
HÍREKHÍREK
2018. 04. 06.  XXXIII. évfolyam 6. 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

Újabb Önkor-
mányzati 

támogatások
a város képviselői a leg-
utóbbi ülésen döntöttek: tá-
mogatják a fiatal vállalko-
zókat, az első lakáshoz jutó-
kat, valamint az orvostan-
hallgatókat ösztöndíjjal se-
gítik. (Cikkünk a 3. oldalon)

Vasárnap 
Választ 

az ország
április 8-án tartják az or-
szággyűlési képviselők vá-
lasztását. Ezen kívül a vá-
lasztók arról is dönthet-
nek, hogy melyik pártot
támogatják. (Összeállítá-
sunk az 5. oldalon)



Harmadik alkalommal tartották meg
azt a Taktaközi Böllérviadalt, amelynek
célja az, hogy a rendező település fel-
kerüljön hazánk turisztikai térképére a
disznóvágási hagyományokat illetően
is. Az eseményre kilenc csapat nevezett
és nem csak a szűkebb pátriából, de tá-
volabbi megyékből is. Az eredményhir-
detésen Koncz Ferenc országgyűlési
képviselőjelölt gratulált a szervezők-
nek, majd átadta a különböző kategó-
riák győzteseinek a díjakat. A "Böllér-
király" címet a Szerencsi Művelődési

Központ és Könyvtár csapata nyerte el, a "Közönségdíjat" Taktakenéz
böllérei tudhatják magukénak. SfL

A tűzoltók zenés- táncos mulatsága zárta a báli szezont Szerencsen, már-
cius 17-én a Bocskai István Katolikus Gimnáziumban. A műsort megelő-
zően Koncz Ferenc polgármester köszöntötte a megjelenteket, majd
Dócs Róbert a Miskolci Katasztrófavédelmi Kirendeltség vezetője nyitotta

meg az eseményt. Az este hangulatáról az Irigy Hónaljmirigy együttes,
valamint a helyi tűzoltókból összeállt Fireman Dance Machine elnevezésű
formáció táncos produkciója gondoskodott. V. E. A.
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báloztak a tűzoltók

szErEnCsiEk nyErtÉk 
a prÜgyi bÖllÉrViaDalt

A Külhoni Magyar Nemzeti Színház szervezésében a Kárpátaljai Megyei
Magyar Drámai Színház Szerencsen is bemutatta Móricz Zsigmond: Nem
élhetek muzsikaszó nélkül című vígjátékát március 9-én. A történet során
láthatta a közönség a féktelen mulatozásra született birtokos és fiatal fe-
leségének konfliktusait és kibéküléseit és a megannyi komikus jelenettel
fűszerezett klasszikus színdarabot. Legközelebb a Pinokkió – avagy a fa-
bábú kalandjai című darabot állítja színpadra a Külhoni Magyar Nemzeti
Színház a Rákóczi- vár színháztermében. M. B.

muzsikaszó
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A Szerencsi Tankerületi Központ tavaly év végén indított közbeszerzési
eljárást, melynek keretében öt iskolabuszt tudnak beszerezni. Az IVECO
típusú buszok 25 fő szállítására alkalmasak és rendelkeznek azokkal a biz-

tonsági előírásokkal, melyek a diákok szállításához szükségesek. A tervek
szerint a következő hetekben, hónapokban a fennmaradó négy busz is
Szerencsre érkezik.
A busz átadását megelőzően a Szerencsi Tankerületi Központ szervezésé-
ben a pedagógusoknak tartottak fórumot a színházteremben, ahol Koncz
Ferenc polgármester köszöntője után Szabó Árpád, a tankerület vezetője
elmondta, hogy pályázatok révén 3,8 milliárd forint értékben újulnak meg
iskolák és valósulnak meg szakmai programok a közeljövőben. Műsort ad-
tak a tankerülethez tartozó iskolák diákjai, majd Balog Zoltán miniszter a
köznevelés jelenkori értékeiről és a jövőbeli tervekről beszélt. M. B.

Iskolabuszokkal bővül a Szerencsi Tankerületi Központ,
melynek első darabját március 26-án Balog Zoltán, az em-
beri erőforrások minisztere adta át. A tankerülethez tartozó
iskolák az új járművekkel szállítják majd a gyerekeket ver-
senyekre és rendezvényekre.

iskolabusz a szErEnCsi tankErÜlEti kÖzpontnak

– A régiek mellett most új támogatási formákat is elfogadott az
önkormányzat a legutóbbi testületi ülésen, hogy is néz most ki
az önkormányzat támogatási rendszere?
– Azt gondolom a legutóbbi testületi ülésen markáns döntések születtek.
Akik figyelték a képviselő-testület munkáját, láthatták, hogy igyekszünk
gondoskodni a város minden polgáráról. Hogy mit értek ezalatt? Eltöröl-
tük a kommunális adót. Tanévkezdési támogatást és jegyzettámogatást

adunk a tanulóknak. Emellett az időseknek évente biztosítunk 5000 forint
értékű Erzsébet utalványt. A rászorulókat települési támogatással és tű-
zifával segítjük. A civil szervezetek rendezvényeihez, programjaihoz
ugyancsak hozzájárulunk. És itt van a kisvállalkozások számára nyitva ál-
ló, jól bevált és szerencsére kedvelt pályázati rendszerünk. Ezt a kört a
jövőben bővíteni szeretnénk. Ennek első állomásaként három új támo-
gatást vezetünk be.
Fel kell karolnunk a kezdőket és az újrakezdőket. Ezért 150.000 forint ösz-
szegű támogatást fogunk adni évente 10 szerencsi vállalkozónak, aki 3
hónapon belül indította útjának a vállalkozását. Erőnkhöz mérten anyagi
támogatással is meg kell mutatnunk, hogy vállalkozóbarát önkormányzat
vagyunk. És nem titkolom, hogy további munkahelyek létrehozását is vár-
juk a kezdeményezéstől.
– Az egészségügyi alapellátást végző háziorvosokat is támogatja
az önkormányzat.
– Fontosnak tartom, hogy a helyi egészségügy magas színvonalon, gör-
dülékenyen működjön. Ezért a jelenleg praktizáló háziorvosoknak műkö-
dési-fejlesztési támogatást adunk. Ezen túl kidolgoztunk egy ösztöndíj-
rendszert, amiben havonta 50.000 forint összegű támogatást biztosítunk
évente két fő, legalább harmadéves orvostanhallgató számára, akik vál-
lalják, hogy a diploma megszerzését követően Szerencsen dolgoznak. Ha
már a fiataloknál tartunk: Hála Istennek nagy az érdeklődés ingyenesen
megszerezhető építési telkeink iránt. A fiataljaink helyben maradását, le-
telepedését minden eszközzel támogatni kell. Ezért átdolgoztuk az első
lakáshoz jutók támogatását is. 200.000 forinttal járulunk hozzá a lakást
vásárlók vagy új lakást építők költségeihez.
A feszes gazdálkodásnak köszönhetően bízom benne, hogy a támogatási
rendszerünket – figyelembe véve a helyi igényeket, elvárásokat – a jö-
vőben is bővíthetjük.

Szerencs Város Önkormányzata március 29-én tartotta meg
soron következő képviselő-testületi ülését, melyen többek
között szó volt a fiatal vállalkozók és az első lakáshoz jutók
támogatásáról, az orvostanhallgatók ösztöndíj támogatá-
sáról, és nem feledkeztek meg a háziorvosokról sem. Koncz
Ferenc polgármestert kérdeztük az önkormányzat új támo-
gatási formáiról. 

Újabb támogatások 
a szErEnCsi Önkormányzattól
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Az eseményt Dr. Kiss Eliza a Földművelésügyi Minisztérium kiemelt bor-
ágazati feladatokért felelős miniszteri biztosa nyitotta meg, aki beszélt a
magyar borászat valamint az ezzel párhuzamosan fejlődő technológia fon-
tosságáról. Elmondta, hogy már önmagában szimbolikus jelentősége van
annak, hogy az építmény a szerencsi kapu lábainál épült meg. – Innen
nyílik a Tokaji-borvidék, ami szimbolizálja azt, hogy ami a borlabor kapuin
eltávozik, az komoly minőségű magyar bor. A létesítmény nagyon jó a bo-
rászoknak, hiszen helyben van a szolgáltatás – mondta. A miniszteri biztos
hangsúlyozta továbbá, hogy a hiteles hatósági vizsgálatok továbbra is Bu-
dapesten történnek majd, Szerencsen egyfajta kiegészítő laborvizsgálatot
adnak, amely mind a borászatok, mind a borkészítés minőségfejlesztését
szolgálja.
A rendezvényen Koncz Ferenc polgármester köszönetet mondott mind-
azoknak, akik hozzájárultak a korszerű laboratórium létrehozásához, va-
lamint kifejezte háláját, amiért a szerencsi valamint a környékbeli fiatalok
munkalehetőséghez jutnak. – Rendkívül fontosnak tartom, hogy magasan
képzett munkaerő kap itt lehetőséget és külön öröm számomra, hogy ők
környékbeli fiatalok –mondta Koncz Ferenc. A városvezető felhívta a fi-
gyelmet arra, hogy az önkormányzat ingyen telket biztosít az építkezni
vágyó szerencsi fiataloknak, ha Szerencsen képzelik el a jövőbeli életüket.
A polgármester úgy fogalmazott: munkahelyet, lehetőséget, tradíciót erő-
sítenek ezzel a laboratóriummal.
A Diagnosticum Zrt. elnöke Dr. Péterfy Ferenc arról szólt, hogy a helyszín
választásánál számos lehetőséget számításba vettek, azonban adódott a
lehetőség, hogy a magas szinten működő laboratórium, ami egyrészt a
Tokaj-hegyaljai- másrészt a magyarországi borászokat szeretné kiszolgálni,
a Tokaji-borvidék lábánál helyezkedjen el, ennek megfelelően Szerencs
tűnt optimálisnak.
Dr. Péterfy Ferenc az új és a legkorszerűbb technológiáról is beszélt, mely
elsőként Szerencsen valósult meg. – A rendkívül korszerű NMR automa-
tákkal végzik majd a bor analízisét, amely lehetővé teszi azt, hogy a bo-
rokról egy egyedi ujjlenyomat készüljön, amivel azonosítani lehet egy
adott bormintát – tette hozzá.
A laboratóriumnak kulcsszerepe lesz a Magyar Borok Eredetmintázati Tér-
képének összeállításában, amely nemzetközileg is hiteles adatbázison ala-
pulva ad majd pontos képet a hazai borok összetételéről és származási
helyéről. Mindez lényeges szerepet tölthet be a magyar borok minőség-
biztosításának és piaci presztízsének erősítésében. F. D.

Átadták a Magyarországon egyedülálló NMR (Mágneses
Magrezonancia Spektroszkópia) technológiával felszerelt
borlaboratóriumot március 22-én Szerencsen, a Világörök-
ségi kapuzatban.

Az Árpád-hegy pince, a Carpinus Borászat és az Orosz Gábor
Pincészet borkülönlegességei mutatkoztak be a Milánó kö-
zeli Magenta és Carate Brianza városban, valamint Genová-
ban. Minden helyszínen mintegy hatvan szakmai meghívott
vett részt.

EgyEDÜlálló borVizsgáló
laboratórium szErEnCsEn

tokaj-hEgyaljai borok
mutatkoztak bE

Észak-olaszországban

A tokaji borkülönlegességek piaci bemutatása az olaszországi borágazat
szakmai és üzleti közönségének bevonásával a minőségi magyar borex-
port pozícióinak erősítését szolgálta – mondta Szilágyi Melinda milánói
külgazdasági attasé az MTI-nek.
Hangsúlyozta, kihasználva a Tokaji márkanév olaszországi ismeretségét,
felületet akartak adni olyan ismert tokaji boroknak, mint az aszú és a ke-
vésbé ismerteknek is, mint a furmint. A legutolsó, 2016-os adatok szerint
Olaszország az exportált borok értéke alapján a 12. helyen áll Magyaror-
szág célországai között, 2,2 százalékos piaci részesedéssel.
2017 januártól októberig az Olaszországba Magyarországról importált
áruk között az élelmiszerek, italok, és dohánytermékek 17 százalékos im-
port részesedéssel (az összes Magyarországról érkező árut figyelembe
véve) és 737,9 millió eurós értékkel bírtak.
A szerencsi Varkoly Ádám, az Árpád-hegy pince borásza személyesen
vett részt az eseményen, és ő tartotta meg a borkóstolókat. Ádám, ér-
deklődésünkre elmondta, hogy Csiszár Jenő, a milánói főkonzul segítsé-
gével valósulhatott meg a Tokaj-hegyaljai borok bemutatkozása, ugyanis
a főkonzul szívügyének érzi, hogy Tokaj-Hegyalja borai Észak-Olaszor-
szágban is megjelenjenek. Forrás: MTI
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mi a tÉtjE az országgyűlÉsi Választásoknak?

Dr. Ináncsi Tünde,
a Szerencsi Járási
Hivatal vezetője
Idén ismét mérföldkő-
höz érkezett el hazánk.

Alaptörvényünk értelmé-
ben 4 évente országgyűlési

képviselő választáson dönthetünk arról, kikre
bízzuk az ország irányítását, kik dönthetnek a mi
életünket is érintő alapvető kérdésekről. Ezzel
közvetetten mi magunk is dönthetünk sorsunk-
ról, beleszólhatunk az állam ügyeibe.
Fontosnak tartom, hogy éljünk ezzel a jogunkkal,
ami egyben kötelességünk is! Akinek nem kö-
zömbös a saját, a gyermekei és a hazája sorsa,
jövője, az nem lehet passzív, nem bízhatja a dön-
tést másokra. Aki viszont nem megy el szavazni,
az utóbb nem háboroghat, hogy nem úgy tör-
ténnek a dolgok, ahogy szeretné.
Az idei választások tétje a fentieken túl még je-
lentősebb, mint a korábbiaké, részben azonos a
2016-os népszavazáséval, hiszen a világpolitikai
környezet nem változott. Minden belátási képes-
séggel rendelkező állampolgár el tudja dönteni,
melyik jövőképpel tud azonosulni, milyennek
szeretné látni hazánkat 4-8-12 év múlva, kikkel
szeretne együttélni, milyen vallásrendben nevel-
né fel gyermekeit, unokáit.
Láttuk, együtt éltük meg, hol tartott az ország
2010 előtt, és hová jutott azóta. Nemcsak, hogy
elkerülte a csődöt, de talpra állt. A közigazgatás
átfogó reformja révén az államigazgatási felada-
tok jelentős része egy intézményrendszer (kor-
mányhivatalok, járási hivatalok) keretein belül,
egységesen kerül intézésre. A kormányablakok-
ban végezhető egyablakos ügyintézésnek kö-
szönhetően nem kell adó, társadalombiztosítási
vagy nyugdíjügyek miatt megyeszékhelyre utaz -
ni, sőt megkezdődött az elektronikus közigazga-
tás is, melynek köszönhetően egyre több ügyben
még a lakásunkból sem kell kilépni. Életpálya mo-
delleknek köszönhetően az állami szférában dol-
gozók is versenyképes bérért dolgozhatnak. Bí-
zom abban, hogy ez a tendencia folytatódni fog,
hazánk nem billen ki növekedési pályájáról, és
együttesen sikerül közös érdekeinket képviselni
olyan fontos ügyekben is, mint a bevándorlás
kérdése.

Dr. Bobkó Géza,
igazgató főorvos
ESZEI
Országunk életében a
parlamenti képviselő-

választás mindig nagyon
fontos, hiszen itt dől el, hogy

milyen politikai erőket támogatunk, kik vezessék
az országot és milyen jövőt szánnak nekünk. A

választás lehetősége demokratikus jog, de
ugyanakkor kötelesség is, mert aki nem megy el
szavazni, utólag ne kritizálja a többség döntését.
Számomra két dolog fontos: az egészséges élet
és jövő minden ember számára, valamint a biz-
tonság és nyugalom gyermekeim és unokáim
életében. Az utóbbi időben az egészségügyi dol-
gozók érezhető béremelésben részesültek és ez
szerintem jó irány. Magyarország mindig is ke-
resztény ország volt. Ez a mi történelmi múltunk-
ból adódik. Nem szeretném, ha a saját orszá-
gunkban félve kellene kilépni az utcára, mint
ahogy számos nyugat-európai országban láthat-
juk, hallhatjuk.
Mindenki éljen és boldoguljon a szülőföldjén. Én
ezt támogatom.

Balázs Pál, refor-
mátus lelkipász-
tor
Az elmúlt napokban a
keresztyén világ a hús-

vét ünnepére készült.
Megünnepelni Krisztus fel-

támadását. Ez az ünnep hatja át a keresztyéne-
ket. Ezekben a napokban a keresztyén Magyar-
ország választásokra készül. Ez az esemény hatja
át országunkat. Talán olyannyira, hogy még az
ünneplésünkre is rátelepszik. Megy a leghatáso-
sabb kampány, a sárdobálás. Kinek a múltjából
tudnak valamit előhúzni, kit milyen fotón látnak
meg, hogy aztán millió kommenttel gyalázza-
nak… De milyen jó, hogy itt ez a húsvét. Még a
választások előtt. Az igazi örömnek, a megmen-
tett és felmentett ember örömének az ünnepe.
Amikor 1993-ban ezt tanulni, majd hirdetni jöt-
tem a Szilágyságból Magyarországra harmincna-
ponta laborvizsgálaton estem át, beleértve a tü-
dőszűrést is, hogy meg ne fertőzzem Magyaror-
szágot. Tizenöt évvel később lettem állampolgár.
Azóta sok minden változott. Nincs vérvétel, rönt-
gen, sokan azt szeretnék, hogy bárki jöhessen
„nincs fertőzésveszély”. Nem változott viszont
az, amit tanultam, és amit hirdethetek, mert örök
érvényű. Hogy miért írom én ezt egy választási
véleménynyilvánításra való felkérés kapcsán?
Azért, hogy az ember maradjon ember minden
körülmények között. Tartsa meg keresztyén ér-
tékeit, szeresse családját, a templomokból ha-
rangszót halljon, ünnepeljen húsvétot, hassa át

a keresztyén magyar értékrend
és ezután higgadtan éljen

választójogával.

Ráczné Éva, igaz-
gató Rákóczi Zsig-
mond Református

Általános Iskola

„Itt az idő, most vagy soha!”Petőfi szavai napja-
inkban is aktuálisak, de most nem fegyverrel és
harccal, hanem szabad választásokon dönthe-
tünk Magyarország sorsáról. Minden embernek
vannak jogai és kötelességei. Minden szavazati
joggal rendelkező magyar állampolgárnak szerin-
tem kötelessége élni szavazati jogával, és részt
venni a választásokon. Sokan nem hiszik el, hogy
az Európában zajló visszafordíthatatlan változá-
sok milyen sötét jövőt jósolnak Magyarország-
nak, mindaddig, amíg saját bőrükön nem tapasz-
talják, de akkor már késő. Hazánk, gyermekeink,
unokáink jövője múlik az áprilisi választáson,
nem mindegy hogyan döntünk. A korábbi válasz-
tásokhoz képest most sokkal nagyobb a tét. Itt
az idő, döntenünk kell arról, milyen jövőt szánunk
a Magyarországon élő embereknek!

Gaszperné Tilman
Edina, Bolyai Já-
nos Katolikus Ál-
talános Iskola
Én ott leszek 2018. áp-

rilis 8-án, és magyar ál-
lampolgárként eleget te-

szek kötelességemnek. Anyaként úgy gondolom,
hogy mindenkinek, akit a jó Isten gyermekekkel
ajándékozott meg, éreznie kell felelőssége súlyát.
Ez a nap nemcsak a jelenről szól, hanem azokról
az évekről is, amikor mi már nem leszünk. Peda-
gógusként is a felnövekvő nemzedékek jövőjét
szem előtt tartva fogom leadni szavazatomat.

Csejoszki Szabolcs,
görögkatolikus
parókus
Keresztény emberként,
életünk egyik legfonto-

sabb feladata, hogy az
evangélium örök értékeit

megismerve azok szerint igyekezzünk élni, vala-
mint óvjuk és védelmezzük azokat. Értékeink kö-
zül az egyik, keresztény hitünk, amit őseinktől
kaptunk és Szent Pál apostol szerint „cserép-
edénybe őrizzük”. Számomra fontos szempont,
hogy az elmúlt években felújított ősi templo-
munkban a hitünk megélése a jövőben biztosítva
legyen. Értékrendünkben kiemelt helyen áll a csa-
lád, ami összefog, megerősít és éltet bennünket.
Fontos, hogy világosan lássuk a férfi és nő által
kötött házasság értékét, és támogassuk azokat,
akik a családot értéknek tartják és erkölcsileg és
anyagilag is megbecsülik azt. Nekünk, Magyarok-
nak különleges érték a határainkon innen és túl
élő magyarság, amit nemzetnek nevezünk. Ez a
mi hazánk, amiben egymást testvérként tudjuk
köszönteni. Tegyünk hitet keresztény és magyar
értékeink mellett.

A köztársasági elnök 2018. április 8-ra tűzte ki az országgyűlési képviselők általános választását.



SZERENCSI hírekhírek AKTUÁLIS6

1. Turisztikai fejlesztés a „SZERENCSI CSO-
KOLÁDÉ HAZÁJÁBAN” a TOP-1.2.1-15 szá-
mú felhívás keretében került benyújtásra pro-
jektigény, mely a város turisztikai vonzerejének
fejlesztését tűzte ki célul. A Rákóczi Várban a
rendezvények színpadi infrastrukturális hátte-
rének fejlesztését és a Vár éttermének konyha
technológiai és berendezéseinek fejlesztését va-
lósítjuk meg. Az aktív pihenésre vágyók számá-
ra a Tónál horgászati lehetőséget, pihenőparkot
és játszóteret alakítunk ki; a Várkertben parkoló
és közösségi tér létesül. A régi Cukorraktár épü-
letének felújítása egy előző támogatásból már
megvalósult, ezért jelen pályázat a még szük-
séges belső térrendezést és a funkciók kialakí-
tását tartalmazza. Az épület, Turisztikai Köz-
pontként otthont ad majd a Csokoládé Panop-
tikum kiállító termének és az interaktív belső
játszótérnek. 
A beruházás tervezett befejezése: 2018. Az el-
nyert támogatás összege: 362.000.000 Ft.

2. A TOP-3.2.1-15 konstrukció alkalmat ad
az önkormányzati tulajdonú Városi Tanu-
szoda, Idősek Otthona és a Szerencsi Szak-
képző Iskola és Tanműhely épületenerge-
tikai fejlesztésére. A pályázat megvalósításá-
val cél, az épületek fűtési melegvíz előállítás
energia igényének csökkentése, megújuló ener-
giaforrás alkalmazásával. További cél az épüle-
tek utólagos hőszigetelése, valamint a nyílászá-
rók cseréje. A pályázati programhoz szorosan
illeszkedve energiatudatos napok megrendezé-
sére kerülne sor, ahol előadások és interaktív
programok várják majd a felnőtteket és gyer-
mekeket egyaránt. 
A beruházás tervezett befejezése: 2018. Az el-
nyert támogatás összege: 395.000.000 Ft.

3. A TOP-1.1.1-15 számú pályázat keretében
tervezett a volt Szerencsi Cukorgyár üzemi
területének fejlesztése. A projekt célja, hogy
elsősorban a helyi vállalkozások számára bő-
vüljön a város által nyújtott ipari szolgáltatások
skálája,- fellendülést jelentsen ez a termelés,
gazdálkodás színterén, élénküljön a vállalkozási
kedv, továbbá új munkahelyek teremtődjenek,
növekedjen a foglalkoztatottság. A fejlesztendő
ipari terület lehetőséget nyújt arra, hogy meg-
felelő ipari - gazdasági területhez, telephelyhez
jussanak,- továbbá raktározási szükségleteikre
megoldást találjanak. A tervezett beruházások
által kialakításra kerülne csarnok- és raktár épü-
let, portaszolgálat,- továbbá közművesítés, ke-
rítésépítés és útépítés.
A beruházás tervezett befejezése: 2019. Az el-
nyert támogatás összege: 895.800.000 Ft.

4. A TOP-2.1.2-15 konstrukció keretében kí-
vánja Szerencs Város Önkormányzata meg-
valósítani „Környezettudatos és gazdasá-
gélénkítő fejlesztések Szerencsen” címmel
zöld város fejlesztő projektjét. A városi zöld fe-
lület rekonstrukció során megvalósításra kerül a
Várkert bővítése, játszótér és iskolakert létesíté-
sével. A Szakképző Intézetének épület előtti tere
és parkolója megújul, aktív rekreációs terület-
ként felnőtt kondipark kerül kialakításra. A pia-
con vásárcsarnok épül és új parkolókat, több-
szintes zöldterületet létesítünk. Reményeink sze-
rint a Petrikovits ház épülete szintén renoválásra
kerül. Továbbá futókört és 32 db új parkolót is
kialakítunk. Új járdát kap az egykori Sallai utca. 
A beruházás tervezett befejezése: 2019. Az el-
nyert támogatás összege: 499.500.000 Ft.

5. TOP-1.1.1-16-BO1-2017-00006 „Iparterü-
let fejlesztése Szerencsen II. ütem”.
Beruházás során megvalósul a volt cukorgyári
kazánház teljes körű felújítása, részben közrak-
tár funkció kialakítása, a közraktárhoz érkező
kamionok számára parkoló építése, oldalkerítés
létesítése, optikai kábel behúzása. 
A beruházás tervezett befejezése: 2019. Az el-
nyert támogatás összege: 500.000.000 Ft.

6. TOP-3.2.1-16-BO1-2017-00072 Önkor-
mányzati épületek energetikai korszerűsí-
tése Szerencs Városában II. ütem.
A pályázat célja a Szerencs Rákóczi út 89. szám
alatti önkormányzat épületének, valamint a
Szerencs, Gyár út 1. szám alatti Cukormúzeum
épületének, mint önkormányzati tulajdonú in-

tézmények hatékonyabb energiahasználatának
racionálisabb energiagazdálkodásának elősegí-
tése. A beruházás során megvalósul a nyílászá-
ró csere, gépészeti rendszer korszerűsítése, va-
lamint megújuló energiaforrást hasznosító be-
rendezések telepítése. 
A beruházás tervezett vége: 2018. Az elnyert
támogatás összege: 161.608.956 Ft.

7. TOP-5.3.1-16-BO1-2017-00023 „Itt élünk,
ide tartozunk” – Helyi identitást erősítő
programok megvalósítása.
Konzorciumi megvalósításban Monok és Be-
kecs településekkel helyi identitást erősítő kö-
zösségfejlesztési folyamatok, közösségi részvé-
telre épülő tervezési gyakorlatok alkalmazásá-
val, szabadidős, bűnmegelőzési, közbiztonsági
és közlekedésbiztonsági programok megvalósí-
tására kerül sor. Cél a civil aktivitás, önkéntes-
ség, helyi identitás, valamint a településhez, tér-
séghez való kötődés megerősítése. 
Projekt tervezett befejezése: 2020. Az elnyert
támogatás összege: 130.000.000 Ft.

8. TOP-1.2.1-16-BO1-2017-00017 „Fenntart-
ható turizmusfejlesztés Szerencs Városá-
ban”.
A pályázat keretében megvalósításra kerül a
Vár-árok rekonstrukció csónakázó tó kialakítá-
sával, játszótér – park kialakítása. Cél a törté-
nelmi múlt felidézése, valamint (inter)aktív pi-
henési, kikapcsolódási lehetőség nyújtása a lá-
togatók számára. 
Beruházás tervezett befejezése: 2019. Az el-
nyert támogatás összege: 700.000.000 Ft.

17 nyErtEs pályázat 6 milliár
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9. TOP-4.2.1-16-BO1-2017-00003 „Gyer-
mekjóléti szolgáltatás infrastruktúrájának
fejlesztése Szerencs Városában”.
Cél a Gyermekjóléti Szolgálat infrastruktúrájá-
nak fejlesztése hőszigetelés, külső nyílászáró
csere, kazán korszerűsítés, gépészeti felújítás
során. Továbbá egy játszósarok kerül kialakítás-
ra a szükséges eszközbeszerzéssel kiegészítve
és a parkoló is felújításra kerül. A projektben
több szociális alapellátási szolgáltatás fejlesz-
tése is megvalósul. 
Projekt tervezett befejezése: 2018. Az elnyert
támogatási összeg: 60.000.000 Ft.

10. TOP-3.1.1-16-BO1-2017-00004 „Fenn-
tartható települési közlekedésfejlesztés,
kerékpárút bővítés és korszerűsítés, kerék-
párforgalmi létesítmény kijelölése, útvonal
kialakítása, a kerékpáros közlekedés felté-
teleinek közlekedésbiztonságának javítása
célú fejlesztés Szerencs városában”.
A lakott területen kívül elhelyezkedő Szerencsi
Ipari Park és a város közötti korszerű kerékpá-
ros közlekedés feltételeinek megteremtése va-
lósul meg kerékpárút és kerékpáros híd építé-
sével. A városközpontot és az Ondi település-
részt összekötő kerékpáros szakasz szintén ki-
alakításra kerül. A beruházás mellett kerékpáros
közlekedést népszerűsítő, közlekedésbiztonsági
célú szemléletformáló kampány megvalósítása
tervezett. 
A beruházás tervezett vége: 2019. Az elnyert
támogatás összege: 500.000.000 Ft.

11. TOP-2.1.3-16-BO1-2017-00006 „Szerencs
város belterületének védelmét, belvíz és
helyi vízkár veszélyeztetettségének csök-
kentését szolgáló vízelvezető rendszer fej-
lesztés 3. üteme”.
A tervezett projekt négy projektelemből áll,
mely az Ondi-, a Diósi- és a Malomárok meglé-
vő rendszereken fennálló problémák megoldá-
sát és a hiányos vízelvezető rendszer kiegészí-
tését tartalmazza, összesen 2003 m vízelvezető
árok/csatorna létesítésével. 
Tervezett befejezés: 2019. Az elnyert támoga-
tás: 150.000.000 Ft.

12. TOP-2.1.3-16-BO1-2017-00005 „Sze-
rencs város belterületének védelmét, bel-
víz és helyi vízkár veszélyeztetettségének
csökkentését szolgáló vízelvezető rendszer
fejlesztés 4. üteme”.
A projektben tervezett beruházás, a Malomárok
meglévő rendszereken fennálló problémák
megoldását és a Fecskési településrész lakó ut-
cáin hiányzó vízelvezető rendszer megvalósítá-
sát tartalmazza, összesen 2827 m vízelvezető
árok/csatorna létesítésével. 
Tervezett befejezés: 2019. Az elnyert támoga-
tás: 150.000.000 Ft.

13. TOP-2.1.3-16-BO1-2017-00004 „Sze-
rencs város belterületének védelmét, bel-
víz és helyi vízkár veszélyeztetettségének
csökkentését szolgáló vízelvezető rendszer
fejlesztés 5. üteme”.

Cél a belterületre hullott csapadékvizek rende-
zett és kártétel nélküli elvezetését szolgáló
rendszerek fejlesztése. A beruházás a Fecskési
településrész csapadékvizeinek befogadóba ve-
zetését és a Dobó Katica úti főgyűjtő árkok
megvalósítását tartalmazza, összesen 1370 m
vízelvezető árok/csatorna létesítésével. 
Tervezett befejezés: 2019. Az elnyert támoga-
tás: 150.000.000 Ft.

14. „Út a jövőbe” – Integrált térségi gyer-
mekprogramok a Szerencsi járásban, valamint
Sóstófalva és Újcsanálos településeken (EFOP-
1.4.2-16-2016-00021) Előd – projekt: „Szerencsi
Gyerekesély Program” (2013-2015) Helyi szak-
emberek bevonása – innovatív módszerek ki-
dolgozásával, szakmaközi hálózatok működte-
tésével. Drogellenes és egyéb prevenciós ren-
dezvények szervezése. Munkaerő-piaci és kö-
zösségi részvételre felkészítő programok meg-
valósítása. Hiányzó szociális, gyermekjóléti,
egészségügyi és pedagógiai célú szolgáltatások
biztosítása. Biztos Kezdet szemlélet elterjeszté-
se. 
A projekt tervezett befejezése: 2022. Az el-
nyert támogatás: 500 Millió forint.

15. Humán kapacitások fejlesztése térségi
szemléletben a Szerencsi járásban.
(EFOP-3.9.2-16-2017-00051) Konzorciumi meg-
valósítás (Tiszalúc, Taktaharkány, Mezőzombor
és Bekecs településekkel együtt) Cél a helyi tu-
dástőke gyarapítása és a közszolgáltatásokhoz
való hozzáférés javítása. Humán közszolgálta-
tásokban dolgozó szakemberek képzése, vala-
mint lehetőség a hátrányos helyzetű gyermekek
és tanulók támogatására iskolán kívüli progra-
mok megvalósításával is. 
Projekt tervezett befejezése: 2020. Az elnyert
támogatás: 499,7 Millió forint.

16. Szerencsi Általános Művelődési Köz-
pont a köznevelés eredményességéért.
(EFOP-3.3.2-16-2016-00256) Hátrányos és hal-
mozottan hátrányos helyzetű tanulók felzárkóz-
tatása, formális és informális képzések, progra-
mok szervezésével. 
Projekt tervezett befejezése: 2019. Az elnyert
támogatás: 24.327.333 Ft.

17. 6,5 km elavult vízvezeték cseréje Sze-
rencs gyűjtőútjain.
Az ivóvízminőség-javító társulás vezető telepü-
léseként Szerencs 18 utcájában 6460 folyómé-
ter 40 évesnél idősebb azbesztcement ivóvíz-
vezetéket cserélünk ki.
Projekt tervezett befejezése: 2019. május 31. Az
elnyert támogatás: 275 Millió forint.

D forint ÉrtÉkbEn szErEnCsEn

Fotó: Muhi Zoltán



A Gyárkerti Óvodában a szülők március 22-én követhették végig az óvo-
dai foglalkozások sorát, valamint azt is figyelemmel kísérhették, hogyan
sikerült beilleszkednie gyermeküknek az óvodai környezetbe. A Rákóczi
Zsigmond Református Általános Iskolában március 21-én és 22-én a szü-
lőket várták nyílt napra, ahol óralátogatások során tájékozódhattak az
iskolában folyó munkáról és gyermekük tanulmányi előremeneteléről.
Március 26-án az óvodások, szüleikkel együtt ismerkedhettek meg a le-
endő iskolájukkal.
A Bolyai János Katolikus Általános Iskola életébe március 23-án nyerhettek
betekintést szülők és óvodások egyaránt, ahol a negyedikes osztályfőnökök
fogadták őket. Az óralátogatásokon túl a játékra is nagy hangsúlyt fektettek
a szervezők, többek között a Kulcsár Anita Sportcsarnokban kialakított
akadálypálya segítette a kikapcsolódást. V. E. A.
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Nyílt napokat tartottak a város oktatási és nevelési intézmé-
nyeiben. A programsorozat keretében a szülők és a leendő el-
sősök is betekintést nyertek az óvodai, illetve iskolai életbe.

Az utazás 2018. március 11-én vasárnap vette
kezdetét. A két és fél órás repülőutat követően
Portugália fővárosában, Lisszabonban landol-
tunk. A lisszaboni repülőtértől egy két órás út
vezetett egy kis városba, Fatimába, ahol egy há-
rom csillagos hotelben szállásoltak el minket, il-
letve román és török partnereinket.
Az első nap megismertük Ourem-et, ahol az ott
töltött hét során a programok döntő többsége
zajlott. A bemutatkozás után vegyes csoportok-
ba rendeződtünk, majd megkezdtük a munkát.
Volt, akiknek szótárt, másoknak kalendáriumot
kellett készíteni.
A második napon felgyalogoltunk a domb tete-
jén lévő meseszép várhoz, melynek minden
egyes apró, varázslatos szegletét ismételten
csoportokban fedeztük fel. 
A harmadik nap a kirándulásról és a szórako-
zásról szólt. Először a Mira D’Aire Caves, azaz
egy csodálatos barlangot tekintettünk meg. Ezt
követően Nazare-ban álltunk meg, ahol a ha-
talmas és lélegzetelállító Atlanti-óceán tárult

elénk. A nap utolsó állomása Óbidos volt, mely
egy káprázatosan szemet gyönyörködtető kis
falucska. 
Az utolsó napon a csoportoknak videó formá-
jában különböző szituációkat kellett feldolgozni.
Véleményem szerint ez a feladat kovácsolta
össze legjobban a diákokat és igazából akkor
kezdett mind az öt csapat összecsiszolódni, mi-
re elérkezett a búcsú pillanata. 
2018. március 16-án, pénteken idegenvezető kí-
séretében bejártuk Lisszabon főbb nevezetes-
ségeit, majd szombat hajnalán sikeresen meg-
érkeztünk Szerencsre. 

Összességében elmondhatom, hogy nagyon jól
éreztük magunkat, és ezt az egy hetet eltettük
életünk legszebb emlékei közé. Ezúton is sze-
retném megköszönni mindenkinek, aki segített
abban, hogy ez a kis csapat eljuthasson Portu-
gáliába. 
Április 22-én, a program következő fordulójá-
ban, a mi kis városunkba, Szerencsre érkezik
majd a portugál, román és török delegáció. Bí-
zunk benne, hogy mi is olyan színvonalas és vál-
tozatos programmal tudunk majd előrukkolni,
mint ahogyan azt a portugálok tették.

Pálinkás Petra 11.A.

Két tanárunk, Tóth Éva és Répási Erika,
valamint öt diák, Danyikó Dorka, Ko-
vács Alexandra, Juhász Vince, Szepesi
Bennó és Pálinkás Petra képviselte
gimnáziumunkat Portugáliában, Ou-
rémben az Erasmus program keretén
belül, amelyet tavaly nyert iskolánk.

boCskaisok portugáliában

nyílt napok szErEnCsEn
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A Húsvétra készülve szerveztek programokat a város oktatási és nevelési
intézményei. A Napsugár Óvodában jótékonysági vásárt rendeztek már-
cius 26-án, aminek keretében különböző saját készítésű ajándéktárgya-
kat, díszeket és desszerteket kínáltak eladásra. A befolyt összegből az
óvodát támogatták a vásárlók.
A Bolyai János Katolikus Általános Iskolában nagyböjti lelki napot tartot-
tak március 29-én. Ennek során a Húsvéttal kapcsolatos vetélkedőket,
sportprogramokat és kézműves foglalkozásokat szerveztek a tanulók-
nak.
A Rákóczi Zsigmond Református Általános Iskolában március 28-án az

ünnepkörhöz tartozó hagyományokat elevenítették fel a diákok. A prog-
ram elején Ráczné Váradi Éva az intézmény igazgatója köszöntötte a ta-
nulókat, majd az iskolában működő Pereszle Hagyományőrző csoport né-
pi furulyán adott elő népdalokat. Ezt követően a Művészeti Iskola diákjai
adtak hangversenyt társaiknak. 
A Bocskai István Katolikus Gimnázium tanulói ünnepi szentmisén vettek
részt március 28-án a Munkás Szent József templomban, ahol Kocsis Sán-
dor római katolikus plébános Krisztus haláláról és feltámadásáról szólt
a fiataloknak.

V. E. A.

hÚsVÉt az oktatási És nEVElÉsi
intÉzmÉnyEkbEn



A Szerencsi Férfikar 95 éves fennállását ünne-
pelte március 24-én a Rákóczi-vár Színházter-
mében. Az eseményt Koncz Ferenc polgármes-
ter nyitotta meg, aki beszélt a kórus jelentősé-
géről, valamint a szerencsi cukorgyár újbóli
megépítésének lehetőségéről. A kórustalálko-
zón fellépett a Hegyalja Pedagóguskórus, a Me-
zőzombori Községi Kórus, valamint a Mezőke-
resztesi Férfikar is. F. D.
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95 ÉVEs
a szErEnCsi

fÉrfikar

Az idén – Muhi Zoltán emlékét őrizve – újságírói pályázatot írtak ki ál-
talános iskolások számára, a témakört „Képzelt riport Petőfi Sándorral”
címmel az alapítvány határozta meg.
Az eseményen Koncz Ferenc polgármester üdvözölte a pátriából ese-
ményre érkezett diákokat. Beszédében egyrészt a Kiss Attila Alapítvány
céljait mutatta be, kitérve a névadó – ugyancsak fiatalon elhunyt – kö-
zépiskolai tanár munkásságára, majd Muhi Zoltán pályafutását méltatta.
Lakatos Marianna alapítványi elnök a kiírt pályázatra fókuszált, majd a
fiatal „újságírók” mutathatták be saját műveiket.
A programra meghívást kapott Bódisz Attila a Magyar Távirati Iroda mun-

katársa, a SzuperInfo újságírója, az Európa Rádió tudósítója, aki kötetlen
formában adott tájékoztatást az iskolásoknak a szakmáról, az újságírás
rejtelmeiről és mint azt a program végén megjegyezte, maga is megle-
pődött a fiatalok bátorságán – mertek kérdezni. A diákok természetesen
díjazásban részesültek az esemény keretein belül. SfL

Megtartották a hagyományos Húsvéti hangversenyt március 28-án a sze-
rencsi görögkatolikus templomban. Csejoszki Szabolcs parókus köszön-
tőjében elmondta, hogy ilyenkor az ének szavával is közelebb kerülünk
a Húsvéthoz. –Nagyhétben vagyunk, ami az egyházak kiemelt időszaka.
Érezzük, tapasztaljuk, hogy a Húsvét nem pusztán egy kötelezően elénk
tett ünnep, hanem sokkal inkább személyes, mindannyiunk életének leg-
mélyebb, legrejtettebb és legörömtelibb dolgairól szól. A Húsvét az öröm,
a feltámadás ünnepe – mondta Csejoszki Szabolcs. Ezt követően Koncz
Ferenc polgármester osztotta meg ünnepi gondolatait. – Tavasz van és
ilyenkor a természetben is a megújulás megy végbe, és mindnyájunk szí-
vében egyfajta lelki megkönnyebbülés is zajlik – mondta a polgármester.
Hozzátette örül, hogy minden korosztály képviselteti magát a hangver-
senyen a kisgyerekektől a középkorú felnőtteken át az idősekig, hiszen
ezzel hozzátesznek a városunk életéhez: ettől vagyunk közösség. Az este
folyamán fellépett a Rákóczi Zsigmond Református Két Tanítási Nyelvű
Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola énekkara, a Bolyai János
Katolikus Általános Iskola kamarakórusa, a Szerencsi Férfikar, a Hegyalja
Pedagógus Kórus, valamint a Református Gyülekezeti Kórus. M. B.

DiákÚjságírók a rákóCzi-Várban

hÚsVÉti hangVErsEny

Újságíró palánták találkoztak március 20-án Szerencsen, a
Rákóczi-vár Lovagtermében, a randevú apropóját a Szabad
Sajtó Napja adta. A városban működő „Kiss Attila Alapít-
vány” Kuratóriuma – Konczné Kondás Tünde alapító ötletét
szem előtt tartva – döntött úgy, hogy minden év március
közepén újságíráshoz kötődő programot szervez, ennek el-
ső, tavalyi eseményén Muhi Zoltánra, a fiatalon elhunyt Sze-
rencsi Hírek főszerkesztőjére emlékeztek.



Korondi Klára Szakmáron, egy Kalocsa melletti kis faluban született, ott
nőtt fel, majd a kalocsai gimnáziumban érettségizett. – A szüleim egy-
szerű emberek voltak, de a legnagyobb dolgot tanultam meg tőlük: a
munka szeretetét, és a másik ember megbecsülését. Boldog és tartalmas
gyermekkorom volt. Az orvosi pálya iránti érdeklődés is akkoriban kezdett
kialakulni bennem. Az első motivációt ehhez a Befejezetlen elbeszélés
című Bondarcsuk film adta. Bár nem a legsikeresebb alkotásai között
tartják számon, engem mégis megfogott a főszereplő orvosnő küzdelmes
élete, hivatás-szeretete. Annyira belém ivódott, hogy a gimnáziumban
már célirányosan az orvosi pályára készültem – kezdi Klárika.
Érettségi után a Debreceni Orvostudományi Egyetemre jelentkezett, de
elsőre helyhiány miatt nem vették fel. – Egy évig a kalocsai kórházban
segédnővérként dolgoztam. Mondhatjuk, hogy az egészségügy minden
lépcsőfokát végigjártam. Korán reggel kezdtem a munkát és nem volt
megállás. A nővérek is sokszor rám hagyták egy-egy beteg teljes gon-
dozását, mert tudták, hogy újra fogok jelentkezni az orvosira. Így is tör-
tént, és ekkor már sikeresen. A kemény tanulás mellett sok szép közös-
ségi emlékem is fűződik az egyetemhez. Két tantárgy volt, melyek legin-
kább megragadtak: a szülészet és a szemészet. Végül rájöttem, hogy a
szülészet nem a nőknek való, ezért a szemészetet választottam. Az Úr-
isten vezetését éreztem ebben is és abban is, hogy Debrecenben talál-
koztam a férjemmel dr. Jeney Andrással. Ő egyetemi oktató volt Miskol-
con, így odaköltöztünk. A Megyei Kórház szemészeti osztályára kerültem,
ahol 1973-tól 1987-ig dolgoztam. Ott tanultam meg a szakma csínját-
bínját – folytatja a főorvosnő.
Időközben két gyermeke született és megszerezte a szakvizsgát is. 
– A szemműtéteket különösen kedveltem, emellett a gyermekszemészet
vonzott erősen, és sikerült a kancsalság szakterületét alaposan elsajátí-
tanom. Később volt évfolyamtársam, Dr. Budaházy Emil főorvos úr hívott
a Szerencsi Rendelőintézetbe. Így kerültem a városunkba. 1987-től öt
éven keresztül az intézeti kisbusszal jártam ki, végül 1992-ben döntöttünk
úgy a családommal, hogy ide költözünk – mondja Klárika.
2002 óta tölti be a képviselői tisztséget Szerencs Város Önkormányzatá-
ban. – 1998-ban keresett meg Koncz Ferenc, hogy dolgozzak vele együtt
a városért, az itt élő emberekért. A gyerekeim ekkor repültek ki szinte

egyszerre a főiskolára, így a családi kötöttségemből is felszabadult némi
idő. Azonkívül mindig is szívemen viseltem a köz ügyeit, természetes
volt hát, hogy eleget tettem a felkérésnek. Azóta is kitartok Koncz Ferenc
és az általa képviselt – a szűkebb és tágabb környezete jobbítására szol-
gáló – ügyek mellett. Értékeit, gondolkodásmódját hasonlónak érzem a
magaméhoz. 2002-től két ciklusban egyéni jelöltként nyertem képviselői
mandátumot. Körzetemben tudtam az ottani problémák mindegyikét,
minden ott lakót ismertem, és minden házba bejáratos voltam. Sokakat
be is tudtam vonni a munkámba. Ma is számon tartom őket. Bár már
nincsenek egyéni körzetek, de 2012-től a mai napig újra megválasztott
képviselőként tevékenykedek – folytatja. 
Korondi Klára ma már csak Szerencsen rendel, de korábban Sárospata-
kon, Sátoraljaújhelyen is fogadta a betegeket. A fennmaradó idejében
önkéntes karitatív tevékenységeket végez, amiért 2013-ban miniszteri el-
ismerésben részesült. – A Szerencsi Rászorultakért Alapítvány elnökeként
nagy örömöt találok az emberek segítésében. Egyik célunk a betegek és
a rászorulók felkutatása. Most húsvét előtt élelmiszer csomagokat osz-
tottunk szét a férjemmel. Az alapítvány szervezésében bonyolítjuk le a
Tortasütő Versenyt évről évre. A süteményeket a szerencsi, valamint a
környékbeli idősek otthona lakóinak adományozzuk. A Szerencsi Idősek
Otthona Ellátottaiért Alapítvány kuratóriumának is a tagja vagyok, ahová
képviselői alapomból szoktam felajánlani, hiszen ott is sok a rászoruló.
Az Szerencsi Idősek Otthonában heti rendszerességgel tartok bibliaórá-
kat, oda már 25 éve járok – mondja Klárika.
A vallás gyermekkora óta meghatározó szerepet tölt be az életében. –
A mélyebb hitbeli megérés férjem oldalán történt, aki egy hatgyermekes
lelkészcsalád tagja volt. Így igazából az ő körükben ismertem meg az
Urat. A szívemben van a hit, és arra törekszem, hogy az folyamatosan
erősödjön, növekedjen. Ebben is sokat köszönhetek a férjemnek, az apó-
somnak, a jelenlegi gyülekezetemnek, valamint a Miskolc-Tetemvári gyü-
lekezetnek. Fontos, hogy figyeljünk azokra a hangokra és indíttatásokra,
amit az Úrtól kapunk. A Szerencsi Református Nőszövetségben sok szol-
gálatra nyílik lehetőség. Minden évben csendesnapot szervezünk Bózs-
ván. Elnökként feladatomnak tartom az özvegy és rászoruló emberek se-
gítését, felkarolását. Büszke vagyok arra, hogy 2014-ben megkaptam az
országos Református Nőszövetség által alapított Zsindelyné Tüdős Klára
díjat. Ezt minden egyházkerületi nőszövetségből egy fő kapja, aki hosszú
évek óta, kiemelkedő, példamutatóan áldozatos, hűséges munkát végez
– tette hozzá Klárika.
Mint a Keresztény Orvosok és Egészségügyi Dolgozók Magyarországi Tár-
saságának vezetőségi tagja, 2002-ben Szerencsen megszervezte az Or-
szágos Konferenciát. A regionális találkozókat pedig minden évben meg-
tartják városunkban. – Fontos a hitbeli megerősödés. Szükséges az, hogy
a beteget embernek tekintsük. Az orvoslás nem csupán testi, hanem lelki
gyógyításból is áll – mondja.
Korondi Klára egyik legkedvesebb időtöltése a versek olvasása és tolmá-
csolása. Nagyobb városi rendezvényeken többször felkérték már szava-
latokra. – A férjem három könyvbemutatóján is én voltam az egyik vers-
mondó, de a templomban is szoktam versekkel szolgálni. Az éneklés is
felüdít, a Hegyalja Pedagógus Kórusban már 25 éve énekelek, a Refor-
mátus Gyülekezeti Kórusban pedig 17 éve vagyok tag – mesélte.
Klárika legszívesebben, persze, a családjával szeret együtt lenni. – Be-
aranyozta az életemet a négy unokám születése. Úgy gondolom, hogy
az emberi kapcsolatok közül a legfontosabb a család. M. B.
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Dr. Korondi Klára főorvos a mai napig gyógyítja a betegeket a Szerencsi Rendelőintézet szemészetén. Hivatása mellett
széleskörű közéleti, karitatív és egyházi tevékenységéről is ismert: az önkormányzat képviselő-testületének tagja, a Sze-
rencsi Rászorultakért Alapítvány, valamint a Szerencsi Református Nőszövetség elnöke. Kötelességének érzi, hogy segítsen
az elesetteken, a rászorulókon. Azt vallja: „…aki mást felüdít, abban ő maga is felüdül”. Korondi Klárával beszélgettem.

„…jutalmam, hogy tEhEtEm”
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szerencsi polgármesteri hivatal
Szerencs, Rákóczi út 89., Tel: (47) 565-200, Fax: (47) 565-210, E-mail: hi-
vatal@szerencs.hu. A hivatal ügyfélfogadási ideje: hétfő 8–12 óráig,  szer-
da: 8–12 és 13–16 óráig, péntek 8–12 óráig.
Fogadóórák: Koncz Ferenc polgármester: időpont-egyeztetéssel.
Dr. Egeli Zsolt alpolgármester: minden hónap harmadik hétfőjén 
14 órától, legközelebb április 16 -án. Nyiri Tibor alpolgármester: alpol-
gármester: minden hónap harmadik csütörtökén 14 órától, legközelebb
április 19-én. Dr. Barva Attila jegyző: minden páros hét szerdáján 8-12
óráig, legközelebb április 18-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, fő-

orvos. 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; On-
don: 9–12 óráig; csütörtök–péntek: 8–12 óráig. III. számú háziorvosi
rendelő: rendel: dr. Sütő Szilveszter háziorvos, városi főorvos. Cím: Sze-
rencs, Rákóczi út 51. Tel.: (47) 362-638 (asszisztens); (47) 560-016 (főor-
vos). Rendelési idő: hétfő–szerda: 8–12 óráig; csütörtök: 13–16 óráig; pén-
tek: 8–12 óráig. IV. számú háziorvosi rendelő: rendel: dr. Spak László
háziorvos. Cím: Szerencs, Rákóczi út 51. Tel.: (47) 361-203. Rendelési idő:
hétfő: 8–12 óráig; kedd: 12–16 óráig; szerda–péntek: 8–12 óráig. V. számú

háziorvosi rendelő: rendel: dr. Gál Tamás háziorvos. Cím: Szerencs, Rá-
kóczi út 75. Tel.: (47) 305-252. Rendelési idő: hétfő–kedd: 8–12 óráig; szer-
da–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: dr. Bobkó Géza házi gyermekor-
vos, főorvos. Cím: 3900 Szerencs, Rákóczi u. 51. Tel.: (47) 361-547. Rendelési
idő: hétfő: 8–12 óráig, Ondi út 12.: 17–18 óráig; kedd: 13–16 óráig, Ondi út
12.: 17–18 óráig., tanácsadás: 10–12 óráig; szerda: 9–12 óráig, Ondi út 12.:
17–18 óráig; csütörtök: 13–16 óráig, Ondi út 12.: 17–18 óráig.; péntek: 9–12
óráig, Ondi út 12.: 17–18 óráig. Gyermekszakrendelés a rendelési időben.

Ügyeletes gyógyszertárak 
Április 2-8.: Alba Gyógyszertár, április 9-15.: Tesco Gyógyszertár, április
16-22.: Centrum Gyógyszertár.

központi orvosi ügyelet
Szerencs, Rákóczi út 51. Tel.: (47) 364-300. Diszpécserszolgálat: (47) 362-
255. Hétköznap délután 15 órától másnap reggel 7 óráig. Hétvégén, sza-
badnapokon, munkaszüneti napokon és ünnepnapokon reggel 7 órától
az első munkanap reggel 7 óráig.

szerencsi művelődési központ
Szerencs, Huszárvár u. 11. (Rákóczi-vár). Tel./Fax: 47/ 362-290. Igazgató:
20/971-0861. E-mail: szerencsiamk@szerencs.hu

szerencsi hírek ügyeleti telefonszáma:

(20) 340–6089

kÖzÉrDEkű informáCiók

állásajánlatok
A B.-A.-Z. Megyei Kormányhivatal Szerencsi Járási Hivatal Foglal-
koztatási Osztályán nyilvántartott állásajánlatok alapján, Szeren-
csen könyvelőt, víz-gáz, fűtésszerelőt, segédmunkást, takarítónőt,
konyhai kisegítőt, karbantartót, tehergépkocsi vezetőt (C+E kat.),
pultost keresnek, Bekecsen betanított kővágót, állatgondozót, ta-
karítót, Legyesbényén gépbeállító lakatost alkalmaznának. Tisza-
lúcon gépkezelőt, villanyszerelőt, kozmetikust, műkörmöst, Bod-
rogkeresztúrban villanyszerelőt (művezető karbantartót), Prügyön
élelmiszerbolti eladót, hentest keresnek. Mezőzomboron betaní-
tott csibekeltető (B. kat. jogosítvány előny), Miskolcon operátor
munkakörben van lehetőség elhelyezkedni. 
Telefon: 47/361-909.

Tervezett képzések: Eladó, zöldség-és gyümölcsfeldolgozó, kő-
műves, konyhai kisegítő, szárazépítő, szobafestő, cukrász, minő-
sített hegesztő, villanyszerelő, nehézgépkezelő, targoncavezető,
virágkötő, irodai titkár, 7-8.osztály felzárkóztató végzettség meg-
szerzésére nyílik lehetőség.

a szerencsi hírek következő száma

2018. április 20-án
jelenik meg.



Az egyik leggyakrabban
használt fűszernövé-
nyünk a petrezselyem,

ám azt kevesebben tud-
ják, hogy kúraszerűen fo-

gyasztva számos gyógyhatás-
sal is rendelkezik. Kiváló antioxidáns

és immunerősítő, megszépíti a bőrt, jó szolgá-
latot tehet cukorbetegség esetén is. Levesbe
rakjuk, húsokra szórjuk, mártást csinálunk be-
lőle, vagy éppen díszítésre használjuk: a petre-
zselyem gyakori szereplője az étkezéseinknek,
ezzel pedig egészségünket is óvjuk, ugyanis ha-
tékony gyógynövény, amit érdemes akár kúra-
szerűen is fogyasztani. A petrezselymet már az
ókori görögök és rómaiak is gyógynövényként
tisztelték, Nagy Károly egyenesen előírta a ter-
mesztését. Minden része, a gyökere, szára, le-
velei és virágai is tartalmaznak egészségvédő
hatóanyagokat, A-, B- C-, E- és K-vitaminokat,
foszfort, kalciumot, vasat, illóolajakat, valamint

antioxidáns flavonoidokat. Mivel a petrezse-
lyem hatékony vízhajtó, fogyasztásával előse-
gíthetjük a hólyag és a vesék megtisztítását, va-
lamint megelőzhetjük a vesekő és a húgyúti fer-
tőzések kialakulását. Mindemellett, fokozza az
anyagcserét, ezáltal hozzájárul a salakanyagok
gyorsabb távozásához, és a vastagbél méreg-
telenítéséhez. A máj működésének javításával
is támogatja a szervezet természetes méregte-
lenítő funkcióit, míg a benne található nagyobb
mennyiségű klorofillnak köszönhetően részt
vesz a káros mikroorganizmusok (gombák, bak-
tériumok) semlegesítésében. Ha rendszeresen

eszünk nyers petrezselyemlevelet és szárat,
enyhülni fognak a gyomorpanaszaink, megsza-
badulhatunk a puffadástól, valamint a visszaté-
rő hányingertől. Érvédő tulajdonságát erősíti,
hogy a petrezselyem csökkenti a magas vérnyo-
mást, szabályozza a vérkeringést, segít meg-
előzni és kezelni az érelmeszesedést. Erős illatú
ételek (pl. fokhagyma) fogyasztása után érde-
mes levelét rágcsálni vagy főzetével öblögetni,
ami étkezések után friss leheletet is biztosít,
egyúttal elpusztítja a szájban elszaporodó bak-
tériumokat.

Vitelki László, Gyógynövénybolt
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Legutóbbi játékunk megfejtése: A Mate tea spanyol elnevezése: Yerba Mate. A beküldők
közül Gálházi Gézáné, 3900 Szerencs, Bakó u. 7. szám alatti olvasónk a Szerencsi Gyógynö-
vénybolt (Rákóczi út 104.) ajándékcsomagját nyerte. A nyereményről szóló utalvány átvehető a
szerkesztőségünkben. Új kérdésünk: A petrezselyem melyik része tartalmaz egészségvédő
hatóanyagokat? Megfejtéseiket április 13-ig postázzák címünkre (3900 Szerencs, Rákóczi út
94.) vagy adják le a Fürdő és Wellnessház recepcióján. A borítékra írják rá: Egészségünkért.

A mandula kistermetű lombhullató fa, őshazája
Nyugat-Ázsia hegyvidéke, ahol optimális körül-
mények között fejlődhet. Az utóbbi években vi-
lágszerte termesztik kereskedelmi megfontolás-
ból. Tavasszal a fa virágai fehéres-rózsaszínűek,
és ezekből alakul ki őszig a termés. A mag gaz-
dag rostokban, vitaminokban, ásványi sókban
és más vegyi anyagokban, melyek kedvezően
befolyásolják az egészségünket. Mértékletes fo-
gyasztása rengeteg betegség, sőt a rák kiala-
kulása ellen is véd. A mandula olyan – a fogyó-
kúra szempontjából is – értékes nyomelemeket
tartalmaz, mint a vas, a mangán vagy éppen a
cink. A mandula a marcipán alapanyaga, amely-

hez az aroma kedvéért kevés keserűmandulát
is kevernek. Süteményekben, főként a piskótá-
ban tökéletesen helyettesítheti a lisztet, ami a
lisztérzékenyek kedvencévé avathatja, de darál-
va, szeletelve díszítésre is kiváló. A fáról éret-

lenül szedett, tűvel még könnyen átszúrható
mandulából likőrt, befőttet lehet készíteni, amit
az édesipar előszeretettel használ. Mandulalikőr
készül érett mandulából is. Sósan elkészítve is
kedvelt csemege.

a hÉt gyógynÖVÉnyE: a pEtrEzsElyEm

a manDula jótÉkony hatásai
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Magyarországon a középkorú lakosság körében
a vezető halálokok között a szív- és érrendszeri,
valamint a daganatos megbetegedések szere-
pelnek. Ezért kiemelkedő szerepe van a meg-
előzésnek. Ennek érdekében tartott egészség-
védelmi hetet a Szántó J. Endre Egyesített Szo-
ciális és Egészségügyi Intézet március 19-e és
23-a között, „Egészségtudatos életmódra váltás
városunkban” címmel. A rendezvényt március
19-én Egeli Zsolt alpolgármester nyitotta meg
a Népházban, majd Dr. Molnár Pál belgyógyász,
gasztroenterológus tartott előadást Hypertónia
az alattomos halálok címmel. Az öt nap során
több témakörben is tájékozódhattak az érdek-
lődők a szakértőktől. Szó volt többek között az
újraélesztés technikájáról, az egészéges élet-
módról, valamint a gyermekkori elhízásról is. Az
előadásokkal párhuzamosan hét szakrendelé-
sen tartottak szűrővizsgálatokat, melyeknek ki-
emelt szerepe van többek között az olyan sú-
lyos betegségek kialakulásának megelőzésé-
ben, mint a bőrrák. – A szűrővizsgálatokkal
tudjuk felismerni azokat a kóros elváltozásokat,
amik még a panaszmentes stádiumban vannak.
A szűrőhét alkalmával várakozási idő nélkül le-

hetett bejutni a szakrendelésre, de egy évben
legalább egyszer mindenkinek ajánlatos elmen-
ni szűrésre – hangsúlyozta Dr. Tarr Tünde bőr-
gyógyász. Az egészségvédelmi hét főszervezője
Dr. Bobkó Géza elmondta, hogy mindent meg-

tettek annak érdekében, hogy felhívják a lakos-
ság figyelmét erre a lehetőségre ennek ellenére
a vártnál kevesebben látogatnak el a szakmai
előadásokra.

V. E. A.

kÖzpontban az EgÉszsÉg

Szerencs Város Önkormányzata mintegy négyszáz mázsa tűzifával se-
gített a rászorulókon, tekintettel a fagyos időjárására. A Szerencsi Vá-
rosgazda Nonprofit Kft. telephelyén március 20-án a reggeli órákban
megkezdték a tűzifa szétosztását. A rászorultak között voltak olyanok,
akiknél 3 vagy több gyermek van a családban és az egy főre jutó jö-
vedelem alacsony. De azok is tűzifát kaptak, akik szintén alacsony jö-
vedelemmel rendelkeznek és emellett egyedül nevelik gyermeküket,
esetleg a kérelmező, vagy házastársa betöltötte a 65. életévét. Minden
érintett személy egyenként nagyjából egy köbméter fát vihetett haza.
A kérelmeket formanyomtatványon lehetett igényelni az önkormány-
zatnál. A faosztáson Koncz Ferenc polgármester elmondta, a támo-
gatás anyagi forrását az önkormányzat gazdálkodta ki saját költség-
vetéséből. A Szerencsi Városgazda Nonprofit Kft. abban is segítette a
rászorultakat, hogy akik nem tudták megoldani a fa elszállítását, an-
nak a cég ezt átvállalta. SfL- N. I.

tűzifát kaptak
a rászorulók

Egy kiszáradt és a korábbi szélvihar során megdőlt fát vágtak ki március
21-én reggel Szerencsen, a Késmárk utcában. A műveletet végző szakember
elmondta, hogy abban az esetben, ha a fa rádőlt volna a 20 kilovoltos ve-
zetékre, akkor megszűnt volna az utca, valamint a környező települések
áramellátása is. A gyors és szakszerű beavatkozás Dr. Barva Attilának, Sze-
rencs város jegyzőjének köszönhető, aki a polgárőrség jelzését követően
azonnali hatállyal elrendelte a veszélyes fa kivágását. F. D.

Vihar utáni VEszÉly
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Bekecsen 880 m2-es telken 2 szo-
bás 60 m2-es családi ház mellék-
épületekkel bútorral vagy a nélkül
eladó. Érd.: 70/ 634-0938. (03-7)
Szerencs legszebb zöldövezeti ré-
szén nagy nappalis, új modern ame-
rikai konyhás panorámás családi
ház nagy garázzsal füvesített kerttel
eladó. Érd.: 20/348-9548. (5-9)

Szerecsen lakó-pihenő övezetben
3 szobás 100 m2-es családi ház, ga-
rázzsal, udvarral, melléképületekkel,
iskolához, Tescohoz közel, eladó.
Érd.: 30/970-9148. (6-9)
Szerencs csendes környékén, a
belvároshoz közel eladó egy folya-
matosan rendben tartott, felújított
4 szoba+nappalis családi ház. Érd.:
20/295-8832. (4-12)

LakosságiLakossági

apróhirdetés
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VÁNYAI
TEMETKEZÉS
47/361-906, 20/966-4464

KRIPTA, SIRKŐ
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A Szerencs Városi Sportegyesület kézilabda szakosztályának női ifjúsági
csapata mérkőzött meg Alsózsolca gárdájával március 24-én a Kulcsár Ani-
ta Sportcsarnokban. A hazaiak lendületes játékának köszönhetően már a
félidőben 16-10-es előnyre tettek szert a szerencsiek. Az ellenfél a második
játékrészben is alul maradt, így a mérkőzés a szerencsi női kézilabda csapat
győzelmével zárult. Végeredmény: SZVSE-Alsózsolca: 29-21. F. D.

győztEk a kÉzis lányok

A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Diáksport és Szabadidő Egyesület 3.
korcsoportos fiúk részére kosárlabda megyei döntőt rendezett március
21-én a Szerencsi Hunyadi Sportcsarnokban. A tornán Szerencs csapata
mellett pályára lépett Tiszaújváros, Mezőcsát valamint Miskolc gárdája
is. A hazaiak az első meccsüket Tiszaújváros ellen játszották, ahol nagy-
arányú 72-31-es győzelmet arattak így a tornagyőzelemért harcolhattak
a döntőben a miskolci csapattal szemben. Ezen a mérkőzésen azonban
34-67 arányú vereséget szenvedtünk így a dobogó második fokára áll-
hatott fel a Rákóczi Zsigmond Református Általános Iskola csapata –
adott tájékoztatást Nagy Lajos edző.

kosárlabDa
mEgyEi DÖntő

A Szerencs Városi Sportegyesület, valamint a Hidasnémeti Vasutas Sport
Club sakkcsapata mérte össze tudását március 24-én a Rákóczi-várban.
A találkozó elején felszólalt a hazai, valamint a hidasnémeti sakkcsapat
elnöke, majd a rendezvényt Sándor Ákos versenybíró nyitotta meg, aki
ismertette a résztvevőkkel a mérkőzés szabályait. A versenyen a szeren-
csiek győzedelmeskedtek. Végeredmény: Szerencs VSE-Hidasnémeti
HVSC: 7,5:4,5. Következő mérkőzésünket a Putnoki VSE ellen vívjuk ide-
genben április 15-én. F. D.

szErEnCsi
sakkgyőzElEm



Szerencs Város Sportegyesületének birkózó
szakosztálya képviseltette magát a Kabán meg-
rendezett XVI. Agro Kaba Kupa szabadfogású
meghívásos versenyen március 24-én. A ranga-
dón 19 klub 141 sportolója versengett, szakosz-
tályunk az előkelő 3. helyezést szerezte meg a
csapatversenyben – adott tájékoztatást Illésy
László edző, szakosztályvezető.

A 13 szerencsi induló egyéniben az alábbi
eredményeket érte el:
Gyermek II. korosztály (2011-2012): 20 kg
(fiú): Nagy Zalán 1. helyezés, 20 kg (leány): Bo-
ros Leila 2. helyezés, Pataky Panka 3. helyezés,
23 kg (fiú): Halász Bálint 1. hely, 30 kg (fiút): Ta-
kács József 1. hely. Gyermek I. korosztály
(2009-2010): 26 kg (leány): Haupt Kamilla 2.
hely, 26 kg (fiú): Beregi Bánk 1. hely, 32 kg (fiú):
Pataky Vilmos 2. hely, Halász Ádám 3. hely. Diák
II. korosztály (2007-2008): 29 kg (fiú): Kőrösi
Patrik 2. hely. Serdülő korosztály (2003-
2004): 48 kg: Bihari Soma 2. hely. Kadet kor-
osztály (2001-2002): 60 kg: Nagy Kristóf 2.
hely. Junior korosztály (2000-): 59 kg (leány):
Beregi Linda 2. hely.
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A Szerencs VSE NB II-es asztalitenisz
csapata Gödöllő együttesével játszott
március 18-án. A mérkőzés eleje nem
kezdődött jól, hiszen a játékosok mind-
két páros mérkőzést elveszítették. Az
egyéni meccsek során sem találták a
formájukat: Lehoczki Gábor, Korály Ti-
bor, és Stadler Tamás 2, Macsuga Jó-
zsef pedig 1 győzelmet aratott.

Ugyanezen a napon az NB III -as csapatunk
is asztalhoz állt a kömlői csapattal szem-
ben. Ezt a mérkőzést Filácz Attila magabiz-
tos játékának köszönhetően sikerült meg-
nyerni. Filácz Attila és Köllő András 4, Tö-
rök Gábor 3 győzelmet szerzett. Mindkét
páros mérkőzést elveszítettük.
Március 15-18-a között Köllő Ábel Beszter-
cén egy nemzetközi versenyen vett részt a
székelyudvarhelyi csapathoz csatlakozva.
Társával, Bándi Tamással a 4 közé jutásért
vereséget szenvedtek Ukrajna első számú
csapatától, amely megnyerte a csapatver-
senyt. Egyéniben Ábel a 16 közé jutásért
maradt alul azzal a játékossal szemben, aki
szintén megnyerte az egyéni versenyt – tá-
jékoztatott Köllő András szakosztályveze-
tő.

asztalitEnisz
hírEk

szÉp ErEDmÉnyEk birkózásban

Szendrő gárdáját fogadta hazai pályán Szerencs
Város Sportegyesületének felnőtt férfi labdarú-
gó csapata március 31-én, szombaton. A mér-
kőzés extrém esős körülmények között kezdő-
dött el, amit aztán pár perc után félbe is szakí-
tottak, hiszen a szélsőséges esőzésben a pálya
állapota sokat romlott. A csapatok kis idő eltel-
tével térhettek vissza. A játékosoknak ezután
sem volt könnyű dolguk, hiszen a focipályán az
esőzés következtében tócsák alakultak ki. Gom-

bos Ádámot azonban ez nem gátolta meg ab-
ban, hogy a 13. percben betaláljon a szendrőiek
hálójába. A 32. percben Suller Zsolt lőtt gólt.
Végezetül a 65. percben Rábai Gergőnek sike-
rült a labdát a vendégek hálójába lőnie. A B.A.Z.
megyei I. Felnőtt 21. forduló eredménye Sze-
rencs VSE – Szendrő, 3-0. Az szerencsi U19-es
csapat 2-0-ra kikapott a szendrőiek U19-es gár-
dájától. A következő mérkőzés április 7-én ide-
genben Gesztely ellen lesz. N. I.

Esős iDőbEn is 
győzElEm



Előző rejtvényünk megfejtése: Tavaszi szél vizet áraszt. Megfejtőnk 1 db csokoládé csomagot nyer: Dr. Gál András, 3900 Szerencs, Rákóczi
út. 55/A. A fenti rejtvény megfejtését április 13-ig postázzák címünkre (3900 Szerencs, Rákóczi út 94.) vagy adják le a Fürdő és Wellnessház re-
cepcióján. A keresztrejtvény helyes megfejtője 1 db csokoládé csomagot nyer. A nyeremény átvehető a Szerencsi Művelődési Központ és Könyvtár
gazdasági irodájában.
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kErEsztrEjtVÉny

kos: iii. 21. – iV. 20.
Áprilisban, remek befektetési lehető-

ségek adódhatnak, melyek kiaknázása időszerű
is lenne, ugyanis, pénzügyi gondokkal küszköd-
het. Kreatív gondolkodása lehetővé teszi, hogy
jobban átlássa a dolgok működését.

bika: iV. 21. – V. 20.
Az április a nagy számvetések, s az új

stratégiák kidolgozásának a hónapja le-
het, amikor nem csak szakmailag, de külsőleg
és belsőleg is egyaránt sokat változhatnak e
jegy képviselői.

ikrek: V. 21. – Vi. 21. 
Az Ikrek áprilisban, rendkívüli energi-

ákkal telítődhet, melyek hatására, sok-
kal kevésbé lehet fáradékony, mint általában, s
ez a munkájában is hamar megmutatkozhat.
Szerelmi életét illetően a hónap eleje frusztrál-
tabb lehet.

rák: Vi. 22. – Vii. 22.
Áprilisban egy igen harmonikus, csen-

des tempóban haladhat a munkájával,
ráadásul, kifejezetten hatékonyan, így egy ki-
számítható, lassan de biztosan felfelé ívelő idő-
szakra számíthat. Szerelmi életében boldog és
kiegyensúlyozott periódus következik.

oroszlán: Vii. 23. – Viii. 23.
Nyitott, optimista és pozitív! E sza-

vakkal lehet talán a legjobban jellemezni a dol-
gokhoz való hozzáállását áprilisban, ami termé-
szetesen, hamar meg is mutatkozik az elért
eredményeiben is.

szűz: Viii. 24. – iX. 23. 
Áprilisban lelkes lehet a munkában, s

szeretne minél több dolgot lezárni, vagy
átalakítani, hogy az jobban megfeleljen elvárá-
sainak. Szerelmi életét illetően, nyitottabb, ru-
galmasabb hozzáállás következik.

mérleg: iX. 24. – X. 23. 
Az április folyamán sok új kapcsolatra

tehet szert, bár alapvetően vidám napjai
lesznek, néha igencsak meginoghat, s olyankor
különösen levertnek és kimerültnek érezheti
magát. Szerelmi élete most több energiát igé-
nyel, mint máskor.

skorpió: X. 23. – Xi. 22.
A Skorpió, bár áprilisban, tele lehet

energiával, mégis akkor érhet el a leg-
többet, ha csak kisebb lépésekkel, óvatosan ha-
lad előre, különben a túl nagy kockázatvállalás
akár még balul is elsülhet, s kezdhet mindent
előröl.

nyilas: Xi. 23. – Xii. 21.
Az április igencsak izgalmasan alakul-

hat a Nyilas számára, ugyanis, most szinte min-
den csakis azon múlhat, milyen oldalát nézi a
dolgoknak! Szerelmi téren a hatalmába kerítheti
a féltékenység.

bak: Xii. 22. – i. 20.
Az április folyamán, nagy bátorságra

lehet szüksége, hogy leküzdje démonait,
ugyanakkor, építő lenne kicsit enyhülnie a ma-
kacsság terén, amivel néha nagyon meg tudja
nehezíteni a saját dolgát.

Vízöntő: i. 21. – ii.19.
Áprilisban ösztönös és intuitív lehet,

s ez által sokkalta tisztábban láthat,
mint máskor, kérdés, hogy tetszik-e majd, amin
megakad a szeme? Szerelmi élete igen kettősen
alakulhat, míg látszólag hűvösnek mutatkozik,
belül elöntheti a forrongó szenvedély.

halak: ii. 20. – iii. 20.
Április folyamán, rendkívül motivált

és lelkes lehet, valamint éghet benne az
önmaga és mások számára való, szüntelen, bi-
zonyítási vágy! Szerelmi téren, alapvetően, a bé-
ke és a nyugalom lesz a jellemző, de akadhat-
nak apróbb problémák.

horoszkóp (április 6-20.)

VÍZSZINTES: 1. A beküldendő megfejtés első ré-
sze. 10. Hústipusú baromfi, „luficsirke”. 11. Díszest. 12.
Csehov színpadi műve. 13. Táncsics Mihály-díjas ma-
gyar újságíró, műsorvezető (Henrik). 14. Az északi ger-
mánok hadistene. 15. Kopasz. 16. Pénz szélei! 17.
Nagy-Britannia autójelzése. 19. Jég; németül. 21. …lő:
szarvashibát követ el. 23. Az idő múlását mutatja. 25.
Német névelő. 27. Pépszerű étel. 28. Dunántúli megye.
30. Fizetés, munkadíj. 32. Holland teherautó márka.
33. Kisdedóvó, dedó. 35. Magot földbe helyez el. 37.
Asszonynév képző. 38. Római 2-es. 39. Közteher. 40.
Amerikaifutball-játékos (Vakapuna). 42. Házasság. 44.
Tolmácsol. 46. Egyszerű játék. 47. Férfinév.
FÜGGŐLEGES: 1. Argumentum. 2. Direkt termő sző-
lőfajtából készített, egészségre ártalmas bort. 3. Ir-
gum burgum, ejha. 4. Fémnek vagy szerves gyöknek
klórral alkotott vegyülete. 5. Orosz író (Tolsztoj). 6. Er-
bium vegyjele. 7. Vadászkutyák. 8. Van ilyen: -fűtés, -
irányító, -cső, stb. 9. Részletesen, gondosan. 10. A
megfejtés második, befejező része. 13. Tajték. 18.
Vés, metsz. 20. Sérülés. 21. Fürdőszoba tartozéka. 24.
… mars: rendben. 26. Folyami átkelőhely. 29. Porcióz.
31. A haladást segítő változtatás. 34. Magyar költő
(Endre 1877-1919). 36. Előadó körút. 41. A folyó évben.
43. Kijön szélei nélkül! 44. Floren páratlan számú be-
tűi! 45. Efféle, hasonló. 47. Kripton vegyjele.
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