
százmilliárd 
foriNt megyei
fejlesztésekre

az elkövetkező időszakban-
gazdasági és infrastruktú-
ra-fejlesztésre 93 milliárd
forint európai uniós támo-
gatás érkezik megyénkbe.
(Cikkünk az 5. oldalon).

Nem emelkedNek
a térítési díjak

az önkormányzat idén nem
emeli a közétkeztetési díja-
kat. a szerencsi Városüze-
meltető Nonprofit kft. a ta-
valyi árakon, ugyanabban a
minőségben és mennyiség-
ben biztosítja az intézmé-
nyek számára az étkezést.
(Cikkünk a 6-7. oldalon)
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Településünkön először 1933-ban a Hunyadi iskola kertjében állítottak országzászlót,
majd 1943-ban a háborúk hősi halottainak tiszteletére az emelvény talapzatáról az
árbocot eltávolították, helyére szobrot helyeztek. 

A múlt század első felében még hősök kertjeként ismert területen található alkotás
felújításával Ekker Róbert szobrászművészt bízta meg az önkormányzat. – Homok-
szórással távolítjuk el az oxidációs réteget, majd fényezéssel teljesen új állapotába
kerül az alkotás. Megtisztítjuk a talapzat kőből készült részeit, az idő során tönkrement
táblákat újra cseréljük, a meglévőket pedig felújítjuk – mondta el a Szerencsi Híreknek
Ekker Róbert.

Az Első Világháborús Centenáriumi Emlékbizottság támogatásával megvalósuló fel-
újításhoz a helyi önkormányzat 200 ezer forint önrésszel járult hozzá. A Siklódy Lőrinc
által 1943-ban készített bronzszobor teljes restaurálása várhatóan március 15-éig fe-
jeződik be.

M. Z.
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Megkezdődött az egykori Hunyadi iskola előtti parkban található ka-
tonaszobor és talapzatának teljes felújítása, amire Szerencs Város Ön-
kormányzata 1,5 millió forintos pályázati támogatást nyert a közel-
múltban.

Hagyományos farsangi fánksütést ren-
dezett városunk három nyugdíjas közössége:
a Szerencsi Városi Nyugdíjasklub, az „Öreg a
Nénikéd” Klub és a Nyárutó Klub összejövete-
lén farsangi fánk, szalagos fánk és csöröge is
készült.

A Hajnali néptáncegyüttes február 5-én
az esti órákban várta nyilvános táncpróbájára
az érdeklődőket, amely után vidám hangulatú
tánc ház vette kezdetét.

A „Kultúrházak éjjel-nappal” február 6-án,
szombaton tovább folytatódott. A legkisebbeket
játszóház várta a Rákóczi-vár árkádos termében.
Itt a Szerencsi Művelődési Központ munkatársa-
inak irányításával farsangi álarcokat készítettek a

gyerekek. Ezt követően a Maszk Bábszínház előadásában a kicsik Mátyás király bolondos bolondja című
darabot nézték meg a színházteremben, utána pedig reneszánsz korabeli játékokat próbálhattak ki.

A gyermekrendezvénnyel párhuzamosan a Galéria Kávézóban a „6 óra vers és próza” című
programon vettek részt az irodalomkedvelők. 

A programsorozat részeként folytatódott a Szerencsi Művelődési Központ könyvtárának
„Könyv csere-bere” akciója. A könyvtár dolgozói február 13-ig várják a könyveket szerető, ol-
vasást kedvelők jelentkezését, akik örömmel odaadnák saját gyűjteményük egy-egy megunt, de
még jó állapotban lévő kötetét – viszonzásul választhatnak a nyilvános könyvespolcról. A felaján-
lott művek műfaját tekintve kikötés nincs, cserélhetőek többek között gyerekkönyvek és szépiro-
dalmi regények is. M. B.

Ekker Róbert: A homokszórás és fényezés után új állapotá-
ba kerül az alkotás.

megkezdődött a katonaszobor 
restaurálása

időseknek a 
bűnmegelőzésről

A Szerencsi Rendőrkapitányság mun-
katársai tartottak bűnmegelőzési elő-
adást 2016. február 5-én az ondi idő-
sek klubjában. A Szociális és Gyer-
mekjóléti Alapszolgáltatási Központ
által szervezett eseményen a szakem-
berek felhívták a figyelmet a trükkös
tolvajokra és felismerésükre, a betö-
rések megelőzésére, a kihűlés elkerü-
lésére.

A „Kultúrházak éjjel-nappal” elnevezésű országos rendezvénysorozat keretében
február 5-6-án Szerencsen kellemes kikapcsolódást nyújtó programok közül vá-
logathattak kicsik és nagyok.

Farsangi kulturális csemege
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AKTUÁLIS SZERENCSI hírekhírek 3

„Minden rendelkezé-
sünkre álló eszközzel
igyekszünk segíteni a
helyi vállalkozásokat”
– jelentette ki beszé-

dében Koncz Ferenc
polgármester (fotónkon),

aki szerint a munkáltatók és a fog-
lalkoztatottak minél nagyobb száma biztosítja
egy település működőképességét. A városveze-
tő megjegyezte, hogy Magyarországon az állá-
sok nagy részét a kis- és középvállalkozások biz-
tosítják, és ez Szerencsen sincs másképpen. –
Ha nincs munka, akkor nincs jövőbe vetett hit
sem, és örömmel tölt el, hogy azok az emberek,
akik most itt ülnek, rengeteg szerencsi polgár
jövőjét biztosítják – fogalmazott Koncz Ferenc.
A polgármester továbbá elmondta: az önkor-
mányzat küzd azért, hogy a szerencsi vállalko-
zóknak ne kelljen többszörös szemétszállítási dí-
jat fizetniük, valamint a városvezetés segítséget
nyújt az uniós pályázatok körüli teendőkben is.

– Az iparkamara minden lehetőségével tá-
mogatja a szerencsi vállalko-

zásokat, igyekszik segíte-
ni a helyi gazdaság fej-
lődését – fogalmazott
Bihall Tamás, a BO-
KIK elnöke (fotón-

kon). Szeretnének olyan
külföldi összeköttetéseket

kiépíteni, amelyek az itteni vállalkozók üzleti le-
hetőségeit bővítik. – Aki vállalkozó lesz, előbb-
utóbb ki kell lépjen nemzetközi színtérre is, nem
lehet kizárólag belső piacokon maradni, a szol-
gáltatásokat, a termékeket messzebb kell vinni,
határon túli kapcsolatokat kell kialakítani –
mondta Bihall Tamás.

„Azért jöttem ma, hogy segítséget kérjek” –
fordult a jelenlévőkhöz pohárköszöntőjében 
dr. Mengyi Roland (fotónkon). Az országgyű-
lési képviselő az európai uniós források felhasz-
nálásának fontosságáról beszélt, és hangsúlyoz-

ta, hogy ez nem sikerül-
het a magyar gazdaság
legfontosabb szerep-
lői, a kis- és középvál-
lalkozások nélkül. 
– Kezdjenek el azon

gondolkodni, hogy miként
lehetne több forrást bevonni, mi pedig igyek-
szünk maximalizálni azokat. Mi számítunk
önökre, önök pedig számíthatnak ránk! – zárta
beszédét a politikus.

R. P.

Az utóbbi hetekben
jelentősen nőtt az inf-
luenza-vírus aktivitás
a hazánkban. Térsé-
günkben január 25. és

január 31-e között
2675-en fordultak orvos-

hoz influenzaszerű tünetekkel,
így az eddigi adatok alapján kijelenthető, hogy
a megyében influenza járvány van. A szakem-
berek szerint még most sem késő igényelni a
védőoltást, és figyelni kell a betegség jellemző
tüneteire. Mint arról legutóbbi lapszámunkban
dr. Sütő Szilveszter városi főorvos (fotónkon)
tájékoztatta az olvasókat, az influenza hirtelen

kezdődik, magas lázzal erős levertséggel,
izomfájdalommal, olykor fejfájással jár. A pa-
naszok általában a fertőzés után 24–48 óra
múlva jelentkeznek. A testhőmérséklet gyak-
ran eléri 39–39,5 Celsius fokot, alsó végtago-
kon, hát-tájon, szegycsont mögötti-, gyakran
szem körüli fájdalom is jelentkezhet. A légúti
tünetek kezdetben enyhék, általában torokka-
parás, -fájdalom, orrfolyás, száraz-köhögés ta-
pasztalható, később a köhögés súlyosbodhat.
Az influenza legyengíti a szervezetet, ezért a
fáradékonyság is velejárója. A Borsod-Abaúj-
Zemplén Megyei Kormányhivatal, Népegész-
ségügyi Főosztályának közleménye a 4. olda-
lon olvasható.

Szerencs Város Önkormányzata idén is köszöntötte a településen működő, adófizető vállalkozások képviselőit. A 2016.
január 29-án megtartott eseményen Koncz Ferenc polgármester üdvözölte a meghívottakat, majd köszöntőt mondott
Bihall Tamás, a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kereskedelmi és Iparkamara (BOKIK) elnöke és dr. Mengyi Roland ország-
gyűlési képviselő. A rendezvényen fellépett a szerencsi Hajnali Néptáncegyüttes és az országos sikernek örvendő Vivat
Bacchus énekegyüttes.

Szerencs Város Önkormányzata minden évben találkozóra hívja a helyi vállalkozások képviselőit.

támogatjuk 
a helyi vállalkozásokat

inFluenzajárvány
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SZERENCSI hírekhírek AKTUÁLIS4

Bihall Tamás, a BOKIK elnöke köszöntőjében
kedvezőnek nevezte a jelenlegi gazdasági hely-
zetet és örömmel állapította meg, hogy az idei
esztendő további növekedést hozhat. Elmond-
ta, hogy a kamara sok jogosítvánnyal rendelke-
zik, amiket a vállalkozók javára kívánnak hasz-
nálni, számos olyan feladatot kaptak, melyek a
cégek támogatására irányulnak. A Magyar Ke-
reskedelmi és Iparkamara főtitkára szintén az
évek óta tartó, töretlen fejlődést hangsúlyozta
beszédében, különös tekintettel a makrogazda-
ságra. Dunai Péter kifejezte abbéli reményét,
hogy egyre több magyar vállalkozás lesz része-
se ennek a növekedésnek.

Koncz Ferenc, Szerencs polgármestere a helyi
vállalkozásokat méltatta, beszélt azok munka-
helyteremtő és értékadó képességéről. Hegyalja
kapuja értékeiről szólva kiemelte a szerencsi

csokoládét, amely nem csak gazdaságilag, de
kulturális szempontból is jelentős szereppel bír
a település életében. Koncz Ferenc elismerően
szólt a helyi borászokról, akik nemcsak a város,
de az egész Tokaj-hegyaljai borvidék hírnevét
öregbítik tevékenységükkel.

A bálon átadták a kamarai elismeréseket,
melyeket három kategóriában, négy díjazott ve-
hetett át. A BOKIK támogatói díját Pelczné dr.
Gáll Ildikó, az Európai Parlament alelnöke kapta.

Vállalkozói díjban részesült Koós Józsefné, a
Mályinkai Pálinkafőzde tulajdonosa és Csebi At-
tila, a Cs-Ker Tranzit Kft. ügyvezető tulajdonosa.
Cseh Zoltán, a Colas Északkő Kft. ügyvezetője
kapta meg idén a cégvezetői díjat.

A rendezvényen városunk képviseletében fel-
lépett Ringer István tárogatós és a Hajnali Nép-
táncegyüttes. Az est sztárvendége Marót Viki
és a Nova Kultúr zenekar volt.

R. P.

A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Ke-
reskedelmi és Iparkamara (BOKIK) és
az Első Miskolci Lions Klub által közö-
sen szervezett farsangi jótékonysági
bál idei díszvendége Szerencs városa
volt, a tombola bevételét pedig a Kár-
pátalján élő rászorultak megsegítésé-
re, valamint az Erzsébet Hospice Ala-
pítvány támogatására ajánlották fel a
szervezők.

Koncz Ferenc is gratulált Csebi Attilának, a legyesbényei székhelyű Cs-Ker Tranzit Kft. ügyvezető
tulajdonosának.

szerencs volt a díszvendég

Az influenza hirtelen kezdődik. Leggyakrab-
ban észlelt tünetei a magas láz, hidegrázás, kö-
högés, torokfájás, izomfájdalom, fejfájás, fára-
dékonyság. Időseknél és immunhiányos betegek-
nél esetenként nem jelentkezik láz. A légúti tü-
netek mellett néha gyomor-bélrendszeri pana-
szok is előfordulhatnak, pl. hasmenés, hányinger,
hányás. Általában szövődmények nélkül, néhány
nap alatt gyógyul. Ugyanakkor a súlyos szövőd-
ménnyel járó megbetegedések kórházi kezelést,
sőt akár gépi lélegeztetést igényelhetnek, bizo-
nyos esetekben pedig halált is okozhatnak.

Az influenza-megbetegedés megelőzésének
leghatékonyabb módja az időben megkapott vé-
dőoltás. A védőoltás beadatása még most sem
késő! A bizonyos kockázati csoportba tartozó be-
tegek részére térítésmentes oltóanyagok bizto-
síthatók, melyek elérhetők a háziorvosi, illetve
házi gyermekorvosi rendelőkben, valamint térítés
ellenében, orvosi vényre a gyógyszertárakban.

A megbetegedés megelőzését elősegítheti a
személyi higiéné alább felsorolt szabályainak be-
tartása: kerülje a szoros érintkezést és tartsa be
az általános személyi higiénés szabályokat, kü-
lönös tekintettel a kézmosásra, a köhögés-tüsz-
szentés etikettre. Köhögéskor, tüsszentéskor
tartson zsebkendőt a szája-, orra elé! Használat
után a zsebkendőt dobja a szemétgyűjtőbe! 

Gyakran mosson kezet meleg, szappanos víz-
zel, használhat alkohol tartalmú kézfertőtlenítőt
is! Kerülje az egyébként szokásos üdvözlési for-
mákat (kézfogás, puszi)! Lehetőség szerint ke-
rülje a betegekkel való kontaktust! Rendszeresen
tisztítsa a gyakran használt tárgyakat (asztal,
számítógép-billentyűzet)! Kerülje a zsúfolt, zárt
helyeket! Zárt terekben gondoskodjon az alapos
szellőztetésről! Ha tünetek jelentkeznek, a leg-
fontosabb teendő, hogy a beteg maradjon ott-
hon, igyon sok folyadékot és szükség esetén csil-
lapítsa a lázát. Amennyiben a beteg krónikus

alapbetegségben szenved, vagy hirtelen rosz-
szabbodni kezd az állapota, esetleg szövődmé-
nyek lépnek fel (pl. néhány napos láztalanság
után újból jelentkező, vagy hosszan, 3-4 napon
túl elhúzódó láz, fülfájás, nehézlégzés) akkor ve-
gye fel a kapcsolatot a háziorvosával vagy a
gyermekorvossal, hiszen az orvos dönthet a
megfelelő kezelésről és az esetleges kórházi be-
utalásról. A lázas csecsemőt, kisgyermeket, vá-
randós nőt, idős- és krónikus beteget feltétlenül
látnia kell orvosnak.

Megyénkben az influenza figyelőszolgálatban résztvevő orvosok jelentései alap-
ján 2016. január 25. és január 31-e között a 20%-os lakossági mintán végzett meg-
figyelés alapján kb. 2675-en fordultak orvoshoz influenzaszerű tünetekkel. Az ed-
digi adatok alapján kijelenthető, hogy a megyében influenzajárvány van – közölte
a B.-A.-Z. Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztálya.

megérkezett az inFluenzajárvány
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Török Dezső ismertette, hogy az eddigi pályázati kiírások többek között
ipari parkok, iparterületek fejlesztésére, a helyi termelők támogatására, a
négy és öt számjegyű utak felújítására, bölcsődék, családi napközik, óvodák
fejlesztésére irányulnak. Továbbá az önkormányzati tulajdonban lévő bar-
namezős területek rehabilitációja, települési környezetvédelmi infrastruk-
túra-fejlesztések, leromlott városi területek rehabilitációja, az egészségügy
infrastrukturális fejlesztése, valamint turizmusfejlesztés is kiírásra került. A
felhívásokon önkormányzatok és egyházak indulhatnak, de tárgyalnak ar-
ról, hogy civil szervezetek is pályázhassanak forrásra. Mint elhangzott, a
megyei önkormányzat mindent elkövet azért, hogy a rendelkezésre álló
keretet teljes egészében lehívhassák. Dr. Kovács János főjegyző hozzátette:
a megyei önkormányzat készen áll arra, hogy a pályázatokkal kapcsolatos
törvényi kötelezettségének megfelelően megadja a szükséges szakmai se-
gítséget azon településeknek, amelyek ezzel élni kívánnak.

A sajtóesemény után Török Dezső a Szerencsi Hírek és a Szerencsi Vá-
rosi Televízió érdeklődésére elmondta: szerinte az ipari parkok megvaló-
sítása lenne a legfontosabb, amit összesen 159,9 hektár földterületen kí-
vánnak teljesíteni 2020-ig. – Ennek megfelelően befektetők érkeznek
majd, akik munkahelyeket fognak teremteni, melynek eredményeként
csökkenni fog, vagy megszűnik az elvándorlás a megyéből – fogalmazott

a közgyűlés elnöke. Hozzátette, hogy az önkormányzatok esetében szin-
tén nagyon fontos terület az energetikai fejlesztés, hiszen így érhetnek
el nagyobb mértékű megtakarítást a települések, valamint lényeges ten-
nivaló a bölcsődék, óvodák rendbetétele is. – Elengedhetetlen, hogy azok
a hölgyek, akik vissza szeretnének térni a munka világába, jó helyen,
megfelelő környezetben tudják a gyermekeiket – hangsúlyozta az elnök.

R. P.

Az elkövetkező időszakban 93 milliárd forint európai uniós
támogatás érkezik megyénkbe, amelynek 60 százalékát gaz-
dasági, 40 százalékát infrastruktúra-fejlesztésre fordítják. 
A Terület- és Településfejlesztési Operatív Programok kiírá-
sáról beszélt 2016. január 29-i sajtótájékoztatóján Török De-
zső, a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat elnöke.

Török Dezső: többek között ipari parkok, iparterületek fejlesztésére, a he-
lyi termelők támogatására, a négy és öt számjegyű utak felújítására, böl-
csődék, családi napközik, óvodák fejlesztésére irányulnak a pályázatok.

közel százmilliárd Forint 
jut megyei Fejlesztésekre

– Magyarország
2016-os költségve-
tése többek kö-
zött az adócsök-
kentésről, az ott-
h o n t e re m t é s re
fordított források-
ról, a bürokrácia
mérsékléséről és
természetesen a
béremelésekről is

szól – hangsúlyozta dr. Mengyi Roland, s is-
mertette, hogy az elmúlt időszakban a koráb-
bi harmincról 16%-ra csökkent a személyi jö-
vedelemadó, ami idén újabb egy százalékkal
mérséklődik. Emellett a sertéshús áfája is 5%
lett. A honatya kiemelte, hogy a január 1-jétől
12 500 forintra növelt családi adókedvezmény
összege 2019-ig fokozatosan a duplájára

emelkedik. Az otthonteremtés területén tör-
tént változásokkal kapcsolatban elhangzott,
hogy a három, vagy több gyermekeseknek, il-
letve az ezt vállalóknak tízmillió forintos egy-
szeri vissza nem térítendő támogatást, illetve
további tízmilliós kedvezményes hitelt biztosít
a kormány. – A CSOK nem csak az építőipar
számára nagy segítség, de a demográfiai
helyzetünket is egyszerre kívánja megoldani
– fogalmazott a honatya, s hozzátette: a bü-
rokrácia jelentős csökkentését tervezi a kabi-
net azzal, hogy 270-re emelkedik idén a kor-
mányablakok száma Magyarországon. Több
okirat elkészítése – első jogosítvány, diák-,
személyi igazolvány, lakcímkártya – ingyenes
lesz. A gazdasági és otthonteremtési folyama-
tok gyorsítását célozza, hogy a 300 négyzet-
méteres lakóházak esetében nem lesz szük-
séges az építési engedélyeztetési eljárás.

Az országgyűlési képviselő a hazai bérekről
szólva ismertette: idén bruttó 111 ezer forintra
nő a minimálbér, a garantált bérminimum 129
ezerre emelkedik. – Ha figyelembe vesszük az
inflációt és a személyi jövedelemadó csökken-
tést, akkor ez a keresők esetében 5,6%-os re-
álbér-emelkedést jelent – fogalmazott, kiemel-
ve, hogy a fegyveres és rendvédelmi dolgozók
2015 nyarán 30%-kal, január 1-jétől további
5%-kal többet vihetnek haza. A felsőoktatás-
ban oktatók bére 2016-ban 15%-kal nő és foly-
tatódik a pedagógus béremelési program is. A
honatya fontosnak tartja, hogy kiemelt figyel-
met kapnak az egészségügyben dolgozók is:
januártól 43 ezer ápoló és 18 ezer orvos kap
magasabb bért, a szakvizsgázott fiatal orvosok
151 ezres plusz támogatásban részesülnek, a
szakorvosi minimálbér pedig nettó 270 ezer fo-
rintra emelkedik. M. Z.

A családi adókedvezmény összege 2019-ig a jelenlegi duplájára, azaz 25 ezer forintra emelkedik. Minderről dr. Mengyi
Roland országgyűlési képviselő beszélt a február 5-én megtartott sajtótájékoztatóján, kiemelve, hogy Magyarország 2016-
os költségvetése többek között az adócsökkentésről, az otthonteremtésre fordított forrásokról szól.

gyorsulnak a gazdasági 
és otthonteremtési Folyamatok
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Bőséges programkínálat
A Szerencsi Művelődési Központ (SZMK)

2015. évi jelentése tárgyalásakor Csider Andor
igazgató mondott köszönetet a képviselő-tes-
tület, a nemzetiségi önkormányzatok és a város
lakosságának támogatásáért, mint mondta, se-
gítő javaslatokkal, számos kulturális programot
sikerült megvalósítaniuk 2015-ben. Az igazgató
hangsúlyozta: nemrégiben új létesítménnyel, a
pályázati forrásból kialakított Turisztikai Köz-
ponttal bővült az intézmény, amelynek működ-
tetéséhez továbbra is várja a támogató ötlete-
ket. Általános vélemény volt a képviselők ré-
széről, hogy jó kezekben van a művelődés Sze-
rencsen és szorgalmazták a helyieket, minél
többen vegyenek részt a rendezvényeken. 
A Szerencsi Német Nemzetiségi Önkormányzat
nevében Árvay Attila gratulált az SZMK tevé-
kenységéhez, dr. Korondi Klára és dr. Sütő Szil-
veszter a dolgozóknak mondott köszönetet a
gazdag programkínálatért. Danyi László véle-
ménye az volt, hogy a peremkerületeken több
kulturális rendezvényre lenne szükség a jövő-
ben, Ondon is örülnének egy majálisnak, vagy
éppen az adventi gyertyagyújtásoknak. Dr. Egeli
Zsolt alpolgármester arra volt kíváncsi, hogy a
mai modern, digitális világ kihívásaira fel van-e
készülve a városi könyvtár? Csider Andor vála-
szában elmondta, gondolkodnak a könyvtár
technikai fejlesztésében, de jelenleg is több új-
szerű programmal várják a látogatókat. Nyiri Ti-
bor alpolgármester úgy vélte: az esztendő 365
napjára jutó, közel 200 rendezvény elegendő
ebben a városban. Koncz Ferenc polgármester
szerint, látva az SZMK tevékenységét, felmerül
a kérdés: lehet-e ilyen széleskörű munkát ennyi
emberrel elvégezni, hiszen a programkínálat
olykor zavarba ejtően bőséges. 

204 millió forint pályázatokból
A Zempléni Múzeum elmúlt évi beszámolóját

Fazekasné Majoros Judit igazgató ismertette,
aki szerint rendkívüli és sikeres esztendő áll mö-
göttük. A szokásos tevékenységük mellett
olyan kiemelkedő rendezvényeik voltak, mint
például az I. Világháborús kiállítás, valamint

Szerencs bemutatkozása a kínai Ningbo-ban. 
Ki kell emelni a pályázatokat is, hiszen a mint -
egy 20 milliós éves költségvetéshez 204 millió
forint pályázati forrást sikerült hozzátenniük
2015-ben. Nyiri Tibor úgy vélte, jó döntés volt
az önkormányzat részéről, amikor átvette a mú-
zeum fenntartását, amelynek dolgozói kiváló
munkát végeznek. Dr. Egeli Zsolt szólt arról,
hogy a beszámoló azt is megmutatja: a Zemp-
léni Múzeum nem csak tárgyak gyűjteménye,
remek munka történik az intézményben. Felve-
tette, hogy Szerencsen bizonyára sok olyan ro-
ma él, aki még nem látta a kiállításokat, amire
ingyenes lehetőséget lehetne biztosítani. Faze-
kasné Majoros Judit örömmel fogadta a kérést,
amennyiben a kisebbségi önkormányzat jelzi fe-
lé az igényt, tudják őket fogadni. Dr. Takács Ist-
ván szerint nem csak a romák, minden szeren-
csinek lehetne ingyenes múzeumlátogatást
szervezni. Koncz Ferenc ehhez kapcsolódóan
megjegyezte: az óvodák számára kötelezővé
kell tenni, hogy évente legalább egy alkalommal
látogassák meg a helyi gyűjteményt. 

Színvonalas óvodai nevelés
A Szerencsi Óvoda és Bölcsőde 2015-ös be-

számolója tárgyalásakor Angyal Györgyné in-
tézményvezető kiemelte, hogy a két évvel ez-
előtt átadott új épületek esetében ma már a
gyermekek biztonságát, nevelését segítő fej-
lesztésekre van szükség. Az óvodákba járó 300
gyermekből hetvenen más településekről érkez-
nek, ami – Dr. Takács István szerint – a szeren-
csiek önzetlenségét mutatja, hiszen ehhez az
önkormányzat nyújt anyagi hozzájárulást. 

Elhangzott, hogy egy német nemzetiségi cso-
port kezdte meg működését a Gyárkerti óvodá-
ban, ami azóta is eredményesen, egyre bővülő
létszámmal működik. – Át kell tekinteni, hogy
az óvodában szükségessé vált fejlesztésekből
mit tud saját forrásból megvalósítani az önkor-
mányzat – mondta Koncz Ferenc polgármester,
s hozzátette: a jövő egyik feladata, hogy az
óvodai tevékenységet a jelenlegi jó színvonalon
kell megtartani a jövőben is. 

Végül mindhárom helyi intézmény esetében
egyhangúlag fogadta el a képviselő-testület a
2015-ös évről szóló beszámolót, az idei munka-
tervet pedig azzal a feltétellel hagyták jóvá,
hogy a részleteket a költségvetés tárgyalásáig
dolgozzák ki.

A Szerencsi Városüzemeltető Nonprofit Kft.
2015-ös üzleti tervének módosítását is tárgyalta
a grémium. Takács M. István ügyvezető elmond-
ta, hogy a változtatásra azért van szükség, mert
a dokumentum végösszege nem tartalmazta a
Borsodvíz Zrt. felé kifizetett 2,5 millió forintos
víziközmű-fejlesztési hozzájárulás összegét. 

Nem emelkednek a térítési díjak
Szerencs Város Önkormányzata idén nem

emeli a közétkeztetési díjakat. Takács M. Ist-
ván ezúton mondott köszönetet a városi kony-
ha dolgozóinak munkájáért, s kiemelte, hogy
a tavalyi árakon, ugyanabban a minőségben és
mennyiségben biztosítják az intézmények szá-
mára az étkezést. Koncz Ferenc hozzátette,
hogy az önkormányzati cég január elsejétől az
idén átvett Szerencsi Idősek Otthona számára
is készíti a reggelit, ebédet és vacsorát. 

Az Európai Unió által meghatározott
kötelező betelepítési kvóta elutasítása
mellett foglalt állást 2016. január 27-i
ülésén Szerencs Város Önkormányzata.
Ugyancsak e tanácskozás keretében
született döntés arról, hogy idén nem
változnak a közétkeztetési térítési dí-
jak, valamint több pályázatot nyújt be
a város a közeljövőben a Terület- és
Településfejlesztési Operatív Program
forrásaira.

városházi napló

A Szerencsi Művelődési Központ legsikeresebb rendezvénye minden évben a csokoládéfesztivál.
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Az intézményből pozitív visszajelzések érkez-
nek az ételek minőségéről és mennyiségéről.
Visi Ferenc is gratulált az igazgatónak és mun-
katársainak, véleménye szerint olyan hatalmas
feladatot lát el a konyha, hogy hosszútávon
minden bizonnyal bővítésre lesz szükség. Dr.
Korondi Klára a Szerencsi Idősek Otthona gon-
dozottai nevében mondott köszönetet: január
első napjaitól kezdve elégedettek az ételek mi-
nőségével és mennyiségével, ami jelentős vál-
tozás az életükben.

3 millió forint a görög katolikus
templom felújítására

A város 200 ezer forinttal segíti a Gömöri Kéz-
művesek Társulását, a felvidéki szervezet egy
szobor készítéséhez kér hozzájárulást. Dr. Barva
Attila ismertette, hogy az elmúlt években lezá-
rult Norvég Alap pályázatból a római katolikus
és a református templomnál is történt fejlesztés,
és kimaradt a görög katolikus templom. Koncz
Ferenc polgármester közreműködésének kö-
szönhetően tavaly két alkalommal kaptak kor-
mányzati támogatást a rekonstrukcióhoz, de
vannak olyan utómunkálatok, melyekhez az ön-
kormányzat hárommillió forintos segítségét ké-
rik. Koncz Ferenc hangsúlyozta, hogy az említett
Norvég Alap arra kötelezi a helyhatóságot, hogy
minden évben hétmillió forintot helyezzen el egy
elkülönített bankszámlán és további munkát vé-
gezzen a korábbi pályázatban támogatott épü-
leteken, azaz a református templomon, a Kis-
boldogasszony római katolikus templomon és a
Rákóczi-várban. A görög katolikus egyházköz-
ségnek adandó egyszeri támogatás arra lesz ele-
gendő, hogy a minisztérium által nyújtott forrást
kiegészítve sikerüljön a tetőszerkezet, illetve a
külső vakolat felújítását befejezni. Ugyancsak jó-
váhagyta a testület a Bocskai István Katolikus

Gimnázium 150 ezer forintos támogatási kérel-
mét. A tanintézet a hagyományos tájföldrajzi
konferencia megrendezéséhez kéri az önkor-
mányzat hozzájárulását. 

Elsődleges dolgunk a gyermeink
védelme

Az Európai Unió által meghatározott kötelező
betelepítési kvóta elutasítása mellett foglalt ál-
lást a képviselő-testület, amelyben arra kérik
Magyarország Kormányát, hogy minden lehet-
séges eszközzel akadályozza meg az illegális
migránsok beáramlását és utasítsa vissza a kö-
telező betelepítési kvótát. A napirend tárgyalá-

sánál Koncz Ferenc kiemelte, hogy olyan beván-
dorlási hullám indult el Európa felé, amire a mi
életünkben nem volt példa. Dr. Egeli Zsolt leszö-
gezte: nem arról van szó, hogy a háború elől
menekülőket ne akarnánk befogadni, de nem
szeretnénk olyan szomszédot, aki nem tiszteli,
nem fogadja el a mi kultúránkat. Nyiri Tibor sze-
rint nem lehet a jelenlegi menekültáradatból
megállapítani: ki az, aki valóban rászorul a se-
gítségre. Visi Ferenc is egyetértett a tiltakozás-
sal. A polgármester hozzátette: ez egy olyan ve-
szély, amire oda kell figyelni. Segítséget kell
nyújtani a bajbajutottaknak, de az embernek el-
sőként mindig a saját családján, szűkebb közös-
ségén kell segítenie, róluk kell gondoskodnia. –
Nekünk elsődleges dolgunk a gyermekeink vé-
delme, és városunk biztonságos vezetése – fo-
galmazott Koncz Ferenc. 

A pályázatok előkészítése
Határozatot hoztak a képviselők annak érde-

kében, hogy az elkövetkező hét éves uniós pá-
lyázati ciklusban forrásigényt nyújthassanak be
az alábbi elképzelések megvalósítására: telepü-
lés úthálózatnak fejlesztésére, amelyen belül kö-
telező elem lesz például a kerékpáros-barát
közlekedés kialakítása. Ugyancsak forrást igé-
nyelnek a csapadékvíz-elvezető rendszer-,
egészségügyi alapellátáshoz tartozó háziorvosi
és fogorvosi körzetek infrastrukturális fejleszté-
sére, a gyerekvédelmi központ és a városi kony-
ha korszerűsítésére. Lesz helyi termékek piacra
jutását támogató pályázat, továbbá többek kö-
zött lehetőség nyílik zöldfelület fejlesztésre, pi-
acrekonstrukcióra, ingatlanok felújítására, ipari
park fejlesztésre is.

M. Z.

A városi konyha kiváló minőségben biztosítja az étkezést.

A görög katolikus templom felújítását is támogatja az önkormányzat.
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Szabó Beáta igazgató, 
Bolyai János Katolikus
Általános Iskola:

Összesen 445 tanu-
ló kapott nálunk félévi
bizonyítványt. Isko-
lánk tanulmányi átlaga

4,2 volt, az alsósoké 4,4
a felsősöké 4-es – ez az

előző félévvel összevetve javulást mutat. 32 di-
ák elégtelen osztályzatot kapott a félévi telje-
sítménye alapján. Felső tagozatban a testne-
velés, a technika és az informatika tárgyak a
legnépszerűbbek, viszont kevésbé kedvelik a
kémiát, a történelmet, a fizikát. Sokkal több di-
cséretet osztottunk ki az elmúlt félévben, mint
figyelmeztetést. Mulasztási átlagunk megnőtt,
ugyanakkor szeretném hangsúlyozni, hogy ez
két tanulónak köszönhető, akik szeptember
óta, többszöri felszólítás ellenére sem járnak
iskolába.

Ráczné Váradi Éva igazgató, 
Rákóczi Zsigmond Re-
formátus Általános Is-
kola:

Mindig úgy gondo-
lom, hogy nem lehet
túlszárnyalni az előző

félév teljesítményét, de
ez most is sikerült. Az iskola

félévi átlaga 4,28 lett, az alsó tagozatosok 4,61-
es, a felsősök 4,07-es eredményt produkáltak.
Az 5-8. osztályosok között első alkalommal for-
dult elő, hogy 4-es fölé került a félévi átlaguk.
Kiemelném a nyolcadik B osztályt, ahol 4,51 az
átlag. Tizenegy diák bukott meg egy vagy két
tantárgyból, nekik megadjuk a segítséget a fel-
zárkózáshoz. Büszke vagyok arra, hogy 113 ta-
nulónk lett kitűnő, 98 pedig jeles. 467 gyerekből
309-nek példás a magatartása, 123-nak pedig

jó, ez összesen 93%-a tanuló-
inknak.

Dr. Gál András
igazgató, 

Bocskai István Ka-
tolikus Gimnázium:
A gimnázium létszáma

közel 700 fő, 24 osztályunk van. A kitűnők és
jelesek aránya kevesebb, mint tavaly. A félév
olyan, mint egy szűrő, ilyenkor kiderül, hogy
ki az, aki nem tud megbirkózni az elvárások-
kal – nekik lehetőségük van iskolát váltani. A
hiányzási arány az előző évekhez képest nem
változott. Több mint 50 nyelvvizsgásunk van
ebben az évben is, annak ellenére, hogy már
nem számít bele az érettségibe az se, ha fel-
sőfokú nyelvvizsgája van valakinek. A tanul-
mányi eredmény kicsit csökkent, idén 3,7-es,
de ez év végére várhatóan emelkedni fog. Az
Országos Középiskolai Tanulmányi Versenyre
jelentkezők száma is nőtt, illetve az elért
eredmények is javuló tendenciát mutattak. Is-
kolánknak házi tanulmányi versenye is van ta-
gozatos és nem tagozatos kategóriában, itt
minden hónapban értékelünk, a győztes osz-
tályt pénzdíjjal jutalmazzuk, és ez elég ösz-
tönző.

Kovács Julianna igazgató, 
Szerencsi Szakképzési
Centrum Műszaki és
Szolgáltatási Szak-
képző Iskolája:

Intézményünk a
2015/2016-os tanévet

teljesen új szervezeti
formában kezdhette meg.

Induló létszámunk 464 fő volt, 265 tanuló
szakközépiskolában, míg 199-en szakiskolá-
ban kezdték, illetve folytathatták tanulmánya-
ikat. Szakközépiskolában 81-en esti tagozato-
sak, míg szakiskolában 28-an felnőttoktatás
keretein belül tanulnak. Diákjaink az előző tan-
évekhez hasonlóan teljesítettek. A lemorzso-
lódás a szakiskolában jelentősebb, mint szak-
középiskolában. Továbbra is magas azok szá-
ma, akik tankötelezettségük ellenére sem lá-
togatják intézményünket. Szomorúan tapasz-
taljuk, hogy rohamosan csökken a szakmát ta-
nulók létszáma. Idén utoljára végeznek nálunk
a 2+2-es rendszerben szakmát tanulók, akik a
9-10. osztály elvégzése után kezdték meg a
szakmai képzést. Velük párhuzamosan végez-
ni fognak a hároméves képzés tizenegyedike-
sei is. Először fogunk komplex vizsgát szervez-
ni részükre.

Mikita Róza (Bolyai
János Katolikus Álta-
lános Iskola):

Jól sikerült a félév,
jobban, mint az előző-

ek. Az angolon kívül
nem volt nehéz eddig a

tanév, egyedül a kémia lett egy kicsit gyen-
gébb, mert azt nem szeretem annyira. Idén
vizsgázok angol nyelvből alapfokon és
KRESZ-vizsgát is teszek kismotorra, illetve el-
sős korom óta zongorázni tanulok a művé-
szeti iskolában, ott is lesz év végi vizsgám.
Szeptembertől a hajdúdorogi gimnáziumban
szeretném folytatni tanulmányaimat.

Sipos Attila (Bolyai Já-
nos Katolikus Általá-
nos Iskola):

Nem vagyok meg-
elégedve a félévvel,
történelemből teljesít-

hettem volna jobban is.
Május közepén alapfokú an-

gol nyelvvizsgát teszek, arra készülök, emel-
lett KRESZ-tanfolyamra is járok, illetve a mű-
vészeti iskolában gitározni tanulok. Középis-
kolai tanulmányaimat a Bocskai István Kato-
likus Gimnázium rendészeti tagozatán szeret-
ném folytatni, elsősorban a sport miatt.

Smál Vivien (Rákóczi
Zsigmond Reformá-
tus Általános Iskola):

Jól sikerült az első
félév, de nehéz is volt,
hiszen nyolcadikosként

központi írásbeli vizsgá-
ra is készülnöm kell. Az átla-

gom 4,5 lett, lehetett volna jobb is, de ennek
is örülök. Egerben szeretnék továbbtanulni a
Dobó István Gimnáziumban, ahol folytatni
szeretném angol nyelvi tanulmányaimat. Hi-
ányozni fog az intézmény, szerettem a drá-
maórákat és a szakköröket.

Vágási Dorina (Rákóczi
Zsigmond Református

Általános Iskola):
Kemény volt a félév,

de a bizonyítványom
kitűnő lett. Ez után sem

lesz egyszerű, hiszen
amellett, hogy néptáncra és

drámára járok, különórákon és szakkörök ve-
szek részt, majdnem az egész osztályom alap-
fokú nyelvvizsgát fog tenni, valamint informa-
tikai vizsgára is készülünk néhányan. Nekem
nem kell felvételiznem, hiszen a Bocskai István
Katolikus Gimnáziumban szeretnék továbbta-
nulni.

lezárult az első Félév 
a szerencsi iskolákban
Az ország oktatási intézményeiben 2016. január 22-én véget ért az első félév.
A szerencsi általános és középiskolák tanulói is átvehették osztályfőnökeiktől
az elmúlt hónapok tanulmányi eredményét tartalmazó tájékoztatót. Kíváncsiak
voltunk, vajon hogyan értékelik az intézmények vezetői a nemrég lezárult idő-
szakot.

milyen lett a Félévi 
bizonyítvány?
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Krajnyák Enikő, 12.A
Mindig is a humán tantár-

gyak érdekeltek, különösen a
történelem. Versenyen is részt
vettem töriből. Éppen ezért a

Miskolci Egyetem Jogtudományi
Karára készülök. Apukám is jogász,

aki megerősített, hogy ezt a szakot jelöljem meg el-
sőnek és általa jobban beleláttam ebbe a szakmába.
Szeretnék ügyvéd, bíró, vagy jogász lenni. Azért Mis-
kolcra jelentkezem, mert sokan ajánlják és jónak tart-
ják az országban ezt az egyetemet és közel is van.

Csurgovich Alexandra, 12.A
Miskolcot írom be első helyre,

ott pedig a Gazdaságtudomá-
nyi Kart és a nemzetközi gaz-
dálkodás szakot szeretném ta-
nulni duális képzésben. Úgy

gondolom, hogy így nagyobb
esélyem van jó munkát szerezni.

Azért választottam ezt, mert szeretem a matematikát
és erre a szakra nem árt, ha valaki jó matekos. A nyel-
veket is kedvelem, szerintem az jó, ha valaki több
nyelven beszél. Angolból biztos, hogy emelt szintű
érettségit teszek, matekból még nem döntöttem. Az
államilag támogatott képzésekre nagyon magas a
ponthatár, kevés esélyem van rá, ezért jelölöm meg
a szakokat önköltséges formában is.

Kozma Orsolya, 12.H
Első helyre a Nemzeti Közszol-

gálati Egyetemet írom be és a
közigazgatás-szervező szakot
jelölöm meg. Érdekel még a
pénzügyi nyomozó és a törté-

nelem-magyar tanári képzés is.
Azért ezeket választottam, mert hu-

mán beállítottságú vagyok. Ismerőseim is járnak oda
és velük beszélgettem erről, aztán felkeltette az ér-
deklődésemet. Voltam nyílt napon Debrecenben, Mis-
kolcon és Budapesten is és igazából mindegyik tet-
szett, de a fővárosba szeretnék menni, már csak azért
is, mert szerintem utána ott nagyobb eséllyel találok
állást.

György Péter Vendel, 12.H
A Debreceni Egyetem Tudo-

mányos és Technológiai Karára
jelentkezem vegyészmérnök-
nek. Itt anyagtechnológia, mű-
anyaggyártás felé szeretnék

szakosodni. Mindig is kedveltem
a kémiát, már egészen kiskorom óta

rengeteget foglalkoztam vele. Reál beállítottságú va-
gyok, a fizika is közel áll hozzám, mindig is ezek felé
hajlott az érdeklődésem. Azért választottam Debre-
cent, mert azt mondják, hogy ott a legjobb a vegyész-
mérnök képzés és ez van a legközelebb a lakóhelyem-
hez.

A 2016 szeptemberében induló képzé-
sekre február közepéig nyújthatják be a je-
lentkezést. Az eljárás egyszerű, hiszen az
interneten keresztül könnyen, gyorsan és
díjmentesen regisztrálhatnak a diákok az
e-felvételi rendszerben.

A felvételi eljárás során meghatározó a
középiskolai eredmény és a középszintű
vagy emelt szintű érettségi és emellett
többletpontot jelent a Országos Középis-
kolai Tanulmányi Versenyen elért jó ered-
mény és a nyelvvizsga.

A Bocskai István Katolikus Gimnázium-
ban nyolcvan százalékos a továbbtanulási
arány. Dr. Gál András véleménye, hogy ez
azt jelenti, hogy az országos- és a megyei
átlag fölött van a jelentkezések száma. A
diákok között a legnépszerűbb a jogi és a
közgazdasági szak, de továbbra is népszerű

az orvosi pálya. – Amióta bevezettük a bi-
ológia tagozatot, egyre több az orvosi
egyetemre, fogorvosi szakra jelentkező di-
ákunk. A rendészeti képzésünkön résztve-
vők között a Nemzeti Közszolgálati Egye-
tem áll az első helyen, s továbbra is meg
kell említenem a tanárképző főiskolákat,
egyetemeket – mondja az igazgató, aki
szerint a tanulók olyan felsőoktatási intéz-
ményt jelölnek meg főként, ahová nagyobb
biztonsággal bekerülhetnek. – Úgy látjuk,
hogy az elsődleges cél, hogy a választott
szakra felvegyék őket, a második, hogy kö-
zel legyen a tanintézet, a harmadik szem-
pont pedig, hogy a választott szakirány
anyagilag megbecsülés nyújtson, nekik, és
biztonsággal el tudjanak helyezkedni a ké-
sőbbiekben – fogalmazott dr. Gál András. 

M. B.

Mizák Anna, a szerencsi Rákóczi Zsigmond Református Általános Iskola diákja első he-
lyezést ért el a budapesti Vörösmarty Mihály Általános Iskola által szervezett Jane Haining
Angol Nyelvi Emlékversenyen. A kétfordulós – írásbeli és szóbeli – megmérettetés 2016.
február 2-ai döntőjében a kiváló angolos megnyerte a kihívás fődíját, egy idén nyárra
szóló skóciai utazást. A tanulót Tamás Mária készítette fel a versenyre. 

R. P.

továbbra is népszerű 
a jogi és közgazdasági 

szak

országos győztes 
a rákóczis diák

hová jelentkeztek 
a bocskaisok?

A végzős középiskolások nagy döntés előtt állnak: február 15-ig kell vá-
lasztaniuk milyen felsőoktatási intézményben szeretnék folytatni a ta-
nulmányaikat.
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éppen a versenyautóját mutatta be nekem, de
amint szekvenciális váltóról, vízhűtéses motor-
ról kezdett beszélni, gondolatban azonnal a leg-
utóbbi futam élményei közé kalandozott és hir-
telen kanyarokra, sebességre terelődött a szó.
– olyan stabil, hogy kanyarokban nem is na-
gyon kell fékezni, csak nyomom a gázt. Fantasz-
tikus! – mondta. eszembe jutott a legendás for-
ma 1-es autóversenyző, gilles villeneuve elhíre-
sült mondása: „nem volt jó a fék az autómban?
nem vettem észre, sosem használom.”
azt tartják, akinek egyszer igazán átjárta a tes-
tét a benzingőz, soha nem szabadul az autók,
motorok szeretetétől. talán kevesen tudják, hogy
él közöttünk egy fiatalember, aki több mint két
évtizede aktív gokartversenyző és kitartásának,
tehetségének köszönhetően ma is ott van az or-
szág legjobbjai között. alig hét esztendős volt,
amikor édesapja elkészítette élete első gokart-
ját. rakóczki istvánnál vendégeskedtem.

• Szinte azonnal beleszerettem az autózásba, de nem csak a vezetés
foglalkoztatott. Hamar beletanultam a motorok szerelésébe is, mert
érdekelt, hogy mitől és hogyan működnek a gépek. Később autósze-
relő lettem, ma is ezzel foglalkozom.
• A házi készítésű jármű után hogyan került a versenypályára?
• Aki ilyesmire adja a fejét, előbb-utóbb szeretné megméretni magát.
Ez történt velem is, az első bajnoki futamom 1992-ben volt Nyíregy-
házán. Az ott szerzett élmények hatására nem sokkal később megvá-
sároltam életem első, igazi versenygépét. Innen már nem volt visszaút.
1994-ben az első hazai stadion-gokartversenyen harmadik helyet ér-
tem el, majd négy éven keresztül mindig dobogón végeztem. Kisebb-
nagyobb megszakítások után 2008-ban, a versenyzés érdekében test-
véremmel megalapítottuk a Rakóczki Motorsport Kft.-t. Ugyanebben
az évben vásároltam egy Rotax max versenyautót, majd 2009-ben in-
dultam a Rotax DD2-ben, ami Magyarországon a legmagasabb gokart
kategória. 

SZERENCSI hírekhírek KULTÚRA – HAGYOMÁNY10

A február 6-i est nyitányában Taskóné Zavodnyik Zsanett, a szülői mun-
kaközösség vezetője hangsúlyozta, hogy az iskola sikeres oktató, nevelő
munkájának feltétele a tanárok, szülők és diákok együttműködése. El-
hangzott, hogy a bál bevételét az intézmény tanulóira, a pedagógiai prog-
ramban megfogalmazott célokra fordítják. Szabó Beáta igazgató konfe-
rálta fel a bolyais gyermekek ünnepi műsorát, s egyben köszönetet mon-
dott a szervezőknek és támogatóknak, akik sokat tettek az est sikeréért. 

A katolikus iskola szülői munkaközösségi bálját a nyolcadikosok bécsi
keringője nyitotta meg, felléptek továbbá az alsó tagozatos mazsorettek,
Takács Cintia, az iskola egykori tanítványa, a 2.a és 2.b osztályosok és
idén is parádés műsorral készültek a tanintézet pedagógusai. A hajnalig
tartó szórakozáshoz Vadas László muzsikája is hozzájárult.

Közel 260 vendég érkezett a Bolyai János Katolikus Általá-
nos Iskola szülői munkaközössége által rendezett jótékony-
sági eseményre. A szerencsi báli szezon soron következő
programján a tanintézet diákjainak műsora szórakoztatta
mindazokat, akik elfogadták a szervezők meghívását.

egy szerencsia bolyai iskola 
jótékonysági estje

A szerencsi görög
katolikus egyházközség
január 30-án rendezte
meg immár hagyomá-
nyos jótékonysági, tán-
cos összejövetelét. A
középiskolai kollégium
étkezőjében megtartott
bálra közel hetvenen
fogadták el Csejoszki
Szabolcs parókus meg-
hívását. A zenéről Visi
Ferenc gondoskodott, a
műsorban fellépett a

Bolyai János Katolikus Általános Iskola 3.a osztálya, majd a Bocskai István
Katolikus Gimnázium két diákja, Erdei Helga és Zakar Adrián 11. évfolya-
mos tanulók adtak zenés műsort. – Az eseményt megtisztelte jelenlété-
vel Koncz Ferenc polgármester és felesége, a vacsoráról a Szerencsi Vá-
rosüzemeltető Nonprofit Kft. konyhája gondoskodott, sokan támogató-
jeggyel is segítették összejövetelünket – mondta el érdeklődésünkre Cse-
joszki Szabolcs. M. Z.

báloztak a 
görög katolikusok
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• Mit kell tudni erről a gépről?
• Ez egy 125 cm3-es, kétütemű, vízhűtéses mo-
torral, power-szeleppel ellátott, CRG vázra épí-
tett kisautó, szekvenciális sebességváltóval, tár-
csafékekkel.
• Próbáljuk lefordítani a hétköznapi nyelv-
re, mert szerintem ezt kevesen értik. Mi a
különbség egy hétköznapi gokart és az
Öné között?
• Erre azt szoktam mondani: olyan, mint amikor
valaki egy Trabantból átül mondjuk egy Ferrari-
ba. Ez a mindössze 35 lóerős motor 14 ezres
fordulatot képes elérni, a végsebessége 150-160
km/h. Ha valaki kicsit is jártas a technikai sport-
okban tudja, hogy ez a teljesítmény mire lehet
képes ebben a rendkívül alacsony fekvésű au-
tóban. A kecskeméti pálya a leggyorsabb ha-
zánkban, ott a fordulókban elért sebességünk
elérheti a 70-80 km/h-t, ami megközelíti a for-
ma 1-es gépek kanyarsebességét.
• Mi volt az eddigi legjobb eredménye?
• 2008-ban a DD2-ben – ahol a gép és ver-
senyző együttesen 173 kilogramm lehet és csak
16 éven felüliek versenyezhetnek – második let-
tem és 2015-ben is a bajnokság bronzérmes he-
lyén végeztem úgy, hogy mindössze négy futa-
mon tudtam elindulni.

• Sok neves autóversenyző kezdte a pálya-
futását a gokartpályákon. Ön nem dédel-
getett nagyobb álmokat?
• Szívesen kipróbáltam volna magam például
formaautóban, de ez már más ketagória, nehéz
lett volna finanszírozni. A kezdeti versenyzőtár-
sak közül azonban többen is vannak, akik ké-
sőbb más szakágakban is megmutatták tehet-
ségüket. 1994-ben még Baumgartner Zsolttal
is versenyeztem, de említhetném Érdi Tibort, aki
később a raliban volt sikeres. Nem utolsó sor-
ban ott van Pödör Balázs bará-
tom, akivel együtt kezdtük el ezt
a technikai sportot. Azóta neki
komoly gokartiskolája van és
formula bajnokságban is szép
eredményeket ért el. 

• Ezek szerint nem csak a gokart érdekli.
• Ez az első szerelem, de például a testvérem-
nek van egy Fiat 500 Abarth raliautója, amit
másfél év alatt a saját kezemmel építettem,
eredeti olasz alkatrészekből. Az Országos His-
toric Rallye Bajnokságban is képviseljük a Ra-
kóczki Motorsportot. Itt csak 1986 előtt gyár-

tott kocsikkal lehet versenyezni. Most van ké-
szülőben egy Opel Ascona Coupe és a későb-
biekben majd azzal szeretnénk elindulni. 
• Ezek bizony öreg gépek. Szereti a vete-
rán járműveket?
• Igen. Van egy régi autóm, az 1947-ben gyár-
tott Morris Series, amiből tudomásom szerint
egy darab van Magyarországon. Több éve dol-
gozom a felújításán, már nagyon szép állapot-
ban van, hamarosan megtörténik a forgalomba
helyezés is, utána talán mások is megcsodál-

hatják.
• Azt mondják, hogy az autó-
versenyzés drága sport. Igaz
ez a gokartra is?
• Sajnos igen. Nem csak időt,

anyagi áldozatot is követel az, ha va-
laki mondjuk a bajnokság első három
helyének valamelyikén szeretne végez-

ni. Sokat köszönhetek a korábbi támo-
gatóimnak, mert a ha-

zai futamok eseté-
ben csak a neve-

zési díjak és a ver-
senyenként szükséges új

gumik, éves szinten milliós
költséget jelentenek és

még nem be-
széltem új
motorról,
fejlesztés-

ről. Bevallom sok lemondással jár, de megéri.
• Folytatja a versenyzést?
• Természetesen. Egyelőre még nem sikerült
szponzort találnunk, de így is szeretnék minél
több futamon rajthoz állni és jobb eredménye-
ket elérni.

M. Z.

SZERENCSI hírekhírek 11PORTRÉ

gokartversenyző története
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Belgyógyászat, gasztroenterológia
dr. Molnár Pál, rendelési idő: hétfő-péntek 8-
15 óráig.

Endokrinológia
dr. Tarkó Mihály, rendelési idő: péntek 8-13 órá-
ig (1. és 3. hét), dr. Nagy Ágnes szerda 9-14
óráig (2. és 4. hét).

Angiológia és carotis UH
dr. Varga Eszter, vagy dr. Sebő Nóra, rendelési
idő: szerda-csütörtök 15.30-18.30 óráig.

Sebészet
dr. Árnyasi András, rendelési idő: hétfő-péntek
8-15 óráig.

Aneszteziológia
dr. Hacsi Andrea, rendelési idő: csütörtök 8-12
óráig.

Nőgyógyászat
dr. Csóka Miklós, rendelési idő hétfő 8-15 óráig,
kedd 12-17 óráig, dr. Rácz Ernő szerda 8-14 órá-
ig, dr. Truppolai Tibor csütörtök 8-14 óráig, dr.
Kovács Lajos, dr. Berzéky József péntek 8-14
óráig. 

Csecsemő- gyermekgyógyászat
dr. Bobkó Géza, rendelési idő: hétfő, szerda,
péntek 9-10 óráig, kedd, csütörtök 13-14 órá-
ig.

Fül-orr-gége
dr. Berecz Anna rendelési idő: hétfő-kedd 8-13
óráig, dr. Barabási Miklós, vagy dr. Makó Lőrinc
szerda-csütörtök-péntek 8-13 óráig.

Audiológia
dr. Barabási Miklós, rendelési idő: szerda-csü-
törtök 13-15 óráig.

Szemészet
dr. Korondi Klára, rendelési idő: hétfő 7.30-12
óráig, kedd 7-13 óráig, dr. Várhegyi Zsolt hétfő
13-18 óráig, csütörtök 13-19 óráig, dr. Mazsaroff
Csilla kedd 13-19 óráig, dr. Béres Zsuzsa szerda
8-15 óráig, dr. Eszlári Erika péntek 8-15 óráig.

Bőrgyógyászat
dr. Tarr Tünde, rendelési idő hétfő-péntek 8-15
óráig.

Ideggyógyászat
Dr. Pleszkó Apollónia, rendelési idő hétfő 13-
16 óráig, dr. Leányvári Zsolt kedd 11-15 óráig,
dr. Pásztor Erzsébet szerda 8-16 óráig.

Ortopédia
dr. Bazsa Geyza, rendelési idő: kedd 8-15 óráig
(páratlan héten), szerda 8-15 óráig, dr. Riskó
Ágnes csütörtök 9-15 óráig.

Urológia
Dr. Bognár Csaba, rendelési idő: hétfő 12-16 órá-
ig, dr. Vass István szerda 12-16 óráig, dr. Szilágyi
László csütörtök 12-16 óráig.

Reumatológia
dr. Haulik Judit, rendelési idő: hétfő, szerda, pén-
tek 8-15 óráig, dr. Hutkai Zsuzsanna kedd 10-15
óráig.

Mozgásszervi rehabilitáció
dr. Pásztor Erzsébet, rendelési idő: hétfő 8-15
óráig. 

Pszichiátria
dr. Tűzkő Judit, rendelési idő: hétfő-csütörtök 8-
15 óráig.

Tüdőgyógyászat
dr. Galambos  László, rendelési idő: hétfő 8-14
óráig, dr. Árvai Éva kedd 8-14 óráig, dr. Szarvák
Katalin szerda 8-14 óráig, dr. Slárku Ilona csü-
törtök 8-14 óráig, a fenti négy orvos váltakozva
péntek 8-13 óráig.

Allergológia
dr. Szabó Melinda, rendelési idő: péntek 8-14
óráig

Kardiológia
dr. Hacsi Andrea, rendelési idő: hétfő 8-15 óráig,
kedd 8-14 óráig, dr. Nagy Gábor kedd 14-17 órá-
ig, dr. Lóczi Géza szerda 13-18 óráig, dr. Gerges

Gábor csütörtök 15-20 óráig, dr. Pápay Ádám
péntek 10.30-13.30 óráig.

Röntgen
távleletezés hétfő-péntek 8-14 óráig

Ultrahang
dr. Lakatos Andrea rendelési idő: hétfő 8-14 órá-
ig, dr. Ráski Gergely kedd 15-18 óráig, dr. Tornay
Zoltán szerda 8-13 óráig.

Foglalkozás-egészségügy
dr. Honti Judit, rendelési idő: hétfő, kedd, csü-
törtök 8-12 óráig.

Gyógytorna
Visóczki Márta, Endrészné Nagy Renáta, hétfő-
péntek 8-14 óráig.

Gyógymasszázs
Kuruczné Matisz Anita, Profáncsik Nándor hét-
fő-péntek 8-14 óráig.

Fizioterápia
Szarka Rita, Profáncsik Nándor, Tóth Péter, hét-
fő-péntek 8-15 óráig.

Pszichológia
Gombos Zsóka, hétfő, szerda, csütörtök, péntek
8-15 óráig, kedd 13-17 óráig, Barta Gyöngyi
kedd 8-13 óráig.

Laboratórium
vérvétel hétfő-péntek 7-14 óráig, leletkiadás
másnap, hétfő-péntek 7-14 óráig.

a szántó j. endre
egyesített szociális és
egészségügyi intézet

szakrendelései

Ezúton szeretném köszönteni a napok-
ban 90. életévét betöltő, özv. Egeli József-
nét, mindannyiunk szeretett Katóka, Ka-
tika nénijét. Életét a családján kívül az is-
kola, a tanítás, a gyerekek jelentették.
Olyan önfeláldozással, szeretettel és oda-
adással volt irántuk, amit ma már csak
kevés pedagógusban lelhetünk fel.

Több évig éltünk közvetlen szomszédságuk-
ban – amiért a sorsnak, a Jóistennek a mai na-
pig is hálásak vagyunk –, s mondhatom, hogy
Tőle mindenkiről csak szépet és jót hallottam,
soha senkit meg nem bántott. Mindenkiben
meglátta a jót, a tehetséget valami iránt. Évti-
zedeken át plántálta hihetetlen nagy tudását
diákjai fejébe tanórán, vagy azon kívül. Ezt mi
régi állami gazdasági dolgozók is igénybe vet-
tük – hiszen férje, Jóska bácsi, a gazdaság el-
ismert főkönyvelője révén – a mi gyerekeinket

is sajátjaiként nevelte, tanította – ingyen és
bérmentve – szabad óráiban. S, hogy milyen
eredményesen, azt a sok főiskolai, egyetemi
diploma, sikeres szakvizsga bizonyítja!

Örökké hálásak leszünk érte!
Szerencsésnek érezheti magát mindaz a di-

ák, aki kezei közül került ki, mert az életben is
megállja helyét, hiszen a tankönyvön túl az
életre is nevelte diákjait Egeli tanárnő.

Igazi példaképként állítható a mai fiatal ta-
nári kar elé, mert őt sohasem érdekelte az ál-
lami, társadalmi kitüntetés, elismerés, neki az
igazi jutalom a gyerekek helytállása, céljaik el-
érése volt.

Most ezúton is szeretnénk köszönetet mon-
dani mindezekért és további jó erőt, egészséget,
és sok boldogságot kívánni csodálatos gyerme-
kei és unokái körében, még nagyon sokáig!

Ináncsi Károlyné (Ilonka és Karcsi)

születésnapi köszöntő

szerencs, bekecsi út 10. 
telefonszám: +36-47/361-758
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Bármilyen közhelyesen is
hangzanak az unalomig ismé-
telt megállapítások a stressz
egészségkárosító hatásairól,

nem mehetünk el mellette, hi-
szen mindenki ismeri, sőt napi szin-

ten tapasztalja a problémát. Ki nem találkozott
még munkahelyi, iskolai, családi konfliktusok
következményeképpen jelentkező fejfájással, al-
vászavarral, emésztési panaszokkal, és ezek
csak a közvetlen hatások, ha nem figyelünk, a
folytonos feszültség sokféle módon rombolhat-
ja egészségünket. A gyógyszeripar egyre több-
féle szert kínál a tünetek csökkentésére, me-
lyekkel az orvostudomány kissé könnyű kézzel
bánik, én mégis mindenkit biztatok a gyógynö-
vények alkalmazására, hiszen a természet ezek-
re a bajokra is bőven kínál gyógyírt. A bajok
okait nyilván a természetes készítmények sem
szüntetik meg, de helyesen alkalmazva felvér-
tezhetnek minket a túlzott idegi megterheléssel
szemben. 

Legismertebb, és legkedveltebb nyugtató nö-
vényünk a jóízű, kellemes illatú citromfű. Sok-
oldalúan használható magában, vagy teakeve-
rékekben is, különösen olyan esetekben, amikor
a stressz emésztőrendszeri panaszokat, görcsö-
ket okoz. Biztonságosan használható gyerekek-
nél is, gyakran már napi egy csészényi is elég,
hogy oldódjék az iskolai vizsgadrukk. Aki teheti,
fürdőben is alkalmazhatja, esténként kelleme-
sen kisimítja összekuszált idegeinket. Munka-
helyen, irodában illóolaját párologtatva kelle-
mes légkört teremthetünk.

Erősebb hatású a rég kipróbált, sokféle for-
mában (tea, tinktúra, kapszula) használható
macskagyökér. Különösen jó a munkahelyi túl-

hajszoltság okozta stresszállapot csökkentésé-
re, annál is inkább, mert úgy nyújt testi és szel-
lemi enyhülést, hogy közben nem okoz álmos-
ságot, nem rontja a koncentrálóképességet. Il-
lata kissé sajátos, és meglehetősen erős is, de
aki jótékony hatását megtapasztalta, könnyeb-
ben elfogadja ezt az apró „mellékhatást”.

Jó barátunk a mindennapok küzdelmeiben a
környékünkön mostanában tömegesen megje-
lent orbáncfű. Nem is igazán nyugtató hatású,
helyesebb, ha inkább idegerősítőnek mondjuk,
ezáltal napi szinten fogyasztva a depresszió leg-
jobb növényi ellenszere. A macskagyökérhez
hasonlóan szintén nélkülözi a központi ideg-
rendszerre gyakorolt tompító hatást, ezért nap-
közben is nyugodtan használható. Nagyon rit-
kán előfordulhat, hogy a bőrt fényérzékennyé
teszi, ezért használata során az intenzív napo-
zást, szoláriumozást kerüljük! Az említett há-

rom gyógynövény keverésével remek hangulat-
javító tea készíthető.

Sokan szenvednek alvászavaroktól is, ennek
megoldásában legfőbb segítségünk a komló.
Nem kell mást tennünk, mint az imént említett
hangulatjavító keverékhez adagolnunk, így
könnyedén igen hatékony altató teát kapunk,
mely lefekvés előtt fogyasztva pihentető alvást
biztosít.

Esténként gondoljunk a közkedvelt levendu-
lára is, mely nemcsak gyógytea formájában, ha-
nem illóolaj vagy fürdőolaj formájában is segít-
heti pihenésünket. Mielőtt erősebb hatású alta-
tókhoz fordulnánk tegyünk egy próbát a ter-
mészetes szerekkel, melyek biztonságosan és
mellékhatásmentesen használhatók, hiszen tud-
juk: „fűben fában az orvosság!”

Vitelki László, Szerencsi Gyógynövénybolt

Legutóbbi játékunk he-
lyes megfejtése: Hársfa

tea: gyulladáscsökkentő, köhögéscsillapí-
tó és erősen izzasztó hatású. A helyes vá-
laszt beküldők közül Komár Józsefné, 3900
Szerencs, Ondi út 1/B. szám alatti olvasónk
a Szerencs, Rákóczi út 104. szám alatt találha-
tó Szerencsi Gyógynövénybolt ajándékcso-
magját nyerte. A nyeremény átvehető a Sze-
rencsi Hírek szerkesztőségében. Új kérdésünk:
Melyik a legismertebb, és legkedveltebb nyug-
tató növényünk? Megfejtéseiket legkésőbb
2016. február 19-éig, postai borítékban, vagy
levelezőlapon juttassák el szerkesztőségünk
címére (3900 Szerencs, Kossuth tér 1.), vagy a
Népház bejáratánál elhelyezett postaládánk-
ba. A borítékra kérjük írják rá: Egészségünkért.

játék

egészségünkért

játék

SZABADIDŐ – ÉLETMÓD SZERENCSI hírekhírek 13

Hozzávalók: 6 tojás sárgája, 50 g vaj, por-
cukor (ízlés szerint), 1 tejföl, 0,5 kg liszt, tej
(amennyit felvesz), sütő rum (ízesítésként).

Elkészítése: Először a lisztet elmorzsoljuk a
vajjal, majd beletesszük az összes hozzávalót
és tésztává gyúrjuk. Fél órát állni hagyjuk és pi-
hentetjük. A fél óra eltelte után kinyújtjuk,
hogy minél vékonyabb legyen (mert minél vé-
konyabb, annál ropogósabb). Nyújtjuk, majd
négyszögekre vágjuk és a közepén egy hosz-
szanti vágást teszünk. A négyzeteket forgács
alakra formázzuk úgy, hogy az egyik sarkát át-
húzzuk a közepén. Közben feltesszük az olajat
hevíteni. Két perc elég is, hogy megsüljön az
olajban, majd megforgatjuk vaníliás porcukor-
ban és lekvárral tálaljuk. 

A csörögefánk elkészítési módját dr. Dem-
jén Lászlóné, Marika néni árulta el, aki a sze-
rencsi Nyárutó Klub tagja és korábban a cso-
koládégyárban, cukrászként dolgozott.

VÁRJUK RECEPTJEIKET! 
Várjuk mindazok jelentkezését, akik la-

punkban szívesen közzé tennék egy-egy
kedvenc ételük elkészítésének módját. A fo-
tóval illusztrált recepteket, postai úton,
vagy elektronikus levélben is fogadjuk! Pos-
tacímünk: Szerencsi Hírek szerkesztősége,
3900 Szerencs, Kossuth tér 1.; e-mail: szeren-
csihirek@szerencs.hu; telefon: 47/561-180;
ügyeleti telefonszámunk: +36-20/340-6089.

csörögeFánk
receptklub

idegrendszerünk gyógynövényeiidegrendszerünk gyógynövényei
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SZERENCSI hírekhírek KÖZÉRDEKŰ 14

Bölcsőde: reggeli: 73,70 Ft, 50%-os ked-
vezmény: 36,85 Ft; ebéd: 211,65 Ft, 50%-os
kedvezmény: 105,83 Ft; uzsonna: 54,35 Ft,
50%-os kedvezmény: 27,18 Ft. Összesen: 339,
71 Ft, 50%-os kedvezmény: 169,85 Ft.

Óvoda: reggeli: 74,02 Ft, 50%-os kedvez-
mény: 37,01 Ft; ebéd: 211,81 Ft 50%-os ked-
vezmény: 105,91 Ft; uzsonna: 54,33 Ft, 50%-
os kedvezmény: 27,17 Ft. Összesen: 340,16 Ft,
50%-os kedvezmény: 170,08 Ft.

Alsó tagozat: Reggeli: 73,70 Ft, 50%-os
kedvezmény: 36,85 Ft; Ebéd (menza): 267,82
Ft, 50%-os kedvezmény: 133,91 Ft; Uzsonna:
54,33 Ft, 50%-os kedvezmény: 27,17 Ft. Ösz-
szesen: 395,85 Ft, 50%-os kedvezmény:
197,93 Ft.

Felső tagozat: Reggeli: 73,70 Ft, 50%-os
kedvezmény: 36,85 Ft; Ebéd (menza): 279,39
Ft, 50%-os kedvezmény: 139,69 Ft; Uzsonna:
70,55 Ft, 50%-os kedvezmény: 35,28 Ft. Ösz-
szesen: 423,64 Ft, 50%-os kedvezmény:
211,82 Ft.

Középiskola: Reggeli: 119,76 Ft, 50%-os
kedvezmény: 59,88 Ft; Ebéd (menza): 297,01
Ft, 50%-os kedvezmény: 148,50 Ft; Vacsora:
181,98 Ft, 50%-os kedvezmény: 90,99 Ft.
Összesen: 598,75 Ft, 50%-os kedvezmény:
299,37 Ft.

Külső étkezés: 669,29 Ft.
A város szociális intézményeiben fizetendő

étkezési térítési díjak (a feltüntetett árak az
áfát nem tartalmazzák):

Felnőtt: Reggeli: 226,38 Ft, tízórai: 100 Ft,
ebéd: 498,03 Ft, uzsonna: 122,05 Ft, vacsora:
314,96 Ft. Összesen: 1261,42 Ft.

Hidegcsomag/felnőtt: 944,88 Ft.

A munkahelyi étkeztetés térítési díjai
(a feltüntetett árak az áfát nem tartalmaz-
zák):

Reggeli: 194,49 Ft, tízórai: 120,47 Ft, ebéd:
490,55 Ft, uzsonna: 111,02 Ft, vacsora: 296,06
Ft. Összesen: 1212,60 Ft 

A kötelező étkezők térítési díjai (a fel-
tüntetett árak az áfát nem tartalmazzák):

Reggeli: 97,64 Ft, ebéd: 245,67 Ft, uzsonna:
55,12 Ft. Összesen: 398,43 Ft.

a közétkeztetés
díjai

Szerencs Város Önkormányzata 2016.
január 27-i ülésén döntött arról, hogy
a 2015-ben bevezetett közétkeztetési
térítési díjak idén nem emelkednek.
Szerencs nevelési-oktatási intézmé-
nyeiben fizetendő étkezési térítési
díjak (a feltüntetett árak az áfát nem
tartalmazzák):

Február 13. 20 óra: Retro Disco
A régi idők hangulatát idéző szombat esti bu-

liba invitálja a szórakozni vágyókat február 13-
án este a Szerencsi Művelődési Központ. A ren-
dezvény helyszíne, a Rákóczi-vár színházterme.

Február 18. 15 óra: Zemplén vármegye
középkori szakrális építészete

A Szerencsi Tudománybarátok Köre február
18-án 15 órától, a Bocskai István Katolikus Gim-
náziumban tartja soron következő programját.
Zemplén vármegye középkori szakrális építé-
szetéről Katicsné Rolek Ildikó tart előadást.

Február 25. 17 óra: Növendékhangver-
seny

A Rákóczi Zsigmond Református Általános Is-
kola művészeti képzésének diákjai adnak hang-
versenyt február 25-én 17 órától az intézmény
aulájában. 

Február 25. 8 óra: A kommunizmus áldo-
zatainak emléknapja

A kommunizmus áldozataira emlékeznek a
szerencsiek február 25-én 8 órától a Bocskai Ist-
ván Katolikus Gimnáziumban, majd a Posta ut-
ca sarkán található emléktáblánál.

Február 27. 17 óra: Tiszaladányi jeremiád
A Károli Gáspár Református Egyetem Nagy-

kőrösi Főiskolai Kara Karácsony Sándor Színpa-
da előadásában látható a Tiszaladányi jeremiád
című színdarab 2016. február 27-én 17 órától a
szerencsi Turisztikai Központban (Szerencs, Rá-
kóczi út 121., a tűzoltóság mellett)

Február 27. 17 óra: Örök mozgásban
táncest

Kovács Annamária Cini növendékei és tánc-
csoportjai mutatkoznak be február 27-én 17 órá-
tól a IX. Örök Mozgásban Táncesten. A program
helyszíne: Szerencs, Kulcsár Anita Sportcsarnok.

Február 27. 21 óra: Kárpátia koncert
A népszerű zenekar koncertjére várja a zene-

kedvelőket február 27-én 21 órára a Szerencsi
Művelődési Központ. Helyszín: Szerencs, Rákóc-
zi-vár, színházterem.

Március 4. 18 óra: Lelki erőnlét, vitalitás,
egészség

Dr. Bagdy Emőke előadására várja az érdek-
lődőket a Szerencsi Művelődési Központ. A Rá-
kóczi-várban március 4-én 18 órakor kezdődő
programra belépőjegyek elővételben kaphatók
a Galéria Kávézóban.

programajánló

katonai toborzás szerencsen
A katonaság iránt érdeklődő álláskeresők számára tart tájékoztatót 2016. február 24-

én 9 órától Szerencsen a Magyar Honvédség Hadkiegészítő és Központi Nyilvántartó Pa-
rancsnoksága. A Rákóczi-vár színháztermébe várják mindazokat, akik szeretnék kipróbálni
magukat az egyenruhások világában. A jelentkezés feltétele a betöltött 18 éves életkor, a
büntetlen előélet, magyar állampolgárság, magyarországi bejelentett lakcím, valamint az
egészségügyi, pszichikai és fizikai alkalmasság. Az előadás után lehetőség nyílik az elő-
zetes regisztrációra is!

A személyi jövedelemadó bevallásának ha-
tárideje miatt a NAV Borsod-Abaúj-Zemplén
Megyei Adó- és Vámigazgatóságának szeren-
csi kirendeltsége 2016. február 15-én 15-16 óra
között rendkívüli félfogadási időben várja az

ügyfeleket. A rendkívüli nyitva tartás ideje
alatt az alábbi ügyekkel fordulhatnak a kiren-
deltség munkatársaihoz: tájékoztatás, ügyfél-
kapu ügyintézés, bevallások átvétele, csekk és
nyomtatvány kiadás, bankkártyás befizetés.

rendkívüli nyitva tartás 
a nav szerencsi kirendeltségén
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INGATLANINGATLAN

Szerencs, Kossuth úton kétszobás
felújított társasházi lakás eladó.
Érd.: 20/966-9748. (3,4,5,6)
Szerencs csendes környékén a bel-
városhoz közel, eladó egy folyama-
tosan rendben tartott, felújított 3
szoba + nappalis családi ház. Érd.:
20/295-8832. (3)
Szerencs központjában, mégis
csendes és nyugodt környezetben
egy modern, 140 m2-es hasznos
alapterületű, mediterrán típusú ház,
valamint ugyanitt 600 m2-es külön
bejáratú építési telek eladó. Érd.:
20/348-9548. (3-4-5-6-7-8)
Eladó egy 51 m2-es, 2 szobás föld-
szinti felújított panellakás. Mű-
anyag ajtó + ablakok, gázfűtés, klí-
ma, belülről leszigetelt szobák. Érd.:
20/542-0861. (3-4-5-6-7-8)
Lakás eladó Szerencs központjá-
ban 46 m2, CSOK igénybe vehető.
Érd.: 47/363-097 (3)
Szerencsen eladó bérházi lakást
(földszint) keresek. Érd.: 20/317-
3616. (3)

Bekecs, Honvéd út 108 sz. alatt,
családi ház eladó. Érd.: 20/256-5951.
(3)

VEGYESVEGYES

Budapest IX. kerületben 2 megbíz-
ható, komoly egyetemistának 2 szo-
bás, bútorozott albérletet keresünk
hosszú távra. Érd.: 20/295-8832. (3)
Építési telek Szerencs-Ond főutcáján,
panorámás környezetben, reális áron
eladó. Érd.: 20/463-2984, 47/360-030.
(3-4)
Érettségizett, okleveles csecsemő-
gyermekápolónő gyermek felügyele-
tet vállal, újszülött kortól. Érd.: 70/321-
7838. (3-4)

LakosságiLakossági

apróhirdetés

HIRDETÉS SZERENCSI hírekhírek 15

„Csendesen elmentél,
szívedben csak az volt,
hogy minket szerettél.
Az idő múlik, feledni,
sosem lehet.
Szívünkben örök fájdalom
és szeretet.”

EMLÉKEZÉS
BENKÓ ISTVÁNNÉ

GABIKA
halálának 1 éves évfordulóján.

Gyászoló szerettei
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SZERENCSI hírekhírek SPORT16

Mindkét fél részéről a játék
lendületesen kezdődött. Az
első negyed végére a nyíregy-
háziak 16–28-as előnyre tet-
tek szert. A Gulyás László ál-
tal vezetett szerencsiek
ugyan próbálták behozni a le-
maradást, ám mégsem tud-
tak fordítani az álláson. A
harmadik negyedben a nyír-
egyházi csapat egyik tagja
térdsérülést szenvedett, de ez
sem akadályozta meg győzel-
müket. Szerencs VSE – Suns-
hine–NYIKSE: 66–97.

kevésen 
múlott 

a bravúr
nyílt nap 

és házi bajnokság
Tizenkét pontos vereséget szenvedett
legutóbbi hazai mérkőzésén a Szerencs
VSE NB II-es kosárlabdacsapata. Gulyás
László legénysége február 5-én a DEAC
együttesét fogadta a Kulcsár Anita
Sportcsarnokban, ahol a vendégek 70–82
arányban nyerték meg a találkozót.

A hazai együttes a mérkőzés első negyedé-
ben a kezébe vette a játék irányítását, hiszen
tíz perc után nyolc pontos vezetésre tettek
szert (19–12). A lendület azonban a félidő vé-
gére fogyott el annak ellenére, hogy ekkor
még kilenc pontos előnyben volt a Szerencs
VSE. A harmadik tíz perc egyértelműen a ven-
dégek javára írható: nem csak ledolgozták a
hátrányt, de 13 ponttal megfordították az ál-
lást. A hajrában ismét magukra találtak a
házigazdák, de a sérülések miatt hiányos gár-
da számára az utolsó negyed már kevés volt
a győzelemhez. Szerencs VSE – DEAC: 70–82.
Gulyás László, a Szerencs VSE edzője szerint
jól, dinamikusan játszott a csapat egy papí-
ron lényegesen erősebb ellenféllel szemben.
– Vezettünk is, aztán az ellenfél taktikát vál-
tott, amit nem sikerült átjátszanunk. Hoztunk
néhány rossz döntést is, szétcsúszott a vé-
dekezésünk és rossz ritmusú támadásaink
voltak, hiányoztak kulcsfontosságú játékosa-
ink. Azt gondolom, hogy egy egészséges ke-
rettel felállva, tudtunk volna nagyobb prob-
lémát is okozni a DEAC-nak. A végén lélek-
ben ugyan felállt a csapat, de fizikálisan már
tudtunk felülkerekedni – fogalmazott a tré-
ner.

M. Z.

Szerencs Város Sportegyesületének súlye-
melő szakosztálya hatodik alkalommal ren-
dezett nyílt nappal egybekötött házi bajnok-
ságot. Az 2016. január 31-ei eseményre meg-
hívást kapott az idén megalakult abaújszán-
tói csapat, melynek vezetőedzője az egykori
szerencsi szakosztály megalapítója és tréne-

re, Fekete László. A szerencsiek közül 12 eme-
lő lépett dobogóra. A legeredményesebb fiú
korcsoportos versenyző a szerencsi Takács
Máté lett. Fekete Diána és Morvai Zoltán ta-
nítványai február 20-án a Tiszaújvárosban
megrendezésre kerülő diákolimpiai selejtező-
re készülnek.

A Szerencs VSE NB II-es kosárlabdacsapata 2016. január 27-én a nyíregyházi Suns-
hine–NYIKSE gárdáját fogadta. A Kulcsár Anita Sportcsarnokban megtartott
mérkőzésen 66–97-re a vendégek nyerték a találkozót.

alulmaradtak 
a szerencsi kosarasok
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Négy csapat részvételével rendezték meg a
Kulcsár Anita Emléktornát február 7-én Szeren-
csen. Az esemény megnyitóján Farkas Ágnes
idézte a szerencsi származású, világklasszis
sportoló pályafutásának pillanatait. – Anita volt
az, akit nagyon lehetett szeretni, jó volt vele ját-
szani – fogalmazott Farkas Ágnes, kiemelve,
hogy Kulcsár Anita halálával Magyarország és
a világ legjobb beállósát veszítettük el.

Koncz Ferenc polgármester szerint Kulcsár
Anita által került be Szerencs neve a hazai ké-
zilabda-történelembe. Örömét fejezte ki, hogy

megvalósulhatott
az emléktorna, ami
a remények szerint
hagyományt te-
remt a településen.
– Ahhoz, hogy a
sportág tovább
erősödjön Magyar-
országon, szükség
van a fiatalokra, el-
kötelezett sportpe-
dagógusokra, ed-
zőkre, mert meg-
győződésem, hogy
a sport, a magyar
nemzeti karakter
meghatározó része
– fogalmazott a
városvezető.

Kulcsár Sándorné édesanyaként emlékezett
lányára, aki Szerencsről indulva tűzte ki maga

elé a célt, hogy egyszer magára ölti a válogatott
mezt. Sikereit példaként állította a fiatal spor-

tolók elé.
Az első alkalommal megrendezett torna

körmérkőzései során Kulcsár Anita egykori
nevelőcsapata, a nyíregyházi Kölcsey DSE ju-
nior kézlabdás lányai mindhárom meccsüket
magabiztosan nyerték, így ők végeztek az
első helyen, megelőzve a Miskolc VSC-t. A
Szerencs VSE egy győzelem és két vereség
után a bronzérmes helyen zárta a tornát, a
sárospataki Árpád Vezér Gimnázium fiataljai
a negyedikek lettek a rangsorban. 

A torna legjobb kapusának járó trófeát
Koppán Nikolett (Kölcsey DSE) kapta. 
A legjobb góllövő Balogh Petra (Miskolc
VSC), a legjobb játékos pedig Hrabina Inez
(Kölcsey DSE) lett. A szerencsi gárda leg-
jobb játékosának járó díjat Tamás Korina
érdemelte ki. Az elismeréseket Nyiri Tibor,
Szerencs Város Sportegyesületének elnöke,
Kulcsár Sándorné és Farkas Ágnes adták át
a játékosoknak.

M. Z.

A nyíregyházi Kölcsey DSE junior kézi-
labdacsapata nyerte a február 7-én
Szerencsen megrendezett Kulcsár Ani-
ta Emléktornát. Az eseményen részt
vett Kulcsár Sándorné, az egykori vi-
lágklasszis sportoló édesanyja és Far-
kas Ágnes, válogatott kézilabdázó,
Anita korábbi csapattársa is.

kulcsár anita emléktorna

A győztes Kölcsey DSE junior csapata.

Fiatal kézilabdacsapatunk a harmadik helyet szerezte meg a tornán.
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VÍZSZINTES: 1. Vegyjele: Sn. 3. A megfejtés első
része. 10. Oltalom. 12. Laza bugájú gabona-féle (Ory-
za sativa). 13. Kukutyinba hegyezik. 14. Bérbe vehető.
17. Sporttrófea. 19. Római katolikus rövidítése. 20.
Vuk apja. 22. Eszesek. 25. Szlovákiai községben lakik.
27. Káté! 28. Bútorbolt neve Szerencsen. 30. Steven
Spielberg űrlénye. 32. Egyenlő részben. 34. Cipő ré-
sze. 36. Antonov gépeinek jelzése. 38. Épületszárny.
40. Média híresség. 42. Utcai újságárus. 45. …gikus:
a logikával ellentétes. 46. Római 2-es. 47. Nyak kö-
zepe! 48. Altatószer. 49. Európai folyó, Passaunál
ömlik a Dunába. 51. Meghatározott helyen élő pol-
gároké. 53. A megfejtés második, befejező része.
54. Szintén.

FÜGGŐLEGES: 1. Féltően véd. 2. Szemlél, bámul.
3. Gyors. 4. Iljusin gép jele. 5. Kecske vélemény!6. „A”
szovjet űrállomás neve volt! 7. …atlan: roppant nagy.
8. Madár kicsinye. 9. Rajz fele! 11. Sziú indián. 15. „A”
kerek vagy ovális, lapos, szűk nyakú italtartó! 16. …
Derek: amerikai színésznő. 18. Bűvös tárgy. 21. Fran-
cia ár! 23. Azonos betűk. 24. Ford modell. 26. …nit:
ólomérc. 29. Litván autójel. 31. Közigazgatási egység
székhelye Ukrajna ÉK-i részén. 33. Tolna megyei köz-
ségben lakik. 35. Filozófus volt az ókori Görögország-
ban. 37. Nézd csak! 39. Matéria. 41. Békés megyei
településen élő személy. 43. Se …, se benn: bizony-
talan helyzetben van. 44. Kalcium, kálium és hidro-
gén vegyjele. 48. Elme, értelmi képesség. 50. Tiltó-
szó. 51. Gyümölcs nedve. 52. Odáz páratlan betűi!

A 2015. január 29-i rejtvényünk helyes megfejtése: Önt is várja a Szerencsi Fürdő és
Wellnessház! A helyes megfejtést beküldők közül Tarné Jaczkó Judit, Szerencs, Béke
út 3. szám alatti olvasónk 2 főre szóló belépőjegyet nyert a Szerencsi Fürdő és Well-
nessházba. A nyeremény átvehető a Szerencsi Hírek szerkesztőségében. A február 12-i
helyes megfejtést legkésőbb 2016. február 19-éig postai borítékban, vagy levelezőlapon
juttassák el szerkesztőségünk címére (3900 Szerencs, Kossuth tér 1.), vagy a Népház
bejáratánál elhelyezett postaládánkba. A borítékra kérjük, írják rá: Keresztrejtvény.

kos: iii. 21. – iv. 20.
Mostanában több alkalommal is lehe-

tősége nyílik arra, hogy versenyezzen valami-
ben, megmutatva, hogy Ön különb a többieknél.
Talán egy új állás, vagy beosztás is alkalmat te-
remt arra, hogy bizonyítsa rátermettségét. 

bika: iv. 21. – v. 20.
Ha Ön egyedülálló, sokat fontolgatja

mostanában a családalapítás, otthonte-
remtés gondolatát. Ne csüggedjen, hamarosan
megtalálja élete párját, inkább koncentráljon az
egyre több időt igénylő munkájára. 

ikrek: v. 21. – vi. 21. 
Ön eddig azon munkálkodott, hogy

építse a biztos jövőjét, egzisztenciáját,
ennek ellenére jó esély van arra, hogy egy vá-
ratlan ajánlat miatt belevág a bizonytalanba. In-
gadozó hangulata is rányomja a bélyegét a min-
dennapjaira.

rák: vi. 22. – vii. 22.
El kell fogadnia az Önt érő változáso-

kat, később minden a hasznára válik.
Néhány nap és elérkezik a várva várt nyugalom,
amire mindig is vágyott. Több időt tud fordítani
önmagára, szeretteire, esetleg egy régóta ha-
logatott felújítás is számításba jöhet.

oroszlán: vii. 23. – viii. 23.
Ön született vezéregyéniség, aki ne-

hezen viseli, ha valami, vagy valaki miatt hát-
térbe szorul. A következő időszakban bizony
többen is megpróbálják megnyirbálni az eddig
kivívott tekintélyét.

szűz: viii. 24. – iX. 23. 
Talán úgy érzi, sok teher nyomja most

a vállát és fáradozásai sem hozzák meg
a várt eredményt. Hagyjon itt mindent és né-
hány napra utazzon el, pihenjen! Ezzel a lépésé -
vel a nyugalmát sikerül visszaszereznie.

mérleg: iX. 24. – X. 23. 
Sokat dolgozik és küzd a saját jövőjé-

ért, és talán észre sem veszi, hogy e köz-
ben sokakat megbánt cselekedeteivel. Engesz-
telje ki szeretteit, barátait, de figyeljen munká-
jára is, nehogy gondja támadjon a határidőkkel.
Február vége felé lesz ideje egy kis pihenésre.

skorpió: X. 23. – Xi. 22.
Próbálja meg átütemezni a fizetniva-

lókat, és nehogy belevágjon egy rend-
kívül előnytelen hitelbe. Jobban teszi, ha inkább
összehúzza a nadrágszíjat, és átvészeli a mind-
össze néhány hétig tartó nehéz időszakot.
Anyagi gondjaiért egy szerelem kárpótolja.

nyilas: Xi. 23. – Xii. 21.
Ön nem szeret tétlenül ülni, de most

szüksége lesz egy kis pihenésre. Higgye el, nem
dől össze a világ, és kipihenten sokkal jobban
átlátja a teendőket és gyorsabban a végére jut
a legnehezebbnek is.

bak: Xii. 22. – i. 20.
Ne szomorkodjon, ha a január nem

úgy alakult, ahogy elképzelte. Ezekben
a napokban gyorsulnak fel Ön körül az esemé-
nyek, addig pihenjen, töltődjön, így elkerülhet
egy kellemetlen munkahelyi vitát is. 

vízöntő: i. 21. – ii.19.
Kezdeti terveiből nem lett semmi,

próbálja halogatni a dolgokat. Az elkö-
vetkező napok azonban ideálisak lesznek ah-
hoz, hogy megváltoztassa eddigi életét, meg-
valósítsa terveit. Tisztáznia kell néhány félreér-
tést és legyen figyelmes szeretteivel!

halak: ii. 20. – iii. 20.
Most azt kívánja, hogy ez a kellemes

állapot ne érjen véget. A következő he-
tekben a munkahelyén és a magánéletben is to-
vábbi sikerekre számíthat. Ha Ön egyedülálló,
jó eséllyel megtalálja élete szerelmét, a házas-
ságban élők pedig kényeztethetik párjukat.

horoszkóp – február 12-29.
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keresztrejtvény
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