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A IX. Országos Csokoládé
Fesztivál programjainak lá-
togatottsága elérte a 41 ezer
fős látogatócsúcsot. A ren-
dezvény idén is pozitív ta-
pasztalatokkal zárult. (Cikk
a 8. oldalon)

MEGPÁLYÁZHATÓ
TÁMOGATÁSOK

Szerencs Város Önkormány-
zata a szeptember 1-jei tes-
tületi ülésen bírálta el a helyi
civil szervezetek pályázati
kérelmeit, szeptemberben
pedig időskorúak és diákok
pályázhatnak a város támo-
gatására. (Cikk a 6. oldalon)



Idén először rendezték meg a csokoládé fesztivál programjaként augusztus 27-én a Szerencsi
Oldtimer Kavalkádot. A közel 30 kiállított veterán jármű között olyan járműtörténeti különlegességek
voltak, mint például egy 1938-as Mercedes-Benz 170 (fotónkon), vagy egy 1954-es évjáratú Citroen

Traction is. A Szovjet autó-
ipart a volt kormányzati au-
tó, az 1974-es GAZ 13-Csaj-
ka, valamint egy 1964-es
GAZ 69 katonai terepjáró
képviselték. Emellett Sko-
dák, Fiatok, Wartburgok, Re-
nault és illusztris motorke-
rékpárok is emelték a ren-
dezvény fényét. A járművek
az ország számos pontjáról,
illetve Szlovákiából és Er-
délyből érkeztek Szerencsre.

SZERENCSI hírekhírek KRÓNIKA2

SZERENCSI HÍREK • 2016. szeptember 9. XXXI. évfolyam 14. szám • Szerkesztők: Hegymegi Rita, Méhi Borbála, Rudolf Péter • Címlapfotó: Mészáros Sándor Gergő • Szerkesztőség címe (postacím): 
3900 Szerencs, Kossuth tér 1. (Népház) • Telefon: 47/561-180, ügyeleti telefon: 20/340-6089 • E-mail: szerencsihirek@szerencs.hu • Honlap: www.szerencsihirek.hu • Hirdetésfelvétel tel.: 20/254-1471 • Kiadja:
Szerencsi Művelődési Központ és Könyvtár 3900 Szerencs, Huszárvár út 11. • Felelős kiadó: Csider Andor igazgató • Készült: a Miprodukt Kft. nyomdájában • Ingyenes kiadvány, megjelenik 
3650 példányban. A lapból értesüléseket átvenni, írásokat újraközölni kizárólag a szerkesztőség hozzájárulásával vagy a forrás megjelölésével lehet. • A lapban megjelent hirdetések tartalmáért
a szerkesztőség nem vállal felelősséget. • ISSN 1216-3066

A 8 fordulóból álló megmérettetés szerencsi helyszínére augusztus
28-án az ország minden tájáról érkeztek tűzoltók: a parancsnokságok-
ról és az önkéntes tűzoltó egyesületektől egyaránt. A Rákóczi-vár ud-
varán megtartott erőpróba során a mindennapi tűzoltói feladatokat
kellett végrehajtani korhű ruhában, azokkal az eszközökkel, amelyeket
az 1800-as években használtak a lánglovagok.

A csokoládé fesztivál keretében megrendezett versenyen az alábbi
kiemelt eredmények születtek: gyermek kategóriában Mezőcsát, if-
júságiban Székesfehérvár, a hölgyversenyzők közül a mezőcsátiak, a
seniorok közül a szerencsiek zártak az első helyen. Férfi kocsifecsken-
dő szerelés: 1. Szerencs, 2. Mád, 3. Bács-Kiskun megye. Mozdonyítható
fecskendő szerelés: 1. Szerencs, 2. Balmazújváros, 3. Lajosmizse.

A IX. Országos Csokoládé fesztivált felvezető
sportnap keretében többek között a Hegy alja
Ízek Főzőversenyét is megrendezték augusztus
25-én. A megmérettetésen a Szerencsi Tanke-
rülethez tartozó iskolák, valamint az encsi, to-
kaji és szikszói intézmények vettek részt, de
képviseltették magukat önkormányzatok is. 
A verseny során a legkülönfélébb ételek készül-
tek, melyek között az első helyezést a taktahar-
kányi csapat töltött káposztája nyerte el, meg-
előzve Bekecs és Prügy főztjét. Az elkészült éte-
leket a sportnapon résztvevő intézmények di-
ákjai fogyasztották el.

Ízek
versenye

Harmadszor rendezték meg az Országos Hagyományőrző
Tűzoltóversenyt városunkban. Három kategóriában Sze-
rencs város tűzoltói végeztek az élen.

A Rákóczi-vár udvarán az Országos Mentőszol-
gálat, a megyei rendőrkapitányság és a megyei
katasztrófavédelem közös munkájába nyerhettek
bepillantást a megjelentek. A szimulációs bemu-
tató célja az volt, hogy szemléltesse: a fent emlí-
tett szervek összehangoltan dolgoznak együtt, az
emberi élet védelme érdekében tett erőfeszítéseik
nélkülözhetetlenek a mindennapokban.

hagyOmányőrző tűzOltók

A Magyar Légimentő Nonprofit Kft. jó-
voltából látványos légimentő-bemuta-
tót tekinthettek meg az érdeklődők au-
gusztus 25-én a szerencsi Csokoládé
Fesztivál keretében.

ÖsszehangOlt mentőbemutató

Oldtimerek kavalkádja
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A Turisztikai Központban megtartott fórum fókuszában az önkormány-
zati rendszer működésének az aktualitása állt, amiről Pogácsás Tibor, a
Belügyminisztérium önkormányzati államtitkára (fotónkon jobbra) tartott
előadást. Mint elhangzott, az európai uniós forrásokból gazdasági fej-
lesztésekre kell a legtöbbet fordítani kormányzati és önkormányzati szin-
ten egyaránt, lehetőséget kell teremteni mindenhol a gazdasági növeke-
désre, hogy ezáltal nőjön a települések lakosságmegtartó képessége. 
A polgármesterek legfőbb feladata a közösség erősítése – emelte ki az
államtitkár.

A rendezvény gesztora, Szita Károly, Kaposvár Megyei Jogú Város pol-
gármestere, a Megyei Jogú Városok Szövetségének elnöke (fotónkon bal-
ra) beszédében kiemelte, hogy Szerencs városára méltán lehetnek büsz-
kék az itt élők, akik tudják, hogy mindenért kőkeményen meg kell dol-
gozni. Az elnök úgy fogalmazott, hogy igazi példaként lehet Szerencsre
tekinteni, a polgármester keze munkája látszik a településen.

A találkozón hirdették ki a korábbi, országos internetes szavazás ered-
ményét is. Az „Év polgármestere” Szerencs városvezetője, Koncz Ferenc
lett. Az „Év alpolgármestere” díjat Bíró Gyula (Budaörs), az „Év jegyzője”
díjat Dr. Kovács Gábor (Zalaegerszeg) vehette át.

A szerencsi csokoládégyártás múltjáról és jelenéről Dr. Takács István,
a Bonbon Kft. ügyvezetője tartott előadást a megjelenteknek.

A hulladékgazdálkodási közszolgáltatási rendszer országos átalakításával
kapcsolatos feladatok, valamint a földforgalmi törvény volt a témája a Jegy-
zők Országos Szövetsége konferenciájának, melyet augusztus 25-26-án
rendeztek meg Szerencsen. A Rákóczi-várban megtartott fórumot Dr. Tóth
János, a Jegyzők Országos Szövetségének elnöke nyitotta meg. A megje-
lenteket Szerencs képviseletében Dr. Ináncsi Tünde, a Szerencsi Járási Hivatal

vezetője, Koncz Ferenc polgármester és Dr. Barva Attila jegyző köszöntötte.
A Nemzeti Hulladékgazdálkodási Koordináló és Vagyonkezelő Zrt. részéről
Dr. Kuti Dániel jogtanácsos és Schubert Viktor, közszolgáltatási koordinációs
igazgató, a Földművelésügyi Minisztérium képviseletében pedig Dr. Szinay
Attila, jogi és igazgatási ügyekért felelős helyettes államtitkár és Tóth Balázs,
a szaktárca ingatlan-nyilvántartási osztályának vezetője tartott előadást.

A XXII. Városi Polgármesterek Randevúját augusztus 25-én,
Szerencsen rendezte meg a Szféra Európa Kft. A korábbi
hagyományokat követve az idei eseményen is kiosztották
az „Év polgármestere”, az „Év alpolgármestere” és az „Év
jegyzője” díjakat.

A díjat országos internetes szavazás alapján évről évre azok a városvezetők kapják meg, akik
az állampolgárok voksai szerint leginkább kiérdemelték a lakosság megbecsülését. Mint elhang-
zott, Szerencs városvezetője 26 éve szolgálja becsületes, önzetlen munkával a szerencsi közösség
érdekeit, 2010 óta polgármesterként is. Egy rendkívül nehéz gazdasági helyzetben lévő település
polgárainak a kisváros fejleszthetőségébe, élhetőségébe vetett hitét adta vissza. A városfejlesz-
tésben elért sikereit jól példázza, hogy a 2014-es önkormányzati választásokon újabb öt évre
úgy kapott bizalmat, hogy a képviselő-testület valamennyi tagja a támogatottjai közül került ki.

A díjátadó után lapunknak nyilatkozva Koncz Ferenc kiemelte, hogy véleménye szerint ez az
elismerés a városé, mely az elmúlt évek nehézségeinek megoldását ismeri el. – Nagyon nehéz
helyzetből sikerült talpra állnunk és még nem jártuk végig az utat. Remélem, hogy az a segítség,
amely az elmúlt időszakban érkezett kormányzati szintről, a jövőben is igénybe vehető lesz és
akkor a várost arra a fejlődési pályára tudjuk állítani, amely megilleti. Ebben mindenki segítségére,
munkájára számítok a jövőben is – hangsúlyozta a polgármester, hozzátéve, hogy erőfeszítései -
ket egyértelműen a munkahelyteremtésre fogják fordítani, reméli, hogy a jövőben pozitív lehe-
tőségeket tudnak megragadni Szerencs fejlődése érdekében.

kOnCz FerenC
az év pOlgármestere

várOsvezetők találkOzójának
adOtt OtthOnt szerenCs

Szerencs városvezetőjét, Koncz Ferencet választották a 2016-os év polgár-
mesterének. Az elismerést augusztus 25-én, a Szerencsen megrendezett
XXII. Városi Polgármesterek Randevúja keretében adták át.

várOsunkban tanáCskOztak a jegyzők
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– A közeljövőben milyen
fejlesztési lehetőségek állnak
rendelkezésre Szerencsen és

környékén? 
– Nemrég nyíltak meg azok a Gaz-

daságfejlesztési és Innovációs Operatív Program
(GINOP) források, amelyekre az élelmiszeripar
illetve az édességgyártás szegmensei is pályáz-
hatnak. Szerencs városa és a helyi vállalkozások
is jó eséllyel pályázhatnak erre, hiszen ez egy
gazdaságilag nehéz helyzetű térség. Továbbá
van szabad munkaerő, míg az ország nagyobb
része már a munkaerőhiánnyal küzd. Ráadásul
itt az édességgyártásnak, a csokoládégyártás-
nak olyan hagyományai vannak, amelyet vétek
lenne nem kihasználni. Egy jó pályázattal ered-
ményesen lehet fejleszteni ebben a régióban. 

– Milyen kilátások vannak az édesipar
újbóli fellendítésére?

– Az Európai Unió vétke, hogy nemcsak be-
záratta a cukorgyárakat, hanem le is kellett
bontani azokat. Egy új cukorgyár építése ma
200-300 milliárd forintba kerülne. Amikor a kor-
mányzatnak majd döntenie kell, hogy hol ajánl-
jon cukorgyár létesítésére alkalmas területet,
akkor Szerencs nagyon jó eséllyel pályázhat. Itt
még meg lehet találni azokat a szakembereket,
akik dolgoztak régi a gyárban, itt vannak a ter-
melők is, akik ismerik a cukorrépa termesztést
és megvannak azok a gépeik, amelyek a tech-
nológiához szükségesek. 

– Van arra esély, hogy a Szerencsi Bon-
bon Kft. kormányzati támogatással bővül-
jön? 

– Igen, kormányzati támogatással is, de akár
a GINOP forrásból való pályázattal is. Minden
egyes nappal egyre ismertebbek, egyre népsze-
rűbbek lesznek. A Bonbon Kft. egyik előnye az,
hogy a régi hagyományokra épülve fejlődik és
sorra hozza vissza azokat a termékeket, ame-
lyeket már gyerekkorunk óta megszoktunk.
Megalakulásuk óta folyamatos fejlődés látható
a munkájukban és a termékeikben. A „szerencsi
csokoládé” már márkanév. 

– A szerencsi csokoládé bekerült a Ma-
gyar Értéktárba, mikorra várható, hogy
hungarikum lesz?

– Már 2014 óta a Magyar Értéktár része, ez
az előszobája a hungarikumoknak. Minden
egyes nappal, ahogy a szerencsi csokoládé a pi-
acon jelen van, és ahogy megtalálja a maga ve-
vőkörét, egyre nagyobb esélye van arra, hogy
a közeljövőben hungarikummá válhasson. 

– A szeptemberben érkező fiatal gazda
pályázat miben segítheti az ifjú agronómu-
sokat? 

– E térség fiataljainak jövőképet és megmara-
dást tud biztosítani ez a pályázat. Olyan életpályát
alakíthatnak ki, amire mindenki vágyik. Remélem,
hogy a jogcímek átadásakor sok szerencsi és kör-
nyékbeli fiatalt tudunk majd köszönteni. Az azt
jelentené hogy itt képzelik el a jövőt, a megélhe-
tésüket. Szerencs városának és a térségnek ezek
a fiatalok biztosítják a felemelkedését. Változatlan
feltételekkel, továbbra is 12 millió Ft az az összeg,
amit egy fiatal gazda elnyerhet a kiírás keretében. 

– A közelmúltban Szerencset és környé-
két intenzív jégzivatar verte el, amely ko-
moly veszteségeket okozott a környékbeli

szőlőültetvényeken. Milyen kárpótlásra
számíthatnak az érintett gazdák?

– Aki 15 napon belül jelentette, hogy őt kár
érte és kijött a biztosító – illetve a falugazdá-
szok felmérték a kárt, valamint bejelentették az
esetet a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hi-
vatalhoz –, az megtette az első lépést. Ősszel,
szüret idején lesz még egy felmérés, hogy mi
az, ami végleges kárként elkönyvelhető, aztán
fizetjük ki a kárpótlási összeget. Jelenleg min-
den idők legnagyobb kárenyhítési alapja, 
24 milliárd Ft van elkülönítve ilyen célokra. Nyu-
godt szívvel mondhatom, hogy a Magyar Kor-
mányzat megtéríti minden gazda kárát, ha sza-
bályosan eljárt és bejelentette az ügyet.

M. B.

Nagy István, a Földművelésügyi Minisztérium parlamenti államtitkára (fotónkon) nyitotta meg a IX. Országos Csokoládé
Fesztivált. Lapunk többek között a helyi édesipar lehetőségeiről, a térséget érintő beruházásokról, fejlesztési pá-

lyázatokról kérdezte a kormányzat képviselőjét.

„pályázatOkkal eredményesen
lehet Fejleszteni a térséget”

Szerencs Város Önkormányzata a szeptember 1-jén megtartott testületi ülésen
bemutatta az város és intézményei 2016. június 30-ai fordulónapra készített ak-
tuális gazdálkodási adatait. Az előterjesztés alapjául az elmúlt félév költségve-
tési és mérlegadatai szolgáltak. Czakóné Szikszai Orsolya, pénzügyi osztályve-
zető összefoglalójában az alábbi megállapításokat tette.

stabil gazdálkOdás
az ÖnkOrmányzatnál

A módosított költségvetési előirányzathoz ké-
pest a bevételek teljesítése 59, a kiadások tel-
jesítése 44%, ezen belül a működési bevételek
és kiadások teljesítése 51 és 47% arányban va-
lósult meg. A felhalmozott bevételek teljesítése
100%, míg a kiadásoké 14%, köszönhetően an-
nak, hogy megérkezett a közelmúltban megítélt
200 millió Ft fejlesztési támogatás a kormány-
zattól, de annak felhasználása még csak kis rész-
ben valósult meg. Az intézményi struktúra már-
ciusban az Idősek Otthonával bővült, mely gaz-
dálkodása az eltelt időszakban pozitív képet
mutat, messzebb menő következtetések a gaz-
dasági év leteltével vonhatók le. A többi intéz-
mény gazdálkodása – hasonlóan az elmúlt idő-
szakhoz – stabil, költségvetés-módosítás kizá-
rólag a pénzmaradvány felhasználása miatt volt
szükséges. Év közben több racionalizálás (átszer-
vezések) megvalósult melyek eredményei év vé-
gére fognak megmutatkozni. Ezek az eredmé-
nyek a gazdasági stabilitást erősítik. Az elmúlt
félévben az elszámolt értékcsökkenés miatt a
befektetett eszközök értéke csökkent, a gazdál-
kodás eredményeként nőtt a készlet értéke, és

jelentősen, mintegy 167 millió Ft-tal nőtt a pénz -
eszközök állománya. A követelések állománya
szintén nőtt, ami főként két, az államháztartási
gazdálkodásra jellemző tételre vezethető vissza.
Az eszközök mintegy 621 millió Ft-tal növeked-
tek június 30-ra. Ugyanilyen mértékben növeke-
dett a mérleg forrásoldala is. Ezen belül a saját
tőke 914 millió Ft-tal nőtt, a kötelezettségek 24
millió Ft-tal csökkentek, valamint 267 millió Ft-
tal csökkentek a passzív időbeli elhatárolások.
Az eltelt fél évben nem változott a részesedések
aránya és értéke (75 millió Ft). Az iparűzési adó-
erőképesség 261 millió Ft, az egy főre jutó adó-
erőképesség 27 923 Ft. 2016. június 30-án a szál-
lítói tartozás mértéke 27 millió Ft, ebből 8 millió
Ft tartozás 30 napon túli. A megállapított 25 mil-
lió Ft általános tartalék terhére 8,5 millió Ft kia-
dás került meghatározásra. 

Összességében elmondható, hogy a bevéte-
lek időarányos teljesítése nagyobb arányban va-
lósult meg az első félév során, mint a kiadások
teljesítése, mindez hozzájárult a stabil gazdálko-
dás biztosításához – olvasható a megállapítás a
gazdasági összefoglalóban.
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A város főutcáján, a Rákóczi úton végig haladó
felvonulás (fotónkon) után Nagy István a Geisen-
heim-téren nyitotta meg a rendezvényt a kor-
mányzat képviseletében. A Földművelésügyi Mi-
nisztérium parlamenti államtitkára a magyaror-
szági édesség gyártás iparág szakmai sajátossá-
gairól szólt a megjelentekhez, valamint megne-
vezte a nagyobb hazai nagyüzemi és kézműves
gyártókat. Az ágazat hazai szereplői között ki -
emelten említette a Szerencsi Bonbon Kft-t is.
Mint mondta, a kizárólag magyar tulajdonban álló

csokoládégyártó üzem 1996-ban többek között
azért jött létre, hogy tovább vigye a szerencsi
édességgyártás történelmi hagyományait. Külön
pozitívum, hogy a vállalkozás folyamatos bővítés-
re, megújulásra képes. Az államtitkár felidézte,
hogy az 1923-ban beindult szerencsi csokoládé-
gyártás világszerte ismertté tette a település ne-
vét, a város Magyarország édesiparának a felleg-
vára lett. Mint elhangzott, a szerencsi csokoládé

név fogalommá vált, szerepel a Magyar Értéktár-
ban nyilvántartott nemzeti értékek között és 2014
óta várományosa a hungarikum megjelölésnek. 

Beszéde zárásaként az államtitkár kiemelte,
hogy a minden eddiginél komolyabb programkí-
nálatot nyújtó fesztivál méltó Szerencs városához
és a szerencsi csokoládégyártáshoz, mely a tra-
díciók folytatásával ismét elviheti a magyar édes-
ipar és Szerencs jó hírét a világ minden tájára.

Első alkalommal a szerencsi csokoládé
hírnevének öregbítése volt a célja az
Országos Csokoládé Fesztivál megszer-
vezésének, és napjainkban is ez a szer-
vezők törekvése. Augusztus utolsó
hétvégéjén immár kilencedik alkalom-
mal tartották meg a programsorozatot
Szerencsen, mely mára óriási rendez-
vénnyé nőtte ki magát – fogalmazott
köszöntőjében Koncz Ferenc polgár-
mester a megnyitón, kiemelve, hogy a
szerencsi csokoládé jó minőséget kép-
visel, melyre büszkék lehetünk.

a várOs és a CsOkOládé hÍrnevét 
ÖregbÍti a Fesztivál

A Földművelésügyi Minisztérium parlamenti ál-
lamtitkára, Nagy István úgy fogalmazott beszé-
dében, hogy a szerencsi csokoládé, mint márka-
név egyre inkább brand-dé formálódik és hozzá-
járul ahhoz, hogy az országhatáron túl is ismerjék
Szerencs nevét. A város azzal leszi a legtöbbet
ennek érdekében, hogy a fesztivált a szerencsi
csokoládé nevére építi, mely tovább öregbítheti
hírnevét. A szaktárca képviselője előadásában
kitért a munkaerő-piaci és szakképzési problé-
mákra is, melyek rendezése feltétele a helyi gaz-
daság előbbre jutásának. – Ebben a régióban
rendelkezésre áll a munkaerő, ugyanakkor fontos
lenne a megfelelő szakképesítés is. Korábban saj-
nos egy szakmacsoportba söpörtek be minden
élelmiszergyártót, ami nem volt jó döntés. Spe-
ciális szakemberek és szakképző intézmények
kellenek, hogy tovább tudják vinni a 21. század
kívánalmainak megfelelően azt a hagyományos
értéket, amelyet a szerencsi csokoládé képvisel.
Ha a későbbiekben leülünk egy nagy gyártóval

tárgyalni a további fejlesztésekről, akkor el tudjuk
mondani, hogy a szakképzett munkaerő rendel-
kezésre áll – emelte ki Nagy István. Az államtit-
kár a vállalkozásokat érintő fejlesztési forrásokról
elmondta, hogy az édesipari szektorban tevé-
kenykedők a gazdasági innovációs operatív prog-
ramok forrásaira pályázhatnak. Fejlődési irány-
ként a kézműves termékek gyártását, újabb és
újabb kézműves édesipari termék-gyártók lete-
lepedését nevezte meg Nagy István. – Ha ide tu-
dunk hozni olyan vállalkozásokat, amelyek szin-
tén a csokoládéval tudnak foglalkozni, akkor itt
lehet a helye a magyarországi cukorgyártás má-

sik fellegvárának. Itt még élnek a hagyományok,
megvan a szakmai tudás, van hozzá alkalmas te-
rület. Optimális lehetőség kínálkozhat a jövőben
arra, hogy egy közös nagy gondolkodást el le-
hessen indítani ennek érdekében – hangzott el.

Koncz Ferenc polgármester beszédében kie-
melte, hogy a talpra állásra jó példa a szerencsi
csokoládé története, a Nestlé és a Bonbon Kft.
megtalálta annak módját, hogy egymás mellett
tevékenykedve, egymást segítve életben ma-
radhasson és fejlődhessen. A városvezető kitért
arra is, hogy kormányzati segítséggel sikerült
rendet tenni, megállítani a gazdasági összeom-
lást, szinten maradni és olyan csírákat elvetni,
nevelgetni, amelyre lehet építeni a munkahely-
teremtés szempontjából.

A tardicionális recepteket őrző és a helyi cso-
koládégyártás hagyományaira építő Szerencsi
Bonbon Kft. igazgatója, Dr. Takács István a hely-
ben megvalósuló édességgyártásról szólt az ér-
deklődőknek. A fesztivál szakmai vendége a
horvátországi Kraš csokoládégyár volt. A cég
képviseletében Krunoslav Pašiček, a zágrábi
üzem exportért felelős osztályának igazgatója
tartott prezentációt Kelet-Európa legnagyobb
édességgyártó vállalatáról. H. R.

A helyi gazdaság, ezen belül az édes-
ipar fejlesztési lehetősége volt a fő té-
mája az idei Országos Csokoládé Fesz-
tivál szakmai programjának.

„a szerenCsi CsOkOládé kinCs,
melyre vigyáznunk kell”
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A civil szervezetek támogatásáról szóló 12/2012. (IV. 26.) önkormány-
zati rendelete 6. §-a (2) bekezdése alapján az alábbi döntést hozta a tes-
tület. Támogatásban részesültek:

Szerencs Német Nemzetiségi Közösségéért Alapítvány (100 000 Ft),
Hegy aljai Alkotók Társulása (100 000 Ft), Hegyalja Kapuja Mozgáskorlá-
tozottak és Fogyatékkal Élők Egyesülete (100 000 Ft), Öreg a Nénikéd Klub
(100 000 Ft), Roma Polgárjogi és Hagyományőrző Egyesület (50 000 Ft),
Szerencsi Fiúk Hagyományőrző és Kulturális Egyesület (50 000 Ft), Szeren-
csi Idősek Otthona Ellátottaiért Alapítvány (100 000 Ft), Szerencs és Kör-
nyéke Tűzvédelméért Alapítvány (200 000 Ft), Szerencsi Testvérvárosi
Egyesület (100 000 Ft), Szerencsi Horgász Egyesület (100 000 Ft).

A megítélt összeget a támogatói szerződések aláírása után kapják
meg a civil szervezetek.

Szerencs Város Önkormányzat 2016-ban is pályázatot írt ki
a Szerencs városban székhellyel rendelkező civil szerveze-
tek támogatására. A beérkezett pályázatokról a szeptem-
ber 1-jén megtartott képviselő-testületi ülésen döntött a
grémium. 

Az Idősek világnapja alkalmából támogatásra nyújthatják be ké-
relmüket mindazok, akik 2015. március 1. előtt bejelentett állandó
szerencsi lakcímmel rendelkeznek és betöltötték, vagy tárgyév szep-
tember 30. napjáig betöltik a 60. életévüket. A támogatás évente
egy alkalommal, a tárgyév szeptember hónapjában igényelhető és
szociális célú Erzsébet-utalvány formájában nyújtható, személyenként
5000 Ft összegben. 

A kitöltött kérelmeket 2016. szeptember 30-ig a Szerencsi Polgár-
mesteri Hivatal ügyfélszolgálati irodájába (fsz. 10. ajtó) szükséges el-
juttatni a személyi igazolvány és a lakcímet igazoló hatósági bizo-
nyítvány fénymásolatával. A szükséges dokumentumok fénymáso-
lásában az ügyintézők készséggel segítenek. A határidő leteltét kö-
vetően a kérelem benyújtására nincs lehetőség.

Szerencs Város Önkormányzata pályázatot
hirdet a legjobb tanulmányi eredményt elért
főiskolai és egyetemi hallgatók támogatására.
Az erre vonatkozó 6/2005. (III.29.) Önkormány-
zati rendelete értelmében a támogatásra azon
hallgatói jogviszonnyal rendelkező fiatalok pá-
lyázhatnak, akik Szerencsen életvitelszerűen
élnek, felsőoktatási intézményben (egyete-
men, főiskolán), államilag finanszírozott nap-
pali és levelező tagozaton tanulmányokat foly-
tatnak, vagy első diplomájukat szerzik, és az
igénylést megelőző félévben tanulmányi átla-
guk meghaladta a 4-es átlagot, valamint Köz-
társasági Ösztöndíjban nem részesültek.

A támogatás iránti kérelmet a mellékelt
nyomtatványon lehet benyújtani a Szerencs
Polgármesteri Hivatal igazgatási és hatósági
osztályára (3900 Szerencs, Rákóczi út 89.)
2016. szeptember 30-ig.

A nyomtatványhoz csatolni kell a felsőokta-
tási intézmény igazolását az előző félév tanul-
mányi átlagáról, és a jelen félévre történő be-
iratkozás tényéről. A pályázatok elbírálására,
és a támogatás mértékének meghatározására
a képviselő-testület jogosult, a jogi és ügyren-
di, valamint a pénzügyi bizottság javaslatának
figyelembevételével. A támogatást – a testü-
let döntését követő 30 napon belül – a Pol-

gármesteri Hivatal pénzügyi osztálya utalja a
jogosult számlájára. A támogatást jogosulat-
lanul igénybe vevő hallgató a támogatás ösz-
szegét köteles visszafizetni. A támogatás ke-
retösszege az önkormányzat 2016. évi költség-
vetésében meghatározott 300 ezer forint,
melynek 50%-át humán, 50%-át reál szakos
hallgatók támogatására kell fordítani. A támo-
gatás mértéke hallgatónként várhatóan
15.000 Ft, amely összegtől – a benyújtott pá-
lyázatok számától függően – a képviselő-tes-
tület eltérhet. Támogatásban a 20 legjobb ta-
nulmányi eredményű pályázó részesül. A dön-
tés ellen fellebbezésnek helye nincs.

jó tanulókat támOgat az ÖnkOrmányzat

támOgatás a szerenCsi időskOrúaknak

kétmillió FOrint egyesületeknek,
alapÍtványOknak
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Balázs Pál református lelkész két Igét olvasott
fel a Példabeszédek Könyvéből. Az egyik Ige a
gyermekek számára a hangya példáját emelte
ki, amely bölcs, szorgalmas, előrelátó és nem
rest – Legyen ez útmutató a diákoknak a tan-
évre és a tanulás hosszú éveire. Legyetek szor-
galmasak, előrelátóak és képességeteknek meg-

lesz az eredménye
– hangsúlyozta
Balázs Pál, majd a
szántó-vető em-
ber példáját a ta-
nárokhoz címezte.
– Vessünk jó ma-
got, mert abból jó
származik. A vető
a szülő, a tanító
és mindenki, aki
értéket akar adni
a gyermeknek. 

A talaj a gyermek szíve, amit vetünk, azok a sza-
vak és a példamutatás. Isten áldja meg az esz-
tendő vetését – hangzott el a lelkész kérése.

Az istentisztelet után Ráczné Váradi Éva nyi-
totta meg a Rákóczi iskola 2016/17-es tanévét.
Az igazgató többek között elmondta, hogy eb-
ben a tanévben 493 diák, ezen belül 75 elsős
kezdi meg a tanulmányait az intézményben. 
Az igazgató köszöntötte az iskola új pedagó-
gusait is, majd két nyugdíjba vonuló kollégá-
nak, Bódi Ferencnének és Csehiné Kemény Má-
riának nyújtotta át a hála csokrát, megköszön-
ve négy évtizednyi áldozatos munkájukat.
Ráczné Váradi Éva arra biztatta a diákokat,
hogy amikor a tudás várba, az iskolába vissza-
térnek, legyenek lelkesek és kitartóak a tanév
végéig. Az évnyitó záró ceremóniájaként az in-
tézmény nyakkendőjét felkötötték az első osz-
tályosok nyakába, ezzel a Rákóczi iskolában is
kezdetét vette az új tanév.

A Rákóczi Zsigmond Református Álta-
lános Iskola tanulói a tanévnyitó kere-
tében istentiszteleten vettek részt
szeptember 1-jén a szerencsi reformá-
tus templomban. Az ünnepi alkalmon
diákok, pedagógusok és szülők foglal-
ták el a padsorokat Isten házában.

szentmise a rákóCzis diákOknak

A diáksereghez szólva Szabó Beáta igazgató elmondta, hogy mind a
tárgyi, mind a személyi feltételek adottak az eredményes oktató-nevelő
munkához. Elhangzott, hogy a nyári hónapokban elvégezték az iskola kar-
bantartási és takarítási munkálatait, és az iskola ebédlőjét klímával sze-
relték fel, így szebbé és komfortosabbá váltak az épület helyiségei. Az el-
végzett feladatokra a fenntartó Egri Főegyházmegye 6 millió Ft támogatást
adott az intézménynek.  Szabó Beáta arra kérte a diákokat, hogy őrizzék
meg a rendet, tisztaságot, legyenek igényesek a környezetükre. Az igaz-
gató bemutatta az iskola újonnan érkezett pedagógusait, valamint zárás-
ként az elsős gyerekekhez szólt, akiket arra biztatott, hogy legyenek kí-
váncsiak, érdeklődőek, figyelmesek és nagyon szorgalmasak. A nagyob-
baktól szintén ezt kérte az intézményvezető, kiemelve, hogy nemcsak a
testet és a szellemet, hanem a lelkünket is építenünk kell minden nap.

Elkezdődött az új tanév a Bolyai János Katolikus Általános
Iskolában is, melynek megnyitóját szeptember 1-je reggelén
tartották a Kulcsár Anita Sportcsarnokban. Az évnyitó után
445 tanuló kezdte meg a 2016/17-es tanévet 40 pedagógus
irányításával.

tanévnyitó
a bOlyai iskOlában

Az évnyitón a diákok szavalata és zenés műsora után Dr. Gál András
igazgató elmondta, hogy 22 osztállyal, 636 tanulóval indítják az új tanévet.
Az intézményvezető beszámolt a nyár folyamán elvégzett felújítási mun-
kálatokról, beruházásokról, bővítésekről. A diákok tiszta iskolában, ottho-
nos tantermekben folytathatják tanulmányaikat. A 2016/2017-es tanévet
80 dolgozóval, 58 pedagógussal és 3 óraadó tanárral kezdte meg az in-
tézmény. A nevelőtestületben történetek személyi változások ismertetése
után az iskola igazgatója kiemelte, hogy az előző évben a gimnázium ta-
nulmányi átlaga megközelítette a 4,0-t és reményét fejezte ki, hogy szor-
galommal és kitartással ez az eredmény tovább fokozható. A végzős diá -
kokhoz szólva Dr. Gál András hangsúlyozta, hogy az érettségi most minden
eddiginél fontosabb, hiszen immár felvételi is lesz egyben. Miután a tan -
órák kezdetét jelző csengő megszólalt, hivatalosan is kezdetét vette a
2016/2017-es tanév a gimnáziumban.

A 63. tanévét kezdte meg szeptember 1-jén, módosított
névvel a Bocskai István Katolikus Gimnázium és Szakgim-
názium.

beCsengettek 
a gimnáziumban is



– A Szerencsi Cukor-
gyár bezárása idején,
2008-ban többen ami-
att aggódtak, hogy
nem lesz többé szeren-

csi csokoládé sem. Akkor
már 12 éves múltra tekintett

vissza az újraindított csokoládégyártás a Bonbon
Kft. jóvoltából, idén pedig már 20 éves a cég és
160 főnek ad munkát a városban. Kézműves ter-
mékeik egészen különlegesek. A szerencsi cso-
koládé abszolút egyedi, ha ezt bárki bárhol meg-
vásárolja, biztos, hogy Szerencs jut róla eszébe.
A fesztivál egyik célja ennek a hagyománynak és
márkának a népszerűsítése – emelte ki Koncz
Ferenc polgármester (fotónkon), majd a fesztivál
kulturális és gazdasági szerepéről szólt. – Egy-
részt van egy kulturális missziója a programso-
rozatnak, hiszen mindenféle stílusú zenei formá-
ció képviselteti magát, mindenki megtalálja a ne-
ki tetsző zenei irányzatot. Arra is ügyelünk, hogy
a zenei kínálat által némi nemzeti jelleget adjunk
a rendezvénynek. Az idei program könnyűzenei
palettája nagyon széles volt. Az Omegával kez-
dődött a nagy produkciók sora, ami az én kor-
osztályom és az idősebbek zenéje, ugyanakkor a
fiatalok körében népszerű zenekarok is felléptek
nálunk. Ez nagyon jó volt így. A fesztivál gazda-
sági szerepe az én szememben mindig az, hogy
ha ide valaki eljön, megkóstolja a szerencsi cso-
koládét és jól érzi magát, akkor talán legköze-
lebb, amikor elmegy egy boltba, a szerencsi cso-
koládét fogja levenni a polcról. Ez fontos tényező,
mert stabilitást ad a helyi üzemnek, a jövőben
pedig közvetve új munkahelyeket teremt – hang-
súlyozta a polgármester. Koncz Ferenc a fesztivál
értékelése során a szervezést érintő tapasztala-
tokra is kitért: – Utólag elmondható, hogy na-
gyobb feszültség nélkül valósult meg a fesztivál.
A rendezvény – jellegéből adódóan – zajjal járt,
valamint az útlezárások a kereskedelem bizonyos
területeit és a közlekedést is akadályozták, ezért
kötelességemnek tartom megköszönni a szeren-
csiek és környékbeliek türelmét. A nagyszínpad
új helyének megválasztása jó döntésnek bizo-
nyult, mert tágasabb tér állt az ide látogatók ren-
delkezésére, illetve biztonsági szempontból az új
elrendezés jobban megfelelt a követelmények-
nek. A körültekintő előkészítés eredményeként
balesetek nélkül úsztuk meg a fesztivált. A biz-
tonsági szolgálatot megerősítettük, nagyon kö-
szönöm a szerencsi polgárőrök és rendőrök fo-
lyamatos jelenlétét. A fesztivál közben is folya-
matosan ügyeltek a szervezők arra, hogy a kör-

nyezet kulturált legyen. A koncertek után, más-
nap pedig már reggel tisztaság volt a városban.
Ezúton mondok köszönetet minden munkatár-
samnak azért az áldozatos munkáért, amit a ren-
dezvény érdekében végeztek. Összegezve el-
mondható, hogy minden szempontból eredmé-
nyes, a város hírnevét országosan is erősítő fesz-
tivált zártunk, ahol a kormányzat is magas szin-
ten képviseltette magát. Szerencs bekerült azon
szakmai és könnyűzenei fesztiválok körébe, ame-
lyeket országosan is jegyeznek. 

Csider Andor, a Szeren-
csi Művelődési Központ

igazgatója (fotónkon)
visszatekintve az idei
fesztiválra szintén ki -
emelte, hogy mindenfé-

le probléma nélkül való-
sult meg a rendezvény. 

– Munkatársaim, a Városüzemeltető és Vá-
rosgazda Kft. alkalmazottai, illetve az önkénte-
sek emberfeletti munkát végeztek azért, hogy
az ide látogatók gond nélkül élvezhessék a szín-
padi és egyéb programokat. Az összesített ada-
tok alapján megállapítható, hogy a látogatottság
elérte a 41 ezer fős látogatószámot, ami rekord-
nak számít. Mégsem tapasztalhattunk olyan
zsúfoltságot, mint az elmúlt évben, hiszen a
fesztivál területét jelentősen megnöveltük. A lá-
togatók visszajelzései alapján jónak bizonyult ez
a változtatás és elfogadottá vált, hogy a nagy-
színpadot áthelyeztük a Geisenheim-térre. Rend-
kívül színvonalas fellépők jellemezték az idei
programot, hiszen olyan nagy nevekkel találkoz-
hattunk, mint az Omega, a Republic, a Tankcsap-
da, és persze különlegességek is voltak, mint
például az Anna and the Barbies, vagy Péterfy
Bori. Természetesen itt volt a Hooligans is, hiszen
a szerencsi fiúk mindig a záró napon adják kon-
certjüket. A retró kedvelőinek is voltak progra-
mok, például Deák Bill Gyula emlékezetes mű-
sort adott a látogatóknak. Akik bulizni, táncolni
akartak, szintén feledhetetlen produkcióknak
örülhettek, és még sorolhatnánk.

Az intézményvezető köszönetét fejezte ki
minden dolgozónak, segítőnek, önkéntesnek,
valamint Szerencs város lakóinak, akik elviselték
a forgalomváltozásokat, akik tolerálták a sok
látogatót, a parkoló autókat és az erős hang-
hatást, ami a koncerteket jellemezte. 

Csider Andor azzal zárt a gondolatait, hogy
a X. Országos Csokoládé Fesztiválon igyekeznek
az ideihez hasonló, vagy még ennél is jobb
programsorozatot összeállítani.
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Pár nappal a IX. Országos Csokoládé Fesztivál után arról érdeklődtünk a szervező Szerencs Város Önkormányzatától és
a Szerencsi Művelődési Központtól, hogy hogyan értékelik a programsorozat idei állomását.

Fesztiválértékelő: rekOrd látOgatószám, 
pOzitÍv tapasztalatOk

kiss attiláné
Szerintem nagyon jól sike-

rült a fesztivál, a tavalyi
néhány kisebb hibát ki-
küszöbölték a szerve-
zők. Tágas téren lehet-
tünk, voltak mindenhol

mobilvécék, rengeteg
árus vonult fel, óriási csoki

kínálat volt. A rock együttesek is több gene-
rációt szolgáltak ki. Megemelem a kalapom,
mert nagyon nagy munkát végeztek a szer-
vezők, és ha ez a perspektíva marad, akkor
jövőre már nemcsak országos hírű rendez-
vényünk lesz a csokifesztivál, hanem a szom-
szédos országokból is jönni fognak.

herczeg zoltán
Minden év augusztusának

végén jóleső érzés haza-
menni szeretett szülő-
városomba és látni,
hogy fejlődik a méltán
híres szerencsi csokolá-

déval fémjelzett, nagysza-
bású fesztivál. Az ország ve-

zető zenekarai igazi fesztivál hangulatot vará-
zsolnak a nagyérdemű elé, a rendezvény – ka-
liberénél fogva – lassan felválthatja a sajnálattal
megszűnt Hegyalja Fesztivált, olyan erős volt
az idei mezőny. A kicsik és hajlottabb korúak is
megtalálták a nekik való szórakozás különféle
formáit. A Rákóczi-vár csodás atmoszférájában
számtalan feltöltődési lehetőség várta idén is
a város és környéke apraja-nagyját. Szerény vé-
leményem szerint ezen a fesztiválon csokiból
sajnos nem volt sok. Én a jövőben arra helyez-
ném a hangsúlyt, hogy az eltúlzott számú étel-
ital bódé és kacatos mellett vagy inkább helyett
erre helyeződjön a hangsúly.

krusinszki Ferencné
Nekünk ez már a kilencedik

csokoládé fesztiválunk
volt, ugyanis eddig
mindegyiken részt vet-
tünk a családdal. Idén
voltunk az Omega kon-

certen, láttuk a 100 Folk
Celsiust, a Hooliganst és

megnéztük a tűzijátékot is. Szerencsi lakos-
ként természetesen kóstoltuk a szerencsi cso-
koládét és egyébként is szoktunk vásárolni
belőle. Mi nagyon jól éreztük magunkat.



– Mennyire aktív jelenleg az Omega?
– Erre az évre nem terveztünk sűrű koncer-

tezést, mivel közismerten elfogult sportrajongó
vagyok, és bőven volt lehetőség szurkolni az el-
múlt hónapokban. Ennek ellenére elég sok fel-
lépésünk volt a nyár folyamán, és remekül sike-
rült a turné.

– Mit hozott az Omega a csokoládéfesz-
tiválra?

– Jelenlegi programunk egy válogatás a leg-
ismertebb dalainkból, de jövőre már új szerze-
ményeket is hallhat tőlünk a közönség, hiszen
készülőben van Testamentum című albumunk. 

– Mit tudhatunk erről a lemezről?
– Úgy érzem, mély nyomot hagyott bennünk

az elmúlt években adott templomi koncertjeink

hangulata, nem véletlenül választottuk a Tes-
tamentum címet az új anyagnak. Emellett azt
is mondhatom, hogy totális rockzenéről van szó,
amiben ott vannak a korábbi korszakaink lenyo-
matai, megmutatkoznak benne a ránk jellemző
stílusok.

– Vallásos témájú lesz az új album?
– Nem kimondottan. Inkább elgondolkodtató,

meditatív jellegű szövegekről és szintén ilyen
hangulatot árasztó zenéről van szó. Zeneileg
egyébként teljesen elkészültünk a dalokkal, a
szövegek még íródnak. A nyári koncertek után
szeretnénk befejezni az album munkálatait. 

– Gondolom, turné követi majd a lemez
megjelenését.

– Természetesen. Európa-szerte közel ötven
koncertet tervezünk, ebből 10-12 lesz Magyaror-
szágon. A jövő évi turnénak ráadásul az 55 éves
pályafutásunk is ad majd egy nyomatékot.

– Az Omega slágereit számos népszerű
külföldi együttes, előadó formálta a saját
képére. Tervezik-e, hogy Önök is feldolgoz-
zák mások dalait?

– Igen, sőt már folyamatban van német ba-
rátaink, a Scorpions egyik nagy slágerének, a
Still Loving You-nak a feldolgozása, de a Too
Much Love Will Kill You című Brian May-szerze-
ményen is gondolkozunk. Szeretjük ezeket a da-
lokat, és így kívánunk tisztelegni a szerzők előtt.

– Mi hajtja Önt előre?
– Engem jelenleg az mozgat leginkább, hogy

a klasszikus zenéhez egyre jobban közelítő, ma
már szintén klasszikusnak nevezhető rockzené-
ben még sok lehetőség rejlik szerintem. A másik
dolog pedig az, hogy nem érzek különösebb fi-
zikai problémát, és a többiek is jó állapotban
vannak. Amíg bírjuk, csináljuk.

R. P.
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több mint fél évszázada tartó pályafutása során először játszott szerencsen
az Omega. a különleges eseménynek méltó keretet adott a iX. Országos
Csokoládé Fesztivál nulladik napja, amelynek fő attrakciójaként lépett szín-
padra a kossuth- és liszt Ferenc-díjas rockegyüttes. a koncert előtt a zene-
kar frontemberével, kóbor jánossal (baloldali fotó) beszélgettünk.

szerenCsen járt az Omega
interjú Kóbor jánossal
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Különbséget kell tenni a rö-
vid távú, néhány vendégéj-
szakára szóló szolgáltatás,
valamint a hosszabb időtar-
tamú ingatlan-bérbeadás

között. Míg az előbbinél kö-
telező, az utóbbinál nem előírás

az adószám – hívja fel az érintettek
figyelmét a Nemzeti Adó- és Vámhivatal 
B.-A.-Z. Megyei Adó- és Vámigazgatósága.

A tartós ingatlan-bérbeadáshoz nem kell adó-
számot kiváltani, hacsak a bérbeadó nem választ
valamilyen adószámhoz kötött gazdálkodási for-
mát. Mivel a magánszemély általi, nem turisztikai
célú bérbeadás áfamentes, a havi lakbérről szám-

lát nem, de átvételi elismervényt ki kell állítani,
vagy legalábbis nyomon követhetően jegyezni
kell a tulajdonos bevételét. 

A bérbeadásból származó jövedelmet a bevé-
telből két módon lehet megállapítani. Az egyik le-
hetőség a tételes költségelszámolás, amikor a be-
vételt, a jövedelem kiszámításánál csökkentik az
igazolt költségek (közüzemi számlák, felújítási
költségek) és az értékcsökkenés. A másik lehető-
ség, hogy a teljes bevételből 10 százalék költség-
hányad levonásával állapítja meg jövedelmét a
bérbeadó. A jövedelem után negyedévenként
adóelőleget kell fizetni, és az éves adóbevallásban
önálló tevékenységből származó jövedelemként
kell feltüntetni. Az adó mértéke 15 százalék. 

Ha a magánszemély ingatlan bérbeadásból szár-
mazó jövedelme az adóévben több egymillió fo-
rintnál, akkor a jövedelem teljes összege után
14% egészségügyi hozzájárulást is kell fizetni.

Más a helyzet a turisztikai jellegű bérbeadás-
nál, ami az egyéb szálláshely-szolgáltatás kate-
góriába tartozik: ez üzletszerű gazdasági tevé-
kenységet, rendszerint nem huzamos időre szó-
ló szálláshelyet és ezzel összefüggő szolgálta-
tásokat jelent. Az ingatlantulajdonosok ebben
az esetben többféle tevékenységi forma és adó-
zási mód közül választhatnak, a legtöbben adó-
számos magánszemélyként adnak szállást a
vendégeknek. A szálláshely-szolgáltatást ez
esetben tehát csak adószámmal lehet végezni
és a település jegyzőjénél kell bejelenteni –
adott tájékoztatást a Nemzeti Adó- és Vámhi-
vatal sajtóosztálya.

2015 őszén az Országos Rendőr-főkapi-
tányság útjára indította a Házhoz me-
gyünk című projektet. A program során
különböző városokban információs ponto-

kat állítanak fel, ahol a
lakosság szakemberek-
től kérhet tanácsot a
vagyonvédelem téma-
körében. Szerencsen
szeptember 1-jén nyílt
ilyen egység a Tesco
áruházban. 

Az információs pont át-
adásán Keresztesi János,
a Szerencsi Rendőrkapi-
tányság vezetője elmond-
ta, hogy a bűnmegelőzés
és legfőképp a vagyonvé-
delem területén szeretné-
nek szólni a polgárokhoz.
Elhangzott, hogy a kapi-
tánysághoz tartozó 27 te-
lepülésen évente 900-
1100 közötti bűncselek-

mény történik, melyek jelentős része – több
mint egyharmada – vagyonvédelmi vétség. 
E bűnmegelőzési program célja az, hogy minél
kevesebben legyenek áldozatai a vagyon elleni

cselekményeknek. A szerencsi információs pont
2016. október 6-7-én, november 3-4-én és dec-
ember 1-2-án 14-16 óráig várja az érdeklődőket.

A nap folyamán a Bike-safe program kereté-
ben lehetőség nyílt arra is, hogy a megjelentek
kerékpárjukat a rendőrség nyilvántartásában
regisztráltassák.
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Születtek: Belovecz Benedek, Krajnyák Bo-
tond, Szegedi Anna Eszter.

Elhaláloztak: Gecse Ernőné (sz. Bander Gi-
zella) (79 év), Gergely Sándorné (sz.Orosz Ilo-
na) (88 év), Kelemen Zoltán (77év).

anyakÖnyvi hÍrek
2016. augusztus 23-31.

ÁLLÁSLEHETŐSÉGEK
A B.-A.-Z. Megyei Kormányhivatal, Szerencsi Járási Hivatal foglalkoztatási osztálya helyi ki-
rendeltségén nyilvántartott állásajánlatok alapján Szerencsen dohánybolti eladót, led fény-
forrás összeszerelőt, nyelvismerettel rendelkező adminisztrátort, adatrögzítő adminisztrátort,
gépkocsivezetőt, betegkísérőt, dietetikus szakácsot, villanyszerelőt, tehergépkocsi vezetőt
és tehergépjármű szerelőt alkalmaznának. Ugyancsak a városban keresnek karbantartót,
mosodai kisegítőt, csomagolástechnikai mérnököt, temetkezési munkatársat, valamint ven-
déglátó eladót, felszolgálót, vendéglátó kiszolgálót és pultost. Bekecsen autószerelőt, gumi-
szerelőt, betanított ponyvakészítőt, épületvillamossági szerelőt, Rátka külterületén felszol-
gálót, Mádon pultost, Tállyán szállodai recepcióst alkalmaznának. Tel.: 47/361-909.

vagyOnvédelmi inFOrmáCiós pOnt
nyÍlt szerenCsen

a lakáskiadás után adózni kell



Tavasszal szó volt már a ga-
lagonya szívre, vérnyomásra,
érrendszerre gyakorolt áldásos
hatásairól, most újra emlékez-
tetni szeretnék mindenkit a

„szív „kenyerének” fontosságá-
ra. Annál is inkább aktuális ez, mi-

vel elérkezett a galagonyabogyó be-
gyűjtésének ideje. Gyönyörű piros termései mindenfelé
megtalálhatók, érdemes tiszta helyről jó sokat szedni
belőle. Gyűjtés után a terméseket alaposan szárítsuk
ki, akár napra kiterítve is. Fontos, hogy teljesen kopo-
gósra száradjon, nehogy a tél folyamán bepenészed-
jen. Ha ősszel nincs elég meleg, sütőben is száríthatjuk
alacsony hőfokon. Teaként önmagában is fogyasztha-
tó, de galagonya ágvéggel, esetleg nyáron szedett zöld
bogyóval keverve még komplexebb hatású. Aki nem
akar minden nap teát főzni, tinktúrát is készíthet. Nem

kell mást tenni, mint az érett, összezúzott bogyót al-
kohollal felönteni, és két hétig állni hagyni. Ezután le-
szűrjük, átforraljuk és sötét üvegbe töltjük. Adagja
kétszer egy teáskanálnyi naponta. Még kellemesebb
dolog a galagonyabor készítése, és fogyasztása. Egy
nagy üveg galagonyabogyót felöntünk annyi jó vörös-
borral, hogy ellepje, majd időnként megrázogatva állni
hagyjuk. Mikor a bogyók kifehéredtek, és leszálltak az
üveg aljára leszűrjük és palackozzuk. Esténként napi 
1 deciliter elfogyasztásával sokat tehetünk érrendsze-
rünk egészségéért. Készíthetünk belőle kellemes, sa-
vanykás ízű szörpöt, lekvárt, vagy mártást is. Aki sze-
dett már galagonyát tudja, hogy nem egyszerű dolog
a tüskés ágak között dolgozni, de mindenkit biztatok,
hogy egy kirándulás keretében próbáljon minél na-
gyobb mennyiségre szert tenni, hiszen ez a gyógynö-
vény is számtalan módon szolgálhatja egészségünket.

Vitelki László, Gyógynövénybolt
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Legutóbbi játékunk megfejté-
se: párlófű. A beküldők közül
Határik István (3900 Sze-
rencs, Kazinczy u. 8.) a Sze-
rencsi Gyógynövénybolt (Rá-
kóczi út 104.) ajándékcsomagját
nyerte. A nyereményről szóló
utalvány átvehető szerkesztősé-
günkben. Új kérdésünk: Meny-
nyi a galagonya tinktúra na-
pi adagja? Megfejtéseiket
szeptember 16-ig postázzák cí-
münkre (3900 Szerencs, Kos-
suth tér 1.) vagy dobják be a
Népház bejáratánál levő posta-
ládánkba. A borítékra írják rá:
Egészségünkért.

Szily Nóra elsőként arra a jelenségre hívta fel
a megjelentek figyelmét, hogy az igazán sikeres
emberek magas önismerettel rendelkeznek: tu-
datában vannak a saját erősségeiknek és korlá-
taiknak, ezért jól tudnak boldogulni az életben.
A közönség soraiban ülők elé „görbe tükröt tar-
tott” az előadó azáltal, hogy gyakran elkövetett
hibák sorát hozta példaként, amelyek megaka-
dályozzák, hogy mentálisan egészségesen szem-
léljük a világot. Az egyik ilyen tényező az, hogy
hajlamosak vagyunk túlvállalni magunkat, sok-
szor esünk a megfelelési kényszer és a „jófej-
ség” hajszolásának csapdájába. Ebből adódóan
a munkavállalók háromnegyede nem szeret a
munkahelyére bemenni, csak „kibírják” a köte-
lező munkaidőt. A kiégés veszélye sok szakma
képviselőit érinti – hívta fel a figyelmet az elő-
adó, hozzátéve, hogy a mai rohanó világban

senki nem vigyáz ránk magunk helyett, a saját
felelősségünk, hogy az egyensúlyunk megle-
gyen. Az előadás másik témája a stressz volt.
Mint elhangzott, ez a tényező adott az életünk-
ben, valójában csökkenteni nem tudjuk, de ke-
zelni igen, mi döntjük el, hogy mennyit enge-
dünk hatni magunkra belőle. Azonban a stressz-
kezelési módszer nem mindegy, hiszen van aki
az evésbe menekül, van, aki más „oldószerbe”,

és az is gyakori hiba, hogy a körülöttünk élőkön
vezetjük le a stressz okozta indulatokat. Szily
Nóra mindezek helyett hatékony, könnyen alkal-
mazható stersszkezelési technikákat ismertetett
az érdeklődőkkel, végül pedig egy buddhista
bölcsességgel zárta gondolatait útravalóul: ahol
vagyunk, oda mi mentünk, a mi döntéseink ve-
zettek oda. Rajtunk áll, hogy holnap hova érke-
zünk és hova megyünk tovább. H. R.

A közismert médiaszemélyiség, Szily Nóra – televíziós riporteri és újságírói mun-
kája mellett – mintegy öt esztendeje visszatért tanult szakmájához, a pszicho-
lógiához: életvezetési tanácsokat nyújt a hozzá fordulóknak, idegen szóval fo-
galmazva coaching-gal foglalkozik. Szerencsen augusztus 25-én tartott előadást,
melynek témája az volt, hogy hogyan tudjuk kihozni az életünkből a legtöbbet,
miközben oly sok szerepben kell megfelelnünk és minden a tökéletességet hir-
deti körülöttünk.

Egy kitűnő borásznőnek – Dr. Bene Zsuzsannának – az a merész ötlete támadt, hogy finom
boraiba gyógynövények segítségével gyógyhatást varázsol. Hosszas kísérletezés után megszü-
lettek a herbaborok. Aztán úgy döntött, hogy könyvet is ír róla, melynek címe: Herbaborárium.
A közelmúltban megjelent kiadvány egy olyan különleges olvasmány, amely egyrészt visszaka-
lauzol bennünket az időben a gyógynövé-
nyek felhasználásának kezdetéig, tudomá-
nyos alapokra helyezve megismerkedhe-
tünk a gyógynövényismeret alapfogalmai-
val, másrészt betekintést nyújt a gyógy- és
füvesborok izgalmas világába és elvezeti
az olvasót a herbabor készítés rejtelmeibe.
A könyv tündérmesékbe illően varázslatos
és gyönyörű fotókkal illusztrált, tükrözi azt
a törekvést, hogy valami különlegeset ve-
gyen a kezébe a kedves olvasó. A Herba-
borárium jelenleg a szerzőnél rendelhető
meg a drbenezs@gmail.com e-mail címen.

a hét gyógynÖvénye: újra a galagOnya

gyógyhatású bOrOk kÖnyve

egészségünkért

derűs egyensúlyOzás az élet kÖtéltánCán
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• Hogy érezted magad a színpadon?
• Általában önálló koncerteket vállalok, na-
gyon ritkán fordul elő, hogy egy rendezvé-
nyen előttem és utánam is színpadra lépnek,
vetésforgóban. Féltem ettől a helyzettől, de
hihetetlenül klassz volt a közönség, annyira
feloldódtam! Az első szám után már lelkes
tapssal fogadtak, látszott, hogy velem
együtt élik a koncertet, tetszettek nekik a
dalok. Amikor kérdeztem, azonnal reagáltak.
Úgyhogy nagyon kedves, édes emlékeket vi-
szek majd Szerencsről.
• Hogyan készülsz fel egy koncertre, iz-
gulsz még a fellépések előtt?
• Már nem úgy, mint régen, hogy napokkal

előtte elkezdtem izgulni. Közvetlenül a színpadra lépés előtt 5-10 perccel
azért már én is érzem a bizsergést a gyomromban. Az első dal mindig
vízválasztó, már akkor lehet érezni, hogy hogyan fogad a közönség. 
A felkészülés nálam lényegében egész életen át tart, folyamatosan kar-
bantartom a hangom, skálázok, gyakorlok. Minden egyes fellépésnél fi-
gyelembe veszem, hogy milyen közönséghez szólok, és úgy állítom össze
a dalokat. A fellépő ruhámat és az összekötőszöveget szintén ennek
megfelelően. Nálam nincs olyan fellépés, hogy csak beesek valahova.

• Nemsokára szerepelni fogsz a Sztárban sztár című televíziós
showműsorban. Várod már? 
• Nagyon sok mindent csináltam már életemben, többek között élő tv-
showt, turnét, de ez most nagyon izgalmas. Ha itt nőt kell játszani, akkor
nővé kell válni, ha férfit kell játszani, akkor férfit kell előadni. Itt nem ön-
magamról szól a történet, hanem hogy hogyan tudom megszemélyesí-
teni az illetőt. Az én esetemben ez különösen nehéz. Operaénekes va-
gyok, tehát a pop elég távol áll tőlem. A koncertjeimen nem táncolok a
színpadon, ott viszont lesznek táncok. Férfi szopránként nekem a női
előadók állnának jól, de vélhetően nem olyan szerepet fogok kapni, mert
azt mindenki megszokta. Úgyhogy jó értelemben vett pozitív szorongás-
sal várok minden egyes dolgot és bízom benne, hogy a közönség szeretni
fog. Azt gondolom, hogy fantasztikus dolog, amikor egy ember kiléphet
önmagából, a komfortzónájából és új dolgot csinálhat. Nem fogok el-
menni utánzó művésznek, de ez egy nagyon jó feladat, úgyhogy ezért
vállaltam el.
• Kinek a bőrébe bújnál legszívesebben?
• Például nagyon szívesen énekelnék Whitney Houstont, Celine Diont,
Mariah Carey-t, férfiak közül mondjuk Andrea Bocelli-t.
• Milyen terveid vannak a későbbiekre? 

Fellépések, Sztárban sztár és ami nagyon nagy dolog, hogy felvettek a
Zeneakadémiára! Azért is jelentkeztem, mert azt gondolom, hogy tanulni
sosem árt és soha nem késő. Most már nincs bennem megfelelési kény-
szer, hogy karriert kell csinálnom. Ezért sokkal jobb érzéssel, nyugodtabban
tudok tanulni, úgyhogy klasszikus ének szakon visszaülök véndiákként a
padba. 

M.B.

Magyarország egyetlen férfi szoprán énekese, Vásáry André
a IX. Országos Csokoládé Fesztivál egyik fellépője volt. 
A Szerencsi Hírek a koncert után beszélgetett az előadóval.

villáminterjú vásáry andréval



inGatlaninGatlan
Szerencs, Alkotmány út 32. szám
alatti ház eladó! I.á.: 2,2 MFt. Az ár al-
kuképes! Érd: 70/276-4395 (14-15-16)
Szerencs központjában 46 m2-es la-
kás, valamint ugyanitt bolti polcok el-
adók. Érd: 47/363-097. (14-15-16-17)
Szerencs csendes környékén a bel-
városhoz közel, eladó egy folyamato-
san rendben tartott, felújított 3 szoba
+ nappalis családi ház. Érd .: 20/295-
8832. (14)
Szerencsen, egy 2 szobás alacsony
rezsijű, összkomfortos ház, kerttel,
udvarral, melléképülettel eladó. Bolt,
buszmegálló a közelben. Érd.: 70/386-
0280. (14-15-16-17)
Eladó egy 51 m2-es, kétszobás föld-
szinti felújított panellakás. Műanyag
ajtó + ablakok, gázfűtés, klíma, belül-
ről leszigetelt szobák. Érd.: 20/542-
0861. (14)

Tokajban, az egészségügyi központ-
hoz közel, kis ház telekkel eladó. I.á.:
3,5 MFt. Érd.: 70/276-4395. (14-15-16)
Szerencs, Kölcsey u. 19 szám alatt
külön bejáratú szoba kiadó. Érd.:
20/287-0836. (14)

VeGYesVeGYes

Koszorú és csokrok készítése a leg-
jobb áron. Akár ingyen kiszállítás Sze-
rencs és vonzáskörzetében. Érd.:
3908 Rátka, Kossuth u. 22. Tel.:
20/425-9136. (14-15-16)
Kőműves munkák elvégzését válla-
lom (burkolás, falazás, javítás, stb.)
Szerencs és vonzáskörzetében. Érd.:
Gabóczi József 20/393-7582. (14-15-
16)
Ruhák, kiegészítők varrása és alakí-
tása a legjobb áron. Szerencs és von-
záskörzetében. Érd.: 3908 Rátka, Kos-
suth u. 22. Tel.: 20/425-9136. (14-15-
16)

LakosságiLakossági

apróhirdetés
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a szerencsi hírek következő száma
2016. szeptember 23-án jelenik meg.



A tízéves munkásság legfontosabb lépéseit és
kiemelkedő mérföldköveit – a teljesség igénye
nélkül – az alábbiakban lehet összegezni: több
tucat Afrikával foglalkozó személy, tudós, vállal-
kozó, és önkéntes csatlakozott a szervezet te-
vékenységéhez. A Magyar Afrika Társaság
(AHU) hosszú távú megoldást nyújtó támogatási
programokat szervez Afrikában a halmozottan
hátrányos helyzetű társadalmi csoportok, ki-
sebbségek számára. Tevékenységének zászlós-
hajói azok az önkéntes orvosi missziók, amelyek
keretében a tíz év alatt közel 40 ezer beteget
látott el a társaság Afrika olyan részein, ahol a
szakemberek és eszközök hiánya miatt több -

száz ezer ember él egész-
ségügyi ellátás nélkül.
Balogh Sándor, a Magyar
Afrika Társaság elnöke a
Globoportnak adott inter-
jújában nemrégiben így
fogalmazott: „Tíz év után
látjuk már, hogy miben
vagyunk igazán jók. Az
egyik terület mindenkép-

pen az egészségügy, amire koncentrálni fogunk
a jövőben is. Sokáig kerestük Afrikában azt a
pontot, ahol egy állandó bázist építhetünk ki a
magyar egészségügyieknek. Most úgy néz ki,
megvan ez a hely, Ugandában nyílik magyar se-
gítséggel egy egészségügyi központ. Ehhez per-
sze nemcsak sok szervezési munka és számos
önkéntes segítő, de sok adomány is szükséges,
aminek gyűjtésén szintén dolgozunk.” 
A Magyar Afrika Társaság tagjai és munkatársai
elérkezettnek látják az időt, hogy valamelyest
viszonozzák azt a sok szeretetet, támogatást
és bíztatást, melyet mindennapi munkájukhoz
a magyar társadalomtól kapnak, ezért egy ok-

tóber elejéig tartó programsorozatot indítanak.
Szeptember 9-én Budapesten, a Hősök terén
flashmobot szerveznek „Öleljük át Afrikát!”
címmel, szeptember 10-11-én Gödöllőn Afrika-
napot tartanak. A fővárosban szeptember 16-
án dokumentumfilm vetítésre, október 1-én pe-
dig családi Afrika-napra várják az érdeklődőket.
További információk a www. ahu.hu honlapon
olvashatók.
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Otthonában köszöntötte 90. születésnapja
alkalmából Galatóczki Sándornét Szerencs
Város Önkormányzata nevében Nyiri Tibor
alpolgármester, aki átadta az ünnepeltnek
a város ajándékát, valamint az Orbán Vik-
tor kézjegyével ellátott emléklapot.
A szűk körben megtartott megemlékezésen el-
hangzott, hogy Galatóczki Sándorné Bekecsen
született, és már fiatal gyermekként munkába
állt a gazdaságban. Mint mondta, a kilencven
esztendő alatt nagyon sok mindent megélt,
nem gondolta volna, hogy az Isten eddig meg-
tartja. Marika néni 25 esztendőn keresztül dol-
gozott a Szerencsi Csokoládégyárban, ahon nan
1982-ben ment nyugdíjba. Házasságából 
3 gyermek született, 11 unoka, 14 dédunoka és
5 ükunoka szépíti életét.

kilenC évtized
ünnepe

Pontosan 10 éve annak, hogy 2006. augusztus 19-én Balogh Sán-
dor, az Afrika-ügyért elkötelezett szerencsi származású üzletem-
ber (fotónkon) és további tizenkét magánszemély megalapította
a szervezetet. A kitartó összefogás eredményeként számos te-
rületen értek el sikereket, melyek egymásba fonódva egyre biz-
tosabb alapokra helyzeték a Magyar Afrika Társaságot.

A Magyar Vöröskereszt Dél-Borsod Területi Szervezete két alkalommal véradásra,
három napon keresztül pedig általános egészségügyi állapotfelmérésre várta a je-
lentkezőket a IX. Országos Csokoládé Fesztivál keretében.

Horváth-Angyal Ildikó, a szerencsi területi szer-
vezet képviseletében arról tájékoztatta lapun-
kat, hogy akciójuk sikeresnek bizonyult: a Bocs-
kai gimnáziumban megtartott véradó alkalma-
kon előzetesen 60 fővel számoltak, de végül
93 ember nyújtotta a karját véradásra. A Rá-
kóczi-vár udvarán felállított szűrősátornál 596
fő jelent meg, akik mindannyian kértek vérnyo-
másmérést és 550-en a vércukorszintjüket is
leellenőriztették. A sátornál szolgálatot ellátó
szakemberek harminc főnek további vizsgála-
tokat javasoltak a mért eredmények alapján.
Négy fesztivállátogatót a mentőkhöz kísértek
ellátásra.
A következő véradó alkalmakról a www.ver-
adas.hu honlapon tájékozódhatnak az érdeklő-
dők.

eredményes 
egészségügyi akCiók

tÍzéves a magyar aFrika társaság



Egynapos rapid sakk-
versenyt rendeztek
Szerencsen augusztus
27-én a IX. Országos
Csokoládé Fesztiváli
programsorozat kere-
tében. A megméret-
tetésre 58 fő neve-
zett, közöttük egy
nemzetközi mester és
öt FIDE mester mérte
össze tudását, emelve
a rendezvény színvo-
nalát A kupa első he-
lyezett fődíjasa Zám-
bó Zoltán (Szerencs
VSE – Edelényi VSE)
lett, ifjúsági kategóriában pedig Varga Sebő nyert különdíjat, aki szintén városunk sportegyesü-
letében sakkozik – tájékoztatta lapunkat Balogh Imre, sakkszakosztály vezető.

Tamásiban rendezték meg augusztus 13-14-
én a súlyemelők U17-es korosztálya orszá-
gos bajnokságát. A Szerencs VSE színeiben
Vasas Péter és Bárány Gergő versenyeztek.

Vasas Péter az ifjúsági korcsoport 85 kg-os súly-
csoportjában 250 kg-os összteljesítménnyel áll-
hatott a dobogó legfelső fokára. Ezzel az ered-
ménnyel kivívta magának a jogot az Ifjúsági Eu-
rópa Bajnokságon való indulásra, melyet szep-
tember 12-18. között tartanak Lengyelország-
ban. Péter az összesített versenyben – a sinclair
pontok szerint – az ország második legjobb if-
júsági versenyzője címet is elnyerte.
Bárány Gergő a +94 kg-os súlycsoportban – 12
kg-ot javítva eddigi legjobb eredményén – 257 kg-
os összteljesítménnyel lett ifjúsági országos bajnok
– tájékoztatta lapunkat Fekete Diána, a Szerencs
VSE súlyemelő szakosztályának vezetője.
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eredményes iFjú
súlyemelők

Mint arról korábban beszámoltunk, a település-
fejlesztési kormánytámogatás keretében váro-
sunknak megítélt 60 millió forintot Szerencs Vá-
ros Önkormányzata 2015-ben az egykori Hunya-
di János Általános Iskola tornatermének a re-
konstrukciójára fordította, a beruházáshoz
szükséges további nettó 45 millió forintot pedig
saját erőből finanszírozta az önkormányzat. 
A felújítás tartalmazta a mintegy 650 négyzet-
méter alapterületű tornacsarnok nyílászáróinak
és sportpadlójának a cseréjét, a födém hőszi-
getelését, valamint új tetőt is kapott az épület.
A tornateremhez tartozó háromszintes kiszol-
gáló épületrészben új vizesblokkokat, öltözőket,

szertárakat alakítottak ki. A beruházás része-
ként ugyancsak megtörtént a létesítmény teljes
körű épületgépészeti és fűtési rendszerének a
felújítása is. 
– A megújult épületben
ekkor még körülbelül 
6 millió Ft értékű fel-
szerelés hiányzott. En-
nek biztosítására a vá-
ros időközben pályázatot
nyújtott be a létesítmény
eszközfejlesztésére, valamint az ehhez szükséges
30%-os önerőt is megszavazta a képviselő-tes-
tület – adott tájékoztatást Nyiri Tibor alpolgár-
mester (fotónkon). Összességében elmondható
tehát, hogy 6 millió Ft értékű felszereléssel látták
el a csarnokot, melyhez az önkormányzat 2 millió
Ft-tal járult hozzá, a fennmaradó részt pedig a
helyi vállalkozók által felajánlott társasági nyere-
ségadóból biztosították pályázat útján.

A projekt keretében bordásfal, védőhálók, sö-
tétítés, kosárlabda palánk, tornapadok és
egyéb eszközök beszerzése történt meg, to-
vábbá a vonalak felfestése, a kapuk rögzítése,
és a falak balesetmentes elzárása is megvaló-
sult. A sporteszközök és egyéb felszerelések
elhelyezését részben a Szerencsi Városüzemel-
tető Nonprofit Kft. munkatársai végezték, va-
lamint helyi vállalkozásokat is bevontak a mun-
kálatokba.
A teljesen megújult Hunyadi sportcsarnok tehát
most már a lakosság szolgálatában áll. Az üze-
meltetésért felelős Szerencsi Városüzemeltető
Nonprofit Kft. szerződést kötött a Szakképzési
Centrummal, mely szerint szeptember 1-től hét-
köznapokon 8-14.30 óráig a szakiskola diákjai
használják a létesítményt, a délutáni órákban
az SZVSE egyes szakosztályai tartanak edzése-
ket az épületben, szabad kapacitásában pedig
a lakosság sportcéljait szolgálja az épület.

ii. szerenCsi CsOki kupa

A korábbi terveknek megfelelően a Hunyadi sportcsarnok teljes egészében
elkészült a 2016/17-es tanévkezdésre. A megújult és felszerelt épület szep-
tember 1-jétől egyrészt az iskolai sportot, a mindennapos testnevelést szol-
gálja, késő délutánonként a városi sportegyesület egyes szakosztályai veszik
igénybe a helyet, a fennmaradó szabad időpontokban pedig a város sportolni
vágyó lakosainak a rendelkezésére áll a létesítmény.

szOlgálatba állt a hunyadi spOrtCsarnOk

vereség hazai pályán
Mád együttesét fogadta augusztus 27-én a Szerencs VSE labdarúgócsapata a Tatay Zoltán 
Ifjúsági Sporttelepen. A mérkőzés első felében a vendégek domináltak, míg a második félidő-
ben Szerencs teljesített jobban, de ez sajnos nem volt elegendő: a találkozó 3–2-es mádi győ-
zelemmel ért véget – tájékoztatta lapunkat Tóth István vezetőedző.
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keresztrejtvény
VÍZSZINTES: 1. A beküldendő megfejtés első része.

12. A Szahara is ez. 13. Olasz fizikus; az elektromos áram
elméletének kidolgozója (Alessandro). 14. Anglia fele! 
15. Mohamedán bíró. 16. Az 1917 áprilisában megalakult
ukrán nemzeti tanács. 18. Délelőtt rövidítése. 19 Erika azo-
nos betűi. 20. Az ember testét takaró, textilanyagból való
készítmény. 21. Orosz teherautó márka. 22. Erek! 23. Vas
megyei település. 24. Szúrós gyomnövény. 26. Tarpai kuruc
(Tamás). 28. Mennybolt. 29. Retekhéj! 30. Település Tolna
megyében. 32. Város Németországban. 34. Coca …! (állat
hívogatószó). 35. Genf szélei! 36. Jelenleg. 37. Az államha-
táron fizetett díj. 38. Nem háziasított. 40. A déli harangszó
után étkezik. 43. Rejtekből kicsábító.

FÜGGŐLEGES: 1. …, hát ez remek! 2. A „követel” ol-
dalra könyveli, és ezzel elismeri. 3. Arra a másik helyre. 
4. Becézett női név. 5. Meztelen emberi testet ábrázoló
képzőművészeti alkotás. 6. Piedone a …; Bud Spencer
filmje. 7. Hősi magánhangzói. 8. Ként és foszfort csak alig
tartalmazó vasötvözet. 9. Haza fele! 10. Olaszország sport-
jele. 11. Találka. 15. A megfejtés második, befejező ré-
sze. 17. Norvég popzenekar. 20. Színesfémből készített öb-
lös, szűk nyakú, egy fülű edény. 21. Zambia és Thaiföld au-
tójele. 23. Kétes! 25. Az ezüst vegyjele. 26. Teke közepe!
27. Jég; németül. 29. Erémita. 31. „A” nem zárt építkezésű
csoportos település! 33. Férfi név. 34. Vízparton növő nö-
vényt télen, jégen vág, kitermel. 37. Nincs tovább, befeje-
ződött. 39. A függőlegestől eltérő helyzetben van. 41. Bór,
oxigén és vanádium vegyjele. 42. Lókapa fele! 44. 150 ró-
mai számmal írva. 45. Rangjelző.

A 2016. augusztus 26-ai rejtvényünk megfejtése: Szellő rebben, ringató, búcsúzik
a nyárutó. A beküldők közül Erdélyi Károlyné, 3900 Szerencs, Bartók B. u. 5.
szám alatti olvasónk 10 db belépőjegyet nyert a Régi játékok és csokoládé szobrok
kiállítására, ami átvehető a Turisztikai Központban. A fenti rejtvény megfejtését
szeptember 16-ig postai borítékban vagy levelezőlapon juttassák el a Népház címére
(3900 Szerencs, Kossuth tér 1.). A borítékra írják rá: Keresztrejtvény. A helyes meg-
fejtő nyereménye: 2 db jegy a Szerencsi Művelődési Központ szeptember 20-ai ope-
rett estjére, ami átvehető a Szerencsi Művelődési Központban.

kos: iii. 21. – iv. 20.
A következő időszakban fokozott fi-

gyelmet kell szentelnie a személyes kapcsolata-
inak és az egészségének. Ha nyitott szemmel
jár, jóindulatú emberekkel találkozhat, akik se-
gítségére lesznek a problémáiban.

bika: iv. 21. – v. 20.
Tervek szövögetése helyett inkább

igyekezzen most megtartani a jelenlegi
helyzetét. Tétovázása miatt kellemetlen helyzet-
be kerülhet. Ezekben a napokban különösen fi-
gyelnie kell, hogy megállja helyét a munkahelyén.

ikrek: v. 21. – vi. 21. 
Változatos érzelmi hullámzás jellemzi

ebben a ciklusban. Az útjába kerülő fe l -
adatok újabb és újabb feszültségeket keltenek
Önben, kihívás elé állítják. Tartson ki, beérik a
gyümölcse főleg ha visszavesz kritikus hajlamá-
ból még akár sikeres is lehet!

rák: vi. 22. – vii. 22.
Pénzügyekben most ne legyen vissza-

fogott, a bolygóállások a szerencsének
kedveznek. Tegyen meg mindent a jó kapcso-
latokért, nemcsak a munkahelyén, hanem a csa-
ládja és a közeli rokonság körében is. Most az
otthonában a harmóniára törekedjen!

Oroszlán: vii. 23. – viii. 23.
Hangulatváltozások jellemzik, amik

nem tesznek jót a mentális egészségének. Ideje
időt szakítania a szellemi kikapcsolódásra. Sok
szempontból fontos, hogy most be tudja-e tar-
tani az erkölcsi normákat. .

szűz: viii. 24. – iX. 23. 
Kellemetlen bolygóállás befolyásolja

majd az életét egy meghatározó válto-
zással. Tartózkodjon a heves megnyilatkozások-
tól, a türelem és a kivárás időszaka ez. Minden
jóra fordul idővel.

mérleg: iX. 24. – X. 23. 
Szerelmi életét különösen kedvező

változások jellemzik, melyre már na-
gyon vágyott. Most, hogy a magánélete rende-
ződik, ideje visszatérni fejben is munkájához,
feladataihoz. Ha ügyesen gazdálkodik, sporto-
lásra is jut energiája végre.

skorpió: X. 23. – Xi. 22.
Pénzügyi szempontból pozitívan ala-

kulnak a dolgai, akár hátra is dőlhetne.
Azonban ez az időszak fokozottan balesetve-
szélyes, legyen nagyon óvatos. A másik nemmel
kapcsolatosan meggyűlhet a baja. Ne engedje,
hogy negatív gondolatok befolyásolják.

nyilas: Xi. 23. – Xii. 21.
Néhány hátráltató tényező kiiktatása

után végre egyenesbe fordul az élete. Mind -
azon által jól teszi, ha óvatosan, visszafogottan
vesz csak részt az eseményekben, különben
újabb feszültségek jelentkeznek.

bak: Xii. 22. – i. 20.
Most lelassulnak Ön körül az esemé-

nyek, ez az elmélyülés időszaka. Ugyan-
akkor folyamatosan el lesz látva feladatokkal,
amelyek komolyan motiválják. Most nem java-
solt, hogy az otthonában főnök legyen.

vízöntő: i. 21. – ii.19.
A feszültséggel teli, hírtelen helyetek

továbbra sem kerülik el. Néhány nehéz-
séggel meg kell majd küzdenie. Jól teszi, ha eb-
ben az időszakban tudatosan átadja magát a
spontán erőknek és engedi, hogy azok vezes-
sék.

halak: ii. 20. – iii. 20.
Karrierje építése közben figyeljen ar-

ra, hogy ne hallgasson rossz tanácsokra,
mert könnyen meglehet, hogy manipulálják,
amiért később nagy árat fizethet. Mostanában
ne kezdeményezzen radiális változásokat, az
eseményekkel való sodródás jó megoldás lehet.
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