
HÍREKHÍREK
2017. 05. 26.  XXXII. évfolyam 9. szám  INGYENES

SZERENCSI
K Ö Z É L E T  ( ) S Z A B A D I D Ő  ( ) K U L T Ú R A

NEMZETI
KONZULTÁCIÓ 
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A Nemzeti Konzultáció ke-
retében lakossági fórumot
tartottak Szerencsen. Az
eseményen Pogácsás Tibor
a Belügyminisztérium ön-
kormányzati államtitkára
tartott előadást.

EUROPART
Az EUROPART elnevezésű
nemzetközi ifjúsági találko-
zót 2004 óta szervezik meg,
melynek célja a nemzetközi
kapcsolatok ápolása. Idén
Szerencs adott otthont a
programsorozatnak.
Cikkünk a 4. oldalon olvas-
ható.



Az Ondi Idősek Klubjában összegyűlt édesanyáknak Koncz Ferenc polgármester adta
át a szeretet virágait. A Fecskési Idősek Klubjában a Gyárkerti Óvoda Maci csoportja
szórakoztatta a klubtagokat versekkel és táncokkal, majd Nyiri Tibor alpolgármester
köszöntötte a hölgyeket, aki beszédében kiemelte, hogy az édesanya mindig gyer-
meke mellett van már élete első pillanatától, ezért fontos, hogy legyen egy olyan nap
az éven, amikor fokozottan figyelünk rájuk és feléjük fordulunk. A szerencsi gondo-
zóházban a Napsugár Óvoda gyermekei adtak műsort. A napocska csoport apróságai
anyák napi versekkel, énekekkel és táncokkal kedveskedtek az ott élő időseknek.

Az anyák napját Magyarországon minden évben május első vasárnap-
ján ünnepeljük. Városunkban a helyi idősek klubjaiban a szerencsi óvo-
dások adtak anyák napi műsorokat.
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Kilencven évvel ezelőtt, 1927. május 9-én látta
meg a napvilágot a Szerencsen élő, ondi szüle-
tésű Trináczki Ferencné. A jeles évforduló alkal-
mából Koncz Ferenc polgármester köszöntötte
a szép kort megért hölgyet, egyben tolmácsolta
Orbán Viktor miniszterelnök jókívánságait egy,
a kormányfő aláírását is tartalmazó „Emléklap”
kíséretében. Az ünnepelt Trináczki Ferencné
éveken keresztül dolgozott az egykori csokolá-
dégyárban idénymunkásként, majd tizennégy
évet töltött el a szerencsi malomban. Itt a leg-
nehezebb fizikai munkával, zsákolással kereste
a mindennapi betevőre valót, innen vonult
nyugdíjba. Férjét tíz évvel ezelőtt veszítette el,
házasságukból három leánygyermek született,
akik az évek során hat unokával és három déd-
unokával ajándékozták meg. Manapság a kertje
a mindene, szeret tenni-venni kedvenc növényei
között. A telet nehezen viseli, a tavasz, az új élet
kezdete hozza meg igazi hangulatát, ilyenkor
erőre kap, csodálja, óvja a háza körüli természet
szépségeit. Isten éltesse sokáig! SfL

90. SZÜLETéSNAP

A Szerencsi Sziget Alapítvány idén 14. alkalommal szervezte meg május 13-án szombaton a Kiss
Attila emléktúrát. A természetjárást kedvelők minden évben egy gyalogtúra keretében emlékeznek
meg Kiss Attiláról, a 2003-ban elhunyt gimnáziumi igazgatóhelyettesről. A túrázók reggel 8 órakor
a szerencsi Rákóczi-várnál gyülekeztek. A hagyományos 18 km-es gyalogút az Árpád-hegyen ke-
resztül, a Hidegvölgyön át Monokra, végül a Zápor tározónál Megyaszóra, az ottani református te-
metőbe vezet, ahol Kiss Attila sírjánál róják le tiszteletüket a túrázók. Azonban az elmúlt napok
esőzései miatt az esemény gyalogtúra része elmaradt. A résztvevők autóbuszokkal jutottak el a
koszorúzási helyszínekre. A református parókiánál koszorút helyeztek el Csőri István helytörténész
emléktáblájánál. Nyiri Tibor alpolgármester beszédében elhangzott, hogy Csőri István a helyi értékek
nagy őrzője volt. Szerenccsel kapcsolatos történelmi írásai a Szerencsi Hírek hasábjait is sokszor
gazdagították. A túrázók ezután továbbindultak a község temetőjébe, ahol a tisztelet koszorúját
helyezték el Kiss Attila sírhelyénél. N. I.

KISS ATTILA EMLéKTúRA

KöSZöNTöTTéK
AZ édESANyÁKAT
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A brüsszeli támadások a rezsicsökkentés betiltá-
sára, az illegális bevándorlásra, a külföldi befo-
lyásolási kísérletekre, valamint a magyar adó-
csökkentésekre és munkahelyteremtő progra-
mokra irányulnak. Ezeknek a támadásoknak az
elhárítására kidolgozott lépéseket új nemzeti po-
litikának nevezi a kormány, ugyanis ez megvédi
az országot, a nemzeti érdekeket, az elért ered-
ményeket. A sikeres védekezéshez természete-
sen szükség van a minél szélesebb körű egyetér-
tésekre, ezért indították el a nemzeti konzultáci-
ót. A programmal kapcsolatosan tartottak fóru-
mot Szerencsen.

Koncz Ferenc polgármes-
ter (fotónkon) köszön-

tötte a megjelenteket –
hangsúlyozva a mosta-
ni európai irányzat a
kereszténységet elfelej-

teni kívánja – mondta
Koncz Ferenc -, nekünk pe-

dig az a dolgunk, hogy megvédjük a keresztény
értékeket. Ez a kicsiny nemzet többször védte
már meg Európát, az európai értékeket, most új-
ra erre kényszerülünk. Az európai polgárok jogo-
san várhatják el Európa védelmét. Azt valljuk, a
problémát, a betegséget ott helyben kell kezelni,
ahol keletkezett. A migrációval a problémát nem
hozhatjuk ide. A polgármester kihangsúlyozta,
hogy ha az Európai Unió alapító atyái ma élné-
nek, akkor a magyar állásponttal azonosulnának.
Kiállunk az alapító atyák európai gondolata mel-
lett és ebben támogatjuk a kormányt.
Pogácsás Tibor a Belügyminisztérium önkor-
mányzatokért felelős államtitkára (fotónkon)

részletesen világított rá
az öt veszélyforrásra.
Hangsúlyozta, elkötele-
zettek abban a kérdés-
ben, hogy hazánknak
joga van meghatároznia
az energiák árát, Brüsszel
nem szabhatja meg a rezsi mértékét, nem váj-
kálhat a magyar állampolgárok zsebében. 
Az illegális bevándorlás kapcsán megjegyezte,
hogy már érzékelhető a megingás, a fordulat pl.
Németországban és Olaszországban, ám a brüs-
szeli központban még jócskán akadnak támogatói.
Az önvédelmünk újabb eszközzel, az idegenren-
dészeti őrizettel bővült. A Kormány úgy véli, hogy
őrizetben kell tartani a kérelmet benyújtó migrán-
sokat az ügyük jogerős elbírálásáig. Európában
egyre többen osztják a magyarok véleményét,
egyre többen támogatják a menekülttáborok lét-
rehozását – a magyar javaslatnak megfelelően. A
határvédelem kapcsán az államtitkár megjegyezte,
hogy a Magyarország határaira nehezedő nyomás

csökkenésére nem lehet számítani az elkövetke-
zendő években, itt kiemelt fontosságú nemzetbiz-
tonsági ügyről van szó, hiszen mindennél előbbre
való a magyar emberek biztonsága.
A fórumon szóba került, hogy az ország politi-
káját olyan hálózatok próbálják befolyásolni,
amelyek külföldi pénzekkel dolgoznak rejtetten
és szervezetten, ezért akar átláthatóságot a Kor-
mány, nem hagyja, hogy a magyarok helyett a
nemzetközi tőkének legyen hatalma hazánkban.
Brüsszel szándékai közül az egyik, hogy megkí-
sérelje magához húzni a gazdaságszervezési –
irányítási jogosítványokat – új területeken. Ez az-
zal járna, hogy nem kímélné a magyar adósza-
bályokat, ebből következik, hogy a sikeres ma-
gyar adórendszert meg kell védeni. Uniós táma-
dások alatt állnak a munkahelyvédelmi támoga-
tások, amelyek védelme érdekében ugyancsak
szervezetten kell fellépni – mondta az államtitkár
hozzátéve, hogy az ország a 2016-ra kitűzött gaz-
daságpolitikai céljait elérte, a magyar modell mű-
ködik. SfL

Mint az köztudott, a Kormány olyan
kérdésekben hirdetett nemzeti konzul-
tációt, amelyek öt témakörben veszé-
lyeztetik Magyarország jövőjét.

ÁLLjUNK KI MAgyARORSZÁgéRT!
Nemzeti koNzultáció SzereNcSeN



A tizennegyedik EUROPART találkozóra május
18-án csütörtökön érkeztek meg a diákok és kí-
sérőik. Az Europart pénteki napján sokszínű
programokkal várták az idelátogató vendége-
ket. A sport iránt érdeklődő gyerekek játékos
sorversenyen és mini focitornán vehettek részt
a Kulcsár Anita Sportcsarnokban, a legkreatí-
vabbak pedig közös mozaikot készítettek a Rá-
kóczi Zsigmond Református Általános Iskola ud-
varán. A délután folyamán a Turisztikai Köz-
pontba tettek látogatást a diákok, ahol megte-
kintették a régi játékok kiállítását és a csoki
szobrokat is megcsodálhatták. A Tiéd a vár el-
nevezésű programon megismerkedtek a Műve-
lődési Központ tevékenységeivel, illetve a városi
könyvtárba is ellátogattak. Az este folyamán a
Szikra Tánciskola évzáró gálaműsora szórakoz-
tatta az Europart résztvevőit. A napot a gyere-
kek grillpartival zárták, a delegáció tagjait pedig
középkori vacsora várta a szerencsi vár lovag-
termében, ahol korabeli ruhákba öltözve szol-

gálták fel az ételeket, valamint tűzzsonglőrök
színesítették a programot. 
A szombati napon vitakört tartottak, ahol váro-
sonként két tanuló illetve a polgármesterek is
felszólaltak. Nyiri Tibor alpolgármester köszön-
tötte a vendégeket – Bármi is történjen Európá-
ban, nekünk most ez, a gyermekek találkozója
jelenti az igazi Európát, amikor tiszta szívből üd-
vözöljük egymást – hangsúlyozta beszédében
az alpolgármester. A téma az Európai Unió elő-
nyei és hátrányai volt, de a tanácskozás a mig-

ráció problémájának témakörét is érintette. 
A háromnapos programot gálaműsor zárta, me-
lyen minden idelátogató nemzet ízelítőt adott a
saját kultúrájából: énekekkel, táncokkal szóra-
koztatták a közönséget. Szerencset az Alapfokú
Művészeti Iskola zenészei, valamint a Hajnali
Néptáncegyüttes képviselte. Az estét és a talál-
kozót közös vacsora zárta a Bocskai István Ka-
tolikus Gimnázium aulájában. Az Europart kö-
vetkező helyszíne az újonnan csatlakozott erdé-
lyi Nyárádszereda lesz az ősz folyamán. V. E. A.

Az Europart elnevezésű nemzetközi if-
júsági találkozót 2004 óta szervezik
meg, melynek célja a nemzetközi kap-
csolatok ápolása. A programban részt
vesz a luxemburgi Hesperange, a né-
metországi Malchin, az erdélyi Nyárád-
szereda, valamint Szerencs. A rendez-
vénynek minden évben más város ad
otthont, idén Szerencs volt a házigaz-
da.
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EUROPART SZERENCSEN
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– Minden népnek van egy eredetmítosza, olyan
történelmi eseménye, amelyhez visszafordul és
amelyhez minden korban vissza tud nyúlni. A
magyarokról egy dolgot biztosan lehet állítani;
mindig kiálltak szabadságvágyukért, és tették
ezt szenvedélyesen. Ez történt 1956-ban is. A
fővárosi események mellett érintett volt Sze-
rencs – folytatta a polgármester – a város két
áldozata, akiknek a neve immár az emlékmű-
vön olvasható, csak csendben, vagy még úgy
sem volt említhető az országban, de a városban
sem. Az elhunytaknak tisztesség és eltemetés
jár. A két áldozat közül ifj. Tatay Zoltán temeté-
sekor kisebb tüntetés volt Szerencsen annak el-
lenére, hogy az akkori hatalom ezt figyelte és
ellenezte. Oleár Istvánról azonban semmit nem
tudunk, csendben és titokban kellett eltemetni,
nehogy felkeltsék a hatalom ellenérzését. –
Most eljött a pillanat, hogy a valamikori hiá-
nyosságokat pótoljuk, fel kell hívni a figyelmet
arra, hogy hasonló ne történhessen meg ebben
az országban. Egy felkiáltójel tanúi vagyunk,
amely arra hívja fel a figyelmet, hogy mindennél
fontosabb a szabadság Magyarországon és Eu-
rópában – zárta gondolatait Koncz Ferenc az
1956-os Emlékmű és Tatay Zoltán mellszobrá-
nak avatását megelőzően.

A programnak Vitelki Luca szaxofonjátéka
adott ünnepi hangulatot, majd Nagy József –
Ifj. Tatay Zoltán fiatalkori barátja – elementáris
erővel szavalta el a Szózatot.
Az ünnepi eseményen – amelyen részt vettek az
EUROPART programjaira érkezett erdélyi, német-
országi és luxemburgi delegációk - Zöldiné Eper-
jesi Ildikó a Szerencsi Művelődési Központ és
Könyvtár munkatársa mondta el, hogy Oleár Ist-
vánt súlyos lövés érte Budapesten a szabadság-
harc során, de életét már nem tudták megmen-
teni. Sírja a szerencsi temetőben található, felirata
Pro Patria, vagyis a Hazáért. Ifj. Tatay Zoltán egye-
temistaként vett részt a fővárosi harcokban, fehér

köpenyben próbált segíteni sebesült társain, ami-
kor halálos lövés érte. Testét Szerencsre szállítot-
ták, sírhelye ugyancsak a város temetőjében ta-
lálható. Mellszobrát Ekker Róbert helyi szobrász
készítette el, amelyben közreműködött még Ma-
koldi Sándor szobrász. Az emlékhely kialakításá-
ban nagy segítséget nyújtott Bodnár Bence vál-
lalkozó, valamint a Szerencsi Városgazda Nonpro-
fit Kft. Az Emlékmű pályázati támogatásból való-
sult meg a 2016-2017 Emlékév kapcsán.
Az 1956-os Emlékmű előtt a kegyelet koszorúját
helyezte el Koncz Ferenc és Ekker Róbert, to-
vábbá az EUROPART delegációinak vezetői.

SfL

A magyarokat egyedivé és különleges-
sé tették az 1956-os események Euró-
pában – mondta Koncz Ferenc polgár-
mester azon az eseményen, amelyen új
emlékművet avattak a Forradalom és
Szabadságharc kapcsán, a város köz-
pontjában május 20-án szombaton. 

1956-OS EMLéKMűvET AvATTAK

A Hegyalja Kapuja Mozgáskorlátozottak és Fo-
gyatékkal Élők Egyesülete megalakulásának 25
éves jubileuma alkalmából esélyegyenlőségi
konferenciát rendeztek május 18-19-én. Az ese-

ményen Koncz Ferenc pol-
gármester köszöntötte a

résztvevőket, majd Tö-
rök Dezső, a Borsod-
Abaúj-Zemplén Me-
gyei Közgyűlés elnöke

(fotónkon) elmondta,
hogy a mozgáskorlátozott

és fogyatékkal élő embertársaink nagyon bátor
emberek. – Minden nap le kell győzniük a fé-
lelmeiket, azért, hogy ne otthon a négy fal kö-
zött töltsék napjaikat, hanem a társadalom ak-
tív tagjaként éljenek. A bátorság nem a félelem

hiánya, hanem a döntés, hogy létezik fontosabb
dolog a félelemnél. – mondta Török Dezső. Ezt
követően Koroknay Károly elnök számolt be az

elmúlt évekről, majd kitüntetéseket és okleve-
leket adtak át az egyesület tagjainak a hosszú
évek alatt végzett önkéntes munkájukért.

25 évES A HEgyALjA KAPUjA
MOZgÁSKORLÁTOZOTTAK EgyESÜLETE
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Szerkesztőségünk címe megváltozott!

új CÍMÜNK:

3900 Szerencs, Rákóczi út 94.

(Fürdő és Wellnessház)
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Kocsis Sándor, 
római katolikus plébános: 

Pünkösd
Jézus visszajöve-
tele a Pünkösd,
ka rácsonykor
egy emberként
jön el közénk a

sok embert ma-
gába foglaló em-

beriségbe, Húsvétkor
egy emberként támad fel új reményt oltva az
emberiség ágába, de Pünkösdkor megvalósul
a személyes csoda mindenkiben személysze-
rinti közösségben jelen lesz Jézus a Szentlélek
által. 
Az a nap, amelyről Jézus beszél, hogy akkor
„megtudjátok majd, hogy én Atyámban va-
gyok, ti pedig énbennem, és én tibennetek”,
nem más, mint Jézus visszajövetelének napja.
De nem a végső eljövetel napja, a világ vége,
hiszen akkor mindaddig nem tudhatnánk, mit
is jelent, hogy Jézus az Atyában van, s hogy
mi az isteni természetben való részesedés ál-
tal Jézusban vagyunk, ő pedig mibennünk. Hi-
szen olyan tudás ez, melyre sem azelőtt, sem
utána önerejéből nem juthatott az emberi ér-
telem, Jézus azonban ki akarta nekünk nyilat-
koztatni, nem is csak mint tudást, hanem el-
sősorban mint életet. Ezért ígérte meg tanít-
ványainak az utolsó vacsorán, hogy elküldi
nekik a Vigasztalót, az igazság és tudás Lel-
két. Így hát az a nap, a nagy megvilágosodás
napja, az igazi tudás napja, az Úr erőben való
visszatérésének napja: Pünkösd ünnepe.
Pünkösd Jézus hatalmas, új módon történő el-
jövetele. Azáltal, hogy bűneinket elvéve s a
Lélekben újjáteremtve felvett bennünket is-
tenfiúi életébe, beteljesítette ígéretét, hogy
mi benne leszünk, ő pedig mibennünk, hiszen
a Szentlélek által a szívünkben él. Ezért írja
Péter apostol, hogy „őrizzétek szentül szíve-
tekben az Úr Krisztust”. Amint Péter és János
apostol kézrátétele ezt az újfajta életet köz-
vetítette a szamariaiaknak, akik meg voltak
ugyan keresztelve Jézus nevében, de Pünkösd
ajándékait még nem kapták meg, úgy kell ne-
künk is a pünkösdi Lélek által ráébrednünk is-
tenfiúi létezésünk csodálatos titkaira, felis-
merni hivatásunkat és Krisztustól kapott kül-
detésünket. Küldetésünk itt ennek a század-
nak ebben az évében, megélni és felmutatni
a kereszténységünket. Felmutatni a Szentlé-
lekben való élet boldog oldalát a liberális Eu-
rópának és felmutatni azoknak, akik a keresz-
ténységet felvéve és azzal együtt, akarnak le-
telepedni a keresztény Európában.

Balázs Pál, 
református lelkipásztor: 

Egyik dohányboltban
pontosan reggel fél

nyolckor kinyílt az
ajtó és egy férfi
lépett be rajta.
Elővett a zsebé-
ből egy csomag

cigarettát, egy
szálat a szájába vett,

odalépett a falon égő
gázlánghoz és rágyújtott. Utána, mint aki elin-
tézte a dolgát, eltávozott. A következő nap,
ugyanabban az időben, megint belépett a do-
hányboltba, vette a cigarettáját, a falhoz lépett
és a gázlángról meggyújtotta, aztán távozott. A
harmadik nap megint így történt, amikor a trafi-
kos megkérdezte: mit óhajt? A férfi ennyit felelt:
„Ó, köszönöm semmit, csak egy kis tüzet!” 
Nagyon sokszor ilyenek vagyunk mi is keresztyé-
nek, mint a példabeli ember. Csak azért jövünk a
templomba, hogy egy kis lángocskát vigyünk ma-
gunkkal. Egy kis tüzet és semmi mást. Karácsony-
kor egy kis melegséget; szilveszterkor egy kis ro-
mantikát; nagypénteken egy kis áhítatot; húsvét-
kor egy kis optimizmust. Sokszor csak ennyit
igénylünk. A sánta a jeruzsálemi templom ékes
kapujában is csak alamizsnát várt. Pedig sokkal
többet kapott aztán Péter közbeavatkozásával.
Isten sokkal többet akar adni nekünk, mint egy
kis meghittség, egy kis láng. Magát akarja adni!
S éppen ez a pünkösd lényege! Jézus nem csak
tanításait, emlékét hagyta ránk, hanem magát,
saját élő személyét a Szentlélek által. 
A tanítványok megteltek Szentlélekkel az első
pünkösdkor, a fejük fölött lángnyelvek jelentek
meg és a szobát, ahol voltak „sebesen zúgó szél-
nek zendülése” töltötte el. Ez az erő olyan sok
mindenre elég volt aztán. Ezzel az erővel vállalták
az erőfelettit, a szolgálatokat, a gyülekezetalapí-
tást, sőt a mártírhalált is.
Ne elégedjünk meg csak egy kis tűzzel, meleg-
séggel, meghittséggel, hanem vágyjuk minden-
kor a Szentlélek ajándékát, megújító hatalmát,
igazi vigasztalását. Az erőtlenségben ez ad erőt,
a csüggedésben ez gyámolít és csakis ennek ere-
jével mondhatjuk: mindenre van erőm a Krisztus-
ban… Áldott Pünkösdöt mindnyájunknak!

Csejoszki Szabolcs, 
görög katolikus parókus:

A Szabadság
Lelke

Emberi vágyaink
legerősebb tö-
rekvése, hogy

szeretve legyünk
és szeretetünkkel

megajándékozzuk a
minket körülvevőket. Amennyire törekszünk
erre, úgy szembesülünk a tapasztalattal, hogy
nem, vagy csak részben tudjuk megtenni a
szeretet cselekedeteit. Ezen kérdésünkre és
hiányosságainkra válaszol a Szentlélek. Pün-
kösdkor a bennünk és közöttünk működő
Szentlélek ajándékaiért adunk hálát. Azzal a
szabadsággal tesszük ezt, amit a Lélek mutat,
szabadon a jóra bárkinek, bárhol, bármikor.
Ha megkérdezzük magunktól, hogy hol van-
nak vágyaink, terveink, gondjaink akkor azt
mondjuk, hogy szívünk legrejtettebb zugai-
ban. Legbelül, ami igazán vagyunk. A lélek ti-
tokzatos, rejtett és erővel telt inspiráció. Eb-
ben a vonatkozásban minden ember számára
ajándékokat hordoz ez az ünnep. Pünkösd
ünnepén az Isten Szentlelkét látjuk leszállni
mindannyiunkra. Az első pünkösdkor a Lélek
indította és erősítette az apostolokat arra,
hogy életük feláldozása árán is hirdessék az
evangéliumot. Ez a Lélek az „Isten Lelke”,
mert a szeretet Istene Jézus mennybemene-
tele után nem akarja árván hagyni a teremt-
ményeket. Az Istentől származó iránymutatás
mindig jól jön! „Istenem segíts, mutass utat”
lelkünkben sokszor megfogalmazódik. Ő a
legjobb tanácsadó! A Szentlélek a közöttünk
élő „ajándék”, aki minden emberben, jelen
van. Jelezve, hogy az Isten nem felejti el Övé-
it, közöttünk él. A pünkösdi Lélek „szabad-
ság”. Sokan várják a jót, a szeretetet… a bo-
csánatot a testvér, a reményt a magányos, a
vigasztalást a mélységben fekvő. A Pünkösd-
kor megújult ember lehetőséget kap a meg-
újulásra.
„Mennyei Király vigasztaló Igazságnak Lelke,
jöjj el és lakozzál mibennünk…”

PÜNKöSdI gONdOLATOK
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A magyar érettségiben jelentős változást jelen-
tett, hogy az érvelésre 3 óra helyett csak 30
perc állt rendelkezésre a diákoknak. – A szöve-
gértés elég hosszúra sikeredett, Petőfi portréi-
ról, illetve a fotóiról szólt. Kevés volt az idő sok
tanulónak sajnos nem is lett elég, ezért tempó-
san kellett megoldani a feladatokat – mondta
Balázs Beáta magyar szakos tanár. 
A matematika nem okozott meglepetést a fel-
készült tanulóknak – Úgy gondolom, hogy a fel-
adatalkotók nem rugaszkodtak el a valóságtól.
Erre készültünk. Bizonyos feladattípusok előjöt-
tek, amiket órán az előző évek feladatsorai
alapján gyakoroltunk. Aki becsületesen készült,
annak a négyes-ötös érdemjegy reálisan meg-
szerezhető volt ezekből a feladatokból– nyilat-
kozta Jakab Tamás matematika tanár. 
A történelem írásbeli részéhez ebben az évben
kevesebb segítség állt a tanulók rendelkezésére.
– Lényeges változások voltak az előző évekhez
képest. Amitől a gyerekek tartottak, hogy a ko-
rábbi atlaszok, amelyek több kronológiai adatot
tartalmaztak, idén nem használhatóak, hanem
helyette csak az újak, melyekben az évszámok
kisebb mennyiségben találhatók meg. Az esszé
feladatokban volt még komoly változás. Koráb-
ban nyolcból kellett egy meghatározott sziszté-
ma szerint hármat kiválasztani, most négyből
kettőt. Látszólag szűkült a kör, ugyebár kisebb
a merítési lehetőség, de az idén nagyon hálás
témákat kaptunk – tudtuk meg Kocsis József
történelem szakos tanártól. 

A Bolyai János Katolikus Általános Iskola öt tanulója: Ajtai Mátyás, Csep-
pely Hunor, Jakab Sándor, Lenke Regina, Sinka Laura bejutott a K&H Bank
által rendezett Vigyázz, Kész, Pénz! pénzügyi vetélkedő területi versenyére,
ahol három megye legjobb diákjai mérték össze tudásukat. A Cukik csa-
pata a második helyezést érte el. Molnár Ágnes osztályfőnök

A középiskolákban május 8-án 8 órától
megkezdődtek az írásbeli érettségi
vizsgák. Az idei tesztek a megkérde-
zett tanárok szerint könnyebbnek bizo-
nyultak, mint az előző években.

PéNZÜgyI vETéLKEdŐN
INdULTAK

Május 5-én Velencén az Országos Angol Nyelvű Szavalóversenyen jártak
a Rákóczi Zsigmond Református Általános Iskola diákjai, ahol szép ered-
ményeket értek el. Eredmények: 4. évfolyam: 1. hely: Kovács Anna és Ko-
vács Dalma; 5. évfolyam: 1. hely: Osvay-Szabó Bernadett és Osvay-Szabó
Blanka; 6. évfolyam 2. hely: Teleki Zsófia; 7. évfolyam: 1. hely: Maczkó
Balázs, 3. hely: Kiss Katalin; 8. évfolyam: 2. hely: Cseresznye Zita.

SZéP EREdMéNyEK 
A SZAvALÓvERSENyEN

Kovács Kristóf:
Szerintem az eddigi évek-
hez képest az idei nem
tartozik a nehéz érettsé-
gik közé. Viszont a ma-

teknál én nagyon izgul-
tam, főleg a második rész-

nél. Ott olyanokat is elnéztem, ami-
ket egyébként tudok és szerintem sok pontot
veszthettem olyan feladatoknál, amit máskor
meg tudtam volna oldani, de ebben a helyzet-
ben sajnos nem.

Gaál Eszter: 
Összességében nem

mondanám nagyon ne-
héznek az idei érettségit,
de voltak benne olyan
feladatok, amiken több-

ször megakadtam. Első el-
olvasásra nem is tudtam, ho-

gyan kezdjek bele egy-két fe ladat megoldásá-
ba. A történelemnél az első részét sikeresnek
érzem, a másik részénél pedig itt-ott biztos,
hogy vesztettem pontokat. Összességében egy
erős eredményt várok.

Perecsi Enikő:
A magyar érettségivel

kezdtünk és őszintén
szólva erre számítot-
tunk, mert a tanárunk
erre felkészített min-

ket. Egy kicsit megle-
pett, hogy ilyen hosszú

szövegértést kaptunk, viszont et-
től függetlenül szerintem egész jól sikerült. Amit
négy évig tanultunk abból tudtam a gondola-
taimat összeszedni. A választott tantárgyam a
társadalomismeret, amiből nem kellett érettsé-
git írnom, mert a projektmunkát már hamarabb
beadtuk.

TöBB vÁLTOZÁS vOLT 
AZ IdEI ÍRÁSBELI éRETTSégIBEN

véLEMéNyEK AZ éRETTSégIRŐL
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A megnyitón Vitelki Luca szaxofon és Kovács Kristóf gitár előadását hall-
hatták a résztvevők. Koncz Ferenc polgármester megjegyzete, hogy a
mai világban fontos az interneten eligazodni, de még lényegesebb az,
hogy a gyerekek a számítógép mellett a könyveket is olvassák, hiszen
annak egészen sajátságos hangulata van.
A polgármester arra bíztatta a versenyzőket, hogy olvassanak sokat és
emellett a kézírást se hanyagolják el, hiszen sajnos vannak olyan orszá-
gok, ahol a kézírást már nem tanítják. A verseny kezdete előtt egyperces
néma csenddel emlékeztek meg a tragikus hirtelenséggel elhunyt Zem-
lényi Zoltánról és Komáromi Sándorról, akik a verseny lebonyolításában
és szervezésében a kezdetek óta meghatározó szerepet töltöttek be.
A verseny ezt követően indult el, ahol 7 csapat 6 fordulón keresztül mérte
össze tudását. A gyerekek Szerencsről és a környék általános iskoláiból ér-
keztek. A diákok Hevesi Lajos Jelky András bajai fiú rendkívüli kalandjai ötöd-
fél világrészben című regényéből kaptak különböző játékos feladatokat, töb-
bek között történelmi és földrajzi kérdéseket, elemzéseket. A versenyzőknek
még egy saját verset is alkotniuk kellett. Az egyes feladványokra 5-10 perc
állt a diákok rendelkezésére. A feladatokat 6 tagú zsűri értékelte és pontoz-

ta.
1. helyen végzett a Rákóczi Zsigmond Református Két Tanítási Nyelvű Ál-
talános Iskola csapata, felkészítő tanáruk Bánfalvi Krisztina. 2. és 3. he-
lyezést ért el a Bolyai János Katolikus Általános Iskola I. és II. számú csa-
pata, felkészítő tanáruk Szabóné Drozda Orsolya.
A csapatoknak Dr. Toma Kornélia az Eszterházy Károly Egyetem docense,
a zsűri elnöke adta át az okleveleket és egy-egy Krúdy Gyula A macska-
vári sasok című könyvet, ami majd a jövő évi verseny témája is lesz egy-
ben. Az esemény végén Dr. Egeli Zsolt alpolgármester megköszönte a
zsűri elnökének Dr. Toma Kornéliának a verseny irányítását és lebonyolí-
tását, akinek egy kis szerencsi csokoládéval is kedveskedett. N. I.

XIII. alkalommal rendezték meg a Kiss Attila olvasottsági ver-
senyt május 13-án szombaton a Bocskai István Katolikus Gim-
názium aulájában. Az alapítvány 2005-ben jött létre azzal a cél-
lal, hogy Szerencs és környékének tehetséges diákjait felfedezze
és támogassa – mondta el megnyitó beszédében Lakatos Ma-
rianna, az alapítvány kuratóriumának elnöke.

– A megvalósításban nagy segítséget nyújtott
az intézmény fő támogatója az óvoda Gyer-
mekkert Alapítványa, a Szerencsi Tüzép Kft.,
Dócs Róbert, a Miskolci Katasztrófavédelmi Ki-
rendeltség vezetője és munkatársai, illetve a
Szerencsi Városgazda Non- Profit Kft. – mondta
Angyal Györgyné intézményvezető.

Ez a kis sétány a szórakozás mellett nagyon
kedvezően hat a gyermekek egészségére is. A
Kneipp – park egy egészségmegőrző módsze-
ren alapul. A különböző méretű és felületű
anyagokon való séta a talp különböző reflex-
pontjait stimulálja, ami felfrissít, erősít és jóté-
kony hatást fejt ki az anyagcsere folyamatokra
is. Ugyanakkor mezítláb járni más szempontból
is hasznos, hiszen csökkenti a lúdtalp kialaku-
lásának kockázatát és számos más betegség
megelőzésében is segít. A Mezítlábas park ün-
nepélyes átadásakor Nyiri Tibor alpolgármester
is a park hasznosságát fejtette ki – A mai vi-
lágban, amikor legtöbbször nem a természetes
eredetű táplálékot fogyasztjuk, akkor minden-
nél fontosabb, hogy a belső szervek intenzíveb-

ben működjenek, ezt segíti a mezítlábas park
– hangzott el.
Angyal Györgyné a Gyermekheti programokról
elmondta, hogy minden évben nagy izgalom-
mal készülnek a rendezvényekre és ennek meg-
szervezését hosszú nevelői és pedagógiai mun-
ka előzte meg. – A gyermeknap kitüntetett sze-
repet tölt be a mi óvodai nevelésünkben, hiszen
ezért vagyunk óvodapedagógusok, pedagógu-
sok, hogy a gyerekeket megfelelően felkészít-
sük az iskolára, maradandó és élménydús ta-
pasztalatokkal induljanak az életbe. Ez vala-
mennyiünk közös feladata és érdeke, hogy ma-
gabiztos és komoly gondolkodású fiatal felnőt-
tekké váljanak ezek a gyerekek – mondta An-
gyal Györgyné. B. T.

OLvASOTTSÁgI vERSENy

Magyarországon a Gyermeknapot min-
den évben májusban, az utolsó vasárna-
pon tartják. Ebből az alkalomból Gyer-
mekheti programokat állítottak össze a
Napsugár Óvodában. A rendezvénysoro-
zat részeként május 22-én felavatták az
óvoda újdonságát, a Mezítlábas parkot,
ami úttörőnek számít a magyarországi
óvodák körében.

gyERMEKHéT A NAPSUgÁR ÓvOdÁBAN



Jávorkai János 1939-ben látta meg a napvilágot
Szerencsen. Az általános iskolát itt végezte el,
majd középiskolai éveit a miskolci Földes Ferenc
Gimnáziumban töltötte, és ott is érettségizett.
A gimnázium után a Magyar Villamos Műveknél
kezdett dolgozni, ahol villanyszerelő szakmát
szerzett, később pedig a Magyar Államvasutak-
hoz sodorta az élet.
– Először építésvezető voltam, majd művezető,
mert közben a vasútnál elvégeztem a műszaki-
tiszti tanfolyamot és így műszaki tiszt lettem.
Közben a Miskolci Villamosipari Technikumban
technikusi oklevelet szereztem – meséli Jávor-
kai János, aki 55 évig dolgozott a MÁV-nál.
– A rendszerváltáskor jött a megszorítás és két
út közül választhattam: vagy elfogadok egy ala-
csonyabb beosztást kevesebb pénzért, vagy
rögtön eljövök nyugdíjba. A nyugdíj korhatárt
még nem értem el, hanem azt az 5 évet a cég
egészítette ki – tette hozzá.
Az 1956-os forradalom végzős gimnazistaként
érte.
– Miskolcon éppen negyedikes diák voltam,
amikor október 24-én hallottunk arról az isko-
lában, hogy Pesten történt valami. Akkor még
nem volt televízió, csak a rádióra lehetett ha-
gyatkozni és hogy erről beszélgettek az embe -
rek. Ezzel a tudattal mentünk be az iskolába,
ahol az osztályfőnök óva intett bennünket ne-

hogy belekeveredjünk valamibe. Másnap októ-
ber 25-én hallottuk, hogy óriási gyűlés készül az
egyetemvárosban. Oda kiengedték a harmadik
és a negyedik évfolyamot és mikor megláttuk
azt a hatalmas, tízezres tömeget, - mert jöttek
a Diósgyőri Kohászat dolgozói, a gépgyár dol-
gozói - olyan euforikus hangulatba kerültünk!
Az a tömegszuggesztió feldobott bennünket!
Az úton jelszavakat kántáltunk meg énekeltünk.
Másnap bementünk iskolába, de azon nyomban
szélnek eresztettek bennünket és mondták,
hogy nem tudni meddig, de tanítási szünet van.
Egyenesen a vonathoz mentem és hazajöttem
Szerencsre – meséli.
Nem sokkal később tagja lett a helyi nemzetőr-
ségnek. – Akkor alakult a nemzetőrség, és a

kortársaim szóltak, hogy álljak közéjük. A nem-
zetőrségben a fiatal srácok szolgálatba voltak
beosztva. Én egy rendőr őrmesterrel meg egy
rátkai fiúval voltam, aki akkor munkaszolgálatot
teljesített – folytatja.
Jávorkai János a rendszerváltás után kezdett
gyűjtői tevékenységbe.
–Engem az érdekelt, hogyan lehetne megmen-
teni a helyi emlékeket, illetve az akkori doku-
mentumokat. Sok mindent megszereztem Petri-
kovits doktor fiától, aki az apjától örökölt nagy-
számú ’56-os szórólapot, sőt olyan dokumen-
tumokat is, amit a Munkástanács adott ki. Ezek
különböző rendeletek voltak, melyeket birtokba
vettem, és a múzeum akkori vezetésével elhe-
lyeztük a múzeumban. Aztán találtam Szeren-
csen öt-hat olyan fiút, akik részt vettek az ’56-
os eseményekben, és a Munkástanács tagjai
voltak. Ezekkel a srácokkal összeültünk és min-
denki mesélt a szerencsi eseményekről. A nagy
történéseket egytől egyig egyformán mondták
el, de volt szubjektív része is a történeteknek.
A forradalom negyvenedik évfordulójára 1996-
ban ebből állítottam össze egy anyagot, amely-
ből egy példányt a múzeumnak is adtam. Évek
múltak és közben tovább kutattam, mert min-
dig akadt olyan fiú, aki egyre több részletre em-
lékezett. Annak örülök, hogy ezt a dokumentu-
mot sikerült még életükben összeállítanom, és
egy komoly emlék megmaradt a városnak –
folytatja Jávorkai János.
A Pro urbe díj váratlanul érte. – Nagyon köszö-
nöm az önkormányzatnak és a város vezetésé-
nek ezt a megtiszteltetést. Örülök neki, hogy
értékelték a hosszú ideig tartó kutatómunká-
mat, mert sokat törődtem vele és a szívemen
viselem.

Jávorkai János ‘56-os helytörténeti gyűjtő,
Szerencs város közéletében végzett kie-
melkedő teljesítményéért vehette át idén
a Pro Urbe díjat. Az 1956-os forradalom a
középiskolai éveiben érte, érettségi előtt
pár hónappal. 
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„ENgEM AZ éRdEKELT, HOgyAN 
LEHETNE MEgMENTENI A HELyI EMLéKEKET”
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Szerencsi Polgármesteri Hivatal
Szerencs, Rákóczi út 89., Tel: (47) 565-200, Fax: (47) 565-210, E-mail: hi-
vatal@szerencs.hu. A hivatal ügyfélfogadási ideje: hétfő 8–12 óráig,  szer-
da: 8–12 és 13–16 óráig, péntek 8–12 óráig.
Fogadóórák: Koncz Ferenc polgármester: időpont-egyeztetéssel.
Dr. Egeli Zsolt alpolgármester: minden hónap harmadik hétfőjén 14
órától, legközelebb június 19-én. Nyiri Tibor alpolgármester: minden
hónap harmadik csütörtökén 14 órától legközelebb június 22-én. Dr. Bar-
va Attila jegyző: jegyző: minden páros hét szerdáján 8-12 óráig, legkö-
zelebb május 31-én és június 14-én.
A fogadóórák általános bejelentkezés alapján történnek a (47) 565–202-
es számon.

Szerencsi járási Hivatal, Kormányablak
Szerencs, Rákóczi út 89. Tel: (47) 795-248, (47) 795-246, (47) 795-240

(porta). Ügyfélfogadás: hétfő: 7–17 óráig, kedd–péntek 8–18 óráig.

Szerencsi járási Hivatal és gyámhivatal
Szerencs, Rákóczi út 63. Tel: (47) 777-561, (47) 777-562, (70) 436-1999.

Ügyfélfogadási idő: hétfő és szerda: 8–12 óráig és 13–16 óráig, péntek:
8–12 óráig.

Háziorvosi rendelők
I. számú háziorvosi rendelő: rendel: dr. Rohály Judit háziorvos, főorvos.
Cím: Szerencs, Jókai út 2. Tel.: (47) 362-590. Rendelési idő: hétfő: 12–16
óráig; kedd–péntek: 8–12 óráig. II. számú háziorvosi rendelő: rendel:
dr. Móré László háziorvos. Cím: Szerencs, Rákóczi út 51. Tel.: (47) 362-225.
Rendelési idő: hétfő–kedd: 8–12 óráig; szerda: 14–17 óráig; Ondon: 9–12
óráig; csütörtök–péntek: 8–12 óráig. III. számú háziorvosi rendelő:
rendel: dr. Sütő Szilveszter háziorvos, városi főorvos. Cím: Szerencs, Rá-
kóczi út 51. Tel.: (47) 362-638 (asszisztens); (47) 560-016 (főorvos). Ren-
delési idő: hétfő–szerda: 8–12 óráig; csütörtök: 12–16 óráig; péntek: 8–
12 óráig. IV. számú háziorvosi rendelő: rendel: dr. Spak László háziorvos.
Cím: Szerencs, Rákóczi út 51. Tel.: (47) 361-203. Rendelési idő: hétfő: 8–
12 óráig; kedd: 12–16 óráig; szerda–péntek: 8–12 óráig. V. számú házi-
orvosi rendelő: rendel: dr. Gál Tamás háziorvos. Cím: Szerencs, Rákóczi
út 75. Tel.: (47) 305-252. Rendelési idő: hétfő–kedd: 8–12 óráig; szerda–
péntek: 13–16 óráig.

Ügyeletes gyógyszertárak 
Május 22-28.: Oroszlán Patika, május 29. – június 4.: Alba Gyógy-
szertár, június 5-11.: Tesco Gyógyszertár, június 12-18.: Centrum
Gyógyszertár.

KöZéRdEKű INFORMÁCIÓK

A B.-A.-Z. Megyei Kormányhivatal Szerencsi Járási Hivatal Foglalkoz-
tatási Osztályán nyilvántartott állásajánlatok alapján Szerencsen
számviteli ügyintézőt, villanyszerelőt, szerkezetlakatost, mérlegképes
könyvelőt, adminisztrátort, árukiadót, targoncavezetőt, portást, re-
cepcióst, rehabilitációs mentort, könyvelőt, szakácsot, felszolgálót,
kocsirendezőt, zöldterület karbantartót, távközlő műszerészt, biz-
tosítóberendezési műszerészt, felsővezeték szerelőt, villamosmér-
nököt, építőmérnököt, segédmunkást közfoglalkoztatásban és erő-
gépvezetőt keresnek. Abaújszántón kazánfűtő – karbantartót, Tar-
calon bányászati termelés irányítót, vasúti tolatásvezetőt, és vasút-
üzem vezető munkatársat keresnek. Megyaszón kamionvezetőt,
Tállyán szakácsot, Miskolcon telefonos ügyfélkapcsolati munkatár-
sat, kocsirendezőt, zöldterület karbantartót, távközlő műszerészt,
biztosítóberendezési műszerészt, felsővezeték szerelőt, villamosmér-
nököt, építőmérnököt, Bekecsen tehergépkocsivezetőt, kamionso-
főrt, autószerelőt, mezőgazdasági gépszerelőt, géplakatost, ács–áll-
ványozót, nehézgépkezelőt (kotrós, dózeros és gréder géphez jogo-
sítvány és gyakorlat is szükséges) keresnek. Tokajban gyorséttermi
eladó, Legyesbényén kamionvezető, Mádon betanított munkás, vil-
lanyszerelő és szakács munkakörben keresnek munkavállalókat. Prü-
gyön élelmiszerbolti eladót, Győrszemerén ács–állványozót, kőmű-
vest, illetve festő és mázolót keresnek. Telefon: (47/361-909).

Szakmai bizonyítvánnyal rendelkezők érettségi felkészítője:
– nappali tagozat (2 év, nappali órarend szerint),
– esti vagy levelező tagozat (2 év, heti 3 nap, vagy heti 2 nap iskola).

Szakirányú érettségi utáni szakképzés:
52 815 01 Gyakorló fodrász (nappali tagozat, 1 év),
54 811 01 Vendéglátásszervező-vendéglős (nappali, 1 év),
54 481 04 Informatikai rendszergazda (nappali, 1 év).

Érettségi utáni szakképzés:
54 815 01 Fodrász (nappali vagy esti tagozat, 2 év).

Szakképesítéssel már rendelkezők, érettségizettek részére (2 év):
34 762 01 Szociális gondozó és ápoló (esti tagozat),
34 522 04 Villanyszerelő (nappali vagy esti tagozat),
34 542 06 Női szabó (nappali vagy esti tagozat),
34 582 09 Központi fűtés- és gázhálózat rendszerszerelő (nappali
vagy esti tagozat).

35 345 01 Kis- és középvállalkozások ügyvezetője I. (esti ta-
gozat) (310 óra ingyenes angol, német nyelvtanulás).

A képzések ingyenesek!
Jelentkezni személyesen 

az iskola titkárságán lehet.

ÁLLÁSAjÁNLATOK



Európa talán legismer-
tebb és legkedveltebb
gyógynövénye az orvosi

kamilla, amit számos házi
praktika során alkalmazha-

tunk. Már az ókori egyiptomiak
és görögök is felhasználták gyógyí-

tásra, a növény tiszteletét jelzi az is, hogy iste-
neiknek áldoztak vele. Többek között, fájdalom-
és lázcsillapításra használták, de fejfájás, valamint
a vese, a máj és a húgyhólyag betegségeit is ke-
zelték vele. A hazai kamilla minősége világszerte
elismert. Nem is csoda, hiszen az Alföld szikes
területein, a mai napig gyűjtik a kiemelkedő ha-
tóanyag tartalmú magyar kamillát. Hazánk népi
gyógyászatának is fontos gyógynövénye: emész-
tőszervi panaszokra és külsőleg lenmaglisztes
pakolásként tályogok, kelések és gyulladások ke-
zelésére is használták. Köznapi, népi elnevezései
közül is sok utal felhasználására: orvosi székfű,
anyafű, pipiske, bubulyka. A kamillával a legkü-
lönbözőbb helyeken találkozhatunk, így vetések-
ben, utak mentén, vagy akár gyomos területe-
ken. Április végétől nyár elejéig gyűjthetjük a vi-
rágát, rövid kocsánnyal leszakítva. A gyűjtés so-
rán speciális eszközt, kamillafésűt szoktak hasz-

nálni. Szárítása és tárolása nagy odafigyelést igé-
nyel: hajlamos befülledésre, ezért nem szabad
vastag rétegben szárítani, hanem egyenletesen
kiterítve, virág-virág mellett, így pár nap alatt
megszárad. A száraz kamillavirág igen sérülékeny,
ezért leginkább papírdobozban érdemes tárolni,
nedvességtől védett helyen. A mai orvostudo-
mány és orvosi gyakorlat, szinte valamennyi gyó-
gyító tulajdonságát igazolta a növénynek, amit
régen tulajdonítottak neki. Főként gyulladáscsök-
kentő, görcsoldó, fertőtlenítő, nyugtató és im-
munstimuláló hatása ismert. Teáját forrázással
készítjük: egy csésze teához, egy púpozott teás-
kanálnyi virágzat szükséges, kb. 10 perc állás
után már fogyasztható is. Belsőleg főként meg-
hűléskor fogyasztják, ilyenkor izzasztó hatása is
érvényesül. Forrázata felső légúti-, szájüreg- és

torokgyulladás esetén öblögetőszerként haszná-
latos, hörghurut és más légzőszervi panaszok
esetén pedig inhalálni szoktak vele. Különböző
krónikus emésztőszervi megbetegedések is ke-
zelhetőek kamilla teájával, így gyomorfekély,
gyomor- és bélhurut, de egyéb akut gyomorbán-
talmak, akár puffadás megszüntetésére is kiváló,
emellett szélhajtó és emésztést serkentő hatású.
Külsőleg borogatás formájában a gyulladt sze-
meket, kötőhártyagyulladást kezelik a kamillával.
Zsíros, pattanásos bőrűeknek érdemes hetente
egyszer főzetével lemosni arcukat, mivel tisztító,
gyulladáscsökkentő hatású. Hajápoló szerek,
samponok is gyakran tartalmazzák a hatóanya-
gát. Ha ezzel mosunk hajat, az nemcsak fényesíti
és világosítja hajunkat, de a fejbőrt is nyugtatja,
ápolja közben. Vitelki László, Gyógynövénybolt
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Legutóbbi játékunk megfejtése: Az ezerjófű teáját 10 napnál tovább nem tanácsos fo-
gyasztani. A beküldők közül Pelbárt Mihályné, 3900 Szerencs-Ond, Ady Endre út 1.
szám alatti olvasónk a Szerencsi Gyógynövénybolt (Rákóczi út 104.) ajándékcsomagját nyerte.
A nyereményről szóló utalvány átvehető a szerkesztőségünkben. Új kérdésünk: Milyen népi
elnevezései vannak a kamillának? Megfejtéseiket június 9-ig postázzák címünkre (3900
Szerencs, Rákóczi út 94.) vagy adják le a Fürdő és Wellnessház recepcióján. A borítékra írják
rá: Egészségünkért.

A HéT gyÓgyNövéNyE: A KAMILLA

A jó idővel együtt megérkezett a pollenszezon
is. Február végétől április-május elejéig megnő
az allergiás tünetekkel orvoshoz fordulók száma.
Az allergia az immunrendszer eltúlzott reakciója
egy ártalmatlan anyagra. Ezek az anyagok az
úgynevezett allergének. Kialakulásának hátteré-
ben több tényező is szerepet játszhat leggyako-
ribb a genetikai hajlam, vagy a levegőszennye-
zettség. Az allergiát könnyen meg lehet külön-
böztetni az infektív eredetű megbetegedésektől.
Az allergiás náthát orrdugulás, orrfolyás, a szem
és torok viszketése kíséri. Ha ezeket a tüneteket
tapasztaljuk érdemes orvoshoz fordulni, ahol al-
lergia teszt segítségével megállapítható, hogy
melyik allergén okozza a panaszokat. A leggyak-

rabban végzett vizsgálat az inkután teszt, me-
lyet az alkaron végeznek. Ez egy gyors és fájda-
lommentes vizsgálat mely során a leggyakoribb
allergének mutathatóak ki, úgymint a fűfélék, a
por, az atka, gomba, illetve az állati szőr. Lehe-
tőség van vérmintából végzett vizsgálatokra is
melyek a speciális allergéneket is kimutatják és

nagyobb biztonsággal állapítható meg a kiváltó
ok. A panaszok megszüntetésére több féle te-
rápia áll rendelkezésre. A legelterjedtebb a
gyógyszeres, azaz az antihisztamin terápia va-
lamint a helyi kezelés, ami a panaszok enyhíté-
sére szolgál mint például az orrspray vagy helyi
gyulladáscsökkentők. V. E. A.

Rovatunkban a sokak által kedvelt kínai szezámmagos csirke elkészítési módját is-
mertetjük meg olvasóinkkal.

Hozzávalók: 25 dkg csirkemell. Bunda: 1 tojás, 1 csomag sütőpor, 1 csapott kávéskanál étkezési
keményítő, 1 evőkanál étolaj, 1 csapott kávéskanál só, 7 evőkanál víz, 10-15 dkg liszt. Máz: 4 evő-
kanál szezámmag, 4 evőkanál cukor, 3 evőkanál méz, 2 evőkanál olaj, 1 evőkanál 20%-os ételecet,
1-2 teáskanál paprikakrém, egy csipet chili por.

Elkészítés: A bunda elkészítéséhez, először is egy kicsit habossá verjük a tojást, majd ezután
következik a liszt kivételével az összes többi alapanyag hozzáadása. Ha hozzáadtunk mindent,
jöhet a liszt, melyből annyit adjunk hozzá, hogy sűrű tésztát kapjunk. A csirkemellet tetszés szerinti
darabokra vágjuk, és beleforgatjuk a bunda
tésztájába. Ezután bő, forró olajban aranybar-
nára sütjük. Célszerű csak pár darabot sütni egy-
szerre mert hamar megpirulnak. Amint az ösz-
szes csirkemellet kisütöttük, elkészíthetjük a má-
zat, melyhez a hozzávalókat összekeverjük, ez-
után alacsony lángon felforraljuk, és ráöntjük a
bundás csirkemellre. A kínai szezámmagos csir-
két tésztával vagy rizzsel tálaljuk. Jó étvágyat!

RECEPTKLUB: KÍNAI SZEZÁMMAgOS CSIRKE

TÁMAd AZ ALLERgIA



SZERENCSI hírekhírek KRÓNIKA14

Az eseményen Dr. Bobkó Géza igazgató főor-
vos üdvözölte a megjelenteket és köszönetet
mondott az ápolók fontos, gyógyító munká-
jáért és a mindennapi segítségéért. Karasz
Gyuláné intézetvezető főnővér és Profáncsik

Sándorné, az Egészségügyi Szakdolgozói Ka-
mara helyi szervezetének elnöke emlékezett
meg Florence Nightingale-ről, aki a krími há-
borúban önkénteseket toborzott, ápolta a se-
besülteket, majd később iskolát nyitott. Az ő

tiszteletére vezette be a Magyar Vöröskereszt
1912-ben az ápolók napját. Koncz Ferenc pol-
gármester és Dr. Bobkó Géza Kossuth Zsu-
zsanna emlékérmet adományozott Ruszkai
Lászlónénak, Madarasi Árpádnénak és Bu-
zsikné Kovács Zsuzsannának a lelkiismeretes
és magas szinten végzett szakmai munkájá-
ért.

KöSZöNTöTTéK AZ ÁPOLÓKAT

Az ápolók nemzetközi napja alkalmából, a Ma-
gyar Ápolási Egyesület felhívására fát ültettek
és emléktáblát avattak az első magyar főápo-
lónő, Kossuth Zsuzsanna tiszteletére, az Idősek
Otthona udvarán május 12-én. Kontra László,
az Idősek Otthona vezetője köszöntötte a meg-
jelenteket, majd Juhászné Tóth Anikó a Szeren-
csi Idősek Otthona intézményvezető ápolója is-
mertette Kossuth Zsuzsanna életét. Elhangzott,
hogy munkássága azért kiemelkedő fontosságú,
mert szervezett keretek között foglalkozott az

ápolás ügyével, mégpedig
számtalan önkéntes bevonásá-
val. Születésének 200. évfordu-
lója alkalmából a Magyar Ápo-
lási Egyesület (MÁE) Kossuth
Zsuzsanna emlékévet hirdetett
2017-ben. Az eseményen Koncz
Ferenc polgármester ültette el
a nyírfát, Lukács Lászlóné a
Magyar Ápolási Egyesület B.-
A.-Z. Megyei vezetője és Sipos
Attila a szerencsi Gondozóköz-
pont vezetője pedig az emlék-
táblát leplezte le.

Hetedik alkalommal rendezték meg május 13-
án a Töltött Káposzta Fesztivált Rátkán. A fő-
zőverseny már a reggeli órákban kezdetét vet-
te, amikor minden jelentkező csoport nekilátott
elkészíteni a saját káposztakölteményét. Sze-
rencsről több csapat is megmérettette magát
a versenyen. Az ételek elbírálásánál a zsűri fi-
gyelembe vette, hogy milyen fűszereket hasz-
náltak a versenyzők, hogy az ízek mennyire
harmonikusak, valamint a tálalást is pontozták.
Idén a szerencsi csapatok ezüst fokozatot és
bronz fokozatú minősítést kaptak az elkészített
ételekre. A rendezvény célja, hogy Rátka lakos-
sága és a településre látogató vendégek kikap-
csolódást, szórakozást találjanak ezen a napon.

Az ápolók nemzetközi világnapja alkalmából május 12-én köszöntötték a Szántó
J. Endre Egyesített Szociális és Egészségügyi Intézet dolgozóit.

EMLéKTÁBLÁT AvATTAK AZ ELSŐ
MAgyAR FŐÁPOLÓNŐ TISZTELETéRE TöLTöTT

KÁPOSZTA
FESZTIvÁL



iNGAtlANiNGAtlAN
Szerencsen, csendes környezetben
100 m2 családi ház melléképülettel,
udvarral, kerttel eladó. Buszmegál-
ló, iskola, bolt a közelben. Érd.:
30/970-9148. (9-10)
Szerencsen, csendes környezetben
80 m2-es gázközponti-fűtéses csa-
ládi ház eladó garázzsal, kerttel.
Érd.: 20/212-2489 vagy 47/361-822.
(9)

Szerencs központjában 46 m2-es
társasházi lakás eladó. Érd.: 47/363-
097. (9-10)
Szerencsen az Ondi úton azonnal
beköltözhető kertes családi ház el-
adó. Érd.: 70/459-2158. (9-10)
Szerencs csendes környékén, a
belvároshoz közel eladó egy folya-
matosan rendben tartott, felújított
4 szoba + nappalis családi ház. Érd.:
20/295-8832. (9)
Bekecsen 70 m2-es családi ház (2
szoba, konyha, fürdő, külön wc)
melléképületekkel eladó. Érd.:
70/634-0938. (9-13)

LakosságiLakossági

apróhirdetés
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A Szerencsi Hírek következő száma

2017. június 16-án
jelenik meg.

Ügyeleti telefon:
20/340-6089



Tiszakeszi csapatát fogadta a Szerencs VSE férfi labdarúgócsapata május 13-án, szom-
baton a Tatay Zoltán Ifjúsági Sporttelepen. A mérkőzés szélsőséges, esős körülmények
között kezdődött el. A sportpálya hamar vizes lett, ami igencsak megnehezítette a
focisták dolgát. Az összecsapást nagyjából 20 perc után lefújták, és szünetet ren-
deltek el, ameddig az eső elvonul. Ekkorra már olyan víztócsák alakultak ki a pályán,
amin a labda könnyen megállt. A heves zivatar után a mérkőzés tovább folytatódott.
A 43. percben Rábai Gergő be is talált a hálóba, amivel megszerezte a hazaiaknak a
vezetést. Az első félidő eredménye ezzel 1:0 Szerencs javára. A második félidőben
Tiszakeszi láthatóan agresszívabban játszott, mint az első játékrészben. A labdajáték
szinte csak a szerencsiek térfelén zajlott, amivel erős nyomás alá helyezték a hazai
csapatot. Ennek ellenére a 79. percben Ternyik Máté gólt lőtt és megszerezte a sze-
rencsiek második gólját. A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Felnőtt I. osztály 27. for-
dulójának a végeredménye: Szerencs VSE – Tiszakeszi 2:0. N. I.

ExTRéM ESŐS KöRÜLMéNyEK
ELLENéRE SZERENCSI gyŐZELEM
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A Szerencs VSE U-16 csapata ezúttal Mád gárdáját
fogadta május 14-én, szombaton a Tatay Zoltán
Ifjúsági Sporttelepen. A sportpálya állapota az el-
múlt napok heves esőzései miatt még mindig vi-
zes volt, ráadásul a fiatal focisták dolgát most
még az erős szél is tovább nehezítette. A szeren-

csiek a 20. percben Molnár József Bence góljával
megszerezték a vezetést. A hazai csapat erős tá-
madásai meghozták az eredményt, sorra szület-
tek a gólok. A 31. percben Jakab Balázs Erik, a 37.
percben ismét Molnár József Bence, majd végül
a 39. percben Buri Szebasztián talált a mádiak há-
lójába. Ezzel az első félidő eredménye 4:0 Sze-
rencs javára. A második játékrészben Mád csapa-
ta is gólt lőtt. Az 56. percben Kozsik Olivér is a

hálóba talált ezzel megszerezte a szerencsiek ötö-
dik gólját. – Kicsit nehéz volt a terep, de a csapat
végig jól küzdött 90 percen keresztül. Úgy gon-
dolom, ha nem lett volna ennyire vizes a pálya
sokkal több gólt is rúghattunk volna – mondta el
Ternyik Máté, a szerencsi csapat edzője. A Bor-
sod-Abaúj-Zemplén Megye U-16 Kelet 20. fordu-
lójának végeredménye Szerencs VSE – Mád FC
5:1. N. I.

A Szerencs VSE súlyemelői több versenyen is
bizonyítottak idén áprilisban.
Április 1-jén a Súlyemelő Masters Országos
Bajnokságon Szűcs Anita és Morvai Zoltán or-
szágos bajnokok lettek, Lipkovics József ezüs-
térmet szerzett Budapesten.
Április 8-án a MEFOB és MAFC SPRING Kupán
Csorba Nóra országos bajnok lett, Morvai Zol-
tán a dobogó harmadik fokára állhatott fel.
A Diákolimpia Országos Döntőjét április 22-23-
án rendezték meg, amelyen Vasas Péter bron-
zérmet szerzett, Bárány Gergő 5., Csorba Lili
6.,Csipkés István 9. helyen végzett – tájékoz-
tatott Fekete Diána edző.

SúLyEMELŐ
EREdMéNyEK

KöNNyű gyŐZELEM MÁd ELLEN

Május 16-án Nyíregyházán a Vasvári Gimnázium tornatermében rendezték meg
a diákolimpia fiú kosárlabda III. korcsoport egyik országos elődöntőjét, ahol a
tét a 8 csapatos döntőbe jutás volt. 

Hajdú- Bihar megyét a Debreceni Egyetem Kos-
suth Lajos Gyakorló Gimnázium és Általános Is-
kola, Szabolcs-Szatmár-Bereg megyét a Nyír-
egyházi Apácai Csere János Általános Iskola,
Békés megyét a Békési Dr. Hepp Ferenc Általá-
nos Iskola, Borsod-Abaúj-Zemplén megyét a
Szerencsi Rákóczi Zsigmond Református Két Ta-
nítási Nyelvű Általános Iskola képviselte.
A sorsolás alapján az első mérkőzést Szerencs
Debrecennel játszotta, ahol az első és utolsó
negyedben nyújtott jobb teljesítményével 14
ponttal a debreceni csapat bizonyult jobbnak.

A második mérkőzésen az utolsó 2 percben át-
véve a vezetést a békésiek nyertek Nyíregyháza
ellen. Ennek értelmében a 3. helyért Szerencs
játszott Nyíregyházával. Ezen a mérkőzésen
Szerencs 11 ponttal verte a nyírségieket.
A döntőben Debrecen magabiztosan 34 pont
különbséggel győzte le Békés csapatát.
A szerencsi csapat tagjai: Nagy Ábel, Mezősi Kende,
Sándor Levente, Beregi Barnabás, Czagány Zsolt,
Kocsis Dániel, Lesó Áron, Lesó Ákos, Pankotai Zol-
tán, Pálinkás Gergő, Fige Bence, Cseresznye Zalán,
Maczek Zalán. Edzők: Jakab László és Nagy Lajos.

KOSÁRLABdA ORSZÁgOS ELŐdöNTŐ



A bajnokság utolsó fordulójában május 21-én vasárnap - hazai pályán fogadtuk
a tabella 3.helyén álló TEVA- Debrecen SE I. asztalitenisz csapatát. A tartalékosan
felálló csapatunk jól kezdte a mérkőzést mivel a két páros lejátszása után nem
került hátrányba és 1 : 1 volt az eredmény. Ezt követő egyéni mérkőzések során
mindig mi vezettünk egy- két pont előnnyel, de a 16. egyéni mérkőzésen a ven-
dégcsapat egyenlíteni tudott. Az utolsó 16. egyéni meccsen már csak a dön-
tetlenért játszhatott Köllő András, aki magabiztos játékával bravúrnak számító
döntetlenre mentette a mérkőzést. Ezzel az eredménnyel az SZVSE asztalitenisz
csapata a 2016-2017. évi bajnokságot az előkelő 5. helyen zárja. Az előkelő he-
lyezésért a bajnokság során a csapatban szereplő valamennyi játékosunkat di-
cséret illeti meg, mert az NB.II. -ben való bennmaradási célkitűzésünket messze
túlteljesítették – tájékoztatott Csorba István szakosztályvezető.
Szerencs VSE - TEVA - Debrecen SE I.9:9
Egyéni győzelmek: Stadler Tamás (3), Köllő András (3), Korály Tibor (2). Páros
győzelmek: Köllő – Stadler.
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Szerencs adott otthont a Hegyaljai Pedagógus
Kupának május 12-én és 13-án. Az idén immár
47-ik alkalommal megrendezett tornán Király-
helmec, Sárospatak, Tokaj, valamint Szerencs
pedagógusai mérkőztek meg egymással. A
kétnapos rendezvény során az első helyezett
egy kupával lett gazdagabb, valamint a legjobb
kapus, mezőnyjátékos és a gólkirály is külön-
díjban részesült. Az esemény célja a sport mel-
lett a nemzetközi kap-
csolatok és barátságok
ápolása, a kikapcsoló-
dás illetve a szakmai ta-
pasztalatcsere volt. A
tornát Királyhelmec pe-
dagógusai nyerték má-
sodik helyen Sárospatak
csapata végzett a dobo-
gó harmadik fokára To-
kaj gárdája állhatott,
Szerencs a negyedik lett.

FOCIZTAK A 
PEdAgÓgUSOK

Idegenben győzött a Szerencs VSE U19-es lab-
darúgó csapata május 21-én, vasárnap. A sze-
rencsiek a Mojito-Lemon BTE Felsőzsolca gár-
dája ellen léptek pályára. A 31. percben Gyökös
Marcell, a 41. percben Nagy Gábor, míg végül a
73. percben Nikházi Gábor talált az ellenfél há-
lójába. A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei I. U-19
28. fordulójának végeredménye Szerencs VSE -
Mojito-Lemon BTE Felsőzsolca 3:2. A felnőtt
csapat szoros mérkőzést játszott, de 4:3-ra alul-
maradt a felsőzsolcaiakkal szemben.

gyŐZELEM
éS vERESég

BRAvúROS döNTETLEN ASZTALITENISZBEN

A Szerencs Városi Sport Egyesület női fut-
ballcsapata Kurittyán gárdáját fogadta május
20-án a Kulcsár Anita Sportcsarnokban. A né-
zők kiegyenlített mérkőzést láthattak, a szeren-
csiek jó csapatmunkával és küzdeni akarással
megérdemelt győzelmet arattak. A mérkőzés
végeredménye Szerencs VSE-KSC Kurityán 3-1.
A hazai csapat gólszerzői Dudás Adrienn, Laka-
tos Andrea Mária, valamint Varga Anna voltak.
A szerencsi gárda jelenleg a tabella ötödik he-
lyén áll a hátralévő két fordulóban a negyedik
hely megszerzéséért folyik majd a küzdelem. A
következő mérkőzését a Kazincbarcika ellen
játssza majd a Szerencs VSE. V. E. A.

12. alkalommal rendezték meg a Szerencs Kupa
Úszóversenyt május 20-án a Városi Tanuszodá-
ban. Nyiri Tibor alpolgármester, az SZVSE elnöke
köszöntötte a megjelenteket, megjegyezve,
hogy minden sportágban fontos az utánpótlás,
az úszásban is, hiszen olimpiai sikereink nagy
számban köszönhetőek az úszóknak. 
A versenyen 153-an indultak. Részt vett többek
között a Miskolc Városi Sportiskola, a Nyírbátori
Sárkány Úszóegyesület, a Vásárosnaményi Diák

Sport Egyesület, a Fehértói Békák Sportegyesü-
let, a Sárospataki Árpád Vezér Gimnázium, a Sá-
rospataki Zempléni Vízilabda Klub, Szikszó, az
Ibrányi VSE, Nagyvarsány valamint a Mezőkö-
vesd Zsóry Sportegyesület úszói. A szerencsiek
közül 36-an indultak. 
A diákok gyorsúszás, hátúszás, mellúszás, pil-
langó, vegyes és gyorsváltó számban mérettet-
ték meg magukat. A legeredményesebb szeren-
csi úszó Varga Petra és Tamás Ádám lett.

úSZÓKUPA

gyŐZTEK A NŐI FUTBALLISTÁK



Előző rejtvényünk megfejtése: Égbe nyúló, tűzpiros rózsa a májusi szellő szirmait fújja. Megfejtők: Baghy Miklós, 3902, Ond fő út 125.
alatti olvasónk 1 db csokoládécsomagot nyert, ami átvehető a Szerencsi Művelődési Központ gazdasági irodájában (Szerencs, Huszárvár út 11.). A
fenti rejtvény megfejtését június 9-ig postázzák címünkre (3900 Szerencs, Rákóczi út 94.) vagy adják le a Fürdő és Wellnessház recepcióján. Az új
nyertes 1 db belépőt nyer a Hippolyt a lakáj című zenés vígjátékra.
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KERESZTREjTvéNy
VÍZSZINTES: 1. A beküldendő fősor első része. 11. Száz dekás.
12. Ide-oda szaladgálj, kapkod a lábaid! 13. Ülőbútor. 14. Bór és
nitrogén vegyjele. 15. „A” lóbetegség! 16. Este fele! 17. Hosszú
nyelű, kicsi balta. 19. Lobogni kezd! 20. Mennyország. 21. Író, po-
litikus; Péter (1897-1970). 22. Megfagyott víz. 23. Hazánk NOB-
jele. 24. Rázár hangtalanul! 26. Sály szélei! 27. Rizs páratlan számú
betűi! 29. Mázol. 31. Zuhany. 32. Csapadék fajta. 33. A legelő ál-
latok részére körülkerített fedetlen hely. 35. Félig mádi! 37. Nem-
zetközi mértékrendszer 1960-tól. 38. Ügyeletes az iskolában. 39.
Légnemű anyag. 40. Cirkónium és tantál vegyjele. 42. Részvény-
társaság német rövidítése. 43. …alóc: rabló, útonálló. 44. … kin-
cse: mérhetetlen kincs. 46. Némely fa, cserje lecsüngő fűzér-vi-
rágzata.
FÜGGŐLEGES: 1. Szlovák és svéd autójel. 2. Könnyű anyag súr-
lódva halk, folyamatos hangot ad. 3. Van ilyen kamra is! 4. Négy
pár lábú, hálót szövő gerinctelen állat. 5. … mester: anonim
festő. 6. Tiszti iskolás, hadapród a cári Oroszországban. 7. Félig
ugar! 8. Stroncium és arzén vegyjele. 9. Vas megyei település.
10. Átkarolás, dédelgetés. 14. Szeszes ital. 17. …tlen-tó: Buda-
pest XI. kerületében található. 18. Számtani művelet. 20. A fő-
sor második része. 21. Kag és Iny fia. 25. Tengerészek szeszes
itala. 28. Feltűnően hosszú nyakú és lábú afrikai kérődző állat.
30. Női név. 34. Költői napszak. 35. Őrgróf. 36. Tisztítás végett
vízben tart. 38. Felsőruhaként viselt, köpenyszerű ruhadarab
É-Afrikában. 39. Bács-Kiskun megyei település. 41. Trombita-
hang. 43. Ha elvetik kikel. 45. Érdektelennek tart. 46. Apóka.

Kos: III. 21. – Iv. 20.
Mások számára megdöbbentő az a

szabadság, amivel alakítod az életed, de ez ne
tartson vissza attól, hogy mindig önmagad légy.
Az emberek különböző erkölcsi mércével mér-
nek, ez is mutatja, hogy sokféle igazság létezik.

Bika: Iv. 21. – v. 20.
Fontos tárgyalásaidat, beszélgetései-

det érdemes lenne egy későbbi idő-
pontra időzíteni, mert most nem valószínű,
hogy tele leszel kreatív energiákkal. Nem biztos,
hogy lényeges elképzeléseid megvalósulnak.

Ikrek: v. 21. – vI. 21. 
A szerelem a hódítás időszaka követ-

kezik, úgy tűnik, többen is megpróbál-
nak a kedvedben járni. Azt viszont, hogy mit is
szeretnél igazán, és mivel tehetnének boldo-
gabbá, nehezen tudják kitalálni, ha nem segí-
tesz nekik. 

Rák: vI. 22. – vII. 22.
Elképzelhető, hogy életed bizonyos

területein nagyobb felelősséget kell vál-
lalnod a mai napon. Csak azt kapod, amit érde-
melsz. Ha szorgalmasan dolgoztál eddig, akkor
hamarosan elkezdheted szüretelni a munkád
gyümölcsét. 

Oroszlán: vII. 23. – vIII. 23.
Egy régi szerelmedről ábrándozol a

mai napon, vagy egy kezdődő kapcsolat ébreszt
benned romantikus vágyakat. A lényeg az, hogy
most nem a hétköznapi, gyakorlati dolgok kötik
le a figyelmedet, ezért eléggé szétszórt vagy.

Szűz: vIII. 24. – Ix. 23. 
Különösen fontos, hogy megoszthasd

másokkal az élményeidet, jókat beszél-
gess. Most sok új dolgot tanulthatsz. Ideális ez
a nap arra, hogy elkezdj valamilyen tanfolya-
mot, iskolát, amivel már korábban is terveztél. 

Mérleg: Ix. 24. – x. 23. 
Ma lesz alkalmad lazítani egy kicsit,

később viszont kénytelen leszel a maxi-
mumra kapcsolni, mert rengeted munka vár. Az
viszont vigasztalhat, hogy nem vész kárba a be-
fektetett energia, mert sokan elismerik a képes-
ségeidet. 

Skorpió: x. 23. – xI. 22.
Ez az időszak izgalmas élményeket, új

életkörülményeket ígér. Ez lehet költö-
zés, érdekesebb munka, ami miatt most felpör-
getett fordulatszámon élsz. Akkor vagy a leg-
jobb formában, ha az élet valamilyen kihívás
vagy egy új feladat elé állít. 

Nyilas: xI. 23. – xII. 21.
Most nagyobb kitartással és önfegye-

lemmel rendelkezel, így könnyebben rászok-
hatsz egy rendszeresebb és egészségesebb élet-
vitelre. Érdemes lenne elkezdened sportolni va-
lamit, ha eddig nem tetted volna meg. 

Bak: xII. 22. – I. 20.
A sorsot hibáztatod bizonyos dolgo-

kért, de nem történik veled más, mint
amire éppen szükséged van a fejlődéshez. Te hí-
vod elő az adott eseményeket. Ennek a tudatá-
ban légy optimista még a nehéz helyzetekben is. 

vízöntő: I. 21. – II.19.
Ma nyíltan fel kell vállalnod a konflik-

tusokat, és megoldást kell találni rájuk.
Szerencsére ebben támogatnak a barátaid, és
segítségedre lesz a gyors észjárásod is. Fontos
azonban, hogy mindvégig megőrizd a higgadt-
ságodat. 

Halak: II. 20. – III. 20.
Ez az időszak kedvez a flörtölésnek, a

könnyed kalandozásnak, de te most
sokkal inkább a hűséges, szerető társ szerepét
akarod játszani. Másokkal jót tenni csodás ér-
zés, ennek megtapasztalására rengeted alkal-
mad lesz mostanában.

HOROSZKÓP (május 26. – június 9.)
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