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adomány a rendelőintézetnek
Egymillió forintot adományozott a Szántó J. Endre Egyesített Szociális és Egészségügyi Intézetnek Sárossy Ferenc,
a megyaszói Harangod-Mag Kft. ügyvezető igazgatója.
A háromszáz embert foglalkoztató vállalkozó már hosszú ideje minden
éven adakozik valamilyen intézménynek, alapítványnak. Erkölcsi kötelességének érzi, hogy segítsen másokon. Hasonló összeggel a debreceni és
a miskolci egészségügyi központokat is támogatta már. – Itt gazdálkodunk
Szerencs körzetében. Sok dolgozónk jár ide, ha egészségügyi problémája
van, ezért gondoltam azt, hogy most a szerencsi intézetnek segítek
– mondta Sárossy Ferenc.. Dr. Bobkó Géza igazgató főorvos érdeklődésünkre elmondta, hogy váratlanul érte őket a felajánlás, de nagyon örülnek
neki. Az intézményvezető arról tájékoztatott, hogy a pénzt egy kardiológiai
műszer, szívultrahang készülék szívvizsgáló fejének beszerzésére fogják
költeni. A kapott összeg az eszköz árának nagyobb részét fedezi.

kirándulás Jászberénybe
A Szerencsi Idősek Otthona gondozottjaival és dolgozóival
az Idősek Hetei rendezvénysorozat keretein belül október
24-én a kora reggeli órákban indult autóbusszal kirándulni
Jászberénybe. Felkerestük Zsova János volt káplán urat, aki
jelenleg a jászberényi főplébánián szolgál, ő kalauzolt bennünket a városban. Először a jászsági múzeumot látogattuk
meg, ahol megcsodálhattuk Lehel vezér kürtjét, valamint
megismertük a jászok és a kunok életének történetét. Ezt
követően egy szentmisén vettünk részt, melyet Zsova János
káplán úr ajánlott fel a Szerencsi Idősek Otthona lakóiért és
dolgozóiért. Később egy helyi történész ismertette velünk
Jászberény város, illetve a jászberényi templom történetét.
Végezetül pedig a helyi állatkertet néztük meg, ahol sok egzotikus- és vadon élő állatot láthattunk, akik gondozóiknak
köszönhetően szemmel láthatóan jól érezték magukat. Késő
délután kissé elfáradva, de élményekkel gazdagon indultunk
vissza Szerencsre.
A Szerencsi Idősek Otthona mentálhigiénés csoportja

55 éves osztálytalálkozó
Az egykori Hunyadi János Általános
Iskola 1961-ben végzett 8. b osztálya
október 22-én tartotta meg 55 éves
találkozóját.
A 29 fős osztályból 17-en vettek részt az
összejövetelen, valamint jelen volt osztályfőnökük Hegedűs Imréné. Az öregdiákok az „R”
épület udvarán gyülekeztek, majd a Meggyes
Hotelben nosztalgiáztak osztályfőnöki óra keretében. Az egykori diáktársak igyekeznek
gyakran találkozni, bár már sokan elkerültek
városunkból.
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muhi zoltán emlékére

„Mit tudsz Zoliról?”
A kérdést sokan feltették az utóbbi hónapokban, sokszor csak úgy, megszakítva egy
beszélgetés fonalát. Máskor célzatosan, lényegre törően, érzékeltetve a tényleges érdeklődést és a hangsúlyokban mindig volt
egy árnyalatnyi azonosság, valahogy kicsengett az aggódás. Mit lehetett válaszolni? Öszszeszorított, vagy lebiggyesztett ajkak, vállak
felhúzva, tenyér kifordítva…

A betegség villanásnyi idő alatt mutatta
meg magát. Diagnosztizálták, elvégezték a
szükséges beavatkozást és mindenki várta a
csodát. Merthogy ez a kór nem enged mást,
nagyon makacs. De kivételt – sajnos – most
sem tett.
Zoli elment.
A kérdés azonban a levegőben lóg: mit
tudsz Zoliról? Tényleg, mit tudok Róla? Jóformán alig valamit. Próbálok kutatni az emlékek között, nehéz. Ha belegondolok, nem sok
időt töltöttünk együtt, mint közvetlen kollégák. Két évet talán?
Látom mackós járását a szerkesztőségi folyosón, majd ül a számítógép klaviatúrája
előtt, valamin erősen töpreng, hüvelyk- és
mutatóujjával sodorja rövid szakállát. Azután
felpattan, vállra kapja fotós táskáját, optikát
cserél az alapgépen és indul. Esemény van,
és azt tudatni kell a szerencsiekkel, az olvasókkal. Hivatásául választotta az írást, a tájékoztatást.
„Mit tudsz Zoliról?”
Néha együtt érkezett fiával a szerkesztőségi szobába. Máté csendben ült az egyik

széken, de milyen a gyerek? Kérdez, ha valami felcsigázza az érdeklődését. Zoli, két mondat fogalmazása között válaszolt és mindig
így kezdte: Kisfiam… Ha Vikivel, a feleségével beszélt telefonon: „Kicsim” volt a megszólítás, amiből a végtelen családszeretetre
lehetett következtetni. Minta családapa volt.
„Mit tudsz Zoliról?”
Szerette az embereket, fanyar humorával
képes volt varázsolni. Ritkán szólalt meg, de
akkor mindig fontos dolgokat mondott.
A sors úgy hozta, hogy Zoli többé nem
szólalhat meg közöttünk. Bár nagy reményeket fűzött gyógyulásához, felépüléséhez, a
makacs kór legyőzte. Főszerkesztő volt, de
létezik valahol az univerzumban egy mindenkinél nagyobb, hatalmasabb főszerkesztő,
akinek most van szüksége a szerencsi újságíróra. Nem tudhatjuk mi lesz az égi feladata,
miről tudósít majd odaát? Mi csak egyet tudunk: itt Szerencsen, nehéz most szavakat
találni!
Búcsúzom Tőled a magam és a Szerkesztőség nevében.
Serfőző László

megúJuló szerencsi hivatal-épületek
A Szerencsi Járási Hivatal Földhivatalának, valamint a Szerencsi Járási Hivatal
Népegészségügyi (ÁNTSZ) épületének
felújításáról a Borsod-Abaúj-Zemplén
Megyei Kormányhivatal tájékoztatta
lapunkat.
A KEOP konstrukcióban 2015 szeptemberében jelent meg egy projekt előkészítő pályázat,
amelynek keretén belül a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal egy ingatlankataszter táblázatot állított össze, amelyben valamenynyi ingatlanja szerepelt. Ezen ingatlanok közül
energetikai tanúsítvány alapján választottak ki
6 ingatlant, amelyek a KEHOP pályázat kiírásának szempontjából „megfelelő” energetikai mutatókkal rendelkeztek. A KEHOP konstrukció elsődleges célja a középületek épületenergetikai
fejlesztése, energiahatékonyság javítása, épületek hőtechnikai adottságainak javítása, megújuló energiafelhasználás elősegítése. A KEHOP5.2.2 azonosítószámú projekt keretében bevonásra került a Szerencs, Kossuth tér 8. sz., valamint a Szerencs Kossuth Lajos utca 3. sz. alatti
ingatlan. A Kossuth téri Földhivatal főépülete az
1900-as évek elején épült több ütemben, később
„L” alakúra egészítették ki az ingatlant. Napja-

inkban két bejárata elé szélfogót építettek.
Az ÁNTSZ épülete is az 1900-as évek elején
épült, melynek melléképülete 40-50 éves. Mindkét létesítmény a korából adódóan rossz hőtechnikai adottságokkal rendelkezik. Az energetikai felújítás során homlokzati hőszigetelést, zárófödém hőszigetelést és nyílászárócserét terveztek. A beruházások 2016 szeptemberében
kezdődtek. A projekt keretén belül kiépítésre kerül a hőszivattyús rendszer, az épületek kazánházaiban pedig új gépészeti megoldásokat ala-

kítanak ki. A Kormányhivatal épületein a homlokzati nyílászárókat újakra cserélik és szigetelik
az épületeket. Emellett korszerűsítik a fűtési és
világítási rendszert is. A Kormányhivatal saját
költségvetéséből finanszírozza a belső festést és
a felújítási munkálatokat.
A pályázat célja az is, hogy a Kormányhivatal
méltó és barátságos környezetet biztosítson,
ezért modernizált, hatékonyabb energiafelhasználású épületek állnak majd az ügyfelek rendelkezésére.
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égető probléma: az otthoni
hulladékégetés veszélyei
Az őszi, téli hónapokban a fűtésszezon megkezdésével sokan úgy gondolják, hogy égetéssel szabadulnak meg a háztartási
hulladéktól. Városunkban is egyre többször tapasztalható, hogy a szemétégetés következtében sötétszürke, fekete füst
száll fel a kéményekből, melyet esetenként maró bűz kísér. Ez a tevékenység nemcsak a szomszédokat, és a környéken
élőket zavarja, hanem súlyosan szennyezi a levegőt is, így a teljes lakosságot veszélyeztetheti, megbetegítheti.
Általános tapasztalat az, hogy egyre többen
térnek át gáztüzelésről a szénnel, vagy fával
történő fűtésre, de emellett nem ritka az sem,
hogy rossz minőségű fűtőanyagokat égetnek az
emberek a szilárd tüzelésű rendszerekben.
A háztartási hulladékok égetését a levegő védelméről szóló 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet is tiltja, ennek ellenére a lakosság sokszor
műanyaggal és egyéb hulladékkal melegíti fel
otthonát. Emiatt mérgező, kémiai anyagok kerülnek a levegőbe. Ez a téma egyre aktuálisabb
nemcsak a környezetvédelem miatt, hanem
egészségünk érdekében is. A műanyag flakonok, műanyag zacskók, használt ruhák, egyéb
textíliák, gumiabroncs, kábelek, papír hulladékok, kerti hulladékok égetése során keletkező
füst, valamint az abban lévő gázok és gőzök
(szén-monoxid, széndioxid, hidrogén-klorid, hidrogén-fluorid, arzén, higany, ólom, kadmium és
egyéb nehézfém tartalmú gázok, szállópor) súlyosan veszélyeztetik egészségünket. A PVC
égetése során például a
foszgén anyag szabadul
el, melyet az első világháborúban harci gázként használtak.
A Szerencsi Hírek Dr.
Sütő Szilveszter városi
főorvost (fotónkon) kérdezte meg az égető problémáról. A doktor érdeklődésünkre elmondta, hogy aki háztartási hulladékot éget, önmagát mérgezi, de a környeze-

tére is nagyon veszélyesek lehetnek a levegőbe
került vegyületek. – Általában rákot okoznak,
de az immunrendszert is gyengítik. Tüdőbetegségeket, különböző asztmás, légúti megbetegedéseket, de akár leukémiát eredményezhet
– mondta el Dr. Sütő Szilveszter. – Ilyenkor télen
és ősszel többen fordulnak orvoshoz, hiszen ez
a meghűlések időszaka, de sokszor a szennyezett levegő egészségkárosító hatásai állnak a
háttérben. Ez a probléma a gyerekeket és felnőtteket egyaránt érinti. Sőt a gyermekeket
még inkább, mert a szervezetük érzékenyebb.
Ha az emberi testbe jutnak a mérgező füst részecskéi és felhalmozódnak, még az örökítő
anyagot, a DNS-t is károsítani tudják. – tette
hozzá a főorvos.
– Sokan gondolják, hogy olcsóbb a szemetet
elégetni és ezzel pénzt megtakarítani, de hoszszú távon sokkal többe fog kerül a gyógykezelés – véli Dr. Sütő Szilveszter.
A levegő ily módon való szennyezése országos probléma, ezért a Földművelésügyi Minisztérium „Fűts okosan!” címmel kampányt indított, hogy jobb minőségű tüzelőanyagot és korszerűbb fűtéstechnológiát használjanak a magyar családok. Nem mindegy, hogy mi adja a
meleget nemcsak az ára miatt, hanem a levegő
minősége, így az egészségünk megőrzése érdekében is. Magyarországon 8-14 ezer ember
hal meg idő előtt a légszennyezettség következtében. A kampány célja, hogy megismertesse a lakosságot ennek veszélyeivel. Az elmúlt

évek adataiból az is kiderül, hogy napjainkban
a kisméretű szállópor kibocsátásához a legnagyobb mértékben a lakossági fűtés járul hozzá
közel 70%-kal.
Az egészségre káros égetés helyett a háztartási hulladékoktól – többek között a színes, „fényes” papírtól és petpalacktól – akár a városban található gyűjtőszigeteknél is megszabadulhatunk, vagy használjuk a sárga kukákat a
szelektív gyűjtéshez. A Zempléni Z.H.K. Hulladékkezelési Közszolgáltató Nonprofit Kft. minden éven végez lomtalanítást Szerencsen.
Szerencs Város Önkormányzata közel 5 millió
forintos szemléletformálási programra is pályázott a közelmúltban, melynek célja az energiahatékonyság és a megújuló energiák népszerűsítése a városban.

hova fordulhatunk,
ha a szomszéd
„befüstölt”?

A szelektív hulladékgyűjtő szigetek a város több pontján is lakosság rendelkezésére állnak.

Amennyiben zavaró, egészségre ártalmas,
terhelő légszennyezést érzékelünk, első lépésként próbáljuk meg a szennyezés okozóját
megkeresni és személyesen megbeszélni a
problémát. Ha a személyes megkeresés nem
jár sikerrel és a káros tevékenység tovább
folytatódik, bejelentést tehetünk a Kormányhivatal Járási Hivatalában, ahol panaszunkat
kivizsgálják. További információ a www.futsokosankampany.hu honlapon olvasható.
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szerencs népegészségügyi helyzete
Dr. Szabó Márta, a Szerencsi Járási Hivatal Népegészségügyi Osztályának vezetője készített beszámolót a város 2016. évi
népegészségügyi helyzetéről, amelyet az október 27-ei testületi ülésen ismertetett.
Az elkészített jelentésből kiderül, hogy Szerencs népegészségügyi helyzete az általános
országos helyzetnél jobbnak mondható. A város önkormányzata, intézményei, vállalkozásai,
civil szervezetei és lakossága folyamatosan törekszik a jogszabályok betartásának megfelelően végezni a tevékenységét, és ennek köszönhetően Szerencs lakossága kedvező népegészségügyi körülmények között élhet.
Az elmúlt években a fertőző betegségek előfordulási gyakorisága nem mutatott emelkedést, és kimagasló megbetegedésszámok, járványok nem fordultak elő. Az életkorhoz kötötten kötelező védőoltások tekintetében sincs elmaradás városunkban, az iskolai kampányoltások teljesültek. Az óvodai, iskolai közösségekben előfordul tetvesség, de a védőnők haté-

kony munkájának köszönhetően ez nem okoz
problémát a városban.
A 2015/2016-os influenza szezonra a város lakosságának 1300 darab térítésmentes influenza
elleni oltóanyagot biztosítottak az egészségügyi
szolgáltatók útján.
A beszámoló tartalmazza, hogy a város egészségügyi ellátásához az orvosok és a szakdolgozók rendelkeznek a szükséges képesítésekkel és
az előírt továbbképzéseken fel tudják venni a
szakma fejlődésével együtt járó új kihívásokat.
A tudósításból kiderül, hogy az elmúlt öt évben folyamatosan csökkent a városban a születések száma és ennek következtében a gondozottak száma is.
Az egészségre nevelés programjai közül kiemelkedik városunk két általános iskolája. A Bo-

lyai János Katolikus Általános Iskolában megtartott rendhagyó osztályfőnöki órán a káros
szenvedélyek szervezetre gyakorolt káros hatásairól, függőség kialakulásáról és a leszokás nehézségeiről volt szó. A Rákóczi Zsigmond Református Általános Iskolában pedig a csecsemőgondozási vetélkedőt tartották meg a környék 12-16 éves iskolásai részére.
A település környezet és egészségügyi helyzetére vonatkozóan a beszámoló kitér arra,
hogy a város ivóvíz minősége megfelel a jogszabályi rendeletben meghatározott határértéknek. A tájékoztató szerint a város levegőminősége megfelelő, hiszen a településen nem működik légszennyező üzem, tehát a levegő minőségének alakulásában a fűtésnek és a közlekedésnek van jelentősége.

a népegészségügyi intézet vezetőJe:
dr. szabó márta
A Szerencsi Járási Hivatal Népegészségügyi osztályának vezetője Dr. Szabó Márta (fotónkon) januártól tölti be tisztségét
városunkban.

Dr. Szabó Márta Fehérgyarmatról származik,
jelenleg Rátkán lakik. Egészségügyi szakközépiskolába járt, Mátészalkán érettségizett, majd
1990-ben diplomázott Budapesten általános orvosként. Később aneszteziológia intenzív terápia, jogi szakleveles általános orvos, katona és
katasztrófa orvostan szakorvosa, közegészségtan-járványtan szakorvosa, megelőző orvostan
és népegészségtan szakorvosa, projektmenedzsment szakértő és bűnmegelőzési koordinátor végzettséget szerzett. Jelenleg járási tiszti
főorvosként dolgozik városunkban. Szerencsen
korábban a háziorvosi ügyeletet is ellátta. Ezt

megelőzően a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei
Kormányhivatal Nyíregyházi Járási Hivatalában,
valamint Encsen volt tiszti főorvos, de dolgozott
mentőorvosként, a szikszói kórházban pedig
aneszteziológusként.
Elmondta: a tisztiorvos feladatai közé tartozik
a közegészségügyi, járványügyi, népegészségügyi kérdésekben a területére vonatkozó – jogszabályok által meghatározott – felügyelet és
az engedélyezési eljárások lefolytatása. A járványügyi részben a megbetegedések megelőzése, a védőoltások ellenőrzése. Az egészségfejlesztés, egészségnevelés felügyelete is hozzájuk tartozik.
A Szerencsi Járási Hivatal Népegészségügyi
Intézetéhez 5 járás tartozik: Szerencs, Tokaj, Sátoraljaújhely, Sárospatak és Cigánd.
Dr. Szabó Márta azt nyilatkozta, hogy kellemes környezetben, jó munkatársakkal és kiváló
szakemberekkel dolgozhat együtt, valamint
sokféle és sokrétű kihívással találkozik munkája
során. – Foglalkozunk az ivóvíz minősítő programokkal, a szennyvízzel, szemétkezelési kérdésekkel. Élelmezés és egészségügy területén is
van hatáskörünk. Gyermek és ifjúság, táborok,
bölcsődék, óvodák, iskolák működésére is rálátásuk van. Dr. Szabó Márta tiszti főorvosként
arra törekszik, hogy a járási székhelyeken egy
folyamatos kapcsolatot alakítson ki, a kisebb te-

lepüléseken pedig helyi igények kialakítására
törekszik.
A tiszti főorvos szerint Szerencs népegészségügyi helyzete az országoshoz képest jónak
mondható. – Van a városban szakrendelő, mindenki elmehet szűrővizsgálatokra, valamint
megtalálható háziorvosi, védőnői rendszer. Nincsenek gyárak, üzemek, amelyek veszélyeztetnék az emberek egészségét. A város lakosságának összetétele is kedvező, az itt élők hajlandóak együttműködni az egészségüggyel a közigazgatással is – mondja dr. Szabó Márta.
Véleménye szerint a legnagyobb gond az
egészségügy területén nem elsődlegesen a betegségek szűrése, hanem a megelőzés. – Nagyon fontos, már gyermekkorban olyan életmódot kialakítani, ami szerencsés esetben az
egészségben töltött időt tudja meghosszabbítani. A megfelelő szokások kialakítása kisgyermekkortól kezdve, mint a higiénés körülmények,
kézmosás és sport. Meg kell tanítani a lurkókat
arra, hogy minden nap mozogjanak valamit,
táplálkozzanak egészségesen.
A tiszti főorvost munkája során mindig az új
feladatok inspirálják. Mottója, hogy minden a
hozzáálláson múlik, és azt vallja, hogy az emberek sikerességét, eredményességét nagy százalékban meghatározza a saját személyisége.
M. B.
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városházi napló
Szerencs Város Önkormányzatának
képviselő-testülete október 27-én tartotta meg soron következő ülését.
Elsőként dr. Szabó Márta a Szerencsi Járási Hivatal Népegészségügyi osztályának vezetője
számolt be a város közegészségügyi helyzetéről
(cikkünk az 5. oldalon). A képviselők egyhangúlag döntöttek a nagycsaládosok építési telekhez
jutásának feltételeiről szóló önkormányzati rendelet módosításáról. A rendelet három ondi telekkel egészült ki, melyek korábban nem szerepeltek az igénybe vehető telkek listáján. Mindhárom terület beépítésre alkalmas és a koráb-

ban kijelölt Laktanya utcai és a Bocskai utcai telkekkel ellentétben nem zártsorú, hanem oldalhatáron álló beépítési mód vonatkozik rájuk.
A 19 telekből egyelőre csak egyre épült ház.
Király Judit közművelődési szakreferens tájékoztatott arról, hogy Szerencs Város Önkormányzata pályázatot nyújtott be az 1956-os forradalom
és szabadságharc 60. évfordulójára létrehozott
Emlékbizottsághoz. A pályázathoz 100 ezer forint önrészt ajánlott fel a képviselő-testület.
A pályázat kedvező elbírálásban részesült,
ugyanis 2 millió forint támogatást nyert a város
a 2016. október és 2017. áprilisa között megvalósítandó programokra.

képviselői felaJánlások

Kiss Attila a szeptemberi és az október havi képviselői alapját ajánlotta fel a Városi Nyugdíjas
Klub karácsonyi ünnepségére illetve a Szerencsi Rászorultakért Alapítványnak a rászoruló családok karácsonyi támogatására. Nyiri Tibor alpolgármester július havi alapját ajánlotta fel a
Szerencsi Városgazda Nonprofit Kft. javára.

A képviselő-testület támogatta az Aggteleki
Nemzeti Park Igazgatósága pályázatát a Szlovákia-Magyarország Együttműködési Program keretében, vasúti nosztalgiajárat létrehozására Tokaj-Hegyalja és Kassa között. A projekt keretében felújítanának egy 1958-ban gyártott 424-es
gőzmozdonyt, hat vasúti kocsiját pedig az
1930-as évek stílusában állítanák helyre. Ezt követően nosztalgiajárat indulna Szerencs–Tokaj–
Sárospatak–Sátoraljaújhely–Kassa, valamint
Kassa–Hidasnémeti–Vizsoly–Abaújszántó–Szerencs útvonalon. A grémium egyhangúlag támogatta a projektet.

ülésezett a szerencsi
többcélú kistérségi társulás
A Szerencsi Többcélú Kistérségi Társulás tanácsa ötödik alkalommal tartotta ülését november 4-én a Szerencsi Polgármesteri Hivatal tanácstermében. A kistérség polgármesterei első napirendi pontként tárgyalták a
társulás által végzett szociális, valamint gyermekjóléti alapellátási feladatok
ellátásáról szóló tájékoztatót, majd döntöttek a házi segítségnyújtás székhelyének a Szerencsi Idősek Otthonában való elhelyezéséről, amely ezután
a Támogató Szolgálattal közös irodaépületben látja el feladatait. Utolsó
napirendként tájékoztatót hallgattak meg a 2009-ben alapított Szerencsi
Kistérségi Kitekintő (Hegyalja-Taktaköz- Harangod Vidéke) című időszaki
lapnak a nyilvántartásból történő törléséről, amellyel kapcsolatban hivatalból indított eljárást a Nemzeti Média és Hírközlési Hatóság – tájékoztatta
lapunkat Árvay László.

tiszta vizet biztosít a proJekt
Szerencs, Bekecs, Legyesbénye, Mezőzombor
lakosságának napi 3 000 köbméternyi vízszükségletét immár a golopi és tokaji vízbázisból nyerik, a területeken új kutakat alakítottak ki, illetve

meglévőket újítottak fel. A munkákkal párhuzamosan a bekecsi és szerencsi bázist megszüntették – hangzott el november 4-én Tokajban, az
Észak-magyarországi régió településein élő lakosság egészséges ivóvízzel való ellátásának biztosítása elnevezésű pályázat egyik alprojektjének
befejezésén. A Tokaji Vízműtelepen Kiss Attila
projektvezető mondta el, hogy pont került a Szerencs, Bekecs, Golop, Prügy, Taktakenéz településeknek a vízminőség javítása, az Észak-Magyarországi Régió településein élő lakosság egészséges ivóvízzel való ellátásának biztosítása című,
KEOP-KEHOP által támogatott program II. szakaszának végére. Az építések során Szerencs, Golop,
Tállya, Rátka, Tokaj, Tarcal, Csobaj, Taktabáj, Prügy,

Mád, Monok települések voltak érintve.
A vízműtelepeket illetően felújították Tokaj
meglévő gépházát, átalakították a közbenső átemelő medencét, majd utat, kerítést, parkolót
építettek, elbontották a fekvőszűrőt, befejezték
a villamos munkákat, majd az aktívszén-szűrő
áthelyezését követően három hónapos próbaüzem következett. Golopon felújították a tisztavíz tározó medencét, ott is megtörtént a telepi
útépítés, parkoló, kerítés, kapu, iszapvíztelenítő
mobil konténer, villamossági teendők (irányítástechnika, vezérlés, erősáramú kapcsolószekrény
és vezetékhálózat) kialakítása, építése, a gáztalanító berendezés telepítése, illetve a három hónapos próbaüzem.
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szalagavató a szakképzőben
A Szerencsi Szakképzési Centrum Műszaki és Szolgáltatási Szakgimnáziuma
és Szakközépiskolája október 28-án
tartotta meg szalagavató ünnepségét.
Kovács Julianna igazgató beszédében elhangzott, hogy ennek az alkalomnak különleges méltósága van és a tanulók felnőtté válásának első
szimbolikus lépcsőfokát jelzi. – A szalag viselése
töltsön el benneteket büszkeséggel, mely egészen az érettségi, vagy a szakmai vizsga nagy
próbatételéig szól. A szalagon rajta van az a két
évszám, mely életetek meghatározó éveit jelzi.
Azt az időt, amely a tiétek az iskola történetében – zárta gondolatait az intézményvezető.
Idén utoljára tűzték fel a szalagot a vendéglátás-idegenforgalmi osztálynak. A fodrász szak
is átalakult szépészetté, ők már a manikűrös
szakmát is tanulják. A14. évfolyamos végzősök

pedig először avattak szalagot. Ez az osztály a
hosszantartó tanulás példáját erősíti, hiszen az
itt tanulók már érettségivel vagy szakmával ren-

delkeznek, és egy újabb mesterséget szereznek
meg. Az ünnepség a végzős diákok zenés, táncos műsorával zárult.

ovisok a suliban tanulóhangszer
fuvolamŰvésztől

Évente visszatérő program helyszíne volt a Bolyai János Katolikus Általános Iskola október 26-án, ugyanis Szerencs
nagycsoportos ovisai látogattak a tanintézménybe egy kis
ismerkedés gyanánt – a következő tanévet illetően.

Kocsisné Szabó Beáta iskolaigazgató arról adott tájékoztatást, hogy
az apróságokat fogadó negyedik osztályosok nagy izgalommal készültek
a szüreti időszakra hangsúlyt fektető eseményre, egyebek mellett évszakhoz kötődő, saját kezűleg készített ajándéktárgyakkal kedveskedtek
a leendő elsősöknek. – A találkozó ugyan nem ad teljes képet az iskola
hétköznapjairól, de bepillantást enged a hangulatba, a tanintézményben
zajló közösségi életbe, igyekszünk olyan emlékeket elültetni az óvodások
fejébe, amelyek kedvet adhatnak a majdani tanuláshoz – sorolta Kocsisné
Szabó Beáta. – Hagyomány ezen a napon, hogy negyedikeseink versekkel, zenei bemutatókkal is készülnek, igyekeznek rávenni a kicsiket közös
produkciókra, szereplésekre. A sportcsarnokban a tollaslabda, illetve az
asztalitenisz népszerűsítését célzó foglalkozás zajlik, a kicsik természetesen bekapcsolódhatnak a játékos eseményekbe, egyszóval változatos
programot kínálunk – mondta az igazgató.
Az óvodások és leendő iskolatársaik randevúja kiválóra sikeredett, a
kicsik remek hangulatban búcsúztak a tanintézmény diákjaitól és pedagógusaitól.
SfL

A Szerencsi Rákóczi Zsigmond Református Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola vendége volt
Barth István, Liszt-díjas fuvolaművész, a Pécsi Tudományegyetem nyugalmazott egyetemi docense október 22-én.

A tanár úr azzal a céllal látogatta meg a tanintézményt, hogy bemutassa azt az általa kifejlesztett, fából készített hangszert, ami nagy segítséget adhat a legfiatalabb korosztály oktatásához. Mint azt előadásában
megjegyezte, negyvenkilenc éven keresztül tanított fuvolát közép- és felső
szinten, kevés tapasztalattal rendelkezett az alapfokú oktatás területén,
ám mégis felfigyelt azokra a nehézségekre, amelyek a legfiatalabb korosztály fuvolaoktatását nehezítették. Itt elsősorban a hangszer mérete
okozott gondot. A gyermekek képtelenek voltak kényelmesen elérni a
hangszer billentyűzetét, amik a későbbiek során helytelen, ugyanakkor
berögzült kéztartáshoz vezettek. Bár másokat is foglalkoztatott a fuvolakészítés gyermekekre történő kivitelezésére, gyártására, Barth Istvánnak
– sok-sok kísérletezést követően – sikerült egy olyan, fa alapanyagú hangszert készítenie, ami minden nehézséget áthidalt. Miután egy Bólyon tartott fuvolás találkozón a szakma is üdvözölte az újdonságnak számító tanulóhangszert, a fuvolaművész a szélesebb körben történő megismertetést tartotta fontosnak. Ennek kapcsán jutott el Szerencsre. A pedagógusokkal történt találkozás alkalmat adott egy kis módszertani előadásra is.
A programon mini-koncertet adtak a tanintézmény fuvolás diákjai.

8

SZERENCSI

hírek

AKTUÁLIS – OKTATÁS

a magyar nyelv alakítható, mŰvelhető
Kazinczy Ferenc születésének 257. évfordulója alkalmából rendezett koszorúzási ünnepséget Szerencs Város Önkormányzata, illetve a Szerencsi Művelődési Központ és Könyvtár.
A fecskési városrész Kazinczy utca 2. sz. alatti
családi ház falán elhelyezett márványtábla előtt
Vojtonovszki Gábor a Bocskai István Katolikus
Gimnázium pedagógusa méltatta a magyar nyelv
megújítójának életét – összegezve, hogy Kazinczy
Ferencnek nem voltak remekművei, maga az élete
volt remekmű. Nem csak szavakban volt európai
és magyar, azon szellemiségek közé tartozott,
akik példaként, irigyelt mintaként tekintettek
Európára. A magyar nyelven beszélők számára
ma nincsenek objektív kifejezési nehézségek, a

beszélők tudatában vannak annak, hogy magyar
nyelven bármiről meg lehet nyilvánulni, a magyar
nyelv fejleszthető, tudatosan alakítható, művel-

hető. A program végén a gimnázium tanulói adtak rövid műsort, majd Dr. Egeli Zsolt alpolgármester koszorút helyezett el az emléktáblánál.

nemzetközi együttmŰködésben a rákóczi iskola
A Rákóczi Zsigmond Református Általános Iskola még augusztus végén kapott lehetőséget, arra hogy részt vehetnek a nemzetközi Erasmus + programban, melyben négy nemzet iskolái: a svédek, lettek, horvátok és a magyarok tartoznak. A projekt bemutatójára
még szeptemberben kapott meghívást a református iskola vezetősége. A horvátországi
Podgorában megtartott konferencián az egyes nemzetek mutatták be saját iskolájukat.
A program célja a szakmai tapasztalatcsere. A pedagógusok megnézik egy másik nemzet iskolájában a tanórákat, és azt hogy milyen problémákkal kell megküzdeniük az ottani
tanároknak. Hogyan tudják kezelni, milyen módszereket, eszközöket alkalmaznak, valamint
a szakmai és elméleti tantárgyak oktatását milyen módon tudják megvalósítani. A konferencia egyik fontos pontja volt a gyermekek motiváltságának problémája. A másik három
nemzet képviselőit nagyon érdekelte a szerencsi iskola legfőképpen azért, mert egyházi
fenntartású, ami náluk kevésbé jellemző, valamint a művészeti képzésre is kíváncsiak voltak, mert a többi iskoláknak kevesebb tanszaka van.

sportnap a katolikus iskolában
Szerva itt – csere ott címmel sportnapot tartottak október 26-án a Bolyai János Katolikus
Általános Iskolában, melyet a Nemzeti Tehetség Program pályázatán nyert összegből valósítottak meg. A Kulcsár Anita Sportcsarnokban megtartott rendezvény kiemelt célja az volt,
hogy az asztalitenisz és a tollaslabda sportágat népszerűsítsék, valamint felhívják a tanulók figyelmét az egészséges táplálkozásra. A pályázat lehetővé tette, hogy az iskola a megnyert
összegből ping-pong asztalokat, ütőket és labdákat vásároljon. A diákok ezt megelőzően rajzversenyen is részt vettek, ahol a téma a test edzésének fontossága volt. A megszokott labdás
játékok mellett az iskola szeretné népszerűsíteni az ütős sportokat is, ezért szakköröket és
sportköröket szerveznek, hogy minden gyermekhez eljuthasson a mozgás iránti szeretet.
A szervezők a rendezvényre profi edzőket és versenyzőket is hívtak, és a tanulók örömmel vették kezükbe a tollaslabda és asztalitenisz ütőket, valamint elfogyasztották az egészségtudatos táplálkozás jegyében
elkészített szendvicseket.
A programon vérnyomás
és vércukorszint mérésre is
lehetőség nyílt. Az eseményről bővebben a szerencsihirek.hu oldalon olvashatnak.

felvételi előkészítő
a gimnáziumban
A Bocskai István Katolikus Gimnázium
és Szakgimnázium november 12-én a
középiskolai felvételi megírásához kínál segítséget matematika, magyar és
angol nyelv tantárgyakból.
Szerencs és vonzáskörzetének iskoláiban tanuló nyolcadikos diákoknak nyújt segítséget a
gimnázium a sikeres központi felvételi megírásához. Az első foglalkozásokat november 12-én
szombaton 9 órakor tartják matematika, magyar és angol nyelv tantárgyakból. Grátiszként
játékos informatikai képzést kínálnak az alsóbb
évfolyamosoknak is (6-7-8. osztályos tanulók),
melyeken a diákok ízelítőt kaphatnak programozásból, és megismerkedhetnek iskola hálózati rendszerével. A felvételi előkészítőre szeretettel várják a nyolcadikos diákokat, a játékos
informatikai foglalkozásokra pedig az érdeklődő
tanulókat.
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kerek évfordulón ünnepeltek a véradók
A Magyar Vöröskereszt Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Szervezete jubileumi kiállítással egybekötött véradó ünnepséget tartott október 28-án, a Turisztikai
Központban.
Az eseményen Koncz Ferenc polgármester köszöntötte a megjelenteket,
kitérve beszédében a véradók áldozatvállalására. Megjegyezte, hogy az
önkéntesek a beteg emberek mindennapos igényének kielégítésében adnak nagy segítséget, ugyanakkor bennük van a tudat, hogy életeket menthetnek. Egyfajta adakozásról van szó, ahol maga a véradó is kap valamit
cserébe, mégpedig a bizonyítványt, hogy egészséges. Grubert Roland a
Magyar Vöröskereszt megyei igazgatója a karitatív szervezet múltját és jelenét is taglalta. Hangsúlyozta, hogy a közösség százharmincöt éve segíti
a rászorulókat hazánkban, sorozatos kihívásokban vállalt vezető szerepet.

A Magyar Vöröskereszt
1939-től vesz részt a térítésmentes véradás
szervezésében. Az igazgató
hangsúlyozta,
hogy a véradásban
résztvevők nem várják
a betegségben kiszolgáltatott emberek háláját, nem akarnak többet, csak azt az érzést,
hogy cselekedetükkel
jót tettek.
Az eseményen Koncz Ferenc és Grubert Roland adott át kitüntetéseket a
programon megjelent sokszoros véradóknak. Menyhért János huszonötszörös, Dr. Gál András és Nácsa Bálint harmincszoros, Gyömbér Zsolt ötvenszeres, Lippai Zsolt József és Mérész László Antal hatvanszoros, id. Riczu Tibor hetvenszeres, Farkas Béla Péter és Lesinszki Lajos nyolcvanszoros véradásáért vehetett át tárgyjutalmat, illetve elismerő oklevelet.
Az ünnepség további részében a Magyar Vöröskereszt múltját és jelenét
idéző kiállítás nyílt a Turisztikai Központ egyik földszinti helyiségében, a rendezvényen zenés műsort adott Elek Boglárka és Szirmai Andrea a Rákóczi
Zsigmond Református Általános Iskola két pedagógusa, továbbá Bliszkó
Zsófia és Zakar Adrián a Bocskai István Katolikus Gimnázium diákjai.

roma fesztivál – első alkalommal
Az Emberi Erőforrások Minisztériuma, a Nemzeti Társadalmi
Felzárkózási Stratégia, továbbá a Nemzeti Rehabilitációs és
Szociális Hivatal is támogatta azt az „Egész Napos Roma
Fesztivál Szerencsen” elnevezésű programot, amit a város
Rákóczi-várában tartottak meg október 29-én.
A Szerencsi Roma Nemzetiségi Önkormányzat részéről Horváth Ernő
elnök mondta el, hogy a fesztivál első alkalommal, hagyományteremtő
céllal került megrendezésre. Az eseményre meghívást kaptak a kistérség
hasonló szervezeteinek képviselői is. A fesztivál résztvevőit Dr. Egeli Zsolt
alpolgármester köszöntötte. Beszédében kiemelte, hogy a roma kultúra
évszázadokon keresztül volt az egyik meghatározó eleme hazánk törté-

nelmének népies hagyományait illetően. Hangsúlyozta, hogy az átlagember nagyon keveset tud a cigányság kultúrájáról, magáról a közösségről, a fesztivál – nyitottsága eredményeként – pótolhatja ezeket a hiányosságokat. Az eseményen lehetőséget kaptak bemutatkozásra a
szomszéd települések amatőr együttesei, szólósai.

ruhaadomány érkezett
Leányfaluról, adományozási céllal továbbítottak – mintegy – hatvan
zsák ruhaneműt a Szerencsi Rászorultak Alapítvány címére. A jótékonysági akció egy városunkból elszármazott hölgy, Száger Ottóné Kocsis Ilona kezdeményezésének köszönhető, aki a dunántúli város Szent
Anna Karitasz Csoportjának aktív tagja. Ötletét Bellavics
Lászlónak, a szervezet vezetőjének közreműködésével sikerült megvalósítani.
Az ajándék egy hányadát a Szerencsi
Idősek Otthonának
lakói, a másik részét
szociálisan rászoruló
családok kapják a
közeljövőben.
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az élet színésze
A bekecsi Nagy József Szerencs ’56-os mártírjának Tatay Zoltánnak jó barátja
volt. Színésznek készült, de mivel részt vett az 1956-os forradalmi tevékenységekben, Ausztráliába disszidált. Kilenc évet töltött külföldön. Élete és utazásai
során regénybe illő kalandokba keveredett, melyet hamarosan egy emlékiratban
is szeretne elmesélni. A Szerencsi Hírek otthonában kereste fel a nagy utazót.

Nagy József Bekecsen született és az általános iskolát is ott végezte. A miskolci Földes Ferenc Gimnáziumba járt, majd végül Debrecenben fejezte be a középiskolát. Érettségi után a
Színművészeti Főiskolára került. –Amikor a kötelező verseket mondtam gimnáziumban, a magyar tanárnő felfigyelt rám és biztatott. Azt
mondta: „én észrevettem Őze Lajost is, nézd
meg milyen jó színész lett belőle, benned is van
annyi!” – kezdi Nagy József. – Elsőre felvettek
a színművészetire. Az osztálytársam volt többek között Csűrös Karola, Margitai Ági, Polgár
Géza, Kóti Árpád. Rendező és prózai szakon tanultam – meséli Nagy József.
A szerencsi Tatay Zoltánnal gyerekkoruk óta
jó barátságot ápoltak. – Zoli édesapja állatorvos
volt, és az én apámat sokszor hívta, ha egy nagyobb jószágot le kellett fogni, mert mindketten
a környék legerősebb embereinek számítottak.
Amikor kijött apámért, Zoli is vele jött, így barátkoztunk össze. Aztán elmentünk középiskolába, és éveken át nem találkoztunk, vagy csak
Szerencsen futottunk össze, de a két család tartotta a kapcsolatot. Amikor a színművészetin tanultam, ő az állatorvosi egyetemen volt másodéves hallgató, úgyhogy Pesten is találkoztunk.
Mindent elmondott nekem, hogy mik a tervei,
mit szeretne megvalósítani, egyszóval nagyon
jó barátságban voltunk. Ha október 23-án itthon
vagyok, lehet, hogy mi ketten két méterrel
odébb lettünk volna onnan, ahol ő meghalt,
vagy mindketten meghalunk. – mondja Nagy József, aki 1956 nyarán vendégmeghívást kapott
a pozsonyi magyar színházba. – Szeptemberben
nem kezdtem meg a másodévet a főiskolán,
mert nagyon jól éreztem magam Pozsonyban.
Darabokat rendeztem és színészként is játszottam. A forradalom mondhatni majdnem ott ért.

Október 22-én kaptam egy telefonhívást, amelyben közölték, hogy megfogalmazták a 16 pontot
és be akarják olvasni a rádióban. Elindultam, de
október 23-án délután a komáromi hídon már
nem engedtek át. Szolgálati kocsi vitt el Bánrévére, onnan pedig vonattal jöttem haza. Éjszaka
érkeztem meg Bekecsre. Október 24-én már
mindent tudtunk: rádió, lövöldözés, halottak. Itt
Bekecsen és Szerencsen ellenben csend volt.
A másnapi falugyűlésen el is mondtam, amit
tudtam. Elszavaltam a Nemzeti dalt, zászlókat
szereztünk és átmentünk Legyesbényére, ahol
megbolygattuk a népet. Éltettük a forradalmat,
utána indultunk Szerencsre. A cukorgyári körforgónál akkor már sokan gyülekeztek. Csatlakoztunk hozzájuk és elszavaltam a Szózatot. Másnap Bekecsen megszerveztük a Munkástanácsot, és annak lettem az egyik vezetője. Később
elindultunk Sátoraljaújhelyre és Sárospatakra.
Az volt a feladatunk, hogy ahol látunk embereket csoportosulni, álljunk meg, segítünk nekik,
éltessük a forradalmat. – Nagy József november
4-e után utazott fel Budapestre, de ekkor már
tudta, hogy a forradalom nem fog győzni. Miután hazajött, bujdosnia kellett.
–Derékba tört a pályafutásom. Egyéves színművészetivel 20 évesen Ausztriába menekültünk
néhány ismerősömmel. Körülbelül 10 méterre lehettünk az osztrák határtól, amikor észrevettek
és géppuskával lőttek bennünket. Én belekúsz-

Nagy József (jobbra) Ausztráliában.

tam egy éles vasba és kiderült, hogy egy gellert
kapott golyó fúródott a hasfalamba. Ausztriában mentem el orvoshoz, aki kiszedte és háromnégy öltéssel összevarrta – folytatja Józsi bácsi.
Lágerbe vitték, ahol nyilvántartásba vették.
Ott találkozott Ferrari Violetta színésznővel, és
több vidéki színésszel is. – Violetta ismert engem, mert Básti Lajos volt a férje, aki a főiskolán
tanított, így sokszor találkoztunk. Többek között
egy szimfonikus zenekar is átszökött, és összehoztak minket velük. Az volt a tervünk, hogy
utazószínházat alapítunk, és ’56-ról is filmet készítünk. Sajnos fel kellett oszlatni a társulatot,
mert kiderült, hogy kémek vannak közöttünk.
Azt mondták, hogy mindenki próbálja meg a jövőjét a továbbiakban ott folytatni, ahol tudja.
A társulat egy része hazajött Magyarországra.

Útban az új hazába

Nagy József visszament az osztrák gyűjtőbe,
ahol a jövőre nézve több lehetőség is kínálkozott: például ösztöndíjjal Svédországba menni
és színművészetet tanulni. –Gondolkoztam,
hogy menjek, ne menjek, mit csináljak, röpködött a fantáziám. Felvetődött Ausztrália is. Mivel
mezőgazdaságot tanultam a középiskolában,
úgy gondoltam, hogy ebben megállnám a helyem, tehát Ausztráliát választottam. Hajóval
utaztam a Szuezi-csatornán keresztül 1957 januárjában – mondja.
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A hajóúton sem tétlenkedett: dolgozott a fedélzeten, a konyhában. – Mindent csináltam,
takarítottam, söprögettem, megtartottam a
reggeli tornát. Sok emberrel megismerkedtem,
három artistafélével is jó barátságot kötöttem
és bevettek a csapatukba. A hajó éjszakai szórakozóhelyén léptünk fel a műsorral minden héten egyszer – folytatja Nagy József.
A hajó Sydneyben kötött ki, ahol a cukornádvágástól kezdve, a só bányászatig nagyon sok
lehetőség adódott, bár az idegen nyelv használata némi nehézséget okozott. – A matrózoktól
megtanultam egy keveset angolul, ez pedig a
televízióban való szerepeléshez nem volt elég.
Akárhogyan érdeklődtem, művészképzőt nem
találtam, ezért elhatároztam, hogy az élet színésze leszek. Mindenhova úgy fogok menni,
hogy csapó, játszd a szerepet! Úgy dolgozz,
akárhova mész, hogy most kaptál egy főszerepet és élvezd, amit csinálsz – hangsúlyozza
Nagy József. Nem azt jelölte ki céljának, hogy
egy helyen huzamosabb időt töltsön el, mint
társai, akik azon gondolkoztak, hol kellene letelepedni, elhelyezkedni, családot alapítani.
– Én nem gondolkodtam ezeken. Valahova kimegyek, játszok egy figurát, és nem fogok belebolondulni, hogy mikor lesz nekem házam,
családom. Letudom a szerepemet, kész, elköszönök, megyek tovább.

Ausztrália

Több mint tíz munkahelyen dolgozott , vagy
– ahogy ő mondja – játszotta a szerepeket
Ausztráliában. – Mikor már éreztem, hogy nagyon megszeretnek, és ott akarnak tartani, akkor valahogy mindig olyan kifogást kerestem,
hogy el kell mennem. Nagy nehezen megértet-

Balról Nagy József angliai tartózkodása során.

hírek

11

Balról Nagy József Ausztráliában egy cirkuszi fellépésen.

tek, sajnáltak, de én közben tudtam, hogy másik helyen már vár rám egy főszerep.
Két évnél tovább sehol sem dolgozott, általában hat hónapot, másfél évet töltött el egy
munkakörben. Fizikai munkásként cukornád betakarításban tevékenykedett, de részt vett szezonmunkákon, almaszedésen, rézbányában,
vasgyárban, opálbányában, két évig cirkuszban.

„…túlélt egy
cápatámadást,
cukornádvágás közben
kígyó mart a hátába,
kengurura vadászott
és dingókat
szelídített.”
Közben életmentő lett a tengerparton, ami érdekességnek számított, mert európai életmentő nagyon ritka volt. Az utazó cirkuszban ökölvívó showman-ként vállalt munkát. – Nagy kalandvágyóként úgy hozta a sors, hogy tudósok
mellett expedíción vettem részt testőrként, Pápua Új-Guineában és Tasmaniában. Körülbelül
másfél éven keresztül jártam-keltem velük és
nagyon észnél kellett lenni, hogy nyugodtan
tudjanak dolgozni. Amíg a szakemberek adatokat gyűjtöttek, mi gépkocsit vezettünk, sátrakat
építettünk, figyeltünk a bennszülöttekre. Bejártam az országot, jobban ismertem már Ausztráliát, mint Magyarországot. Az igazi irodalmi angol nyelvet nem tanultam meg, de úgy tudtam
gesztikulálni, hogy mindent megértettek – teszi
hozzá Józsi bácsi.
Egy Brisbane környéki öbölben túlélt egy cápatámadást, cukornádvágás közben kígyó mart

a hátába, kengurura vadászott és dingókat szelídített. Nagy József 29 éves lett, amikor amnesztiát hirdettek Magyarországon és végre hazaindulhatott. Bár Európáig volt kifizetve a hajóútja, Szingapúrban is megálltak és úgy döntött ott marad egy ideig. A tengerparton egy
éjjeli klubban kidobó legényként „játszotta a
szerepét”. Ezt követően Angliába ment és baromfifarmon dolgozott.

Újra itthon

– Végül kilenc év után hazajöttem és összeszedem a szétszórt életemet. Először azt gondoltam, hogy visszamegyek a színház világába,
de csak segédszínészként tudtak volna alkalmazni, mert nem fejeztem be a főiskolát. Így
itthon eleinte nehezen indultak a dolgok. Később Burgert Róbert, a Bábolnai Mezőgazdasági Kombinát igazgatójának pártfogásába kerültem. Disszidens voltam, de ez itt nem számított.
Bábolnán lettem egy baromfitelep vezetője. Ekkor már megnősültem és kaptunk szolgálati lakást is. Egy-két hónap múlva repülőn vittem a
naposcsibéket Bagdadba. A rendszerváltás után
abbahagytam ezt a munkát és utána még két
évet Miskolcon a Kertészeti Vállalatnál dolgoztam, területvezetőként. 60 évesen belga és németjuhász kutyákat indítottam a Munkakutya
Világbajnokságon, ebben sokat segített a feleségem, aki már 12 éve meghalt és a fiam, aki a
Herman Ottó Múzeum grafikusa.
***
Nagy József jelenleg is aktívan tölti nyugdíjas
napjait, bőven ad feladatokat neki a helyi önkormányzat. Azt mondja, hogy sosem tervezett
semmit előre, hagyta megtörténni az eseményeket. – Bármi is jött az életemben, abban a
pillanatban csak azon gondolkodtam, hogy mi
lesz benne a szerepem.
M. B.
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a szénmonoxid veszélyei
A szénmonoxid-mérgezés hazánkban az egyik leggyakrabban
előforduló háztartási baleset: évente átlagosan 400 embert
érint, és halálos áldozatokat szed. A lakosság kevés figyelmet
fordít a szén-monoxid veszélyeire, és a mérgezés intő jeleire
– tájékoztatott Száraz Gábor, a TIGÁZ Zrt. szóvivője.
Az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság adatai szerint 2014-ben
szén-monoxid veszély miatt 430 esetben riasztották a tűzoltókat, 355-en
szenvedtek mérgezést, és tizenketten vesztették életüket. Ezek a számok
arról tanúskodnak, hogy nem mindig vesszük elég komolyan a nyílt égésterű gázfogyasztó készülékek működési rendellenességeivel járó veszélyeket. Fontos tudni, hogy szénmonoxid-mérgezés nem csak gázfogyasztó
készülékeknél fordulhat elő, hanem minden olyan készülék esetében,
amelynek a működése során égéstermék keletkezik (többek között éghető
cseppfolyós halmazállapotú anyag elégetésekor, illetve fa vagy vegyes tüzelésű kazánoknál, kandallóknál is).
Az elégetett anyagtól függetlenül a szellőztetés nélküli, vagy rosszul
szellőző helyiségben használt tüzelőberendezés, a nem rendeltetésszerűen
működtetett tüzelőberendezés, az eldugult, repedt falazatú égéstermék
elvezetők mind-mind égéstermék visszaáramlást okozhatnak, amelynek

egyenes következménye lehet a
szénmonoxid mérgezés.
Kezdeti jelei lehetnek például a
lüktető fejfájás, erős fülzúgás, szédülés, hányinger, hányás, kábultság vagy zavarodottság. Ezeket a
tüneteket sok esetben még szakemberek is összekeverhetik megfázásos vagy gyomorrontásos tünetekkel. Fontos, hogy már ezeket
a kezdeti tüneteket is komolyan
vegyük, különben további, komolyabb hatások jelentkezhetnek,
amelyeknél már nem biztos, hogy
védekezni tudunk. Ilyen lehet például: végtagrángás, görcs, szájzár,
szívritmuszavar, vagy a vérnyomás drasztikus csökkenése, végül pedig az
eszméletlen állapot, a reflexek teljes megszűnése és a légzésbénulás. Mérgezés esetén lényegesen veszélyeztetettebbek a csecsemők, a gyermekek,
a várandós anyák, az idősek és a légzési problémákkal küzdők.

vagyonvédelmi információs pont
Az Országos Rendőrfőkapitányság még 2015 őszén indította útjára a Házhoz megyünk című projektet, amelynek keretében különböző városokban
információs pontokat állítanak fel. A lakosság szakemberektől kérhet tanácsot a vagyonvédelem témakörében. Szerencsen szeptember 1-jén nyílt
ilyen egység a Tesco áruházban. A bűnmegelőzési program célja, hogy minél kevesebben legyenek áldozatai a vagyon elleni cselekményeknek.
A szerencsi információs pont legközelebb 2016. december 1-2-án 14-16 óráig várja az érdeklődőket.

álláslehetőségek
A B.-A.-Z. Megyei Kormányhivatal, Szerencsi Járási Hivatal foglalkoztatási osztálya helyi kirendeltségén nyilvántartott állásajánlatok alapján Szerencsen betegszállítót, gépkocsivezetőt, adatrögzítő adminisztrátort, dohánybolti eladót, felszolgálót, recepcióst, szakácsot,
konyhai kisegítőt, takarítót, portást, irodai asszisztenst, mezőgazdasági erőgépvezetőt, tehergépkocsi vezetőt, tehergépjármű szerelőt, szerkezetlakatost, terményszárító kezelőt keresnek. Megyaszón
ács ,asztalos lakatos, nehézgépkezelő munkakörben van lehetőség
elhelyezkedni, Bekecsen betanított ponyvakészítőt, Tállyán adminisztrációs ügyintézőt, erdésztechnikust, szállodai recepcióst alkalmaznának. Tel.: 47/361-909.
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egzotikus gyógynövényekkel egészségünkért: a chia mag
A chia Dél-Amerikában őshonos növény,
a mentafélék családjába tartozik. Azték
vagy spanyol zsálya
néven is ismerik,
amely arra utal, hogy
már a spanyol hódítás
előtt az őslakos indiánok fontos élelmiszere volt. A növény legértékesebb része
a magja, mely nagyon gazdag omega zsírsavakban, közülük is az igen egészséges omega-3-ban,
rostokban, mangánban, magnéziumban, foszforban, cinkben, káliumban és B-vitaminokban.
A chia magnak számos pozitív egészségügyi
hatása van, amelyek miatt érdemes rendszeresen
beiktatni az étrendünkbe. Magas mikrotápanyagtartalmának köszönhetően hatékonyan képes feltölteni a szervezetünk vitaminraktárait, a benne
lévő kalcium, foszfor és mangán főleg a csontok

egészségének megőrzéséhez járul hozzá. A benne található rostok segítenek a cukorbetegség elleni küzdelemben, mert kiegyensúlyozottabbá teszik az emésztést és megelőzik a vércukorszint
hirtelen megugrását.
Az omega-3 zsírsavak sok szempontból nélkülözhetetlenek, hozzájárulnak például az idegrendszer megfelelő működéséhez, a szív-és érrendszer egészségének megőrzéséhez. Egy kutatás szerint az érrendszerre egyéb módon is hatással van a chia mag: csökkenti a vérnyomást
és kiegyensúlyozottabbá teszi a koleszterinszin-

tet. A chia magnak enyhe, dióra emlékeztető íze
van, ezért sok ételhez felhasználhatjuk. Keverhetjük joghurtba, kefirbe, szórhatjuk salátára,
süthetjük süteménybe vagy kenyérbe. Turmixokhoz vagy kásákhoz is adhatjuk, de levest is sűríthetünk vele. Mivel erőteljesen megduzzad, felhasználás előtt áztassuk be legalább negyedórára vízbe, míg zselés állagúvá nem válik.
Nagyon hasznos reggelire fogyasztani bármilyen
formában, jelentősen növeli a munkabírást,
egész napra energiával tölti fel a szervezetet.
Vitelki László, Gyógynövénybolt

Legutóbbi játékunk megfejtése: A goji bogyó napi adagja 6-12 gramm. A beküldők közül
Vasas Istvánné, 3900 Szerencs, Lőcse út 4. szám alatti olvasónk a Szerencsi Gyógynövénybolt (Rákóczi út 104.) ajándékcsomagját nyerte. A nyereményről szóló utalvány átvehető szerkesztőségünkben. Új kérdésünk: Milyen néven ismert még a chia? Megfejtéseiket november
18-ig postázzák címünkre (3900 Szerencs, Kossuth tér 1.) vagy dobják be a Népház bejáratánál
levő postaládánkba. A borítékra írják rá: Egészségünkért.

második évét kezdte
meg a gyere® program
szerencsen
Magyarországon másodikként Szerencsen indult el tavaly szeptemberben a három évre szóló, gyermekkori
elhízás megelőzését célul kitűző projekt, a GYERE® – Gyermekek Egészsége Program. A kezdeményezés a
Magyar Dietetikusok Országos Szövetségének (MDOSZ) szakmai vezetésével, a világ legnagyobb, az elhízás
megelőzését szolgáló hálózata, az EPODE keretében zajlik.
A GYERE® a Nestlé az Egészséges Gyermekekért Program támogatásával
valósul meg Szerencsen, ahol a város teljes 0-18 év közötti lakosságát, összesen 2259 gyermeket érnek el a szakemberek. Az első év során a védőnők segítségével felmérték a 6-12 éves gyerekek tápláltsági állapotát és a dietetikusok közreműködésével hét oktatási intézményben foglalkozásokat tartottak,
melyeken a zöldség-gyümölcsfogyasztás fontosságáról, a gabonafélék szerepéről, valamint a folyadékfogyasztás jelentőségéről beszélgettek, és minden
alkalommal testmozgással zárták a programot.
„A program sikeréhez feltétlenül hozzájárul a város összefogása, amelyben
kiemelt szerepet játszanak a szülők és a pedagógusok, valamint a helyi önkormányzat!” – mondta Kubányi Jolán az MDOSZ elnöke.

Példaértékű a hazai program

Az EPODE 2004-ben Franciaországban kezdte meg működését, amelynek
jelenleg 29 ország 43 programja a tagja, köztük a hazai GYERE® is. Ezek a projektek létfontosságúak, hiszen Európában jelenleg minden harmadik 11 éves
gyermek túlsúlyos, illetve elhízott. Magyarországon hasonló adatokkal rendelkezünk, hiszen minden negyedik gyermekre jellemző, hogy valamilyen mértékű
testtömeg többlettel bír. A legutóbbi, Brüsszelben megrendezett nemzetközi
elhízástudományi fórumon a GYERE® programot is bemutatta a szakmai szervezet, amelyet nagyon pozitívan fogadtak a csatlakozó tagállamok.

receptklub: ezt süsd meg!
November 11. Márton
napja. A mondás úgy
tartja, hogy aki
Márton napján libát nem eszik, az
egész évben éhezik. Rovatunkban
a libacomb elkészítési módját ismertetjük meg olvasóinkkal, hagymás törtburgonyával és párolt lilakáposztával.
Hozzávalók: libacomb (1 főre 1 darabot kell számolni, mert
összesül), vöröshagyma, fokhagyma, só, bors, majoranna, kevés
víz vagy száraz fehérbor. Hagymás törtburgonya: burgonya, libazsír (vagy étolaj), vöröshagyma, pirospaprika, só. Párolt lilakáposzta: lilakáposzta, só, köménymag, ecet, cukor , étolaj, víz.
Elkészítés: A combokat jól megmossuk, és befűszerezzük ( sóval,borssal, majoránnával), majd beletesszük egy tepsibe és nagyobb cikkelyekbe vágott vöröshagymát és fokhagymagerezdeket rakunk közé. Zsiradék nem kell hozzá, csak kevés vizet ( vagy
bort) öntünk alá, mert elegendő zsiradék fog kisülni belőle. Alufóliával letakarjuk és a sütőben lassan puhára pároljuk. Ha már
elég puha, szinte elválik a csonttól, akkor levesszük róla a fóliát
és pirosra sütjük.
A burgonyát sós vízben feltesszük főni, közben az apróra vágott vöröshagymát libazsíron megdinszteljük és a tűzről lehúzva
kevés pirospaprikát keverünk bele. A megfőtt burgonyát leszűrjük
és a hagymás serpenyőbe öntjük, krumplinyomóval beletörjük,
majd elkeverjük.
A legyalult lila káposztát besózzuk, és kicsit állni hagyjuk. Egy
nagyobb lábasba annyi olajat öntünk, hogy épp az alját elfedje,
ebbe kerül a káposzta. Ha szükséges kinyomkodjuk kicsit, kevés
vizet is öntünk alá és beízesítjük Már az elején rászórjuk a köményt, hozzáadjuk az édesítőt, az ecetet és így pároljuk lassan
fedő alatt. Jó étvágyat!
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tudománybarátoknak
irodalomról és egészségről

A Szerencsi Tudománybarátok Köre Beszélgessünk című előadássorozatának vendége volt október 27-én Prof. Dr. Imre László, a Magyar Tudományos Akadémia rendes tagja, Széchenyi- díjas tudós, irodalmár. A professzor szakterülete a 19-20. század magyar irodalma. Szerencsi előadása
az Egy konzervatív posztmodern: Esterházy Péter címet viselte. A Bocskai
István Katolikus Gimnáziumban megtartott programon a jelenlévő diákok
és tanárok hallgathatták meg, hogy a nemrég elhunyt Esterházy Péter

milyen sokoldalú volt a prózáiban. – Sokszor megjelent benne a játék,
az anekdota és az irónia. Tudatta a játékosságra és a nyelvteremtésre
való hajlandóságát és nem félt szembeállni az egyetemességgel, valamint
a megszokott kifejezési formákat eltérően használta – hangzott el többek között a közel 50 perces előadáson.
***
A magyar tudomány napján november 3-án a Szerencsi Tudománybarátok Köre vendégelőadója
volt Dr. Szekanecz Zoltán, a Magyar Tudományos Akadémia doktora, a Debreceni Egyetem
ÁOK Belgyógyászati Intézet Reumatológiai Tanszék tanszékvezető egyetemi tanára (fotónkon).
A reumabetegek, mint a mosónők korán halnak című
előadásán a jelenlévők megtudhatták, hogy a reumás betegeknél más betegségek valószínűsége is nagyobb. Az előadó beszélt a reuma kialakulásáról, arról, hogyan lehet felismerni és kezelni. Manapság már olyan eljárások és gyógyszeres kezelések állnak rendelkezésre a reumás betegeknél,
hogy a mozgáskorlátozottságot is csökkenteni lehet.
A Szerencsi Tudománybarátok Körének következő előadója december 6-án
dr. Takács István lesz, a Bon-bon Kft. igazgatója, aki termékbemutatóval egybekötött előadást tart a szerencsi csokoládé múltjáról, jelenéről és jövőjéről.

minősítő gyakorlatot tartottak a fecskésen
A közelmúltban megalakult Szerencs Települési Mentőszervezet felkészítő,
rendszerbeállító és minősítő gyakorlatát tartotta meg a Borsod-AbaújZemplén Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Miskolci Katasztrófavédelmi Kirendeltsége és a Szerencsi Hivatásos Tűzoltóság. Fecskési-városrész
Idősek Klubjában Orosz László tűzoltó alezredes, polgári védelmi felügyelő
és Sárándi István tűzoltó százados adott tájékoztatást az önkénteseknek
a katasztrófavédelemmel kapcsolatos, általános feladatokról, majd kitértek
a várost esetlegesen veszélyeztető helyzetekre. Szerencsen elsősorban a
Szerencs-patak vízszintjének emelkedése, áradása okozhat védelmi helyzetet, az önkéntesek figyelmét a vízkárok hatásaira, az ellenük történő védekezésre, az esetleges kitelepítésre, befogadásra hívták fel, ugyanekkor
szóba került a káresetekben közreműködő szervezetek alkalmazásának,
operatív irányításának, védelmi tevékenységének begyakorlása is.

bútorok a mentőállomásnak

Szekrények, polcok, fotelek, székek – Koncz Ferenc polgármester jó kapcsolatainak köszönhetően szobaberendezéseket kapott a Szerencsi
Mentőállomás egy megyénkben működő vállalkozástól. A bútorok szállításában a Szerencsi Művelődési Központ nyújtott segítséget.

HIRDETÉS

SZERENCSI

Lakossági

tés
apróhirde

INGATLAN

Szerencsen egy 2 szobás földszinti
társasházi lakás eladó vagy szerencsi családi házra cserélhető. Érd.:
30/273-3406. (18)
Szerencsen, csendes környezetben
100 m2 családi ház melléképülettel,
udvarral, kerttel eladó. Buszmegálló,
iskola, bolt a közelben. Érd.: 30/9709148. (18-20)
Szerencs központjában 46 m2-es
lakás, valamint ugyanitt bolti polcok
eladók. Érd.: 47/363-097. (18-1)
Szerencs csendes környékén, a belvároshoz közel eladó egy folyamatosan rendben tartott, felújított 4
szoba + nappalis családi ház. Érd.:
20/295-8832. (18-1)
Szerencsen a Kossuth úton felújított 2 szobás társasházi lakás eladó.
Érd.: 20/966-9748. (18-20)
Szerencs központjában csendes
környezetben, 53 m2 társasházi lakás, garázzsal és kis kerttel eladó.
Érd.: 30/369-2278. (18)
Szerencsen a Dózsa Gy. utcában,
513 m2-es építési telek kis házzal el-
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adó. Víz, villany a telken belül. Érd.:
70/363-3124. (18-19)
Bekecs központjában 75 m2-es családi ház eladó. Érd.: 30/557-8782. (18)
Szerencsen teljes körűen felújított
54 m2-es társasházi téglalakás eladó
vagy szerencsi egyszintes családi
házra cserélhető. Érd.: 70/667-0000.
(18-19-20)
Szerencs központjában építési telek
(580 m2) eladó. Ezen kívül kovácsolt
vaskapu (310×150) és kisajtó (70×130)
is eladó. Érd.: 20/348-9548. (18)

VEGYES
Vállaljuk Szerencs és környékén
mindenféle ruhaneműk javítását, átalakítását (függönyszegés, aljazás,
cipzár csere stb.). Érd.: 20/392-3818.
(18)
Koszorú és csokrok készítése a legjobb áron. Akár ingyen kiszállítás
Szerencs és vonzáskörzetében. Érd.:
3908 Rátka, Kossuth u. 22. Tel.:
20/425-9136. (18-20)
Ruhák, kiegészítők varrása és alakítása a legjobb áron. Szerencs és
vonzáskörzetében. Érd.: 3908 Rátka,
Kossuth u. 22. Tel.: 20/425-9136. (1820)
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támogatás a szerencsi időskorúaknak
Szerencs Város Önkormányzata az idősek világnapja alkalmából 2014 óta
minden évben anyagi támogatást nyújt a szerencsi időskorúaknak. A támogatásra azok jogosultak, akik ez év szeptember 30-ig betöltötték
60. életévüket. Idén összesen 2511 időskorú részesült 5 000 forintos hozzájárulásban, melyet Erzsébet utalvány formájában biztosított Szerencs
Város Önkormányzata. Koncz Ferenc polgármester november 3-án a Gyémántkapu és a Szerencsi Idősek
Otthona lakóinak elmondta, hogy neki és a város
számára is nagyon fontos a helyi idősek segítése.
Rozsos Benjáminné (fotónkon) a Gyémántkapu lakója örült az összegnek. Elmondta, hogy
egyre romló egészségi állapota miatt nagy szüksége van minden támogatásra.

70 éve szentelték fel
a templomot
Az ondi római katolikus templom felszentelésének 70. évfordulója alkalmából, október 9-én tartott ünnepi szentmisét Kocsis Sándor római
katolikus plébános.
A templom építése 1946 márciusában, Lőrincz György vezetésével, a
település lakóinak összefogásával valósulhatott meg. A Magyarok
Nagyasszonya tiszteletére felajánlott misén résztvevők Kristóf Veronka
szavalatát is meghallgathatták. A vers a hölgy előadásában hangzott
el a felszentelésen is, 1946. október 6-án.

vigadtak a nyugdíJasok
A szürethez kapcsolódó vigasságok hagyományát idézték fel Szerencs
nyugdíjas klubjai október utolsó hetében, a Rákóczi-várban. Mint azt Visi
Ferenc klubelnök, az esemény főszervezője elmondta, nem az első olyan
találkozót, kulturális programot sikerült megvalósítaniuk, amelyben közös
munkát vállalt a város három nyugdíjas klubja. Az effajta együttműködés
is igazolja, hogy mindennél fontosabb a barátság, a jó kapcsolatok ápolása, nem sok értelme van a rivalizálásnak. A batyus bálon Dr. Egeli Zsolt
alpolgármester köszöntötte a megjelenteket. Mint azt megjegyezte, számos olyan hagyománya van nemzetünknek, amelyek – sajnos – a feledés
homályának küszöbére érkeztek. Közéjük tartozik a szüreti vigasság is,
ami a betakarítás zárásának örömünnepét jelentette egykor. Térségünk,
benne Szerencs, a szőlőszedés, a szüret szokásaiban jeleskedett, nem véletlenül. Ám a habitus napjainkra megkopott, a hagyományokat jórészt
csak az idősebbek emlékeiből ismerhetjük, kevés az olyan fiatal, aki ápolná,
továbbadná, felelevenítené az egykori szokásokat.
A batyus bálon
házilag készített
ételkülönlegességekkel jeleskedtek a klubtagok,
a táncos mulatság jó hangulatát
a Hajnali Néptáncegyüttes és
Visi Ferenc szintetizátoros játéka
biztosította.
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emlékversenyen szerepeltek
a szerencsi súlyemelők
Tiszaújvárosban rendezték meg a Kőszegi György Súlyemelő Emlékversenyt.
A Szerencs VSE súlyemelő szakosztálya 8 fővel képviseltette magát. Versenyzőink szép eredményekkel tértek haza.
Eredmények: Lány 48 kg súlycsoport: 1. helyezett Csorba Lili, aki emellett a legjobb lány versenyzőnek járó kupát is elhozta, +58kg súlycsoport: 1. helyezett Kardos Lili. Fiú korcsoport:

50 kg súlycsoport: 1. hely Takács Máté, 77 kg
súlycsoport: 1. hely Homoki Olivér, Serdülő fiú:
50 kg súlycsoport: 2. hely Takács József, Ifjúsági fiú: 77 kg súlycsoport: 1. helyezett Katona

sakk: kikaptunk putnok ellen
Elkezdődött a 2016-2017. évi megyei I. osztályú
sakkbajnokság. A Szerencs VSE csapata az első
fordulóban, október 16-án a többszörös bajnok
Putnok gárdáját fogadta. A hazaiak 9,5–2,5 ará-

nyú vereséget szenvedtek. A második forduló december elején lesz idegenben a DVTK bajnokesélyes együttese ellen – tájékoztatott Balogh Imre,
a Szerencs VSE sakkszakosztályának vezetője.

Máté, +94 kg súlycsoport: 1. helyezett Bárány
Gergő emellett a legjobb ifjúsági versenyzőnek
járó kupát is elhozta, Felnőtt női: 53 kg súlycsoport: 1. helyezett Csorba Nóra.
A következő megmérettetés a Junior Országos
Bajnokság lesz, ami november 12-13.között kerül megrendezésre Pécsen – tájékoztatta lapunkat Fekete Diána, edző.

elindult
a kosárbaJnokság
Elkezdődött a kosárlabda csapatok regionális
bajnoksága. U14 csapatunk október 8-án,
Nyíregyházán mérte össze tudását Nyíregyháza KK Eötvös csapatával. A mieink 76-24
re győztek. Negyedek: 24-11, 19-2, 16-9,
17-6. Legeredményesebb játékosok: Czagány
Zsolt (24 pont), Nyakó Gergő (16 pont).
A második mérkőzésen Debrecen Ziccer Tigrisek csapatával játszottunk, őket 19 pont
különbséggel, 69-50-re vertük. Negyedek:24-28, 12-8, 15-9, 18-5. Legeredményesebb játékosok: Czagány Zsolt (19 pont, Krusóczki Zsolt (14 pont) – adott tájékoztatást
Nagy Lajos edző.

kézilabda vereség
A Szerencs VSE női kézilabda csapata október
11-én a MEAFC együttesét fogadta a Kulcsár
Anita Sportcsarnokban. A szerencsi lányok a saját erejükhöz mérten becsületesen küzdöttek a
meccsen. Juhász Zsolt edző szerint a játékosok

50 százalékos teljesítményt nyújtottak. – Bizonyos taktikai megoldásokat meg tudtak valósítani, szép támadásaink voltak. A begyakorolt figurákat is alkalmazták a játék során és ezekből
lőttünk gólokat, valamint a büntetőket is be-

dobtuk. De sajnos nem jutottunk más gólszerzési lehetőséghez – nyilatkozta az edző. Csapatunk 40–15-re alulmaradt. Juhász Zsolt elmondta, hogy az őszi bajnokságban több rutinos játékosunk is kilépett a csapatból, így azok
a fiatal tagok maradtak, akik még utánpótlás
korúak. – Megpróbáljuk életben tartani a kézilabdát Szerencsen ezzel a kis csapattal. A gyerekek nagyon lelkesek, de ők fiatalok még ehhez a bajnoksághoz, kevés rutinnal és játéktapasztalattal rendelkeznek.

helyesbítés
Előző lapszámunkban tévesen közöltük,
hogy az október 20-23-a között városunkban rendezett GPA-IPO Erőemelő Európa
Kupán az egyetlen helyi induló Fazekas János volt. A szerencsi Nácsa Bálint a masters
kategóriában az első helyet szerezte meg.
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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: Azúr egen a csillagok kigyúlnak, arany szegek a tündér
kárpiton. A beküldők közül Vangor István, 3900 Szerencs, Szabadság u. 2/B. szám
alatti olvasónk egy páros belépőt nyert a november 11-ei Elvis, Oltár Miami című színházi
előadásra, ami átvehető a Turisztikai Központban (Szerencs, Rákóczi út 121.). A fenti rejtvény megfejtését november 18-ig juttassák el a Népház címére (3900 Szerencs, Kossuth
tér 1.). A borítékra írják rá: Keresztrejtvény. A helyes megfejtő nyereménye: 2 darab belépő
a 2017-es Csokoládé fesztivál pénteki koncertnapjára.

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 (november 11–24.)
kos: iii. 21. – iv. 20.

oroszlán: vii. 23. – viii. 23.

nyilas: xi. 23. – xii. 21.

Vegye kézbe az irányítást, így ledolgozhatja a hátralékát. Ha engedi, hogy mások
állítsák össze a napirendjét, csak tovább halogatja azokat az ügyeket, melyeknél már nagyon
közelednek a határidők.

Ne legyen szigorú magához, hiszen
mindenki hibázik. Nem jóvátehetetlen, ami történt, csak így többet kell fáradoznia, hogy viszszataláljon az útjára. Készen áll a folytatásra, hiszen nem szokta olyan könnyen feladni.

Bár nehezen viseli a kötöttségeket,
azt is tudja, a kötelezettségeit nem halogathatja
tovább. Ha azonban összpontosít, gyorsan végére járhat a feladatainak és kereshet olyan
programot, melyek energiákkal töltik fel.

Új hónap, új lehetőségek. Ráadásul az
év vége is vészesen közeleg, ideje számba venni azokat a fogadalmakat, melyek idénre
születtek. Már nincs sok idő, ha valóban meg is
szeretné valósítani azokat.

Vonuljon inkább félre, mert nehezen
találná meg a közös hangot azokkal,
akik megkeresik ügyes-bajos kérdéseikkel. Nem
tudna nemet mondani, de a sok kötelezettség
azt eredményezné, hogy ingerültté válna.

Szívesen szól bele mások életébe akkor
is, ha nem kérdezik. Így aztán nem csoda,
ha egy idő után elkerülik Önt, hiszen tanácsai
gyakran nem is hasznosíthatóak, mégis Ön lesz
aki, aki zokon veszi, ha nem fogadják meg.

Elérhet távoli célokat, ha összpontosít. Fogadja el a felkínált segítséget, legyen Ön az, aki meglátja a lehetőséget abban,
amit mások csak szeretnének mihamarabb letudni. Fordítsa a javára azt, hogy tele van energiával és képes hatni a környezetében élőkre.

Hinnie kell magában, ha szeretné a
céljait elérni. Nem várhat másoktól
megoldást, ha még magának sem fogalmazza
meg a problémákat. Ez a legnagyobb akadálya
ugyanis annak, hogy előrelépjen. Mérje fel a
korlátokat, lehetőségeket és döntsön.

A szavainak éle van, de erről gyakran
megfeledkezik. Éppen ezért fontos, ha
véleményt nyilvánít, kritikát fogalmaz meg, legyen higgadt és megfontolt. Ne hirtelen elindulásból ítélkezzen, mert ilyenkor hajlamos lehet
akár személyeskedni is.

Ne engedje ki kezéből az irányítást.
Pontosan tudja, mik azok a célok, melyek elérhető közelségbe kerültek, így érdemes
egy utolsó hajrát indítani a siker érdekében. Legyen azonban türelmes, mert még mindig
akadhatnak váratlan akadályok.

Bár úgy érzi, hogy a világ kifordult a
sarkából, érdemes lenne átgondolni, milyen változások érték Önt és ezek hatásait a nézeteire, elveire. Hiszen minden nyomot hagy az
emberben, így a sikerek és a kudarcok is. Márpedig az elmúlt időszakban a csúcson volt!

Bár tele energiával ébred, mégis úgy
érzi, ez a nap nem az Öné. Nincsenek
tervei, valahogy most a célokat sem látja maga
előtt olyan határozottan, hogy érdemes lenne
harcolni azokért. Valahol mégiscsak le kellene
vezetnie a tettvágyat, ami Önben tombol.

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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