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SZERENCSEN
JÁRT

BÖJTE CSABA
A ferences rendi szerzetes
harmadik alkalommal volt
városunkban és tartott
beszédet „Elfelejtett gyer-
mek Jézus” címmel a Rá-
kóczi-várban. Cikkünk a
10. oldalon olvasható.

KONFERENCIA
1956-RÓL

Szerencs Város Önkor-
mányzata az 1956-os em-
lékévhez kapcsolódva kon-
ferenciát rendezett a Rá-
kóczi-vár színháztermé-
ben, ahol egykori ’56-ok
emlékeztek az akkori ese-
ményekre. Cikkünk a 3. ol-
dalon olvasható.

Áldott húsvéti ünnepeket kívánok
Szerencs és Ond valamennyi

lakójának!

Koncz Ferenc
Szerencs polgármestere



RÓMAI KATOLIKUS TEMPLOM
Nagycsütörtök (április 13.) 18 óra Munkás Szent Jó-
zsef templom
Nagypéntek (április 14.) 18 óra Munkás Szent József
templom: A passió éneklése után a külső folyosón a
keresztút imádság elvégzése.
Nagyszombat (április 15.) 18 óra Munkás Szent József
templom, Tűzszentelő Szentmise, feltámadási körmenet.
Húsvétvasárnap (április 16.) 9:30 óra Munkás Szent
József templom Ünnepi Szentmise, 18 óra Kisboldog-
asszony templom
Húsvéthétfő (április 17.) 8 óra Ondi Magyarok Nagy-
asszonya templom, 9:30 óra Munkás Szent József
templom utána locsolkodás, 18 óra Kisboldogasszony
templom.

GÖRÖG KATOLIKUS TEMPLOM
Lázárszombat (április 8.) 17 óra Szent Liturgia, Húsvét
előtti gyónási lehetőség.
Virágvasárnap (április 9.) 10 óra Szent Liturgia, utána
barkaszentelés.
Nagyszerda (április 12.) 17 óra Húsvéti hangverseny
a templomunkban.
Nagycsütörtök (április 13.) A titkos vacsora emléke-
zete. 17 óra A kínszenvedési evangéliumok olvasása
Nagypéntek (április 14.) Jézus Krisztus kereszthalálá-
nak emlékezete. 8 óra Királyi imaórák. 17 óra Sírbaté-
teli vecsernye.
Nagyszombat (április 15.) A síri nyugalom napja.
Egyeztetéssel a Szent Sír egész nap látogatható! 17 óra
Alkonyati Istentisztelet Szent Bazil Liturgiájával.
Húsvétvasárnap (április 16.) Jézus Krisztus feltáma-
dása. 6 óra Feltámadási szertartás. 10 óra Ünnepi
Szent Liturgia – Pászkaszentelés.
Húsvéthétfő (április 17.) 10 óra Ünnepi Szent Liturgia
utána körmenet.
Húsvétkedd (április 18.) 10 óra Ünnepi Szent Liturgia
Tamás vasárnap (április 23.) 8 óra Ünnepi Szent Li-
turgia.

REFORMÁTUS TEMPLOM
Virágvasárnap (április 9). 10 óra Bőti Jázminka se-
gédlelkész vizsga istentisztelete a szerencsi templom-
ban.
Nagyhéten: hétfő, kedd, szerda szombat: 18 óra bűn-
bánati istentiszteletek a parókia imatermében.
Nagycsütörtök: 17 óra bűnbánati istentisztelet ondi
imaterem, 18 óra úrvacsorás istentisztelet a szerencsi
gyülekezeti házban.
Nagypéntek: 10 óra ünnepi istentisztelet, gyermekek
műsora a szerencsi templomban, 15 óra ünnepi isten-
tisztelet Ondon, 18 óra passió felolvasás a szerencsi
templomban.
Húsvétvasárnap: 10 óra úrvacsorás istentisztelet a
szerencsi templomban, 15 óra úrvacsorás istentisztelet
az ondi templomban.
Húsvéthétfő: 10 óra istentisztelet a szerencsi temp-
lomban, 15 óra istentisztelet az ondi templomban.

SZERENCSI hírekhírek KRÓNIKA2

SZERENCSI HÍREK • 2017. április 7. XXXII. évfolyam 6. szám • Szerkesztő: Méhi Borbála • Címlapfotó: Mészáros Sándor Gergő • Szerkesztőség címe (postacím): 3900 Szerencs, Kossuth tér 1. (Népház) •
Telefon: 47/561-180, ügyeleti telefon: 20/340-6089 • E-mail: szerencsihirek@szerencs.hu • Honlap: www.szerencsihirek.hu • Hirdetésfelvétel tel.: 20/254-1471 • Kiadja: Szerencsi Művelődési Központ és Könyvtár
3900 Szerencs, Huszárvár út 11. • Felelős kiadó: Csider Andor igazgató • Készült: a Miprodukt Kft. nyomdájában • Ingyenes kiadvány, megjelenik 3650 példányban. • A lapból értesüléseket átvenni, írásokat 
újraközölni kizárólag a szerkesztőség hozzájárulásával vagy a forrás megjelölésével lehet. • A lapban megjelent hirdetések tartalmáért a szerkesztőség nem vállal felelősséget.
• ISSN 1216-3066

A magyar országgyűlés 2015-ben március
27-ét II. Rákóczi Ferenc emléknapjává nyil-
vánította. Erdély és Magyarország fejedel-
méről, valamint a Rákóczi szabadságharc
vezéréről Szerencsen is megemlékeztek. 
Az eseményen Dr. Egeli Zsolt alpolgármes-
ter tartott rövid történelmi áttekintést és
kiemelte, hogy a mai ifjúság is példaként
tekinthet a vezérlő fejedelemre, akinek fon-

tosabb volt a hazája, mint a vagyoni gyara-
podása. Az alpolgármester beszédét köve-
tően Petró Marcell a Szerencsi Rákóczi Zsig-
mond Református Általános Iskola és Alap-
fokú Művészeti Iskola tanulója adta elő a
Magyar táncok című művet szaxofonon. Az
esemény zárásaként Szerencs intézménye-
inek képviselői koszorút helyeztek el II. Rá-
kóczi Ferenc mellszobránál. V. E. A.

II. RÁKÓCZI FERENCRE
EmLéKEZTEK

A Dél-Borsodi Képzőművészeti és Népművészeti Egyesület kiállítá-
sa nyílt meg Szerencsen március 24-én pénteken, a Rákóczi-vár
árkádos termében. A megnyitón Dr. Egeli Zsolt alpolgármester
(fotónkon) köszöntötte a megjelenteket, majd Korpás Zoltán sza-
valata után a Mezőnagymihályi Hagyományőrző Népdalkör mű-

sora szórakoztatta a közönséget. Az alkotásokat és az alkotókat
Konczné Tegzes Erika Mezőnagymihály alpolgármeste-

re mutatta be. A tárlatot két hétig tekinthették meg
az érdeklődők.

ÜNNEpI mISEREND A SZERENCSI 
éS ONDI TEmpLOmOKBAN

DéL-BORSOD KINCSEI



SZERENCSI hírekhírek 3AKTUÁLIS

Nyiri Tibor alpolgármester köszöntőjében el-
hangzott, hogy egy sikeresen elnyert pályázat
keretében szervezhették meg a konferenciát és
el fogják készíteni Ifj. Tatay Zoltán szobrát a sze-
rencsi Kossuth téren. A konferencia célja volt,
hogy autentikus források szólaljanak meg, akik
részt vettek az ’56-os eseményekben.
– Ezek az emberek ott voltak a harcokban, sza-
badságukat áldozták, vállalták a börtönt, a
száműzetést, a megaláztatást, de emellett hitet
adnak nekünk – mondta az alpolgármester, majd
hozzátette: minden ember életében lehetnek ne-
héz pillanatok. – Az ’56-osoknak azok voltak a
nehéz pillanatok, amikor a megaláztatást már
nem bírták tovább és egy nép kiáltott: elég volt!
Nekik egy belső parancs súgta, hogy menjenek
ki a barikádra és szálljanak szembe a világ leg-
nagyobb hadseregével – fogalmazott Nyiri Tibor.
Az eseményen jelen voltak az 1956-os szerencsi
szabadságharcosok: Jávorkai János, Márkus Ká-

roly és Nagy József.
Koncz Ferenc polgármes-

ter (fotónkon) arról
szólt, hogy az 1956 és
2016 közötti időszak
hatalmas változásokat
hozott. – ’56-ról az én

generációm egyáltalán
nem azt tanulta a történe-

lemkönyvekből, ami a valóság volt. Egyes erők
képesek voltak a múltat megváltoztatni. Az
1956-os események következménye, hogy több
mint kétszázezer ember elmenekült az ország-
ból. Mennyire hiányzik az a sok-sok ember szel-
lemi tőkében az országnak és a nemzetnek, va-
lamint az a sok gyermek, aki nem itt született
meg. Lehet, hogy a magyar nemzet létszámában

kicsi, de tetteiben nagy. Az egyik nagyon fontos
tettünk éppen az ’56-os forradalom és az utána
következő szabadságharc volt – hangsúlyozta a
városvezető.
Ezt követően Wittner
Mária politikus, ország-
gyűlési képviselő (fo-
tónkon), 1956-os sza-
badságharcos emléke-
zett az egykori esemé-
nyekre, hiszen ő ott volt a
Magyar Rádió ostrománál és
a Corvin közben is. Beszélt a budapesti történé-
sekről, börtönéveiről, és a korszak tanulságairól. 
– Veronában voltam előadáson a katolikus fia-
talok között. Nem tudtam, hogyan kezdjem el-
magyarázni a mi forradalmunkat az olaszoknak
– kezdte beszédét az országgyűlési képviselő. 
–Levettem a lyukas zászlót a kabátomról és azt
mondtam: ez a zászló így, ha megfordítom, ak-
kor az olasz trikolor, de ha visszafordítom, akkor
a magyar trikolor, aminek a lyuk a közepében az
’56-os forradalmat szimbolizálja. A lyukas zászló
körbement a termen, majd egy fiatalember azt
mondta nekem: ez a lyuk lehet Krisztus sebe, de
lehet golyó ütötte seb is. Az a kérdés, hogy mi-
kor gyógyul be a seb. Azt mondtam neki, ennél

szebben még senki nem fogalmazta ezt meg. Túl
sok társadalmi igazságtalanság rakódott ránk
1946-tól a rendszerváltásig, amelyektől meg kel-
lett szabadulnunk – emelte ki Wittner Mária.
Nem felejtjük el a siralomházat és azt, hogy a
forradalom leverése után mennyien mentek ki
csupán egy kis csomaggal és a hazájukkal a szí-
vükben. Nincs kínzóbb dolog a honvágynál, mert
haza csak egy van. Ezért a hazáért fogtunk fegy-
vert és ezért harcoltunk ’56-ban. Mi még va-
gyunk, mert a hit életben tart bennünket. Még
vannak ’56-nak olyan krónikásai, akiknek el kell
mondani az igazat a fiataloknak, mert ők viszik
tovább az életet, a lyukas zászlót és a szabad-
ságvágyat, amiért nagyon sok életet kioltottak
– mondta Wittner Mária.
A Szerencsen történt eseményekről és személyes
emlékekről számolt be Márkus Károly nemzetőr,
az 1956-os Szerencsi Járási Munkás-Paraszt Ta-
nács, a Nagyközségi Munkástanács tagja, Jávor-
kai János az 1956-os Szerencsi Nemzetőrség tag-
ja, és Nagy József 1956-os forradalmár és Tatay
Zoltán barátja, aki a forradalom leverése után
külföldre menekült és kilenc év után tért haza.
Az eseményen jelen voltak a város oktatási in-
tézményeinek tanulói is. Kovács Kristóf gimná-
ziumi diák Bereményi Géza-Cseh Tamás: Corvin
köziek című dalát adta elő. A konferencia a dél-
után folyamán kerekasztal-beszélgetéssel zárult.

M. B.

A programot az 1956-os forradalom és sza-
badságharc 60. évfordulójára létrehozott
Emlékbizottság támogatja.

Szerencs Város Önkormányzata és a Sze-
rencsi Művelődési Központ és Könyvtár
az 1956-os emlékévhez kapcsolódva
március 31-én konferenciát rendezett a
Rákóczi-vár színháztermében.

1956 KRÓNIKÁSAI
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–A tavaszi fáradtság
nem betegség, hanem a bi-

ológiai óra természetes átállása. A kimerültség
okai elsősorban a hormonváltozások. Télen a
kevés fény hatására több melatonin, azaz alvás-
hormon és kevés szerotonin, úgynevezett bol-
dogsághormon termelődik. Amikor a tél véget
ér, minden megváltozik a napsütés hatására. 
A melatonin termelési szintje leesik, a szeroto-
nin pedig elkezd termelődni. Idő kell a váltáshoz
és ez igénybe veszi a szervezet energiatartalé-
kait – mondja dr. Sütő Szilveszter, aki hozzátet-
te van, aki érzékenyebb a tavaszi fáradtságra és
eltérő lehet, hogy kinél milyen tünetekkel jelent-
kezik. A nyári óraátállítás is megviseli a szerve-
zetünket. 
– Van, aki jobban megérzi, van, aki kevésbé. Ez is
attól függ, hogy télen hogyan táplálkozott az il-
lető. A szervezet kimerült, mert a téli táplálkozás-
ra elsősorban a zsíros ételek jellemzőek, hiszen
ekkor kevés a friss zöldség. Nyáron pedig több
zöldségfélét és gyümölcsöt eszünk – tette hozzá. 
Dr. Sütő Szilveszter elmondta, hogy elsősorban
testmozgással lehet leküzdeni a kimerültséget.
–Futással, kerékpározással, úszással javíthatunk

rosszkedvünkön. Mindenkinek a tehetségéhez
és a lehetőségeihez mérten tudom javasolni a
sportot, de akár egy félóra séta is segíthet. Egy-
részt javítja a közérzetet, az energiaszintet, erő-
síti az immunrendszert, valamint a test adrena-
lin szintjét is fokozza, és elősegíti a szerotonin
boldogsághormon termelését. A sport hatására
fittebbnek érezzük magunkat. 
A levertségen segíthet a reggeli zuhanyozás is.
A reggeli váltózuhany segítségével egész nap
frissnek érezhetjük magunkat. Ezt úgy javasolja
a szakember, hogy meleg vízzel kezdjünk, majd
a hideg vizet váltakoztatva engedjük, ami így
olyan lesz, mint egy szauna. Akinek lehetősége
van, menjen el szaunázni vagy úszni. Ezek szin-
tén megelőzik a tavaszi kimerültséget. 
Fontos, hogy a táplálkozásnak is nagy szerepe
van. Együnk minél több sárga, piros zöldséget:
mint a paradicsom, sütőtök, cékla, spenót, sár-
garépa, sóska, zöldhagyma, lilahagyma.
Természetesen lényeges a folyadékpótlás. – Na-
pi két liter folyadékot kell fogyasztani. A test
víztartalma 60 százalék és az élettani folyama-
tok szervezetünkben vizes közegben mennek
végbe. Ha kevés a folyadék, akkor semmi sem
működik úgy. Ilyenkor tavasszal fogyasszunk ás-
ványvizet, nyers gyümölcslevet, vagy pedig tar-
tósítószer mentes 100 százalékos gyümölcsle-
vet – hangsúlyozta dr. Sütő Szilveszter.
Ne felejtkezzünk el a vitaminok pótlásáról
gyógyszeresen is. C-vitaminból olyat válasz-
szunk, ami lassan ürül ki a szervezetből és ér-
demes multivitamint is szedni.
Minden kellemetlen tünet ellenére a tavaszi fá-
radtság nem betegség, hanem a szervezet re-
akciója, amikor átáll a téli üzemmódról tavaszi-
ra. Fontos tehát, hogy igyunk sok folyadékot,

fogyasszunk minél több gyümölcsöt, zöldséget,
és menjünk ki a szabadba sportolni. M. B.

A kellemes tavaszi időjárás ellenére előfordulhat, hogy bágyadtabbak, aluszékonyabbak vagyunk. Jel-
lemző a fejfájás, a szédülés az ingerlékenység, kedvtelenség és olyanok az ember végtagjai, mintha
ólomból lennének. Ez a tavaszi fáradtság, melynek különböző okai lehetnek. A Szerencsi Hírek dr. Sütő
Szilveszter főorvost (fotónkon) kérdezte meg.

Demeter Beáta
Nem éreztem maga-
mon a tavaszi fáradt-
ság jeleit, mert alapve-
tően egészségesen

élek. Nem dohányzom,
és nem iszom alkoholt sem.

Rengeteg zöldséget és gyümölcsöt fogyasz-
tok, valamint sokat mozgok.

Lázár Istvánné
Ilyenkor jobban odafi-
gyelek, hogy pótoljam
a vitaminokat. Többfé-
le gyümölcsöt eszem

és most már sokféle vi-
tamin kapható a gyógy-

szertárakban. Ha tehetem, kint vagyok a
kertben és a szabadban.

Vitelki László
Tél végére szerveze-
tünk vitamin tartalékai
csökkennek, ezért
nagy gondot kell fordí-

tanunk a vitaminok,
nyomelemek pótlására.

Természetes megoldás a homoktövis, amely
a szervezet számára valamennyi fontos táp-
anyagot tartalmazza. Hasznosak lehetnek a
zöld élelmiszerek is, például a búzafűből, zöl-
dárpából, algából készült táplálék-kiegészí-
tők. Fontos és böjti időszak lévén éppen ak-
tuális a szervezet méregtelenítése, ebben is
segítségünkre vannak a gyógynövények.
Csalán, bodza, máriatövis, gyermekláncfű és
medvehagyma teáját fogyaszthatjuk.

A TAVASZI FÁRADTSÁg NEm BETEgSég
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Kocsis Sándor
római katolikus

plébános
Jézus föltámad ha-
lottaiból!

„A követ a sírtól elhen-
gerítve találták. Amikor be-

léptek, nem látták az Úr Jézus tes-
tét.” (vö. Lk 24,1-11)
A követ a sírtól elhengerítve találták. Nem azért
volt így, hogy a föltámadt Jézus ki tudjon jönni a
sírból, hiszen később zárt ajtókon át jelenik meg
valóságos, szent, megdicsőült testében, hanem
azért, hogy én bemehessek oda, és igencsak el-
ámulhassak, mint Péter, és meglepődhessek,
mint az asszonyok a mindenható Isten művén.
Csak számomra létezik elhengeríthetetlen nehéz
kő, mely örökre elzárni látszik mindazt, amiben
reménykedtem. Isten számára nem létezik sírkő,
és nincs lehetetlen. Ő teremtő Isten, aki a nem-
létezésből hozta elő szeretetével a mindenséget.
Nagyobb tett a teremtés, melynek „eredményét”
látom, tapintom, érzem, mint a halott test örök
dicsőségre való föltámasztása. Nagy műveinek
csak eredményét láthatom, őt magát cselekvése
közben soha. Az egész teremtett világ egyetlen
nyitott húsvéti sír, benne a sírkövön hagyott lep-
lek nyoma, és a belé áradó világosság. A sejtek
és atomok világa csupa Húsvét hajnali nyitott sír,
mely megdöbbenést, megrendülést, örömteli fé-
lelmet kelt, megannyi elhengerített kő, mely be-
tekintést enged Isten hatalmának misztériumá-
ba.
Jézus nem áll elém mindjárt föltámadt testének
dicsőségében, hanem – mint a jegyes kedvesé-
nek – finom, gyöngéd jeleket ad: csak nekem, az
embernek szóló jeleket, hogy keressem őt a haj-
nali harmatban, míg a mit sem sejtő, halálra
szánt régi világ alszik. Jeleket ad, hogy lassan de-
rengeni kezdjen a hit világossága az értelmem-
ben, a halhatatlan reménység hajnalpírja a szí-
vemben. „A követ a sírtól elhengerítve találták.”
Azt a követ, mely életem delén elzárja reménye-
im útját, nem tudom elhengeríteni. Azt a követ,
mely lassan és feltartóztathatatlanul rácsúszik
életem horizontjára, nincs erőm elmozdítani. Las-
san élve leszek eltemetve? Tudhatom világos tu-
dással, hogy a halál vár rám, és annak előhírnö-
kei: a gyengülés, lehetőségeim beszűkülése, el-
hagyatottság és megoszthatatlan magány, s vé-
gül a biológiai széthullás. Ha azonban Jézussal
zárkózom életem sírjába, ha vele temetkezem el,
akkor életem földbe hulló magként elhal, de új
életre támad.
Neki növekednie kell, nekem kisebbednem. Így
még ebben az életben megtapasztalom föltáma-
dása erejét, Isten hatalmának csodáját. A kő,
mely már-már teljesen bezárt a halál kozmikus,
süket csöndjébe, most mintha fokozatosan el-

hengerülne. Újra látom a világot sírkamrámból,
de már nem a régit, hanem az új teremtést,
amelyben Jézus az én Istenem, minden a min-
denben. Eltemetkezni vele, hogy föltámadjak ve-
le: nem halálom pillanatában esedékes feladat,
hanem mindennapi teendőm. Rábízom a kő el-
hengerítését. Rá és angyalaira... A Húsvét hajnali
üres sír, az első beáradó napsugarakban felragyo-
gó leplek az igazi reménységet adó üzenet. A
Szent Szűz méhéből lépett így e világba, ahogy
most a földanya méhéből Isten dicsőségének vi-
lágába indult. Milyen hasonló a sírbarlang a bet-
lehemi barlanghoz! Ott is jelen vannak az angya-
lok, és nagy örömet hirdetnek nekünk: „Miért ke-
resitek az élőt a holtak között? Nincs itt, föltá-
madt.” Ezekkel a gondolatokkal kívánok minden
jóakaratú embernek áldott Húsvétot.

Csejoszki Szabolcs
görögkatolikus

parókus
Harmadnapon…
Szent Pál szavai szerint:

„Ha Krisztus nem támad
fel hiábavaló a mi igehirdeté-

sünk és a ti hitetek is!” /1 Kor 15,14/ Érdemes a
húsvéti ünneplés előtt feltenni a kérdést, mire is
emlékezünk, mit is ünneplünk valójában? Termé-
szetesen az együtt töltött néhány nap, a baráta-
inkkal való találkozás önmagában is ünnep, de az
Isten ettől nagyszerűbbet, különlegesebbet készít
számunkra. A keleti egyház szokása szerint a fel-
támadási szertartást húsvét vasárnap hajnalban
a sötét templomban,néhány gyertya fényénél
kezdjük a halott Krisztust ábrázoló síri lepel előtt.
Látszólag reménytelenséggel, szembesülve saját
halandóságunkkal de nem végérvényes pusztu-
lásunkkal a lobogó gyertyák kicsi, de egyértelmű
fényt árasztanak. Az ünnepelni vágyó emberiség-
nek végérvényesen megüzenve, hogy merjen fel-
egyenesedni, tudja felemelni a fejét a gonoszság
a fájdalom a halál ellenére is, mert az élet fényét
nem lehet kitörölni egyikünkből sem. Ezen öröm-
mel kezdjük énekelni: „Jertek merítsetek fényt a
soha le nem alkonyodó világosságból…” és égő
gyertyáinkkal körmenetre indulunk a hajnali de-
rengésbe. Az ember a Feltámadt Krisztusban
megmentőjére lel. Azért ünnepelhetünk húsvéti
örömmel, mert Krisztus halálával letiporta a halált
és örök életet ajándékozott mindnyájunknak.
Ezen a hajnalon az ünneplők a a harangok zúgása
mellett ezt a csodát kiáltják bele a hajnali félho-
mályba. Legyen hát reményünk küzdelmeinkben,
az aggódó szülők tudják a gyermekeiket az Isten-
re bízni, a munkában elfáradtak nyerjenek hitet
tevékenységük fontosságáról, a kiúttalan találja
meg a megoldást, a gyászoló szilárd hittel bízza
a szeretett személyt a Feltámadás Istenére…
Mert Feltámadt Krisztus halottaiból!

Balázs Pál 
református 
lelkipásztor

Húsvétkor a feltámadt
Jézus Krisztus így kö-

szöntötte csüggedt és
szomorú tanítványait: Békes-

ség néktek! Mi a református istentiszteleteket
majdnem szó szerint ugyanezzel a köszöntéssel
szoktuk kezdeni: Kegyelem néktek és békesség…
Hadd szóljon most is így a köszöntés Húsvét ün-
nepén az Olvasónak: Békesség néktek! Paul De-
laroche francia festőművész az egyik alkotásán
ábrázolja azt a mozzanatot, amikor a tanítványok
hazatérnek a Golgotáról. Boltíves kapun keresztül
mennek a tanítványok jeruzsálemi lakhelyükre.
Elől megy Mária, akit támogat a szeretett tanít-
vány, János. Teljesen reszketnek a megrendüléstől.
Utánuk szintén a fájdalomtól megtörve halad a
kicsiny sereg többi tagja. Legutoljára megy Péter.
Fehér haját megtépázta a szél, arca könnyes. Az
egész ember maga a megtestesült bánat. A kis
társaságot a festményen mély árnyékba borítja
az alkonyat és a gyász. Ez a kép a maga némasá-
gával beszédesen mutatja be mi lett volna a fel-
támadás nélkül. Örökös gyász, éjszaka, állandó
nagypéntek. János talán együtt maradt volna Má-
riával, ahogy a Mester meghagyta, mint jó fiú
gondoskodott volna anyjáról. Péter Jakabbal és
Jánossal talán visszamentek volna végleg a Ge-
nezáret tavára, folytatták volna halászmestersé-
güket. Mária és Magdaléna kijártak volna hűsé-
gesen a temetőkertbe Jézus sírjához. Az idő gyó-
gyította volna a sebeket, szoktuk mi is mondani.
De legyen áldott Isten, aki eloszlatta nagypéntek
gyászát és elhozta Húsvét hajnalát, a feltáma-
dást. Csodálatos változás állt elő a tanítványok
lelkében és csodálatos változás az egész világon.
Kétségbeesett emberek egy pillanat alatt meg-
újultak. Mária Magdaléna híradása után Péter és
János futottak a temetőbe, majd a társaikhoz az
örömhírrel, az emmausi tanítványok ismét útra
keltek, hogy megmondhassák társaiknak a jó
hírt. Tizenkét egyszerű ember a lemondásnak,
tűrésnek, alázatosságnak és szenvedésnek fegy-
verével világhódításra indult. Nem féltek, mert
Jézus feltámadásával megmutatta, hogy ez után
az élet után jön egy másik, egy boldog örök élet.
Nyomukban pedig napról-napra nőtt az Anya-
szentegyház. Ugyanis a békesség-köszöntés után
Jézus a tanítványokat békekövetekké is tette:
„Ahogyan engem elküldött az Atya, én is elkül-
delek titeket…” Nem is igazi az a békesség, ami
belefér egy szívbe és nem csordul túl rajta. Ezt a
minden bút, bánatot, szomorúságot, gyászt, fé-
lelmet elsöprő változást és megújulást, amely
megtapasztalható volt a feltámadás szemtanúin
kívánom mindenki számára! Légy békekövetté!
Legyen áldott ünneplésünk!

HÚSVéTI gONDOLATOK
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– Az előző évekhez képest, idén év elején
sokkal több tragikus baleset történt, mi le-
het ennek a főbb oka?
– A tavalyi év végén elindult egy kedvezőtlen
tendencia, amikor decemberben a halálos köz-
lekedési balesetek száma emelkedni kezdett. Ez
az irány folytatódott ezen az éven is januárban
és februárban. Tavaly 5,7 százalékos baleseti
szám csökkenés volt a megyében, viszont 25
százalékkal növekedett a halálos balesetek szá-
ma. Amikor az okokat vizsgáltuk, azt tapasztal-
tuk, hogy a gyorshajtás az, ami az elsődleges
baleseti okok között szerepel. Ezután jönnek a
kanyarodási szabályok, az elsőbbségi és előzési
szabályok be nem tartása. Sajnos a számok
drasztikusak, hiszen 2015-ben 28 halálos közle-
kedési balesetünk volt és 2016-ban ez 36-ra
emelkedett, ami magas szám. Idén már 7 halálos
közlekedési balesetnél tartunk, ezek főként a
gyalogos elütések. A rossz látási viszonyok kö-
zött, lakott területen kívül a járókelők kivilágí-
tatlanul, fényvisszaverő mellény nélkül mennek
főútvonalakon, és a mellékútvonalakon. A gép-
járművezetők a sötétben későn észlelik a gyalo-
gost és ennek mindig tragédia a vége. Most ta-
vasszal oda kell figyelni az autó állapotára, leel-
lenőrizni a gumikat és a fékeket is, hiszen más
úton kell autózni, mint a téli időjárási viszonyok
között. Tulajdonképpen egy tavaszi átállást kell
megtenni a gépjárművezetőknek önmagukkal
szemben is.
– A korábbi évekhez képest több-e az itta-
san vezetők száma?
– A rendőrök komoly erőfeszítéseket tesznek
annak érdekében, hogy az ittas vezetők számát
csökkentsék. 2016-ban közel 1100 ittas vezetőt
szűrtünk ki a közúti forgalomban, így ezáltal ők
nem okoztak közlekedési balesetet. Míg a ko-
rábbi években ez a szám elérte a 830-at. Tehát
az látszik, hogy aktív rendőri jelenléttel tudjuk
csökkenteni és szűrni azon járművezetők szá-
mát, akik a szabályokat nem tartják be. Sokszor

sajnos ittasan és bódult állapotban ülnek a jár-
mű volánjai mögé az emberek. Mi azt szeret-
nénk elérni, hogy tudatosan közlekedjenek a
gépjárművezetők, ha alkoholt fogyasztottak,
már ne üljenek az autóba, hiszen az lesz a kö-
vetkezménye, hogy baleset történik. Egziszten-
ciálisan, emberileg tehet tönkre családokat az
ittas vezetés. 
– A biztonsági öv és a biztonsági eszközök
használata hogyan befolyásolja a balesetek
során bekövetkező esetleges sérüléseket?
– Nem győzzük ismételni, hogy a biztonsági
rendszereket használni kell. A gyártók milliárdo-
kat költenek arra, hogy minél biztonságosabbá
tegyék a járműveket. Számtalan olyan közleke-
dési balesetünk volt, ahol az autó totálkárosra
tört, de a jármű vezetője és utasa könnyebb sé-
rülésekkel megúszta a balesetet, majdhogynem
sértetlenül szállt ki a kocsiból. A légzsák, a biz-
tonsági öv és a gyermek biztonsági rendszerek
használata mind ezt célozzák meg. Nyugat-Eu-
rópában 95 százalékos a biztonsági övet hasz-
nálók aránya. Magyarországon viszont nem
mondhatjuk el, hogy eléri a 90%-ot. A hátsó ülé-
sen kevésbé szokták bekapcsolni a biztonsági
öveket, de a célunk, hogy azért a 90%-os arányt
elérjük. Hozzá kell tenni, hogy nem a jármű ve-
zetője a felelős azért, ha valaki nem kapcsolja
be a biztonsági övet. Ezt tudatosítani kell min-
den járműben utazó személlyel. 
– Tavasz van és egyre több motorost látni
az utakon. Mire kell figyelni a közlekedés
során egy átlagos autóvezetőnek?
– Egyre jobban azt tapasztaljuk, hogy előkerül-
tek a kétkerekű járművek: a kerékpárok és a mo-
torkerékpárok is. Fontos az, ha kétkerekű gép-
jármű mellett halad el az autó, akkor a megfe-
lelő oldaltávolságot meg kell tartani, hiszen bi-
zonytalanabbul közlekednek az emberek két ke-
réken. Sajnos annak ellenére, hogy több ezer
mellényt, lámpát és fényvisszaverő karpántokat
osztottunk szét a megyében, az esti, éjszakai

órákban a korlátozott látási viszonyok között,
keveset használnak a kerékpárosok, gyalogosok.
Oda kell figyelni, mert a sötétben ezek nélkül saj-
nos tragédia lehet a vége. 
– A kerékpárosok szempontjából mit fon-
tos tudni a helyes közlekedésről?
– A legnagyobb probléma az elmúlt időszakban:
nagyon sok kerékpáros úgy gondolja, hogy ők
minden szabályt felrúgva közlekedhetnek köz-
útjainkon. Mindenekelőtt arra kell felhívni a fi-
gyelmet, hogy ahol kerékpárút vagy kerékpársáv
van, ott a kerékpárosnak azon kell közlekednie.
Amennyiben nincs, akkor az úttesten közleked-
hetnek, de lehetőleg, az úttest jobb széle felé
tartva. Ha többen közlekednek egy csoportban,
akkor egymás után kell, biciklizniük, nem egy-
más mellett, mert ez balesetveszélyes. Nem árt,
ha a kerékpárok fel vannak szerelve különféle
biztonsági berendezésekkel, lámpákkal. Látható-
sági mellény viselése lakott területen kívül ke-
rékpárosnak és gyalogosnak is kötelező. Lakott
területen belül nem kötelező, de ajánlott ott,
ahol gyengébb a közvilágítás, és nem a járdát
veszik igénybe a gyalogosan közlekedők. Azt is
tudni kell, hogy a kerékpárosok esetében a lát-
hatósági mellény nem váltja ki a kötelezően elő-
írt világító eszközöket, világító berendezéseket,
lámpákat. 
– Az elektromos kerékpárra miért nem kö-
telező a bukósisak?
– Gyakran látjuk és tapasztaljuk azt, hogy az el-
múlt időszakban számtalan olyan eszköz került
kereskedelmi forgalomba, ami nem felel meg a
kerékpár fogalmának. Ennek ellenére sok em-
ber vásárolta meg ezeket az eszközöket és köz-
lekednek velük. Az olyan eszköznek, aminek
nincs pedálja és gépi meghajtással közlekedik,
azt segéd-motorkerékpárnak vesszük. Kötelező
a sisak viselése a kerékpárosok esetében, ha 50
km/óránál nagyobb sebességgel közlekedik az
illető.

M. B.

Télen a csúszós utak megnehezítették a
közlekedést, de tavasszal is fontos fi-
gyelni az utakon, hiszen a gyorshajtás és
a szabálytalan előzés is okozhat balese-
tet. Az elmúlt időszakban megnöveke-

dett a halálos közlekedé-
si balesetek száma a

megyében. Pitkó
László r. alezredest
(fotónkon), a Bor-
sod-Abaúj-Zemp-

lén Megyei Rendőr-
főkapitányság Közle-

kedésrendészeti Osztályá -
nak vezetőjét kérdeztük a balesetek
megelőzésének fontosságáról.

TAVASSZAL IS FIgyELJÜNK A KÖZLEKEDéSRE!
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A több napos programsorozat ünnepélyes meg-
nyitóját március 20-án tartották. Az eseményen
Koncz Ferenc polgármester köszöntötte a ven-
dégeket, majd a művészeti képzésben résztvevő
tanulók adtak műsort a megjelenteknek.
– A konferencia célja, megismertetni az iskola

felépítését és megmutatni, hogy milyen módon
folyik a tanítás, milyen módszerekkel próbálják

meg a gyerekeket motivált-
tá és érdekeltté tenni a

tanulás iránt az itteni
pedagógusok. Ez egy
olyan szakmódszertani
tapasztalatcsere volt,

amely hosszú távon is
eredményes lehet – mond-

ta el érdeklődésünkre Ráczné Váradi Éva igaz-
gató (fotónkon), aki hozzátette, hogy mindegyik
országnak, iskolának a profiljából, az összetéte-
léből a társadalmi és gazdasági hátteréből adó-
dóan nagyon különbözőek a feltételei. – A gye-
rekekhez, a pedagógiához és a tanításhoz való
viszony is egészen más. Ezt próbáljuk feltérké-
pezni és a hasznos tudást átvenni – hangsúlyoz-

ta Ráczné Váradi Éva. A városunkba látogató pe-
dagógusok óralátogatásokon is részt vettek,
majd ezt követően osztották meg tapasztalatai -
kat. Az óramegbeszélések során kiderült, hogy
a horvát oktatási rendszer nagyon hasonló a
magyarhoz, viszont a svéd tanítási módszerek
nagyban eltérnek a hazaitól. A szakmai progra-
mok mellett a szabadidős tevékenységekre is le-
hetőség nyílt. A vendégek megismerkedhettek
Szerencs nevezetességeivel köztük a szerencsi
csokoládéval, melynek a gyártási folyamataiba
is bepillantást nyertek, valamint városnézésen
és pincelátogatáson is részt vettek. A külföldi

pedagógusok kellemes élményekkel tértek haza
és pozitív tapasztalatokat szereztek az itteni ta-
nulókról. – Úgy láttam, hogy a gyerekek tanára-
ikkal szemben tisztelettudóak és figyelmesek,
valamint felismerték, hogy a tanulás a következő
lépés ahhoz, hogy az életben érvényesülni tud-
janak – osztotta meg tapasztalatait Elvin Smajic
pedagógus, aki a svédországi Angelhomból ér-
kezett Szerencsre. A nemzetközi konferenciának
várhatóan lesz folytatása, melynek során elő-
ször a szerencsi pedagógusok, majd későbbiek-
ben diákok is ellátogathatnak a partnerintézmé-
nyekbe. V. E. A.

NEmZETKÖZI KONFERENCIA 
VÁROSUNKBAN

A víz világnapját március 22-én tartják. Ezen a napon felhívják a figyel-
met arra, hogy a Föld vízkészlete nem kifogyhatatlan. Fontos, hogy véd-
jük és óvjuk környezetünket. A környezettudatosság kialakítása már
gyermekkorban elkezdődik. Ennek megfelelően a Napsugár óvodában
játékos formában tanulták meg az ovisok, hogy hogyan vigyázzanak a
természeti értékeinkre. A Rákóczi Zsigmond Református Általános Isko-
lában a Víz világnapja alkalmából Földünk vizeivel kapcsolatos prezen-
tációkat készítettek a diákok. A legjobban sikerült pályamunkák készítői
jutalomban részesültek és részt vehetnek egy túrán a Tokaj-Bodrogzug

Tájvédelmi körzetben. A Bolyai János Katolikus Általános Iskolában el-
méleti tudásukat bővítették a tanulók. Többek között megtudták, hogy
a Föld 70%-át víz borítja de ebből csupán 1% az, ami emberi fogyasz-
tásra is alkalmas. Ezért különösen fontos, hogy megfelelően gazdálkod-
junk a vízkészletünkkel és ne pazaroljuk el az élet forrását. V. E. A.

VíZ VILÁgNApJA AZ OKTATÁSI INTéZméNyEKBEN

„Partnerséggel a versenyképes tudá -
sért” címmel rendeztek nemzetközi
szakmódszertani konferenciát március
19-23. között a Rákóczi Zsigmond Re-
formátus Általános Iskolában. A prog-
ram során 15 horvát és svéd pedagó-
gus érkezett Szerencsre, akik négy is-
kolát képviseltek. 
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Ebben a tanévben is megrendezésre került a
miskolci Kossuth Lajos Evangélikus Gimnázium-
ban a középiskolások grafikai, rajzi, képalkotói
versenye. A Bocskai István Katolikus Gimnázium
és Szakgimnázium néhány diákja az utóbbi 4
évben minden alkalommal első, második vagy
harmadik díjjal kitüntetett festményt, grafikát
alkotott. Ebben a tanévben, a márciusi megmé-
rettetésen Pelbárt Enikő 12. A osztályos tanu-

lónk „ Csendélet színes megoldással” kategóri-
ában megnyerte a megyei I. díjat, míg Perecsi
Enikő 12. A osztályos tanulónk „Figura enteri-
őrben, fejtanulmány ” kategóriában a megyei
III. helyezést érte el. Gratulálunk a két rendkívül
tehetséges és lelkes diákunknak, akik évek óta
gazdagítják iskolánk hírnevét kiemelkedő ered-
ményeikkel! 

Rolek Ildikó Ágnes, vizuális kultúra szaktanár

Ferenc pápa az Isten által teremtett világ gondozásáról szóló enciklikája szellemében dr. Ternyák Csaba egri érsek március 25-ét Gyümölcsoltó Bol-
dogasszony ünnepét, Egyházmegyei Teremtésvédelmi Napnak nyilvánította, melynek célja a szeméttel borított föld megtisztítása. Az önkéntes se-
gítségen alapuló eseményen részt vettek a Bocskai István Katolikus Gimnázium tanárai és tanulói, valamint a Bolyai János Katolikus Általános Iskola
diákjai és pedagógusai. A Bolyai iskola tanulói a szemét összegyűjtése mellett rózsakertet is kialakítottak az iskola udvarán.

TEHETSégES műVéSZEK
A BOCSKAIBAN

TEREmTéSVéDELmI NAp 
A KATOLIKUS ISKOLÁKBAN

Február 25-én, szombaton rendezték
meg az Abaúj-Hegyaljai kerület gö-
rög katolikus hittanversenyét Beke-
csen.

A megmérettetésen az egyházi iskolai
kategóriában 1. helyezést ért el a szeren-
csi Bolyai János Katolikus Általános Isko-
la három tanulója: Ducsai Réka, Homoki
Olivér és Tóth Ildikó. Március 18-án a hit-
tanverseny megyei fordulóján vettek
részt az iskola diákjai Miskolcon. Egyházi
iskola 5-6. évfolyamos kategóriában, 20
iskolás csapat közül az 1. helyezést érték
el. Az országos hittanversenyt Máriapó-
cson rendezték meg, ahol a negyedik he-
lyezést érték el a bolyais tanulók. Felké-
szítőjük Szabóné Bulátkó Mónika volt.

EgyHÁZmEgyEI
HITTANVERSENyEN

A BOLyAISOK



Az atya előadása előtt a csíkszeredai Role ze-
nekar lépett fel, akik hangulatos zenéjükkel kel-
lemes perceket teremtettek a színházteremben.
Ezt követően Koncz Ferenc polgármester kö-
szöntötte a megjelenteket. Külön üdvözölte
Böjte Csabát, aki már harmadik alkalommal
tisztelte meg jelenlétével a város lakóit. A pol-
gármester úgy fogalmazott, biztos benne, hogy
az az irányzat, amit Böjte Csaba a Kárpát-me-
dencében képvisel nemcsak nekünk, magyarok-
nak kedves, hanem a teljes európai közösség-
nek is. Koncz Ferenc szerint mindenképpen kö-
szönet illeti az atya munkásságát, hiszen Erdély-
ben az alapítványon keresztül nagyon sok árván
maradt magyar gyermeknek tudnak segíteni.
A városvezető beszéde után Böjte Csaba elmél-
kedése következett. Az atya elmondta, szeretné
meggyőzni a közönséget, csatlakozzanak ahhoz
a mozgalomhoz, amit ő és a dévai gyerekek kö-
zösen indítottak el. Ez a megmozdulás nem mást,
mint Szent László éve, ami a boldogsághoz ve-
zető tízparancsolatok útját követi, hiszen min-
denki boldog akar lenni. – Meg vagyok győződ-
ve: az Isten is azt akarja, hogy az ember jóked-
vűen, vidáman, szabadon éljen ezen a földön,
ezért adta nekünk Isten a tízparancsolatot. Az az
ember, aki jóban van a Jóistennel az biztosan bol-
dogabb, mint aki csak állandóan panaszkodik.
Aki tudja tisztelni édesapját és édesanyját, hihe-
tetlen nagy szabadságot kap. Az az ember, aki
nem lop, csal, vagy hazudik, annak a lelkiismerete
tiszta, és boldog emberként élhet - mondta Böjte
Csaba. A dévai gyerekekkel közösen úgy gondol-
ták, hogy minden hónapban egy-egy parancso-
latot követnek. – Ha a társadalomban sok a ve-

szekedés, sok a válás, sok az árván maradt gyer-
mek, akkor tenni kell valamit, mert minden egyes
árván maradt gyermek annak is betudható, hogy
a szülei nem vették komolyan a tízparancsolatot
– tette hozzá az atya.
Böjte Csaba azt tapasztalta az elmúlt 25 évben,
hogy az ember imádsággal, szeretettel, jó szó-
val jobbá tudja tenni a környezetét. – Nekünk
ez a dolgunk: egymásból előhozni a jót. Ott van
a szeretet himnusza minden egyes emberben.
Jézusnak is sikerült előhozni a jót Saulból. Te-
gyük fel a kérdést, vajon mi képesek vagyunk
másokból előcsalni a kedvességet, a jóságot, az
őszinteséget?
Az atya szerint meg kell próbálnunk a családtag-
jainkból, az ismerőseinkből előhozni a jóságot,
mert ezzel jobbá tehetjük a környezetünket. 
– Adná az Isten, hogy tényleg tudjuk megszen-
telni a környezetünket. Ne elvárjuk egymástól
azt, hogy ők egyik pillanatról a másikra szentek
legyenek, hanem magunknak kell imádságos
szeretettel, jósággal törekedni arra, hogy napról
napra jobb legyen, szebb legyen a férjem, felesé-
gem vagy a gyermekem – hangsúlyozta. Az atya
szerint figyelnünk kell arra is, ne mondjunk rosz-
szat másokról. – Egy magyar közmondás szerint
az a kutya, amelyiknek veszett hírét keltik, az a
kutya meg fog veszni. Első lépés lehet számunkra,
hogy másokról ne mondjunk rosszat – mondta.
Böjte Csaba az előadása végéhez közeledve egy
kérdéssel fordult a közönséghez mégpedig, aki
a nagyböjtben legalább megpróbálja véghezvin-
ni azt, amit tőle hallott ezen az előadáson, az áll-
jon fel. Nagy meglepetésre a teltházas közönség
minden tagja egyszerre állt fel a székből. Böjte

Csaba ezt követően közösen imádkozott a meg-
jelentekkel, és a Jóisten áldását és segítségét kér-
te, hogy mindenkinek sikerüljön jobbá tenni a vi-
lágot. Az előadást követően az Árkádos terem-
ben sokan vásároltak Böjte Csabáról írt könyve-
ket, árva gyerekek által készített ajándékokat,
amivel hozzájárultak a Dévai Szent Ferenc Ala-
pítvány működéséhez. N. I.

Böjte Csaba atya ferences rendi szerzetes, a Dévai Szent Ferenc Alapítvány ala-
pítója. Az általa létrehozott gyermekmentő szervezet célja az Erdélyben nehéz
körülmények között élő gyermekek felkarolása. Március 23-án immáron harma-
dik alkalommal járt a városunkban és tartott beszédet a Rákóczi-vár színház-
termében: „Elfelejtett gyermek Jézus” címmel.
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Szülei Mezőzomborról indultak a megélhetésük
után. Először csak Borsod megyében, majd to-
vább a Dunántúlra és végül a Pilisben leltek
végleges otthonra. Dr. Tóth Ibolya hetedik gyer-
mekként született Diósgyőrben, akkor amikor
testvérei már majdnem felnőttek voltak. A há-
ború után Bakonygyirótra kerültek, ahol a csa-
lád mezőgazdaságból próbált megélni.
– Boldog falusi gyermekkorom volt, és itt kezd-
tem az általános iskolát: 1.-4. osztály együtt ta-
nult. A nővérem közben férjhez ment és Soly-
máron kapott tanítói állást lakással együtt. A
családom megélhetését a földművelés nem biz-
tosította, (ötvenes évek beszolgáltatási rend-
szere) így kerültünk Solymárra, ahol befejeztem
az általános iskolát – mondja Dr. Tóth Ibolya,
aki középiskolába a híres Nagykőrösi Arany Já-
nos Gimnáziumba járt. 
– Éltem a kollégisták zárt, de jó életét. Érettségi
után egy évet a Budapesti Sportkórház Rende-
lőintézetében dolgoztam, mint orvos írnok. Itt
döntöttem el, hogy az egészségügyben folyta-
tom életem, mint orvos. Egyetemi előkészítő
után fel is vettek a Budapesti Orvosi Egyetem
Fogorvos Karára. Hosszú, küzdelmes, de nagyon
vidám és emlékezetes 5 év után 1967-ben meg-
kaptam a fogorvosi diplomámat és elindulhat-
tam az „életbe”. Természetesen csak a vidék
jöhetett számításba – meséli.
A Borsod megyei álláskeresések után 1968 ta-
vaszán Szerencsre került. – Ezen a nyáron Dr.
Zemlényi István és felesége Marika közreműkö-
désével megismerkedtem férjemmel Pallai Mik-
lóssal, egy tokaji evezés kapcsán. Azóta is, im-
már közel ötven éve együtt húzzuk az evezőt.
1970-ben megszülettek gyermekeink: Miklós és
Árpád. Nem volt könnyű időszak az életemben,
mert a férjem a Cukorgyárban három műszak-
ban dolgozott, mellette a Miskolci Nehézipari
Műszaki Egyetem Gépészmérnöki Karán tanult.
Én pedig ekkor szakvizsgáztam. 

A nehézségekkel együtt a gyermekeink felnőttek,
Miklós fiunk gépészmérnök lett, ma az autóipar-
ban dolgozik. Megnősült, három gyermeke szü-
letett: Miklós, Lola, Dani, akik Iszkaszentgyörgyön
élnek. Árpád fiunk a vendéglátásban találta meg
a helyét. Itt egy unokánk született Patrícia, aki
harmadik generációsként a Miskolci Egyetem gé-
pészhallgatója – folytatja Dr. Tóth Ibolya.
Egy év GYES után, mint a fog- és szájbetegségek
szakorvosa folytatta munkáját Dr. Tóth Ibolya.
Először közös rendelőben Holczer doktorral,
majd Szaniszló doktorral, aki nagyon jó kollégája
volt. – A város fejlődésével új, jól felszerelt, ön-
álló rendelőbe költöztünk, amit az ESZEI létre-
jöttével felváltott a végleges rendelőnk. A sze-
rencsi felnőtt körzet mellett elláttuk az iskolafo-
gászatot, valamint a hozzánk tartozó környező
községeket is. Ezeken kívül megörököltem Petri-
kovits doktortól a szerencsi MÁV rendelőt.
A sok szakmai munka mellett jutott ideje a tár-
sadalmi tevékenységekre. Hosszú ideig volt a Sze-
rencsi Vöröskereszt elnöke, és ebben az időszak-
ban rendezték a híres Vöröskeresztes bálokat is.
– Összekovácsolt egészségügyi csapat dolgozott
ekkor Szerencsen. A rendelőintézetben az EDDSZ
helyi szervezetét vezettem. Az érdekképviselet jól
együttműködött az Intézet vezetésével. Kirándu-
lásokat, rendezvényeket szerveztünk, amihez az
intézet igazgató főorvosa Dr. Bobkó Géza is min-
dig hozzájárult. A város kitüntetéssel ismerte el a
munkámat – tette hozzá a doktornő.
2000-től önálló vállalkozóként folytatta szak-
mai munkáját 2008-ig. Ezt követően Dr. Varga
Renátó vette át a praxisát. – Az azóta eltelt idő
alapján meggyőződésem, hogy jó kezekbe ad-
tam a betegek ellátását, nekem és a családom-

nak is ő a fogorvosa.
Dr. Tóth Ibolya nyugdíjas évei mozgalmasan tel-
nek. Férjével együtt a városi rendezvények gya-
kori résztvevői, és sok programot szerveznek
maguknak: baráti összejöveteleket, kirándulá-
sokat, biciklitúrákat az országban és Európá-
ban. Nyáron Balaton, télen síelés itthon és a
Magas-Tátrában, Ausztriában. Rendszeresen
járnak a Zempléni Fesztiválra, a Miskolci Ope-
rafesztiválra és színházba.
– Nyugdíjas éveim első feladata a családdal való
24 órás együttlét újratanulása volt. Ebben sokat
segítettek a közös programok, és a Miskolci Egye-
tem Szép Korúak Akadémiája, ahová három éven
keresztül jártunk, újraélve egyetemi éveinket.
Köszönöm Istennek a tartalmas életemet, csa-
ládomat, barátaimat és városomat.

NEgyVEN éV A gyÓgyíTÁSBAN
– 1968 tavaszán hazajöttem. Ezt legkifejezőbben unokatestvérem Gál Halász
Anna fogalmazta meg egy novelláskötetének ajánlásában számomra: „A leg-
kedvesebb unokahúgomnak, aki élete színteréül választotta gyökereink színhe-
lyét” – mondja Pallainé Dr. Tóth Ibolya, a Szerencsi Rendelőintézet nyugalmazott
fogszakorvos főorvosa, aki ötven éve kapott diplomát Budapesten.
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A B.-A.-Z. Megyei Kormányhivatal Szerencsi Járási Hivatal Foglal-
koztatási Osztályán nyilvántartott állásajánlatok alapján, Szerencsen
számviteli ügyintéző, villanyszerelő, szerkezetlakatos, lakatos, me-
zőgazdasági szárítóüzemi gépkezelő, informatikai berendezések
műszerésze, festék, vegyi áru eladó, áruterítő (B. kat jog), admi-
nisztrátor, portás, recepciós, víz-, gáz-, központi fűtés-, és klíma
szerelő, kőműves, pék, pultos munkakörben keresnek munkaválla-
lókat. Megyaszón ács, asztalos, lakatos, nehézgépkezelő, autósze-
relő, kamionvezető munkatársakat alkalmaznának. Miskolcon hí-
vásfogadó operátort (112 SOS) és telefonos ügyfélkapcsolati mun-
katársat keresnek. Tállyán szakácsot, Vasadon áruösszekészítő, tar-
goncavezetőt, Mezőzomboron élelmiszer eladót, Rakamazon sí-
kesztyű varrót alkalmaznának. Bekecsen tehergépkocsi vezetőt, ka-
mionsofőrt, szerkezetlakatost, karosszéria lakatost, autószerelőt,
mg.gépszerelőt, géplakatost,ács-állványozót, nehézgépkezelőt (kot-
rós, dózeros, gréder gépkez. jogosítvány és gyakorlat szükséges)
keresnek. Tel.: ( 47/361-909).

Szerencsi polgármesteri Hivatal
Szerencs, Rákóczi út 89., Tel: (47) 565-200, Fax: (47) 565-210, E-mail: hi-
vatal@szerencs.hu. A hivatal ügyfélfogadási ideje: hétfő 8–12 óráig,  szer-
da: 8–12 és 13–16 óráig, péntek 8–12 óráig.
Fogadóórák: Koncz Ferenc polgármester: időpont-egyeztetéssel.
Dr. Egeli Zsolt alpolgármester: minden hónap harmadik hétfőjén 14
órától, legközelebb április 24-én.
Nyiri Tibor alpolgármester: minden hónap harmadik csütörtökén 14
órától legközelebb április 27-én.
Dr. Barva Attila jegyző: minden páros hét szerdáján 8-12 óráig, legkö-
zelebb április 19-én és május 3-án.
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 ren-
delő: rendel: dr. Sütő Szilveszter háziorvos, városi főorvos. Cím: Szerencs,
Rákóczi út 51. Tel.: (47) 362-638 (asszisztens); (47) 560-016 (főorvos).
Rendelési idő: hétfő–szerda: 8–12 óráig; csütörtök: 12–16 óráig; péntek:
8–12 óráig. IV. számú háziorvosi rendelő: rendel: dr. Spak László házi-
orvos. Cím: Szerencs, Rákóczi út 51. Tel.: (47) 361-203. Rendelési idő: hét-
fő: 8–12 óráig; kedd: 12–16 óráig; szerda–péntek: 8–12 óráig. V. számú
háziorvosi rendelő: rendel: dr. Gál Tamás háziorvos. Cím: Szerencs, Rá-
kóczi út 75. Tel.: (47) 305-252. Rendelési idő: hétfő–kedd: 8–12 óráig;
szerda–péntek: 13–16 óráig.

Ügyeletes gyógyszertárak 
Április 3-9: Alba Gyógyszertár, április 10-16: Tesco Gyógyszertár, április
17-23: Centrum Gyógyszertár, április 24-30: Oroszlán Patika.

KÖZéRDEKű INFORmÁCIÓKÁLLÁSLEHETőSégEK

A Szerencsi Rendőrkapitányság felhívja az idős-
korú lakosok figyelmét az utóbbi időben őket
megcélzó nagy mértékben megnövekedett
trükkös csalásokra, bűncselekményekre! 
Egyre gyakrabban valamelyik közüzemi szolgál-
tató (TIGÁZ, ÉMÁSZ, Vízmű) nevében kopogtat-
nak be idegen személyek, és karbantartói mun-
kát színlelnek (flexibilis csőcsere, szén-monoxid
riasztó készülék értékesítése). Ezért pénzt kér-
nek, vagy felváltatják a nagyobb címletű bank-
jegyüket, miközben kilesik, hol is tartja pénzét
a házigazda, amit azután ellopnak. 
Fontos, hogy az ismeretleneket mindig várakoz-
tassák az ajtón kívül, ha pedig gyanússá válnak

a vendégek, hívják a rendőrséget. Figyeljék meg
jól az idegeneket, hogy használható személyle-
írást tudjanak róluk adni, esetleg jegyezzék fel
járművük rendszámát. A TIGÁZ felhívta ügyfelei
figyelmét, hogy munkatársaik semmilyen körül-
mények között nem jogosultak készpénz átvé-
telére és átadására. A be- és kifizetéseket kizá-
rólag folyószámláról történő utalással, vagy
postai úton kiküldött csekken bonyolítják le. A
közüzemi szolgáltatók soha nem végeznek
helyszíni díjbeszedést, a számla kiegyenlítését
sem kérik készpénzben. Aki valamelyik szolgál-
tató nevében jelentkezik, kérjenek tőle igazol-
ványt! Aki nem tudja magát minden kétséget

kizáróan igazolni, ne engedjék be a lakásba! A
gázszolgáltató megbízásából dolgozó munka-
vállalók minden esetben arcképes igazolvány-
nyal és megbízólevéllel rendelkeznek, a lakos-
ság felkeresésekor ezen dokumentumokkal iga-
zolják magukat. Ha az óvatosság ellenére vala-
kivel szemben mégis bűncselekményt követnek
el, azonnal hívja a 112-es számot. A rendőrség
kiérkezéséig pedig ne nyúljanak semmihez és
ne változtassák meg a helyszínt. Soha ne nyis-
sanak ajtót idegeneknek, és bármilyen indokra
is hivatkoznak, ne adjanak nekik pénzt. Gyanús
idegenek látogatása esetén jegyezzék meg sze-
mélyleírásukat, gépjárművük rendszámát.

IDőS EmBEREK VéDELmE A TRÜKKÖS TOLVAJOK ELLEN

Szerencs Város Önkormányzata tájékoztatja a Tisztelt Sze-
rencsieket, hogy 2017. április 17-én Húsvét hétfőjén a hul-
ladékszállítás szünetel, helyette előző szombaton, április
15-én szállítja el a szolgáltató a háztartási hulladékot.
A hulladékgyűjtő járművek reggel 6 órától indulnak és
járat szerint viszik el a hulladékot. Kérjük, hogy a hulla-
dékgyűjtő edényeket a kellő időben helyezzék ki ottho-
nuk elé.

VÁLTOZIK A HULLADéKSZÁLLíTÁS 
RENDJE HÚSVéTKOR



Mindenki ismeri ezt a
kedves növényt, május-
ban úton-útfélen, erdő-

szélen, árokparton min-
denfelé láthatók nyárelőt

ígérő dús fehér virágai. Napja-
inkban, amikor a házi készítésű élel-

miszerek majdnem feledésbe merültek, utolsó
mohikánként tartja magát a jó öreg bodzaszörp,
a legtöbb háztartásban előkerülnek a nagy üve-
gek, és készül a gyerekkorunk ízeit idéző bod-
zaital. Sokan nem tudják azonban, hogy a nö-
vény valamennyi része gyógyhatású, számtalan
felhasználási módja ismert. Az ókor óta a gyógy-
növényekkel való gyógyítás egyik alappillére ez
a növény. Régen a szegény ember patikájának
is hívták könnyű beszerezhetősége és szerteá-
gazó gyógyhatásai miatt. Eleink nagyra becsül-
ték, faluhelyen szívesen ültették, illetve hagyták
meg a ház mellett, azt tartották, hogy megóvja
a portát a bajtól, legfőképpen a villámcsapástól.
Európa szerte úgy vélték, a bodzabokrot tündé-

rek lakják, és segítik azt, aki jól bánik a növény-
nyel. A bodza nimbuszát a kereszténység tépáz-
ta meg némiképp, sokfelé elterjedt, hogy Júdás
árulása után bodzafára akasztotta fel magát. Et-
től függetlenül bátran kövessük az ókor orvosa-
inak és népi gyógyítóinknak útmutatásait, akik
a bodza virágzatát vízhajtónak, vértisztítónak,
meghűlés, hörghurut csillapítójának ajánlják. Ki-
tűnő izzasztószer, hársfával keverve fürdőnek és
teának használva reggelre „kiizzadjuk a náthát”.
Jól kombinálható borsmentával, kakukkfűvel,
utifűvel is. Párologtatva csökkenti a bőrirritációt,
borogatásként jótékonyan hat a fáradt szemre.
Kérgét régen féreghajtásra, levelét láz és reumás

fájdalmak csillapítására használták. Bogyójából
magas vitamin és flavonoid tartalmú, enyhe has-
hajtó hatású lekvárt készíthetünk. Virágainak
begyűjtésére most a legmegfelelőbb az időpont.
Fontos, hogy száraz időben szedjük, és a szoká-
sosnál is gyorsabban, sötét helyen szárítsuk,
megőrizve ezzel üde fehér színét és hatóanyag-
tartalmát. Ne tévesszük össze a kellemetlen sza-
gú, mérgező, lágyszárú gyalogbodzával! Ismer-
jük, és használjuk ezt a mindenfelé előforduló
gyógynövényt, hiszen nyugodtan állíthatjuk,
hogy különböző részeiben egész patikára való
orvosság van!

Vitelki László, Gyógynövénybolt
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Legutóbbi játékunk megfejtése: Tavasszal érdemes néhány héten át ivókúrát tartani. A
beküldők közül Takács Józsefné, Idősek Otthona, Szerencs, Bekecsi út 10. szám alatti olva-
sónk a Szerencsi Gyógynövénybolt (Rákóczi út 104.) ajándékcsomagját nyerte. A nyereményről
szóló utalvány átvehető a szerkesztőségünkben. Új kérdésünk: Mit készíthetünk a bodza bo-
gyójából? Megfejtéseiket április 21-ig postázzák címünkre (3900 Szerencs, Kossuth tér 1.) vagy
dobják be a Népház bejáratánál levő postaládánkba. A borítékra írják rá: Egészségünkért.

A HéT gyÓgyNÖVéNyE: BODZA

Ennyi jótékony hatás mellett az emberek
többsége sajnos mégis nagyon keveset mo-

zog. A legfrissebb hazai felmérés szerint a lakosságnak csaknem fele
többnyire ül vagy áll a munkája során. Nemcsak a munkatevékenység-
hez kapcsolódik kevés mozgás, hanem a szabadidőben végzett, kifeje-
zetten sport jellegű testmozgás is ritka. A lakosság kétharmada (67%)
nem sportol még napi 10 percet sem. „Nincs időm, sok a munkám, ál-
landóan fáradt vagyok, minek szenvedjek, elég nekem az otthoni ro-
hangálás, nem fogok én fitness terembe járni.” És még sorolhatnánk
az ellenérveket. Persze valahol mindenki tudja, hogy ezek csak egyszerű
kifogások. Jó hír, hogy a rendszeres gyaloglás vagy kerékpározás is iga-
zoltan egészségvédő hatású. Sajnos a felmérés szerint itt is több a ki-
fogás, mint a gyakorlati megvalósítás, hiszen a felnőttek 60%-a egyál-
talán nem kerékpározik és a lakosság fele kevesebbet gyalogol napon-
ta, mint fél óra. A gyermekeknek és serdülőknek naponta legalább 60
perc közepes intenzitású testmozgásra van szükségük. További jóté-
kony hatással bír az egészségre a hosszabb időtartamú testedzés. A fi-
atalok hétköznapjaik jelentős részét az iskolában ülve töltik és szaba-
didejük nagy részét tévé-, videónézés, számítógépezés, internetezés
teszi ki, amely szintén ülő tevékenység. Általában az európai gyerme -
kek és serdülők naponta 6-8 órát ülve töltenek.
A szerencsi gyerekek a GYERE® (Gyermekek Egészsége Program) ke-
retében minden foglalkozás végén rövid, kedvcsináló mozgásgyakor-
latokat is végeznek, hiszen az egészséges életmódnak a táplálkozás
mellett a mozgás is elengedhetetlen része. A Magyar Dietetikusok Or-
szágos Szövetsége a GYERE® Program keretében az áprilist most a
mozgásnak szenteli és meghívott egy négyszeres profi női ökölvívó vi-
lágbajnokot, Miló Vikit, hogy mozgassa meg a kicsiket és nagyokat

egyaránt minden óvodában és iskolában. Vigyázz, kész rajt április 21.,
25., 26.!
További információ a programról az Interneten található: mdosz.hu/gye-
re-program-szerencs/

Mi az, amit szinte mindenki végezhet, és rendszeresség esetén növeli az akaraterőt, oldja a stresszt,
segít a szív- és érrendszeri betegségek, a magas vérnyomás megelőzésében, az ideális testtömeg meg-
őrzésében, javítja a testtartást, jó közérzetet biztosít, és akár jó családi, baráti esemény is lehet. Ez nem
más, mint a mozgás és annak változatos formái.

CSAK mENNI KELL, CSAK TENNI KELL…
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Április 19. szerda 
17.30 óra Kiváló tanulmányi és sporteredményt elért diá-
kok elismerése
Helyszín: Bocskai István Katolikus Gimnázium aulája

Április 20. csütörtök
SZERENCS VÁROS NAPJA

9.30 óra Koszorúzás Bocskai István szobránál.
Helyszín: Kossuth tér

A koszorúzást követően:
A fejedelemválasztó szerencsi országgyűlésre emlékező ün-
nepi műsor a Bocskai István Katolikus Gimnázium és Szak-
gimnázium diákjainak előadásában
Köszöntő: Dr. Gál András, a gimnázium igazgatója, Balázs
Pál református lelkész
Helyszín: Református templom
11.30 óra Szerencs Város Önkormányzata Képviselő-tes-
tületének nyilvános ünnepi ülése. Napirend: városi kitün-
tetések és további elismerések átadása
Helyszín: Rákóczi-vár színházterme

Április 21-23.
VII. Tokaj-hegyaljai Cserkészhadijáték és Cserkésznap
Helyszín: Rákóczi-vár, várkert

Április 22. szombat
9 óra X. Szerencs Város Kupa Nemzetközi Asztalitenisz Ver-
seny. Helyszín: Kulcsár Anita Sportcsarnok

14 órától: 
– Várudvari vigadalom: kirakodóvásár, főzőverseny, gyer-

mekprogramok, helyi óvodások, iskolások fellépése, kon -
certek. Hajdú hagyományőrzők bemutatója. 

– XII. Szerencsi Pálinka- és Bormustra. 

– Cserkészhadijáték és cserkésznap.
Helyszín: Rákóczi-vár 

19 óra Kárpátia-koncert 
Belépődíjas rendezvény.
Helyszín: Rákóczi-vár színházterme.

Programváltozás lehetséges.

Szerencs Város Napja 

2017. április 19-23.

Lomtalanítás
Szerencs Város Önkormányzata 

és a Zempléni Z. H. K. Nonprofit Kft. 

2017. április 8-án, szombaton 
lomtalanítási akciót szervez 

a lakosság részére.
Elszállítják: szilárd hulladékot, nagyobb méretű berendezési
tárgyakat, bútorokat, ágybetéteket, egyéb használati tárgya-
kat, melyek a rendszeres hulladékszállítás keretében mére-
tüknél fogva nem szállíthatók el.
Az ömlesztett anyagokat zsákolva kell előkészíteni szállításra!
NEM szállítják el: háztartási hulladékot, azbeszt vagy nehézfém tar-
talmú hulladékot, veszélyes anyagot tartalmazó fémhulladékot vagy
faforgácsot, oldószereket, savakat, lúgokat, olajos rongyokat, fáradt
olajat, olajszűrőt, fertőző hulladékot (állati tetem, trágya), gyógysze-
reket, éles-hegyes eszközöket (pl. fecskendő, vágó-szúró eszköz), per-
metszereket és azok dobozait, építési törmeléket, épületbontásból
származó hulladékot, gumiköpenyeket, autóbontásból származó hul-
ladékot, akkumulátort, elektronikai hulladékot, zöldhulladékot.
A járművek reggel 6 órakor kezdik a lomtalanítási akciót. Erre
az időpontra – vagy leghamarabb péntek este – a szállítandó
anyagokat az út szélére kell kikészíteni. A gyűjtőjárművek az
útvonalon csak egyszer haladnak végig, így a később kikészí-
tett lomot nem szállítják el.
A Z.H.K. Nonprofit Kft. a lomtalanítást a háztartások részére bizto-
sítja, így közületek (gazdasági egységek, vállalkozások) abban nem
vesznek részt.

Szerencs Város Önkormányzata és a Szerencsi Borbarátok Köre
a Szerencs Város Napja programsorozat keretén belül

2017. április 22-én, szombaton
a Rákóczi-várban

rendezi meg a

XII. SZERENCSI 
PÁLINKA- ÉS BORMUSTRÁT.

A 2006-ban hagyományteremtő szándékkal indított rendezvény al-
kalmával szakavatott bírálók döntik el, hogy kategóriánként a számos
kiváló minőségű nedű közül melyeket tartják legérdemesebbnek arra,
hogy díjazzák a termelőjét.

Nevezési feltételek:
A bor- és pálinkamintákat a Rákóczi-vár Galéria Kávézójában
lehet leadni 2017. április 18-19-20-án, minden nap 9-16 óráig.

Nevezési díj: 700 Ft tételenként.
Nevezési mintaként 

pálinkából 1 palackot, borból 2 palackot szükséges leadni.

A palackokon fel kell tüntetni:
pálinka esetében a gyümölcs fajtáját, a termelő nevét és az évjára-

tot, bor esetében a szőlőfajta és a borkategória megnevezését, 
a termelő nevét és az évjáratot.

Érdeklődni lehet:
Varkoly Ádámnál a (20) 222-8645-ös telefonszámon.



INGATLANINGATLAN
Szerencsen, csendes környezetben 100
m2 családi ház melléképülettel, udvarral,
kerttel eladó. Buszmegálló, iskola, bolt
a közelben. Érd.: 30/970-9148 (5-6)
Szerencsen szintes családi ház eladó, a
Halász cukrászda üzem előtt. Érd.:
70/681-7775 (5-6)
Szerencsen a Kandó K. úton első eme-
leti, erkélyes 61 m2-es lakás garázzsal el-
adó. Iá: 6,2M Ft. Érd.: 70/598-3456 (5-6)
Szerencsen az Ondi úton azonnal be-
költözhető kertes családi ház eladó. Érd.:

70/459-2158 (5-6)
Szerencsen 2 szobás társasházi lakás
eladó vagy Szerencsen családi házra cse-
rélhető. Érd.: 30/273-3406 (5)
Szerencs csendes környékén, a belvá-
roshoz közel eladó egy folyamatosan
rendben tartott, felújított 4 szoba +
nappalis családi ház. Érd.: 20/295-8832
(5-9)
Szerencsen teljeskörűen felújított 54
m2-es társasházi téglalakás eladó vagy
családi házra cserélhető értékegyezte-
téssel. Érd.: 70/667-0000 (5-8)
Tállya község belterületén házhelynek is
alkalmas 7861 m2 telek eladó. A telek tel-
jes hosszában működő gáz és szennyvíz
csatornázás van. Érd.: 20/341-1584 (5)
Csobaj 96/4 Hrsz. erdő 5,1 hektár befe-
jezett művelési terület eladó. Érd.:
20/828-1518 (5-6)

VEGYESVEGYES
Hagyatékból eladó mindenféle bútorok,
műszaki cikkek, ruhanemű és egyéb tár-
gyak. Érd.: 20/383-5606.

LakosságiLakossági

apróhirdetés
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A Szerencsi Hírek
következő száma
2017. április 28-án

jelenik meg.
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Szerencsről és Sárospatakról 16-16 gyermek vett
részt a bajnokságon. A szerencsi birkózóknak
egymás ellen és a Sárospataki Rákóczi DSE csa-
patával szemben is bizonyítaniuk kellett. A
megjelenteket Koncz Ferenc polgármester kö-
szöntötte, aki elmondta, hogy családja révén
többszörösen érintett a birkózásban, és nagyon
örül annak, hogy Szerencsen is egyre többen
űzik ezt a sportot. A polgármester ezt követően

szerencsi csokoládéval kedveskedett a verseny-
zőknek. A beszédeket követően Illésy László a
Szerencs VSE edzője és Pósa János a Sárospa-
taki Rákóczi DSE edzője ismertették a szabályo-
kat. Az összecsapások másfél percig tartottak,
a döntők pedig 2x másfél percig. A bajnoksá-
gon részt vett Jászkai Imre, négyszeres veterán
birkózó világbajnok, aki tapasztalataival segí-
tette a verseny lebonyolítását. A mérkőzések
végén a díjakat Nyiri Tibor a Szerencs VSE elnö-

ke és Dr. Takács István a Szerencsi Bonbon Kft.
tulajdonos-ügyvezetője adta át.
Szerencsről aranyérmet vehetett át: Halász Bá-
lint, Kratovil Mihály, Dendel Kornél, Halász
Ádám, Beregi Bánk, Halász Bence. Ezüstérmes
lett: Pataki Panna, Nagy Zalán, Halász Bence,
Szarka Gergő. Bronzérmet vehetett át: Boros
Leila, Váradi János, Dendel Levente, Lénárt
Ádám, Kratovil Mátyás, Pataki Vilmos, Kőrősi
Patrik. N. I.

A sportág népszerűsítése volt a célja
az első alkalommal megrendezett bir-
kózó gálának. Az eseménynek a Sze-
rencsi Rákóczi Zsigmond Református
Általános Iskola tornaterme adott ott-
hont április 1-jén, szombaton.

BIRKÓZÓ gÁLA
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Március 18-án Pestszent -
imrén rendezték meg a Di-
ákolimpia birkózás orszá-
gos döntőjét. Az SZVSE
sportolója, a 12 éves Czipa
Dorina +65 kg-os súlycso-
portban az országos 2. he-
lyezést érte el. Három el-
lenfeléből kettőt tussal
vert meg, a harmadik ve-
télytársától pontozással
kikapott.

Hazai pályán fogadta az SZVSE március 19-én vasárnap – a Gö-
döllői EAC II. asztalitenisz csapatát.  A szerencsiek nemcsak a két
párost, de az egyéni mérkőzéseket is tompán kezdték, ami az első
négy egyéni meccs lejátszása után az eredményen is meglátszott.
A vendégcsapat végig megtartotta előnyét és magabiztosan nyer-
te az egyik kiesési rangadót.
A hazai vereségünk ellenére még mindig van esélyünk az NB.II.-
ben való bennmaradásra, amennyiben a hátralévő öt mérkőzé-
sünkből – lőrinci és Vásárosnamény csapatát le tudnánk győzni.
A mérkőzés és a hazai csapat legjobbja Köllő András volt, aki mind
a négy egyéni mérkőzését megnyerte.
Szerencs VSE – Gödöllői EAC II. 7:11.
Egyéni mérkőzések: Köllő András (4gy/0v), Stadler Tamás (2gy/2v),
Korály Tibor (1gy/3v), Török Gábor 0gy/4v).
Páros eredmények: Köllő – Stadler (v), Korály – Török (v).

A kosárlabda diákolimpia III. korcsoportos fiú megyei
döntőnek adott otthont március 27-én a szerencsi Hu-
nyadi Sportcsarnok. A tornán négy csapat vett részt:
a Mezőcsáti Dr. Enyedy Andor Református Általános
Iskola, a Tiszaújvárosi Széchenyi István Általános Is-
kola, a Miskolci Fényi Gyula Jezsuita Gimnázium, va-
lamint a Szerencsi Rákóczi Zsigmond Református Ál-
talános Iskola kosárlabda csapatai. A szerencsiek az
első mérkőzésüket a Mezőcsát ellen játszották, ahol
fölényes győzelmet követően jutottak be a torna dön-
tőjébe. A fináléban a Jezsuita csapatával csaptak ösz-
sze az első helyért. A mérkőzés első félidejében csa-
patunk sok hibával játszott, ennek következtében a
miskolciak 6 pontos előnyre tettek szert. A második
félidőben a jó csapatmunkának köszönhetően sokat
javult a Rákóczisok játéka és végül 37-61-re diadal-
maskodtak. A tornagyőzelemmel a szerencsi csapat
továbbjutott az országos elődöntőbe.               V. E. A.

ORSZÁgOS ELőDÖNTőBEN 
A SZERENCSI KOSARASOK

ASZTALITENISZ: mARADT REméNy
A BENNmARADÁSRA

BIRKÓZÁS: 2. HELy 
AZ ORSZÁgOS DIÁKOLImpIÁN



Előző rejtvényünk megfejtése: Arany haja libben holdsugár tükrében, tavasz tündér táncol csillagfényes éjben. Megfejtő: Lukács Endre,
Szerencs, Nagyvárad út alatti olvasóink csokoládécsomagot nyert, ami átvehető a Turisztikai Központban (Szerencs, Rákóczi út 121.). A fenti rejt-
vény megfejtését április 21-ig juttassák el a Népház címére (3900 Szerencs, Kossuth tér 1.). A borítékra írják rá: Keresztrejtvény. Az új nyertes 1 db
csokoládécsomagot kap.
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KERESZTREJTVéNy
VÍZSZINTES: 1. A beküldendő megfejtés első része. 11. Mó-
kus. 12. Névelővel: édesipari termékeket előállító üzem neve vá-
rosunkban! 13. Női és férfi is van belőle. 14. Működő vulkán Szi-
cíliában. 15. Digitális hangszalag angol nevének rövidítése. 16.
Páratlan dísz! 17. Trieszti fele! 18. Középiskola típus rövidítése di-
áknyelven. 19. Búzadara. 21. Jobb szélei! 22. Fürge. 24. Paszuly.
26. Érdektelennek tart. 28. Kettős betű. 29. S a többi röviden. 30.
Spanyol költő (Federico Garcia). 31. A-nak párja! 34. Kártyajáték.
35. Férfi név. 36. Szenegáli, osztrák és olasz autójelzés. 37. Hol-
mium vegyjele. 39. Peru és Olaszország autójele. 40. Tűz égését
fokozza. 41. Tibeti gyapjas szarvasmarha féle. 42. Robbanóanyag.
44. Vagdalt gyümölcsből és szeszes italból készített hűsítő.
FÜGGŐLEGES: 1. „Ej mi a kő! tyúkanyó, …” (Petőfi). 2. Táplál-
kozás. 3. Orosz író (Tolsztoj 1828-1910). 4. Litvánia autójele. 5.
Daewoo autómodell. 6. Étkezne. 7. Tenger; angolul. 8. Hidrogén
és kén vegyjele. 9. Az utak használatáért fizetik a kamionosok.
10. Öhöm. 14. Török tésztaleves neve. 17. Három; latinul. 19. Győr
fele! 20. Nyomozás, bírósági eljárás során alaposan kutat, vizsgál.
22. A megfejtés második, befejező része. 23. Szülők közvet-
len leszármazottja, nem felnőtt személy. 25. Botond egyik bece-
neve. 27. Nátrium vegyjele. 31. Félig riad! 33. Kártékony növényt,
állatot kipusztít. 34. L`…: napilap Olaszországban. 36. Testünk
motorja. 37. Nesztelen, zajtalan. 38. Rendben van! 40. Orrán ke-
resztül hirtelen belehel. 41. Az egyik ókori görög törzs. 43. Arany-
korona rövidítése. 44. Bór és urán vegyjele.

Kos: III. 21. – IV. 20.
Szeretsz szórakozni, meglehetősen ne-

hezen viseled a magányt. Az a vágyad, hogy kö-
rülrajongjanak, és mindig legyen valaki, aki felnéz
rád. Ha vállalod önmagadat és a személyisége-
det, akkor tényleg a társaság központjává válsz.

Bika: IV. 21. – V. 20.
Meg kell tanulod, hogy a külvilág nem

az ellenséged. Szép lassan és fokozato-
san építsd le a védekező falaidat. Kerüld el az
erőszakos érzelmi kitöréseket, és azt, hogy fé-
lelemből támadj, ahelyett, hogy védekeznél. 

Ikrek: V. 21. – VI. 21. 
Az állandó változás, fejlődés létele-

med. Szeretetreméltó, bölcs, nyílt és
sokszor önfeláldozó vagy. Terveidnek nagy len-
dülettel állsz neki, mindent lelkesedéssel akarsz
megélni. Néha azért nem ártana meghallgatni
mások tanácsait is. 

Rák: VI. 22. – VII. 22.
Igyekszel rendes és megértő lenni, de

ne ess át a ló másik oldalára. Nem kell
mindenbe beleegyezned és azonnal rábólinta-
nod, ha nem értesz vele egyet, csak azért, hogy
kivívd mások csodálatát. Ideje felvállalni a saját
véleményedet.

Oroszlán: VII. 23. – VIII. 23.
Meg kell tanulod minden helyzetben

felvállalni önmagad. Nem pedig gyáva módjára
hallgatni, és utólag gondolatban támadni, ha-
nem a dolgokat akkor lerendezni, amikor azok-
nak éppen idejük van. 

Szűz: VIII. 24. – IX. 23. 
Mostanában változékony hangulat-

ban vagy, kívülállók számára boldognak
tűnsz, pedig belülről depresszió kínoz. Könnyen
meggondolod magad, és váratlanul egészen
másba kezdesz, mint amit eredetileg elterveztél. 

mérleg: IX. 24. – X. 23. 
Különösen nagy szeretettel fordulsz

az emberek felé. Nyílt szívednek kö-
szönhetően könnyen alkalmazkodsz mindenféle
helyzethez. Kapcsolataidban a stabilitást kere-
sed, és olyan társra vágysz, akire mindenben tá-
maszkodhatsz.

Skorpió: X. 23. – XI. 22.
Kezded megtalálni a régi önmagad.

Visszatér az életkedved, és képes leszel
elhagyni az utóbbi időben berögzült, rossz szo-
kásaidat. Ezzel az optimista hozzáállással visz-
szaszerezheted a munkatársaid és családtagjaid
bizalmát is.

Nyilas: XI. 23. – XII. 21.
Ne ítélj látszat alapján, ne gondolkodj

felszínesen és ne siess a döntéseiddel. Egyszerre
csak egy utat lehet választani, és a választásod-
nak következményei vannak. Amennyire lehet,
mindig kerüld el a hazugságot és az önbecsapást.

Bak: XII. 22. – I. 20.
Kiváló szellemi képességekkel vagy

megáldva, ezért az észérvekre támasz-
kodsz. Minden helyzetben feltalálod magad. Ma
sem leszel meggondolatlan, nem hozol elha-
markodott és felelőtlen döntéseket. 

Vízöntő: I. 21. – II.19.
A téged ért sérelmeket nehezen vise-

led, gyakran állsz bosszút. Ha képes
vagy megbékélni önmagaddal, és a saját sebeid
nyalogatása helyet megpróbálsz inkább mások-
nak a segítségére lenni, akkor az egész világot
jobbá teheted.

Halak: II. 20. – III. 20.
Kapcsolataidban az életed minden te-

rületén egyensúlyra törekszel és harmó-
niát keresed. Néha előfordul, hogy félénkké
válsz, és kevésbé vagy együttérző mások bajai
iránt. De szerencsére ez nálad csak átmeneti ál-
lapot.

HOROSZKÓp (április 7-28.)
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