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az elmúlt év őszétől új rend-
számfelismerő kamerákat
és a működésükhöz szüksé-
ges, modern informatikai
eszközöket helyezett üzem-
be az önkormányzat. (Cik-
künk a 4-5. oldalon).
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KészülneK 
az uniós 

pályázatoK
többek között a csapadék-
víz-elvezető rendszer kiépí-
tésének további fejlesztése
is szerepel az önkormány-
zat elkövetkező időszakban
megvalósítandó tervei kö-
zött. (Cikkünk a 3. oldalon)
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Dr. Egeli Zsolt alpolgár-
mester és Csider Andor, a
Szerencsi Művelődési Köz-
pont igazgatója köszön-
tötte Magyar Jánosnét ab-
ból az alkalomból, hogy a
nyugalmazott pedagógus
hét év után visszavonul a
városi nyugdíjasklub veze-
tésétől. 

A közös eseményre
műsorral készült a Nyár-
utó Klub énekkara, az
Öreg a nénikéd klub tag-
jai, Kardos Sándorné és

Schlosserné Báthory Piroska egy-egy verssel tették emlékezetessé az estét. A Városi Nyugdíjasklub
– mint az est kezdeményezője – jelmezes bemutatóval szórakoztatta a vendégeket.

Ugyancsak hagyományos farsangi összejövetelt rendeztek február 10-én Ondon, az idősek klub-
jában.

Újra szerencsen
találKoztaK 
a KártyásoK

Rekordlétszámú résztvevő, összesen 38 kár-
tyás érkezett február 13-án Szerencsre, a 68.
alkalommal megrendezett Zempléni Ultiver-
senyre. Tizenkét asztal mellett, a kora esti
órákig tartott a küzdelem, amelynek végén
az alábbi végeredmény született: 1. Gyön-
gyösi Róbert, 2. Péter József, 3. Kovács Péter,
4. Nagy József.

Idén első alkalommal tartott közös farsangi mulatságot a három szerencsi nyugdíjas
közösség. A Rákóczi-vár színháztermében február 12-én a Városi Nyugdíjasklub, a
Nyárutó Klub és az Öreg a nénikéd Klub tagjai a jelmezes bemutatkozások mellett
verses, zenés, táncos műsorszámokkal is készültek egymás szórakoztatására.

a szerencsi nyugdíjasoK
farsangja

Zemplén vármegye középkori szakrális építészetéről tartott előadást
február 18-án a Bocskai István Katolikus Gimnáziumban Rolek Ildikó. 
A Szerencsi Tudománybarátok Köre által szervezett programon szó volt
többek között Lelesz, Karcsa, Bodrogolaszi, Felsőregmec, Sátoraljaújhely,
Bodrogszentes és Sárospatak épületeiről, de a szerencsi református
templomról is tudhattak meg érdekességeket a jelenlévők.

A Szerencsi Tudománybarátok Köre 2016. március 10-én rendezi meg
következő előadását, melyen a helyi gimnázium diákja, Balázsfalvi Nor-
bert és dr. Búzáné Tóth Márta pedagógus tartanak beszámolót „Biogén
elemek az emberi szervezetben” címmel. M. B.

KözépKori építészetről
tudoMánybarátoKnaK

A kárpátaljai Szernye községből származó Kovács Lívia tett állampol-
gársági esküt február 16-án Szerencsen, a Rákóczi-vár lovagtermében. 
A Mezőzomboron élő Kovács Lívia családtagjai jelenlétében mondta el
a fogadalmi szöveget és vette át a magyar állampolgárságot igazoló do-
kumentumokat Nyiri Tibor alpolgármestertől. A városatya örömét fejezte
ki, amiért egyre többen tesznek honpolgári esküt a történelmi falak kö-
zött, és megjegyezte: felemelő érzés, amikor olyan emberek kapnak ma-
gyar állampolgárságot, akik önhibájukon kívül szorultak az anyaország
határain kívülre. R. P.

Magyar 
állaMpolgár lett
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Országos szinten már több mint 75 ezer hek-
tár földterületet borít a belvíz, mely legnagyobb
részben a Közép-Tisza-vidékét érinti. Az elmúlt
hetek esőzései miatt Északkelet-Magyarorszá-
gon a folyók szintjének emelkedése keltett ria-
dalmat. Megyénkben több folyó mentén napja-
inkban is első és másodfokú árvízvédemi ké-
szültség van érvényben. A Szerencs-patak feb-
ruár 11-én érte el az idei legmagasabb vízszintet,
azonban a három esztendővel ezelőtt megépí-
tett fecskési támfalnak köszönhetően nem ala-
kult ki árvízhelyzet a város déli területein.

Sokan emlékeznek arra, amikor a hat eszten-
dővel ezelőtti árvíz idején a folyóvá duzzadt
patak kiöntött, jelentős károkat okozva Szeren-
csen. A 2010-ben megalakult önkormányzat az

Észak-Magyarországi Operatív Program forrá-
saiból olyan árvízvédelmi beruházást valósított
meg, amely hosszú évtizedekre biztonságossá
teszi a fecskési városrész lakóinak mindennap-
jait.

A Belügyminisztérium Vízügyi Főigazgatóság
honlapján közzétett adatok szerint a Szerencs-
patak vízszintje február 11-én 0 órakor 233 cen-
timéteren tetőzött Abaújszántónál, ami 12 óra
múlva már 103 cm-re csökkent. M. Z.

A Szerencs-patak február 11-én érte el
az idei legmagasabb vízszintet, azon-
ban a három esztendővel ezelőtt meg-
épített árvízvédelmi támfalnak kö-
szönhetően nem alakult ki árvízhelyzet
a város déli területein.

jól vizsgázott a fecsKési táMfal

Szerencs Város Önkormányzata január 27-i
ülésén döntött arról, hogy az elkövetkező hét
éves, uniós pályázati ciklusban forrásigényt
nyújtanak be olyan elképzelések megvalósítá-
sára, mint például a település úthálózatnak
fejlesztése, csapadékvíz-elvezető rendszer-,
egészségügyi alapellátáshoz tartozó házior-
vosi és fogorvosi körzetek infrastrukturális fej-

lesztése, a gyerekvédelmi központ és a városi
konyha korszerűsítése. A kiírások között van
helyi termékek piacra jutását támogató pályá-
zat, továbbá lehetőség nyílik zöldfelület fej-
lesztésre, piacrekonstrukcióra, ingatlanok fel-
újítására, ipari park fejlesztésre is.

Szerencs város jegyzője szerint a település
jövője szempontjából elengedhetetlen az ala-

pos előkészítő munka.
Dr. Barva Attila (fo-
tónkon) arról tájé-
koztatta lapunkat,
hogy a képviselő-tes-
tület azokat a prioritá-
sokat határozta meg, me-
lyek mentén elképzeli a város jövőbeni fejlesz-
tését. Ennek érdekében a megyénkbe érkező
93 milliárd forintos Terület- és Településfejlesz-
tési Operatív Program keretében minél több
forrást szeretnének Szerencsre hozni. – Közel
tíz projekt benyújtása februárban megkezdő-
dik, ezért a Szerencsi Polgármesteri Hivatalban
már hetek óta gőzerővel dolgozunk a terve-
zésen és a szükséges engedélyek beszerzésén.
Abban bízunk, hogy a képviselő-testület által
meghatározott célok közül mind többet meg
tudunk valósítani és ezzel fejleszteni a város
középületeit, út- és csatornahálózatát, amely-
hez természetesen elengedhetetlen Koncz Fe-
renc polgármester úr háttérmunkája. Emellett
reméljük, hogy támogatást nyerünk más olyan
területekre is, amely elősegítheti akár a ké-
sőbbi munkahelyteremtést is – fogalmazott a
jegyző.

M. Z.

A 2013-ban átadott védműnek köszönhetően Szerencset nem veszélyeztette a magas vízállás.

KészülneK az uniós pályázatoK

Az uniós pályázatok elősegíthetik a város hosszú távú fejlődését.

Többek között a csapadékvíz-elvezető rendszer kiépítésének további fejlesztése is szerepel az önkormányzat elkö-
vetkező időszakban megvalósítandó tervei között. Az uniós pályázatok előkészítése már megkezdődött Szerencsen.
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A 2010 előtti időszakban két alkalommal, pá-
lyázati támogatásból telepített eszközök és a
működésükhöz szükséges hálózat napjainkra
elavult, ezért szükség volt az átfogó rekonst-
rukcióra. Az elmúlt évben a Belügyminisztéri-
um közel nyolcmillió forintos támogatásának
felhasználásával megtörtént a korábban tele-
pített térfigyelő rendszer felújítása és fejlesz-
tése. Ennek köszönhetően Szerencsen jelenleg
27 térfigyelő kamera működik a nap 24 órájá-
ban. A legújabb beruházás keretében hat új, 
4 megapixeles, úgynevezett rendszámfelismerő
képrögzítőt telepítettek. Ez utóbbiak leolvas-
sák és a csatlakoztatott megfigyelési ponton –
azaz a Szerencsi Rendőrkapitányságon – infor-
matikai alkalmazás és újonnan telepített szer-
ver segítségével rögzítik az adott helyen elha-
ladó járművek hatósági jelzéseit.

A fejlesztés nem csak a már említett új esz-
közök beszerzését és üzembe állítását érintet-
te, ugyanis megtörtént az úgynevezett átviteli
közeg, azaz a képrögzítő berendezések közötti
kommunikációt biztosító mikrohullámú hálózat
kiépítése is. Szerencs Város Önkormányzata a
rendőrséggel együttműködve tekintette át az
infrastruktúra egyes elemeit és a szakemberek
javaslatai alapján bizonyos megfigyelési pon-
tokat áthelyeztek a tapasztalatok alapján indo-
kolt területekre. Az új rendszámfelismerő esz-

közök helyét igyekeztek úgy megtalálni, hogy
azok működése akár a bűnmegelőzés, vagy a
bűnüldözés szempontjából hasznos legyen a
jövőben.

A Szerencsi Rendőrkapitányság bűnügyi osz-
tályvezetője szerint a térfigyelő rendszerek
visszatartó ereje vitathatatlan. Hevele István el-
mondta: a felderítési adatok alapján a rend-
őrök több alkalommal találkoztak olyan esettel,
amikor a kamerák működésének tudatában az
elkövetők elkerülték az adott településrésze-
ket. Az új rendszámfelismerők pedig újabb táv-
latokat nyithatnak a bűnüldözésben.

– Szerencs szinte minden oldalról, nyitott,
átjárható település, többször találkozunk autó-
val átutazó bűnözőkkel. Ezeknek a gépkocsik-
nak a beazonosításához óriási segítséget nyújt

a rendszámfelismerő rendszer. Képesek tárolni
a rögzített hatósági jelzéseket, támogatva ez-

zel a felderítésünket – fo-
galmaz Hevele István

(fotónkon), aki öröm-
mel számolt be arról,
hogy az önkormány-
zattal partnerségben

teljes egészében sikerült
megvalósítani elképzelése-

iket, és a térfigyelő-rendszerrel lefedni a bűn-
megelőzés szempontjából leginkább kritikus
városrészeket.

A térfigyelő rendszer végpontja a Szerencsi
Rendőrkapitányságon található, ahol a testület
egyenruhásai 24 órás váltásban teljesítenek
szolgálatot, figyelve a monitorokat és ha szük-
séges, a beavatkozásoknál a kameraképek se-
gítségével tudják irányítani a helyszínre érkező
rendőri egységeket. Szerencs Város Önkor-
mányzata évente mintegy 1,8 millió forinttal tá-
mogatja a Szerencsi Rendőrkapitányság műkö-
dését annak érdekében, hogy a szervezet 24
órás felügyeletet tudjon biztosítani a kamera-
rendszer megfigyelésére. 

Rendszámfelismerő kamerák működnek Sze-
rencsen a Dobó Katica út 31. szám előtt, a
Szegfű és Táncsics utak kereszteződésénél,
azaz a Prügy felé vezető vasúti átjáró előtti te-
rület megfigyelésére. Összesen négy eszközt
helyeztek el a 37-es főút be- és kivezető for-
galmának ellenőrzésére: egyik pont a benzin-
kutaknál, a másik a cukorgyári körforgalomnál
található. 

A korábbi, felújított rendszernek köszönhe-
tően szintén térfigyelők üzemelnek többek 

Az elmúlt év őszétől új rendszámfelis-
merő kamerákat és a működésükhöz
szükséges, modern informatikai esz-
közöket helyezett üzembe az önkor-
mányzat Szerencsen. A helyhatóság
2015-ben közel nyolcmillió forintos pá-
lyázati támogatással kezdte meg a
meglévő térfigyelő rendszer felújítá-
sát és fejlesztését.

MegÚjult a térfigyelő re

A városban összesen hat darab rendszámfelismerő kamerát helyeztek üzembe.

Szerencs minden irányból átjárható település.
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között a Rákóczi úton, a jelzőlámpás kereszte-
ződésnél, a Tatay Zoltán Ifjúsági Sporttelepen, a
várkertben, az iskolák környékén, az Ondi úton
és az ondi városrészben.

A jogi szabályozás szerint 2009. szeptember
1-ig Magyarországon kizárólag a rendőrség üze-
meltethetett térfigyelő rendszert. Ezt követően
lehetőség nyílt arra is, hogy az önkormányzatok
által létrehozott közterület-felügyeletek szintén
telepíthetnek, működtethetnek ilyen eszközöket
és elvégezhetik az ezzel kapcsolatos adatkeze-
lést. Ma már létezik az a struktúra is, amelyben
az önkormányzat működteti a térfigyelő rend-

szert, de a beérkezett felvételeket a rendőrség
kezeli. Ez utóbbi történik Szerencsen is.

A jelenlegi kamerahálózat a korábbi állapotok-
kal szemben ma már valóban képes arra, hogy
segítse az önkormányzat és a rendőrség közös
törekvéseit: minél biztonságosabbá tenni a tele-
pülés közterületeit. Ennek ellenére a városveze-
tés szándékai szerint a mostani állapot csak a
kezdete annak a hosszútávú fejlesztésnek, amit
az elkövetkező években szeretnének megvalósí-
tani. A 2015 őszére befejeződött beruházás vár-
hatóan – két újabb térfigyelő eszköz beépítésé-
vel – már idén folytatódik. M. Z.

Meleg Károlyné: 
Szerintem ennek
csak örül a lakos-

ság, mert leg-
alább biztonság-
ban tudja magát
bizonyos szem-

pontból. Látják a
forgalmat, látják az

embereket, hogy mozognak, és biztos,
hogy ez nagyon jó dolog.

Boros Jánosné: 
A lakosságnak ez
mindenképpen jó,

és az emberek is
nagyon nyugod-
tak, éjszaka is
nyugodtan tud-

nak aludni, nem kell
tartaniuk betöréstől,

ami sokat számít. Sőt az lenne a leg-
jobb, ha még több lenne, a kisebb utcá-
ban is elhelyezhetnének ilyen kamerá-
kat.

Méhiné Benedek Erika: 
Jó dolognak tartom,
egyfajta biztonsá-

gérzetet ad. Bármi
történik az utcán
vagy a házak
előtt, azt rögzíti,

így a rendőrség bár-
milyen balesetet, bűn-

cselekményt könnyebben kivizsgálhat.
Nekem nagyon fontos, hogy biztonság-
ban érezzem magam a lakóhelyemen.

Nagy Zoltánné: 
A mai világban na-
gyobb az ember

biztonságérzete,
ha tudja, hogy va-
lahol visszanéz-
hető, hogy mi tör-

ténik, főleg az esti
időszakban. Olyan vilá-

got élünk, amikor az ember sötétedés
vagy szürkület után már nem szívesen
jár egyedül és ez sajnos így van, de a ka-
mera nagyobb biztonságot ad. A város
szempontjából is fontos, például a ron-
gálók ellen. Sokan, főleg néhány fiatal,
olykor nem tudják kontrollálni a tettei-
ket és ez elég nagy kárt okoz a város-
nak.

ön szerint szüKség
van-e térfigyelő

rendszerre? 
   

A Szerencsi Rendőrkapitányság munkatársai a nap 24 órájában figyelik a monitorokat.

A Szegfű és Táncsics utak kereszteződésénél is kamerák figyelik a bűnözők által kedvelt menekülő
útvonalat.

ndszer szerencsen
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Elfogadta a képviselő-testület a két önkor-
mányzati cég idei üzleti tervét. A Szerencsi Vá-
rosgazda Nonprofit Kft. parkfenntartásra, utak
karbantartására, belvízelvezetésre, közhasznú-,
köztisztasági és piaci tevékenységre, állat-egész-
ségügyi, állattenyésztési feladatok ellátására, va-
lamint temetőfenntartásra és növénytermesz-
tésre összesen 92 millió forint támogatást igé-
nyel. A Szerencsi Városüzemeltető Nonprofit Kft.
üzleti tervéről Takács M. István mondta el, hogy

az előterjesztés az elmúlt időszak legkisebb ösz-
szegét, 80 milliós önkormányzati hozzájárulást
tartalmaz. A cég havi bérköltsége 6,5 millió fo-
rint, ami teljes egészében lefedi az igényt. A já-
rulékokkal, fenntartási költségekkel együtt ösz-
szesen 387 milliót kell a kft.-nek saját bevétele-
iből előteremtenie. Dr. Takács István a pénzügyi
bizottság nevében hangsúlyozta: dicséretet ér-
demelnek a városüzemeltető munkatársai, mert
a közel félmilliárdos pénzmozgás mellett, a kft.
működése mindössze 80 millióba kerül a város-
nak és a tavalyi évhez képest 10%-kal kevesebb
hozzájárulást kérnek. Visi Ferenc szerint mindkét
társaság kiválóan végzi a feladatát, Kiss Attila
pedig arról érdeklődött, mikor sikerül az iskolák
által is használhatóvá tenni a Hunyadi tornacsar-
nokot? Koncz Ferenc megjegyezte, hogy elkép-
zelésük szerint a létesítmény a Szerencsi Szak-
képzési Centrum Műszaki és Szolgáltató Szak-
képző Iskolájához kerül majd, de még nem szü-
letett meg az ezzel kapcsolatos megállapodás a
szakminisztériummal. Elhangzott, hogy a test-

nevelésórák azért nem tarthatók a csarnokban,
mert hiányoznak például az ablakokat védő há-
lók, a bordásfalak, amihez további beruházási
összegre lesz szükség.

A város pénzügyi ter-
vének elfogadása előtt,
annak várható hatásairól
is határozatot kellett hoz-
nia az önkormányzatnak.
Czakóné Szikszai Orsolya,
a Szerencsi Polgármesteri
Hivatal pénzügyi osztály-
vezetője hangsúlyozta:
immár második éve ab-
ban a szerencsés helyzet-
ben van az önkormány-
zat, hogy nincs tőkejelle-
gű hiteltartozása és a
még fennálló 24 millió fo-

rintos Borsodvíz Zrt. által nyújtott kölcsönt is ki
tudja egyenlíteni 2016-ban.

A 2016-os költségvetést 3 106 709 000 forint
bevétellel és ugyanennyi kiadással fogadta el a
testület. Elhangzott, hogy hosszú évek óta elő-
ször, 25 milliós általános tartalékot is sikerült ké-
pezniük az év közben felmerülő váratlan, vagy
egyéb kiadásokra. Dr. Takács István a pénzügyi
bizottság véleményét tol-
mácsolva kiemelte, hogy
az elődök élhető, komfor-
tos várost alakítottak ki
az elmúlt száz esztendő
során, amelyhez – utalva
az adóbevételekre – biz-
tosították az elérhető
anyagiakat is. Ez az elmúlt
25 évben megváltozott, a
várost éltető erő lecsök-
kent azzal, hogy a mun-
kahelyek kétharmada
megszűnt Szerencsen. 

Dr. Takács István szerint talán az egyetlen terület,
ahol lehetett volna másképpen dönteni, a cukor-
gyár bezárása volt. – Meggyőződésem, hogy a
település és az ország akkori vezetői ezen vál-
toztatni tudtak volna – fogalmazott, s hozzátet-
te: a mostani költségvetésnél is a tartalékainkat
éljük fel ahhoz, hogy a bevételi és kiadási oldal
egyenlő legyen. Jogosan várjuk el tehát az állami
vezetéstől, hogy segítsen a településen, mert sa-
ját magunk ezt a komoly problémát nem tudjuk
megoldani. Kiss Attila szerint addig fenntartható
a város ilyen magas színvonalú működése, amíg
a mindenkori polgármesternek vannak olyan po-
litikai kapcsolatai, melyek segítségével minden
évben több száz millió forintot hoz Szerencsre.
Koncz Ferenc is úgy vélte, komoly nehézségeket
okoz a munkahelyek számának csökkenése. 

– A képviselő-testület hatalmas erőfeszítése-
ket tesz azért, hogy az elmúlt 20-30 esztendő-
ben elszenvedett veszteségeket pótoljuk. Meg
kell becsülnünk tehát azokat, akik itt álláslehe-
tőséget biztosítanak és fizetik az adójukat. Mi
itt jövőt kívánunk építeni, ahhoz pedig újabb
munkahelyek kellenek, szükség van állami segít-
ségre, magánbefektetőkre, megfelelő tőkére –
zárta összegzését a polgármester.

M. Z.

Mintegy 3,1 milliárd forintos főösszeg-
gel fogadta el a település idei költség-
vetését az önkormányzat. A pénzügyi
terv február 11-i tárgyalása során el-
hangzott, hogy Szerencsnek nincs hi-
teltartozása és idén először az év köz-
ben felmerülő váratlan kiadásokra 
25 millió forintos általános tartalékot
is sikerült képezniük.

városházi napló: 
szerencs 2016-os Költségvetése
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Czakóné Szikszai Orsolya, a Szerencsi Polgár-
mesteri Hivatal pénzügyi osztályvezetője tárta a
testület elé a 2015. évi költségvetés módosítá-
sának előterjesztését. Az indítvány a kormány-
zati funkciókon belüli átcsoportosításokat, vala-
mint azon módosításokat tartalmazza, melyek
következtében változik a költségvetés kiadási és
bevételi főösszege. Az átcsoportosítások szakfeladatonként, illetve kor-
mányzati funkciónként kerülnek tagolásra. A bevételek és kiadások ösz-
szege 342 millió 604 ezer forintra módosult.

A 2016. évi költségvetés várható hatásairól a pénzügyi osztályvezető
elmondta, hogy a javaslat összhangban van a társulás stratégiai céljaival.
A 2016-os pénzügyi terv 147 millió 175 ezer forint bevételt és ugyanennyi
kiadást tartalmaz. A támogatásértékű bevételek mértéke 140 millió 391
ezer forint. Ezek forrása a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás működ-
tetéséhez kapott támogatás a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgató-
ságtól, a Támogató Szolgálat és a „Biztos Kezdet” gyerekházak fenntar-
tásához való hozzájárulás a Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivataltól
– Szerencs Város Önkormányzatán keresztül –, valamint a településektől,
a belső ellenőrzésre és építésügyi feladatokra átvett pénzeszköz. A saját
bevételek tervezett összege 900 ezer forint, amely a támogató szolgálat
térítési díjából áll össze. A személyi jellegű kiadásokról szólva elhangzott,
hogy magukba foglalják a társulás által foglalkoztatott munkavállalók il-
letményét és egyéb járulékokat. A pénzügyi bizottság javaslata alapján
a grémium egyöntetűen elfogadta az idei költségvetési tervezetet.

Dr. Árvay László a társulási megállapodás módosításáról tájékoztatta
a polgármestereket. Mint elmondta, a gyerekesély-pályázat lezárása után
lehetőség nyílt a meglévő három „Biztos Kezdet Ház” hazai forrásból
történő további finanszírozására, amelyre Szerencs Város Önkormányzata
sikeresen pályázott. Bár az épületek működtetése pályázatból biztosított,
szükséges őket szerepeltetni a társulási megállapodásban, így azt ennek
megfelelően módosítani kell.

A grémium határozott arról is, hogy a kistérség tulajdonában lévő két
Suzuki Ignis típusú személygépjármű üzembentartói jogát átruházzák.
Az egyiket Taktaharkány Nagyközség Önkormányzata, a másikat a Csa-
ládsegítő és Gyermekjóléti szolgálat kapta meg.

R. P.

KÖZÉLET SZERENCSI hírekhírek 7

A Szerencsi Többcélú Kistérségi Társu-
lás 2016. február 12-én tartotta az esz-
tendő első ülését a Szerencsi Polgár-
mesteri Hivatal tanácstermében. Az ér-
tekezésen a polgármesterek elfogad-
ták az idei munka- és pénzügyi tervet,
módosították a tavalyi költségvetést,
a társulási megállapodást, valamint a
kistérség tulajdonában lévő gépjármű-
vek üzembentartói jogát.

tanácsKoztaK 
a Kistérség polgárMesterei

Braun Istvánné
hosszú ideig a gim-
názium gazdasági
irodájának munka-
társa volt és 2010-től
Szerencs Város Né-
met Nemzetiségi Ön-
kormányzatának el-
nökhelyettesi pozíci-
óját töltötte be. Ta-
valy februári halála
után a kisebbségi
szervezet döntött a
díj megalapításáról:
minden esztendőben
egy alkalommal, az iskola német nyelvtanári munkaközösségének ja-
vaslata alapján egy tanuló kaphatja meg az elismerést. Az oklevelet és
a pénzjutalmat Árvay Attila elnök, Braun István és Tóth Lászlóné nem-
zetiségi önkormányzati képviselő adták át Toplenszki Zalánnak, aki fon-
tosnak tartja a nemzetiségek, és a sváb kultúra őrzését, ugyanis már
óvodás kora óta tanulja a német nyelvet. A pénzjutalomnak is megvan
már a helye, tervei szerint nyáron Németországba utazik.

M. B.

Idén első alkalommal adták át a Bocskai István Katolikus
Gimnáziumban a Braun Istvánné-díjat, amit a német
nyelvből kimagasló teljesítményt nyújtó Toplenszki Zalán,
11. osztályos tanuló vehetett át.

átadtáK 
a braun istvánné-díjat
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SZERENCSI hírekhírek OKTATÁS – NEVELÉS8

A Gyárkerti óvoda csoportjai február első heteiben ren-
deztek farsangot az intézmény tornatermében. A gyer-
mekek egyenként felvonulva mutatkoztak be a vendégek
előtt. A változatos jelmezek között találkozhattunk szu-
perhősökkel, mesebeli hercegnőkkel, tündérrel, boszor-
kánnyal, rendőrrel, tűzoltóval, méhecskével és katicabo-
gárral is. A műsor után a szülők által sütött finomságok
koronázták meg a délelőttöt.

A Rákóczi Zsigmond Református Általános Iskolában
február 12-én álarcban, sminkben vonulnak fel a diákok a
tanintézet aulájában. Itt sem múlhat el a nap a népi tradí-
ciók nélkül: az időszak a tél elűzéséről szól, és ennek fontos
mozzanata a kiszebáb-égetés, ami az iskola udvarán is tör-
tént, miközben a gyerekek a „Jöjjön a tavasz, vesszen a
tél!” rigmussal intettek búcsút a hideg évszaknak.

A téltemetés népszokását elevenítette fel február 17-én
a Napsugár óvoda is. A lurkók hangos kiáltásokkal, zajkeltő
eszközök használatával kísérték utolsó útjára a kiszebábot,
melynek elégetése minden bajtól megszabadítja az embe -
re ket. Az összegyűlt gyermekcsoportok körbeállták a figu-
rát, és versekkel, énekekkel tették emlékezetessé a napot.

A Bolyai János Katolikus Általános Iskola farsangjával kezdődött a karneváli időszak Szerencs oktatási-nevelési intéz-
ményeiben. A január 28-ai programon a tanintézet alsó tagozatos gyermekei vonultak fel a jelmezekben. A változatos
maskarák között szép számmal voltak mesefigurák, képregényhősök és a Star Wars-sorozatból ismert karakterek.

„jöjjön a tavasz, vesszen a tél!”
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OKTATÁS SZERENCSI hírekhírek 9

A Rákóczi Zsigmond Református Általános Iskola művészeti képzésében
résztvevő néptáncos fiatalok sikeresen szerepeltek a január 22-én Sáros-
patakon megrendezett XIX. Zempléni Gyermek Szólótánc Fesztiválon, ahol
különdíjban részesültek: Kiss Katalin, Szarka Dóra, Kovács Boglárka, Vá-
gási Dorina, Bogoly Botond, Asszú Ábel, Fogarasi Gergő, Nagy Bence, Óno-
di Csaba. A fiatalokat Bajári Éva néptánc pedagógus készítette fel a ver-
senyre.

Idén is pirosba öltöztek a Szerencsi Rákóczi
Zsigmond Református Általános Iskola diákjai
és tanárai, hogy támogassák a pécsi Dóri Há-
zat. A Szemem Fénye Alapítvány „Öltözz Pi-
rosba!” címmel meghirdetett országos akciója

még 2011 novemberében kezdődött. A szer-
vezet célja az, hogy támogassák hazánk első
gyermekhospice intézményét. A Rákóczi isko-
la már több éve részt vesz a akritatív akció-
ban: piros ruhát vagy kiegészítőt öltött ma-

gára az iskola apraja-nagyja, akik adomány-
gyűjtéssel is támogatták a kezdeményezést.
Az alapítvány idén újabb hospice intézetet
szeretne létrehozni, melynek Pillangó Ház lesz
a neve.

öltözz pirosba!

Kíváló néptáncosoK

A Zrínyi Ilona országos matematikaverseny megyei fordulóját ren-
dezték meg 2016. február 19-én Szerencsen a Bolyai János Katolikus
Általános Iskolában. A vetélkedőt már hét éve a Gordiusz Matema-
tikaversennyel közösen tartják, a fő cél a tantárgy népszerűsítése. 
A feladatsorok elsősorban a tanulók logikus gondolkodását mérik fel.
– Iskolánk azért biztosít helyszínt ennek a versenynek, mert a tanin-
tézetünk Bolyai János, a nagy matematikus nevét viseli mondta el
Kissné Nagy Angelika igazgatóhelyettes.

A Zrínyi matematika vetélkedő ünnepélyes eredményhirdetése
március 7-én Sajószentpéteren lesz, a Gordiusz résztvevői Miskolcon
tudhatják meg az eredményeket. Az országos döntőt 2016. március
24-26 között rendezik meg Kecskeméten.

Megyei MateKverseny
a bolyaiban
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SZERENCSI hírekhírek KULTÚRA – HAGYOMÁNY10

A Házasság hete minden év februárjában a
család fontosságára hívja fel a figyelmet. Nap-
jainkban már négy kontinensen, több mint hu-
szonegy országban rendeznek a témához kap-
csolódó programokat a keresztény egyházak és
civil szervezetek összefogásával. A szerencsi gö-
rög katolikus egyházközség kezdeményezésére
február 9-én a Rákóczi-várban “A szeretet szen-
vedély és döntés” címmel tartott előadást Tóth
András és felesége. 

A nyíregyházi egyházmegye családreferense
szerint a házasság és a család minősége, azok
működése alapvető a jövőnket illetően. – Lát-
juk, hogy óriási problémák vannak a társada-
lomban, melynek megújítását az alapsejteknél,
a házasságoknál kellene kezdeni – mondta el

Tóth András, aki szerint sok kapcsolati válság
megelőzhető, kezelhető lenne. A mai kor társa-
dalmi problémáiba ágyazott családoknak támo-
gatást kell nyújtani abban, hogyan tudnak meg-
maradni, megerősödni, feltöltődni, megújulni. 
A görög katolikus lelkész a segítségnyújtás le-
hetőségét a személyes odafordulásban látja. 
– Nyitottan kell állni azok felé is, akik már túl
vannak a nagy válságokon, vagy éppen meg-
tört a kapcsolatuk, mert a születő gyermekek a
jövő nemzedéke és rendkívül fontos, hogy ők
milyen közegben nőnek fel. Ehhez pedig magá-
val a kapcsolattal, a házassággal kell foglalkozni.
Tóth András és felesége – akik családterapeu-
taként és mentálhigiénés szakemberként is dol-
goznak – úgy látják: a házassággal törődni kell,
dolgozni kell érte és akkor fog működni. Olyan
mint a tűz, ha megrakjuk, ellobbanhat, de ha
tápláljuk nagyobb fadarabokkal, akkor lobogni
fog és erős parazsa lesz. 

Csejoszki Szabolcs úgy vélekedett, a katolikus
egyház is fontosnak tartja, hogy a társadalom
és az egyház legapróbb sejtjét ápolni és óvni
kell. – Ha van fontos üzenet napjainkban, akkor
az nem lehet más, mint a család és a házasság
fontossága – fogalmazott a görög katolikus pa-
rókus, aki szerint nem feltétlenül kell vallásos
embernek lenni ahhoz, hogy meglássuk: az em-
beri élet csak úgy tud kiteljesedni ebben a sok-
szor zűrzavaros világban, ha van egy védőháló
körülötte, ami nem más, mint a család.

M. Z.

a házasság hete

– 1897-1998 körül már létezett kórus a cu-
korgyárban, de ez nem volt bejegyezve – szólt
a kezdetekről Szabó Tibor elnök (fotónkon). 
– Hivatalosan 1923. február 12-én alakult meg
a Szerencsi Cukorgyár Férfikara, immár önálló
dalárdaként. Már iskolás koromban is énekel-
tem a férfikarban, hiszen bizonyos alkalmakkor
bevonták az általános iskolai kórust a dalárdá-
ba. Egy időben Scholtz Jenő ének-zene tanár,
okleveles karnagy is vezette a közösséget. Ő
engem is tanított annak idején. Fontos megem-
líteni Puskás Károlyt, a helyi általános iskola
ének-zene tanárát is, aki rendkívül sokat törő-
dött az énekkar zenei nevelésével, s az ő veze-
tése mellett érte el a férfikar az országos
„ezüstkoszorú-fokozatot” – ismertette Szabó
Tibor, aki katonaévei után, 1964-ben lépett be
a cukorgyári kórusba.

Az elnök elmesélte, hogy miután Engi István
karnagy vezetésével 1977-ben újjászerveződtek,
megszaporodtak a fellépések az országon belül
és külföldön egyaránt. – 1980-ban Sárospata-
kon, az országos minősítésen elnyertük az
„aranykoszorú-diplomát”, majd 1983-ban, hat-
vanéves működésünk alkalmából a „Szocialista

Több mint 90 éve alakult meg az egy-
kori Szerencsi Cukorgyár férfikórusa,
amely a nagy múltú üzem 2008-as be-
zárása óta is folytatja tevékenységét.
A Szerencsi Férfikar rendszeresen fel-
lép a város rendezvényein, de külföl-
dön is számos alkalommal szerepeltek
már: jártak Kárpátalján, Szlovákiában,
Erdélyben, Finnországban, Németor-
szágban és Hollandiában is. Fennállá-
suk 90. évfordulóját 2013. április 19-én
gálakoncerttel ünnepelték, amelyre to-
vábbi kórusokat is meghívtak. A Sze-
rencsi Hírek felkereste a dalos közös-
ség vezetőjét, egyben legrégebbi tag-
ját, Szabó Tibort, hogy foglalja össze a
férfikar történetét.

az egyKori 
– A házassággal törődni kell, azzal dolgozni kell és fog működni. Olyan mint a
tűz, ha megrakjuk, ellobbanhat, de ha nagyobb fadarabokkal tápláljuk, akkor lo-
bogni fog és erős parazsa lesz – fogalmazott Tóth András görög katolikus lelkész
február 9-én a szerencsi Rákóczi-várban, a Házasság hete alkalmából rendezett
előadáson.
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kultúráért” elismeréssel tüntettek ki minket. Je-
lentős változás történt az életünkben 26 évvel
ezelőtt, hiszen 1990. január 1-jén Gebri József,
a nyíregyházi Bessenyei György Tanárképző Fő-
iskola tanára vette át a kórus vezetését. Ekkor
engem egyhangúlag megválasztottak a közös-
ség elnökének. 1991-ben Pallai Miklós, a gyár
vezérigazgatója felkért minket, hogy készítsünk
zenei albumot. A CD anyaga egyházi művekkel
indul, majd következnek az egyéb témájú dalok.
Nagyon büszkék vagyunk erre a lemezre. 70
éves jubileumunk alkalmából Pro Urbe Sze-
rencs-díjat kaptunk az önkormányzattól, majd
1994. május 1-jén a Magyar Szakszervezetek Or-
szágos Szövetsége művészeti-kulturális kitün-
tetését vehettük át munkánk elismeréseként –
sorolta az eredményeket Szabó Tibor.

2006 januárjától a cukorgyár átadta a kórus
működtetését a városnak, így immár 10 éve a
Szerencsi Művelődési Központ a dalos közösség
fenntartója.

Gebri József karnagy (fotónkon) annak ide-
jén örömmel fogadta a felkérést a kórus veze-
tésére, mert egy olyan összetételű és olyan ha-

gyománnyal rendelke-
ző társaságba kerülhe-
tett, amelyek tagjai ban
megvan az ősi virtus, a
fegyelem és megfelelő
hangzással bírnak. –
Tetszett, hogy megvan
bennük a régi vágású
tartás: ők olyan ember-
ek, akik sokat tesznek
a közös ügyért, nem
kell noszogatni őket,
hogy rendszeresen jár-
janak próbára, min-
denki szívvel, szeretet-
tel vesz részt a munká-

ban – jellemezte társait a művészeti vezető, aki
a fokozatos létszámcsökkenésről szólva megje-
gyezte: amikor átvettem a vezetést, ötven körül
volt a létszám, és mivel azóta sokan kiöreged-
tek és nem nagyon történt utánpótlás, ma már

kevesebb, mint húszan vagyunk. De még ma is
megvan a régi férfias kiállásunk, ami a mostani
kórusokra nem annyira jellemző. Nagyon jó ve-

lük dolgozni. Szakmailag kihívást jelentett az el-
múlt 26 év, sokat dolgoztunk, alaposan meg-
munkáltuk a hangokat, amire az egyre csökke-
nő létszám miatt is szükség volt, minden egyes
tagnak fontos szerepe van abban, hogy megfe-
lelően szólaljunk meg.

A művészeti vezető elmondta, hogy nagyon
sok fellépésük volt az évtizedek alatt, évente
15-20 alkalommal szerepeltek versenyeken,
fesztiválokon és egyéb összejöveteleken, or-
szághatáron innen és túl. – Nagyon jó testvéri
kapcsolat alakult ki Mezőkeresztessel, a szé-
kelyföldi Nyárádszeredával és a felvidéki Rozs-
nyóval. A szerencsi közönségnek is rendszere-
sen énekelünk különböző eseményeken, köztük
a Cukorgyári Emlékparkban, ahol az egykori
üzem és annak dolgozói tiszteletére adunk elő
dalokat. Ünnepi alkalmakon is részt veszünk,
például a hagyományos szerencsi húsvéti hang-
versenyen, ami egy nagyszerű közösségi ese-
mény, csakúgy mint a karácsonyi koncert. Ezek
mellett ott van a kétévente megrendezésre ke-
rülő bordalfesztivál, ahol hozzánk hasonló fér-
fikórusok énekelnek a csodás nedűről – foglalta
össze a karnagy.

Gebri József szerint az énekkar azért van,
hogy szerepeljen, színesebbé, gazdagabbá, ün-
nepélyesebbé tegye azokat az alkalmakat, ame-
lyeken az emberek valami szépre és jóra vágy-
nak – Úgy gondolom, az ember arra születik,
hogy alkosson, és mindenki létrehoz valamit az
élete során. Ilyen alkotás az énekkari részvétel,
a művek megszólaltatása is, amit csak közösen
lehet megtenni. Sajnos egyre kevesebben va-
gyunk, így örömmel fogadjuk mindenki jelent-
kezését, aki szeretne részt venni ebben az alko-
tói folyamatban – mondta a karnagy.

A Szerencsi Férfikar szerdánként 18 órától
tartja a próbákat a Rákóczi-vár lovagtermében.

R. P.

cuKorgyár dalos Közössége

Archív fotó: a Szerencsi Férfikar 2008-ban ünnepelte fennállásának 85. évfordulóját.
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Veszettség miatt rendelt el 90 napos ebzárlatot Szerencs teljes közigazgatási terüle-
tére a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal. A határozat szerint a 2016. február

9-től május 9-ig tartó időszakban minden kutyát és macskát el-
zárva kell tartani, hogy azok más állattal, vagy emberrel ne érint-
kezhessenek.

Az ebzárlat ideje alatt a kutyákat csak pórázon vezetve és szájkosárral
szabad kivezetni, szállítani a közterületre. A település területéről kivinni
csak érvényes veszettség elleni védőoltással rendelkező kutyát vagy
macskát, a hatósági állatorvos engedélye után szabad.

A korlátozás alól mentesülnek az érvényes veszettség elleni védőol-
tással rendelkező vadászebek, a fegyveres erők és fegyveres testületek
kutyái, a katasztrófa-mentő-, és a segítő-, terápiás ebek, valamint a lá-
tássérült embereket vezető kutyák.

A B.-A.-Z. Megyei Kormányhivatal azért rendelte el az ebzárlatot, mert
a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal szakigazgatósága veszettség
vírusát mutatta ki a február 2-án Ondon talált rókatetemben. További in-
formáció: www.szerencsihirek.hu.

A Szerencsi Városgazda Nonprofit Kft. ezúton értesíti a la-
kosságot az ebek 2016. évi veszettség elleni oltásáról és chipe-
zéséről, melyet az alábbi helyeken és időpontokban végeznek:

– Szerencs-Ond: alsó buszmegálló: március 12. (szom-
bat) 14.40–16.30 óráig. 

– Szerencs: a Szerencsi Városgazda Nonprofit Kft. te-
lephelye (Eperjes út 9.): március 12. (szombat) 
8–10.30 óráig.

– Fecskés, Arany János utcai élelmiszerbolt mögötti
üres telek: március 12. (szombat) 10.40–12 óráig. 

– Erzsébet tér (a posta mögött): március 12. (szombat)
13–14.30 óráig.

– KRESZ-park (a Hidegvölgy utca végén): március 13. (vasárnap) 8–10.30 óráig. 
– Kilián út 33. szám melletti üres telek: március 13. (vasárnap) 10.40–12 óráig.
– Ondi út (a játszótér mögött): március 13. (vasárnap) 13.30–16 óráig.
A helyszínen fizetendő chipbehelyezés 3 500 Ft, az eboltás díja 3 500 Ft kutyánként. Utóbbi a

kötelező féreghajtást is magába foglalja 20 kg testsúlyig. Minden három hónaposnál idősebb
jószág oltása kötelező. Az előző évben kapott oltási könyvet mindenki vigye magával, mert új do-
kumentumot csak térítés ellenében állítanak ki.

A háznál és a rendelőben történő oltás 4 500 Ft, a chipbehelyezés díja 5 000 Ft ebenként. 
A háznál történő oltás időpontja március 26. (szombat) 8-17 óráig, ezt követően egyénileg lehet idő-
pontot egyeztetni a Szerencsi Városgazda Nonprofit Kft-nél (47/361-308, 20/962-3690) munkaidőben
7-15.30 óráig. Az oltatlan eb tulajdonosa 220 ezer forintig terjedő pénzbüntetésre számíthat!

Veszettség vírusát mutatta ki Sze-
rencsen egy rókában a Nemzeti Élel-
miszerlánc-biztonsági Hivatal szak-
igazgatósága. Értesüléseink szerint az
állatot egy Ond külterületén lévő te-
lephelyet őrző kutyák fojtották meg.
Pető Edit, a B.-A.-Z. Megyei Kormány-
hivatal Járványügyi és Állatvédelmi
Osztályának vezetője a Szerencsi Vá-
rosi Televíziónak elmondta, a veszett-
ség az egyik legveszélyesebb zoonó-
zis, azaz állatról, emberre terjedő be-
tegség. A hatóság ezért felhívja a fi-
gyelmet az ebek oltásának fontossá-
gára, és a vadakkal szemben való kö-
rültekintő viselkedésre.

A Szerencsi Hírek úgy tudja, a vírus-
fertőzést illetően egyedi esetről lehet
szó, mivel a tavaszi és őszi időszakban
a városban és környékén repülőgépes
kiszórással megtörtént a rókák immu-
nizálása. Információink szerint a terü-
leten működő vadásztársaság sem ta-
lálkozott az elmúlt időszakban veszett
állattal Szerencsen és környékén.

veszett róKát
találtaK ondon

ebzárlat szerencsen

KezdődiK a Kötelező eboltás
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Hozzávalók 4 db 5/4-es üveghez: 2 kg ki-
magozott meggy, 18 dkg cukor, 6 dl víz.

Elkészítés: a meggyet megmossuk és kima-
gozzuk. A gyümölcs felét húsdarálón ledaráljuk
és cukor nélkül sűrűre főzzük. A cukorból és a
vízből ugyancsak sűrű szirupot főzünk, ügyelve,
hogy ne karamellizálódjon. A kész sziruphoz
hozzáöntjük az előfőzött és az egészben hagyott
meggyeket. Ez után tovább főzzük, amíg sűrű
nem lesz. A kész dzsemet forrón, előmelegített,
széles szájú üvegekbe töltjük és azonnal légmen-
tesen lezárjuk. A lezárt üvegeket tiszta ruhával
letakarjuk, és hagyjuk kihűlni.

A receptet Naszrainé Sárossi Eszter
oszotta meg a Szerencsi Hírek olvasóival.

VÁRJUK RECEPTJEIKET! 
Várjuk mindazok jelentkezését, akik lapunkban szívesen közzé tennék egy-

egy kedvenc ételük elkészítésének módját. A fotóval illusztrált recepteket,
postai úton, vagy elektronikus levélben is fogadjuk! Postacímünk: Szerencsi
Hírek szerkesztősége, 3900 Szerencs, Kossuth tér 1.; e-mail: szerencsi -
hirek@szerencs.hu; telefon: 47/561-180; ügyeleti telefonszámunk: +36-
20/340-6089.

A tavasz a tisztítókúrák, a té-
len felhalmozódott salakanya-
gok eltávolításának, a szerve-
zet megújulásának időszaka.

Tél végére szervezetünk vita-
min- és ásványi-anyag raktárai kiü-

rülnek, ezért a fertőzésekre is fogékonyabbá vá-
lunk. Emiatt nem véletlen, hogy elődeink évszá-
zadokon át nagy hangsúlyt fektettek a tavaszi
böjtre, melynek pozitív élettani hatásait jól is-
merték, és jól tudták, hogy nemcsak a testi, ha-
nem a lelki megtisztulásban is segítségükre van.
Napjainkban sincs ez másként, sőt a fizikai és
mentális mérgek szaporodásával egyre fonto-
sabb. A tisztítás a bélrendszerrel kezdődik, a
májjal folytatódik, majd jöhet a vese. Mivel leg-
fontosabb méregtelenítő szervünk a máj, fon-
tos, hogy segítsük működését. Leghatékonyabb
májregeneráló gyógynövényünk a máriatövis,
melyet tea, kapszula, vagy olaj formájában is
fogyaszthatunk. Nemcsak a májműködést tá-
mogatja, de a tavaszi vitaminpótlást is segíti az
egyre népszerűbb homoktövis. A téli nehéz éte-
lek után fontos az emésztőrendszer megtisztí-
tása is, melyben kíméletes segítség a lenmag
és az útifű maghéj. Tisztítókúrák hasznos kiegé-
szítője az almaecet, mely fogyasztószerként is
ismert. Legismertebb és legnépszerűbb méreg-
telenítő növényünk a csalán. Elsősorban vízhaj-
tó hatását tartjuk számon. A vesét fokozott vi-

zeletkiválasztásra serkenti, csökkenti a vér
húgysavszintjét, ezért hatékonyan alkalmazható
köszvény, ízületi gyulladások kezelésére is. Ma-
gas ásványi anyag, vitamin és klorofill tartalma
miatt erősít, regenerál. Hasonló hatású a fűszer-
növénynek is kiváló medvehagyma, nem vélet-
lenül fogyasztják előszeretettel a téli álomból
ébredő medvék. Nemcsak gyógyteaként ha-
nem tavaszi saláta formájában is fogyasztható
kedves tavaszi növényünk a gyermekláncfű. Ál-
talános anyagcsere fokozó, epe- és vesetisztító,
vízhajtó. Jóízű, izzasztó hatásánál fogva bizton-

ságos, enyhe méregtelenítő a bodzavirág teája,
mely meghűléses betegségeknél is segítsé-
günkre lehet. Ha tehetjük, ebben az időszakban
fokozzuk fizikai aktivitásunkat, szaunázzunk
rendszeresen, ezzel is segítve a méreganyagok
kivezetését. Mértékletes életmóddal, jól meg-
választott gyógyteákkal eredményesen segít-
hetjük szervezetünk megtisztulását, hiszen régi
tapasztalat, hogy „fűben, fában az orvosság!”

Vitelki László, Szerencsi Gyógynövénybolt

Legutóbbi játékunk he-
lyes megfejtése: citrom-

fű. A helyes választ beküldők közül Puskás
Józsefné, Szerencs, Példánykert köz, 3-
1/2. szám alatti olvasónk a Szerencs, Rákóczi
út 104. szám alatt található Szerencsi Gyógy-
növénybolt ajándékcsomagját nyerte. A nye-
remény átvehető a Szerencsi Hírek szerkesz-
tőségében. Új kérdésünk: Melyik a leghatéko-
nyabb májregeneráló gyógynövényünk? Meg-
fejtéseiket legkésőbb 2016. február 19-éig,
postai borítékban, vagy levelezőlapon juttas-
sák el szerkesztőségünk címére (3900 Sze-
rencs, Kossuth tér 1.), vagy a Népház bejára-
tánál elhelyezett postaládánkba. A borítékra
kérjük írják rá: Egészségünkért.

játéK

egészségünKért

játéK
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MeggydzseM
Házasságot kötöttek: Tóth János – Földvári Tünde, Béki

Ferenc – Szikora Judit, Dezső János – Benszki Tímea, Rácz
Levente – Lévay Mónika, Eperjesi István – Szikora Szabina.

Születtek: Schuller Mirkó, Tarcali-Szabó Levente, Bucsák
Benett Gábor, Mészáros Nikolasz János, Bátori Bianka.

Elhunytak: Szendrei Gyula (81 év), Poncsák Andrásné,
született Kovács Piroska (68 év), Forgács Dezsőné, született
Ligárt Irén (79 év), Morvai István Tiborné, született Madarász
Mária Erzsébet (76 év), Karasz Gyula (62 év), Skarupa And-
rásné született Soltész Etel (72 év), Bém Jánosné született
Pacsuta Anna (92 év), dr. Tóth Imréné született Nagy Margit
(90 év), Pásztor Lászlóné született Lang Mária (82 év), Szo-
boszlai Zsigmondné született Kakas Julianna (76 év), Bém
Bertalanné született Csatlós Ilona (90 év), Bodnár Károlyné
született Takács Erzsébet (85 év), Éble Ilona (79 év), Takács
Tamás (87 év), Nagy Károlyné született Képes Irma (90 év),
Albert Ildikó (36 év), Labbancz István (91 év), Pál Istvánné
született Nagy Erzsébet Mária (77 év), Rimán Istvánné szü-
letett Kisvárdai Erzsébet (87 év), Sánta Gyula (42 év), Urbán
Istvánné született Rostás Irén (88 év), Szalóczi László (86 év),
Szoboszlai Zsigmond (79 év), Kozma Béla (65 év).

anyaKönyvi 
híreK

2015. deceMber 9. – 2016. január 28.

tavaszi Méregtelenítés 
gyógynövényeKKel

receptKlub
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Megjelentek Borsod-Abaúj-Zemplén me-
gyében is az állami tulajdonú földek árverési
hirdetményei, amelyet a Nemzeti Földalapke-
zelő Szervezet (NFA) 2016. január 29-én tett
közzé honlapján. Az NFA weboldalán
(www.nfa.hu) megtekinthetők a 3 hektár fe-
letti állami tulajdonban lévő földrészletek ér-
tékesítésével kapcsolatos, konkrét helyrajzi
számokat tartalmazó árverési hirdetmények.

Az árverési hirdetmények az alábbi helye-
ken kerülnek kifüggesztésre, illetve közzété-
telre: 3525 Miskolc, Városház tér 1.; 3530 Mis-
kolc, Csizmadia köz 1.; Kormányablak; Árve-
rési helyszínek: 3526 Miskolc, Blaskovics u.
24.; 3525 Miskolc, Dóczy u. 6.

Az árverések a fentiekben felsorolt helyszí-
neken 2016. március 1-től kezdődnek és 2016.
március 31-ig tartanak. A regisztrációra min-
den napon, az árverések megkezdése előtt 
7 óra 30 perctől 9 óráig kerül sor. Az árverési
hirdetmények a www.nfa.hu internetes olda-
lon is elérhetők.

az állaMi 
földeK 

árverése
A Szerencsi Művelődési Központ könyvtárá-

nak kínálatából ajánljuk Szendi Gábortól, az Ér-
telmes szenvedés: a boldogság című kötetet.

Képzeljük el, hogy jóllakottan, napbarnítottan
és egészségesen üldögélünk úszómedencénk
partján, a vízben boldog gyermekeink lubickol-
nak, mellettünk fekszik csodaszép felesé -
günk/jóképű férjünk, a garázsban állnak a drága
autók, a kertész a háttérben éppen gereblyézi
a füvet… Vajon ha e pillanatban megkérdezné
tőlünk valaki, boldogok vagyunk-e, mit felel-
nénk rá?

Szendi Gábor szerint a válasz nem egyértel-
mű. Új könyvében arról igyekszik meggyőzni ol-
vasót, hogy a fogyasztói társadalom által ígért
anyagi boldogság – még ha sikerül is elérnünk
– homokként folyik ki az ujjaink közül. A valódi
boldogság ugyanis szinte mindig küzdelemmel,
verejtékkel, nyugtalansággal jár: az érzést a re-
mény és a kétség közti hányódás, a kudarcok
és a sikerek, a meg nem értettség és az elis-
mertség, a kitaszítottság és az elfogadottság
váltakozása jellemzi.

A boldogság valójában ott él mindannyiunk-
ban – csak fel kell ismernünk, és meg kell ta-
nulnunk élni vele. Szendi visszatér a boldogság
ősi gyökereihez, és az agykutatás, a genetika és
az antropológia eredményeire támaszkodva bi-

zonyítja, hogy az igazi boldogság a saját külde-
tésünk felismerését, a sorsunkban rejlő lehető-
ségek kibontásáért vállalt felelősséget, és a
minket éltető közösséghez való hazatalálást je-
lenti. Soha nem késő tehát visszanyúlni a ben-
nünk élő lehetőségekhez, hiszen agyunkba égve
ott él a boldogság ősi, eredeti képe.

Lehet, hogy Ön is boldog, csak nem tud róla?

szerencsi polgármesteri hivatal
Szerencs, Rákóczi út 89., Tel.: (47) 565-200,

Fax: (47) 565-210, E-mail: hivatal@szerencs.hu. A
hivatal ügyfélfogadási ideje: hétfő: 8–12 óráig;
szerda: 8–12 és 13–16 óráig; péntek: 8–12 óráig.

Fogadóórák: Koncz Ferenc polgármester:
időpont-egyeztetéssel. Dr. Egeli Zsolt alpol-
gármester: minden hónap harmadik hétfőjén
14 órától, legközelebb március 21-én. Nyiri Ti-
bor alpolgármester: minden hónap harmadik
csütörtökén 14 órától, legközelebb március 17-
én. Dr. Barva Attila jegyző: minden páros hét
szerdáján 8-12 óráig, legközelebb március 2-án.
A fogadóórák telefonos 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 járási gyámhivatal

Szerencs, Rákóczi út 63. Tel.: (47) 777-561, (47)
777-562, (70) 436-1999. Ügyfélfogadási idő: hét-

fő: 8–12 óráig és 13–16 óráig; szerda: 8–12 óráig;
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, péntek 8–12 óra.
Miskolc, Kazinczy út 19. Hétfő 8–18 óra, kedd és
csütörtök 8–12 óra, szerda: 14–18 óra, péntek
8–11 óra.

ügyeletes gyógyszertárak
Február 22–28.: Centrum Gyógyszertár. Feb-

ruár 29. – március 6.: Oroszlán Gyógyszertár.
Március 7–13.: Alba Gyógyszertár. Március 14–
20.: Tesco Gyógyszertár. 22 óra után a gyógy-
szertárak telefonos egyeztetést követően, az
ügyeletes orvos kérésére, rendkívüli esetben biz-
tosítják a gyógyszer kiadását.

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, Szo.: 7.30–
11.30 óra. Oroszlán: Szerencs, Bekecsi út 8. Tel.:
(47) 361-433. Nyitva tartás: H–P: 8–19 óra. Sze-

rencs: Tesco Áruház. Tel.: (47) 560-302. Nyitva
tartás: H–Szo.: 8–20 óra, V: 8–19 óra.

Központi orvosi ügyelet
Szerencs, Rákóczi út 51. Tel.: (47) 364-300.

Diszpécserszolgálat: (47) 362-255. Hétköznap
délután 15 órától másnap reggel 7 óráig. Hétvé-
gén, szabadnapokon, munkaszüneti és ünnep-
napokon reggel 7 órától az első munkanap reg-
gel 7 óráig.

KözérdeKŰ inforMációK

a szerencsi hírek 
következő száma

2016. március 18-án 
jelenik meg.

ügyeleti 
telefonszámunk:

20/340-6089
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INGATLANINGATLAN
Eladó Szerencsen a Bethlen G. utcában
508 m2 telken 70 m2 alapterületű, gáz-
fűtéses, komfortos lakóház, melléképü-
lettel. Beköltözhető, de felújításra szo-
rul. Irányár: 2 M Ft. Érd.: 70/527-2029.
(4-5-6-7)
Szerencs, Kossuth úton kétszobás, fel-
újított társasházi lakás eladó. Érd.:
20/966-9748. (4-5-6-7)
Szerencs központjában, mégis csendes
és nyugodt környezetben egy modern,
140 m2-es hasznos alapterületű, medi-
terrán típusú ház, valamint ugyanitt
600 m2-es külön bejáratú építési telek
eladó. Érd.: 20/348-9548. (4-5-6-7-8)
Eladó egy 51 m2-es, 2 szobás földszinti
felújított panellakás. Műanyag ajtó +
ablakok, gázfűtés, klíma, belülről leszi-
getelt szobák. Érd.: 20/542-0861. (4-5-
6-7-8)
Szerencs központi részén, tégla építé-
sű társasházban, 1 emeleti 2+fél szobás
felújított lakás eladó. Érd.: 70/341-8474.
(4-5)
Szerencsen a Kazinczy u. 10. szám
alatt összkomfortos 1 szoba, konyha,
fürdőszobás, kertes ház kiadó. Érd.:
31/318-1813. (4-5)
Lakás eladó Szerencs központjában 46
m2, CSOK igénybe vehető. Érd.: 47/363-
097. (4-5)

VEGYESVEGYES
Szőnyeg (összekötő), 1,65×0,55 m mére-
tű, eladó. Erdélyből hozott gyapjú szőttes,
nyers színű középbarna mintázattal. Kifo-
gástalan állapotban, frissen tisztítva. Fali-
szőnyegként is használható. Irányár : 7
000 Ft. Érd.: 47/200-025. (4-5)
Szőnyeg ( közép), 2,70×1,90 m méretű
eladó. Erdélyből hozott gyapjú szőttes,
nyers színű középbarna csíkokkal. Kifo-
gástalan állapotban, frissen tisztítva. Irá-
nyár: 19 000 Ft. Érd.: 47/200-025. (4-5)
Cserge gyapjú ágytakaró eladó. Erdélyből
hozott nyers színű, rojtos 2×1,55 m mére-
tű. Kifogástalan állapotban, frissen tisztít-
va. Irányár: 19 000 Ft. Érd.: 47/200-025. (4-
5)
Építési telek Szerencs-Ond főutcáján, pa-
norámás környezetben, reális áron eladó.
Érd.: 20/463-2984, 47/360-030. (4)
Érettségizett, okleveles csecsemő- gyer-
mekápolónő gyermek felügyeletet vállal,
újszülött kortól. Érd.: 70/32-17838. (4)

LakosságiLakossági

apróhirdetés

HIRDETÉS SZERENCSI hírekhírek 15

EMLÉKEZÉS
Mély fájdalommal tudatjuk, hogy

Ubrankovics Józsefné 

2016. február 3-án elhunyt.
Szerető családja búcsúzik tőle.
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A megyei első osztályú sakkbajnokság ötö-
dik fordulóját rendezték meg 2016. február
21-én Szerencsen. A Rákóczi-vár lovagtermé-
ben tartott találkozó eredményeként a sze-
rencsi csapat az eddig elért 23 pontjával a 7.
helyen várja a március 6-ai folytatást. Továb-
bi hír, hogy a megyei diákolimpia V. korcso-
portjának döntőjét Varga Sebő, a Szerencs
VSE játékosa nyerte, így bejutott az országos
döntőbe.
A Szerencs VSE sakkcsapata: Tóth Levente,
Medvegyné Balogh Emese, Gurály László, Ba-
logh László, ifj. Balogh Imre, Balogh Imre, Ja-
kab János, Zakar Adrián, dr. Belinszky Sándor,
Cseppely János, Samók Csaba, Gál László, Sa-
mók Balázs, Deák Tamás, Döme Aladár, Varga
Sebő, Tóth Zoltán, Mokri Martin, Sárai Gergő.

Esélyesként lépett pályára a Szolnoki Olaj KK
NB II-es gárdája február 12-én Szerencsen. Gu-
lyás László edző a mérkőzés előtti pillanatokban
úgy fogalmazott: a játék első részében talán
tartani tudjuk velük a lépést, még vezethetünk
is, de nem fogjuk végig bírni. A tréner nem té-
vedett. Ennek ellenére a még mindig tartaléko-
san kiálló szerencsiek példásan küzdöttek. A
meccs elején vezettünk, majd a vendégek soro-
zatban dobták a három pontosokat, és ziccer-
ből is többször voltak eredményesek. Az első
tíz perc végére már 17-24 volt az állás. A foly-

tatásban is jó mérkőzést láthatott a közönség,
volt amikor 25-27-re szorítottuk meg a szolno-
kiakat, ám a találkozó további részében szinte
állandósult a 13, 14 pontos különbség. A Sze-
rencs VSE ugyan egy percig sem adta fel, de lát-

hatóan nagyon elfáradtak játékosaink a mérkő-
zés végére. A vereség ellenére minden elisme-
rést megérdemelnek. Szerencs VSE – Szolnoki
Olaj KK: 62-78.

M. Z.

Magabiztos győzelmet aratott legutóbbi
hazai mérkőzésén a Szerencs VSE NB II-es
asztaliteniszcsapata. Együttesünk február
13-án a tabella utolsó helyén álló Nyírbá-
tori ASE II-t fogadta a Hunyadi tornacsar-
nokban.

A szakosztályvezető szerint a bajnokság har-
madik fordulójában lejátszott mérkőzés esélye-
se a hazai gárda volt. – Már a vendégcsapat
megérkezésekor biztosra vehető volt a győzel-
münk, mivel az előírt négy játékos helyett mind-
össze hárman álltak asztalhoz, így – a szabá-

lyoknak megfelelően – a mérkőzés 5-0 arányú
szerencsi előnnyel indult – fogalmazott Csorba
István.

A harmadik fordulóban aratott győzelem és
az idegenben elért döntetlenek után, a tabella
harmadik helyén állva, tovább folytatja tavaszi
veretlenségi sorozatát a Szerencs VSE. Végered-
mény: Szerencs VSE – Nyírbátori ASE II.: 14-4.
Egyén eredmények: Bodnár József (4 győze-
lem), Stadler Tamás (4 győzelem), Köllő András
(3 győzelem), Korály Tibor (2 győzelem). Páros
eredmények: Bodnár – Korály (győzelem), Köllő
– Stadler (vereség).

A 2015–2016-os NB II-es asztalitenisz-bajnok-
ság következő fordulójában Ózdra látogatott a
Szerencs VSE együttese. A 2016. február 20-án
lejátszott találkozón a tabella negyedik helyén
álló házigazdák ellen bravúros 9–9-es döntet-
lent ért el csapatunk. Ezzel az újabb idegenbeli
döntetlennel tovább folytatódik a szerencsiek
tavaszi veretlenségi sorozata. Csorba István ed-
ző tájékoztatása szerint a csapat játékosai va-
lamennyien kiegyensúlyozott, jó teljesítményt
nyújtottak, egységesen működtek, mivel mind-
annyian 2-2 megnyert mérkőzéssel vették ki ré-
szüket az értékes döntetlenből.

Tisztújító közgyűlést tartott 2016. február 21-
én a Szerencsi Horgász Egyesület, a Rákóczi
Zsigmond Református Általános Iskolában. 
A szervezet eddigi vezetőségi tagjai jelöltként
vettek részt a szavazáson, a jelenlévők mind-
annyiukat egyhangúlag újraválasztották.

Az új ciklusban is Honfi László elnök (fotón-
kon), Bereczk István alelnök, Sashalmi József
gazdasági vezető, Béres Bálint felügyelőbizott-
sági elnök, Riczu Tibor és Ördög Zsolt felügye-
lőbizottsági tagok, Ördög Ferenc fegyelmi bi-
zottsági elnök, valamint Nagy Lajos és Tóth Sán-
dor fegyelmi bizottsági tagok vesznek részt az
egyesület irányításában. Koncz Ferenc polgár-
mester arról tájékoztatta a résztvevőket, hogy

a szükséges engedélyek megérkezése után az
önkormányzat 2016-ban folytathatja az egykori
cukorgyári hűtőtavak horgászati célú hasznosí-
tására irányuló kivitelezést. R. P.

Az NB II keleti csoportjában, a tabella
harmadik helyén álló Szolnoki Olaj KK
együttesét fogadta február 12-én a
Szerencs VSE férfi kosárlabdacsapata.
Együttesünk a bajnokság 16. forduló-
jában, hatalmas küzdelemben maradt
alul a lényegesen nagyobb játékerőt
képviselő vendégekkel szemben. 

továbbra is veretlen a szerencs vse

példás KüzdeleM egy jobb csapat ellen

saKK tisztÚjítás 
a horgászegyesületben
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Szerencs VSE keretében immár tizenhetedik
éve működik sikeresen a birkózó utánpótlás-ne-
velés, amelyről Illésy László szakosztályvezető
beszélt lapunknak. – Működésünknek 16. évét
kezdtük 2015-ben és elmondhatom, hogy a ko-
rábbi esztendőkhöz képest az egyik a legküz-
delmesebb időszakot tudjuk magunk mögött.
Miközben a központi támogatásnak köszönhe-
tően anyagi feltételeink folyamatosan javulnak,
lassan elérkezünk oda, hogy nem lesz kit támo-
gatni. Tavaly januárban 13 fővel kezdtük meg az
edzéseket, majd néhány érdeklődő középisko-
lással és óvodással tavasz végére esetenként 
25 főre javult a létszámunk. Átlagosan 13 fő lá-
togatta egész esztendőben az edzéseinket. Küz-
dő sportról beszélünk, így nem könnyű a külön-
böző korosztályú és súlycsoportú gyerekeket
összepárosítani úgy, hogy eredményes munkát
tudjanak végezni – mondja a vezetőedző, aki a
gondok ellenére büszke arra, hogy aktív sporto-
lóik tavaly 23 versenyre, több országos megmé-
rettetésre jutottak el. A fiatalok szerepeltek
Orosházán, Dorogon, Esztergomban, Tiszakécs-
kén és Kaposváron is. Molnár Olivér, Nagy Kris-
tóf, Pál Mihály, Suhaj Trisztán a megyei és regio-
nális versenyeken több alkalommal szerzett
aranyérmet, de sikerült az országos rangsor ver-
senyeken is dobogóra állniuk. Olivér és Kristóf a
súlycsoport-váltás ellenére öt országos ötödik
helyezést tudott elhozni. Illésy László ugyancsak
büszkén említi, hogy a fiatal birkózók sikereinek
köszönhetően hazánk 120 minősített szakosz-
tálya közül  2015-ben a 80. helyet érte el a Sze-
rencs VSE. Ez az eredmény határozza meg – töb-
bek között – a központi támogatás mértékét is.

Ugyancsak a szakosztály sikerét bizonyítja,
hogy tavaly a DVTK-val közösen Szerencsen
rendezték meg a Görcsös József Emlékversenyt,
ahová a szomszéd megyék mellett a kárpátaljai
Beregszászról is érkeztek versenyzők.

A nyári felkészülésekhez nagy segítséget nyúj-
tanak az edzőtáborok. Birkózóink részt vettek a
miskolciak által szervezett Répáshutai, valamint
a Sátoraljaújhelyen megrendezett táborban is, e
mellett ötödik alkalommal erő és állóképesség-
fejlesztő tábort tartottak a mezőzombori Bortón.

A szakosztályvezetőtől megtudtuk, hogy a
versenyek, táborok és a felszerelések anyagi
hátterét az Szerencs VSE és a Magyar Birkózó
Szövetség biztosítja. Sportágfejlesztési támoga-
tás címen 2015-ben 1,8 millió forintot kaptak az
országos szervezettől, a helyi egyesület közel
350 ezer forinttal járult hozzá a működésükhöz.

Ugyancsak sikerként
könyvelhető el, hogy
hosszú évek után a
központi támogatás-
ból sikerült egy főt
edzőképzésre is beis-
kolázni. 

Illésy László szerint
az elkövetkezendő
időszakban a legna-
gyobb kihívást a ver-
senyzői létszám növe-
lése jelenti. – Nehéz
magyarázatot adni ar-
ra, hogy 2-3 éve alkal-
manként három tur-
nusban 50 főt megha-
ladó volt az edzéslátogatottság, napjainkban pe-
dig edzések maradnak el a gyerekhiány miatt.
Tudni kell, hogy a szövetség a létszám és verseny
eredményesség alapján adja a támogatást. Már
most látjuk, hogy 2016-ban az előző évi eredmé-
nyek és létszám miatt kevesebb pénzzel gazdál-
kodhatunk – mondja a szakosztályvezető. 

Miért érdemes a fiataloknak ezt a sportot vá-
lasztaniuk? A vezetőedző erre a kérdésre rend-
kívül egyszerű választ ad: egy gyermek már 
4-5 éves korában biztosan szeret az édesapjával
birkózni, hiszen ez a mozgásforma ösztönösen

létezik bennünk. Ha pedig feljön a szőnyegre,
nekünk ezt a természetes mozgást kell kicsit
irányítanunk, és akár egy nagyon jó sportoló is
válhat belőle. Talán azonban nem is ez a leg-
fontosabb, hanem az, hogy a birkózás a test
minden izomzatát megmozgatja, így javítja a
gyermek koordinációs- és állóképességét, fej-
leszti a küzdeni akarást, a kudarctűrő képessé-
get és egy sor olyan emberi tulajdonságot erő-
sít, amire a való életben minden embernek
szüksége lesz. Csak azt mondhatom: szeretettel
várjuk a gyermekeket! M. Z.

A Magyar Birkózó Szövetség 2011-ben a „Birkózás városa” címet adományozta Szerencsnek. A település sport iránti tisztelete,
elkötelezettsége mit sem csökkent az elmúlt időszakban, azonban a helyi sportegyesület keretében működő szakosztály
komoly létszámgondokkal küzd napjainkban. Tény, hogy a labdajátékok mellett kevesen választják Szerencsen a küzdőspor-
tokat, pedig nem árt tudni: a birkózás javítja a gyermek koordinációs- és állóképességét, fejleszti a küzdeni akarást, a ku-
darctűrő képességet és egy sor olyan emberi tulajdonságot erősít, amire a való életben minden embernek szüksége lesz.

gyere és birKózz!

A Szerencs VSE birkózó szakosztálya minden kedden és csütörtökön 18
órától tartja edzéseit a Rákóczi Zsigmond Református Általános Iskola
tornatermében.

ÚszósiKereK a Megyei döntőben
Hat aranyéremmel tértek haza a szerencsi sportolók a közelmúltban megrendezett
Úszás Diákolimpia Megyei Döntőjéről. A február 10-én Miskolcon megtartott versenyen
egyéniben és váltóban is eredményesek voltak fiataljaink, akik továbbjutottak az or-
szágos fináléba.
Úszóink szép számmal és eredményesen képviselték a szerencsi tanintézeteket a megyei döntő-
ben: 100 méteres gyorsúszásban első helyezést ért el Váczi Kira, a Rákóczi Zsigmond Református
Általános Iskolából és Szemán Balázs a Bocskai István Katolikus Gimnázium tanulója. A Bocskaisok
közül Pálinkás Petra 100 méter mellúszásban, míg Farmosi Zsombor 100 méter hátúszásban bi-
zonyult a legjobbnak. A 4×50 mé-
teres lány gyorsváltó tagjai – Far-
mosi Kata, Majoros Réka, Képes
Panna, Vasvári Adél – szintén
aranyéremmel tértek haza. A Far-
mosi Zsombor, Laczkó Balázs, Ko-
vács Kristóf, Tamás Ádám alkotta
fiú gyorsváltó is felállhatott a dobo-
gó legfelső fokára.
Az Országos Bajnokság 2016. már-
cius19–20. között lesz Miskolcon, a
Kemény Dénes Városi Sportuszo-
dában.
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VÍZSZINTES: 1. A megfejtés első része. 11.
Lajstromoz. 12. Konyhai eszköz. 14. …méter: kü-
lönlegesen pontos óra. 16. Vízözön. 17. Az USA
Georgia állam fővárosában lakik. 20. Irén egyik
beceneve. 21. Súlymérték: 1/32 font. 22. Értesíte-
nek, közölnek. 24. Magyar Közlöny rövidítve! 26.
Kikel, ha elvetjük. 27. … Baba: keleti mesehős. 30.
A csont orvosi neve. 31. Település a Dunántúlon.
35. Félig adonyi! 36. Helyrajzi szám, rövidítve! 37.
„A” mellény! 39. Névelő. 41. Árasztat. 42. Kicsi,
sekély, időszakos állóvíz. 45. Névelővel; … - bukó:
műanyag ablaktípus! 46. A megfejtés második,
befejező sora.

FÜGGŐLEGES: 1. Használható. 2. Könnyeiket
hullatták. 3. Április 10.-én van a névnapja. 4. Mű-
ködő vulkán Szicíliában. 5. Ráereszt. 6. Közelre
mutatószó. 7. Kettős betű. 8. Fában járatokat rá-
gó, kártékony bogár. 9. Római 2-es. 10. Pásztorok
terelő eszköze. 13. A göngyöleg súlya. 15. Sereg.
18. Zuhany. 20. A felsőtesten viselt, galléros fe-
hérnemű. 23. Közösség egyede. 25. Épületszárny.
27. …heimer-kór: gyógyíthatatlan betegség. 28.
Ilona becézve. 29. Ebédel azonos hangzású betűi!
30. Arra a helyre, annál lejjebb (két szó)! 32. Víz-
mosta, száraz völgy, horhos. 33. Sóder páratlan
számú betűi! 34. Réznek és ónnak az ötvözete.
35. Tevékeny. 38. Benyit szélei nélkül! 40. Jobbra
tinó! 43. A króm vegyjele. 44. Aranykorona rövi-
dítése! 45. …/DC: ausztrál együttes.

A 2016. február 12-i rejtvényünk helyes megfejtése: Simai Ifjúsági Tábor és Vendégház.
A helyes megfejtést beküldők közül Varga Lajosné, 3900 Szerencs, Rákóczi út 111. szám
alatti olvasónk 2 főre szóló belépőjegyet nyert a Szerencsi Fürdő és Wellnessházba. A nyere-
mény átvehető a Szerencsi Hírek szerkesztőségében. A február 26-i helyes megfejtést legké-
sőbb 2016. március 11-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.
Ne hallgasson az ígéretekre, inkább

folytassa a megkezdett utat és ne tartson az
esetleges buktatóktól, ezek nem fognak Önnek
gondot okozni. Talán feltűnik valaki az életében,
akivel régen szeretett volna találkozni. 

bika: iv. 21. – v. 20.
Ingatlanügyekben legyen óvatos eb-

ben az időszakban. Ne bánkódjon, ha
azt hiszi elhagyta a szerencséje, munkájában
most egyre sikeresebb lesz. Ne hamarkodja el a
lépéseit, legyen türelmes!

ikrek: v. 21. – vi. 21. 
Munkájában újabb kihívások várnak

Önre, de legyen óvatos és dolgozzon
legjobb tudása szerint, és mindez meghozza az
eredményt. Ha utazásra adja fejét, igyekezzen
pihenni, kikapcsolódni, most ne gondoljon a
hétköznapi problémákra.

rák: vi. 22. – vii. 22.
Új pénzügyi lehetőségek kínálkoznak

az Ön számára, amelyek hosszú időre
megoldják anyagi gondjait. Jogi ügyeikben azon-
ban most ne döntsön, várjon néhány hetet. Ma-
gánéletében is kedvező időszak következik, ta-
lán kedvesével költözik új, közös otthonba.

oroszlán: vii. 23. – viii. 23.
Mozgalmassá válhat társasági élete, és

már csak Önön múlik, hogy miképpen használja
ki az ebben rejlő lehetőségeket. Ne térjen ki a kí-
nos találkozások elől! Tisztázza a félreértéseket,
és így megszabadul a bizonytalanságoktól.

szűz: viii. 24. – iX. 23. 
Ön most csakis a munkájában, annak

eredményességében reménykedhet.
Hagyja végre hátra a pesszimizmust, s hamaro-
san újra magára talál, visszatér az életkedve, és
aktivitása jó hatással lesz környezetére is.

Mérleg: iX. 24. – X. 23. 
Ön tudja, hogy a jó munka elnyeri mél-

tó jutalmát, de ne keseredjen el, ha most
úgy tűnik, nem más aratja le a babérokat. Ön
ebből is képes tanulni, és hamarosan egy új le-
hetőség változtatja meg az életét. Magánélet-
ben most szüksége van a gyengédségre.

skorpió: X. 23. – Xi. 22.
Egy pillanatra felcsillant Ön előtt a

szerencse csillaga, de ne vegye kész-
pénznek az ígéreteket. A szerencse inkább
most az otthoni és családi ügyeit segíti, esetleg
megajándékozza egy szép szerelemmel, de le-
gyen óvatos, tudja a rózsaszín szemüveg.

nyilas: Xi. 23. – Xii. 21.
Az elkövetkező napok néhány baráti

összejövetelt tartogatnak Önnek, talán egy uta-
zás is számításba jöhet. Magánéleti gondjai
még nem nem rendeződtek teljes mértékben,
de próbáljon mihamarabb túllépni azokon.

bak: Xii. 22. – i. 20.
Ne szegje kedvét a kezdeti kudarc,

tartson ki az álláspontja mellett, előbb-
utóbb számíthat a sikerre. A munkahelyén  meg-
becsülés várja. Ne kötelezze el magát több irány-
ba, mert nem fogja tudni beosztani az idejét.

vízöntő: i. 21. – ii.19.
Anyagi ügyeitől eltekintve szerencsés

és eredményes időszak következik az
életében, sikerre viszi elképzeléseit. Pénzügyek-
ben most legyen óvatos, takarékoskodjon, ne
hallgasson az ígéretekre, most inkább fogadja
meg a tapasztaltabbak tanácsait.

halak: ii. 20. – iii. 20.
Munkájában ne kövessen el olyan hi-

bát, amit riválisai Ön ellen fordíthatnak.
Jót tenne Önnek néhány nap pihenés. Fordítson
több időt magánéletére, szeretteire, a várva várt
boldogság már ott kopogtat az ajtaján. Most
egy-két nap magány jót tenne Önnek.

horoszKóp február 26. – március 18.
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