
Nem okozoTT
goNdoT 

a havazás
a szerencsi városgazda
szakemberei már jóval a
havazás előtt felkészültek
a télre, így nem érte őket
váratlanul a december 2-
án leesett első hó. Cikkünk
a 3. oldalon olvasható.

TesTvér-
városi 

Találkozó
rozsnyóról és Nyárádsze-
redáról érkeztek vendé-
gek városunkba egy sike-
resen elnyert pályázatnak
köszönhetően. 
Cikkünk a 7. oldalon ol-
vasható.
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Az Éless Színház előadásában tekinthette meg a közönség a Jó házból
való úrilány jelentkezését várom című darabot november 28-án a Rákó -

czi-vár színháztermében. A zenés vígjá-
tékban a jó szakmai hírnévnek örvendő
Jánossy Dr. kalandjait ismerhetjük meg,
aki szeretne még előbbre jutni a nőgyó-
gyász szakmában. Ezért közvetlen ta-
pasztalatokra alapozott könyvet ír az
anyaság állapotáról. Ehhez van szüksége
megbízható vizsgálati alanyra, egy jó
házból való úrilány személyében. Jó ide-
ig úgy tűnik kiváló partnert talált Margit
személyében. A fergeteges előadás osz-
tatlan sikert aratott a szerencsi közön-
ség körében, hiszen vastapssal jutal-
mazta a színészek játékát a publikum.

December 5-én, a kora hajnali órákban Szerencsen, a Rákóczi út 100.
szám előtt, a Bolyai János Katolikus Általános Iskola udvarán a rá nehe-
zedett hó és jég súlya alatt kidőlt egy fa, és megrongálta az intézmény

kerítését is. Személyi sérülés nem történt. A reggeli órákra a tűzoltók a
kidőlt fát szétvágták. Az iskolavezetése a katasztrófavédelem munkatár-
saival történt egyeztetést követően úgy döntött, hogy a többi elörege-
dett, fát is eltávolítják ezen a területen. A most kivágott zöld juharok
helyére tavasszal új fákat telepítenek majd.

A szerencsi Alzheimer Café decem-
ber 9-én tartotta év végi összejö-
vetelét a Sörház Étteremben. Az
eddigi találkozóktól eltérően nem
szakmai előadással bővíthették is-
mereteiket a jelenlévők, hanem egy
interaktív délutánt töltöttek el
együtt a megjelentek. A találkozó
kezdetén a Szerencsi Logiklub tag-
jai által összeállított keresztrejt-
vényt fejtették meg a résztvevők,
hiszen a keresztrejtvény-fejtés az
egyik leghasznosabb hobbi, ami

amellett, hogy kiváló agytorna számos módon segíti a kedélyállapot
javulását is. Nem csak az elméjüket, de testüket is átmozgatták az

Alzheiner Café résztvevői az összejövetelen, azaz egy közös tánccal
zárták az év utolsó találkozóját.
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évzáró alzheimer Café

TelTházas előadás a szíNházTeremBeN

kidőlT fa a Bolyai iskoláNál



SZERENCSI hírekhírek 3AKTUÁLIS

Nem lehet elégszer ismételni, hogy a szén-mo-
noxid mennyire veszélyes. A köznyelvben csak
„csendes gyilkosnak” nevezett gáz azért olyan
veszélyes mert színtelen, szagtalan, ráadásul a
szervezetre gyakorolt hatásai könnyen összeté-
veszthetőek más betegségek tüneteivel. A tüne-
tek lehetnek: szédülés, nehéz légzés, fejfájás,
émelygés, hányinger, gyengeség, súlyos esetben
akár ájulás. Tapasztalásuk után azonnal ki kell
menni a friss levegőre, orvost és tűzoltókat hív-
ni.
A katasztrófavédelem oldalán megtalálható az
összes jó minőségű és ellenőrzött szén-mono-
xid-érzékelő, amik a hazai piacon könnyen be-
szerezhetők. A nem megfelelő érzékelők életve-
szélyesek lehetnek, mert amellett, hogy hamis
biztonságérzetet keltenek, korántsem biztos,

hogy szivárgás esetén még időben jeleznek.
A szakemberek azt tanácsolják, hogy csak kifo-
gástalan állapotú tüzelő- és fűtőberendezést,
kályhát használjunk és csatlakoztassunk a ké-
ményhez, hiszen használat közben a nem meg-
felelő állapotú berendezések esetén gáz, füst
áramolhat ki a réseken, egyes esetekben szikra
is kipattanhat. Fontos a rendszeres ellenőrzés!

Dojcsák Dávid c. tű. száza-
dos (fotónkon), a Borsod-

Abaúj-Zemplén Megyei
Katasztrófavédelmi
Igazgatóság szóvivője
érdeklődésünkre el-

mondta, hogy a gázüze-
mű és zártégésterű tüzelő-

eszköz esetén 2 évente, minden egyéb fűtőbe-
rendezés esetében évente szükséges elvégez-
tetni a füstelvezető ellenőrzését.
A szilárd tüzelésnél, elsősorban a faégetésnél

elégetlen gázok (szén-monoxid, fagáz) távoznak
a füsttel, továbbá korom, kátrány, szurok kelet-
kezik, ami a kémény belső falazatára, sok eset-
ben az összekötőelemben (füstcsőben), vagy
akár már a tüzelőberendezésben is lerakódhat.
Ezek az éghető lerakódások megfelelő hőmér-
sékletet elérve meggyulladhatnak. Tisztításuk,
ellenőrzésük, éppen ezért szükségszerű.

Földi Ferencné szerencsi
lakos (fotónkon) is tisztá-

ban van a veszélyekkel,
elmondása szerint fér-
jével mindig igénybe
veszik a kéményseprői

tisztítást és ellenőrzést.
– Régen előfordult sokszor,

hogy a szabadkéményes házaknak kigyulladt a
koromtól a kémény, lobogott a láng. Nagyon
fontos, hogy a kémény mindig rendben legyen
tartva, ezért is járnak a kéményseprők, amit mi
mindig igénybe veszünk. 
A kéménytűz kockázatát tovább növeli a ház-
tartási hulladékok, műanyagok, égetése. Ezek
nem csak a tüzelőberendezés idő előtti tönkre-
menetelét idézhetik elő, hanem egyéb igen mér-
gező gázokat is a levegőbe juttatt. 
A lerakódott korom eltávolításával, a fűtőeszköz
és a kémény karbantartásával megelőzhetők a
kéménytüzek. A fűtőeszköz takarításához min-
den esetben szakembert kell hívni. A katasztró-
favédelem kéményseprői elérhetőek a kemeny-
sepres.katasztrofavedelem.hu oldalon és a 1818-
as telefonszámon. N. I.

A szokatlanul meleg novemberi időjá-
rás után, a december már fagyos, ha-
vas napokkal köszöntött be. A fűtési
szezon veszélyeit nem lehet félvállról
venni. A tüzelő-, fűtőberendezések, az
égéstermék-elvezetők és szagelszívó
rendszerek meghibásodása, valamint a
helytelen műszaki megoldások tűzese-
tet, robbanást, füstmérgezést vagy
szén-monoxid-mérgezést okozhatnak.
Ezek a tragédiák egy kis odafigyeléssel
elkerülhetőek. Még a fűtési szezonban
sem késő átvizsgáltatni a különböző
tüzelő-fűtő berendezéseket, amihez
minden esetben szakember szükséges. 

A városgazda szakemberei december 1-jétől, 24 órás készenléti ügyeletet
látnak el. Ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy hóeséstől számítva szinte
perceken belül a munkagépek már az utakat járják. A városgazdánál ösz-
szesen 5 db ilyen munkagép áll a rendelkezésre, ebből 3 db az utakat ta-
karítja, a maradék két kisebb teljesítményű gép pedig a járdákat.
Nagyobb hóesésnél a városgazda a lakosság segítségére is számít. – Tisz-
telet a kivételnek, a frekventált helyeken lévő vállalkozások nem, vagy
csak részben takarítják el a havat a járdáról. Mi azt szeretnénk kérni, hogy
a rendeletben előírtaknak megfelelően mindenki tartsa tisztán a lakása
vagy vállalkozása előtt a járdát, különben fagyos, csúszós járdák várják
majd az arra közlekedőket – mondta Tóth István a Szerencsi Városgazda
Non-Profit Kft. ügyvezető igazgatója.
A főutakat a Magyar Közút Nonprofit Zrt. takarítja, azonban Szerencs

speciális helyzetben van, hiszen a város három üzemi mérnökségre van
felosztva és mindhárom mérnökségnek a végén van. Ez azt jelenti, hogy
havazás esetén ide érkeznek legkésőbb a Magyar Közút hókotró gépei. 
A városgazda ezért sokszor besegít a munkálatokba. 
A városgazdánál jelenleg 40 tonna só és homok áll a rendelkezésre, ami
3-4 nagyobb hóesésre elegendő, szükség esetében pár óra alatt újra fel
tudják tölteni a készletet. N. I.

A Szerencsi Városgazda Kft. szakemberei és munkagépei
már jóval a havazás előtt felkészültek a télre, így nem érte
őket váratlanul a december 2-án leesett hó. Havazás esetén
a cég emberei az előző évekhez képest változatlanul – elő-
ször a forgalmasabb utakról tolják el a havat, s csak ezután
következnek majd a másodrendű kertvárosi utak.

Nem okozoTT feNNakadásokaT
az első havazás!

előzzük meg a proBlémákaT!
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Szarvas Péter,
római katolikus esperes, plébános:

Útban Betlehem felé.
A hajnal első sugarai va-

kítóan aranyozták be
Názáret határát. Mári-
át és Józsefet már
úton találta a felkelő

nap ragyogása. Minden-
kitől búcsút véve indultak

el, hogy az összeírásra időbe megérkezzenek
Betlehembe. 
„– Jó utat!…, – Vigyázzatok magatokra!” – hal-
kult el az aggódó köszöntés mögöttük, amikor
kiértek a szűk utcán és ráfordultak a karavánút-
ra. Még egyszer visszatekintettek, és így indul-
tak el. 
A szamár lábainak ütemes ügetése, József ha-
tározott léptei, amelyek hozzászoktak a dim-
bes-dombos táj útjaihoz, biztosan vitték őket
előre.
Mária elmélyülő tekintete összefonta a múlt, a
jelen és a jövő titkait. 
A modern ember, aki az automatizált világ in-
formációáradataiban él, ahol a távolságok
mennyire legyőzhetők, nehezen tudja megélni
ezt a kiszolgáltatottságot.
Pedig Adventben az Úr minket is elindulásra
szólít. Ahhoz, hogy mi is tudjuk adni a világnak
Krisztust, ahhoz, hogy karácsony ne egy üresen
eltöltött idő, hanem egy igazi élmény, az Isten-
nel való találkozás ünnepe legyen, nekünk is el

kell indulni, ráhagyatkozva az Isten akaratára. 
A Rorátés hajnalokon, a sötétben, a ködben
még autóval is botorkálva, indulunk, hogy el-
jussunk oda, ahol vár és készít bennünket nap
mint nap Isten, hogy elérkezzünk mi is Betle-
hembe. Lehet, hogy látszólag nem száz kilomé-
ter távolságokat kell beutaznunk, de ugyan ilyen
messzeségeket, vagy talán még nagyobbakat
kell leküzdeni az emberi szívekig, de nem a mo-
dernkor eszközeivel, hogy elérkezzünk az egy-
mással való találkozáshoz. Ezen az úton nekünk
is gyalog kell járnunk, mert itt nem lehet rohan-
ni, itt néha meg kell állni, le kell pihenni, el kell
beszélgetni.
Betlehem várja mindazokat, akik Krisztust vár-
ják az életükben. Istenben Betlehemmé válik az
egész világ, ahol mindannyian tudunk találkoz-
ni, még ha távol is vagyunk egymástól. 
Ennek a találkozásnak az örömével kívánok re-
ményteljes elindulást, most Advent kezdetén,
hogy Karácsony közeledtével boldog legyen a
megérkezésünk is.

Balázs Pál,
református lel-
kész:
Az első karácsonyt, Jé-
zus születését egy
nagy felfordulás előzte

meg. Mindenki úton volt.
Augustus császár parancsba

adta, hogy tartsanak egy népszámlálást. Min-
denkinek a születési helyén kellett megjelennie.
Nem volt ez egy kellemes utazás senkinek. Zú-
golódott a nép, felbolydult az egész ország, pa-
naszkodás és békétlenség volt mindenhol. Ha-
sonló a mi helyzetünkhöz. Az egész emberiség
mindig úton van. Hagyjuk magunk mögött az
élet kilométereit és a mi utunk sem mindig bé-
kességes. Tele van zúgolódással. Vannak benne
szép megállók és keserves útszakaszok. Azt az
egykori adventi utazást egy császári parancs és
egy isteni ígéret igazgatta. A császári parancs
az volt, hogy számolják össze a népet a még
nagyobb sarcok behajtására. Az isteni ígéret
pedig az volt, hogy elközelített a mennyek or-
szága, Jézusnak meg kell születnie. Akik csak a
császári parancsra hallgattak, azok tele voltak
keserűséggel. Akik megértették az isteni ígére-
tet, azoknak a szíve tele lett békességgel. Most
is ezen múlik minden. Mit értünk meg advent-
ből és karácsonyból? Mire, kire figyelünk? A vi-
lág nyüzsgésére vagy a Békesség Fejedelme ér-
kezésére? Csak az emberi oldalára, a külsősé-
gekre, vagy a hozzánk lehajló isteni szeretetre?
Mit, kit látunk meg? A karácsonyt megelőző fel-
bolydulást, az árcédulák csökkentett összegét,

vagy Isten legdrágább szeretetét? Black friday
azt hirdeti: nézd milyen olcsó! Vedd meg, 50
százalékos, 75 százalékos, szükséged van rá! Is-
ten azt hirdeti: nézd mennyire drága vagy ne-
kem! Nézd, milyen drága szeretetettel szeretlek,
és ez ingyen a tied lehet.
A vándorló sokasággal ment József és Mária is,
aki várandós volt Jézus Krisztussal. Tehát ezzel
a nehéz, fáradtságos emberi meneteléssel
együtt utazott Jézus. Milyen nagy örömhír az,
hogy Jézus azért jött, hogy vállalja a velünk való
utazást. Nem vagy egyedül, Valaki veled jár az
úton, akkor is, ha már sokan eltávoztak mellő-
led. Kívánom, hogy karácsonyra készülve az in-
gyen kapott, drága szeretettel szerető Istenre
figyeljünk. 
Áldott adventet és karácsonyt!

Csejoszki Szabolcs, 
görögkatolikus
parókus:

Megszületett a
Megváltó!

„Helyezd előbbre Isten
akaratát minden emberi

bölcsességnél, és tartsd azt
hasznosabbnak minden emberi okoskodásnál!”
(Szent Izajás atya)

Jézus Krisztus születésének ünnepe a korai ke-
resztények között a világosság, a fény születé-
séhez kapcsolódik. A Szentéletű Izajás atya és
elődeink a jászolban született Isten Fiában meg-
találták a fényt, a reménységet, ami életük ve-
zetéséhez a legfontosabb iránytűt jelenti. A jót,
az üdvösséget kereső emberiség ma is irány-
mutatásra vár. Sokfelé tekintgetünk, keressük a
megoldásokat. Karácsony közeledtével legin-
kább az Isten akaratára kell figyelnünk. Amikor
befogadjuk Őt családjainkba, mindent átformá-
ló csodákra tesz képessé minket…
Az Isten akarata, hogy a közénk születő Gyer-
mek, Jézus Krisztus:
– Remény legyen sokak számára. A betegeket
és nincsteleneket vigasztalni tudjuk.
– Iránymutatás legyen a csüggedőknek. Erősít-
sük meg mindazokat, akiknek bizonytalan a
holnap.
– Bölcsesség legyen a keresőknek, Hogy a meg-
felelő úton járjanak.
– Békesség legyen a zaklatott lelkűeknek. Tud-
juk képviselni az Isten békéjét!

Öröm legyen minden ember szívében, mert
megszületett a Megváltó Krisztus.
Áldott karácsonyt mindenkinek!

karáCsoNyi goNdolaTok
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Az eseményen Balázs Pál református lelkész osztotta meg gondolatait:
Egyik bibliai igénk erre az időszakra, így hangzik: Megjelent az Isten üd-
vözítő kegyelme minden embernek. Azt gondolom, hogy bárhol is va-
gyunk, legyen az utca, templom, vagy munkahely, a Karácsonyról úgy kell
tudnunk beszélni, hogy ott van benne az Isten igéje, hiszen ez az ünnep
erről szól – mondta Balázs Pál. Ezután a Gyárkerti Óvoda Csicsergő cso-
portjának, a Bolyai János Katolikus Általános Iskola diákjainak és a Városi
Nyugdíjas Klubnak műsora emelte az ünnep hangulatát. 
Advent második vasárnapján, december 8-án, a Világörökségi Kapuzatnál
Szarvas Péter római katolikus plébános szólt a megjelentekhez. Elhang-
zott, hogy az adventi időszak alatt fel kell készítenünk szívünket a Kará-
csonyra, hogy méltóképpen ünnepelhessünk. – Advent utunk a betlehemi
jászolhoz. Isten készít bennünket, és készüljünk mi is, hogy ha majd a Ka-
rácsony áldott ünnepe ránk köszön boldogan tudjuk megélni a hit örömét,
Isten szeretetét és az élet boldog ajándékát – mondta a plébános. Ezt kö-
vetően két óvodás segítségével gyújtották meg a második, reményt jel-

képező gyertyát a koszorún. Az ünnepségen műsort adott a Napsugár
Óvoda Bambi csoportja, a Bocskai István Katolikus Gimnázium diákjai, va-
lamint a Nyárutó Klub. Az ünnepi gyertyagyújtások alkalmával új fénye-
lemmel bővül a téli csodapark. VEA

felloBBaNT a hiT és a reméNy láNgja

December 6-án bejárta a várost a Mikulás. A délelőtti órákban, az óvodákban és az iskolákban találkozhattak a nagyszakállúval a gyerekek, délután
pedig a Világörökségi Kapuzathoz is ellátogatott a Télapó. A megjelenteket Nyiri Tibor polgármester köszöntötte, majd közös énekkel köszöntötték
a Mikulást a gyerekek, aki ajándékokkal kedveske-
dett nekik. December 8-án a Turisztikai Központba
is ellátogatott a jóságos apó, aki a Szerencsi Hiva-
tásos Tűzoltókat és családtagjaikat lepte meg.

Advent első vasárnapján, december 1-jén új helyszínen, a
Világörökségi Kapuzatnál várták az érdeklődőket az ünnepi
gyertyagyújtásra. 

mikulás járTa a városT
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– Nagy tömegben foko-
zottan vigyázzon érték-
tárgyaira!

– A táskáját ne tegye le, mindig tartsa magá-
nál!
– Ne tartson okmányokat, értékeket hátizsákja,
táskája külső zsebeiben!
– Mobiltelefonját, pénztárcáját, iratait mindig a
táskája belső zsebében helyezze el!
– Bankkártyája PIN-kódját ne tartsa a kártya
mellett, továbbá tárolja külön lakáskulcsát és
személyes iratait!
– Ellenőrizze többször, hogy válltáskája becsa-
tolt állapotban van-e!
– Ha a bevásárlóközpontok helyszínét gépjár-
művel közelíti meg, tájékozódjon előre a parko-
lási lehetőségekről és igyekezzen biztonságos
helyen parkolni!

– Autóját mindig zárja be, az ablakokat húzza
fel és kapcsolja be a riasztót! Tegye meg ezt ak-
kor is, ha csak pár percre száll ki a járműből!
– Gépkocsijában még rövid időre se hagyjon jól
látható helyen értékeket!
– A gépjármű okmányait, személyes iratokat,
pénzt, bankkártyát, kulcsokat soha ne hagyjon
a gépkocsiban!
– Ha elmegy otthonról, ügyeljen arra, hogy la-
kása nyílászáróit zárja be!
– A tömegben fordítson fokozott figyelmet
gyermekeire és idős hozzátartozóira. Beszéljék
meg, hogy mit kell tenni abban az esetben, ha
elveszítenék egymást! Adja meg telefonszámát
gyermekének – kicsik esetén papírra írva, vagy
a kézre feljegyezve – arra az esetre, ha a gyer-
mek elkeveredne!

Nem csak a vásárokban, és boltokban szerzik
be az ajándékokat az emberek, hanem egyre
népszerűbb az internetes vásárlás is. Fontos,
hogy azok, akik innen szereznek be árucikkeket,
csak megbízható helyekről vásároljanak az in-
ternetes vásárlásokkal kapcsolatban legyen na-
gyon körültekintő és elővigyázatos. Csak meg-
bízható áruházból vásároljunk, és amennyiben
nem utánvéttel vagy helyszíni fizetéssel tesszük
ezt, akkor mindig tartsuk szem előtt, hogy a ke-
reskedő soha nem kér a vásárlótól közvetlenül
pénzt, hanem valamelyik bank fizetőoldalára
irányítja őt. Ha nem ezt tapasztaljuk, akkor gya-
nakodjunk.
A bűnmegelőzés mellett a balesetmentes köz-
lekedés szem előtt tartására is felhívják az ál-
lampolgárok figyelmét a rendőrök! A karácso-
nyi vásárok helyszínére és a bevásárlóközpon-
tokba gépjárművel, valamint gyalogosan és ke-
rékpárral érkezők fokozott körültekintéssel köz-
lekedjenek, a megnövekedett járműforgalomra
tekintettel, induljanak el kellő időben otthonról
és legyenek előzékenyek a közlekedés más
résztvevőivel szemben!

Forrás: police.hu

A rendőrség kéri az állampolgárokat, fogadják meg az alábbi
vagyonvédelmi tanácsokat azért, hogy az adventi időszak vá-
rakozásokkal teli készülődését ne árnyékolhassa be semmi-
féle jogsértés!

BizToNságos Boldog karáCsoNyT!
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A két nap során több kulturális és gasztronó-
miai programmal is készültek a delegáció tag-
jainak a szervezők. Pénteken magyar esten is-
merkedhettek meg közelebbről egymással a
résztvevők, aminek során énekes, táncos pro-
dukciókkal szórakoztatták a közönséget a fel-
lépők. Szerencs mindig is jó kapcsolatot ápolt a
testvértelepüléseivel, ezért nagy örömmel tet-
tek eleget a meghívásnak a vendégek. Szintén
ezen a napon nyílt tárlat a Rozsnyói Malom
2019 – Baska József Nemzetközi Alkotótábor
műveiből a Rákóczi-vár árkád termében. A ki-
állításon két szerencsi művész, Perecsi Enikő és
Suhaj Zoltán alkotásait is megtekinthették az
érdeklődők. Az eseményen Nyiri Tibor polgár-
mester köszöntötte a megjelenteket, ki örömét
fejezte ki azért, hogy ilyen jó a kapcsolat Rozs-
nyó és Szerencs között, majd Kardos Ferenc a
Rozsnyó Testvérvérvárosaiért Polgári Egyesület
elnöke mutatta be a tárlatot. Az ünnepélyes ki-
állítás megnyitón közreműködött Nagy Marian-
na zenetanár, aki gordonka játékával emelte az
esemény hangulatát. A szombati napon került
sor a III. Szerencsi Kolbásztöltő versenyre a Rá-
kóczi-vár udvarán, ahol a testvérvárosok kép-
viselői is elkészítették helyi specialitásukat, va-
lamint a szerencsi és környékbeli csapatok mu-
tatták be a tradicionális magyar ízeket. Az el-
készült ételek közül a szakmai zsűri a legfino-
mabbnak a Zempléni Fradisták elnevezésű csa-
pat alkotását ítélte meg. A testvérvárosi talál-
kozó a Bethlen Gábor Alaptól elnyert sikeres pá-
lyázatnak köszönhetően valósult meg melynek
címe: Testvértelepülési együttműködések fej-
lesztése Szerencs, Rozsnyó és Nyárádszereda
között. VEA

TesTvérvárosi Találkozó
A testvérvárosi kapcsolatok erősítése
volt annak a találkozónak a célja, ami-
nek során a szlovákiai Rozsnyóról és az
erdélyi Nyárádszeredáról érkeztek ven-
dégek városunkba november 29-én és
30-án.



A Hetednapi Adventista Egyház, valamint Akácosiné Nagy Ágnes
szervezésében tartottak jótékonysági hangversenyt november 30-
án a Rákóczi-vár színháztermében. A rendezvény célja a Szerencs
Város Önkormányzata által fenntartott, Szerencsi Idősek Otthoná-
nak segítése, tárgyi feltételeinek javítása volt. Az intézmény több
mint 30 éve működik jelenleg 230 férőhellyel, a gondozottak nagy
része ágyhoz kötött beteg. A magas gondozási igényű ellátottaknak
rengeteg textíliára és gyógyászati segédeszközre van szüksége.
Ezért minden segítséget nagy örömmel fogadnak. A jótékonysági
koncerten-ahol fellépett a Szabolcsi Adventista Vegyeskar és az Ad-
venti Rézfúvós Kamaraegyüttes- közel 200 ezer forint gyűlt össze. 

VEA

Hatodik alkalommal rendezte meg a Szerencsi Rászorultakért Alapítvány
a jótékonysági tortasütő versenyét december 3-án a Rákóczi-vár színház-
termében. Dr. Korondi Klára, az alapítvány kuratóriumának elnöke beszé-
dében kiemelte, hogy mint minden évben, idén is a tortákkal azoknak az
egyedül élő időseknek kívánnak kedveskedni, akik nem tudják a szeretteik
közt tölteni az ünnepeket. Első helyezést ért el a Hegyalja Pedagógus Kó-
rus csapata, második helyezést a Gyémántkapu Idősek Otthona kapta
meg, a harmadik helyen a Bolyai János Katolikus Általános Iskola tortája
végzett. Különdíjban részesült az ESZEI tortája, akik a legkreatívabb torta
díjat kapták meg. A versenyen részt vevő csapatok oklevélben részesültek.
Az elkészült tortákat a város idősek otthonaiban lakók kapják meg. A ren-
dezvényen a városi óvodások, a zeneiskola diákjai, valamint a Hajnali nép-
táncegyüttes szórakoztatta a csapatokat. N.I.

SZERENCSI hírekhírek AKTUÁLIS8

vi. jóTékoNysági TorTasüTő verseNy

Nemes Célú haNgverseNy
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Vincze Ákos: Ez is, az is című ver-
ses kötetének bemutatójára került
sor december 3-án a Bolyai János
Katolikus Általános Iskolában.
Vincze Ákos egy Down-szindró-
más fiatalember, aki rendkívül te-
hetséges poéta. Több kötete is
megjelent már korábban. Az Ez is,
az is című könyv azért is különle-
ges, mert a versekhez a miskolci és
tokaji diákok mellett a Bolyais ta-
nulók is készítettek illusztrációkat.
A könyv szerzője a legszebb rajzok
készítőit egy kötettel jutalmazta
valamint emléklappal köszönte
meg mindenkinek, aki beküldte al-

kotását. A könyv megjelenését a Fogyatékosok Világnapjára időzítették,
azért, hogy ezzel is felhívják a figyelmet az elfogadás fontosságára.

köNyvBemuTaTó a BolyaiBaN

A Rákóczi Zsigmond Református Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola és Alapfokú Mű-
vészeti Iskola zenei tanszakának legkisebb növendékei mutatták meg tehetségüket a
Kis kezdők hangversenyén november 26-27-én.

kis kezdők haNgverseNye
a zeNeiskoláBaN

Három éve emel súlyt Erdősi Dávid, a Szerencsi SZC Műszaki
és Szolgáltatási Szakgimnázium és Szakközépiskola diákja. 
Bátyját kísérte el egy edzésre és „ottragadt” a tornaterem-
ben. Nagyon tetszik neki a sportban, hogy kitartóvá nevel
és erősít.
Először 56 kg-os súlycsoportban indult, majd 2018-ban
súlycsoportváltás történt. 55 kg-os súlycsoportba került.
Intenzív edzések következtek és 2019-ben már eredményes
is volt a kisbéri Országos Bajnokságon. Itt az U15-17-es ka-
tegóriában II. helyezést ért el.
Az elért eredmény arra ösztönzi, hogy minél több edzéssel,
minél eredményesebben szerepeljen. Versenynaptárának
következő állomása Téglás, ahol szeretne ismét eredmé-
nyesen szerepelni.

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

B-a-z megyei KormányHivatal 
SzerencSi JáráSi Hivatal

Cím: 3900 Szerencs, Rákóczi út 63. Tel.: (47) 777-561. 
Ügyfélfogadási idő: hétfő 8–12 és 13–16 óráig, szerda 8–12 és 13–16
óráig, péntek 8–12 óráig.

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

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

HáziorvoSi rendelőK
I. számú háziorvosi rendelő: Rendel: Dr. Rohály Judit háziorvos, főorvos.
Cím: 3900 Szerencs, Jókai út 2. Tel.: (47) 362-590. Rendelési idő: hétfő
12–16 óráig, kedd–péntek: 8–12 óráig.
II. számú háziorvosi rendelő: Rendel: Dr. Móré László háziorvos. Cím:
3900 Szerencs, Rákóczi út 51. Tel.: (47) 362-225. Rendelési idő: hétfő–
kedd: 8–12 óráig, szerda: 14–17 óráig (Ondon 9–12 óráig), csütörtök–
péntek: 8–12 óráig.
III. számú háziorvosi rendelő: Rendel: Dr. Sütő Szilveszter háziorvos,
főorvos, szakfelügyelő főorvos. Cím: 3900 Szerencs, Rákóczi út 51. Tel.:
(47) 362-638 (asszisztens), (47) 560-016 (főorvos). Rendelési idő: hétfő–
szerda: 8–12 óráig, csütörtök 13–16 óráig, péntek: 8–12 óráig.
IV. számú háziorvosi rendelő: Rendel: Dr. Spak László háziorvos. Cím:
3900 Szerencs, Rákóczi út 51. Tel.: (47) 361-203. Rendelési idő: hétfő: 8–
12 óráig, kedd: 12–16 óráig, szerda–péntek: 8–12 óráig.
V. számú háziorvosi rendelő: Rendel: Dr. Gál Tamás háziorvos. Cím:
3900 Szerencs, Rákóczi út 75. Tel.: (47) 305-252. Rendelési idő: hétfő–
kedd: 8–12 óráig, szerda–péntek: 13–16 óráig.

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

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

rendelőintézet
Szántó J. Endre Egyesített Szociális és Egészségügyi Intézet. Cím: 3900
Szerencs, Bekecsi út 10. Tel.: (20) 999-5159, (20) 999-5225, (47) 361-740,
(47) 361-558, (47) 361-758. Intézményvezető: Dr. Bobkó Géza igazgató-
főorvos. Titkárság: (47) 561-028, fax: (47) 361-558, internet:
www.eszei.hu. Szakrendelések időpontjai és további információk a ren-
delőintézet honlapján.

SzerencSi rendőrKaPitánySág
Székhely: Szerencs, Bekecsi út 10. Telefonszám: +36-47/563-340. Központi
segélyhívó: 112, 107. Központi elektronikus levélcím: szerencsrk@bor -
sod.police.hu. 
Az ügyfélfogadás rendje: engedély ügyekben munkanapokon minden hé-
ten hétfőn és szerdán 8-15.30 óra között, szabálysértési ügyekben mun-
kanapokon minden héten kedden és csütörtökön 8-15 óra között, egyéb
ügyekben munkanapokon hétfőtől csütörtökig 7.30-16 óra között, pén-
teken 7.30-13.30 óra között, panasz és közérdekű bejelentések tekinte-
tében a nap 24 órájában. Kapitányi fogadónap: minden hónap első hét-
főjén 9-12 óra között.

ügyeleteS gyógySzertáraK
December 16-22.: Tesco Gyógyszertár, december 23-29.: Centrum
Gyógyszertár, december 30. – január 5.: Oroszlán Patika, január 6-
12.: Alba Gyógyszertár.
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A B.-A.-Z. Megyei Kormányhivatal Szerencsi
Járási Hivatal Foglalkoztatási Osztályán nyil-
vántartott állásajánlatok alapján, Szerencsen
autószerelőt, kézi csomagolót, targonca ve-
zetőt ,anyagmozgatót, karbantartó műsze-
részt, hús-hentesáru eladót keresnek.
Mádon, borászati pincemunkást, Megyaszón
targoncavezetőt és tehergépkocsi vezetőt
(C+E, GKI), Taktaharkányba tehergépkocsi
vezetőt (C+E, GKI nemzetközi), Mádon pedig
bérszámfejtőt alkalmaznának. Telefon:
47/361-909.

állásajáNlaT
Házasságot kötöttek: Németh Marianna Zsó-
fia – Sotkó Viktor.
Elhunytak: Fekszi Ferenc (61), Pap Lajos (82),
Csorba István (81), Kiss Gáborné sz.: Kilián Jolán
(84), Horváth Dezsőné sz.: Mikulák Magdolna
(80), Spak Gisella sz.: Tamás Gisella (96), Barát Já-
nos (82), Gulyás Jánosné sz.: Horváth Terézia (89),
Póremba Sándor (78), Sipkás Lászlóné sz.: Kiss
Katalin (70), Szomolya István (81), Onodi Gusztáv
(83), Nagy Bertalanné sz.: Kóródi Mária (77).

aNyaköNyvi hírek



A cékla színe a piros pigmenteknek köszön-
hető, amelyek betacianin néven ismertek.
Egyes kutatások szerint a betacianin védelmet

nyújt bizonyos rák fajták, a máj-, a vastagbél
és a bőrrák ellen. A cékla erős májtisztító ha-
tással bír, a máj pedig az egyik legfontosabb
szerv a méregtelenítéshez. A cékla erősíti a
bélrendszert is, a benne lévő betain pedig se-
gíti a zsírok lebontását, ezért zsírégető hatása
is van. Ha sárgarépával és uborkával fogyaszt-
juk, még inkább segít a zsírt lebontani. A cékla
nitrátban gazdag. Az emberi szervezetben a
nitrát nitrogén-oxiddá alakul, amely segít ki-
tágítani az ereket. 2-2,5 deci céklalé fogyasz-
tása órákra rendbe teheti a vérnyomásodat. A
cékla magas nitrát tartalmának jótékony ha-
tását edzés közben is érezheted, ugyanis a

zöldség javítja a test oxigén felhasználását,
edzés közben később érzed fáradtnak magad.
A cékla a regenerálódást is segíti. A cékla C-
vitaminban gazdag, ennek köszönhetően ha-
tékonyan felveheted a harcot egy pohár cék-
lalével a pigmentációk és különböző bőrfoltok
ellen. Igyál meg naponta egy pohár céklalevet
és tapasztalni fogod a változást. Ha valakinek
alacsony a hemoglobin szintje, akkor ajánlatos
céklát fogyasztania. A célkának magas a vas
és a folsav tartalma, ami jótékony hatással van
a vérképzésre. Ráadásul a szervezet könnyeb-
ben veszi fel a céklából a vasat, mint más nö-
vényből.

A barátcserje Európa
melegebb éghajlatú déli
Mediterrán tájain, a Föld-
közi-tenger vidékétől

egészen Kis-Ázsiáig ősho-
nos. Napjainkban már min-

den szubtrópusi, vagy mérsé-
kelt éghajlatú területen általánosan

elterjedt mutatós, lombhullató díszcserje és
gyógynövény. Neve régóta összekapcsolódik az
önmegtartóztató, szűziességgel. Középkori ira-
tok szerint „Szemérmessé teszi az embert, mint
a bárány…” A kolostorokban élő, nőtlenségi fo-
gadalmat tévő szerzetesek teáját fogyasztották
a szexuális vágy csökkentésére. Emellett termé-
sét évszázadokon át nőgyógyászati és húgyúti
panaszok enyhítésére is javasolták. Ma a barát-
cserjét menstruációs zavarok csökkentésére

használják, mivel szabályozza a hormonháztar-
tást, javítja a menstruációt megelőző kedélyál-
lapotot, enyhíti a premenstruációs szindrómát,
azaz a PMS-t. Számos kutatás bizonyítja, hogy
csökkenti a mellfeszülést, az idegességet, a fe-
szültséget, a vizenyősséget, a fejfájást - mind-
ezt már az alkalmazás utáni első ciklus során.

A barátcserje kapszula emellett segítség lehet
a változókorban lévő hölgyeknek. A hormon-
háztartás szabályozó hatásai miatt a menopa-
uza előtti, körüli és utáni korszak tüneteit is
enyhítheti. Szorongás, a nyugtalanság, hőhullá-
mok esetén is javulást hozhat.

Vitelki László, Gyógynövénybolt
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a héT gyógyNövéNye: a BaráTCserje

miérT fogyasszuNk CékláT

Legutóbbi játékunk megfejtése: A macskamentát nyersen ételek ízesítésére használják.

A beküldők közül Oraveczné Pintér Judit, 3900 Szerencs, Nagyvárad köz 5. szám alatti

olvasónk a Szerencsi Gyógynövénybolt (Rákóczi út 108.) ajándékcsomagját nyerte. A nyere-

ményről szóló utalvány átvehető a szerkesztőségünkben. Új kérdésünk: A középkori iratok

szerint mivé tesz a barátcserje? Megfejtéseiket december 20-ig postázzák címünkre (3900

Szerencs, Rákóczi út 94.) vagy adják le a Fürdő és Wellnessház recepcióján. A borítékra írják

rá: Egészségünkért.

A cékla az egyik legegészségesebb
zöldség. Tele van antioxidánsokkal, ás-
ványi anyagokkal, sok vasat, kalciu-
mot, magnéziumot tartalmaz, bővelke-
dik vitaminokban. Sokan csak sava-
nyúság formájában fogyasztják, de ki-
váló grillezve húsok mellé köretnek,
vagy salátába nyersen lereszelve, a
frissen facsart céklalé pedig egyenesen
kincset ér. Ha ez nem lenne elég, mon-
dunk 7 érvet, hogy meggyőzzünk, ér-
demes minél több céklát enni.



Rovatunkban ezúttal a halászlé elkészítési módját
osztjuk meg olvasóinkkal.

Hozzávalók (4 adag): 70 dkg süllő/fogas, 70 dkg törpeharcsa
(magyar szürke harcsafej), 70 dkg ponty (farok), 50 dkg vöröshagy-
ma, 4 gerezd fokhagyma, 2 l víz, só ízlés szerint, bors ízlés szerint,
2 ek édes fűszerpaprika, 1 ek csípős fűszerpaprika, 50 dkg törpe-
harcsa (magyar szürke harcsafilé).

Elkészítés: Egy nagy lábasba öntjük a süllő/fogasdarabokat, a har-
csafejeket és a pontyfarkakat. A vöröshagymát és fokhagymát fel-
aprítjuk és a lábasba szórjuk, majd felöntjük 2 liter vízzel. Sózzuk,
borsozzuk, felforraljuk, majd megszórjuk a fűszerpaprikákkal. Nagy
lángon 25 percig főzzük. A harcsafiléket sózzuk, majd félretesszük.
Ha letelt a főzési idő, egy szűrőn átpasszírozzuk a leves tartalmát,
majd újból felforraljuk és a harcsafilékkel további 8-10 percig főz-
zük. 
Forrón tálaljuk, friss kenyérrel és hegyes erős paprikával.
Jó étvágyat!
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reCepTkluB: ezT főzd meg!

halászlé



EGYÉBEGYÉB
Szerencsen jó állapotban lévő
bútorok eladók! Érd.: 06 (30) 579-
2646. (19)
Eladó! 100 m alumínium eresz-
csatorna (bontott!) Tel.: 06 (47)
363-713, 8-16 óra között. (19, 1)

Gáztűzhely, gázpalack, egyes és
kettes mosogatótálca, kihúzható
nagy kerek asztal, 120 l-es fa-
gyasztóláda, konyhai sarokülő
garnitúra, szőnyegek, kis és nagy
műanyag láda eladó! Érd.: 06 (20)
448-9289. (19, 1)

LakosságiLakossági

apróhirdetés
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Mindhárom csapatunk Szerencsen játszotta a soron következő meccsét
2019. november 24-én. Dacára a hazai pálya előnyének, sajnos mind a há-
rom csapat vereséget szenvedett. Ennek ellenére teljes mértékben bizakodó
vagyok, mert a fiatal játékosaink egyre ügyesebben és magabiztosabban
játszanak, ami a jövőre nézve nagyon biztató. Reméljük, hogy a sok be-
fektetett munka meghozza majd a gyümölcsét.
Az NB II-es együttesünk Andornaktálya csapatától kapott ki 10-8 arányban.
Li Hongyang 3, Korály Tibor 2, Köllő Ábel 1, Fónagy-Árva Péter 1 győze-
lemmel járult hozzá a végeredményhez. A Li Hongyang és Korály Tibor al-
kotta kettős a páros mérkőzést is megnyerte. A serdülőkorú Fónagy-Árva
Péter új játékosunk, aki a tiszaújvárosi egyesületből jött át, mert az ottani
csapata visszalépett a bajnokságból. Így próbálunk közösen összefogva az
asztalitenisz sportágért tenni. 
Az NB III-as csapatunk a Brass Fitt együttesét fogadta, akiktől 13-3 arány-
ban szenvedtünk vereséget. Sárossy Balázs 2, Zeller Gábor 1 meccset nyert.
Balázs eredményét kiemelkedőnek tartom, hiszen újonckorúként két mecs-
cset is tudott nyerni. 
A megyei csapatunk az MVSI csapatát fogadta, akiktől 16-2 arányú vere-
séget szenvedtek a szerencsiek. Balogh Sándor és Köröm Imre 1-1 meccset
nyertek. 

Köllő Ábel 2019. november 15–16-án, Szegeden, az országos Top 24 ver-
senyen az előkelő 8. helyezést érte el.

Köllő András szakosztályvezető

Helyszín: Szerencs, Kulcsár Anita Sportcsarnok
Időpont: 2020. január 25. (szombat) 9 óra
Résztvevő csapatok: Mád, Sajóbábony, Putnok, DVTK, Tállya és
Szerencs csapatai lesznek.
A rendezők szeretettel várják a megemlékezőket, szurkolókat
és a sportszeretőket.
A rendezvény megtekintése mindenki számára ingyenes!

A szerencsiek magabiztos játékuknak köszön-
hetően, már az első félidőre nagyarányú előnyre
tettek szert, hiszen 19-8-as hazai vezetésnél

mentek pihenőre a játékosok. A második játék-
részben is sikerült megtartani a nagyarányú ve-
zetést. Végeredmény: Szerencs VSE–MEAFC:
33-26. A mérkőzést követően a szerencsiek ed-
zője értékelte a találkozót: – Nagyon nehéz
mérkőzésre számítottunk, ők ugyanúgy veret-
lenek voltak, mint mi, nekik hét meccsből, hat
győzelem és egy döntetlen volt, a mérlegük.

Gyakorlatilag az őszi bajnoki címért folyt ez a
csata. Szerencsére mindenki jó napot fogott ki
a csapatban és egy könnyű meccset sikerült ját-
szanunk. Úgy gondolom, hogy megérdemelten
nyertünk – mondta el Katona Krisztina, edző.
A szerencsi csapat nyolc mérkőzésből, nyolcat
megnyert az őszi szezonban, így a tabella első
helyéről várja a folytatást februárban. VEA

A Borsod-Abaúj-Zemplén megyei fel-
nőtt női kézilabda bajnokság, soron
következő fordulójában a Szerencs VSE
csapata a MEAFC gárdáját fogadta no-
vember 29-én a Kulcsár Anita Sport-
csarnokban. 

vereTleNül zárTák az őszi szezoNT
hírekhírek SPORT16 SZERENCSI

iX. uray aTTila 
laBdarúgó 
emlékTorNa

aszTaliTeNisz
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kos: iii. 21. – iv. 20.
Bármit is gondolsz te magad néha, vagy

bármit is mondanak bizonyos emberek, csakis
gratulálni lehet ahhoz, amit magad körül létre-
hoztál az elmúlt időszakban. Pedig ez még csak
a kezdet. A java még hátra van.

Bika: iv. 21. – v. 20.
Ebben az időszakban egy utazás, vagy
annak előkészítése foglalhat le, de nem

biztos, hogy minden úgy alakul, ahogyan elter-
vezted. Légy rugalmas és lásd meg a lehetősé-
get is a változásban.

ikrek: v. 21. – vi. 21. 
Lehet, hogy egy befektetést, vagy egy
olyan projektet indítasz el, vagy szerve-

zel, ami évekre előre meghatározhatja az életed
egy részét. Ha jól kevered a kártyákat magad
körül, igazán elmondhatod magadról az év vé-
gén, hogy remek időszakot zártál.

rák: vi. 22. – vii. 22.
Ebben az időszakban, ha azt látod, hogy
előre nem vezet most út, igyekezz alter-

natív megoldásokat keresni, ha pedig az sem
megy, egyszerűen légy türelmes és sodródj az
eseményekkel. Vannak helyzetek, amikor kár
kapálózni.

oroszlán: vii. 23. – viii. 23.
Te most csodákra vagy képes és ha ez

a tudat vezérel, képes is leszel véghezvinni azt.
Mondjuk, lehet olyan helyzet, amelyben szük-
séged is lesz erre, különösen pénzügyi terüle-
ten. Légy kreatív és megoldódik minden!

szűz: viii. 24. – iX. 23. 
Beérik egy munkád, vagy régebbi befek-
tetésed gyümölcse és megjöhet végre

számodra a siker valamely területen. Légy büsz-
ke arra, amit elértél és ne titkold el a környeze-
ted elől. 

mérleg: iX. 24. – X. 23. 
Ebben az időszakban, ha az a terved,
hogy valami hasznos és jövedelmező te-

vékenységet végezz otthonról, akkor légy ré-
sen. Könnyen lehet ugyanis, hogy a jó megoldás
egy ötlet formájában éppen most érkezik meg
hozzád. 

skorpió: X. 23. – Xi. 22.
Valakinek támogatásra van szüksége és
hozzád fordul. Ha megteszed, amit kér,

azzal nem csak rajta, hanem magadon is segí-
tesz, hiszen remek érzés adni, segíteni az em-
bereknek. Ne lepődj meg azonban, ha mindez
most sokkal több idődet veszi el…

Nyilas: Xi. 23. – Xii. 21.
Ha racionálisan gondolkodsz és akár a

karrieredre, akár a pénzügyeidre tekintesz, azt
kell látnod, hogy már nem arról kell döntened,
hogy valamit megtehetsz-e, hanem arról, hogy
melyiket válaszd ki a sok variáció közül.

Bak: Xii. 22. – i. 20.
Az energia és lelkesedés, amellyel te be-
le tudod magadat vetni a dolgokba szin-

te minden esetben garancia arra, hogy a dolgok
remekül alakulnak és ennek érezhető, látható
eredményét fogod megtapasztalni.

vízöntő: i. 21. – ii.19.
Vannak helyzetek, amelyekben azt érez-
zük, hogy nem becsülnek meg bennün-

ket és ez igaz lehet a munkahelyi és a magáné-
leti kapcsolatainkra egyaránt. Előfordulhat,
hogy te ezt fogod érezni, ha valaki nem értékeli
számodra megfelelően az erőfeszítéseidet.

halak: ii. 20. – iii. 20.
Azt láthatod, hogy egy régi álmod való-
ra válhat, vagy egy régi terved megva-

lósulhat, mivel a körülmények adottak hozzá.
Ha így van, nincs mire várnod, folytass mindent
újult erővel. Minél hamarabb eléred a célt, annál
jobb!

horoszkóp (2019. december)

VÍZSZINTES: 1. A beküldendő megfejtés első ré-
sze. 11. Döfő, bökő. 12. A török nyelvek egyikét beszélő
nép tagja. 13. A fősor második része. 14. Rágcsálni
való sós pálcika. 15. Szeszes italt hamisít. 17. Német és
francia autójelzés. 19. Nyomás páratlan számú betűi!
20. Erdei fafaj. 21. Felülütés kártyajátékban. 23. A kén
és nitrogén vegyjele. 24. Borvidékek ültetvényeik. 25.
A conto rövidítése! 27. Belevág, elszánja magát. 28.
Kettős betű. 29. Kávépor márka. 31. Labdát, korongot
továbbit. 32. Mozik közepe! 33. …olút: teljes, tökéletes.
35. Tok szélei! 36. Névelővel: próba a dinnyén. 37. …
ogén: fejlődési rendellenességet okozó. 40. Dohány-
bolt. 42. Sárgásfehér szőrű, alul fehér lábú ló. 
FÜGGŐLEGES: 1. Melegként érzékelhető energia. 2.
Aranykorona rövidítése. 3. Éjszakai pihenőjét tölti. 4.
Gépet működtet, irányít. 5. Női utónév. 6. Törővas kö-
zepe! 7. A szén és kálium vegyjele. 8. Félig sarjad! 9.
Háromatomos oxigén módosulat. 10. Ügyeletes, szol-
gálattevő az iskolában. 15. Szélein vés! 16. Nyelvünk ér-
zékeli. 18. Segít fölvenni a kabátját. 21. Bolt. 22. -ról, -
… 24. Nyakmelegítő ruhaféleség. 25. A fősor har-
madik, befejező része. 26. Gyümölcsből, korpából fő-
zött savanyú leves. 28. A … Jecírá az Alkotás könyve.
30. Izzómárka. 32. Település Baranya megyében. 34.
Hús sütésekor keletkező lé. 36. Az argon és einsteinium

vegyjele. 38. …ra: a római pápa hármas koronája. 39. Oklevél rövidítése. 41. Kívül a szélein!

Előző rejtvényünk megfejtése: Kunyhóm falán az ősz mosolya táncol, barátaim a fák s farkasok. Megfejtőnk 1 db csokoládé csomagot
nyert: Ronyecz Károly, 3900 Szerencs, Csalogány út 6. A fenti rejtvény megfejtését december 20-ig postázzák címünkre (3900 Szerencs, Rá-
kóczi út 94.) vagy adják le a Fürdő és Wellnessház recepcióján. A keresztrejtvény helyes megfejtője 1 db csokoládé csomagot nyer. A nyeremény
átvehető a Szerencsi Művelődési Központ és Könyvtár gazdasági irodájában.

SZERENCSI hírekhírek SZABADIDŐ18

kereszTrejTvéNy



HIRDETÉS SZERENCSI hírekhírek 19



SZERENCSI hírekhírek HIRDETÉS


