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Folytatódik 
az ipar-

Fejlesztés
szerencs Város Önkor-
mányzata területvásárlási
szerződést írt alá egy
újabb, jelentős iparfejlesz-
tési terv megvalósítása
érdekében. (Cikkünk a 3.
oldalon)

Bírság jár 
az illegális

szemét-
lerakásért

Büntethető lesz szerencsen
az, aki nem az előírtaknak
megfelelően használja a vá-
rosban található hulladék-
szigeteket. (Cikkünk a 4. ol-
dalon)



Szabó Árpád tankerületi
igazgató (fotónkon) és
Koncz Ferenc polgár-
mester nyitotta meg a
rendezvényt, majd a

Tankerületi Központhoz
tartozó közel 40 iskola tehet-

séges diákjainak zenés, táncos produkcióit tekint-
hették meg az érdeklődők. – Idén próbáltunk vál-
toztatni a programon. Eddig a sport volt előtérben,
most azonban a táncművészet irányába léptünk.
A fesztivál elsősorban a táncművészetről szól, kü-
lönféle stílusokat jelenítünk meg, mint a néptánc,
a modern tánc, a társas tánc, a latin táncok –
mondta el érdeklődésünkre Szabó Árpád. –Bízunk
benne, hogy a diákok is és a pedagógusok is jól
érezték magukat ezen a napon, hiszen ez a ren-

dezvény az összefogásról szól. Szeretném megkö-
szönni a résztvevő csapatoknak és az önkormány-
zataiknak, hogy ez a mai nap megvalósulhatott és
bízunk benne, hogy jövőre is találkozhatunk ha-
sonló keretek között – tette hozzá.

A táncos műsorral párhuzamosan zajlott a fő-
zőverseny, melynek során elsősorban Tokaj- He-
gyalja, Abaúj-és Zemplén ízvilága jelent meg a
tányérokon. Az elkészített ételeket szakavatott
zsűri bírálta. M. B.

Az eseményen Koncz Ferenc polgármester kö-
szöntötte a megjelenteket és elismerését fejezte
ki a lánglovagok naponta végzett, áldozatos
munkájáért. Jacsó András a Szerencs és Környé-

ke Tűzvédelméért Alapítvány kuratóriumának elnöke köszönetet mon-
dott a Szerencsi Tűzoltóparancsnokságnak, valamint a város önkormány-
zatának a rendezvény megszervezésében nyújtott segítségért. A verseny
végén a díjakat Nácsa Bálint, a Szerencsi Tűzoltóparancsnokság vezetője
adta át. Első helyen végzett Szerencs csapata, második lett Vése, a har-
madik helyet Székesfehérvár tűzoltói szerezték meg. Dócs Róbert tűzoltó
ezredes, kirendeltségvezető megköszönte a tagok részvételét és elmond-
ta, hogy reméli a jövőben is sikerül ismét ilyen versenyt rendezni.
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Negyedik alkalommal rendezték meg az
Országos Hagyományőrző Tűzoltóver-
senyt Szerencsen. Augusztus 27-én, a
Rákóczi-vár udvarán megtartott meg-
mérettetésen tíz csapat mérte össze
erejét, a mindennapi tűzoltó feladatok
elvégzése során.

HagyományŐrzŐ tűzoltóVerseny

a szerenCsi tankerület műVészeti
FesztiVálja

Művészeti Fesztivált rendezett a Sze-
rencsi Tankerületi Központ augusztus
24-én a várkertben.
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Szerencs Város Önkormányzata augusztus 30-án tartotta soron
következő Képviselő-testületi ülését.

Szerencs Város Önkormányzata területvá-
sárlási szerződést írt alá szeptember 4-én,
egy újabb, jelentős iparfejlesztési terv meg-
valósítása érdekében. A most megvásárolt
területen állami segítséggel egy több mint
1 milliárd forintos beruházást valósítanak
majd meg. A tervek szerint egy vágóhidat
fognak létesíteni a megvásárolt területen,
ami fontos lépése - az elsősorban az élelmi-
szeriparhoz kapcsolódó - fejlesztéseknek. A
közelmúltban a város a volt cukorgyár terü-
letének lett többségi tulajdonosa, ahol egy
gyümölcsfeldolgozó- üzemet hoznak majd
létre és a területvásárlások a jövőben is
folytatódnak majd a munkahelyteremtés ér-
dekében.

V. E. A.

Folytatódik az iparFejlesztés
szerenCsen

Koncz Ferenc a 6.sz. Választókerület elnöke, Szerencs polgár-
mestere sajtótájékoztató keretén belül szólította fel a Jobbik
elnökét a bocsánatkérésre a közelmúltban, nyugdíjasokat sér-
tő kijelentései kapcsán. Koncz Ferenc bevezetőként idézte Vo-
na Gábor mondatait, majd hozzáfűzte az ellenzéki párt jeles
tagjainak Vona Gábort védő megjegyzéseit is.
Koncz Ferenc hangsúlyozta, az ellenzéki párt semmi kivetni-
valót nem talál a Jobbik elnökének nyugdíjasokat minősítő ki-
jelentéseiben. Ugyan a kormányfői babérokat célzó pártvezért
többen is felszólították, hogy kérjen bocsánatot az időskorú
választópolgároktól, Vona Gábor továbbra sem hajlandó ele-
get tenni a kéréseknek. – Az a véleményem – hangsúlyozta
Koncz Ferenc –, hogy Vona minősíthetetlen kifejezésekkel il-
lette azokat, akiknek kiemelt tisztelet járna, így Szerencs nyug-
díjasait is. Városunkban több nyugdíjas klub működik, tagjaik
tisztességes, becsületes állampolgárok, mint ahogy minden
időskorú a városban. A Jobbiknak fel kell hagynia a nyugdíja-
sok erőteljes sértegetésével. Úgy vélem, hogy amíg a Kormány
az elmúlt években erkölcsi és anyagi értelemben is támogatta
az időseket, addig a Jobbik vezetőjétől csak sértegetést és
tiszteletlenséget kapnak a nyugdíjasok. Szerencs városveze-
tése minden éven, anyagiakkal támogatja időskorú polgárait
és nem egy közeli településen is hasonló a helyzet. Példaként
említem Onga, Szikszó, Tiszalúc helységeket, de itt kell meg-
jegyeznem, hogy 2010-től – országosan – több mint 20%-kal
emelkedtek a nyugdíjak, az élelmiszerek áfájának valamint a
rezsicsökkentésnek köszönhetően pedig már évente mintegy
100 ezer forinttal több pénz marad a nyugdíjasoknál. Végeze-
tül; arra szólítom fel a Jobbik települési szervezeteit, hogy ha
Vona Gábor nem hajlandó, szólítsák fel ők az elnöküket a bo-
csánatkérésre – mondta a sajtótájékoztatón Koncz Ferenc.

SfL

megVédjük a
nyugdíjasokat

Az első napirendi pontban a képviselők módosították a Külhoni Magyar Nemzeti
Színházzal kötött együttműködési megállapodást. Ennek értelmében a színházhoz
tartozó Szerencsi Fesztivál Non-profit Kft. részére biztosítanak egy irodát, amelynek
rezsiköltségétől eltekintenek, és ingyenesen biztosítják a Rákóczi-vár színháztermét
a próbákra és az előadásokra. Elhangzott, hogy az önkormányzat közszolgáltatási
szerződést is köt a színházzal, ugyanis ezáltal jövőre állami támogatást tudnának
majd igénybe venni. Erőss Csaba a színház igazgatója ismertette a Külhoni Magyar
Nemzeti Színház terveit. Elképzeléseik szerint például az Aranka-tetőn lehetne sza-
badtéri színpadot létrehozni. A testület hat igen és egy tartózkodással elfogadta,
hogy a színészek egy éven keresztül - amíg az új szálláshely kialakítása zajlik majd
- a várban laknak, szobánként havonta 30 ezer forintos térítési díj ellenében. 
Czakóné Szikszai Orsolya pénzügyi osztályvezető tájékoztatást adott az önkormány-
zat aktuális gazdasági helyzetéről. Takács István képviselő megjegyezte, hogy az
önkormányzat tud gazdálkodni, de ha az adóbevételek év végi alakulására hagyat-
kozunk apró lemaradásunk is lehet. Koncz Ferenc ezzel kapcsolatban elmondta,
hogy feszes gazdálkodás szükséges. 
A Képviselő-testület új rendeletet alkotott a közösségi együttélés alapvető szabá-
lyaival kapcsolatban. Ebbe beletartozik a lakóingatlanok és az előtte lévő járdasza-
kasz tisztántartása, gazmentesítése tél idején síkosság és hómentesítése. A rende-
letbe tartozik még a hulladékgyűjtő szigetek rendeltetésszerű használata, és a hul-
ladék megfelelő elhelyezése a szelektív konténerekben. A témával bővebben fog-
lalkozunk a 4. oldalon található cikkünkben. A testületi ülés teljes egészében meg-
tekinthető a Szerencsi Hírek Youtube csatornáján.

VárosHázi napló
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Aki napi rendszerességgel a városban jár, annak
már feltűnhetett, hogy a szerencsi hulladékszi-
getek az utóbbi időben valóságos szeméthal-
mokká váltak. A helyzet érthetetlen sokak szá-
mára, hiszen a lakosság a háztartásoknál két
kukával is rendelkezik. Ráadásul a Szerencsi Hul-
ladékudvarba egy család évente akár 3000 kg
szemetet is bevihet, méghozzá teljesen ingyen.
A szerencsi lakosok és képviselők beszámolói

alapján a hulladékszigete-
ket helyi és környékbeli

vállalkozások is hasz-
nálatba veszik napi
szinten. Tóth István a
Szerencsi Városgazda

Non-profit Kft. igazgató-
ja (fotónkon) elmondta

nem egyszer előfordult már olyan eset, hogy
ürítés után a vállalkozások szinte pár nap alatt
újra megtöltik ipari hulladékokkal a tárolókat.
A szabálytalan használattal ezek a vállalkozá-
sok jelentősen csökkentik a kiadásukat, hiszen
csak keveset vagy egyáltalán nem kell a költe-
niük szemétszállításra. A megtelt kukákba így
a lakosság már nem tud szemetet tenni, ezért
sokan zsákokban, a konténerek mellett hagyják
a szemetet. A Városgazda Kft. emberei minden
reggel körbejárják a városban található hulla-
dékszigeteket, és a többletszemét elszállításáért
komoly pénzeket fizet a cég. – Ezeket a plusz
hulladékokat, amit nem szelektíven helyeztek
el, összegyűjtik a munkatársaim egy autóval és
behozzák egy tömörítő konténerbe. A tömörítő
konténert a bodrogkeresztúri lerakóba vitetjük
el és ezért bizony kemény pénzeket fizet a Sze-
rencsi Városgazda Kft. Mi állami és önkormány-
zati támogatásból élünk, tehát adóforintokat
költünk el. Ezek a nem jogkövető magatartást
tanúsító vállalkozások a hulladékokat ingyen
rakják le, de a hulladékszállítási költségeket

gyakorlatilag a szerencsi polgárok fizetik meg
helyettük – mondta az igazgató. Tóth István
hangsúlyozta, hogy nem a vállalkozások és a
magánszemélyek büntetése a cél, hanem az,
hogy ezt a jogsértő és szabálytalan hulladékle-
rakást megakadályozzák. Éppen ezért került na-
pirendre a téma a legutolsó testületi ülésen au-
gusztus 30-án. A tanácskozáson Nyiri Tibor al-
polgármester elmondta, hogy amikor a ZHK fel-
szólította az önkormányzatot, körbejárták a
hulladékszigeteket, és rendkívüli állapotokat ta-
pasztaltak. A kukáknál tévétől kezdve elhullott
állati tetemen át szinte bármi megtalálható volt.

A helyzetet csak tovább súlyosbította, hogy
nyilvánvalóan szerencsi és környékbeli vállalko-
zások is napi szinten használják a konténereket.
– A hulladékszigeteken kirakott kukáknak a 70
százaléka nem működik, mert régi, nincs benne
zár vagy feltörték. Az egyik legnagyobb prob-
lémát az jelenti, hogy felnyitották a tetejét, és
ezért pillanatok alatt el lehet helyezni benne
bármit – mondta Nyiri Tibor. A kialakult helyzet
súlyosságát mutatja az is, hogy olyan intézke-
déseket fognak bevezetni, ami jelentős vissza-
tartó erővel bír. Ilyen lesz például, hogy a Sze-
rencsi Polgárőrség rendszeresen ellenőrzi majd
a konténerek szabályos használatát. A kukákat
lánccal fogják lezárni, hogy csak a bedobó nyí-
láson lehessen szemetet berakni. Már eddig is
voltak olyan lerakodóhelyek, ahol kamerarend-
szer működött. Az önkormányzat tervei között
szerepel, hogy további térfigyelőket szerel fel
azokhoz a pontokhoz, ahol a legrosszabb a
helyzet. A legnagyobb visszatartó erővel azon-
ban a pénzbüntetés bír. Az új jogszabály lehe-
tővé teszi, hogy magánszemélyt 5000 forintól
200.000 forintig, vállalkozást pedig 5.000 fo-
rinttól akár 2.000.000 forintra is meg lehessen
büntetni. Az önkormányzat a testületi ülésen vi-
lágossá tette, hogy ezeknek az intézkedéseknek
a betartását nagyon komolyan fogja venni, hi-
szen a lakosságra nézve már egészségügyi ve-
szélyt is jelent a konténerek szabálytalan hasz-
nálata. Szerencs város Képviselő- testülete egy-
hangúlag szavazta meg ezeket az intézkedése-
ket, amelyektől a helyzet javulását várják. N. I.

A közelmúltban hozott rendelet alap-
ján  büntethető lesz Szerencsen az, aki
nem az előírtaknak megfelelően hasz-
nálja a városban található hulladékszi-
geteket. A fő problémát az okozta,
hogy több vállalkozó – a nap során ke-
letkezett ipari hulladékát és az egyéb-
ként oda nem illő szemetét egyszerű-
en lerakta a hulladékszigeteken, amit
egy idő után a Zempléni Z.H.K. Hulla-
dékkezelési Közszolgáltató Nonprofit
Kft. nem volt hajlandó elszállítani. Az
új önkormányzati rendelet szerint, akit
szabálysértésen érnek, akár 2 millió fo-
rint büntetést is kaphat.

Büntetik a szaBálytalan
Hulladéklerakást
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A megnyitón dr. Kiss Eliza a Földművelésügyi Mi-
nisztérium kiemelt borágazati feladatokért fele-
lős miniszteri biztosa elmondta, hogy az élelmi-
szerpiacot kiváló magyar minőségi termékek
uralják és a szerencsi csokoládé is élen jár ebben.
– A csokoládé az egyik legfontosabb élelmisze-
ripari termékünk, hiszen kevés olyan ember van,
aki ne szeretné a csokoládét, így 100 éves korig
bárki szívesen vásárolja. A csokoládénak nagyon
sok felhasználási módja van a gasztronómiában.
Már nem csak a cukrászatban, hanem a hagyo-
mányos ételkészítésben is – mondta dr. Kiss El-
iza. A miniszteri biztos beszámolt a Világörök-
ségi Kapuzatban épülő 4 milliárd forintos kuta-
tás-fejlesztési borlaborról is. – Szerencsen va-
gyunk, ami a Tokaji Borvidék kapuja és ezért a
bor és csoki párosításról se feledkezzünk meg.
Mindkettőnél meghatározó, hogy honnan szár-
mazik, hogyan készül el. Jó alapanyagból jó mi-
nőséget lehet előállítani. Szerencs egyébként is
fontos állomás, hiszen az idei évtől kezdve egy
kutatás-fejlesztési program keretében a szeren-

csi Világörökségi Kapuzatban egy borlabor ké-
szült el, s ha minden jól megy, akkor ősztől itt
vizsgálják be a magyarországi borokat, ami na-
gyon fontos projekt a borágazat szempontjából
– tette hozzá. Koncz Ferenc polgármester sze-
rint az Országos Csokoládé Fesztivál a szeren-
csiek és az innen elszármazottak közös találko-
zója lett. – Eljönnek ide a gyermekeink, unoká-
ink és együtt örülünk annak, amit előremozdu-
lásként látunk a városban és a környéken. Re-
ménykedünk, hogy előbb utóbb csak örvendezni

fogunk majd, és azok az erőfeszítések, amelyet
helyben teszünk, meghozza az eredményét. Ez
még nagy munka, de elkezdtük, és meggyőző-
désem, hogy van országos visszhangja ennek a
hétvégének. Sokan eljönnek, megkóstolják azt
a terméket – ami a város újkori történelmében
nevet adott Szerencs városának – azt a fajta kü-
lönleges, egyedi hangulatot és illatot adó csoko-
ládét, amelyet a Bonbon Kft. újraélesztett és ez-
által egyre több embernek ad munkát – mondta
a városvezető. M. B.

Idén tizedik alkalommal rendezték meg
az Országos Csokoládé Fesztivált váro-
sunkban. Augusztus 26-án szombaton
délelőtt zenés felvonulással kezdődött el
hivatalosan a fesztivál.

jó alapanyagBól, jó minŐséget
leHet elŐállítani

Dr. Kiss Eliza a Földművelésügyi Minisztérium ki-
emelt borágazati feladatokért felelős miniszteri
biztosa elmondta, hogy a csokoládé azért na-
gyon fontos, mert nem csupán egy olyan ter-
mék, ami az agrárágazatban a gasztronómiá-
hoz és az élelmiszertudományhoz köthető, ha-
nem nagyon sokféle tudományághoz is lehet
kapcsolni. – A csokoládépiac nagyon hasonlít a
borpiachoz, hiszen ott is vannak vállalkozások,
nagy üzletek, kézművesek, helyi termelők.
Egyes emberek csak hobbiból készítenek cso-
koládét, mások a gasztronómia részére készí-
tenek, de vannak az üzletláncok saját márkás
termékei, tehát nagyon sokszínű ez a világ. Itt
Szerencsen szerencsések vagyunk, mert újraé-

ledt egy olyan típusú hagyomány, ami jó pár év-
vel ezelőtt a város mottója volt. Aki itt dolgo-
zott ebben a gyárban mindenki elkötelezett
volt. Most olyan helyzet állt elő, hogy az utóbbi
néhány évben ismét van szerencsénk hallani a
márkákról. Nagyon jó marketing szempontból,
hogy a településnév az, amely előre tudja vinni
ezt a csokoládét. Magyarországon nincs olyan
ember, akinek Szerencsről nem a csokoládé jut
eszébe. Ezeket az évszázados hagyományokat,
márkákat, brand-eket, a település fel tudja ven-
ni, élnünk kell vele és közben előre menni a pi-
acon – mondta a miniszteri biztos.
Koncz Ferenc polgármester arról szólt, hogy az
esemény megszervezésének gondolata 10 évvel
ezelőtt fogalmazódott meg. Akkor az volt a cél,
hogy népszerűsítsék a Szerencsen működő cso-
koládégyártást. Azóta egy több tízezres töme-
geket vonzó rendezvénnyé nőtte ki magát az
Országos Csokoládé Fesztivál. – A helyi embe -
reknek szükségük van arra, hogy bizakodva
nézzenek a jövőbe. Mi a Csokoládé Fesztivált
ezért hoztuk létre, hogy a lejtőből először víz-

szintest, aztán a vízszintesből pedig emelkedőt
tudjunk csinálni. Ez a mi feladatunk. Azt szeret-
ném, ha egy idő után többen úgy döntenének,
hogy végleg hazajönnek és nem csak a feszti-
válon látogatnának meg minket. Ez a dolgunk
itt Szerencs régiójában és az egész országban,
hogy olyan lehetőséget nyújtsunk, amelyek az
innen elvándorló fiataljainkat vissza tudják hoz-
ni – tette hozzá Koncz Ferenc.
Gianluca Rizza modicai csokoládékészítő-mes-
ter elmondta, hogy 1746 óta gyártják a csoko-
ládét a délkelet-szicíliai városban, Modicában.
Egyes termékek mindössze két hozzávalót tar-
talmaznak: 100%-os tiszta kakaót, és barna
nádcukrot. A modicai csokoládé azért is külön-
bözik a többitől, mert nem tartalmaz hozzáa-
dott zsírokat, így magas hőmérsékleten sem ol-
vad el. A csokoládé és bor kapcsolatáról dr. Tó-
zsa-Rigó Attila történész adott tájékoztatást a
jelenlévőknek, a Bonbon Kft. tulajdonos-ügyve-
zetője, dr. Takács István a Csokoládégyártás
napjainkban címmel tartott előadást és beszá-
molt az új termékekről. M. B.

A X. Országos Csokoládé Fesztivál szak-
mai programjának fő témája ezen az
éven a csokoládé és a bor volt. Az ese-
ményen Modica városának delegációja
képviseltette magát díszvendégként. A
szicíliai városban már az 1700-as évektől
foglalkoznak csokoládékészítéssel.

„a településnéV az, amely elŐre
tudja Vinni ezt a Csokoládét”
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Koncz Ferenc polgármester (fo-
tónkon) elmondta, hogy évről
évre azon gondolkodnak, hogy
valamilyen különleges, az elő-
ző évben még nem látott és

nem hallott produkció jelenjen
meg a fesztiválon. –Idén már szer-

dán kezdődött a program: az Experidance tánc-
színház jött el hozzánk. Tartottunk tőle, hogy
mennyire felel meg a Rákóczi-vár helyszíne annak
az elvárásnak, amit egy ilyen produkció kíván. Az
Experidance művészeti vezetője rendkívül elége-
dett volt a körülményekkel és a közönséggel is. A
kísérőrendezvényeket csütörtökön folytattuk,
amely hosszú évek óta sportnap, azonban most
művészeti fesztivált szerveztek, ami jól kapcsoló-
dott az Experidance produkciójához. A környékbeli
iskolák művészeti csoportjai a Szerencsi Tankerü-
leti Központ szervezésében jelentek meg. Minden-
ki valamilyen egyedi és különleges műsorral érke-
zett. Köszönjük a Tankerület vezetésének, hogy
évről évre létrehozza ezt a lehetőségeket a kör-
nyékbeli gyerekek számára – mondta a városve-
zető. – A Csokoládé Fesztivál pénteken, a 0. napon
kezdődött, ami önmagában egy koncertnap. Ekkor
már tele volt a város; a színpadokon különböző
stílusú koncerteket hallgathattak a látogatók. Ez
folytatódott szombaton és vasárnap is, de akkor
már részben szakmai, részben pedig a kulturális
és zenei produkciók következtek – folytatta
Koncz Ferenc, aki hozzátette, hogy figyelemre
méltó volt a modicaiak látogatása és előadása a
fesztivál szakmai programján. – Megkóstolhattuk
ennek a szicíliai kisvárosnak a csokoládéját. Ott
már az 1700-as évek óta készítik ezt a finom édes-
séget. Abban különleges az ő csokoládéjuk, hogy
rendkívül egyszerű, kézzel tört kakaóból és külön-
féle természetes alapanyagokból készítik és ízesí-
tik. Meghívást kaptunk az ő csokoládé fesztivál-
jukra, amely majd decemberben lesz – mondta.
A polgármester említést tett arról, hogy a fesztivál
üde színfoltja volt egy kanadai tánccsoport jelen-
léte: indián őslakosok vonultak fel településünkön
a küldöttség tagjaiként, akik egy olyan kisvárosból
érkeztek, amely akkora, mint Szerencs.
– Dr. Kiss Eliza miniszteri biztos a fesztiválon jelen-
tette be az egyik szerencsi beruházásunkat, ami a
Világörökségi Kapuzatban került elhelyezésre. Ez
egy borászati laboratórium, ahol nagyon fejlett

technológiát helyeznek el és magasan képzett
szakemberek fogják működtetni. Szimbolikus mó-
don Szerencsen a Hegyalja kapujában helyeztük
el, de nemcsak itteni borokat fognak vizsgálni –
emelte ki a polgármester.
– Szombaton és vasárnap beindult a kulturális ka-
valkád: néptánc, és könnyűzene is szórakoztatta a
fesztiválra érkezőket és a gyerekek számára is biz-
tosítottunk programokat – mondta a városvezető. 
– Előre nem látható esemény is történt, hogy a
várkertben leszakadt egy faág a hanghatás miatt
kialakuló rezonancia miatt, ezért a következő évre
a várkert fáit úgy kell előkészíteni, hogy ilyen ne
történjen meg ismét. Balesetet nem okozott, a
fesztivál végig családias volt, bár egy kisebb atro-
citás történt, de azt kellőképpen kezelni tudtuk –
mondta a polgármester.
– A fesztivál végén az eső is megijesztett minket,
ezért talán 1000 emberrel kevesebben maradtak
a Hooligans koncerten, de összességében elmond-
ható, hogy a látogatók száma több volt, mint ta-
valy. Talán helyi jegyből ment el kevesebb, de úgy
gondolom, hogy a szigorúbb ellenőrzés miatt tör-
tént. A jegyárusító kapukban ugyanis rendkívül
alaposan megnézték a jegyek valódiságát. A Jóis-
ten megint velünk volt, a négy napra jó időt kap-
tunk, a produkciók jól sikerültek. Köszönöm a sze-
rencsiek türelmét, hiszen a három éjszaka nagy
zajjal járt, és az útlezárások is megnehezítették a
közlekedést a városban. Köszönöm minden mun-
katársam áldozatos munkáját, amit a rendezvény
érdekében tettek. A tizedik fesztivál idén is a város
hírnevét öregbítette.

Csider Andor, a Szerencsi
Művelődési Központ és

Könyvtár igazgatója (fo-
tónkon) érdeklődésünkre
elmondta, hogy a tizedik
fesztiválra igyekeztek jubi-

leumi programkínálatot ösz-
szeállítani. –Augusztus 23-án

szerdán egy nagyon látványos és különleges zenei
élményt nyújtó Experidance előadásra hívtuk a
szerencsieket és a Szerencs környékén élőket. El-
mondhatom, hogy teltházas lett az előadás és a
látogatók is megelégedéssel távoztak a program-
ról. Másnap egy Művészeti gála került megrende-
zésre, amikor a környékbeli és a Szerencsi Tanke-
rülethez tartozó iskolák mutatták meg tehetségü-
ket. A középpontban a zene és a tánc volt, vala-
mint ennek keretében főzőversenyt is tartottak –
kezdi Csider Andor.
Pénteken a szokásos módon kezdődött a koncert-
nap, ahol különböző fellépők mutatták meg pro-
dukciójukat, mint a Magna Cum Laude, a Tank-
csapda, Alvin és a mókusok, vagy Deák Bill Gyula.
–A látogatottság ezen a napon nagyobb volt, mint

az eddigi Csokoládé Fesztiválokon. Másnap a fesz-
tivál programját egy nagyon jól sikerült felvonulás-
sal nyitottuk. Felvonultak a városvezetés tagjai, az
iskolások és művészeti csoportok, de emellett a
fesztivál díszvendégeként az Olaszországból érke-
zett Modica delegációja és egy kanadai hagyomá-
nyőrző csoport is színesítette a felvonulást. A meg-
nyitó után kezdődött a szakmai konferencia, ahol
a Bonbon Kft. bemutatta a legújabb termékeit és
megismerhettük a modicai vendégeink csokoládé-
készítési technológiáját – sorolja az igazgató.
– Közben kezdetét vette a forgatag. Nagyon sok
vendég érkezett a szombati napon, akik kedvükre
vásárolhattak csokoládét és válogathattak a négy
színpad zenei kínálata közül. A gyerekek számára
kialakítottunk még egy színpadot, ahol bábelőa-
dásokat, meseelőadásokat, illetve népi játszóházat
és egyéb gyerekeket érdeklő programokat bonyo-
lítottunk le. A szombati Kowalsky meg a Vega
koncertje teltházas volt. Vasárnap a retró fellépők
voltak jelen, mint például az Apostol, és a Lord
együttes, de sokan várták még a Halott Pénz nevű
zenekart is. Sajnos ekkor felmerült egy kis problé-
ma, ugyanis megérkezett a nem várt eső. Ez ugyan
nem volt olyan nagy, de tesztelte a katasztrófavé-
delmi tervünket: tökéletesen védett helyre tudtuk
vezényelni a vendégeket. A nagyjából 20-25 per-
ces szünet után a Halott Pénz zenekar folytatni
tudta a koncertet, valamint a Hooligans is szín-
padra lépett. A záró koncert után egy gyönyörű
tűzijátékkal fejeztük be a jubileumi X. Országos
Csokoládé Fesztivált – folytatta Csider Andor. 
Az igazgató elmondta, hogy a fesztiválon sok köz-
foglalkoztatott dolgozó is segítette a munkát. Ne-
kik is köszönhetően hajnalban már egy tökélete-
sen tiszta fesztiválterületet láthatott az közönség.
Idén először informatikai rendszer is támogatta a
beléptetést: a szerencsiek a lakcím és névjegyzék
alapján vehették át a karszalagot, ami Csider An-
dor szerint nem okozott fennakadást és jól műkö-
dött a biztonsági személyzet is. –Voltak kisebb at-
rocitások, de ezeket rugalmasan tudták kezelni a
kollégák – mondta.
A látogatottsági létszámot tekintve sikerült elérni
a tavalyi létszámot a 42 ezer főt. 
– Mindenkinek köszönöm azt a rendkívüli erőfe-
szítést, amit ezért a fesztiválért tett. Köszönöm a
szerencsieknek is, akik elviselték -ezalatt a 3 nap
alatt- a parkolási nehézségeket, a színpadok, a ze-
nekarok által generált zajt és a türelemmel várták
a tűzijátékot. Köszönöm a közreműködést a város
intézményeinek, a különböző szervezeteknek: a
Kiss Attila Alapítvány támogatását, a Szerencsi
Bonbon Kft. hozzájárulását. Köszönöm a munka-
társaimnak és mindenkinek, aki egy kevéssel is, de
segítette a Csokoládé Fesztivál sikeres lebonyolí-
tását! M. B.
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Jubileumi, tizedik alkalommal várta a
vendégeket és a kiállítókat az Országos
Csokoládé Fesztivál Szerencsen. Arról
érdeklődtünk a szervező Szerencs Vá-
ros Önkormányzatától és a Szerencsi
Művelődési Központ és Könyvtártól,
hogyan látták az idei fesztivált.

FesztiVálértékelŐ: a Város HírneVét
ÖregBítette az idei rendezVény
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Az eseményen Árvay Attila köszöntötte a meg-
jelenteket és elmondta hogyan került ide ez a
kiállítás, amely magyar földön már több helyen
bemutatkozott, de Magyarországon ez az első

hely ahol megtekinthetik az érdeklődők. Ezt kö-
vetően Dr. Surján László - korábbi népjóléti mi-
niszter nyitotta meg a kiállítást, kiemelve: na-
gyon fontos, hogy akárhova sodor minket az
élet, van egy olyan pontja a Földnek, ahova tar-
tozunk, ahova visszavágyunk. – A mai világban
különösen a Kárpátaljaiaknak, de már az anya-
országiaknak még van ez a fogódzó pont, ami
a táborban lakóknak is meg volt, hogy a lelki
szemeik előtt megjelent a hely ahonnan elra-
boltak őket, ez a hely mindnyájunknak a sajátja
– hangzott el.
A megnyitón felszólalt Dr. Szilágyi Péter a nem-
zetpolitikáért felelős helyettes államtitkár is, aki
megjegyezte, hogy a gulag rengeteg ember
életét derékba törte és megkeserítette. – Sze-
rencsről és környékéről, valamint a Kárpát-me-
dence szinte minden régiójából sorra szedte ál-
dozatait a málenkij robotra kényszerített kímé-
letlen munkatáborok világa. Elszakították őket
családjuktól, hazájuktól, városaiktól, falvaiktól
és a reménytől hogy egyszer valaha újra láthat-

ják otthonaikat, szeretteiket – mondta. 
Ezt követően Matl Péter mutatta be a tárlatát,
megemlítve, hogy a kiállítás neve a Málenkij ro-
botba való besorolásból származik, ahol az em-
bereket ötös sorokba állították, mielőtt elvitték
volna őket.

Matl Péter Ötösével című kiállítása nyílt
meg augusztus 20-án Szerencsen, a Rá-
kóczi-vár Árkádos termében.

Évadnyitót tartott a Külhoni Magyar Nemzeti Színház augusztus
29-én a Rákóczi- vár színháztermében. Az eseményen Goldsch-
mied József értékelte a „magyArt 17” elnevezésű első Szerencsi
Összművészeti Fesztivált. Elmondta, hogy a társulat igyekezett
minden korosztály számára szórakoztató, színvonalas műsort
összeállítani és remélik, hogy a jövőben a nézőszám is növekszik
majd. Bocsárszky Attila a színház művészeti igazgatója tájékoz-
tatta a megjelenteket a tervezett évadról, valamint műsorokról
és a megvásárolható bérlettípusokról is. Az évad első előadása,
Sütő András: Advent a Hargitán című darabja lesz, ami október
13-án kerül bemutatásra.

V. E. A.

A Bocskai István Gimnáziumban 1959-ben
végzett két osztály tartott érettségi találko-
zót szeptember 2-án Szerencsen. Az egykori
4.a és 4.b osztály tagjai mindig egyszerre
szervezik meg a közös nosztalgiázást. A
Papp Katalin irányításával működött 22 fős
„humán” osztályból 7-en, az Anger Árpád
osztályfőnök vezette 33 létszámú „reál”
csapatból 13-an, összesen húszan vettek
részt az összejövetelen. Az öregdiákok nyolc
évvel ezelőtt, az ötvenéves találkozón el-
döntötték, hogy minden második év szep-
temberének első hétvégéjén fognak talál-
kozni.

a külHoni magyar nemzeti színHáz 
éVadnyitója

58 éVe érettségiztek

„ÖtÖséVel”
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Az intézményvezető beszédében elhangzott, hogy a nyár folyamán több
alkalommal adott otthont a gimnázium országos és nemzetközi sakk-
versenyeknek, valamint jól sikerült a hatodik alkalommal megrendezett
gólyatábor is. Június 19-23 között Balatonlellén kosárlabda táborban, au-
gusztus 10-e és 25-e között napközis táborban vett részt a fiú kosárlabda
csapat 13 tagja Endrész Tamás vezetésével. 25 tanuló hittantáborban ve-
hetett részt Sarudon és egész nyáron tanfolyamok, továbbképzések foly-
tak az intézményben. Az igazgató beszédében kitért a nyár folyamán
történt felújításokra, beruházásokra és bővítésekre is. Számos tanterem-
ben megtörténtek a higiéniai festések, folyamatosak voltak karbantar-
tások: a padtetők cseréje, a székek javítása, világítás korszerűsítése. 
Az iskola udvaráról szólva elmondta, hogy felújították a teniszpályát és
a könyvtár felőli bejáratokat. A tornateremben a lambériát cserélték ki.

A vizesblokkok festése is megtörtént, így tiszta iskolában és otthonos
tantermekben kezdhetik meg tanulmányaikat a diákok ebben a tanévben
is. Az új tanévtől öt új pedagógussal bővült a tantestület.
Az igazgató beszédét követően Gazdóf Miklósné igazgatóhelyettes is-
mertette a kilencedik évfolyamosok számára a nap hátralévő részének
programját. F. D.

Új tanév vette kezdetét augusztus 31-én a Bocskai István Kato-
likus Gimnáziumban. A diákok műsora után Dr. Gál András igaz-
gató elmondta, hogy idén 601 tanuló kezdi meg tanulmányait a
gimnáziumban, melyből 107-en kilencedik évfolyamosok.

Istentisztelettel egybekötött tanévnyitó ünnepséget tartott a Rákóczi Zsig-
mond Református Általános Iskola szeptember 1-jén a református temp-
lomban. Az eseményen Balázs Pál lelkész prédikációját követően az iskola
énekkara, valamint az első osztályosok műsora következett. Ráczné Váradi
Éva az intézmény igazgatója elmondta, hogy 21 tanulócsoportban 516 di-
ákkal kezdik meg az új tanévet és minden tárgyi és személyi feltétel rendel-
kezésre áll, hogy eredményes munkát tudjanak végezni az év során. Hang-
súlyozta, hogy az iskolának és a pedagógusoknak az a feladata, hogy fel-
keltsék a tudás iránti vágyat a gyerekekben, hiszen mindenkiben van olyan
érték, amit ha nem bontakoztatnak ki, akkor szegényebb lenne a világ. Az
ünnepség zárásaként az elsős kisdiákok megkapták az iskola nyakkendőjét,
ezzel teljes jogú tagjává váltak a rákóczis közösségnek.                      V. E .A.

istentisztelettel kezdŐdÖtt a tanéV

tanéVnyitó ünnepség a gimnáziumBan

Gaszperné Tilman Edina - az intézmény új igazgatója - beszédében
elmondta, hogy a 2017-2018-as tanévet 442 tanuló kezdi meg 8
évfolyamon 19 tanulócsoportban. Elhangzott, hogy az intézmény
az Egri Főegyházmegye pályázatának jóvoltából 25 millió forintot
fordíthat 3 éven keresztül színes programok megvalósítására. En-
nek keretében valósították meg a sarudi tábort is. A nyár folyamán
az iskolában kétszer egy heti napközis tábor került megrendezésre
kirándulásokkal színesítve. Az igazgató hozzátette, hogy több mint
8 millió forint támogatást kapott az intézmény a tantermek felújí-
tására. Az összeget a nyári karbantartási munkálatok elvégzésére,
a tantermek higiéniai festésére, laminált padlók cseréjére, parketta
csiszolására és lakkozására, padok és székek cseréjére, valamint
az internetes hálózat bővítésére és fejlesztésére fordították. Mind-
ezek mellett korszerűbb számítástechnikai gépek vásárlására is
sor került. Folyamatban van a bejárati ajtó cseréje, illetve az iskola
kápolnájának kialakítása is. A beszédet követően a diákok énekel-
tek és szavaltak, majd az első osztályos tanulók átvették az iskolai
nyakkendőt ezzel is jelezve, hogy most már ők is az iskolai közös-
ségébe tartoznak. Az ünnepség végén Boros István igazgatóhe-
lyettes ismertette a nap hátralévő részének programját.

F. D.

Tanévnyitó ünnepséget tartottak a Bolyai János Katolikus Általá-
nos Iskolában szeptember 1-jén. A Kulcsár Anita Sportcsarnokban
megtartott esemény a hagyományokhoz híven közös imával kez-
dődött Kocsis Sándor római katolikus plébános vezetésével.

BeCsengettek a BolyaiBan
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kÖzérdekű inFormáCiók

állásajánlatok
Házasságot kötöttek: Jacsó András – Arnóczki Csilla, Schmotzer János
– Erdei Tünde, Dr. Cseh Péter – Dr. Ekker Lili, Balázs Norbert – Hering Me-
linda, Kanalas Zsolt – Szukenyik Fatima, Jenei Ádám – Hegedűs Nikolett,
Fodor Tamás – Kamenyiczki Nóra, Kovács Márk – Buri Evelin, Pristyák
Péter – Takács Cintia, Selymes Dániel – Bognár Brigitta, Molnár István –
Németh Nikolett, Hegedűs István – Czink Zsanett, Vadászi Jenő – Balázs
Krisztina, Szalai Gábor – Homa Evelin, Hajdú István – Vannai Mariann,
Asztalos Ádám – Nemecz Zsuzsanna, Giczei Levente Sándor – Pocsai
Petra Réka, Csengő Zoltán – Hubay Judit Kinga, Gerevich János – Balogh
Nikolett, Takács Máté – Mudri Nikoletta, Vasas Viktor – Nagy Nikoletta.

Születtek: Hüse Mirkó, Endrész Tamina, Botos Zsolt Krisztián, Kame-
nyiczki Borsa, Prokop Emese, Nagy Péter, Soltész Bence Máté, Szávuly
Tímea Krisztina, Váradi Éda, Szabó Jázmin, Vavrek Écska, Varga Lívia, Tol-
nai Csenge, Bán Richárd.

Elhaláloztak: Pircs Ilona Anna (81), Braun Istvánné (83), Batta Sándor
(83), Begányiné Petrozsényi Margit (78), Bakti Istvánné (89), Béres Mária
(73), Magyar László (49), Halász Istvánné (83), Beluzsár Jánosné (95), Dr.
Kramcsák János (85), Szűcs József (82), Telepi József (83), Dorkó Zoltán
(53), Zakar Jánosné (79), Árvai Géza (85), Gecse Béláné (93), Galgóczi Mi-
hályné (90), Ördög Irén (88), Fűz Mihály (53), Szabó Miklósné (78), Tóth
Sándorné (68), Pócsi Gusztáv (92), Kalahoda József (70), Barkó Zoltán
(76), Pásztor Ida (54), Bódi Lajosné (63), Krajnyák Erzsébet (91), Németh
Balázsné (88), Kocsány Béláné (92), Dorgai Józsefné (80), Hornyák Jenő
(61), Dr. Csáki Gábor Lászlóné (64), Jacsó Andrásné (93), Sloszár Lajos
(78), Rusóczki Andrásné (87).

anyakÖnyVi Hírek
2017. április 30-tól

A B.-A.-Z. Megyei Kormányhivatal Szerencsi Járási Hivatal Foglalkoz-
tatási Osztályán nyilvántartott állásajánlatok alapján Szerencsen
szerkezetlakatost, fodrászt, könyvelőt, gépészmérnököt-villamos-
mérnököt, állománygondozó üzletkötőt, autóbontó segédmunkást,
előadás szervezőt, művészeti titkárt, súgó-ügyelőt, hang-és fény
technikust, színpadmestert, szakácsot, pincért, felszolgálót, köny-
velőt keresnek, gépkocsivezető-áruterítőt, informatikai technikust,
pincért, felszolgálót, recepcióst, szakácsot, könyvelőt, Miskolcon te-
lefonos ügyfélkapcsolati munkatársat, Tállyán recepciós asszisztenst,
portást, szobaasszonyt, recepcióst, konyhalányt, pincért, borászati
technológust, pincemunkást, eladót, Bekecsen bérelszámolót és cso-
magolót, kenyérszeletelőt (4 órában), Tiszalúcon nyomdászt, mű-
anyag feldolgozó gépkezelőt, raktári kisegítőt, anyagmozgatót, fod-
rász, kozmetikust, Mezőzomboron kőművest, Mádon szakácsot,
Bodrogkeresztúrban édesipari betanított munkást, Változó foglal-
koztatási hely alapján hegesztőt, lakatost, festőt, mázolót, tapétázót,
műszerészt és villanyszerelőt alkalmaznának. Telefon: 47/361-909.

szerencsi polgármesteri Hivatal
Szerencs, Rákóczi út 89., Tel: (47) 565-200, Fax: (47) 565-210, E-mail: hi-
vatal@szerencs.hu. A hivatal ügyfélfogadási ideje: hétfő 8–12 óráig,  szer-
da: 8–12 és 13–16 óráig, péntek 8–12 óráig.
Fogadóórák: Koncz Ferenc polgármester: időpont-egyeztetéssel.
Dr. Egeli Zsolt alpolgármester: minden hónap harmadik hétfőjén 14
órától, legközelebb szeptember 18-án. Nyiri Tibor alpolgármester: min-
den hónap harmadik csütörtökén 14 órától legközelebb szeptember 21-
én. Dr. Barva Attila jegyző: minden páros hét szerdáján 8-12 óráig, leg-
közelebb és szeptember 20-án és október 4-én. A fogadóórák általános
bejelentkezés alapján történnek a (47) 565–202-es számon.

szerencsi járási Hivatal, 
kormányablak

Szerencs, Rákóczi út 89. Tel: (47) 795-248, (47) 795-246, (47) 795-240
(porta). Ügyfélfogadás: hétfő: 7–17 óráig, kedd–péntek 8–18 óráig.

szerencsi járási Hivatal 
és gyámhivatal

Szerencs, Rákóczi út 63. Tel: (47) 777-561, (47) 777-562, (70) 436-1999.
Ügyfélfogadási idő: hétfő és szerda: 8–12 óráig és 13–16 óráig, péntek:
8–12 óráig.

nemzeti adó- és Vámhivatal
Szerencs, Széchenyi út 43. Tel.: (47) 361-864. Hétfő és csütörtök 8–15 óra.
Miskolc, Kazinczy út 19. Hétfő 8–18 óra, kedd és csütörtök 8–12 óra, szer-
da: 14–18 óra, péntek 8–11 óra.

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

ügyeletes gyógyszertárak 
Szeptember 4-10.: Centrum Gyógyszertár, szeptember 11-17.: Orosz-
lán Patika, szeptember 18-24.: Alba Gyógyszertár, szeptember 25. –
október 1.: Tesco Gyógyszertár.

gyógyszertárak nyitva tartása
Alba: Szerencs, Rákóczi út 102. Tel.: (47) 361-530. Nyitva tartás: H–P: 8–
17 óra, Szo.: 8–12 óra. Centrum: Szerencs, Rákóczi út 75. Tel.: (47) 362-
054. Nyitva tartás: H–P: 7.30–19 óra. Oroszlán: Szerencs, Bekecsi út 8.
Tel.: (47) 361-433. Nyitva tartás: H–P: 8-19 óra. Szerencs: Tesco Áruház.
Tel.: (47) 560-302. Nyitva tartás: H–Szo.: 8–20 óra, V:9–19 óra.



Az Aloe növények nem-
zetségének több mint
350 faja létezik, ezek kö-

zül az Aloe Vera tartal-
mazza a legnagyobb meny-

nyiségben az ember számára
fontos hatóanyagokat. Rendkívül

sokoldalú gyógynövény, külsőleg és belsőleg
használva egyaránt hozzájárul szervezetünk
egészségéhez: hatékony sebgyógyító és méreg-
telenítő, helyreállítja az emésztést, kezeli a gyul-
ladásokat. Kleopátra egyiptomi királynő kozme-
tikai célokra használta, Nagy Sándor makedón
király katonái sebeit kezeltette Aloe Vera növén-
nyel, ahogyan az ókori Rómában és a Távol-Ke-
leten is tisztában voltak gyógyhatásaival. Bár az
Aloe Vera 99 százaléka víz, bőségesen tartalmaz
vitaminokat, ásványi anyagokat, aminosavakat
és enzimeket, jótékony összetevőinek száma
meghaladja a százat. Antioxidánsainak köszön-
hetően nagyszerű immunerősítő, megköti a rá-
kot, gyulladásokat, szív- és érrendszeri betegsé-
geket okozó szabad gyököket, míg külsőleg al-
kalmazva lassítja a bőr öregedését, kisimítja a

ráncokat, gyorsítja a (nap)égés gyógyulását, vé-
delmet nyújt az UV-sugarakkal szemben. Puhítja
és hidratálja a bőrt, hatékony az ekcéma, a pat-
tanások, a pikkelysömör és a csípések kezelésé-
ben, fokozza a hajnövekedést. Különösen aján-
lott kisebb horzsolások, vágások esetén. Az Aloe
Vera enzimjei lebontják a tápanyagokat, különö-
sen a zsírokat, a szénhidrátokat és a cellulózt,
ez is hozzájárul ahhoz, hogy szabályozza az
emésztést, megszünteti a székrekedést, a gyo-
morégést és a refluxot. Növeli az energiaszintet,
elősegíti a bélflóra egyensúlyának visszaállítá-
sát. Kiváló fertőtlenítő és vírusölő, enyhíti az
aranyér, az IBS (irritábilis bél szindróma), a hú-
gyúti fertőzések, valamint az emésztőrendszeri
gyulladások, így a fekélyek és a Crohn-betegség

tüneteit. Hatóanyagai bevonatot hoznak létre a
bélnyálkahártyán, ezáltal megóv a betegségek
kiújulásától, illetve akadályozza a lerakódások
ismételt kialakulását. Az Aloe Vera az egyik leg-
jobb növényi méregtelenítő és béltisztító, az
egészséges bélmozgások ösztönzésével segít el-
távolítani a bélrendszerből a káros lerakódáso-
kat, támogatja a máj, a vese és a lép működését.
Mivel csökkenti a koleszterin- és a vércukorszin-
tet, az Aloe Vera jól használható az érrendszeri
megbetegedések és a cukorbetegség megelő-
zésére, illetve kezelésére. Gyulladásgátló és fáj-
dalomcsillapító tulajdonsága az ízületi-, bőr- és
ínygyulladások enyhítésében, a panaszok mér-
séklésében is érvényesül.

Vitelki László, Gyógynövénybolt
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Legutóbbi játékunk megfejtése: Linolsav és gamma linolénsav telítetlen zsírokat tartalmaz.
A beküldők közül Hortvég Jánosné, 3900 Szerencs, Példánykert u. 8. szám alatti olvasónk a
Szerencsi Gyógynövénybolt (Rákóczi út 104.) ajándékcsomagját nyerte. A nyereményről szóló utal-
vány átvehető a szerkesztőségünkben. Új kérdésünk: Mire használta az aloe vera gyógyhatását
Kleopátra? Megfejtéseiket szeptember 22-ig postázzák címünkre (3900 Szerencs, Rákóczi út 94.)
vagy adják le a Fürdő és Wellnessház recepcióján. A borítékra írják rá: Egészségünkért.

a Hét gyógynÖVénye az aloe Vera

A fiatalkor a
fejlődés, növe-
kedés idősza-
ka. Ha sikerül a

táplálékkal elfogyasztott megfelelő mennyiségű
kalciummal, valamint a kellő testmozgás révén
erőteljes csontrendszert kialakítani, és a gyer-
mekek étrendjére, fizikai aktivitására a továb-
biakban is odafigyelni, akkor az időskorban ter-
mészetes okokból bekövetkező csontlebontás
kisebb eséllyel okoz fájdalmat, csontritkulást.
Kalcium sok élelmiszerben, alapanyagban talál-
ható, azonban hiába fogyasztjuk el a szükséges
mennyiséget, ha nem tud beépülni a szervezet-
be. A tej és a tejtermékek gazdagok a könnyen
és gyorsan felszívódó kalciumban, mivel a tej-
ben található D-vitamin és a tejcukor (laktóz)
elősegíti a kalcium hasznosulását. A boltban
kapható tej zsírtartalma eltérő, melyet sokszor
a csomagolás színe is jelez. Az eltarthatóság
szempontjából a pasztőrözéssel csak 1-2 napig,
az ESL (magas hőmérséklet) technológiával ké-
szült 21 napig, míg az UHT (ultramagas hőmér-
séklet) tejet még ennél is hosszabban, és szo-
bahőmérsékleten is el lehet tartani. A hőkezelés
kisebb-nagyobb mértékben megváltoztatja a tej

kémiai és fizikai tulajdonságait, de érdemleges
változás az összetevőkben nem történik, vi-
szont az esetlegesen jelen lévő megbetegítő
baktériumok elpusztulnak. Fontos tudni, hogy
a hűtés nélkül tárolható ún. „tartós tej” nem

tartalmaz tartósítószert! A háztáji gazdaságból
származó friss tejet csak forralás után szabad
fogyasztani! A savanyított tejkészítmények mel-
lett (joghurt, kefir, aludttej) a tejtermékek: túró
és a sajt is az egészséges táplálkozás fontos
elemei. A sajtok zsírtartalma akár 10-35% kö-
zött is lehet. Ha keveset mozgunk és súlyunk
meghaladja a normál tartományt érdemes a
zsírszegény készítményekből válogatni. A tej és
tejtermékek nemcsak növelik az ételek kalcium-
tartalmát, hanem élvezeti értékét is fokozzák
és a hagyományos reggeli vagy vacsora mellett
a meleg étkezésbe is beilleszthető például: cső-
bensültek, rakott, töltött ételek, a sajtmártás,
egyéb besamel alapú mártások feltétnek sajt-
felfújt, túrós, sajtos tészta, a saláták kiegészít-
hetők sajttal, kefires, joghurtos, túrós öntettel,
desszertnek joghurttorta, túrógombóc. A tej és
a tejtermékek fehérjéi teljes értékűek és jól
hasznosulnak, számos makro-, mikroelemnek,
mint pl. a foszfor, kálium, kalcium, nátrium, és
vitaminnak, mint pl. az A-, C-, K és B-vitaminok
forrása. Figyeljünk a változatosságra és kerüljük
a szélsőségeket. Ezt mutatja be a 7-15 évesek-
nek szóló új hazai táplálkozási ajánlás a gyer-
mek OKOSTÁNYÉR®

Szerencsen a GYERE® (Gyermekek Egészsége Program) a 2017/18-as tanév kezdetén, szeptem-
bertől, ha nem is szó szerint tejben, vajban füröszti a gyerekeket, de a tej, tejtermékeknek, és
a tojásnak az egészséges táplálkozásban betöltött szerepéről tudhatnak meg többet a dieteti-
kusok és a szóróanyagok jóvoltából a gyerekek.

tejBen, VajBan FürÖsztik
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A Központi Statisztikai Hivatal (KSH) Szerencs településen
önkéntes adatszolgáltatáson alapuló lakossági adatfelvételt
hajt végre 2017. szeptember 1. és 2018. április 30. közötti
időszakban.
A felvétel megnevezése: az OECD Felnőttek Képesség- és
Kompetenciamérési Programja (PIAAC). A kikérdezés a 16-
65 év közötti felnőtt lakosság munkavégzés és hétköznapi
tevékenységek során használt készségeit és kompetenciáit,
valamint ezek oktatásban és foglalkoztatásban való hasz-
nosulását egyaránt vizsgálja.
Az adatgyűjtés 250 településen zajlik. A mintavétel repre-
zentatív, a címek kijelölését véletlenszerű kiválasztással haj-
tották végre. Az adatgyűjtés során a KSH megbízásából a
Statek Kft. fényképes igazolvánnyal rendelkező kérdezői ke-
resik fel a válaszadókat.
A mérés kizárólag statisztikai célból történik. Az egyedi ada-
tokat bizalmasan kezelik, azok mások számára nem hozzá-
férhetőek. Az adatgyűjtés során a jogszabályi előírásoknak
megfelelően járnak el.
A lakosság és az önkormányzatok részére hétfőtől csütör-
tökig 8.00 és 16.30, pénteken 8.00 és 14.00 óra között a
06(80)200-766 telefonszámon, vagy a piaac@ksh.hu e-mail
címen adnak felvilágosítást.

statisztikai adat-
gyűjtés szerenCsen



INGATLANINGATLAN
Szerencsen, a Dózsa György utcában
513m2-es építési telek eladó kis házzal. Víz,
villany telken belül. Érd: 70/363-3124 (14)
Szerencs Alkotmány u. 32. sz. alatt komfort
nélküli két kis házzal 1,5MFt-ért alku nélkül
eladó. Érd.: 70/704-6538 (14-18)
Szerencs, Kassa u. 20/B szám alatti 3 szo-
bás ház és a Kassa u. 38. szám alatti 3 szo-
bás ház eladó. Érd: személyesen. Kassa u.
38. Nagyné (14-15)
Szerencs központjában 46m2-es társasházi
lakás eladó. Érd: 47/363-097 (14-16)
Szerencsen, csendes környezetben 100 m2

családi ház melléképülettel, udvarral, kerttel
eladó. Buszmegálló, iskola, bolt a közelben.
Érd.: 30/970-9148 (14)
Ondon a 4524, 4525, 4526 Hr. számú föl-
dek eladók 2 ha területtel. Érdeklődni a
47/340-096 telefonszámon. (14)
Bekecsen eladó 60m2 2 szobás családi ház,
887m2-es telek garázs, melléképületek, ke-
rekes kút, borospince hordókkal felszerelés-
sel. Érd: Fáy Béláné 70/634-0938 Érd:
20/943-9193, 20/582-5660 (14-15)
Szerencsen lakó-pihenő övezetben pano-
rámás családi ház parkosított kerttel és ga-
rázzsal eladó. Érd: 20/348-9548 (13-2018.05)
Szerencsen az Ondi úton azonnal beköltöz-
hető kertes családi ház eladó. Érd.: 70/459-
2158 (14)
Szerencs csendes környékén, a belváros-
hoz közel eladó egy folyamatosan rendben
tartott,felújított 4 szoba+ nappalis családi
ház. Érd: 20/295-8832 (14-15)

Szerencs zöldövezeti részén a, Kölcsey ut-
cában kertes 100m2-es családi ház szép ki-
látással tulajdonostól eladó. Érd: 30/294-
8816 (14-15)
Szerencs Rákóczi út 128/3 alatt 125m2-es
társasház földszinti 3szoba összkomfortos
irodának is alkalmas lakás eladó. Érd.:
70/453-3719 (14)

VEGYESVEGYES
Autókárpit tisztítás rövid száradási idővel
Szerencsen és vonzáskörnyékén, díjtalan ki-
szállítással. Érd.: 20/629-4835 (14)
Szőlőprés (60 l-es) és szőlődaráló és tölgy-
fa boroshordó és permetező (20 l-es) eladó.
Érd.: 70/277-4755 (14-15)
Eladó: Forgalomból kivont TOYOTA TERCEL
sz.gkocsi, de bármikor forgalomba helyez-
hető ára:120E Ft. Érd: 30/439-6957 (14)
500db 7dl-es befőttesüveg csavaróval 500
Ft/szatyor, 25db 5l-es üveg csavaróval meg-
egyezés szerint eladó. Érd.: 30/439-6957
(14)
Állás: 50-60 éves illetve nyugdíjast műszaki
eladóként felveszünk. Érd.: 20/981-6065 (14)

LakosságiLakossági

apróhirdetés
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A szerencsi asztaliteniszezők 2017. augusztus
12-13-án felkészülési versenyen vettek részt Fü-
zesabonyban, a VI. HMATSZ Kupán. Ezen a via-
dalon már az elején tudatosult a versenyzők-
ben, hogy nem az első helyek megszerzése a
kitűzött cél, hanem a jó szereplés, mivel a pénz-
díjazásos versenyen külföldön játszó magyarok,
extraligás játékosok, illetve egy válogatott játé-
kos is képviseltette magát. Ennek ellenére töb-
ben megnyerték a csoportkörüket, illetve a 16
közé jutásért fejezték be ketten is a versenyt. 
Az újoncok közül ketten képviselték Szerencset,
Köllő Ábel és Sárossy Balázs, akiknél a cél szin-

tén a felkészülés volt a versenyszezonra. Ennek
ellenére Köllő Ábel megnyerte az újonc ver-
senyt, valamint a serdülőknél a II. helyezést si-
került megszereznie. 
A szerencsi asztalitenisz szakosztály életében elő-
ször fordul elő az, hogy az idénynek egy NB II-es
és egy NB III-as csapattal vághatunk neki. Az NB
II-es csapat tagjai: Lehoczki Gábor, Korály Tibor,
Macsuga József és Stadler Tamás. Az NB III-as csa-
pat tagjai: Balogh Sándor, ifj. Csorba István, Deli
István, Filácz Attila, Korály Csaba, Köllő Ábel, Köllő
András, Lapis Zoltán, Sallai Péter és Török Gábor. 
Fontos megjegyezni, hogy szükségünk van az
idősebb generációra is, akik a rendszeres test-
mozgást a pingpongasztalok mellett valósítják
meg, ezzel is mutatva a fiatalabb generáció szá-
mára, hogy mennyire fontos a sportolás. Az idő-
sebb generáció tagjai is látogatják a szerencsi
asztalitenisz termet és buzdítják a csapatbajnoki
meccseken a csapattársakat, a következők: Dr.
Bobkó Géza, Csáky István, Csorba István, Derda
Péter, Májer Antal, Molnár Gábor, Rakóczki And-
rás és Takács János. 
Az NB II-es csapat célkitűzése, hogy az 1-4. he-

lyezés között végezzünk. Az NB III-as csapatnak
pedig az a célja, hogy az újonc, valamint fiata-
labb korú, illetve az idősebb játékosok verseny-
zési és tapasztalatszerzési lehetőséget szerez-
zenek, ugyanakkor a bennmaradást jelentő he-
lyek (1-8.) valamelyikét elérjék. 
Minden asztaliteniszezni szerető embert, fiatalt
és időst várunk a keddi és pénteki edzéseinkre
17.30 és 21.00 óra között a Rákóczi út 93. szám
alá, ahol mindenki megtalálja a szintjének meg-
felelő partnereket és játéklehetőséget. 
Köszönetemet szeretném kifejezni a szerencsi
önkormányzatnak, hogy nem kevés anyagi hoz-
zájárulással segíti az asztalitenisz szakosztály
működését és fennmaradását. Továbbá köszö-
netet mondok támogatóinknak: Lapis Zoltán
egyéni vállalkozónak, a Náli Festékcentrum Kft-
nek és a Clearservice Kft-nek, hiszen szponzo-
raink anyagi lehetőségükhöz mérten támogat-
ják a szakosztályunkat, amely összegekből új
eszközöket vásárolhatunk, valamint több ver-
senyre tudunk eljutni az asztalitenisz szakosz-
tály különböző korú játékosaival. 

Köllő András

A közelmúltban vá-
lasztották meg Köl-
lő Andrást (fotón-
kon) a szerencsi
asztalitenisz szak-

osztály vezetőjének,
miután Csorba István

visszavonult. Az alábbiak-
ban az asztalitenisz jelenéről és jövő-
beni céljairól ad jelentést Köllő András. 

az asztalitenisz szakosztály jelene és jÖVŐje

A Szerencs VSE Birkózó szakosztálya júliusban edzőtáborozott a sáros-
pataki birkózókkal, melynek helyszíne Sátoraljaújhely volt. Szerencsről 15
fő vett részt a közösen szervezett tréningeken. 
– Napi két edzést szerveztünk, de minden negyedik más jellegű volt. A
gyerekek kipróbálták magukat  a kalandparkban, a falmászásban és a

négy órás teljesítmény túrában, illetve a  hegyi futásban is.
Szerveztünk rendőrségi és lovagkori bemutatót, de volt tábortűz és sza-
lonnasütés is. A tábort egy házi versennyel zártuk. A fődíj Halász Tamás
cukrászmester tortája volt, ami a csapatunkat ábrázolta – adott tájékoz-
tatást Illésy László szakosztályvezető.

edzŐtáBoroztak a Birkózók
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– A korábbi triatlon elnevezést idén azért kellett
lecserélni, mert a verseny a Magyar Triatlon Szö-
vetség egyes előírásainak nem felelt meg –
tudtuk meg Nyiri Tibortól az SZVSE elnökétől. 
A hétvégén megrendezésre kerülő Szerencsi
Vasember célja továbbra is a sport népszerűsí-
tése és ahogy korábban is, három versenyszám-
ban kell majd helytállniuk a versenyzőknek. Nyi-
ri Tibor szerint szoros verseny szokott lenni a

legerősebb kategóriá-
ban a Vasemberben
és büszkeséget jelent,
ha valaki viselheti vá-
rosunkban a címet.
Összesen öt korcso-
portban lehet jelentkezni a
kisgyerekektől a felnőttekig. Nevezni az eddig
megszokottak alapján lehet: az űrlap megtalál-
ható a Városi Tanuszoda portáján, vagy letölt-
hető a város honlapjáról (www.szerencs.hu). A
verseny részvételi díja 2.000 forint, előnevezés
esetén 1.000 forint. A nevezési díjat a város és
a sportegyesület jótékonysági célokra használja.
A szervezők a befolyt összeget a Kulcsár Anita
Alapítvány részére ajánlják fel, aki a jó tanulókat
és a jó sportolókat támogatják az összegből.

N. I.

A verseny helye:
Szerencs városa és létesítményei, 

Bekecs, Rátka, Abaújszántó 
A verseny időpontja:

2017. szeptember 10. (vasárnap) 10 órától.
A verseny rendezője: 

Szerencs Város Sportegyesülete 
és Szerencs Város Önkormányzata.

Program
08:30–09:00 Helyszíni nevezések, regisztráció, rajtszámok

kiadása (Tanuszoda)
09:50–10:00 Megnyitó (Gimnázium sportudvara)
10:00–10:30 Futamok indulása
14:00 Eredményhirdetés (Gimnázium sportudvara)

Korcsoportok és távok:
MINI TÁV: csak 2007. évben és később születettek (50 m
úszás, 1 km kerékpár, 500 m futás).
ÚJONC TÁV: 2006. és később születettek, 2001-2005. szü-
letésűek, 1994-2000. születésűek, 1993. és korábban szü-
letettek. FÉRFI (150 m úszás, 4 km kerékpár, 1 km futás).
NŐI (150 m úszás, 4 km kerékpár, 1 km futás).
HALADÓ TÁV: 2001. és később születettek, 1994-2000.
születésűek, 1993. és korábban születettek. A VÁLTÓVER-
SENYBEN nyílt korcsoport (váltóverseny csak HALADÓ tá-
von 3 fővel, férfi vagy női csapatoknak!)

FÉRFI és NŐI (500 m úszás, 12 km kerékpár, 3 km futás).
PRÉMIUM TÁV: nyílt korcsoport. FÉRFI és NŐI (750 m
úszás, 20 km kerékpár, 5 km futás).
VASEMBER TÁV: nyílt korcsoport. FÉRFI és NŐI (1200 m
úszás, 30 km kerékpár, 8 km futás).

Értékelés és díjazás: Korcsoportonként és nemenként az
I-III. helyezettek érem díjazásban részesülnek, valamint
minden résztvevő az alkalomra készült pólót és a részvé-
telt igazoló Oklevelet kap.

Nevezés: Előnevezéssel a Városi Tanuszoda recepcióján
(űrlapon), vagy a verseny napján 08:30 – 09:00 között. 
Nevezési díj: Előnevezés esetén 1 000 Ft versenyzőnként
(egy váltócsapatnak 3 000 Ft), míg a verseny napján 2 000
Ft versenyzőnként, mely nevezési díjakból a Kulcsár Anita
Alapítványt támogatjuk. 

Információ és előnevezés:
www.szerencs.hu, Városi Tanuszoda recepció,

szerencsvse@gmail.com

A rendezők a változtatás jogát fenntartják! 
Rossz idő esetén a versenyprogram változhat, vagy el-

maradhat!
Esőnap: 2017. szeptember 17.

Szerencsi Vasember címmel rendeznek
sportversenyt városunkban 2017. szep-
tember 10-én reggel 10 órai kezdettel.
Szerencs Város Önkormányzata és a
Szerencs Városi Sport Egyesület eddig
már összesen nyolc alkalommal rende-
zett triatlont a futás, az úszás és a ke-
rékpározás népszerűsítéséért. 

triatlonBól VasemBer

iX. szerenCsi VasemBer
jótékonysági Verseny

2017. szeptemBer 10. (Vasárnap)



Előző rejtvényünk megfejtése: Gombóc Artúr is szerencsi csokit eszik. Megfejtőnk csokoládécsomagot nyert: Lesinszki Lajos, 3900 Szerencs,
Gyár út 7. A fenti rejtvény megfejtését szeptember 22-ig postázzák címünkre (3900 Szerencs, Rákóczi út 94.) vagy adják le a Fürdő és Wellnessház
recepcióján. A keresztrejtvény helyes megfejtője csokoládécsomagot nyer, mely átvehető a Szerencsi Művelődési Központ és Könyvtár gazdasági
irodájában.
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keresztrejtVény
VÍZSZINTES: 1. A beküldendő megfejtés első része.
10. A görög hősmondában szereplő trójai királyfi. 11. Fá-
nak a törzs ledöntése után a földben maradó része. 12.
A megfejtés negyedik, befejező része. 13. Elvon kö-
zepe! 15. Übülke páratlan számú betűi! 17. Római 549-
es. 18. Dél-koreai autómárka. 20. Mozgásba, működés-
be kezd hozni. 22. Kettőzve a vizek városa! 23. Képző;
eszmére,irányzatra jellemző tulajdonság megnevezésé-
re. 25. A megfejtés második része. 26. Fuvarozó. 27.
Júlia páratlan számú betűi! 29. Díszkert. 30. Első fele! 31.
Kalpagja fele! 32. Sarok. 33. -ka, -… 34. Lutécium vegy-
jele. 35. Azonos betűk. 39. Ökör. 42. Vissza: megtapasz-
talta, végigszenvedte!
FÜGGŐLEGES: 1. Háza fele! 2. Rím betűi keverve! 3. …
-Minh: az 1941-ben megalakult Vietnami Függetlenségi
Front nevének rövidítése. 4. Országos sportnapok rövi-
dítése. 5. Osztrák és francia autók jelzése. 9. Színezéssel
változatossá tevő. 7. Asztácium vegyjele. 8. A magyar
kártya egyik színe. 9. Felhívás; angolul. 10. 3,14; Ludolf-
féle szám. 14. Hazánk második legnagyobb folyója. 16.
Frissítő, élénkítő. 18. A megfejtés harmadik része.19.
„A” partner! 21. Hosszú morzejel. 24. Adódó lehetőség.
28. Azonos betűk. 31. Melle (költőiesen). 33. …ány:
szén, fa lepárlásából eredő sűrű, fekete, olajos termék.
36. Jog; latinul. 37. Szél alatti oldal; angolul. 38. A, É, H.
40. Logó fele! 41. Kilogramm rövidítése. 43. Táró fele!

kos: iii. 21. – iV. 20.
A Hold a Nyilas jegyében áll. Muszáj

lesz másokat is bevonnia, ha nem akar lemarad-
ni bizonyos lehetőségekről. Azt is el kell fogad-
nia, hogy a környezete azt fogja tenni, amit Ön-
től lát. Van, amikor egyedül nem boldogulunk.

Bika: iV. 21. – V. 20.
Lehet, hogy nem azt kapja majd, ami-

re várt, de ez is egy lehetőség, amivel
élni kellene. Ragadja meg az alkalmakat, és hoz-
zon ki az adott lehetőségből mindent, amit csak
lehet. 

ikrek: V. 21. – Vi. 21. 
Amíg az ember él, nem mondhatja,

hogy túl késő van valamihez. Önnek is
el kell könyvelnie bizonyos veszteségeket. Sze-
rencsére nem siratja túl sokáig a múltat, így
könnyebb lesz a jövőre koncentrálnia. Legyen
bátor és nyisson nyugodtan!

rák: Vi. 22. – Vii. 22.
Nem mindenkin lehet segíteni. Önnek

is meg kell gondolnia, hogy kinek és
mennyi lehetőséget ad. Másképpen alakulnak
a dolgok, mint ahogyan ön azt eltervezte. Le-
gyen türelmesebb a párjával, és igyekezzen kö-
zösen megkeresni a lehetőségeket.

oroszlán: Vii. 23. – Viii. 23.
Nincs a legjobb passzban, és mégis

most, éppen ilyen lelkiállapotban kell egy fontos
kérdésben döntést hoznia. Ez nagy terhet ró ön-
re, de szerencsére van egy tanácsadója, akinek
a véleményét mindig érdemes megfontolnia.

szűz: Viii. 24. – iX. 23. 
Kénytelen lehet valakitől elnézést kér-

ni, pedig jóformán maga sem tudja, mi-
vel is bántotta őt meg. Mégis jobb, ha a nyugal-
mas béke érdekében inkább ön fúj egy kicsit
visszavonulót.

mérleg: iX. 24. – X. 23. 
Kívülállóként könnyű okosnak lenni,

ezt ne felejtse el. Ha teheti, Ön se szól-
jon bele mások dolgába. Engedje át annak a fe-
lelősséget, aki ezt a feladatot elvállalta. Ebben
az időszakban tartson inkább egy önértékelést

skorpió: X. 23. – Xi. 22.
Új szerelmi hódításra egyelőre ne na-

gyon számítson. Próbálkozásai nem iga-
zán lesznek most tartósak. Egy régi

szenvedélye viszont újra lángra lobbanhat az
életében. De mielőtt döntene, várjon egy nyu-
galmasabb időszakra, jobban megéri, mint egy
hirtelen hozott döntés következménye.

nyilas: Xi. 23. – Xii. 21.
Kivételezett helyzetbe kerülhet, mert

elnyerheti a felettese támogatását egy bizonyos
pozíciót illetően. Ez azért is jó, mert az új stá-
tusz nemcsak több pénzzel, de jobb munkakö-
rülményekkel is járhat

Bak: Xii. 22. – i. 20.
Úgy érzi, a kedvese csak kihasználja,

és közös jövő helyett, csak a saját dol-
gaival törődik. De persze ez nem egészen igaz,
ön ma egy kicsit borúsan értékeli a helyzetet.
Érezze a magáénak az ő sikereit.

Vízöntő: i. 21. – ii.19.
Kissé monotonnak érzi a munkáját,

de inkább örüljön ennek. Fogja fel úgy,
hogy legalább önt megkíméli a sors a felesleges
izgalmaktól. Keressen máshol izgalmat magá-
nak! Forduljon bizalommal a barátaihoz vagy
egy karitatív szervezethez.

Halak: ii. 20. – iii. 20.
A Hold a Nyilas jegyében áll. Minden-

kinek jól esik, ha elismerést kap. Össze
kellene szednie magát végre, ha meg akar fe-
lelni az Önnel szemben támasztott rengeteg kö-
vetelménynek. Ehhez sok segítséget kaphat tár-
sától ebben az időszakban.

Horoszkóp (szeptember 8-29.)
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