnap.
Tisztelet a forradalomban résztvevőknek és kegyelet a hősi halottaknak – zárta beszédét a
polgármester. A Hegyalja Pedagógus Kórus műsorát követően az önkormányzat, a politikai
pártok és civil szervezetek képviselői helyezték
el koszorúikat az ’56-os obeliszknél. A program
a Rákóczi-vár színháztermében folytatódott,
ahol Demeter Ervin Borsod-Abaúj-Zemplén megye kormánymegbízottja emlékezett 1956 hőseire. – Hatvan évvel ezelőtt egy lélekszámban
kis nemzet világtörténelmet csinált, amikor felkelt a zsarnokság ellen. 1956. október 23-a a
magyar nép szívének és lelkének egy darabja,
ahol egyszerre lakozik a büszkeség, a hit és a
fájdalom. Büszkék vagyunk arra, hogy ki mertünk állni önmagunkért, hittünk a nemzet erejében és mertünk harcolni céljainkért. Ugyanakkor fájdalom és gyász is van bennünk: fájdalom
a külvilág akkori értetlensége, gyász a megtorlások áldozatai miatt. Ma már azonban tudjuk,
hogy 1956 szabadsága a diktatúrák és az elnyomás elleni szabadságharc örök szimbóluma lett,
nemcsak nemzetünk, hanem a világ történetében is – hangsúlyozta beszédében a kormánybiztos. – Köszönettel és hálával tartozunk ’56
hőseinek, az októberi ifjaknak, a hazaszeretetért, a tiszta, áldozatos küzdelmükért, amivel kivívták a forradalom és szabadságharc győzelmét. Az, hogy ma itt állhatunk és bizalommal
tekinthetünk a jövőbe, ’56 hőseinek köszönhető
– mondta Demeter Ervin.
A városi ünnepség a Bolyai János Katolikus
Általános Iskola diákjainak műsorával zárult.
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KRÓNIKA

meGemléKezés a vértaNúKról
Esős idő fogadta az október 6-án megemlékezőket a Kossuth téren, a Szerencs Város Önkormányzata és a Szerencsi Művelődési Központ által szervezett emléknapon.
Balázs Pál református lelkész beszédében felidézte az 1849. október 6-ai eseményeket és elmondta, hogy a 13 aradi vértanú minden egyes
cselekedete üzen az utókornak. – Az ő életük és
haláluk a mai napig bizonyítja azt az apostoli tanítást, amely így hangzik: Senki sem él önmagának, és senki sem hal önmagának. A lelkipásztor Juhász Gyula: Vértanúink című verséből is
idézett, miszerint „A vértanúk szent lelke földalol.” Ez a szent dal elhallatszik a mába, ezért kell
nekünk visszatekinteni. Fontos a múltunk, fontos
onnan táplálkozni, erőt és példát meríteni, hogy
ehhez hasonlóan éljünk és cselekedjünk – hangzott el. Balázs Pál idézett János evangéliumából
is: Nincs senkiben nagyobb szeretet annál, mintha valaki életét adja az ő barátaiért. Mint mondta: az Ige Jézus Krisztusról szól, aki életét adta
értünk, és szól mindazokról, akik önfeláldozóak

tudtak lenni a történelem folyamán. Akik odaáldozták életüket és mártírságukkal tanítanak
bennünket. Ez a gyásznap arra is kötelez, hogy
legyünk mi is ilyen hős lelkületűek. A nemzetünk
védelme ne csak politikum legyen, hanem egy
életprogram. Legyen ott a nemzettudatunkban,
a gondolatunkban az együvé tartozás és az öszszetartozás fontossága – zárta beszédét a szó-

nok. A Hegyalja Pedagógus Kórus műsora után
a Szerencsi Szakképzési Centrum helyi intézményének diákja szavalt verset, majd az önkormányzat, a politikai pártok és civil szervezetek
képviselői helyezték el koszorúikat az aradi vértanúk fejfájánál. A megemlékezés után Dr. Egeli
Zsolt és Nyiri Tibor alpolgármesterek koszorúztak az Arad utcai emléktáblánál.
M. B.

tízéves lett az időseK otthoNa
Tíz évvel ezelőtt, 2006. szeptember 1-én nyitotta meg kapuit a Gyémántkapu Idősek Otthona Szerencsen. Az évforduló alkalmából október
20-án Pazonyi Zoltán igazgató köszöntötte az
intézmény munkatársait és lakóit, hangsúlyozva,

hogy úgy próbálnak gondoskodni az időskorúakról, mintha ők a saját családtagjaik lennének.
Az intézményvezető számot adott az eltelt évtizedben történt fejlesztésekről, a közeljövő terveiről, kitérve arra, hogy minden esetben igye-

GuláG emléKtúra szereNcseN
Emberek az embertelenségben címmel
emléktúrát szervezett a Magyar Cserkészszövetség a Gulág emlékév kapcsán. Ennek egyik állomása október
15-én városunk volt.
Bodnár László cserkészvezető a Rákóczi-vár
színháztermében köszöntötte a programon

résztvevő diákokat, majd Koncz Ferenc polgármester mondott beszédet. Elhangzott, hogy a
rendszerváltás után nagyon lassan indult meg
az a folyamat, amikor az emberek őszintén elkezdtek beszélni a málenkij robot borzalmairól.
– Olyan atrocitások és elképzelhetetlen kegyetlenségek történtek az akkor elhurcolt emberekkel, melyek számunkra felfoghatatlanok. Azok,
akik ennek áldozatul estek, mindenképpen
megérdemlik, hogy megemlékezzünk róluk –
emelte ki a városvezető. Oroszné Stumpf Éva a
málenkij robot és a gulágra hurcolás szerencsi
vonatkozásairól tartott előadást.
Az emléktúra részeként második világháborús hagyományőrzők tartottak bemutatót a várkertben, a lovagteremben pedig a sváb népviseletet és kultúrát mutatták be. A diákok ellátogattak az egykori szerencsi gyűjtőponthoz, a
bíróság épületéhez, valamint a kommunizmus
áldozatainak emléktáblájához is. A túra zárásaként koszorút helyeztek el a vasútállomásnál található málenkij robot emlékműnél (fotónkon).

keznek a kor követelményeinek megfelelni a felújítások során. Az eseményen Dr. Egeli Zsolt alpolgármester az önkormányzat nevében mondott köszönetet azért a lelkiismeretes munkáért,
amit az idősek otthonának dolgozói, munkatársai naponta végeznek ellátottjaik érdekében.
Az ünnepet a Rákóczi Zsigmond Református Általános Iskola művésznövendékeinek, illetve az
otthonban lakók egy csoportjának műsora színesítette. A program végén – emlékeztető gyanánt – tíz díszfát ültettek el a hetvenöt bentlakóval működő otthon munkatársai.
SfL
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GimNazistáK a KöNyveK viláGábaN
Könyvtárlátogatáson jártak október 13-án a
Bocskai István Katolikus Gimnázium 11.Ra osztályának tanulói. A program keretében egy órát
tölthettek a diákok a Szerencsi Művelődési Központban, ahol Kazsik Marianna könyvtáros (fotónkon) előadásában könyvtörténeti előadást

hallhattak. A rendhagyó óra lényege az volt,
hogy miért fontos a mai világban a nyomtatott
könyv, miért érdemes olvasni és hogyan kapcsolódik a könyv az internet világához. A diákok
nyomon követték a témát az ókori agyagtábláktól a kódexeken át a mai nyomtatott könyvekig.

Az interaktív előadást könyvritkaságok bemutatásával illusztrálta az előadó. Az elméleti rész
után a diákok szétnézhettek a könyvtárban, az
óra végén pedig lehetőség volt a beiratkozásra
is. Érdeklődésünkre Gergely Lászlóné pedagógus
elmondta, hogy fontosnak tartják, hogy ne csak
az irodalom és nyelvtan órákon szerettessék
meg diákjaikkal a kultúrát, a könyveket, hanem
egyéb lehetőségeket is kihasználnak a cél érdekében. Ennek jegyében – hogy diákjaik olvasóvá
nevelését segítsék – minden kilencedikes tanulót elvisznek a könyvtárba.

tárlat a
turisztiKai
KözpoNtbaN

bepillaNtás
a műhelymuNKába
A Hegyaljai Alkotók Társulása október 11-én
tartotta soron következő összejövetelét a Rákóczi-várban, mely alkalom nyilvános volt.
A csoport tagjai ezúttal is saját versekkel, novellákkal készültek, amelyekről megosztották
egymással véleményüket és beszélgetésre is lehetőség nyílt a műhelyben. Viczai Henrietta, a
társulás elnöke lapunk tájékoztatására elmondta, hogy összejöveteleiket minden hónap második keddjén tartják a Galéria Kávézóban, ahol
szerencsi és környékbeli alkotók találkoznak és

osztják meg egymással a gondolataikat. Új tagokat – írókat, költőket, képzőművészeket – is
várnak soraikba, akik számára többek között
rendezvényeken való szereplési lehetőséget, antológiában, kiállításon való megjelenést tudnak
biztosítani. Leskó Imre alelnök (fotónkon jobbra) vezetésével minden év szeptemberében alkotótáborban vehetnek részt a tagok Tarcalon,
melyet idén a civil szervezetek számára kiírt pályázati forrásból és a Dr. Korondi Klára által felajánlott képviselői támogatásból finanszíroztak.

Szerencs 2016. címmel csoportos kiállítás
nyílt október 12-én a Szegedi Szépmíves Céh
munkáiból a Turisztikai Központban. A tárlat
anyagát a 31. Nyári Szerencsi Művésztelep
résztvevőinek és a céh tagjainak alkotásaiból
állították össze. Az alkotók még júniusban
töltöttek el tíz napot városunkban, és számos
témában, különféle technikákkal készítettek
grafikai és festészeti alkotásokat, de a kiállításon fotók is megtekinthetők. Nagy Károly,
a művészcsoport elnöke nyitotta meg a tárlatot, ahol elhangzott, hogy az alapvető célkitűzésük az, hogy valamilyen megfogható
minőséget produkáljanak egy-egy művészeti
ágban. Nagy Károly kiemelte, hogy a szerencsi környezet és a hegyaljai táj rendkívül inspiráló volt számukra. A kiállítást november
10-ig tekinthetik meg az érdeklődők.

8

SZERENCSI

hírek

OKTATÁS – NeveLéS

szalaGavató a GimNáziumbaN
A Bocskai István Katolikus Gimnáziumban október 15-én tartották a szalagavató ünnepséget.
A végzős diákok éneke és szavalata után az osztályfőnökök tűzték fel a szalagot. Gál András
igazgató beszédében kiemelte, hogy minden év
utolsó negyedében legalább olyan várva várt
nap a szalagavató, mint a karácsony, ennek pedig az ünneplőbe öltözött maturandusok adják
a varázsát. – A szalagtűzés különleges pillanat.
Iskolánk legérettebb tanulóiként immár jogot
szereztetek a szalag viselésére – hangozott el.
Az igazgató hangsúlyozta, hogy mérföldkőhöz
értek a diákok, hiszen gondolniuk kell a rájuk váró feladatokra és a fél év múlva esedékes érettségi vizsgára. Miután Kocsis Sándor római katolikus plébános megáldotta a szalagokat, és feltűzték azokat, az öt végzős osztály előadta az
alkalomra összeállított táncos produkcióját.

verseNyezteK a Kis matematiKusoK
Immár 16. alkalommal rendezték meg a Bolyai Matematika
Csapatverseny megyei fordulóját, melynek a szerencsi Bolyai
János Katolikus Általános Iskola október 14-én ötödik alkalommal adott otthont. A 2016/17-es tanévben a versenyt az egész
ország, valamint Kovászna, Hargita, Bihar és Kolozs megye területén hirdették meg, 3-8. osztályos tanulók évfolyamonkénti
4 fős csapatainak, megyei/körzeti írásbeli forduló, majd Kárpát-medencei (írásbeli és szóbeli) döntő formájában. A szerencsi intézményben megtartott tudáspróbán 10 megyei iskola 55
csapatából 220 diák mérte össze tudását a 3-8. évfolyamon.
Az eredmények a www.bolyaiverseny.hu honlapon tekinthetők meg.

„visszatér
a véNdiáK…”

isKolai adomáNy
az alapítváNyNaK
A Rákóczi Zsigmond Református Általános Iskola diákjai az állatok világnapja jegyében október 4-én második alkalommal tartottak gyűjtést a kóbor,
illetve menhelyen élő kutyáknak, macskáknak. Az intézmény minden osztálya
egy kihelyezett gyűjtőládába tehette be adományát. Ezen felül osztályonként
száraz eledeleket, konzerveket vihettek be a lelkes gyerekek a gyűjtés keretében. Az összegyűlt 28 ezer forintból húszezer forint a Szerencsi Kóborkák
Állatvédő Alapítványhoz, ötezer forint az Orpheus Állatvédő Egyesülethez
került. A fennmaradó összeget jutalmul azon diákok kapták, akik a gyűjtés
céljából pályázatot írtak a befogadott vagy menhelyről kihozott kedvenceikről.
Az akció célja az volt, hogy a gyerekek megtanulják, milyen jelentősége van
a felelős állattartásnak.

A Bocskai István Gimnázium 1961-ben végzett IV. B reáltagozatos diákjai osztálytalálkozót tartottak szeptember 17-én, Szerencsen. 55 évvel ezelőtt harmincan végeztünk Kurucz László
tanár úr osztályában. A találkozó alkalmából emléktáblát avattunk a Bocskai István Katolikus Gimnázium épületének falán.
Egyperces néma főhajtással emlékeztünk néhai tanárainkra és
az elhunyt kilenc osztálytársunkra. Ezután elsétáltunk a Rozsnyai
Kúriába, ahol megtartottuk az osztályfőnöki órát. Ebéd után késő estig beszélgettünk, emlékeztünk. Nagy örömünkre szolgált,
hogy szeretett osztályfőnökünk, Kurucz László szívesen fogadta
a meghívásunkat és feleségével együtt eljött az érettségi találkozóra. Csodáltuk a 84 éves tanár úr fiatalos megjelenését, szellemi frissességét. Kívánjuk, hogy ez még sokáig tartson és kedves feleségével együtt örülhessenek gyermekeik, unokáik sikereinek! Az igazoltan távolmaradt osztálytársainknak kívánunk
mielőbbi gyógyulást, hogy egy év múlva ők is velünk ünnepelhessenek!
Szűcs Erzsébet
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Nevelési fórum a várbaN
Fórumot tartottak óvodáskorú gyermeket nevelő szülők részére október
19-én, a Rákóczi-vár lovagtermében.
Az értekezleten két korosztály – a kiscsoportos és nagycsoportos gyermekek
– szüleit várták, ezen korcsoportok
azok, ahol az óvónők tapasztalatai szerint a legtöbb probléma adódik.
Angyal Györgyné, a Szerencsi Óvoda és Bölcsőde vezetője köszöntötte a megjelenteket,
majd elmondta, hogy a fórummal lehetőséget
biztosítanak a szülőknek, hogy tájékozódjanak
arról, milyen esetekben fordulhatnak a B.-A.-Z.
Megyei Pedagógiai Szakszolgálat szerencsi tagintézménye munkatársaihoz. – A nevelési intézmény és a szakszolgálat komoly együttműködésben állnak. Egymásra épülnek a feladataink,
kiegészülnek, hiszen ezek nélkül nem tudnánk
jó eredményt elérni. Ha elakadunk valamilyen

nevelési helyzetben, pedagógiai, pszichológiai
és fejlesztési területen segítik a munkánkat –
hangzott el. A jelenlévő szakemberek beszá-

moltak az óvodákban végezett tevékenységükről, elmondták a tapasztalataikat, a szülők pedig feltehették kérdéseiket.

felelős
állattartás
és GoNdozás
Az állatok világnapja alkalmából a házi kedvencek gondozása és a felelős állattartás témakörében szerveztek
programot október 4-én a Bolyai János Katolikus Általános
Iskolában. A gyerekeknek lehetőségük volt arra is, hogy
megmutassák saját kutyájukat, macskájukat, kisállataikat.
A pedagógusok rajzpályázatot is hirdettek erre a napra
„Az én állatom” címmel. A megnyitón ismertették, hogy
1931 óta ezen a napon Assisi Szent Ferenc, az állatok védőszentjének emlékére ünneplik világszerte az állatok világnapját.

szüreti mulatsáG a ráKóczibaN
Hagyományos szüreti mulatságot tartottak
október 7-én a Rákóczi Zsigmond Református
Általános Iskolában. Az alkalomra a Gyárkerti és
a Napsugár óvodából is érkeztek gyerekek, akiket – mint minden éven – idén is a harmadik
osztályos tanulók vendégeltek meg őszi finomságokkal és vidám szüreti műsorral is kedveskedtek nekik. – Mindig nagyon készülnek a diákok erre az alkalomra. A dekorációt is ők készítették és a gyümölcsöt is ők hozták. Ilyenkor
mindenből megmutatnak egy keveset, ami a
mindennapjaik része az iskolában: egy kis néptánc, vers, ének, zene – mondta el Derda Péterné igazgatóhelyettes.
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KitüNtetés a szereNcsi seGítőNeK
Az idősek világnapja alkalmából rendezett október 7-ei ünnepségen, a Pesti Vigadóban többek között Kontra Lászlóné
(fotónkon) is elismerésben részesült az idősek érdekében kifejtett kiemelkedő szakmai tevékenységéért. Az „Idősekért”
díjat Balog Zoltán, az emberi erőforrások minisztere (fotónkon) és Czibere Károly, szociális ügyekért és társadalmi felzárkózásért felelős államtitkár adta át a szerencsi hölgynek. Ez alkalomból Irénke nénit az otthonában kerestük fel.
Pártai Irén Kenézlői születésű, családjával
1979-ben költöztek Szerencsre. Sokan ismerhetik
őt a cukorgyárból, ahol hosszú éveken át dolgozott gépkezelőként, azonban legtöbben valószínűleg áldozatos segítő munkája révén ismerik
őt. Kontra Lászlóné évtizedeken keresztül erején
felül szolgálta a római katolikus egyházat, amíg
az egészségi állapota engedte. A Katolikus Karitász szerencsi szervezeténél 22 éven át tevékenykedett vezető helyettesként az alapító Ács
István püspök atya húga, Tóth Lászlóné mellett.
Ennek keretében többek között a betegeket,
időseket látogatta, imaórákat tartott, az egyházi
alkalmakon segédkezett, kirándulásokat és közösségi eseményeket szervezett. Számos alkalommal bizonyította elkötelezettségét az idősekért tett szolgálatával, az elhagyatottak, betegek
gondozásával, a rászorulók felkarolásával. Szinte
minden eseményen képviselte a szervezetet, de
kiemeli, hogy a Karitász tagjai mindannyian nagyon sokat tettek munkájuk során. – A szegények, betegek, elesettek, fogyatékkal élők gyámolítója voltam mindig is. Szeretetszolgálatom
által a lelket tartottam bennük, szeretgettem és
vigasztaltam őket. Ezzel nemcsak ők épültek,
hanem jómagam is. Nekem mindenki ember, az
is, aki csak egy rossz táskával sétál az utcán, és
az is, aki kalapban, mert az Istennek mindenki
kedves. Én nem élek fényűzően, de gazdagnak
érzem magam az Úrban, mert szeret engem Isten – fogalmaz Irénke néni, aki, mint mondta:
szüleitől tanulta az Isten- és hazaszeretetet. Elmesélte, hogy már a Karitász megalakulása előtt
is eljárt az idősekhez közös imádságra, éneklésre. Családtagjaival mindig is vallásos életet éltek,
a katolikus egyházi szertartások, események állandó résztvevői. A Fecskés városrész Arany János utcájában 2003-ban avatták fel azt a feszületet, amelyet ő és családja állíttatott. A katolikus plébánia épülete előtt pedig – kezdeményezésére és családja közreműködésével – Mindszenty József érsek bíborosnak állíttattak egy
mellszobrot.
– Nagy öröm számomra ez az elismerés, köszönöm a polgármesternek és a város vezetőségének, aki ezt a felterjesztést támogatta. Az
egyház szolgálatáért és a városért végzett tevékenységemért eddig nem kaptam köszönetet
– természetesen nem is kértem –, ezért most
nagyon örülök annak, hogy volt, aki figyelembe
vette az igyekezetemet. Ami tőlem tellett, fáradhatatlanul elvégeztem. Mindig az volt a célom, hogy segítsek valakin, mert ha valakivel jót
tettem, ha megvigasztaltam egy embert, ha ma-

gamhoz tudtam ölelni,
ha egy beszélgetéssel,
élelemmel, ruhával
tudtam adni neki valamit, nekem az mindig
jó érzés volt – hangsúlyozta Kontra Lászlóné, aki beszélgetésünket az ezredfordulón
megjelent „Írásaim”
című kötet zárszavával fejezte be: – Köszönök az Istennek
mindent, amit nekem
ezen a Földön adott.
Különösen a hitemet,
ami jó és balsorsban
mindig, mindenhez
erőt adott.
H. R.

KeresztéNy orvosoK
összeJövetele
A keresztény orvosok, egészségügyi és
szociális munkatársak soron következő
összejövetelének október 8-án a szerencsi református közösségi ház adott
otthont. A konferencián az egészségügyben keresztény szemmel szolgálók
osztották meg egymással tapasztalataikat, gondolataikat.
A rendezvényt szervező Dr. Korondi Klára, a
Szerencsi Református Nőszövetség elnöke nyitóbeszédében úgy fogalmazott: hiszi, hogy csak
az Isten segítségével tudunk jól tájékozódni, eligazodni a mindennapi életünkben. A helyi gyülekezetet vezető Balázs Pál köszöntőjét követően Bojtor István református lelkész tartott áhítatot. Mózes példáját idézve elhangzott: a kérdés napjainkban is az, hogy elhagyott-e minket
az Isten. A lelkipásztor hangsúlyozta, hitünk
nincs, ha azt mondjuk, hogy elhagyott minket az
Úr, mert ő a Szentlélek ereje által itt van közöttünk, bennünk. Te is elmégy mellette? címmel
Dr. Molnár Róbert jogász, polgármester (fotónkon) tartott előadást, kiemelve, hogy a mai
társadalomnak gyógyulásra van szüksége. Mint
mondta, hiába akarjuk rendbe tenni az életünket
felszínesen, ha a probléma gyökere benn marad.
Engedjük, hogy az Isten az ő Igéje, szeretete által

megöntözzön bennünket. A keresztény élet az,
ha nem az újság, hanem a Biblia szava szerint
élünk: amit vasárnap meghallottunk, azt a hétköznapokban is cselekedjük meg. Dr. Molnár Róbert hangsúlyozta: akkor vagyunk jó helyen, ha
ott van Krisztus a szívünkben. Empátia nélkül
nem lehet jó orvos valaki, mert irgalmasság nélkül semmit nem ér a szakmaiság. Az irgalmasság gyakorlása a mindennapi orvosi munkában
címmel Dr. Simkó Csaba, a Hospice Intézmény
főorvosa tartott előadást a megjelenteknek.
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„ezt Nem lehet elfeleJteNi”
A szerencsi id. Juhász Gábor (fotónkon) 1956-ban 25 éves hallgató volt a budapesti agráregyetemen. Aktívan részt vett az október 23-ai fővárosi eseményekben. A szovjet csapatok fogságában több éven át börtönben raboskodott, később a nemzeti összefogás melletti kiállásáért kitüntették. Nehéz szívvel gondol
vissza a múltra. A következő sorokban Juhász Gábor személyesen átélt emlékein
keresztül idézzük fel a borús időszakot.
Juhász Gábor Csobajon született, de élete nagyobb részét Szerencsen töltötte. A szülei parasztgazdálkodók voltak, vagyonosabb embereknek számítottak. A nagybátyja tanácsolta, hogy
a teológiai pályán induljon el. Debrecenben kezdte
meg az egyetemi tanulmányait: hittudományt és
mezőgazdasági előadásokat is hallgatott. – A szüleim jómódúak voltak, de az ’50-es években ez
bizony nem számított jó bizonyítványnak, kuláknak nyilvánították őket. Előhozakodtak a származásommal és eltanácsoltak Debrecenből – meséli
Juhász Gábor. Az idős úr felidézte, hogy később,
a budapesti agráregyetemen bekerült a Magyar
Ellenállási Mozgalomba, mint mondja, akkor már
folyamatosan szerveződött a forradalom. Miskolcon is részt vett az egyetemi gyűléseken, fel is
szólalt. – Próbáltuk eligazítani az egyetemistákat
a forradalomban. Aztán a nemzetőr csapatok vezetője voltam. Jelentkeztem és engem bíztak meg
egy kisebb csapat a vezetésével. Budapesten a
Nagyvárad téren és a Corvin közben is részt vettem a harcokban. Bizony nem volt valami könnyű
dolgunk, meg is sebesültem – mondta el érdek-

lődésünkre Gábor bácsi, aki nem szívesen beszél
az akkori történésekről. – A mai generáció nem
is tudja elképzelni azokat a napokat, hogy milyenek voltak. A legnagyobb fájdalom azokra a bajtársaimra gondolni, akik hősi halált haltak. Engem
is több, nagyobb sebesülés ért, az egész testemen
őrzöm a nyomait. Nagy szerencse, hogy megamaradtam. Fájdalommal gondolok most is azokra az
egyetemi hallgatókra és civilekre, akikkel együtt
voltam – mondta megtörten. November 4-én a
szovjet csapatok az elsők között fogták el társaival együtt és vitték a Szovjetunióba. – Éjszaka
kellett a teherautóra felszállni. A szovjet katona
fölcsapta az ajtót, de nem látta, hogy én még ott
kapaszkodom. A nagy ütéstől ínzsugorodást kapott a kezem. A rabkórházban kezdtek el kezelni,
itthon pedig amputálni kellett két ujjamat, mert anynyira elfertőződött – emlékezett vissza Juhász Gábor. Elmesélte azt is, hogy Ungváron és Kolomijában raboskodott: – Csodálkozik mindenki, hogy én ilyet mondok,
de nagy szerencsénk volt, hogy kivittek
a Szovjetunióba. Ha itthon maradok, ki
tudja mi lett volna. Sok magyar embert kivégeztek, halálra ítéltek. Biztos, hogy énrám
is ilyen sors várt volna. Az oroszok
nem bántottak bennünket. Kihallgatások voltak, de legalább emberi módon viselkedtek velünk.
Ha kiderült volna minden, amit
csináltunk, bizony mindnyájunkat felakasztottak volna. Sok
mindent letagadtunk, például a
szembesítésekkor úgy tettünk,
mintha nem ismertük volna egymást.
Bizony szomorúan gondolok azokra, akiket
elítéltek és ki is végeztek.
Juhász Gábornak nehéz sorsa volt. Édesapja,
bátyja és ő is belekerültek a történelem viharos
sodrába. – Az apám az első világháborúban, a
bátyám a második világháborúban volt hadifogoly a Szovjetunióban és ott raboskodtak, ahol
én is, Kolomijában. A börtönben magyar feliratok
voltak a falakon. Az apám, a bátyám és én is egy
helyre kerültünk börtönbe, más időkben. Ez a
sors szomorú iróniája – véli Juhász Gábor, aki végül 1957 februárjában került vissza Magyarországra. Ekkor letartóztatták és forradalmi tetteiért felelősségre vonták. – Nagy ítéletet kaptam.
15 év börtönt és 10 év jogvesztést. Nagyon sok

mindenben részt vettem. A rendszer szerint az
volt a legnagyobb bűnöm, hogy bekerültem a
Magyar Ellenállási Mozgalomba. Azok az oroszok, akiket mindig elmarasztaltunk, derekasan
viselkedtek velünk szemben. De a magyarok!
Nem tudok jelzőt találni arra, ahogy viselkedtek
velünk szemben a magyar hatóságok a kihallgatásokon. Annyira tönkrevertek, hogy amikor bedobtak a rabtársakhoz,
akkor ők azt mondták:
hogy lehet emberrel ilyet
tenni?! Rettenetes volt. Az
egyik vesémet el is veszítettem
akkor – idézte fel Juhász Gábor.
1956 és 1961 között a Szovjetunióban, a budapesti gyűjtőfogházban és
Vácon raboskodott. Ekkor volt börtönben a magyar szellemi, tudományos elit
nagy része is. Többek között hosszabb
ideig volt egy zárkában Göncz Árpáddal. Később amnesztiát kapott. – A büntetésből végül
csak hat évet töltöttem le.
Hosszú ideig úgy tartottak
számon, mint ellenforradalmárt. Aztán rehabilitáltak,
mert derék magyar emberek
pártfogásba vettek – meséli.
Juhász Gábor azt mondja, sosem
gondolta úgy, hogy nem kellett volna részt
vennie a forradalomban. Tíz éve megkapta a Szabadság Hőse emlékérmet (fotónkon). A Magyar
Köztársasági Érdemrend ezüst keresztjével is kitüntették, valamint Vitézség nemesi rangot kapott. 2006-ban Szerencs Város Önkormányzata
is emlékéremmel tüntette ki (fotónkon balra), elismerve azt a kiemelkedő szerepet, amit 1956
eszméinek továbbéltetésében betöltött az elmúlt
évtizedekben. Azt mondja, hogy nem a dicsőségért tette. – Az események viszik előre az embert
és sodorják bele abba, amit cselekedett. Nehéz
lett volna elkerülni, mert olyan helyzetben voltam. Utólag azt mondhatom: ezt nem lehet elfelejteni.
M. B.
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viGyázzuNK ősszel is az utaKoN
Az idő hidegebbre fordulása
miatt a megváltozott közlekedési feltételek próbára teszik a gépjárművezetőket és a gyalogosokat egyaránt. Ilyenkor nagy szükség van a többi közlekedővel
szemben tanúsított előzékenységre, toleranciára. Ebben az időszakban a közúti közlekedési
balesetek egyik legjellemzőbb oka, hogy a gépjárművezetők nem a megváltozott körülményeknek megfelelően vezetnek. A sofőröknek
időben fel kell készülniük arra, hogy egyik pillanatról a másikra olyan időjárási és útviszonyokkal találkozhatunk, amelyek a nyári vezetés-

technikától lényegesen eltérőek. A korai sötétedés, az évszakra jellemző esőzések, ködösödés, párásodás jelentősen befolyásolják a láthatóságot és rontják a látási viszonyokat.
Az esőáztatta, csúszós utakon a járművek féktávolsága jelentősen megnő, ezért az autósoknak csökkenteniük kell a sebességet és növelni
szükséges a követési távolságot. Ebben az évszakban hosszabb ideig kell használni a gépjármű világítóberendezéseit, ezért azok megfelelő
működését rendszeresen ellenőrizzük. A reggeli
időszakban meghosszabbodik a munkába menet ideje. Fontos, hogy a közlekedés résztvevői

a reggeli késést ne próbálják meg nagyobb sebesség megválasztásával behozni, ne bocsátkozzanak felesleges előzésekbe, ne zavarják
meg a reggeli lassúbb, de egyenletes és biztonságos tempóban haladó forgalmat. A gyalogosok nagyobb körültekintéssel, megfontoltabban
lépjenek az úttestre, a kerékpárosok pedig gondoskodjanak a biciklik megfelelő kivilágításáról
a korlátozott látási viszonyok között. A Szerencsi Rendőrkapitányság kéri a közlekedőket,
hogy az őszi időszakban is legyenek körültekintőek az utakon és tartsák be a közlekedési szabályokat!

bírsáGmeNteseN eNGedélyeztethetőK a KutaK
Törvénymódosítás teszi lehetővé, hogy
bírság megfizetése nélkül kaphassanak
fennmaradási engedélyt a korábban illegálisan létesített kutak. Az engedélyeztetési eljárás megkönnyítése érdekében tájékoztató kiadvány jelent meg
a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara
(NAK) portálján.
A kamara által kezdeményezett törvénymódosítás értelmében 2018 végéig bírságmentesen lehet engedélyeztetni az illegálisan kialakított vízi létesítményeket. Azon kutaknál,
amelyek háztartási igényeket elégítenek ki, és

vagy parti szűrésű vízkészlet felhasználásával
magánszemélyek üzemeltetnek, a jegyző fennmaradási engedélye szükséges.
Az ingatlan, amelyen a kút elhelyezkedik,
nem érinthet vízbázis védelmi területet. Ha valamelyik kritérium nem teljesül, akkor az engedélyezés a katasztrófavédelmi igazgatóságok
hatáskörébe tartozik. Az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság az engedélyezési eljárás
megkönnyítése érdekében ismertető kiadványt
készített, mely a www.nak.hu honlapon érhető
el.
amelyeket maximálisan évi ötszáz köbméteres
vízigénybevétellel, kizárólag talajvízkészlet

lezárul a zöldhulladéK GyűJtés
A zöldhulladék képződés szezonális jellegére
tekintettel a 17 településen bevezetett zöldhulladék gyűjtést november 15-éig látja el a Zempléni ZHK Hulladékkezelési Közszolgáltató
Nonprofit Kft. 2016 novemberében a zöldhulladék gyűjtő járatok kizárólag csak a hulladékkal teli zsákokat szállítják el a járatrendnek

megfelelően és üres gyűjtőzsákot már nem adnak át a lakosság részére. A közszolgáltató
2017. január hónapban két alkalommal biztosítja a fenyőfa elszállítását a lakosság részére.
A 2017. évi zöldhulladék gyűjtés kezdő időpontjáról a közszolgáltató értesítést küld az
önkormányzat és a lakosság részére.

szemétszállítás a hosszúhétvéGéN
A Zempléni ZHK Hulladékkezelési Közszolgáltató Nonprofit Kft. tájékoztatja a lakosságot, hogy a 2016. október 31-ei (hétfő) pihenőnapon és a 2016. november
1-jei (kedd) ünnepnapon a hulladékgyűjtési tevékenységet a megszokott módon
végzik a gyűjtőjáratok.

álláslehetőséGeK
A B.-A.-Z. Megyei Kormányhivatal, Szerencsi Járási Hivatal foglalkoztatási osztálya helyi kirendeltségén nyilvántartott állásajánlatok alapján Szerencsen hegesztőt, lakatost, csőszerelőt,
irodai asszisztenst, mezőgazdasági erőgépvezetőt, szerkezetlakatost, tehergépkocsi vezetőt,
tehergépjármű szerelőt, recepcióst, szakácsot, konyhai kisegítőt, takarítót, portást, vendéglátó kiszolgálót és pultost keresnek. Rátka külterületén fűtő-karbantartót, Tállyán szállodai
recepcióst alkalmaznának. Tel.: 47/361-909.

a plébáNia úJ
elérhetőséGe
A szerencsi Római Katolikus Plébániának új vezetékes telefonszáma van: a
továbbiakban a 47/588-797-es számon
érhető el. A mobilszám változatlan
30/466-4284, az email cím: szerencsikatolikus@gmail.com. A plébániai iroda
hétfőn 9-11, csütörtökön 15-17, szombaton 8-17 óráig tart nyitva.

aNyaKöNyvi híreK

2016. szeptember 30. – oKtóber 20.
Születtek: Ducsai Zsófi, Orosz Ferenc András, Németh Márkó Eduárdó, Rikk Boglárka, Bűdi Gergő.
Elhaláloztak: Bukta Imréné (sz. Mikita Mária)
(84 év), Lakárdy Albert Lajos (88 év), Rozgonyi
Zoltánné (sz. Klencs Zsuzsanna) (89 év), Lapis
Józsefné (sz. Baghy Irén) (79 év), Rubi Istvánné
(sz. Zavodnyik Irén) (76 év), Csabai Béláné
(sz. Kozma Irén) (85 év), Dr. Csetneki Judit
(36 év), Kerékgyártó László István (70 év).
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eGzotiKus NövéNyeKKel eGészséGüNKért
Közismert, hogy hazánk
és egész Európa bővelkedik gyógynövényekben, igyekszünk is elsősorban ezeket használni, de vannak távoli vidékeken termő, nálunk is
kapható növények, melyekkel érdemes megismerkednünk. Ezek egyike az Ázsiában
termő goji, másnéven lycium, vagy farkasbogyó.
Nálunk vadon termő változata nem mérgező ugyan,
de nem is gyógyhatású, nem helyettesíti kínai rokonát,
mely több formában (kapszula, gyümölcslé) is kapható.
Leggyakrabban egyszerű aszalványként találkozhatunk
vele a boltok polcain. Termése skarlátvörös, kellemes
ízű bogyó. Kínában, Tibetben igen fontos tápanyag-

receptKlub:
ezt süsd meG!
Rovatunkban Kovács
Józsefné (fotónkon) süteményét, az almás pite fahéjas borhabbal receptjét
ismertetjük olvasóinkkal.
Tészta: 45 dkg liszt, 15 dkg porcukor, 2 tojás sárgája, 1 sütőpor, 1 kocka margarin, 8 cl citromlé, 1 csomag vaníliacukor, pici
só. Töltelék: 1,8 kg alma, fahéj, ízlés szerint
cukor (ha édes az alma, elhagyható).
Borhab: 2 dl édes bor, 4 tojás sárgája,
6 dkg cukor, 1 citrom héja és leve, fahéj.
Elkészítés: a sütőport elkeverjük a liszttel,
majd beletesszük a vaníliacukrot és a margarinnal eldolgozzuk. Két tojás sárgájával és a
citromlével összegyúrjuk. A meghámozott lereszelt, fahéjjal ízesített almát megpároljuk, a
levét lecsorgatjuk és hűlni hagyjuk. A cipót két
részre osztjuk és kinyújtjuk. Az egyik lapra ráhelyezzük az almatölteléket, a másik lapot a
tetejére helyezzük, kicsit megnyomkodjuk, villával megszúrjuk és tojássárgájával lekenjük.
30-35 percig sütjük 180 fokon. Borhab: a cukorral a tojássárgáját habosra keverjük. Közben a bort felmelegítjük, beletesszük a citrom
levét és a fahéjat. A tojássárgájához apránként hozzáadjuk és felforraljuk az egészet.
Az almás pitét a borhabbal tálaljuk.
Jó étvágyat!

ként és roborálószerként tartják számon. C-vitamin
tartalma a világ növényei között a második legmagasabb. Tizennyolc féle aminosavat, huszonegy féle ásványi anyagot, emellett E- és többféle B-vitamint tartalmaz nagy mennyiségben. Magas karotin tartalma
jó hatással van a látásra, szépíti a bőrt. A hagyományos kínai orvoslás leggyakrabban a vese, illetve a máj
gyógyítására használja. Májtisztító hatása további látásjavulást eredményezhet. Legendásan híres a vágyfokozó valamint öregedést gátló hatása. Biztató kísérletek folynak vele allergiás reakciók és pikkelysömör
kezelésére is. Rendszeres fogyasztásával észrevehetően javul az állóképesség, erősödik az immunrendszer.
Napi adagja 6-12 gramm, mely fogyasztható magában
elrágcsálva, müzlihez, joghurthoz keverve, teába, vagy
vörösborba áztatva. Aki egyszer kipróbálja, egy életre
megszereti!
Vitelki László, Gyógynövénybolt

Legutóbbi játékunk megfejtése:
Borsmenta és eukaliptusz.
A beküldők közül Merczi Gyula,
3900 Szerencs, Magyar u. 31.
szám alatti olvasónk a Szerencsi
Gyógynövénybolt (Rákóczi út
104.) ajándékcsomagját nyerte.
A nyereményről szóló utalvány átvehető szerkesztőségünkben. Új
kérdésünk: Mennyi a goji bogyó
napi adagja? Megfejtéseiket november 4-ig postázzák címünkre
(3900 Szerencs, Kossuth tér 1.)
vagy dobják be a Népház bejáratánál levő postaládánkba. A borítékra írják rá: Egészségünkért.

úJabb védőoltás
váliK iNGyeNessé
A jövő évtől mindenki számára ingyenesen hozzáférhető lesz az agyhártyagyulladás (meningitis) elleni védőoltás – jelentette be az egészségügyért felelős államtitkár október 6-án, Budapesten.

Ónodi-Szűcs Zoltán a kormány döntéséről elmondta: a kétéves kor alatt ajánlott, agyhártyagyulladás elleni oltásra 1,5 milliárd forint a fedezet. Hozzátette: a jelenleg 70 százalékos támogatással megvásárolható vakcina most hétezer
forintot jelent a szülők számára, a jövő évtől
azonban mindenkinek térítésmentesen elérhető
lesz ez az oltóanyag. Az államtitkár megjegyezte: szó lehet arról is, hogy a meningitis elleni oltást egy-két év múlva beemelik a kötelező védőoltások közé – adott tájékoztatást az MTI.
Az agyhártyagyulladás az agyhártyák vagy
agyburkok, azaz a központi idegrendszert (az
agyat és a gerincvelőt) körülvevő hártyák gyulladásos megbetegedése. A betegséget okozó

kórokozók emberről emberre terjednek, közvetlen fizikai kapcsolat, például tüsszentés, köhögés
vagy fertőző váladékkal szennyezett tárgyak
megérintése által. A fertőzés leggyakrabban a
légutakban kezdődik, majd a kórokozók a véráram útján jutnak a gerincvelőbe és az agyba.
Dr. Bobkó Géza gyermekorvos (fotónkon) kiemelte: az agyhártyagyulladás nem túl gyakori betegség, gyors
lefolyása miatt a halálozási aránya meglehetősen magas, a betegség
megelőzésének illetve az időben való felismerésnek és kórházi kezelésnek tehát kiemelt szerepe van. A szakember a döntés kapcsán elmondta, hogy a védőoltások rendszere Magyarországon világszínvonalú volt régebben is és
napjainkban is az. A védőoltások beadásának
fegyelme rendkívül fontos, nálunk ez is szervezetten és jól működik. Az átoltottság ennek
megfelelően nagyon magas 90-100% közötti.
– Előrelépésnek számít, hogy eggyel több oltáshoz lehet majd hozzájutni ingyenesen. Ezzel
a lehetőséggel élni kell, be kell adatni a meningitis elleni oltást, ez csökkenteni fogja a gyerekeink veszélyeztetettségét – hangsúlyozta
Dr. Bobkó Géza, hozzátéve, hogy a most ingyenessé vált, A és C típus ellen védő vakcinát már
2 hónapos kortól be lehet adatni és általában
2-3 éves korig szokták kérni.
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pályázat öNKormáNyzati tulaJdoNbaN
lévő GépJármű értéKesítésére
Szerencs Város Önkormányzata a képviselő-testület 217/2016. (IX.29.)
számú határozata alapján a következő pályázati felhívást teszi közzé:
A pályázatot kiíró neve, székhelye: Szerencs Város Önkormányzata,
3900 Szerencs, Rákóczi u. 89. Tel.: 47/565-200
A pályázat célja: önkormányzati tulajdonú haszongépjármű értékesítése.
A pályázat jellege: A pályázat nyilvános, egyfordulós.
A pályáztatásra kerülő gépjárművek adatai:
1) Mercedes Atego 1828 K/39 típusú, 2002-es gyártási évű, 6374 cm3 hengerűrtartalmú, 205 kW teljesítményű gépjármű.
2) Mercedes Atego 1828 AK/39 típusú, 2002-es gyártási évű, 6374 cm3
hengerűrtartalmú, 205 kW teljesítményű gépjármű.
A gépjárművek előzetes egyeztetést követően megtekinthetőek.
Pályázati feltételek: Bármely természetes vagy jogi személy, vagy jogi
személyiség nélküli gazdasági társaság pályázhat. Amennyiben gazdasági
társaság a pályázó, köteles:
– a 30 napnál nem régebbi eredeti cégkivonatot és aláírási címpéldányt
bemutatni,
– gazdasági társaság csak a törvényes képviselője vagy a Ptk. előírásainak megfelelő meghatalmazással rendelkező meghatalmazottja útján
vehet részt a pályázaton.
Az ajánlatok benyújtásának helye: Szerencsi Polgármesteri Hivatal,
3900 Szerencs, Rákóczi u. 89. (I. emelet, jegyzői iroda).
Az ajánlatok benyújtásának módja: A pályázat benyújtható személyesen vagy postai úton. Az ajánlatot zárt borítékban kell benyújtani, melynek
minden oldalát aláírással kell ellátni. A borítékon a következő szövegrészt
kérjük feltüntetni: „Pályázati ajánlat gépjármű megvételére”.
A pályázatok elbírálásának szempontja: A pályázat nyertese az az

ajánlattevő lesz, aki a pályázati feltételeknek megfelel és összességében
a legelőnyösebb ajánlatot teszi. A pályázat nyertesével az adásvételi szerződést legkésőbb az elbírálást követő 30. napon köti az önkormányzat.
A kiíró csak a pályázat nyertesével, vagy annak visszalépése esetén a
második legelőnyösebb ajánlatot tevő személlyel köt szerződést.
Az ajánlat minimális tartalmi elemei a következők:
– pályázó neve, címe
– a pályázó nyilatkozata arra vonatkozóan, hogy elfogadja-e a pályázati
feltételeket,
– a pályázó egyértelmű nyilatkozata az ingóságért felkínált vételár nagyságáról (egyösszegű megajánlást kér a kiíró),
– a pályázó nyilatkozata az ajánlati kötöttség elfogadására vonatkozóan.
Az ajánlatok benyújtásának határideje: 2016. november 7. (hétfő)
12 óra (a postai úton feladott pályázatoknak ezen időpontig be
kell érkezniük).
A nyilvános bontás ideje, helye: 2016. november 8. (kedd) 13 óra,
Szerencsi Polgármesteri Hivatal (Szerencs, Rákóczi u. 89.).
A nyilvános bontás rendkívüli pénzügyi bizottsági ülés keretén belül történik.
Az ajánlati kötöttség minimális időtartama: A pályázó az ajánlatához 30 napig kötve van. Az ajánlati kötöttség az ajánlatok benyújtására
nyitva álló határidő lejártakor kezdődik.
A pályázati eljárásra vonatkozóan további információ szerezhető:
Dr. Sável Katalin aljegyzőnél, a 47/565-206 telefonszámon.
Pályázatok elbírálása: A Pénzügyi Bizottság vizsgálja meg a pályázatokat és javaslata alapján Szerencs Város Önkormányzatának képviselőtestülete bírálja el. A nyertes pályázóval az önkormányzat által kötött
adásvételi szerződés aláírására a polgármester jogosult.
Egyéb információk: Az önkormányzat fenntartja magának azt a jogot,
hogy a pályázati eljárást akár indokolás nélkül is eredménytelenné nyilváníthatja. A pályázati eljárásban csak olyan természetes vagy jogi személy,
jogi személyiség nélküli gazdasági társaság vehet részt pályázóként, aki vállalja, hogy az önkormányzattal szemben bármilyen jogügyletből kifolyó lejárt
tartozását legkésőbb a pályázatok benyújtásának határidejéig teljes egészében kiegyenlíti. Ennek elmaradása esetén a pályázót ki kell zárni a pályázati eljárásból. Az adásvételi szerződésben rögzítésre kerül, hogy a gépjármű értékesítése a jelenlegi műszaki és jogi állapotban történik. A tulajdonjog-változás nyilvántartásban történő átvezetésének költségei a vevőt
terhelik. A késve érkezett pályázatokat a kiíró érvénytelennek minősíti.
A pályázati kiírás a Szerencsi Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján, az
önkormányzat honlapján (www.szerencs.hu), valamint a sajtóorgánumokban kerül meghirdetésre.
Szerencs Város Önkormányzata
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Szerencsen egy 2 szobás, földszinti
társasházi lakás eladó vagy szerencsi
családi házra cserélhető. Érd.: 30/2733406.
Szerencs csendes környékén, a belvároshoz közel eladó egy folyamatosan rendben tartott, felújított 4 szoba
+ nappalis családi ház. Érd.: 20/2958832.
Szerencsen, a Kossuth úton felújított
2 szobás társasházi lakás eladó. Érd.:
20/966-9748. (17-20)
Szerencs központjában, csendes
környezetben, 53 m2-es társasházi lakás, garázzsal és kis kerttel eladó.
Érd.: 30/369-2278. (17-18)
Szerencsen, a Dózsa Gy. utcában 513
m2-es építési telek kis házzal eladó.
Víz, villany a telken belül. Érd.: 70/3633124. (17-18-19)
Bekecs központjában75 m2-es családi ház eladó. Érd.: 30/557-8782. (1718)
Szerencsen, 100 m2-es családi ház
melléképülettel, udvarral, kerttel eladó. Buszmegálló, iskola, bolt a közelben. Érd.: 30/970-9148. (17-20)
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Szerencsen teljes körűen felújított
54 m2-es társasházi téglalakás eladó
vagy szerencsi egyszintes családi házra cserélhető. Érd.: 70/667-0000. (1718-19-20)
Szerencs központjában építési telek
(580 m2) eladó. Ezen kívül kovácsoltvas kapu (310×150) és kisajtó (70×130)
is eladó. Érd.:20/348-9548. (17-18)
Szerencs központjában 46 m2-es lakás, valamint ugyanitt bolti polcok eladók. Érd: 47/363-097. (17)
Szerencsen, egy 2 szobás, alacsony
rezsijű, összkomfortos ház, kerttel,
udvarral, melléképülettel eladó. Bolt,
buszmegálló a közelben. Érd:70/3860280. (17)

VEGYES
Vállaljuk Szerencs és környékén mindenféle ruhaneműk javítását, átalakítását (függönyszegés, aljazás, cipzár
csere, stb.). Érd.: 20/392-3818.
Koszorú és csokrok készítése a legjobb áron. Akár ingyen kiszállítás Szerencs és vonzáskörzetében. Érd.: Rátka, Kossuth u. 22. Tel.: 20/425-9136.
Ruhák, kiegészítők varrása és alakítása a legjobb áron Szerencs és vonzáskörzetében. Érd.: Rátka, Kossuth
u. 22. Tel.: 20/425-9136.
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SPORT

Győzelem hazai pályáN
siKeres
sportlövőK

A Szerencs VSE labdarúgói október 8-án Sajóbábony csapata ellen játszottak a
Tatay Zoltán Ifjúsági Sporttelepen.

Előző lapszámunkban beszámoltunk arról,
hogy a sportlövők országos bajnokságát
szeptemberben rendezték meg Nyíregyházán. A versenyen az Ond településrészen élő
Butykai Zoltán (fotónkon) és fia is elindult.
Ifj. Butykai Zoltán az Angyalföldi Polgári Lövész Egylet tagjaként csapatversenyben a
harmadik helyezést érte el. Édesapja elmondása szerint klubjából ő volt a legeredményesebb. A fiatal sportlövő eddig háromszor
volt országos bajnok, valamint 2010-ben
12. lett a világbajnokságon. Id. Butykai Zoltán
egyéniben vett részt a megmérettetésen.
Az 50 méteres standard puska 30 fekvő versenyszámban 292 körrel, valamint az 50 méteres nyíltirányzékú kispuska 3×10 összetett
számban 265 körrel lett országos bajnok.
Az 50 méteres nyíltirányzékú kispuska
30 fekvő férfi versenyszámban 274 körrel a
harmadik helyet szerezte meg. Id. Butykai
Zoltán már kilencszeres országos bajnok és
több vándorkupája van. A tűzfegyveres versenyek, melyekben igazán eredményes, legközelebb tavasszal lesznek.
M. B.

Az első félidő 0–0-val zárult. A második játékrész 60. percében Lengyel László fejelése után
a labda a hálóba talált, így góljával megszereztük a vezetést. Gombos Ádám és Ternyik Máté
kettőse is hozott majdnem egy gólt, de az végül
elmaradt.
Tóth István edző elmondta, hogy az első félidőben kiegyensúlyozott volt a játék, mindkét csa-

patnak megvoltak a helyzetei. A második félidőben az ellenfél a kapu elé szorította játékosainkat, de a kontratámadás miatt megszereztük a vezetést. Végeredmény: Szerencs VSE–Sajóbábony 1–0. A mezőny legjobb játékosa Kristóf Péter volt. Ezzel a győzelemmel a 4. helyre
jött fel a csapat, de ezt a pozíciót nem lesz
könnyű megtartani – véli az edző.

asztaliteNisz híreK
A bajnokság negyedik fordulójában Gödöllőn
szerepelt október 2-án az SZVSE NB II-es asztalitenisz csapata, ahol gyengébb kezdés után
bravúros győzelmet aratott: magabiztosnak
mondható 11–7 es győzelemmel térhettünk
haza.
Hazai pályán fogadtuk október 9-én az addig
még veretlen és az NB. I-be tartó DVTK II asztalitenisz csapatát. A tabella állása alapján nem
mi voltunk a mérkőzés esélyesei, ráadásul

Korály Tibor egyéb elfoglaltsága miatt tartalékos csapattal fogadtuk a listavezetőt. A mérkőzés eredménye 4–14 lett a vendégek javára.
A szerencsi fiúk a bennmaradást is jelenthető
egyik fontos mérkőzésüket játszották Lőrinci
AC. I. csapata ellen október 16-án, hazai pályán
(fotónkon). A találkozó 9–9-es döntetlennel
zárult, az így szerzett egy ponttal továbbra is
a tabella 8. helyét foglaljuk el – számolt be
Csorba István edző.
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erőemelő verseNy szereNcseN
Városunkban rendezték meg október
20-23. között a GPA-IPO Európa Kupát
a Kulcsár Anita Sportcsarnokban. Az október 20-ai megnyitón Freimann Sándor, a Magyar Profi Erőemelő Liga elnöke és L. B. Baker, az Erőemelő Világszövetség elnöke köszöntötte a résztvevőket, akik kilenc országból érkeztek.
A szerencsi származású
Fazekas János (fotónkon), a verseny szervezője és egyedüli helyi
indulója érdeklődésünkre elmondta, hogy
ebben a versenysportban,
– amit angolul powerliftingnek, magyarul erőemelésnek hívnak – több világszövetség van:
amatőr és professzionális szövetségek. A magyarországi versenyzők a Magyar Professzionális Liga tagjai. A versenyen azok a sportolók indulhattak, akik az amatőr szintet már átlépték,
ezt hazánkban elitnek hívják. A jelenlegi szövetség, a GPA (Global Powerlifting Alliance) az
egyik legrégebbi és legnagyobb világszövetség,
de eddig Magyarországon még nem kaptunk
tőlük rendezési jogot. Ez az Európa Kupa egy

közepes erősségű verseny, de mérföldkő. Ha jól
sikerül, egy új szövetséget tudunk beléptetni
Magyarországra.
– Miért városunkat választottátok a verseny helyszínéül?
– Azért, mert a versenyzők technikai érdekeit
és igényeit nézve a Kulcsár Anita Sportcsarnok
tökéletes helyszín. Lelátóval rendelkezik, hatalmas a belmagassága, ami által nem fogy el az
oxigén, jó az akusztikája, a megközelíthetősége.
– Kérlek, mesélj erről a sportról!
– Az erőemelés sportág három fogásnemből áll
– guggolás, fekvenyomás, felhúzás – ezeket kell
teljesíteni. A versenyzők e háromból kapnak egy
eredményt, melyet összevetnek a testsúllyal. Így
születik meg a végleges eredmény és a helyezés.
Színpadonként három bíró van, valamint női, férfi,
ifjúsági, junior és masters kategóriák. A mostani
versenyen a legidősebb induló 74 éves volt és fekvenyomásban 170 kg-ot teljesített 100 kilós testtel. A legfiatalabb induló egy 14 éves lány volt.
– Mennyire népszerű ez a sportág?
–Az erőemelés egyre népszerűbb. A magyarországi statisztikák szerint 2014-ben a Magyar
Bajnokság létszáma mintegy 180 fő volt, 2015ben 457 főre emelkedett. 2016 májusában, a
szerencsi versenyen már 647 induló volt.

– 14 éves korod óta foglalkozol ezzel a
sporttal. Országos bajnok, magyar bajnok,
Európa-bajnok, világbajnok, abszolút magyar bajnok, abszolút Európa-bajnok, abszolút világkupa győztes, magyar-, Európa- és világcsúcs tartó vagy. Mit szeretsz
ebben a legjobban?
– Itt meg tudom magam valósítani. El tudom
érni és teljesíteni azt, amit szeretnék. Ez egy
olyan sportág, ami nem szubjektív, hanem objektív. Lehetsz bárki, ha a súlyt nem tudod felhúzni, felemelni, kinyomni, nem fogsz nyerni. Le
tudod győzni önmagad és pont ez a cél. Ez egy
valódi versenysport. Itt nem pontoznak, hanem
értékelnek. Amíg hiszel magadban, addig menni
fog. Kevesen vagyunk a világon, akik 90 kg alatti testsúllyal a 300 kg guggolást, felhúzást és a
200 kg fekvenyomást tudjuk teljesíteni.
Fazekas János a versenyt 310 kg-os guggolással,195 kg-os fekvenyomással és 300
kg-os felhúzással zárta, melyek közül a
guggolás Európa-rekord lett. Kategóriáját
megnyerte és az övé lett az abszolút első
hely is. További eredmények a www.powerlifting.hu oldalon tekinthetők meg.
M. B.
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KeresztreJtvéNy
VÍZSZINTES: 1. A beküldendő versidézet első
sorának első része. 12. Település Pest megyében.
13. Nyugat rövidítése. 14. Szovjet vadászrepülőgép a
II. világháborúban. 15. Kiló páratlan számú betűi!
16. Félszelet! 17. E napon. 18. Népi dal. 20. Barázdabillegtetői! 22. Község Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében. 24. Gáz; németül. 25. Kiejtett betű. 26. A kiütés
jele. 27. Kert közepe! 28. A versidézet első sorának
második része. 32. Hétvégi házikó. 33. Írásjelek során szemével végighaladva a szöveg értelmét felfogja.
34. Mikszáth Kálmán: … Miklós; regény cím. 37. Római kettes. 38. … Top: rocktrió. 39. Tüdő fele! 40. Állj!
43. Bizmut vegyjele. 44. Áruház.

Előző rejtvényünk megfejtése: Öleljétek meg az öregeket, adjatok nekik szeretetet.
A beküldők közül Puklus Ferenc, 3902 Szerencs-Ond, Petőfi út 5. szám alatti olvasónk
családi jegyet nyert a Régi játékok és csokoládé szobrok kiállításra, ami átvehető a Turisztikai Központban (Szerencs, Rákóczi út 121.). A fenti rejtvény megfejtését november 4-ig
juttassák el a Népház címére (3900 Szerencs, Kossuth tér 1.). A borítékra írják rá: Keresztrejtvény. A helyes megfejtő nyereménye: egy páros belépő a november 11-ei Elvis, Oltár
Miami című színházi előadásra, a szerencsi .Rákóczi-várban.

FÜGGŐLEGES: 1. Az aktínium vegyjele. 2. Hangszeres előadó együttes. 3. Olyan módon. 4. Hangtalan
relé! 5. Egymást követő betűk az ábécében. 6. Gödör
azonos hangzású betűi. 7. Kutyatartók fizetik. 8. A világháló rövid elnevezése. 9. A versidézet második
sorának kezdete. 10. Római 200-as. 11. Pezsgő; németül. 16. A versidézet második sorának folytatása (befejező rész). 17. Személyes névmás. 19. Óra
szélei! 21. Továbbá. 22. Van ilyen puska is. 23. GyőrMoson-Sopron megyei település polgára. 25. Kokas
párja! 26. Van ilyen tojás is. 28. Sör márkanév. 29. Középen nyom! 30. Római 56-os. 31. Nátrium vegyjele.
32. Kétell! 35. Szívósan viaskodik. 36. Hosszú időn át.
41. Az ELTE egyik kara. 42. Vita, perpatvar. 43. Hosszú,
rugalmas husáng. 45. Gyümölcs nedve. 46. Szép páros
számú betűi! 47. 3,14. 48. Tunézia autójele.

horoszKóp (október 28. – november 10.)
Kos: iii. 21. – iv. 20.

oroszlán: vii. 23. – viii. 23.

Nyilas: Xi. 23. – Xii. 21.

Ebben a ciklusban eredményes és sikeres lesz munkájában. A bolygóállások azt jelzik, hogy bölcs nyugalommal, fegyelmezetten
járjon el a tevékenységeiben. Ügyeljen a természetességre és e szerint cselekedjen.

A következő napok a megújulásra,
megtisztulásra, a magánéletében változtatni
valókra figyelmeztetik. Kerülje a veszekedéseket, konfrontációkat, peres ügyeket.Szélesítse
az ismeretségi körét, szerezzen új barátokat.

Váratlan, hirtelen változások következhetnek, amelyek nagyon megzavarják, indulatossá, kapkodóvá teszik. Kerülje a méltóságán
aluli, megalázó helyzeteket, és ne hárítsa el gőgösen a környezetéből érkező tanácsokat.

Óvatosan és visszafogottan vegyen
csak részt a napi eseményekben. Ezzel
együtt is csak akkor ér el sikereket, ha másokkal
együttműködik. A közös munka barátságokat is
kovácsol ebben az időszakban.

Többször is kapkodóvá, idegessé válhat. Kétszer is gondolja át, mielőtt irányvagy véleményváltásra szánná el magát! Elképzelhető, hogy „ítélkezéssel” kapcsolatos helyzetekbe kerül, azt bölcsen és igazságosan tegye.

Alkalmazkodni másokhoz, jó szövetségeket kötni – ezek legyenek a jelszavai. Míg munkájában ez az együttműködés lesz
célravezető, civil életében éppen a kiteljesedésre, az önmegvalósításra alkalmas ez az időszak.

Zűrzavarosnak ígérkezik ez a terminus.
Most ne kifelé, a világ irányába tevékenykedjen, időszerű a befelé fordulás. Ha mégis erőltetné a „külső” dolgokat, bizony előfordulhat,
hogy botrányos helyzetekbe, kellemetlenségekbe
keveredhet.

Kellemes változások jellemzik ezt az
időszakot, mely a jövőjére is pozitívan
kihatnak. Az anyagiak terén szerencsés rendeződés várható. Ne fecsérelje az erejét kétes célokért, kitartóan hárítsa el az akadályokat és
minden munkájának beérik a gyümölcse.

Lépjen tovább, ne rágódjon a problémákon, hanem foglalkozzon a jövővel,
készüljön fel a jobb időkre. Ha így tesz, meglátja, a legjobb úton halad, sőt, nem várt segítsége
is érkezik. Használja arra az Önben lévő teremtő
erőt.

A szerencsekerék többek között Önnek kedvez ebben a hónapban. Itt az
idő, hogy óvatos próbálgatás helyett ezúttal
bátran emelje a tétet, – akár pénzügyekben,
akár a szerelemben. Bárhogy cselekszik, eredményes lesz.

Ezeken a napokon a skorpiók sérülékenyebbek, ösztönük, vágyaik eluralkodása miatt igen érzékenyek. Felerősödik az önmagával való elégedetlenség is Önben. Ne legyen kishitű, minden szükséges érték megvan
Önben, éljen vele!

Vállalja fel a nehézségeit, a korábban
halogatott feladatoknak is nekiláthat,
mert most megvan Önben az ehhez szükséges
erő. Viselkedésében tartsa magát mindenkor az
illemhez, a mértékhez, – ezt környezet nagyra
becsüli Önben.

bika: iv. 21. – v. 20.

ikrek: v. 21. – vi. 21.

rák: vi. 22. – vii. 22.

szűz: viii. 24. – iX. 23.

mérleg: iX. 24. – X. 23.

skorpió: X. 23. – Xi. 22.

bak: Xii. 22. – i. 20.

vízöntő: i. 21. – ii.19.

halak: ii. 20. – iii. 20.
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