
Szünidei
étkeztetéS

Szerencs Város Önkor-
mányzata idén is biztosít-
ja a hátrányos helyzetű
gyermekeknek a napi egy
tál meleg ételt az iskolai
szünetben. (3. oldal)

Vakáció
az általános iskolás tanu-
lók többsége táborokba
megy idén, a nagyobbak-
nak viszont lehetősége
van némi zsebpénzt is be-
gyűjteni a nyáron. (cik-
künk 4-5. oldal)

HÍREKHÍREK
2019. 06. 28.  XXXIV. évfolyam 11. 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



A szerencsi rendelőintézet életében évek óta ha-
gyomány, hogy kirándulást szervezünk dolgozó-
ink részére. A csapatszellem-nemesítő programok
meghatározott rendszerességgel éppen úgy hoz-
zátartoznak az intézet életéhez, mint a minden-
napi szakmai tevékenység. Dr. Bobkó Géza igaz-
gató úr szárnyai alatt ezt a napot Szilvásváradon
és Bélapátfalván töltöttük. Túránk során megte-
kintettük a Fátyol-vízesést, Pisztrángos-tavakat,

Istállós-kői-barlangot, Gloriett-tisztást, ebéd után
megnéztük a Lipicai ménest és a kocsi múzeumot.
A nap zárásaként a bélapátfalvai ciszterci kolos-
torhoz látogattunk el. Idén is közel 70 fő vett részt
a csoportépítő közösségi programon, mely a
munkaközösségi tevékenységet emberbaráti tar-
talommal töltötte meg. Ez a nap kedves élményt
jelentett valamennyiünk számára.

Karasz Gyuláné intézményvezető főnővér

A Szerencsi Műve-
lődési Központ
és Könyvtár
szervezésében
Szabó Gyuri
bácsi, a bükki
f ü ve s e m b e r

tartott előadást
június 14-én dél-

után Szerencsen. 
Az előadás előtt a városunkban zajló Országos
Tárogatós Találkozó tagjai játszották el Gyuri
bácsi tiszteletére kedvenc tárogatós nótáit. 
A Rákóczi-vár színháztermében megtelt néző-
tér és érdeklődők sokasága várta a füvesember
tanácsait a gyógynövényekkel kapcsolatban. 
A 91 éves Gyuri bácsi még ma is aktívan gyűjti
a leveleket, gyökereket. A füvek felhasználásá-
nak ismereteit nagymamájától tanulta és ma is
hatékonyan alkalmazza tudását.

M. B.

A hőség sem szegte kedvét az ondi falunapra kilátogatóknak, ugyanis
június 16-án tartották meg az idei szomszédünnepet az ondi település-
részen a Szerencsi Művelődési Központ és Könyvtár szervezésében. Dél-
előtt kispályás focitorna vette kezdetét 13 csapat részvételével, a déli
órákban pedig a főzőverseny zajlott. Pincepörkölt és chilis bab is főtt az
üstökben. A megnyitón beszédet mondott Nyiri Tibor polgármester,
Koncz Ferenc országgyűlési képviselő és Danyi László önkormányzati
képviselő, akik kellemes időtöltést kívántak a rendezvényen résztvevők-
nek. A program során felléptek az ondi óvodások, majd a Szikra Táncis-
kola növendékei és a karatésok tartottak bemutatót. Molnár Evelin mu-
sical dalai után Újvári Marika magyaros nótákkal szórakoztatta a közön-
séget. A nap sztárfellépője Polgár Peti zenés humorista volt. M. B.
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falunapot tartottak ondon

kirándultak 
az eSzei dolgozói

tárogatóS zene
Várta a bükki
füVeSembert



SZERENCSI hírekhírek 3AKTUÁLIS

A kivitelező szervezet tájékoztatása szerint, a megbontott asz-
faltburkolatok végleges helyreállítása, aszfaltozása július második
hetében első körben a Rákóczi, valamint a Bekecsi úton fog meg-
kezdődni. Ezt követően valamennyi érintett terület helyreállítása
is megtörténik.
Jelenleg az anyagrendelések előkészítése (anyagmennyiség fel-
mérése) zajlik, továbbá az aszfaltozáshoz szükséges humán- és
gépi kapacitások szervezése van folyamatban.
Az egészséges, tiszta ivóvízellátás biztosítása érdekében történt
munkálatok sok kellemetlenséggel jártak, melynek során az érin-
tett lakosság által tanúsított megértést és türelmet köszönjük.

Szabó Lászlóné, 
városfejlesztési osztályvezető

Szerencs városában a vízvezeték rekonstrukciós
munkák a tervezettnél várhatóan hamarabb, néhány
héten belül befejeződnek.

Még lehet igényelni a nyári szünetre az in-
gyenes étkeztetést, a hátrányos és halmo-
zottan hátrányos helyzetű gyermekek napi
egy tál meleg ételt kaphatnak az iskolai
szünetben. Az Emberi Erőforrások Minisz-
tériuma szociális ügyekért és társadalmi

felzárkózásért felelős államtitkársága fel-
hívja azoknak a szülőknek a figyelmét, akik

még nem kérték az étkeztetést gyermekük szá-
mára, hogy a helyi önkormányzatnál továbbra is leadhatják igénylésüket.
Szerencs Város Önkormányzata a rendszeres gyermekvédelmi kedvez-
ményben részesülő hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű gyer-
mekek részére az őszi, téli és tavaszi, valamint nyári szünetben a tanév
rendjéhez igazodóan az adott szünet időtartamára eső valamennyi mun-
kanapon, biztosítja a szünidei gyermekétkeztetést.
A nyári szünet időtartama alatt a 2018/2019. tanévben 2019. június 15.
és 2019. augusztus 31. napja között munkanapokon biztosított az étkez-
tetés.
A jogosult gyermekek a szülő /törvényes képviselő kérelmének megfelelő
időtartamban vehetik igénybe az ingyenes déli meleg főétkezést.
Az ételt a Szerencsi Idősek Otthona étkezdéjében lehet elfogyasztani 
12-13 óra között. A szülő, illetve törvényes képviselő a gyermek részére
biztosított ételt ételhordóban elviheti.
Szerencsen idén 30 gyermek igényelte az ingyenes szünidei étkeztetést.

Szerencs Város Önkor-
mányzata Képviselő-tes-
tületének többször mó-
dosított a pénzbeli és ter-
mészetbeni támogatá-
sokról szóló 3/2015.(II.26.)
rendeletének 9.§-ban
meghatározott feltételek
alapján tanévkezdési tá-
mogatás állapítható meg az általános iskolai, valamint középfokú
oktatási intézményben tanulmányokat folytató gyermek/ek jogán an-
nak a szülőnek, vagy más törvényes képviselőnek, aki a kérelem
benyújtását megelőző egy éve Szerencs város közigazgatási
területén állandó lakcímmel rendelkezik.
Tanévkezdési támogatásra jogosult továbbá saját jogán az a nagy-
korú, aki első felsőfokú végzettsége megszerzése érdekében nappali
oktatás munkarendje szerint tanulmányokat folytat és a kérelem
benyújtását megelőző egy éve Szerencs város közigazgatási
területén állandó lakcímmel rendelkezik.
A támogatás összege 10.000 Ft/tanuló, melyet Erzsébet-utalvány
formájában kapnak a jogosultak.
A támogatás kérelemre állapítható meg, melyet 2019. július 15. és
2019. október 15. napja között lehet előterjeszteni a Szeren-
csi Polgármesteri Hivatal Igazgatási és Hatósági Osztályán.
A kérelem letölthető Szerencs város honlapjáról, illetve beszerezhető
a Szerencsi Polgármesteri Hivatal információs pultjánál. A kérelem-
hez csatolni kell a szülő (kérelmező) és a gyermek lakcímét
igazoló hatósági igazolvány másolatát, valamint közép-, ill.
felsőoktatásban résztvevők esetében az oktatási intézmény
által kiadott tanulói/hallgatói jogviszony fennállásának iga-
zolását.

hamaroSan aSzfaltozzák az utakat

igényelhető
a tanéVkezdéSi

támogatáS

ingyeneS étkeztetéSt
biztoSítanak 

a nyári Szünetre



A Bolyai iskola diákjai közül többen is részt
vesznek napközis táborban. A katolikus általá-
nos iskolában többféle programmal készülnek
a diákoknak a nyári szünidőben, hiszen szer-
veznek napközis tábort, valamint Erzsébet tá-
bort a Balatonra, melyen 150 diák vesz részt.

A Rákóczi Zsigmond Református Általános
Iskolában nagy hagyománya van a táborok
szervezésének. Itt is lesz napközis tábor, majd
zene, dráma és néptánc tábor Simán. Mezőkö-
vesden kosaras, Szegiben nyelvi tábort tarta-
nak külön évfolyamoknak.

Nemcsak az iskolák szerveznek
táborokat.

A Napközi Erzsébet-táborok lebonyolítására
és a megvalósításhoz szükséges forrásokra év-
ről évre jellemzően köznevelési, közművelődési
feladatot ellátó intézmények, valamint család-
segítő szolgálatok és központok jelentkezhet-
nek gyermekcsoportokkal. 

A napközi táborozás jelképes napi 100 Ft ösz-
szegű részvételi biztosíték befizetésével valósul
meg turnusonként, a sport és egészséges élet-
mód, a környezettudatosság, a hagyományőr-
zés és a kézművesség, az önismeret és a kö-
zösségépítés témájához kapcsolódó színes
programokkal és napi négyszeri étkezéssel.

A Szerencsi Művelődési Központ és
Könyvtár már harmadik alkalommal nyújtotta
be az Erzsébet-táborra beadható pályázatot,
melyet az éven is megnyertek. Július 22-től, au-
gusztus 5-től és augusztus 12-től kezdődnek a
táborok, melyekre összesen 120 gyermek je-
lentkezett.

Ezen kívül a Zempléni Múzeum is nyert az Er-
zsébet tábor pályázaton. Minden adott tehát
ahhoz, hogy a gyerekek jól érezzék magukat a
nyári szünetben és élményekben gazdagon,
hasznosan töltsék a vakációt.

Június 14-én, pénteken volt a tanév
utolsó tanítási napja. Az általános is-
kolás tanulók többsége táborokba
megy, a nagyobbaknak viszont lehető-
sége van némi zsebpénzt is begyűjteni
a nyáron. A szünidővel együtt kezdetét
veszi a nyári táborok időszaka is. Sze-
rencsen a szülők és gyermekek számos
lehetőség és témakör közül válogat-
hatnak.
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nyári táborok Várják
a Vakációzókat

A Kolompos Együttes, valamint a Sze-
rencsi Művelődési Központ és Könyv-
tár szervezésében 15. alkalommal ke-
rült megrendezésre június 24. és június
28. között a Kolompos tábor, melynek
a Rákóczi-vár adott otthont. Az ese-
ményre az ország minden tájáról ér-
keztek családok, hogy egy izgalmas,
programokkal teli hetet töltsenek el
városunkban. Július utolsó hétvégéjén
pedig a Bethlen Gábor Alapítványnak
köszönhetően határon túli családok
táboroznak majd a Kolompos Együt-
tessel. Ellátásukról teljes egészében a
Szerencsi Művelődési Központ és
Könyvtár gondoskodik.

kolompoS tábor SzerencSen



agócs napsugár, bocskai istván katolikus 
gimnázium 11. osztályos diák
Most tizenegyedikes vagyok, jövőre ballagok, ezért úgy gondoltam,
hogy ezt az utolsó szabad nyaram egyik felét munkával, a másikat pe-
dig a családdal töltöm. Júliusban kezdem a diákmunkát a Szerencsi Mű-

velődési Központban. Tavaly is voltam már, és a Csokoládé Fesztiválon
is részt vettem. Nagyon jól éreztem magam, sok embert megismertem, ők

is örültek, hogy ott voltam és segítettem nekik. A munka után a családommal Keszthelyen
fogunk nyaralni, valamint a barátaimmal Hajdúszoboszlóra is ellátogatunk.

csócsics Viktória, bocskai istván katolikus 
gimnázium 10. osztályos diák
A szünidőt diákmunkával, valamint nyaralással töltöm majd. Idén az
egyháznál fogok dolgozni két hónapon keresztül, itt kertet rendezünk

majd, kerítést festünk és segítünk, amiben tudunk. A családdal pedig
mint minden évben, idén is a Balatonnál fogunk kikapcsolódni.

Smál Vivien, bocskai istván katolikus 
gimnázium 11. osztályos diák
A nyárra legfőképp diákmunkát terveztem, de persze egy kis kikap-
csolódás sem ártana, ezért valószínűleg a családdal megyünk nyaralni.
Sok időt szeretnék tölteni a barátaimmal, bulizni. Júniustól a nyár vé-

géig dolgozni fogok, mint tavaly. Múlt évben a Huszárvár Hotelben kap-
tam feladatokat idén is a Művelődési Központban vállalok munkát. Konkrét

dologra nem gyűjtök, de jobb érzés a saját pénzemet beosztani, mint hogy a szü-
leimet terheljem ezzel.

lukács péter, bolyai jános katolikus 
általános iskola 6. osztályos diák
Nagyon vártam a nyarat, az iskola által szervezett programokon fogok
részt venni. Megyek napközis táborba, valamint Zánkára Erzsébet tá-

borba. A családommal strandolni fogunk, kirándulni és fagyizni. A ba-
rátaimmal pedig majd biciklizünk.

Szabó norbert, bolyai jános katolikus 
általános iskola 6. osztályos diák
A nyáron napközis táborban fogok részt venni, amit nagyon várok, hiszen
több buszos kirándulás is lesz, aminek köszönhetően elmehetek Sáros-
patakra, Nyíregyházára és a tarcali Áldó Krisztus szoborhoz. Továbbá na-

gyon érdekes és izgalmas programokon vehetek részt. Zánkára is megyek,
ott tavaly is voltam. Remélem, idén is nagyon jó nyaram lesz.

Stomp bence, rákóczi zsigmond református 
általános iskola 7. osztályos diák
Nyáron az időm nagy részét a táborok fogják kitenni. Az egyik egy drá-
ma tábor, ahol nemcsak a színjátszással fogunk foglalkozni, hanem fo-
cizunk, számháborúzunk, jól érezzük magunkat. Ezenfelül több néptánc

táborba is megyek az egyik Simán a másik pedig Erdélyben lesz. Azért
ezeket a táborokat választottam, mert szeretem ezeket a tevékenységeket

az iskolában is folytatni. Mikor épp nem táborozom, akkor a barátaimmal fogok focizni, bicik-
lizni, túrázni és ha jut idő, akkor a szüleimmel is elmegyünk nyaralni.

Weisz laura, rákóczi zsigmond református 
általános iskola 3. osztályos diák
A nyáron megyek egy napközis és egy néptánc táborba. Tavaly is voltam
már néptánc táborban, ahol nagyon jól éreztem magam, sok barátom

és osztálytársam is volt ott, ezért idén is nagyon várom. Sokat fogunk ját-
szani és táncolni. A szüleimmel is fogunk menni nyaralni.

miVel tÖltik a nyarat
a SzerencSi diákok?
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még Várják a
diákmunkára
jelentkezőket

Hosszú távú cél, hogy a diákok a későbbiek folyamán a
versenyszférában helyezkedjenek el és ehhez hozzájárul
a program keretében történő munkatapasztalat-szerzés.
A korai munkatapasztalat mellett a jövedelemszerzés le-
hetőségét is biztosítja. A munka révén szerzett korai si-
kerélmény elősegíti a későbbi munkaszocializációs fo-
lyamatot is.
A program célcsoportjába azok a fiatalok tartoz-
nak, akik: 16-25 év közötti nappali tagozaton tanuló di-
ákok, közvetítést kérőként kérték nyilvántartásba véte-
lüket és foglalkoztatásra irányuló, vagy vállalkozási jog-
viszonnyal nem rendelkeznek.

A program két pillérre épül
1. Önkormányzati diákmunka: A programban a fog-
lalkoztatást biztosító és így támogatható munkáltató a
területi, települési önkormányzat és önkormányzati alap-
tevékenységet végző intézménye, továbbá egyházi jogi
személy lehet. 
2. Diákmunka a mezőgazdaság, a turizmus és a
vendéglátás területén: a mezőgazdaság, valamint a
turizmus és vendéglátás területén is lehetőség nyílik a
program keretében diákok idényjellegű foglalkoztatá-
sára.
A program keretében a munkaadók számára a mun-
kabér és a ténylegesen megfizetésre kerülő szociális
hozzájárulási adó együttes összegének 100 %-a kerül
megtérítésre. A programban legfeljebb 2 hónap idő-
tartamra, maximum napi 6 órás foglalkoztatás támo-
gatható. 
A támogatás megállapítása során havi munkabérként
a szakképzettséget igénylő munkakör esetében bruttó
146.250 Ft/fő/hó, szakképzettséget nem igénylő mun-
kakör esetében pedig bruttó 111.750 Ft/fő/hó összeg
vehető figyelembe, amely összegen felül kerül megté-
rítésre a szociális hozzájárulási adó. A napi 6 óránál rö-
videbb munkaidőben történő foglalkoztatás esetén a
támogatási összeg arányosan csökken.
A program 2019. június 1-jétől 2019. augusztus 31-ig tart.
A program keretében kötelezettséget vállalni a 2019. jú-
lius 1. - 2019. augusztus 31. közötti időtartamban kez-
dődő és befejeződő foglalkoztatásra vonatkozóan lehet.
Szerencs Város Önkormányzata 60 főt tud felvenni napi
6 órában, segédmunkás munkakörben. Szerencsen a je-
lentkezők a korábbiakhoz hasonlóan a város intézmé-
nyeiben végzik majd a diákmunkát. Kertészeti munkála-
tokban segíthetnek vagy az Idősek Otthonában, illetve
a Szerencsi Művelődési Központ és Könyvtárban.

A fiatalkori inaktivitás csökkentésére, a ko-
rai munkatapasztalat és munkajövedelem
szerzés elősegítésére a 2013-2018-as évek-
ben indított „Nyári diákmunka” program ta-
pasztalatait felhasználva a 2019. évben is-
mét meghirdetésre kerül a program.
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Június 16-a az 1956-os mártírok emléknapja, hiszen 1989-ben ezen a na-
pon került sor Nagy Imre egykori miniszterelnök és mártírtársainak újra-
temetésére, akiket az 1956-os forradalmat és szabadságharcot követő
megtorlás mélypontjaként ítéltek halálra. Szerencs Város Önkormányzata
június 17-én rendezett tiszteletadást ebből az alkalomból a Nagy Imre szo-
bornál. Az eseményen Nyiri Tibor polgármester osztotta meg gondolatait,

aki kiemelte: Nagy Imre nagysága abban mutatkozott meg, hogy amikor
lehetősége lett volna megalkudni a hatalommal ő a saját élete árán is el-
lenállt. Hozzátette: a mai fiatal generációnak fontos ismernie ezeket a tör-
ténelmi tetteket, hiszen csak így értékelhetik azt a szabadságot, amiben
ma élhetünk. Az esemény koszorúzással zárult. V. E. A.

56-oS mártírokra emlékeztek

A nemzeti összetartozás napján június 4-én a
reggeli órákban a Bocskai István Katolikus Gim-
náziumban tartottak megemlékezést. Az ese-
ményen az intézmény pedagógusa Endrész Ta-
más osztotta meg gondolatait, aki kiemelte,
hogy az eltelt majdnem egy évszázad ugyan
tompította bánatunkat, de nem lehet elfeledni
azt a gaztettet, ami csaknem 5 millió magyart
taszított kisebbségi sorsba. A beszédet követő-
en koszorút helyeztek el a Trianoni emlékműnél.

Az eseményen közreműködtek a gimnázium di-
ákjai, akik szavaltak és énekeltek.
A délután folyamán Szerencs Város Önkormány-
zata által szervezett tiszteletadáson idézték fel
a múlt eseményeit a Polgármesteri Hivatal előtt
található Országzászlónál. A megemlékezésen
Nyiri Tibor polgármester szólt a megjelentekhez.
Elhangzott: a trianoni békediktátum aláírása a
magyarság egyik legtragikusabb eseménye, de
ez a kis nemzet az elmúlt száz év alatt a meg-

próbáltatásokat és a kilátástalan helyzeteket a
maga javára tudta fordítani.
Ezt követően a Bolyai János Katolikus Általános
Iskola diákja adtak műsort. Az esemény koszo-
rúzással ért véget. V. E. A.

nemzeti ÖSSzetartozáS napja
SzerencSen

Bekecs, Mezőzombor, Szerencs és Legyesbénye
települések önkormányzatának Képviselő-testü-
lete június 20-án tartott együttes ülést, aminek
ezúttal Legyesbénye adott otthont. Az esemé-
nyen Hlivják László Legyesbénye polgármestere
köszöntötte a megjelenteket majd az első napi-
rendi pontban az Európai Parlamenti választá-
sok eredményét értékelték a résztvevők, amit a
polgármesterek beszámolója követett az elmúlt
év eredményeiről és a jövőbeni feladatokról.

üléSeztek a térSég
polgármeSterei



AKTUÁLIS SZERENCSI hírekhírek 7

A GYERE® Programot 2015-ben indította a vá-
rosban az MDOSZ, a Nestlé kizárólagos szpon-
zorálásával. A szakmai szervezet által összeál-
lított tudásanyag az első három évben a 0-18
éves korig terjedő korosztályt fedte le, a
2018/2019-es tanévben pedig már kifejezetten
az általános iskolásoknak szóló új tematika
mentén bővíthették tudásukat a szerencsi ta-
nulók. Tavaly, a sikeres szerencsi programmal
párhuzamosan Diósgyőrben is elindította a
MDOSZ a GYERE® Programját, ugyancsak a
Nestlé támogatásával, ahol stratégiai fontossá-
gú üzemet működtet a svájci vállalat.
„A Nestlé Magyarországon több mint 15 éve
tesz azért, hogy a felnövekvő generációk minél
többet tudjanak az egészséges, kiegyensúlyo-
zott táplálkozásról. Örömmel álltunk a Magyar
Dietetikusok Országos Szövetsége GYERE® pro-
jektje mellé, hogy a Nestlé az Egészségesebb
Gyerekekért globális program részeként a gyá-
rainknak helyet adó településeken, Szerencsen,
illetve Diósgyőrben is a szakemberek átadhas-
sák a táplálkozással összefüggő tudást a helyi
gyermekeknek, fiataloknak.” – mondta el dr.
Tompa Gábor, a Nestlé Hungária vállalati kom-

munikációs és közkapcsolati igazgatója.
A hosszabbításnak köszönhetően a Bolyai Já-
nos Katolikus Általános Iskola és a Rákóczi Zsig-
mond Református Két Tanítási nyelvű Általános
Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola növendékei
olyan egészségfejlesztési témákról tanulhattak
az elmúlt tanévben, mint az élelmiszer-higiénia,
a táplálkozással összefüggő pszichés tényezők,
az élelmiszerpazarlás vagy a tudatos bevásárlás
fontossága.
„A kutatások szerint táplálkozási szempontból
a kamaszkor a leginkább veszélyeztetettnek te-
kinthető, éppen ezért nagyon fontos, hogy a
gyermekek az ő nyelvükön, nekik szóló példá-
kon keresztül sajátíthassák el a tudásanyagot.”
– mondta Kubányi Jolán, Magyar Dietetikusok
Országos Szövetségének elnöke.
A projekt során több felmérés is készült a részt-
vevő gyermekek körében, melyből egyértelmű-
en az a pozitív kép rajzolódott ki, hogy a fiata-
lok hasznos tudásanyagra tettek szert, elsajátí-
tották azokat az ismereteket, melyeket később
a mindennapokban alkalmazhatnak egészsé-
gük megőrzése érdekében. 
Napjaink egyik legégetőbb problémája a gyer-
mekkori túlsúly illetve elhízás, ezért is fontos,
hogy az érintett korcsoport hiteles forrásból ta-
nuljon arról, hogyan lehet mindezt megelőzni,
és miként követhető olyan kiegyensúlyozott ét-
rend, ami egész életükben segíti őket az ideális
testtömeg megtartásában.

A 2018/2019-es fenntartó év után kapott tudás-
szint felmérés eredményének egyike, miszerint
a megkérdezett tanulók 92 százaléka tudja már,
hogy bevásárló lista segítségével is tehetünk
azért, hogy kevesebb élelmiszert vegyünk feles-
legesen, míg a tanév elején a gyermekeknek
csak 56 százaléka gondolta így.
Bár a GYERE® Program Szerencsen a Szövetség
szakembereinek közreműködésével befejező-
dött, a kezdeményezés korántsem ért még vé-
get. A tanárok számára további tematikával,
ösztönző képzéssel készülnek a szervezők. 
A 2019/2020-as tanévre az MDOSZ a Nestlé az
Egészségesebb Gyerekekért program további
támogatásával egy új, 6 modulos tudásanyagot
készít a szerencsi pedagógusok számára, annak
érdekében, hogy a jövőben a tanárok tartsák
fenn ezt a kiemelten fontos témát a szerencsi
iskolások életében.

Nestlé az Egészségesebb
Gyerekekért program

A kezdeményezéssel a Nestlé segíteni szeretné
a szülőket és gondviselőket abban, hogy gyer-
mekeik élete kiegyensúlyozottabb legyen. Célja,
hogy kutatásokkal, termékfejlesztéssel, oktató
programokkal és innovatív megoldásokkal
2030-ig 50 millió gyerek életét egészségesebbé
tegye.
(https://www.nestle.hu/egeszsegesebb-gyereke-
kert)

Júniusban véget ért Szerencsen a GYE-
RE® Gyermekek Egészsége Program el-
ső fenntartó éve. A Magyar Dietetiku-
sok Országos Szövetsége (MDOSZ) által
létrehozott és a Nestlé támogatásával
megvalósított kezdeményezés első há-
rom évében 2200, az első fenntartó év-
ben pedig további 700 gyermeket ru-
házott fel egészséges táplálkozási is-
meretekkel a szakmai szervezet.

SikereSen zárult a gyere® gyermekek
egéSzSége program elSő fenntartó

éVe SzerencSen
A GYERE® Gyermekek Egészsége Program további folytatását

a helyi pedagógusok gondjaira bízzák a szervezők.

Kubányi Jolán, a MDOSZ elnöke ismerteti az eredményeket



Rendhagyó helyszínen, a Munkás Szent József római katolikus templom-
ban tartotta tanévzáró ünnepségét a szerencsi Bocskai István Katolikus
Gimnázium. A mise után Gazdóf Miklósné igazgatóhelyettes ismertette
az intézmény tanulmányi átlagát és elhangzott, hogy 547 tanulóból 81
diák kitűnő vagy jeles eredményt ért el. Az ünnepségen a gimnazisták
elbúcsúztatták a nyugdíjba vonuló dr. Gál András igazgatót is. Az ese-
mény alkalmat adott a tanintézmény egykori pedagógusáról elnevezett
Kiss Attila Díj átadására. A tantestület javaslata alapján Pálinkás Petra
kiváló eredményeinek köszönhetően vehette át az elismerést Koncz Fe-
renc országgyűlési képviselőtől. SfL
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kiSS attila díj
a tanéVzárón

A Bolyai János Katolikus Általános Iskola június 20-án tartotta meg tan-
évzáró ünnepségét a Kulcsár Anita Sportcsarnokban. A diákok verses,
énekes előadásai után Gaszperné Tilman Edina az intézmény igazgatója
szólt a megjelentekhez. Elmondta, idén 19 osztályban közel 300 tanuló
sajátította el a tantervi követelményeket, 102 diák kitűnő bizonyítványt
szerzett, az iskola tanulmányi átlaga 4,25 lett. Hozzátette, hogy sok kihí-
vás és feladat volt ebben a tanévben, amihez azonban öröm és boldog-
ság is társult, majd köszönetet mondott a pedagógusoknak, akik tudásuk
legjavát adták a sikerekért. Ezt követően a legeredményesebb nebulók
könyvjutalomban részesültek. V. E. A.

éVzáró a bolyaiban

éVzáró iStentiSztelet
a rákócziSoknak

Az egri egyházmegye területén működő 50 egyházi fenntar-
tású köznevelési intézmény képviseletében diákok, tanárok,
valamint lelkipásztorok zárták a tanévet az egri bazilikában
június 12-én. Az ünnepi szentmisét dr. Ternyák Csaba egri ér-
sek mutatta be, aki az eseményen elbúcsúztatta a nyugdíjba
vonuló dr. Gál András igazgatót is.

A Rákóczi Zsigmond Református Általános Iskola június 14-én tartotta
tanévzáró istentiszteletét a református templomban. Az eseményen Ba-
lázs Pál lelkipásztor igehirdetését követően Ráczné Váradi Éva köszönte
meg az egész éves munkát a diákoknak és a pedagógusoknak egyaránt.
Az ünnepség az énekkar műsorával zárult.

Szóbeli érettSégi
Az írásbeli megmérettetések után a szóbeli feleletekkel folytatódtak az
érettségi vizsgák az elmúlt hetekben. A Bocskai István Katolikus Gimná-
ziumban 140 végzős veheti át érettségi bizonyítványát a következő na-

pokban. A
továbbtanu-
ló diákok jú-
lius közepén
tudják meg
melyik fel-
sőoktatási
intézmény-
be nyertek
felvételt az
eredménye-
ik alapján.
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Ballagási ünnepséget tartottak június 15-én délelőtt a szerencsi Bolyai
János Katolikus Általános Iskolában. A nyolcadik osztályos diákok balla-
gási dalokat énekelve vonultak be a sportcsarnokba az alsóbb évesek
sorfala között. Ezt követően versek és dalok hangzottak el. A végzősök
felkötötték az emlékszalagot az iskola zászlajára és átadták az iskola kró-
nikáját. Gaszperné Tilman Edina igazgató beszédében felidézte az elmúlt
évek szép emlékeit, a versenyeket, sportsikereket, majd Kocsis Sándor
plébános dr. Ternyák Csaba egri érsek levelét ismertette. A ballagáson el-
ismerésben részesítették a legkiválóbb tanulókat. A Kiss Attila Alapítvány
díját Jaczkó Benedek kapta, melyet dr. Egeli Zsolt alpolgármester nyújtott
át a ballagó diáknak. A Kulcsár Anita Alapítvány díját Ráczné Váradi Éva
kuratóriumi elnök Tőkés Bencének adta át. A Bolyai díjat Homoki Olivér
és Zahuczki Bence kapta, Goncsa láncát pedig Zahuczki Zsuzsanna nya-
kába akasztotta Gaszperné Tilman Edina igazgató. Az év tanára elisme-
rést Juhász Tiborné és a nyugdíjba vonuló Gecső László kapta meg. 
A ballagók kezet fogtak az iskola vezetőivel és osztályfőnökükkel majd
egy utolsó közös sétával búcsúztak az iskolától.
Június 15-én tartották meg a ballagási ünnepélyt a Rákóczi Zsigmond Re-
formátus Általános Iskolában is. Az intézmény feldíszített aulája zsúfo-
lásig megtelt családtagokkal, rokonokkal. A végzősök virágcsokrokkal és
vállukon tarisznyával vonultak le osztálytermeikből, az alsóbb évesek sor-
fala előtt. A diákok verseket szavaltak, majd zenés műsorszámok követ-
keztek. Ráczné Váradi Éva igazgató beszédében hangsúlyozta: nagyon
büszke a végzős diákokra, hiszen olyan dolgot tettek nap, mint nap, me-
lyek a hétköznapokat is ünnepivé varázsolták. A legkiválóbb tanulók el-
ismerést és könyvjutalmat kaptak. A Rákóczi plakettet Cseresznye Zalán

kapta, a Kiss Attila Alapítvány díját Koncz Ferenc országgyűlési képviselő
Osvay Zsófiának adta át. Ezen kívül díjazták a művészetis tanulókat, a
sportolókat, a diák-önkormányzati tagokat és a jeles tanulmányi ered-
ményt elért ballagókat. 
Az év tanára a Rákóczi isko-
lában Orosz Istvánné lett. A
ballagás utolsó mozzanata
évek óta a léggömbök felen-
gedése volt, azonban ebben
az évben új hagyományt te-
remtettek: a végzős osztályok
egy-egy időkapszulát töltöt-
tek meg emlékekkel, melyet
az igazgatónak adtak át. Az
ünnepség a ballagók utolsó
sétájával ért véget.

M. B.

Szerencs két alapfokú oktatási intézményében június 15-én
tartották meg a ballagási ünnepségeket. A nyolcadikos diá-
kok vállukon tarisznyával, kezükben virágcsokrokkal búcsúz-
tak szeretett iskolájuktól.

elballagtak a nyolcadikoS diákok



A találkozó ideje alatt a tárogatósok különböző helyszíneken adtak hang-
versenyt. A megnyitót június 14-én tartották a Rákóczi-vár lovagtermé-
ben. A rendezvényen beszédet mondott Koncz Ferenc országgyűlési kép-
viselő, aki megjegyezte, hogy a tárogató mindenkinek súg valamit. Ahogy

fogalmazott: ezzel a hangszerrel meg kell küzdeni, olyan, mint a magyar
lélek. Kicsit göcsörtös, de ha az ember eltalálja a fogást rajta, akkor igazi
gyönyörűséget ad. Török Dezső a B-A-Z Megyei Közgyűlés elnöke arról
szólt, hogy a tárogatónak két rendkívüli funkciója volt abban az időszak-
ban, mikor a kuruc harcot vívták. Az egyik feladata az volt, hogy a harcot
irányítsa, a csapatok mozgását koordinálja, és amikor éppen nem har-
coltak, akkor esti szórakozáshoz használták ugyanazt a hangszert. Nyiri
Tibor polgármester beszédében elhangzott, hogy évről évre visszatérő
ismerős arcokat köszönthet az eseményen és külön öröm számára, hogy
ezt a csapatot a szerencsiek is erősítik. Majd Reményik Sándor Öröktűz
című versének részletével zárta gondolatait. Ezt követően szakmai elő-
adások következtek, elsőként Dr. Mészáros Kálmán történész, Rákóczi
év - 2019’ címmel tartott értekezést II. Rákóczi Ferenc életével kapcso-
latban. Nagy Csaba, a Rákóczi Tárogató Egyesület vezetője és a találkozó
főszervezője Történelmi zene a fejedelmi udvarból és a táborokból cím-
mel tartott előadást. Este a Gregus Tárogató Együttes adott koncertet a
színházteremben. A jövő esztendőben tárogatós világtalálkozót tartanak
majd. M. B.
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iSmét találkoztak a tárogatóSok
Ezen az éven is megtartották az Országos Tárogatós Találkozót Szerencsen, immáron 22. alkalommal. Az eseményre Ma-
gyarország minden vidékéről és a határon túlról is érkeztek vendégek.

Dr. Petrikovits Lászlóról a Zempléni Múzeum alapítójáról emlékeztek meg
Szerencsen június 18-án a műgyűjtő domborműve előtt. Az eseményen
Nyiri Tibor polgármester köszöntötte a megjelenteket, aki kiemelte az
egykori fogorvosnak sokat köszönhet a város, hiszen Szerencs egyik ki-
emelkedő idegenforgalmi látványossága a képeslapgyűjtemény. Ezt kö-
vetően Bodor Mária muzeológus arról szólt, hogy Petrikovits László 1967-
ben 400 ezer képeslapot, ex libriseket, könyveket, régészeti, néprajzi,
képzőművészeti tárgyakat ajándékozott a településnek, ami alapjául szol-
gált a mai Zempléni Múzeumnak. Hozzátette: Petrikovits László nemzet-
közi szinten is elismert műgyűjtő volt és életének egyik legjelentősebb
aspektusát adományozta a városnak. A képes levelezőlap gyűjtemény
azóta közel egymillió darabossá vált és Európa legnagyobb állami kézben
lévő kollekciója. A megemlékezés koszorúzással zárult.

V. E. A.

a múzeumalapítóra
emlékeztek

Magyarországon tizen-
hetedik alkalommal
rendezték meg a Mú-
zeumok Éjszakája or-
szágos programsoroza-
tot, amihez Szerencs is
csatlakozott június 22-
én. A Zempléni Múze-
umban változatos
programokat kínáltak
kicsiknek és nagyoknak
egyaránt. A gyerekek
múzeumpedagógiai
foglalkozáson vehettek
részt, kézműveskedtek
és rajzoltak. A felnőtt
látogatók pedig a Rákóczi családról hallhattak előadást Dr. Gyulai Éva tör-
ténész, egyetemi docens jóvoltából. Ezt követően Ringer István tárogató-
játéka szórakoztatta a megjelenteket. Az egész estét átívelő esemény zá-
rásaként Bodor Mária a múzeum igazgatóhelyettese Mindennapok a Rá-
kócziak korában címmel tartott értekezést az érdeklődőknek. V. E. A.

múzeumok éjSzakája
SzerencSen
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Szabó Tibor tősgyökeres szerencsi, itt született
és a szülei is idevalósiak voltak. Már gyerekként
is vonzotta az elektrotechnika. – A gyerekek ál-
talában úgy vannak vele, hogy tűzoltó, katona,
vagy vasutas lesz belőlük. Én ilyenről sosem ál-
modtam. Az iskolában a fizikát szerettem és a
történelem is nagyon érdekelt, de nem volt
olyan ambícióm, hogy a történelemmel tovább
tanuljak. Miskolcon végeztem villanyszerelőként
és először egy kisvállalkozásban dolgoztam.
Örültem, hogy el tudtam helyezkedni a szak-
mámban. Ezt követően 1954-ben kezdtem te-
vékenykedni a Szerencsi Csokoládégyárban. Ké-
sőbb kerültem be a gyár villanyműhelyébe és
ott már villamossággal kapcsolatos munkám
volt. Később kitanultam a motortekercselés
szakmát, melyet 1964-ben végeztem el Buda-
pesten, Cinkotán – kezdi Szabó Tibor. 
Azt mesélte, hogy nagyon szeretett a Csokolá-
dégyárban dolgozni. – A 60-as években még
egészen más világot éltünk, az egész légkört a
fegyelem, tisztaság, rend jellemezte. Amit egy
élelmiszerüzemben, gyárban megkövetelnek,
az ott megvolt. Szigorú szabályok szerint kellett
dolgozni Kéner Imre igazgató kezei alatt. Köz-
ben 1957-ben bevonultam katonának, a határ-
őrségnél tűzszerészként szolgáltam. Az ’56-os
események után nehéz volt katonának lenni,
majd 1958 augusztusában egy nagy baleset ért
és kórházba kerültem – folytatja.
Miután kikerült a kórházból, nemsokára megis-
merkedett a feleségével. Házasságukból két lá-
nyuk született és két unokája is van. – A Sze-
rencsi Cukorgyárban a motortekercselés terü-
letén helyezkedtem el, lakást kaptunk, itt dol-
goztam egészen a nyugdíjas koromig – tette
hozzá.
Arra a kérdésre, hogy mindig is szeretett-e éne-
kelni, igen a válasz. – Amikor általános iskolás
voltam, 4. osztályban már beléptem az iskolai
kórusba. Puskás Károly tanár úr volt az ének ta-
nár. Ezt követően 1964-ben kezdődött el szá-
momra az igazi „kórus vonzalom”. Nagyon sze-
rettem énekelni, állítólag jó hangom is van. Mi-
kor bekerültem a Cukorgyárba, Puskás Károly
volt a kórus vezetője. Ez a férfikórus előtte ve-
gyes kar volt, de a kezdet kezdetén férfikórus-
ként alakult meg. Nagyon tartalmas évek kö-
vetkeztek. Puskás Károly vezette a ’70-es éve-

kig, utána jött Engi István miskolci kar-
nagy úr 1989-ig, majd 1990. január 1-
től Gebri József karnagy úr. Egyszer
meghívták a kórust a nyíregyházi kon-
zervgyárba vendégszereplésre. Ott is-
merkedtünk meg Gebri tanár úrral. Ő
akkor egy fiatal, lendületes karnagy
volt, aki egy igazán remek kórust fara-
gott belőlünk. És büszkék voltak ránk,
hogy ez igen: ez a Cukorgyári Férfikó-
rus – meséli Szabó Tibor.
1990-ben választották meg a kórus el-
nökének, de előtte 10 évig volt az
énekkar vezetőségi tagja. – Volt időm
tanulni a nagy öregektől, hiszen azt is
meg kell tanulni, hogy valaki ennyi fér-
fit vezessen, szimpatikus és jó is legyen
egyben. Elég kemény feladat elé állí-
tottak, de csak megbirkóztam vele –
tette hozzá.
Nemcsak cukorgyári dolgozók lehettek a kórus
tagjai. – Mikor meghirdettük, hogy lesz külföldi
fellépésünk, hirtelen mindig megnövekedett a
kóruslétszám. Eldöntöttem: csak az jöhet ve-
lünk, aki előtte egy fél évvel belépett a kórusba,
minden próbán ott van, és vállalja azt, hogy to-
vábbra is jár énekelni – mondja Szabó Tibor.
A város napján megkapta a Szerencs város köz-
szolgálatáért kitüntetést a közművelődés terü-
letén kifejtett kiemelkedő, önkéntes társadalmi
tevékenységéért. Az ünnepségen elhangzott: a
kórus vezetését, az ebből adódó teendőket
nagy szorgalommal, sikeresen látta el. Szervezte
a hangversenyeket, az előadásokon történő
szerepléseket, a hazai és külföldi fellépések va-
lamennyi feladatát. A Rozsnyóval kötött test-
vérvárosi megállapodás is a Szerencsi Férfikar-
nak köszönhető.
A kórusban igyekezett a közösségi szellemet

kialakítani, erősíteni, melynek eredményeként
egy összetartó baráti társaság alakult ki.
Szabó Tibor gyengülő egészsége miatt tavaly
elköszönt a kórustól, lányaihoz költözött Buda-
pestre.
– Nagyon sajnáltam, hogy a kitüntetés átadá-
sakor nem lehettem jelen. Aznap lement a vér-
nyomásom és egyszerűen nem tudtam volna
vállalni az utat Szerencsre. A másnapi pálinka
és bormustrára eljutottam és sosem fogom el-

felejteni azt a kedvességet és szeretetet, amit
ott átéltem. A kóruson keresztül nagyon sok
tiszteletet megkaptam – mondja. 
– Ez a kitüntetés nemcsak rólam szól. Van egy
vezető és vannak a kórustagok. Ha a kórus jól
szerepel, az nekem is jó, büszkeség. Ebben az
elismerésben benne van a kórus szerepe is. Ezt
így fogom fel. Ha külföldre mentünk, ha bárho-
va, én mindig tudtam a dolgomat. Persze voltak
segítőim, - amíg a gyár működött - aztán min-
dig számíthattam a Művelődési Központ dol-
gozóira, akik szívesen mellém álltak, ha jubile-
umi ünnepséget szerveztünk. Leültünk, közösen
összeírtuk milyen menetrend legyen, hány kó-
rust hívjunk a rendezvényre.
A kitüntetés rettentően meglepett, nem tudtam
szóhoz jutni. Nem szeretek nagyképűsködni, de
ha egy király leül a székbe, csak akkor király, ha
korona van a fején. Nekem akkor feltették a ko-
ronát a fejemre és úgy éreztem magam, hogy
most értem a csúcsra – mondja.
Szabó Tibor szeret kertészkedni és keresztrejt-
vényt fejteni, emellett sokszor nézi a sportköz-
vetítéseket. Azt mondja, hogy a mai tudásával
a szakmája mellett valamilyen zenei pályát vá-
lasztott volna még. Viszont a zene és a szak-
mája között nem tudna választani. –Énekelni
nagyon szeretek, ez az egyik dolog, ami éltet
engem. M. B.

Szabó Tibor 56 évig volt tagja a Szerencsi Cukorgyári, majd a Sze-
rencsi Férfi Kórusnak. 1990-től a kórus elnöke. Az idei városnapon
megkapta a Szerencs város közszolgálatáért kitüntetést. Vele be-
szélgettem.

„büSzkék Voltak ránk,
hogy ez igen:

ez a cukorgyári férfikóruS”



SzerencSi PolgármeSteri Hivatal
Cím: 3900 Szerencs, Rákóczi út 89. Tel.: (47) 565-200. A hivatal ügyfél-
fogadási ideje: hétfő: 8–12 óráig, szerda: 8–12 és 13–16 óráig, péntek:
8–12 óráig.
Fogadóórák: Nyiri Tibor polgármester: minden szerdán 14 órától, elő-
zetes időpont-egyeztetéssel: Tel.: (47) 565-202. Dr. Egeli Zsolt alpolgár-
mester: minden hónap harmadik hétfőjén 14 órától. Dr. Barva Attila
jegyző: minden páros hét szerdáján 8–12 óráig.

B-a-z megyei KormányHivatal 
SzerencSi JáráSi Hivatal

Cím: 3900 Szerencs, Rákóczi út 63. Tel.: (47) 777-561. Nyitvatartás: hétfő:
7–17 óráig, kedd: 8–14 óráig, szerda: 8–17 óráig, csütörtök: 8–18 óráig,
péntek: 8–14 óráig.

SzerencSi JáráSi Hivatal, KormányaBlaK
Cím: 3900 Szerencs, Rákóczi út 89. Tel.: (47) 795-248, (47) 795-246, (47)
795-240 (porta). Ügyfélfogadási idő: hétfő: 7–17 óráig, kedd: 8–14 órá-
ig, szerda: 8–17 óráig, csütörtök: 8–18 óráig, péntek: 8–14 óráig.

SzerencSi JáráSi FöldHivatal
Cím: 3900 Szerencs, Kossuth tér 8. Tel.: (47) 561-172, (47) 362-817. Ügyfél-
fogadási rend: hétfő: 8–11.30 óráig és 13–15 óráig, kedd: 8–11.30 óráig,
szerda: 8–11.30 óráig és 13–15 óráig, csütörtök: 8–11.30 óráig.

HáziorvoSi rendelőK
I. számú háziorvosi rendelő: Rendel: Dr. Rohály Judit háziorvos, főorvos.
Cím: 3900 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:
3900 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,
főorvos, szakfelügyelő főorvos. Cím: 3900 Szerencs, Rákóczi út 51. Tel.:
(47) 362-638 (asszisztens), (47) 560-016 (főorvos). Rendelési idő: hétfő–
szerda: 8–12 óráig, csütörtök 13–16 óráig, péntek: 8–12 óráig.
IV. számú háziorvosi rendelő: Rendel: Dr. Spak László háziorvos. Cím:
3900 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 háziorvosi rendelő: Rendel: Dr. Gál Tamás háziorvos. Cím:
3900 Szerencs, Rákóczi út 75. Tel.: (47) 305-252. Rendelési idő: hétfő–
kedd: 8–12 óráig, szerda–péntek: 13–16 óráig.

gyermeKorvoSi rendelőK
I. számú házi gyermekorvosi rendelő: Rendel: Dr. Bodosi Csilla házi
gyermekorvos. Cím: 3900 Szerencs, Rákóczi u. 51. Tel.: (47) 362-612. Ren-
delési idő: hétfő: 13–16 óráig, kedd: 8–11 óráig, szerda: 13–16 óráig, csü-
törtök: 8–11 óráig (tanácsadás 11–12 óráig), péntek 8–11 óráig.
II. számú házi gyermekorvosi rendelő: Rendel: Dr. Bobkó Géza házi
gyermekorvos, főorvos. Cím: 3900 Szerencs, Rákóczi u. 51. Tel.: (47) 361-
547. Rendelési idő: hétfő: 8–12 óráig, kedd: 13–16 óráig (tanácsadás: 10–
12 óráig), szerda 9–12 óráig, csütörtök: 13–16 óráig, péntek 9–12 óráig.
Gyermekszakrendelés a rendelési időben. Szerencs, Ondi út 12. alatt hét-
fő–péntek: 17–18 óráig.

orvoSi ügyelet
Cím: 3900 Szerencs, Rákóczi út 51. Tel.: (47) 364-300. Diszpécserszolgálat:
(47) 362-255. Hétköznap délután 15 órától másnap reggel 7 óráig. Hét-
végén, szabadnapokon, munkaszüneti és ünnepnapokon reggel 7 órától
az első munkanap reggel 7 óráig.

ügyeleteS gyógySzertáraK
Június 17-23.: Oroszlán Patika, június 24-30.: Alba Gyógyszertár, július
1-7.: Tesco Gyógyszertár, július 8-14.: Centrum Gyógyszertár, július 15-
21.: Oroszlán Patika, július 22-28.: Alba Gyógyszertár, július 29. – au-
gusztus 4.: Tesco Gyógyszertár, augusztus 5-11.: Centrum Gyógyszertár.
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Szerencsen eddig hét postás indult el regge-
lente, hogy kézbesítse a küldeményeket. Mun-
kaátszervezések miatt azonban már csak ha-
tan viszik, mivel egy kézbesítő járás meg-
szűnt.
Az ügyfelek számára változás, hogy a kézbe-
sítő korábban Ondon kezdte a munkát, azaz a
reggeli órákban kapta meg mindenki a külde-
ményeit. Mostantól viszont délután érkezik a postás Ondra – adott
tájékoztatást Czagányné Takács Erika, körzeti postavezető. Az új kol-
léga autóval látja el a kézbesítést a településen. 
A Magyar Posta kéri a lakosság türelmét és megértését, az új pos-

tásnak még nincs alapos helyismerete, de ha-
marosan jártasságot szerez a településrészen
és megismeri a helyieket.  A lakosság azzal
tudja segíteni  munkáját, ha a kézbesítés fel-
tételeit biztosítja, például az utcanév és a ház-
számtáblát kiteszi a kerítésre vagy a házra, és
a kapunál működik a csengő.
A postavezető hangsúlyozta: fokozottan fi-

gyelik a kézbesítőjárást, és az ügyfelek visszajelzéseit Ha bárkinek
gondja van, jelezheti a kézbesítőnek, vagy a szerencsi postán szemé-
lyesen is. Továbbra is az a cél, hogy a küldeményeket a tárgynapon,
zökkenőmentesen kézbesítse a postás az ügyfeleknek. 

új kézbeSítő ViSzi a leVeleket
az ondi települéSréSzen

tisztelt olvasóink, kedves nézőink!
a szerkesztőség munkatársai júliusban 

éves rendes szabadságukat töltik. 
a városi lap legközelebb 

augusztus 9-én jelenik meg. lapzárta augusztus 2-a.

a Szerencsi Városi televízió 
júliusban nem jelentkezik új műsorokkal.



A lestyán a zellerhez ha-
sonló illatú és ízű fűszer-
növény, melynek levelét,
magját és gyökerét is fel-

használhatjuk. A közép-
korban nagyon elterjedt fű-

szernövény volt. Az erdélyi
konyhának ma is elengedhetetlen

fűszere. Leveleit frissen vagy szárított formában
használhatjuk fel ételeink ízesítésére: levesekbe,
húsételekbe, mártásokba és salátákba kerül leg-
többször. Amíg a növény föld feletti részét éte-
lek fűszerezésére használják, a földben megbú-
jó gyökérzetét gyógynövényként tartják szá-
mon. A lestyánlevelek nyár elejétől ősz végéig
gyűjthetők, a gyökereket viszont csak ősszel ér-

demes felszedni. Vízhajtó teakeverékek elma-
radhatatlan komponense. A lestyánból készült
főzet a vesekő, illetve a vesehomok kialakulá-
sának megelőzésére is alkalmas. Mivel a les-
tyántea fokozza a veseműködést, fogyasztása
nem ajánlott terhesség, elégtelen veseműködés
esetén. A népi gyógyászat vízhajtó hatásán kí-

vül étvágyjavító és görcsoldó szerként is jegyzi.
Gyomorégést is enyhíti. Főzete kiváló méregte-
lenítő abban az esetben is, ha túl sok alkohol
került a szervezetbe. Az intenzív ízű meghámo-
zott lestyán gyökeret is beletehetjük a levesek-
be, de salátákba is reszelhetjük.

Vitelki László, Gyógynövénybolt

Legutóbbi játékunk megfejtése: A máriatövist a nyári hónapokban célszerű gyűjteni. A

beküldők közül Gálházi Gézáné, 3900 Szerencs, Bakó u. 7. szám alatti olvasónk a Szerencsi

Gyógynövénybolt (Rákóczi út 108.) ajándékcsomagját nyerte. A nyereményről szóló utalvány

átvehető a szerkesztőségünkben. Új kérdésünk: Mire használjuk a lestyán föld feletti ré-

szét? Megfejtéseiket augusztus 2-ig postázzák címünkre (3900 Szerencs, Rákóczi út 94.) vagy

adják le a Fürdő és Wellnessház recepcióján. A borítékra írják rá: Egészségünkért.
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a hét gyógynÖVénye: a leStyán

A sárgadinnye számos vitamint és ásványi anyagot tartalmaz, gyógynövényként is ismert.
Finom, édes ízével nyaranta meghatározója étrendünknek. Ehetjük lehűtve, felkockázva,
gyümölcssalátaként, vagy készíthetünk belőle hűsítő italt. Fogyasszunk is minél többet be-
lőle, hiszen amellett, hogy frissít, oltja a szomjat és persze finom is, rengeteg haszna is van.
Termesztése azokon a vidékeken ajánlott, ahol hosszú és meleg a nyár, így elegendő ideje
van a termésnek a beéréshez, s cukortartalmát is befolyásolja az éghajlati hőmérséklet.
Több fajtáját ismerjük: héja lehet sima, rücskös, hálós, vagy barázdált, húsa narancsszínű
vagy zöldes árnyalatú. A különféle fajtáknak rendszerint különbözik színük is, sőt tápanyag-
tartalmuk is. Vitaminbomba és természetes gyógyszer: az egyik legjobb A- és C-vitamin vi-
taminforrás ez a zöldségféle, s a B-vitaminokat nagyon jó összetételben és nagy mennyi-
ségben tartalmazza: gazdag B6- és B3 vitaminban. Káliumot, és rostot is tartalmaz. Karotin
tartalma miatt a sárgadinnye a lázas és gyulladásos betegségek gyógyszere is. Jótékonyan
hat még a vékony- és vastagbélgyulladásra, felélénkíti a veseműködést, illetve a köszvény
és reuma ellenszerét is rejti. Azoknak is ajánlják fogyasztását, akik menstruáció előtt fájdal-
mas időszakokat élnek át. Szintén béta-karotin tartalmának köszönhetően a hasi rész bár-
mely gyulladásos megbetegedésének gyógyításában, illetve vékony és vastagbélgyulladás
esetén is eredményesen alkalmazható. Az A-vitamin és a béta-karotin nagyon előnyös a
szem egészségéhez. A szem időskori megbetegedésének ellenszere az A-vitaminban gazdag
táplálkozás, amit nagyrészt lefedhetünk a sárgadinnye fogyasztásával. A sárgadinnye ideális

segítségünk lehet a nyári
fogyókúrában is. Rostjai-
val élénkíti az emésztést,
vitaminjainak és ásványi
anyagainak köszönhető-
en pedig megoldja a
szervezet egészséges
táplálását. A benne lévő
folyadék pedig teltség
érzést okoz, így ritkáb-
ban érezzük magunkat
éhesnek, helyette inkább
aktívnak és energikusnak
érezzük magunkat.

VitamindúS cSemege
a Sárgadinnye Rovatunkban a cukkinis-paradicsomos tész-

ta elkészítési módját mutatjuk meg olvasó-
inknak.

Hozzávalók: 40 dkg cukkini, 40 dkg paradicsom, 15
dkg tészta (ízlés szerint), 3 gerezd fokhagyma, 2 dl tejföl,
só, őrölt bors, csipet cukor, friss bazsalikom, 2 ek olaj.
Elkészítés: A tejfölt felhasználás előtt 1-2 órával öntsük
bele egy szűrűbe, és alaposan csepegtessük le. A cuk-
kinit és a paradicsomot ízlés szerint daraboljuk fel. A
fokhagymát és a friss bazsalikomleveleket vágjuk fel
apróra. A tésztát főzzük ki enyhén sós vízben, majd
szűrjük, és csepegtessük le. Egy wokba (v. serpenyőbe)
hevítsük fel az olajat, majd adjuk hozzá az apróra vá-
gott fokhagymát és pirítsuk pár pillanatig. Ezután adjuk
hozzá a felkockázott cukkinit, majd ízlés szerint sózzuk,
borsozzuk, és szórjuk meg az apróra vágott bazsali-
kommal. Néha megkeverve pároljuk néhány percig. Ez-
után adjuk hozzá a paradicsomot, szórjuk meg egy csi-
pet cukorral, és óvatosan keverjük össze. Szintén párol-
juk pár percig, de vigyázzunk, nehogy a paradicsom túl-
puhuljon, és szétessen. Amikor a cukkini és a paradi-
csom roppanósra párolódott, akkor óvatosan keverjük
hozzá a lecsepegtetett tejfölt. Ezután öntsük rá a lecse-
pegtetett tésztát, majd szintén óvatosan keverjük, me-
legítsük össze a zöldségekkel. Tálalás előtt szedjük a tá-
nyérra az elkészült cukkinis-paradicsomos tésztát, majd
bazsalikommal díszítve kínáljuk. Jó étvágyat!

receptklub:
ezt főzd meg!

A sárgadinnye a tökfélék családjába tartozó faj. Ázsiai eredetű gyümölcs
(termesztési technológiáját illetően zöldség). Már 4000 évvel ezelőtt is
termesztették Perzsiában és Afrikában.



A Szerencsi Testvérvárosi Egyesület 28 fővel június elején a német gei-
senheimi testvérvárosunkba látogatott. Az utazás során először Passaut
tekintettük meg, amelyet a három folyó - a Duna, az Ilz és az Inn - váro-
sának is neveznek és itt megkoszorúztuk Gizella királyné sírját. Utunkat
tovább folytattuk Geisenheimbe. A városházán Christian Assmann pol-
gármester és az egyesület elnöke, Marina Klein fogadta csoportunkat. A
köszöntőn elhangzott, hogy milyen fontos a két város közötti kapcsolat
ápolása, a barátságok mélyítése. A finom vacsorát Rüdesheimben fo-
gyasztottuk el és másnap Limburg városát néztük meg. Csodálatos volt
az óváros, valamint az Európában egyedülálló héttornyú dóm. Este jó
hangulatú grillpartin vettünk részt. A következő nap délelőttjét Hessen
tartomány fővárosában, Wiesbadenben a Henkel pezsgőpincészetben
töltöttük. Ebéd után sétáltunk a Wilhelmstrassen, majd este a búcsúva-
csorán vendéglátóinknak magyaros jellegű ajándékokkal kedveskedtünk.
A köszönőbeszédek után meghívtuk a geisenheimi egyesület tagjait
2020-ban Szerencsre. Itt tervezzük megünnepelni a két város 25 éves
kapcsolatát. Az utolsó napon Geisenheim látnivalóit néztük meg, többek
között egy 700 éves hársfát, majd a Rajna partján piknikeztünk. Reggel
hosszas búcsúzkodás után csapatunk elindult Magyarországra. Nagyszerű
és vidám napokat töltöttünk együtt, várjuk a következő találkozást né-
met barátainkkal. Szerencsi Testvérvárosi Egyesület vezetősége

Szerencs Város Önkormányzata - a sok éves hagyományt folytatva - kö-
zös ünneplésre hívta az önkormányzati, illetve egyházi fenntartásban
működő nevelési-oktatási intézményekben dolgozó, és a már nyugdíjas
éveiket töltő pedagógusokat. Az eseményen Nyiri Tibor polgármester
köszöntötte a megjelenteket. Kiemelte, a pedagógus társadalom minden
tiszteletet és elismerést megérdemel, hiszen nem könnyű feladat az er-
kölcsi és társadalmi normákat átadni a jövő nemzedékének és emellett
a felgyorsult, digitális világ kihívásainak is megfelelni. A beszédet köve-
tően az önkormányzat elismerő oklevelét kapták azok a nyugdíjas pe-

dagógusok, akik diplomájuk megszerzésének jubileumát ünneplik ebben
az évben. Gyémánt diplomát vehet át idén Antal Béláné, aki 60 évvel ez-
előtt szerezte meg tanári diplomáját. Az Emberi Erőforrások minisztere
Pedagógus Szolgálati Emlékérmet adományozott azoknak a nyugállo-
mányba vonuló pedagógusoknak, akik legalább 25 évet töltöttek a pá-
lyán és kiemelkedő munkát végeztek. Az elismerést Bakti Péterné, Bene
Sándorné, Lukács Sándorné, valamint Osztás György érdemelte ki az
idén. A pedagógusok ünnepén óvodások, iskolások adtak alkalomhoz
illő műsort a Rákóczi-vár színháztermében. V. E. A.
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tiSztelet a pedagóguSoknak

A rozsnyói nyugdíjas klub tagjai látogattak Szerencsre június 13-án. A
szerencsi és a szlovákiai testvérvárosunk idős klubjai hosszú idő óta jó
kapcsolatot ápolnak, kölcsönösek a látogatások. A Rákóczi-vár színház-
termében megtartott eseményt Kádas Istvánné, a szerencsi Városi Nyug-
díjas Klub elnöke nyitotta meg, majd bemutatkozott a rozsnyói klub új
elnöke is, aki egy-egy rozsnyói albumot ajándékozott Szerencsnek és a
város vezetőinek. A rendezvényen Nyiri Tibor polgármester is köszön-
tötte a vendégeket. Elhangzott, hogy a szerencsi nyugdíjasok is szívesen
vesznek részt a rozsnyói programokon. – Öröm látni azt, hogy a két klub
tagjai barátkoznak, találkoznak, régi ismerősként üdvözlik egymást. Ez
a városnak is fontos. Hiszen egy város attól város, hogy vannak benne
közösségek, ahol az emberek találkoznak egymással beszélgetnek, kap-
csolatokat alakítanak ki. Ez a mai alkalom is ezt erősíti – mondta a pol-
gármester. Az esemény vacsorával zárult.

rozSnyói nyugdíjaSok
látogattak SzerencSre

geiSenheimben jártunk



INGATLANINGATLAN
Szerencs, Rákóczi út 135. alatti társasház
1. emeletén 148 m2-es 3 és fél szobás össz-
komfortos lakás bútorozottan, plusz 4655
m2 telek (2 garázs, gyümölcsös, fúrt kút)
áron alul eladó. Érd.: 0620/599-4266. (11)
Szerencsen a Kárpát utcában gáz-köz-
ponti fűtéses családi házamat eladnám
vagy elcserélném társasházra vagy beke-

csi házra. Érd.: 0620/271-8758. (11)
Bekecsen, Kossuth út 11. sz. alatti családi
ház eladó! Irányár: 4.800.000 Ft. Érd.:
06(70)943-6321; 06(70)610-2567. (11,12)
Szerencsen vagy a közelben keresek
használaton kívüli garázst. Autó tárolásá-
ra kibérelném hosszú távra. Udvari vagy
garázssori is érdekel. Érd.: 06(20)445-
5654. (11)

VEGYESVEGYES
Szerencsen, méhészetben használt „Hu-
nor” típusú kaptárok, pergető, német füs-
tölő és egyéb tartozékok eladók. Érd.:
06(47)363-530. (11,12)
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Új kerti bútorok díszítik a Szerencsi Idősek Otthona pihenő területét. 
A fából készült elemek anyagi hátterét Egeli Zsolt alpolgármester, Korondi
Klára, Kiss Attila, Sütő Szilveszter önkormányzati képviselők felajánlása,
továbbá a Kiss Attila Alapítvány biztosította. Az átadó ünnepen Koncz
Ferenc országgyűlési képviselő köszöntötte az otthonlakókat, majd meg-
jegyezte: további, árnyat adó bútorok készülnek a közeljövőben és fel-
újításra kerülnek a régiek is. SfL

kerti bútorokat
kaptak az időSek

Szúnyogirtást végeztek a múlt héten Szerencsen is. A nagy számban meg-
jelenő szúnyogok gátolják a munkavégzést, a pihenést, a szabadban való
tartózkodást, de akadályozzák a nyugodt alvást is.
A szúnyogok elleni védekezésről jogszabály rendelkezik. A szúnyogok el-
leni készítmények az emberre és a háziállatokra semmilyen veszélyt nem
jelentenek. A katasztrófavédelem honlapján, a szúnyoggyérítés menü-
pont alatt nyomon követhető, hogy melyik napon melyik településen vé-
dekeznek a vérszívók ellen, vala-
mint térképes ábrázoláson is lát-
ható a kezelt terület nagysága és
az aktuális heti terv. A szakem-
berek folyamatosan mérik a szú-
nyogok egyedszámát, és ha
szükséges, a következő hetekben
elrendelik a szúnyoggyérítést ott,
ahol a helyzet ezt indokolja.

SzúnyoggyérítéS
SzerencSen iS

LakosságiLakossági

apróhirdetés
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A szezon elején megfogalmazott cél nem más
volt, mint az, hogy az NB II-es és az NB III as csa-
patunk dobogós helyen végezzen, a megyei csa-
patnak pedig a tisztes helytállást tűztük ki célul.
Ezeket az elvárásokat sikerült megvalósítani, hi-
szen mind az NB II-es, mind az NB III as csapa-
tunk az előkelő második helyen tudott végezni
a csapatbajnokságban, a megyei csapatunk pe-
dig nyolcadik helyezett lett.
Az NB II-es csapat egyik legmeghatározóbb
egyénisége – mint csapatkapitány és edző – Le-
hoczki Gábor volt, aki jövőre is a szakosztályun-
kat fogja erősíteni, ugyanúgy, mint Korály Tibor,
aki kitartó munkájának köszönhetően folyama-
tosan képes a fejlődésre. Az NB II-es csapat két
másik játékosa, Stadler Tamás és Macsuga József
a jövő szezonban Miskolcon játszanak majd.
Az NB III-as csapat tagjai közül Li Hongyang ed-
zőként is tevékenykedett, a következő idényben
viszont nem fog folyamatosan játszani, csupán
csapatsegítőként szerepel. Ugyanígy Török Gábor
is, aki szintén a csapatot fogja segíteni, de nem
fog minden meccsen játszani. Az NB III-as csapat
tagja volt Zeller Gábor is, aki nagyon sokat fejlő-
dött ebben az évben. A csapat legfiatalabb játé-
kosa Köllő Ábel a kitartó és szorgalmas munká-
jának köszönhetően nagyon sokat fejlődött tech-
nikai és mentális téren is, amiért köszönet illeti a
két edzőjét, Lehoczki Gábort és Li Hongyangot. 
A megyei csapatunk tagjai voltak: Balogh Sán-
dor, Csorba István, Deli István, Filácz Attila, Ko-
rály Csaba, Lapis Zoltán és Sárossy Balázs. Mind-

egyikükről elmondható, hogy a bajnokság során
egyre jobb formát mutattak, és folyamatos a fej-
lődésük. A csapat tagjai közül Filácz Attila igazolt
el, így jövőre már nem a szerencsi szakosztály-
ban fog játszani
Fontos kiemelni, hogy az utánpótlás-nevelésben
szeretnénk előbbre lépni, ez fogja a következő
éveket meghatározni. A célunk az, hogy minden
osztályban szerepeljenek gyerekek. Így az NB II-
es csapatban Köllő Ábel fog szerepet kapni, az
NB III-as csapatban Sárossy Balázs, a megyei
csapatban pedig Konter Levente és Nagy Bence
fog játszani. Ennek megfelelően a legfőbb célki-
tűzésünk a fejlődés lehetősége. 
A fiataljaink számára szervezünk egy edzőtábort,

valamint egész nyáron folytatódnak az edzések
és a versenyeztetések. Törekszünk arra, hogy az
edzések egyénre szabottan fizikai, technikai és
mentális részekből álljanak, és nem utolsó sor-
ban célunk a csapatépítés, a jó hangulat is. 
Szeretném megköszönni a szurkolóinknak az éves
buzdítást, amely mindig különleges erőt ad a csa-
patainknak, illetve köszönetet mondok a szeren-
csi önkormányzatnak, hogy nem kevés anyagi
hozzájárulással segíti az asztalitenisz-szakosztály
működését és fennmaradását. Köszönöm az
egyéni támogatásokat is, amelyek elősegítik a
csapatunk fejlődését, és nagyobb mozgásteret
biztosítanak egyéni versenyeztetés terén.

Köllő András szakosztályvezető

Véget ért a 2018/2019-es labdarúgó szezon. A Szerencsi Városi Sportegye-
sület felnőtt focistáinak a megyei első osztályban kellett helytállniuk. A
szerencsi csapat a tabella 14. helyén végzett így a következő idényt a me-
gyei másodosztályban folytatja. Tóth István vezetőedző értékelte az idei
évet. – 2015-ben kerültünk fel a megyei másodosztályból, sajnos az idei
volt a legrosszabb szereplésünk. Nagyon megerősödött a megyei elsőosz-

tály. Gondolok itt Mezőkövesd vagy Kazincbarcika csapatára, akik ugyan
a megyei elsőosztályban szerepelnek, de közben NB I-es játékosokkal is
rendelkeznek, így nagyon nehéz dolgunk volt – mondta Tóth István. 
Az edző hozzátette: sérülések is nehezítették a jó teljesítményt, ezért fiatal
játékosokkal kellett feltölteni a felnőtt keretet. Ezért is nagy hangsúlyt kell
fektetni az utánpótlás nevelésre. – Már 80-100 gyerek játszik a szakosztály
keretein belül. A Bozsik tornának köszönhetően az óvodás korosztálytól
kezdve egészen a felnőttekig lehetőséget kapnak a fiatalok a szereplésre.
Heti két edzést biztosítunk a gyerekeknek. Nagyon ügyesek, szemmel lát-
hatólag sokat fejlődtek, bennük van a jövő – mondta a tréner.

Az ifjú labdarúgókat köszöntötték
Szerencs Város Sportegyesületének U16-os és U14-es labdarúgócsapatai a
tabella harmadik helyén végeztek a 2018/2019-es szezonban. Ebből az alka-
lomból köszöntötte az ifjú focistákat és edzőiket Nyiri Tibor a Polgármesteri
Hivatalban. A városvezető megköszönte az egész éves kitartó munkát és az
eredményes szereplést, majd átnyújtotta az érmeket és kupákat a sporto-
lóknak. V. E. A.
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aSztaliteniSz

lezárult a futballSzezon

A szerencsi asztaliteniszezőinknek véget ért a 2018/2019-es szezon. A szakosztály három csapattal indult: egy NB II-es,
egy NB III-as, illetve egy megyei csapattal. Az NB II-es csapatunk csak felnőttekből állt, míg az NB III-as és a megyei csa-
patban teret adtunk az újonc korú játékosainknak is, akik a rutin- és tapasztalatszerzés céljából, valamint a fejlődésük
érdekében játszottak. 

A Szerencs VSE karate szakosztályának kilenc tagja a Shotokan Karate Stílusszövetség Bajnokságán
vett részt június 8-án.
Eredmények: Barnóczki Bálint I. hely
Kata, I. hely Kihon-Ippon Kumite;
Kiss Rebeka I. hely Kata, I. hely Ku-
mite; Kanalas Patrik II. hely Kumite;
Tamás Alexandra II. hely Kumite, III.
hely Kata; Bihari Lilla III. hely Kumi-
te; Kossuth Kornèl III. hely Kumite.
Szépen szerepelt Bihari Vilmos, Kiss
Balázs és Tiszavári Tamás is.
Adott tájékoztatást Varga Katalin
edző.

eredményeS karatéSok



VÍZSZINTES: 1. A beküldendő megfejtés első
része. 11. Molesztál. 12. Börtön (népiesen). 13. Hi-
deg azonos hangzású betűi! 14. Város Ukrajnában
(Lemberg). 16. Thayaparti osztrák város. 17. Arany
szélei! 19. Az alumínium vegyjele. 20. Félig ger-
jeszt! 21. Szándékozik. 23. Víznyerőhely. 24. Van
ilyen aláfestés is. 26. Aki …, az nyer. 27. Párt! 28.
Az ensteinum vegyjele. 29. Zadar páratlan számú
betűi! 30. Női név. 32. Papagájfaj. 33. Ügyirat. 34.
Város Olaszországban. 36. Fél zsák! 37. Te; latinul.
38. Agráreszköz. 39. Állj! 41. Kopoltyús vízi állat.
42. Indiai fizikus (Ch. V. 1888-1970). 44. Dél-Ame-
rika második legnagyobb folyója.
FÜGGŐLEGES: 1. A fősor második, befejező
része. 2. A lord felesége. 3. Elektrokardiogram rö-
vidítése. 4. Néma gól! 5. Japán légitársaság. 6. Bőr-
betegség féleség. 7. Budapesti Közlekedési Válla-
lat rövidítése. 8. Fóka fele! 9. Éca. 10. Goneril atyja.
15. Római 49-es. 18. Névelővel: felső végtagjai. 20.
Vasúti rendező pályaudvaron emelt lejtő. 21. An-
tonov gépeinek jelzése. 22. Verdi hős nője. 23.
Hetyke, pimasz. 25. Középen fest! 27. Tangens rö-
vidítése. 31. A nátrium vegyjele. 32. A moszkvai
várpalota. 33. Névelővel: egyiptomi monofizita ke-
resztyén. 35. Japán híradástechnikai márkanév. 36.

Igekötő. 37. Doktrína. 39. Zsineg páros számú betűi! 40. Színestévé-kódolási rendszer. 41. Hatvan fele! 43. Az ábécé kezdő betűi. 45. Órák közepe!

Előző rejtvényünk megfejtése: A nap tüze, látod, a fürge diákot, a hegyre kicsalta: a csúcsra kiállt. Megfejtőnk 1 db csokoládé csomagot
nyert: Magyar Csaba, 3900 Szerencs, Liszt Ferenc u 4. A fenti rejtvény megfejtését augusztus 2-ig postázzák címünkre (3900 Szerencs,
Rákóczi út 94.) vagy adják le a Fürdő és Wellnessház recepcióján. A keresztrejtvény helyes megfejtője 1 db csokoládé csomagot nyer. A nyeremény
átvehető a Szerencsi Művelődési Központ és Könyvtár gazdasági irodájában.

kos: iii. 21. – iV. 20.
Bár ez a hónap a munka terén megle-

hetősen hektikus periódus lesz, viszont a Kos
jegy szülöttei új kapcsolatokra tehetnek szert,
sőt, akár még egy potenciális partner is színre
léphet az életükben.

bika: iV. 21. – V. 20.
Júliusban a Bika elsősorban a kapcsola-
tok terén fog jeleskedni. Még azok is,

akik szingliként élnek érezni fogják a természet
"hívó szavát", új emberekkel akarnak megis-
merkedni…

ikrek: V. 21. – Vi. 21. 
A csillagok állása alapján ebben az idő-
szakban az Ikrek előtt remek lehetősé-

gek tárulkoznak fel az új kapcsolatok kialakítása
terén. Egy rendkívül érdekes személy bukkan fel
majd fel az életében, aki szó szerint elvarázsolja
önt. Azonnal megtalálja vele a közös hangot!

rák: Vi. 22. – Vii. 22.
Ez az időszak karrier szempontjából
stagnálást mutat ezért a Rák jegy szü-

lötteinek érdemesebb az élet egyéb területeire
fókuszálnia az energiáikat. Töltsön némi időt a
családtagjai körében is, hiszen ha magába néz,
akkor rádöbben, hogy kissé hanyagolta őket.

oroszlán: Vii. 23. – Viii. 23.
Az elmúlt időszak komoly volumenű

munkaterhelésének és a temérdek túlórának
köszönhetően jóval erősebbé, tapasztaltabbá
válik, valamint megtanulja, hogy hogyan kezelje
a stresszes helyzeteket.

Szűz: Viii. 24. – iX. 23. 
Az erkölcsi tudatosságuk hatására a
Szűz jegy szülöttei képesek lesznek op-

timálisan meghatározni az elsődleges prioritá-
sokat, a magánéletük és a karrierjük esetében
is. Ez felszabadító érzéssel tölti majd el Önt.

mérleg: iX. 24. – X. 23. 
Az egészségi állapota a hónap egészé-
ben kiváló lesz, és egyáltalán nem kell

semmitől sem tartania, beleértve a különféle
sérüléseket is. Júliusban a Mérleg jegyűek szem-
besülni fognak azzal, hogy el kell halasztani egy
időre az eltervezett vakációjukat. 

Skorpió: X. 23. – Xi. 22.
Meglehet, hogy a magánéletében ki-
sebb-nagyobb gondok adódnak, ame-

lyektől a munkájába temetkezve szabadulhat
meg. Ha túlságosan sok minden nyomasztja,
akkor érdemes sétálnia egyet a természetben,
így tökéletesen kitisztul majd az elméje.

nyilas: Xi. 23. – Xii. 21.
Júliusban egy Önhöz közelálló személy

rendkívül nehéz élethelyzetbe fog kerülni. Ekkor
ne csak magára gondoljon és arra, hogy mennyi
munkája van éppen, hanem azt is vegye figye-
lembe, hogy a barátjának szüksége van Önre. 

bak: Xii. 22. – i. 20.
Mostanság nincs jó hangulatban, de ez
ne vegye el a kedvét semmitől. Végez-

zen olyan tevékenységet, amitől jobban érzi
magát. Ne túlórázzon sokat és ne agyaljon fe-
lesleges dolgokon.

Vízöntő: i. 21. – ii.19.
A kreativitás szó nem mond túl sokat az
ön számára ezekben a napokban. Tény,

hogy voltak már jobb napjai is, de azért ne es-
sen kétségbe. Ne erőltesse túl magát, ha egy-
két napot kihagy az edzésben, attól még nem
fog visszaesni a teljesítménye.

halak: ii. 20. – iii. 20.
Ha úgy érzi, hogy nem működnek ön
körül megfelelően a dolgok, akkor ne

féljen megtenni a szükséges lépéseket még ak-
kor sem, ha ezáltal némi kockázat vállalására is
kényszerül. Később tudatosulni fog önben, hogy
jó döntést hozott.

horoszkóp (2019. június 28. – augusztus 9.)
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kereSztrejtVény



HIRDETÉS SZERENCSI hírekhírek 19



SZERENCSI hírekhírek HIRDETÉS


