
Turizmus
fejleszTés

szerenCsen
a fenntartható turizmus-
fejlesztés szerencs városá-
ban című projekt ii. ütemé-
ben többek között csóna-
kázó tó kerül kialakításra a
rákóczi-vár körül. Cikkünk
a 3. oldalon olvasható.

Guinness-
rekord

városunkban
kretovics istván, helyi vál-
lalkozó hozta létre Télapó
leghosszabb szánját, ami-
vel bekerült a Guinness-
rekordok közé. Cikkünk a
6. oldalon olvasható.
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A Szerencsi Kóborkák Állatvédő Alapítvány képviseletében Kormos Enikő 2019.
november 20-án egy, a háziállatok azonosítására szolgáló microchip scannert
adott át a Szerencsi Rendőrkapitányságnak használatra. Korábban már több
alkalommal a kapitányság segítségére volt az alapítvány, amikor rendőri in-
tézkedés során egy állat tulajdonosát kellett megállapítani. Ezt követően ha-
tékonyabbá válnak az ilyen intézkedések, mivel nem kell az alapítvány képvi-
selőjének személyes jelenléte az állat beazonosításához, azt a kapitányság
szolgálatirányítója könnyedén elvégezheti az eszköz használatával.

A Bolyai János Katolikus Általános Iskolában
Libagaliba elnevezéssel ünnepelték meg a
Márton napi eseményeket november 11-én.
A játékoknak a várkert adott otthont, ahol
különböző ügyességi feladatokon vettek
részt a gyerekek. Népszerű volt a már évek
óta megtartott „Gyertek haza ludaim” népi
játék és a fogócska során is jól szórakoztak
a tanulók. A vetélkedők segítségével az alsó
tagozatos diákok megismerhették a Márton-

naphoz kötődő legendákat és népszokáso-
kat. 
A Szerencsi Óvoda és Bölcsőde is megemlé-
kezett a Márton napi hagyományokról no-
vember 11-én. A gyerekek dalokkal és mon-
dókákkal idézték fel a népi hagyományokat,
majd lámpás felvonulás zárta az eseményt.
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A Rákóczi Zsigmond Református Általános Iskolában a hagyományoknak
megfelelően idén is nyelvi témahetet szerveztek november 11 és 15 kö-
zött. A témahét során az angol illetve német nyelvterületekkel ismerked-
tek meg a gyerekek játékos formában, valamint a környezetvédelem is
központi szerepet kapott. A témahét zárásaként gálaműsort szerveztek,
ahol a nyelveket tanuló diákok mutatták be az erre az alkalomra készített
táncos, énekes produkciójukat.

nyelvi TémahéT
a rákóCziban

libaGaliba márTon napon

az állaTok
védelmében
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A jövő év végéig megvalósuló „Fenntartható turizmusfejlesztés Szerencs
Városában II.” ütemében a Rákóczi-vár árok rekonstrukciója keretén belül
csónakázó tó kerül kiépítésre. Cél az interaktív pihenés és a kikapcsoló-
dási lehetőségek növelésén kívül a történelmi múlt felidézése. A közmeg-
hallgatáson elhangzott, hogy a Szerencsi Hírek következő lapszámában
információkat fogunk az érdeklődők számára nyújtani arról, hogy a vár
történetének mely korszakaiban volt várárok az építmény körül?
Az Országos Széchenyi Könyvtárban fellelhető dokumentumok közül egy
1661-ből származó katonai térkép mutatja be elsőként a várárkot, amely
a mellékelt térképen piros körrel van jelölve. Jól látható, hogy ekkor még
teljesen körbevette a vizesárok a várat. A rajzot George Lucas Ssicha ké-
szítette. A térkép 1672-ben nyomtatásban is megjelent. Ez egyben a vár
első ismert ábrázolása is. A képen a várat déli irányban kiegészítő véd-
művek és a mögöttük felsorakozott csapatok is láthatóak.

A következő „beszédes adat”, az 1784-ben készült katonai felmérés ered-
ménye. A XVIII. századi térkép a vár településen belüli elhelyezkedését
figyelhetjük meg, az is jól látható, hogy a korábbi vizesárok északon már
eltűnt, csupán három oldalról övezi az épületegyüttest.
A Kiegyezés évéből 1867-ből származik a következő adat. Jól láthatóan
a várárok ekkor már feltöltésre került. Észak-nyugaton – ott ahol a mos-
tani forrás-kút elhelyezkedik – egy tavacska és felette egy kis mocsaras
rész található. A vár nyugati és déli oldalán csatorna vezeti el a vizet a
Szerencs patak irányába. 
A korábbi várárkot a XVIII-XIX. század folyamán fokozatosan feltöltötték,
utóbb parkká alakították. A következő századfordulón – az 1867-es katasz-
teri felmérést követően – a keleti szárny előtt létrehozták a mai vártavat.
A vizsgált terület a Rákóczi-várhoz tartozó műemléki környezet. A jelenleg
feltöltött állapotú terület korábban a vár körüli vizesárokként funkcionált.

Ennek megfelelően a feltöltés alatt viszonylag kis mélységben vízzáró
agyagréteg helyezkedik el. A tervezett munkálatok során várható régészeti
emlékek előkerülése, ezért a kivitelezés során folyamatos szakmai felügye-
letet igényel. A terület tervezett, közparkként történő felhasználása meg-
felel a történelmi előzményeknek.

Forrás: Gajdos Csaba 
műemléki szakértői véleménye alapján

fennTarThaTó TurizmusfejleszTés
városunkban

A Széchenyi 2020 program keretében megvalósuló pályá-
zattal Szerencs Város Önkormányzatának fő célja, hogy hoz-
zájáruljon a település turisztikai vonzó erejének fejlesztésé-
hez és az itt eltöltött idő növeléséhez, illetve az elmúlt évek-
ben a településen és térségben megvalósított turisztikai lát-
ványosságok kihasználtságának fokozásához.

Az 1661-ben rajzolt térkép

1867-ben a jelenlegi kút környékén lévő kút és elvezető csatornája a vár
körül

A belső vár keleti oldala a mai vártóval, 1914-ből

A vár és a várárok elhelyezkedése a településen, 1784-ből
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Szerencs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete november 20-án
Ondon közérdekű fórumot tartott, ahol Nyiri Tibor polgármester számolt
be az elmúlt éven megvalósult fejlesztésekről. Megtörtént az ondi kerék-
párút újraaszfaltozása, felújították a Görgey utcát valamint az orvosi ren-
delő veszélyes kéményét is lebontották és mellékhelyiséget is kialakítottak
az épületben. Elkészült az ondi játszótér is a helyi gyerekek örömére. A
ravatalozót is rendbe tették, az urnafal tervezés alatt áll. Az összegzést
követően a lakosság lehetőséget kapott észrevételei megtételére. Az egyik
ondi lakos a tömegközlekedés problémájára hívta fel a figyelmet, valamint
a kevés parkolóhely kérdése is felvetődött. Nyiri Tibor polgármester vála-
szában elmondta, hogy a vasútállomáson a parkolóhelyek bővítése ha-
marosan megkezdődik.
Szerencsen november 21-én tartottak közmeghallgatást a Rákóczi-vár
színháztermében. Nyiri Tibor polgármester részletesen beszámolt a város
demográfiai és pénzügyi helyzetéről, az egészségügyi intézmények mű-
ködéséről, az önkormányzat feladatairól, gondoskodó szerepéről és szol-
gáltatói jellegéről. Továbbá szó esett a foglalkoztatási helyzetről, a város
közösségi életéről és a jövőbeni tervekről is szólt a városvezető.
Elhangzott, hogy a városban a születések száma folyamatosan csökken
tavaly összesen 54-en születtek idén eddig 37-en, a házasságkötések szá-
ma viszont nőtt, múlt éven 52-en kötötték össze életüket, ezen az éven
ez a szám 73. Az összlakosság jelenleg 9127 fő. A pénzügyi helyzetben
2018. májusától lassú javulás következett be. Azonban a 2018-ban folyó-
sított visszatérítendő támogatás kötelezettsége még most is fennáll, és
a következő időszak gazdálkodását terheli. A feladat finanszírozás mér-
téke az elmúlt időszakban kissé javult, azonban a közmunka háttérbe
szorulásával az egyéb működési célú támogatások bevételei is csökken-

tek. Összességében a vissza nem térítendő működési célú támogatások
államháztartáson belülről érkező nagyságrendje (1.171.674.646 Ft) idén is
eléri az előző időszak 96%-át. A városvezető azt is részletezte, hogy mik
azok a területek, amire az önkormányzat a bevételeit költi. Vannak kö-
telező feladatok úgymint a parkfenntartás, út-és hídkarbantartás, köz-
tisztasági tevékenységek, továbbá egészségügyi ellátás. Szerencsen az
elmúlt évben 158.011 volt a betegforgalom az ESZEI-ben. Szintén kötelező
feladat az óvodai ellátás a gyermek létszám a három óvoda épületben
illetve a bölcsődében jelenleg 306 fő. A biztonság és közbiztonsághoz
kapcsolódva elhangzott, hogy az önkormányzat és civil illetve hivatalos
rendvédelmi szervek kapcsolata kiemelkedően jó, idén a rendőrséget
3.500.000 forinttal, a Polgárőr Egyesület munkáját pedig 1.000.000 fo-
rinttal támogatta Szerencs. Nyiri Tibor elmondta, hogy jelentős fejlesz-
tések történtek a térfigyelő rendszerben, hiszen 24 új, korszerű éjjel látó
kamera telepítésére került sor, Bekecs és Prügy felé eső településhatáron
rendszámfelismerő kamerákat telepítettek, valamint felújították a Sze-
rencsi Rendőrkapitányságon lévő megfigyelési pontot és új rögzítőket
helyeztek üzembe. Ezt követően a közelmúltban elnyert pályázatok je-
lenlegi állásáról szólt a városvezető. Elmondta, hogy a 2014-2020 prog-
ramozási időszakban eddig elnyert pályázati támogatások összege össze-
sen 5,939 Milliárd Forint. Ezekről a beruházásokról részletesen beszámolt
a polgármester. A beszámoló után a lakosok tehették fel kérdéseiket. Az
egyik szerencsi lakos a Fecskési városrész vízelvezető árkainak rossz ál-
lapotára hívta fel a figyelmet. Nyiri Tibor arról adott tájékoztatás, hogy
egy pályázatnak köszönhetően, ez a probléma a közeljövőben megol-
dódik.

VEA

közmeGhallGaTás és fórum
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Szerencs Város Önkormányzata valamint a Szerencsi Művelődési Köz-
pont és Könyvtár november 19-én rendezett ünnepséget a szociális
dolgozók tiszteletére a Rákóczi-vár színháztermében. Az eseményt
Nyiri Tibor polgármester nyitotta meg, aki köszönetét fejezte ki a szo-
ciális szférában dolgozók felé. Hozzátette, Magyarországon az embe -
rek közel egyharmada küszködik olyan problémával, ami különleges
ellátást igényel. Szociális munkásnak lenni több mint munka, ez szol-
gálat a társadalom felé-hangzott el. Ezt követően kitüntetések átadá-
sára került sor. A Szerencsi Idősek Otthona dolgozói közül elismerést
kapott Balogh Imréné, az ESZEI Szociális Gyermekjóléti Alapszolgálta-
tási Központ munkatársai közül Klemné Kutnyák Erzsébet, a Gyémánt-
kapu Idősek Otthona szakemberei közül Rosenthal Péterné, a Házi se-
gítségnyújtás dolgozói közül Szegediné Hudák Adrienn a Támogató
szolgálat munkatársai közül pedig Budai Zoltánné részesült kitünte-
tésben. Profáncsik Sándorné a Magyar Egészségügyi Szakdolgozói Ka-
mara díját Hajzer Máriának nyújtotta át. Az ünnepségen közreműköd-
tek a Bocskai István Katolikus Gimnázium diákjai. VEA

a szoCiális szférában dolGozókaT 
köszönTöTTék

Szerencs város életében kiemelkedően fontos
a kis és középvállalkozások szerepe. Ezért tá-
mogatásuk és fejlesztésük érdekében az önkor-
mányzat tájékoztató előadást szervezett no-
vember 25-én a Rákóczi-vár lovagtermében. Az
eseményen Nyiri Tibor polgármester köszön-
tötte a megjelenteket majd Szuhóczky Gábor,
közgazdász, a Pályázati Tanácsadók Országos
Szövetségének az alelnöke tartott értekezést
„Technológia és telephelyfejlesztés, innováció
a kis- és középvállalkozói támogatási rendszer-
be” címmel. Szó esett többek között az elérhe-
tő pályázatokról, az általános finanszírozási
eszközökről, valamint a mikro-, kis- és közép-
vállalkozások technológiai modernizációjának
támogatásáról is beszélt a szakember. Az elő-
adást követően a jelenlévők tehették fel kér-
déseiket. VEA

fórum a vállalkozóknak
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Fennállásának 50. évfordulóját ünnepli idén a Hegyalja Pedagógus Kórus.
Ebből az alkalomból tartottak jubileumi koncertet november 16-án a Rá-
kóczi-vár színháztermében. Az eseményt Nyiri Tibor polgármester nyitotta
meg, aki köszöntőjében kiemelte, hogy Szerencs kulturális életének egyik
meghatározó színfoltja a kórus. Az ünnepi koncerten közreműködtek a
helyi általános iskolák énekkarai, valamint Sárospatakról, Miskolcról és a
szlovákiai Tornaljáról is érkeztek kórusok, hogy együtt ünnepeljék a fé-
lévszázados évfordulót.

Télapó leghosszabb szánját csodálhatták meg a Szerencsre látogatók november 16-20. között a Világörökségi és Turisztikai Fogadó-
épület mellett. Kretovics István, helyi vállalkozó hozta létre a 41 rénszarvassal, szánnal, utánfutóval és krampuszokkal valamint kü-
lönböző téli motívumokkal ellátott turisztikai látványosságot, amin 96437 led világít. Az alkotóknak sikerült bejutni a Guiness-
rekordok közé, ezzel a hatalmas méretű karácsonyi fogattal. A rekord méretű alkotás csupán néhány napig volt látható, de a téli cso-
dapark ezt követően is biztosítja majd az ünnepi hangulatot, változó formában, egészen újévig.

Guinness-rekord szerenCsen

50 éves a heGyalja pedaGóGus kórus
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Szélsőséges időjárás jellemezte az elmúlt évet,
ami a mezőgazdaságra is rányomta bélyegét. A
tavasz rendkívül száraz volt, az első májusi esők
a vártnál később érkeztek, de azért még tudtak
segíteni a kapásnövényeken. – Kimagasló ter-
mések nem voltak, de azért nem panaszkodha-
tunk, mert az állatállománynak a takarmányt si-
került megtermelni, sőt sikerült vetőmagot is jó
minőségben előállítani ebben az évben a gaz-
dálkodók számára – mondta el Szabó Péter, a
Szerencsi Mezőgazdasági Zrt. vezérigazgató-he-

lyettese (fotónkon). Hoz-
zátette a legutolsó nö-
vény, amit betakarítot-
tak, a kukorica volt, itt
nagyon változatos volt
a termés. Nagyban meg-

határozó volt, hogy egy-egy tábla milyen meny-
nyiségű csapadékot kapott. 7 tonnától 12 ton-
náig szórtak a termésátlagok. A vetési munká-
latok már befejeződtek, köszönhetően az enyhe
őszi időjárásnak megerősödve mennek a télbe
a növények. VEA

közepesen TeljesíTeTT idén 
a mezőGazdasáG

Változatos volt az elmúlt év időjárás
szempontjából, hiszen az aszályos idő-
szakokat különösen csapadékos időjá-
rást követte. Ezek a szélsőségek a me-
zőgazdaságon is nyomot hagytak. A
Szerencsi Mezőgazdasági Zrt. erősen
közepes évet tudhat maga mögött ter-
mésátlagok szempontjából.

A látni és látszani országos közlekedésbiztonsági
kampányhoz, mint minden évben idén is csatla-
kozott a Szerencsi Rendőrkapitányság. Ebben az
időszakban a rendőrség fokozottan hívja fel a
gépjárművezetők és más a közlekedésben részt-
vevők figyelmét a láthatóságra. Az ősz bekö-

szöntével rövidülnek
a nappalok, hama-
rabb sötétedik, gya-
kori a ködös időjárás.
Mielőtt útnak indu-
lunk ellenőrizzük jár-
művünk világító be-
rendezéseit, az akku-
mulátor és az abron-
csok állapotát. Ha 7
Celsius fok alá süllyed
a napi középhőmér-
sékelt, akkor már in-
dokolt a nyári gumi-
kat télire cserélni,
hogy megfelelő tapa-

dást nyújtson. A ködlámpa illetve a világítás he-
lyes használatára is felhívják a figyelmet a szak-
emberek. Nem csak a gépjárművezetőknek, ha-
nem a gyalogosoknak is figyelni kell a látható-
ságra. Ezért lehetőség szerint hordjanak világos
ruházatot illetve sötétedés után használjanak
valamilyen fényvisszaverő eszközt vagy látható-
sági mellényt. A látni és látszani kampány ideje
alatt a csatlakozott optikákban ingyenes látás
vizsgálaton vehetnek rész a gépjárművezetők
valamint a szervízekben térítésmentesen nézik
át kocsink állapotát a szakemberek. A látni és
látszani kampányban résztvevő optikák és szer-
vizek listája megtalálható a www.latnieslatsza-
ni.hu weboldalon.

láTni és láTszani az uTakon



Az Országos Rendőr-főkapitányság auditóriu-
mában a polgárőröket Pogácsás Tibor, a Bel-
ügyminisztérium önkormányzati államtitkára kö-
szöntötte. Kiemelte, hogy nagyon fontos a biz-
tonság és azon belül a közbiztonság, melyben
Magyarország ma az élen jár. Ebben komoly sze-
repük van a polgárőröknek. Megköszönte a pol-
gárőrvezetőknek, hogy összetartanak és irányí-
tanak egy ilyen nagy szervezetet, mint a Polgár-
őrség, és megköszönte valamennyi polgárőrnek
a magyar nemzetért tett áldozatos munkáját.
Az Országos Polgárőr Szövetség éves, kiemelt
rendezvényének számító 1956-os díszünnepség
részeként a Polgárőrség legjobbjainak, polgárő-
röknek, polgárőrvezetőknek és a polgárőrséget
támogató személyiségeknek is köszönetet
mondtak azzal, hogy különböző elismerésekben,
díjakban és jutalmakban részesítették őket. „Azt
gondolom, hogy Magyarország legjobb polgá-
rőrei kaptak ma elismeréseket és kitüntetéseket
– kezdte a pohárköszöntőt dr. Túrós András, az
Országos Polgárőr Szövetség elnöke, aki szívből

gratulált minden jutalmazottnak. – Ez is azt mu-
tatja, hogy a Polgárőrség szervezetten, egysé-
gesen és hatékonyan működik. Ezt követően el-
ismeréseket adott át. Idén az „Év Polgárőr Egye-
sülete” elismerő címet a Járdánházai Polgárőr
Egyesület mellett a Szerencsi Polgárőr Egyesület
érdemelte ki. A kitüntetést Oláh János, az egye-
sület vezetője vette át. Forrás: szerencs.hu
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Magasztos, méltóságteljes, az 1956-os hősök emlékéhez méltó díszünnepséget
rendezett az Országos Polgárőr Szövetség, melyen a megemlékezés mellett szá-
mos polgárőr kapott rangos elismerést.

ranGos elismerés a szerenCsi
polGárőr eGyesüleTnek

Az Esélyteremtő Nonprofit Kft támogatást nyert a „A szenvedélybe-
tegség megelőzése, visszaszorítása a közösségi kohézió erősítésével
Gönci és Szerencsi járásokban” című, EFOP-1.8.7-16-2017-00043 azo-
nosítószámú pályázatával.
Projekt megvalósítás időtartama: 2019.03.01.-2021.02.28.
„A pályázat keretén belül a szerhasználat megelőzése és visszaszo-
rítása érdekében szemléletformáló programok, valamint célzott be-
avatkozások támogatására kerül sor, különös tekintettel a közössé-
gek és családok bevonására. A projekt megvalósítása során a hang-
súly a prevención van, melynek részei:
– a prevenciós szemléletformáló programok, melyek hozzájárulnak

a szerhasználat megelőzéséhez és visszaszorításához; 
– helyi szintű kezdeményezések a területi együttműködések meg-

erősítése érdekében; 
– speciális programok a szülői készségek fejlesztéséhez, a szülők és

családok bevonása a családi rendszer megerősítése érdekében, ér-
zelmi és értékközvetítő nevelést segítő programok.

A program Szerencs város vezetésének segítő együttműködésével
valósul meg.
Szeretettel hívjuk és várjuk Önöket a projekt következő, városi szintű
rendezvényére, a CSALÁDI NAPRA.
Helyszín: Rákóczi vár. Időpont: 2019.12.22. vasárnap 10–15.30 óráig.

Programok (a teljesség igénye nélkül):
– Megnyitó
– Ünnepvárás – a családi kötelék szerepe a gyermekek egészséges
lelki fejlődésében (előadás a lovagteremben)
– „Kamasz-panasz” – a családi kapcsolatok változásai (előadás a lo-
vagteremben)
– A szeretet ünnepén – örömök és félelmek (egyéni tanácsadás pszi-
chiáter, addiktológus szakorvos)
– Kézműves foglalkozás felnőtteknek – dekupázs technika segítsé-
gével ajándéktárgyak készítése (a résztvevők száma 20-25 fő/alkalom
– két csoportban)
– Kézműves foglalkozás gyermekeknek (mézeskalács díszítés, aján-
déktárgyak készítése – folyamatos)
– Családi vetélkedők
– Csillám tetoválás, arcfestés
– Hajfonás
– Ugráló várak (színházterem)
– A várudvar színpadán rövid adventi koncertek 
– A program zárásaként Molnár Evelin – karácsonyi műsora
– Adventi gyertyagyújtás – Nyiri Tibor polgármester

A programon való részvétel, 
annak minden eleme a lakosság számára ingyenes!

Családi nap 
a prevenCió jeGyében
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A hagyományoknak megfelelően, idén is a Rákóczi
Zsigmond Református Általános Iskola SZM bálja
nyitotta meg a báli szezont november 23-án. Az ese-
ményt Ráczné Váradi Éva az iskola igazgatója nyi-
totta meg, aki köszönetét fejezte ki a szülők, és fel-
készítő pedagógusok felé, akik nélkül nem valósul-
hatott volna meg a mulatság. Az intézményvezető
elmondta, hogy ezen az éven is jótékony célokra for-
dítják a bál bevételét. A befolyt összegből az iskola
diákját, Márton Júliát és családját támogatják majd,
valamint az étkező berendezéseit fogják bővíteni. 
A köszöntőt követően a diákok műsora, valamint a
Hajnali Néptáncegyüttes előadása szórakoztatta a
közönséget. Az egész estét jó hangulatról Stempel
László zenész gondoskodott. VEA

jóTékonysáGi bál a rákóCziban

Nyílt napot tartottak november 13-án a Bocskai István Katolikus Gimná-
ziumban. Az eseményen mintegy 150 általános iskolás diák és szüleik
vettek részt. Az eseményen Jakab Tamás a gimnázium igazgatója köszön-
tötte a megjelenteket, majd részletes beszámolót tartott a 2020/2021-
es tanévben induló osztályok képzési rendszeréről. Összesen 8 tagozat
indul majd – hatosztályos, nyelvi humán, nyelvi reál, informatika, biológia,
általános, rendvédelmi és végül közgazdasági-technikum. Elhangzott,

hogy a gimnáziumba a felvételi egyik feltétele a központi írásbeli vizsga
sikeres teljesítése lesz matematikából és magyarból. A tájékoztató végén
a diákok és szüleik óralátogatáson is részt vettek. A nyelvi humán és reál
tagozatokon szóbelit, rendvédelmi képzésen pedig gyakorlati felvételt is
tartanak. A nagy érdeklődésre való tekintettel a gimnázium két nyelvi
tagozatot is indít. 

N.I.

nyílT nap a Gimnáziumban



Játékos, művészeti tevékenységbe ágyazott tanórai foglalkozáson vet-
tek részt az 1. osztályosok, melynek célja az, hogy segítségével a ta-
nítók jobban megismerhessék a gyermekeket és személyre szabott
oktatást biztosítsanak számukra. A foglalkozás a Magyar Képzőmű-
vészeti Egyetem „A tanulók képesség-kibontakoztatásának elősegí-
tése a köznevelési intézményekben” című projektje (EFOP 3.2.6-16-
2016-00001) keretében, „Művészeti mérőeszköz fejlesztés” címmel
valósult meg. Dr. Mező Ferenc vezetésével közreműködött a K+F Stú-
dió Kft. Forrás: Rákóczi iskola facebook oldala
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November 20-án ren-
dezték meg a Dalról-dal-
ra, körzeti népdaléneklé-
si versenyt Taktakené-
zen. A megmérettetésen
Szerencs mindkét általá-
nos iskolája képviseltet-
te magát. 
A Bolyai János Katolikus
Általános Iskola növen-
dékei közül Gaszper An-
na 4.c, Hegedűs Eszter
Anna 4.a, és Kosárkó
Patrik 4. c osztályos diá-
kok vettek részt a verse-
nyen. 
A Rákóczi Zsigmond Re-
formátus Általános Iskolát 3 fő képviselte: Fejes Bianka, Földvári Noel és Kamarási Loretta Lilla.

népdaléneklési versenyen 
az álTalános iskolások

A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal idén 20. alka-
lommal rendezte meg pályaválasztási kiállítását november 20-21-
én.
A rendezvény célja, hogy hozzásegítse a továbbtanulás előtt álló-
kat a döntésük meghozatalához. A kiállításon szülők, tanárok és
leendő diákok találkozhattak a középfokú oktatási intézményekkel.
Megyénk szinte minden középiskolája képviseltette magát.
A végzős diákjaink és a hetedikesek kérdéseiket feltehették a jelen
lévő szakembereknek, diákoknak. Megnéztük a különböző szak-
mák bemutatóit: ki szimulátorban próbálta ki a mozdonyvezetést,
ki kalácsot font, ki kis mentősként újraélesztett. A gimnáziumokról
is sok hasznos ismeretet tudtunk meg.
Vannak olyan diákjaink, akiknek már határozott elképzelésük van
a jövőjükről, őket megerősítette döntésükben ez a látogatás. Van-
nak olyan tanulók, akik még keresik a lehetőségeiket, de most me-
ríthettek sok-sok ötletet.

Forrás: Bolyai iskola facebook oldala

pályaválaszTási kiállíTáson
a bolyaisok

művészeTi mérőeszköz
fejleszTésének TeszTelése



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

B-a-z megyei KormányHivatal 
SzerencSi JáráSi Hivatal

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

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

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

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

nemzeti adó- éS vámHivatal
3900 Szerencs, Széchenyi út 43. Tel.: (47) 361-864. Ügyfélfogadás: hétfő
és csütörtök: 8–15 óráig.

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

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

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

állatorvoSi rendelő
Szerencs Városi Állategészségügyi Centrum Kkt., Cím: 3900 Szerencs, Jó-
kai utca 16. Tel.: (47) 363-330. Rendelési idő: hétfő–péntek: 17–19 óráig.
Az állatorvosok elérhetősége: Dr. Lajcsák Attila: (30) 625-8152, Dr. Tóth
Attila: (30) 625-8162.

SzerencSi HivatáSoS tűzoltóSág
Cím: 3900 Szerencs, Rákóczi út 119. Parancsnok: Nácsa Bálint alezredes.
Tel.: (47) 563-090, fax: (47) 563-097. Honlap: http://tuzolto sag.sze rencs.hu.

SzerencSi rendőrKaPitánySág
Székhely: Szerencs, Bekecsi út 10. Telefonszám: +36-47/563-340. Központi
segélyhívó: 112, 107. Központi elektronikus levélcím: szerencsrk @bor-
sod.police.hu. Az ügyfélfogadás rendje: engedély ügyekben munkanapo-
kon minden héten hétfőn és szerdán 8–15.30 óra között, szabálysértési
ügyekben munkanapokon minden héten kedden és csütörtökön 8–15 óra
között, egyéb ügyekben munkanapokon hétfőtől–csütörtökig 7.30–16
óra között, pénteken 7.30–13.30 óra között, panasz és közérdekű beje-
lentések tekintetében a nap 24 órájában. Kapitányi fogadónap: minden
hónap első hétfőjén 9–12 óra között.

áramSzolgáltatáS
ÉMÁSZ Nyrt. Szerencsi fiókiroda

Cím: 3900 Szerencs, Rákóczi u. 87. Nyitvatartás: hétfő: 8–16 óráig, szer-
da: 10–18 óráig, péntek: 8–14 óráig. Pénztárzárás a nyitvatartási idő vége
előtt 30 perccel, utolsó ügyfél fogadása a nyitvatartási idő vége előtt 10
perccel történik. Bankkártyás befizetés lehetséges az ügyfélfogadási idő
végéig. Telefonszámok: 06 (40) 42-43-44 (kizárólag hibabejelentésre szol-
gál), 06 (40) 28-28-28 (számlázás és egyéb ügyintézés).

Földgáz ügyintézéS SzerencS
Cím: 3900 Szerencs, Rákóczi út 62-66. (Posta). Nyitvatartás: szerda: 8–
16 óráig, csütörtök: 10–18 óráig, péntek: 8–16 óráig.

vízSzolgáltatáS
Borsodvíz Zrt. Tokaji Üzemvezetőség Szerencsi Kirendeltsége
3900 Szerencs, Kisvásártér 14. Tel.: (47) 362-940, fax: (47) 361-664.
Ügyfélfogadás rendje munkanapokon: hétfő–kedd: 8–13 óráig, szer-
da: 8–20 óráig, csütörtök: 8–13 óráig. Hibabejelentés helye: Szerencs,
Kisvásártér 14. 7–15 óráig. Tel.: (47) 362–940. Honlap: www.borsodviz-
rt.hu.

ügyeleteS gyógySzertáraK
November 25. – december 1.: Centrum Gyógyszertár, december 2-
8.: Oroszlán Patika, december 9-15.: Alba Gyógyszertár.
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A cikória (Cichoria intybus L.) értékes zöldség-
növény, amely évelő és erős, karószerű főgyö-
kere van. Virágzata fészkes virágzat, amelyek
kékek vagy kékesfehér színűek. A levelei tojás-
dad alakúak, esetenként lándzsásak. Őse a me-
zei katáng, amely az országban mindenhol tet-
ten érhető gyomnövény, és ágas-bogas szárán
kék, kerek virágok nyílnak. A cikória nem túl
tápanyagigényes, leginkább a közepesen kötött

és a laza talajokat kedveli. Magját május-júni-
usban vetik. Már a görögök és rómaiak is is-
merték a növényt.
Gyökerét pótkávé- és inulingyártásra használ-
ják. A gyökérben és a levélben egyaránt sok tej-
nedv található. Nyugat-Európa egyes országa-
iban nagyüzemi méretekben termelik a cikóriát.
Főidénye novembertől márciusig tart. Szedés
után hűvös helyen hetekig tárolható, és sokáig
friss marad. A felhasználás előtt azonban érde-
mes gyengén sós vízben áztatni, hogy a levele-
iben felhalmozódott keserűanyagot kioldjuk.
Sosem szabad túlfőzni, hanem mindig frissre és
ropogósra készítsük. Tavaszi főzelékeken cso-
dás feltét, ha szójaszósszal nyakon öntve meg-
sütjük néhány perc alatt.
Régen a cikóriát nehéz volt beszerezni, de ma

már nagyobb áruházak hűtőjében ott vár
ránk. Nem olcsó zöldség, de intenzív, keser-
nyés zamata miatt nem is kell belőle túl sok.
Az orvostudomány fejlődésével a XVII. szá-
zadban felfedezett hatásain túl a cikória
számtalan új, kedvező tulajdonságára derült
fény. Klinikai vizsgálatok arról számoltak be,
hogy a növényből készült kivonatok erős
gyökfogó képességgel rendelkeznek, ame-
lyért magas antioxidáns tulajdonságú vegyü-
letei felelősek. Az antioxidánsok olyan vegyü-
letek, amelyek a szervezetünket védik a kü-
lönböző káros hatásoktól. Olyan gyakori be-
tegségek kialakulásának valószínűségét csök-
kentik, mint a szív- és érrendszeri megbete-
gedések, rosszindulatú daganatok, légzőszer-
vi megbetegedések.

Az illatos macskamenta
másnéven gyöngymenta
az árvacsalánfélék csa-
ládjába tartozó, illatos le-

velű évelő gyógynövény.
Magyarországon a többek

közt a Gödöllői-dombság terü-
letén és a Mátrában találhatóak állo-

mányai, parlagokon, cserjésekben elég gyakori.
Az illatos macskamentát nyersen ételek ízesí-
tésére, szárított föld feletti részeinek forrázatát
pedig meghűlés és láz elleni teaként használják.
Citromos, mentolos illata különösen vonzó a
macskák számára, ezért a szárított növényt
macskajátékok tömésére is használják. Nyugta-
tóként, emésztéssegítőként, és menstruációs
panaszok csökkentésére régóta alkalmazzák,

csakúgy, mint a felfúvódás és a csecsemőkori
kólika gyógyítására. Régen a szülők gyenge
gyöngymentateát adtak kólikában szenvedő
gyermekeiknek és nyakukba kis gyógynövényes
zacskót akasztottak, hogy a növény nyugtató
illatát belélegezzék. Nyugtató hatása miatt le-
fekvés előtt is fogyasztható. Aki gyomorégésre

és emésztési zavarokra hajlamos, étkezés után
igyon egy csésze gyöngymenta teát. Hasmenés
és láz ellen antibiotikus hatása miatt alkalmaz-
zák. A többi mentához hasonlóan a gyöngy-
menta is nyugtatja az emésztőrendszer izmait,
tehát görcsoldó hatású.

Vitelki László, Gyógynövénybolt
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a héT GyóGynövénye: a maCskamenTa

GyóGyíTó Cikória

Legutóbbi játékunk megfejtése: Az édeskömény a Földközi-tenger medencéjéből szár-

mazik. A beküldők közül Jáborszkiné Dr. Bodnár Ágnes, 3900 Szerencs, Szabadság út

4/5. szám alatti olvasónk a Szerencsi Gyógynövénybolt (Rákóczi út 108.) ajándékcsomagját

nyerte. A nyereményről szóló utalvány átvehető a szerkesztőségünkben. Új kérdésünk: Nyersen

mire használják a macskamentát? Megfejtéseiket december 6-ig postázzák címünkre (3900

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

rá: Egészségünkért.

Sokan a cikória hallatára egyből a ci-
kóriakávéra asszociálnak, pedig a ci-
kóriából számos jellegzetes étel is ké-
szíthető, és hasznos azt is tudni, hogy
télen friss vitaminforráshoz juttatja a
szervezetünket.



Ne adjuk fel a napi többszöri étkezést!
Ne szűkítsük le a napi étkezéseink számát egy nagyra a több kisebb he-
lyett. Ha egész nap semmit nem eszünk, mert majd úgyis jön az ünnepi
lakoma, egészen biztosan jóval több kalóriát veszünk magunkhoz, mintha
előtte nem hagytunk volna ki étkezéseket. Különösen fontos a reggeli,
az az ünnepek alatt se maradjon el!

A kevesebb lehet több(féle)
Az étkezés ünnepi jellegét ne az adja meg, hogy mértéktelenül eszünk
nagy adagokat! A megszokottnál bőségesebb kínálatból kóstoljunk in-
kább többfélét úgy, hogy mindenből egy keveset veszünk. 

Fűszerezzük meg az ünnepet! 
Készítsünk finom fűszerkeverékeket, amelyeket ízlésünk szerint váloga-
tunk össze. Ez egyben jó családi program is lehet az ünnepvárás idején.
Igyekezzünk a friss vagy szárított zöldfűszerekkel az ételekhez adott só
mennyiségét csökkenteni. 

A zöldség és a gyümölcs is laktat
Ha az előételként, vagy köretnek kínált salátával és zöldséggel jól megrakjuk
a tányérunkat, feltehetően kevesebbet fogunk enni a főételből és főként a
desszertből, nem beszélve arról, hogy jó úton járunk, hogy az OKOSTÁNYÉR®

ajánlásának megfelelő zöldség-gyümölcs mennyiséget ilyenkor is megegyük.

Karácsonykor végre halat eszünk
A halakat a húsfélékkel egy élelmiszercsoportba szokták sorolni, mert szin-
tén kitűnő minőségű, teljes értékű fehérjeforrások, emellett vitaminokban
és ásványi anyagokban gazdagok, továbbá a tengeri fajták és a busa, piszt-
ráng vagy kecsege többszörösen telítetlen, esszenciális ómega-3 zsírsava-
kat is tartalmaznak. A kedvező zsírsavösszetételük elősegíti a szív- és ér-
rendszeri betegségek megelőzését, továbbá nélkülözhetetlen gyermekek
esetében az agy egészséges fejlődéséhez. Ezért karácsony után se hagyjuk
el a halakat az étrendünkből, legalább hetente egyszer készítsük el a kü-
lönböző tengeri és hazai fajtákat változatosan, különféle fűszerezéssel!

Készítsük zsírszegényen, akkor is finom lesz!
Mivel a zsiradékok tartalmazzák a legtöbb energiát, azzal tudunk kalóri-
ákat megspórolni, ha soványabb húsokat készítünk zsírszegényebb mó-
don. Minél soványabb egy hús, annál magasabb a teljes értékű fehérje-
tartalma, de az élvezetes ízekről sem kell lemondanunk, mert pácolhatjuk
tejben, joghurtban, ízesíthetjük friss fűszerekkel, citrommal, vöröshagy-
mával, fokhagymával, citromlével, párolhatjuk zöldséggel, gyümölccsel
együtt! Bő zsiradék helyett süssük alufóliában, vagy sütőzacskóban.

Apró változtatások a megszokott recepteken
Az ünnepi töltött káposzta töltelékjében váltsunk a fehér helyett barna
rizsre, ezzel megnövelhetjük a rostbevitelt. Tálaljuk zsírszegény tejföllel,
vagy esetleg krémesebb joghurttal. A rántott halat zabpehelylisztbe és
teljes kiőrlésű panírmorzsába forgassuk. Bő olaj helyett sütőpapírral bélelt
tepsiben süssük meg olajjal enyhén megspriccelve.

Piros alma, mogyoró
A házi süteményekben csökkentsük a cukortartalmat friss édes, vagy
aszalt gyümölcsökkel, illetve cukorhelyettesítőkkel. A tejszínnel, vajjal ké-
szült krémes fajtákból kevesebbet fogyasszunk, mert azoknak a zsírtar-
talma is magas, ezért nagyon kalóriadúsak. Az 1,5%-os tejjel, túróval ké-
szült, gyümölcsös-diós édességek viszont kedvezőbb összetételűek, főleg
ha a bennük lévő liszt egy részét teljes kiőrlésűre vagy zablisztre cseréljük.
Vendégségben is nyugodtan kérhetünk egy vékonyabb szeletet az édes-
ségből, hiszen az ünnepi fogások között éppúgy nincsenek tiltott ételek,
mint az egészséges táplálkozásban, csak a megfelelő arányokat és meny-
nyiségeket kell betartani.
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Éppen csak túl a Márton-napi libasültön, máris érkeznek a
Mikulás-csomagok finomságai és alig egy hónap múlva itt
a karácsony! Érdemes számba venni pár apró trükköt és
megfogadni a dietetikusok táplálkozási és ételkészítési ta-
nácsait, hogy az ünnepek alatt se étkezzünk kontroll nélkül.
A legfontosabb az lenne, hogy a napi rutinból kiszakadva
se rúgjuk fel teljesen a helyes táplálkozási szabályokat, ami-
hez az alábbi tippek mellett nagy segítség lehet az érvény-
ben lévő legújabb táplálkozási ajánlás, az OKOSTÁNYÉR® is. 

ünnepeljünk okosan!



INGATLANINGATLAN
Szerencs központjában 46 m2-
es lakás sürgősen eladó. Érdek-
lődni: 06(47)363-097. (18)
400 négyszögöl szőlőterület
eladó Szerencsen az Előhegyen.
Irányár: megegyezés szerint. Ér-
deklődni: 06(70)953-6807. (18)
Szerencsen jó állapotban lévő

bútorok eladók! Érd.: 06(30)579-
2646. (18,19)

LakosságiLakossági

apróhirdetés
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Bravúros vég-
játékban nyert
Szerencs a no-
vember 17-ei
kézilabda mér-
kőzésen. A
szerencsi lá-
nyok hazai pá-
lyán a Miskolci
VSC csapatát
fogadták. A
m é r k ő z é s t
egyértelműen

a vendégcsapat kezdte jobban, gyors és pontos
gólokkal hamar megszerezték a vezetést. A sze-
rencsi lányok az első félidőben sok hibát elkövet-
tek, ami a szünetre egy 5 gólos hátrányt ered-
ményezett. A második fél-
időben azonban mintha ki-
cserélték volna a szerencsi
csapatot, nyoma sem volt a
kezdeti nehézségeknek. A
szerencsi lányok folyamato-
san behozták a lemaradá-
sukat és a mérkőzés végére
már át is vették a vezetést.
Az utolsó percekben a csa-
patok fej-fej mellett halad-
tak, lehetetlen volt megjó-
solni a végeredményt. Mind
a két csapat erőn felül tel-

jesített. A hajrát azonban a szerencsieknek sike-
rült jobban elkapni így, ha csak egy góllal is, de
sikerült megnyerni a mérkőzést. A végeredmény
Szerencs VSE – Miskolci VSC, 26-25. A szerencsi
lányok továbbra is veretlenek. Katona Krisztina
a szerencsiek edzője érdeklődésünkre elmondta,
hogy egy igen nehéz mérkőzésen vannak túl. –
Az első félidő nem úgy alakult, ahogy szerettük
volna, de a második játékrészben azt kértem a
lányoktól, hogy ne az eredményjelző táblát néz-
zük, ne a kapott gólokat számoljuk, hanem a fel-
adatra és mérkőzésre összpontosítsunk. Úgy
gondolom a mérkőzés végére mi jobban meg-
őriztük a higgadtságunkat, ami sokat segített ne-
künk. Maximálisan gratulálok a miskolciaknak,
mert egy igen erős, fiatal csapat, remekül játszot-
tak—mondta el Katona Krisztina. N.I.

Szerencsi Darazsak U14 (serdülő) regionális baj-
nokságban, az A és B csoportban elért eredmé-
nyek alapján 4 győzelemmel és 2 vereséggel si-
került bekerülni az ország legjobb 32 csapata
közé. A főtábla versenysorozat december 14-
én kezdődik. Ellenfeleik lesznek: MAFC, Göd KC,
MEAFC Jezsuita. Az U11-es bajnokság 2. fordu-
lójában a Szerencsi Varázslók az Egri Kék Orosz-
lánokkal illetve a Beszterce KK csapatával mér-
kőztek meg, ahol magabiztos győzelmet arat-
tak. Eredmények: Szerencsi Varázslók- Egri Kék
Oroszlánok 65-6, Beszterce KK - Szerencsi Va-
rázslók 29-49 – adott tájékoztatást Nagy Lajos
edző.

A mérkőzés elejétől fogva a szerencsiek irányí-
tották a játékot, hiszen Ternyik Máté góljának
köszönhetően már a 14. percben megszerezték
a vezetést a hazaiak. Az ellenfél nem tudott
kontrázni a támadásokra, és a szerencsiek a 25.
illetve a 33. percben is a kapuba találtak. A pál-
házaiak a 43. percben szépítettek, amire gyor-
san válaszoltak a szerencsiek a következő perc-
ben egy újabb találattal. A félidőben 4-1-es ál-
lásnál mentek pihenőre a játékosok. A második
játékrészben is maradt a szerencsiek előnye,
Kiss Máté a 84. percben újabb góllal járult hoz-
zá az eredményhez. Végeredmény: Szerencs
VSE - Pálháza FC: 5-1. Az U19-es csapatunk 3-1-
re győzedelmeskedett Pálháza U19-es gárdájá-
val szemben. A szerencsiek edzője Nagy László

értékelte az őszi szezont a mérkőzés után. –
Igaz, hogy ez a mérkőzés a tavaszi fordulókból
lett előrehozva, de ha az egész évet nézem, hul-
lámzó teljesítményt nyújtottunk, amit tavasszal
helyre fogunk tenni. A mai mérkőzésen nagyon
jó felfogásban játszottunk, és egy hat mérkő-

zéses győzelmi szériából érkező csapatot sike-
rült legyőzni jó játékkal. Külön gratulálok az ifi
csapatomnak a veretlenül lehozott őszi szezon-
hoz. Köszönjük mindazoknak, akik ebben a fé-
lévben bármilyen módon támogatták a csapa-
tot – mondta a tréner.

Szerencs Város Sportegyesületének
felnőtt labdarúgói Pálháza csapatát fo-
gadta november 23-án a Tatay Zoltán
Ifjúsági Sporttelepen.

maGabizTos Győzelem hazai pályán
hírekhírek SPORT16 SZERENCSI

jól szerepelTek 
az ifjú 

kosárlabdázók

a várTnál nehezebben,
de nyerT szerenCs
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kos: iii. 21. – iv. 20.
Úgy érzed, hogy valaki csak ki akar ját-

szani, és a saját haszna reményében kihasználja
a jóhiszeműségedet. Lehet, hogy itt az ideje a
magad kezébe venni az irányítást, és nem en-
gedni másoknak.

bika: iv. 21. – v. 20.
Még nem futottál ki az időből, de azt is
érzed, hogy tartanod kell magadat a

tempóhoz, ha meg akarod valósítani a tervei-
det. Ne gondolkodj túl sokat, most a cselekvés-
nek van itt az ideje.

ikrek: v. 21. – vi. 21. 
Ha minden az elképzeléseid szerint ala-
kulna, és soha semmivel nem kellene

megküzdened, akkor nem is fejlődnél a mostani
helyzetedből. Ebben az időszakban – december
első felében – tekints a kihívásokra úgy, mint
érdekes tapasztalatokra.

rák: vi. 22. – vii. 22.
Ha valaki csak egyik pillanatról a másik-
ra él, akkor talán nincsenek kötelességei

sem, de nincs biztos nyugvópontja sem. Ebben
az időszakban – december első felében – ne
csak az egyik oldalát nézd a dolgoknak, hiszen
mindennek meg kell fizetni az árát.

oroszlán: vii. 23. – viii. 23.
A magad feje után mész, mert így ha

rossz irányba indulsz is, tudod, hogy a magad
útját járod. Egy ilyen utazás érdekes tapaszta-
latokat rejthet. Lehet, hogy ami elsőre könnyű-
nek tűnt, jóval összetettebb kérdéseket vet fel.

szűz: viii. 24. – iX. 23. 
Szeretnél már végre egy kis pihenőt tar-
tani, de a helyzet most nem ennek meg-

felelően alakul. A héten még egyben kell tarta-
nod a dolgokat, de a hétvégén már kicsit fellé-
legezhetsz.

mérleg: iX. 24. – X. 23. 
Ebben az időszakban – december első
felében – úgy érezheted, hogy ugyan-

azokat a köröket futod, és nem tudsz ötről a
hatra jutni. Lehet, hogy egy kicsit érdemes el-
távolodni a problémától, hogy a nagyobb, telje-
sebb képet lásd.

skorpió: X. 23. – Xi. 22.
Ebben az időszakban – december első
felében – valaki tőled várja a megoldást

a saját gondjaira, de meg kell értenie, hogy te
ebben nem segíthetsz. Mindenki a maga sorsá-
nak az alakításáért felelős, így te is csak a tié-
dért vagy az.

nyilas: Xi. 23. – Xii. 21.
Ha elég makacs vagy, az nem mindig

csak bajhoz vezet, néha ahhoz is, hogy végül el-
éred, amit akartál, még ha azt mindenki lehe-
tetlennek tartotta is. Ezt a sikert most csakis
magadnak köszönheted.

bak: Xii. 22. – i. 20.
Itt az ideje, hogy a megszokott út he-
lyett valami mást próbálj ki, még akkor

is, ha erre senki nem kötelez. Az új élmény sokat
segítene abban, hogy egy kicsit felrázd maga-
dat, és új tapasztalatokat szerezz.

vízöntő: i. 21. – ii.19.
Ebben az időszakban – december első
felében – úgy érzed, hogy kötelességeid

vannak, amiknek eleget kell tenned, még akkor
is, hogyha nincs túl sok kedved ehhez. Ha túlesel
a dolgon, jobban fogod érezni magadat. Egy ki-
csit könnyedébben kezeld a dolgokat.

halak: ii. 20. – iii. 20.
Ebben az időszakban – december első
felében – hiába orvosolsz egy problé-

mát, az újra és újra felbukkan, és mintha egyre
súlyosabb lenne. Most már nincs más lehetősé-
ged, mint végleges megoldást találni rá. Kérj se-
gítséget a körülötted élőktől.

horoszkóp (november 29. – december 13.)

VÍZSZINTES: 1. Kimutatásba feljegyez. 5. A bekülden-
dő megfejtés első része. 10. Gyümölcsből készített
üdítőital. 12. Férfi utónév. 13. A rénium vegyjele. 14. A
fősor második része. 15. Női kereszt név. 16. A fának
és folyónak is van. 18. Tölt a pohárba. 20. Maga előtt
nyom. 21. Éca, ötlet. 23. Felső testrészünk. 25. Zsák kö-
zepe! 26. Női hangfaj. 28. Apró mészképződmény. 30.
Féliksz! 32. Városunk folyója. 34. Cato haragja! 36. Ha-
zai olajcég. 38. Igába fogott szarvasmarha terelő szó.
39. Famintát készít. 40. …nika: a repüléssel kapcsola-
tos elektronikus eszközök. 42. Tinta; angolul. 44. Ame-
rikai filmdráma címe, 2013-ban mutatták be (Her). 45.
Kötözőpólya. 48. Dózis szélei! 49. Más helyre pakol. 51.
Fémből vékonyra hengerelt anyag.
FÜGGŐLEGES: 1. A fősor harmadik, befejező ré-
sze. 2. … van belőle: unja már. 3. Római 999-es. 4. Me-
mória fajta. 5. A szokott időpont után. 6. A nátrium
vegyjele. 7. A nagydiófa közepe! 8. Heves megyei tele-
pülés. 9. … bot: fütykös. 11. Lengyelország légitársa-
sága. 17. Nagy testű papagáj. 19. Az Öreg-tó városa.
22. Hangtalanul váltó! 24. Fél makk! 27. Tic …: cukorka
féleség. 29. Finn eredetű női név. 31. Kossuth- és Jászai
Mari-díjas magyar színésznő, színigazgató (Adél). 33.
Központi Sportiskola röviden. 35. Lekaszált fű, gabona
sorai. 37. Névjegyzék. 41. Folyó Németországban és

Belgiumban (28 km). 43. Üdítőital. 46. Ősi bizony! 47. Szabálytalanság a focipályán. 50. A cirkónium vegyjele. 52. Mosó fele!

Előző rejtvényünk megfejtése: Eljött már november didergő hónapja, hideg szele a fák leveleit megcsapja. Megfejtőnk 1 db csokoládé
csomagot nyert: Róth Gusztávné Moór Katalin, 3900 Szerencs, Kazinczy utca 3. A fenti rejtvény megfejtését december 6-ig postázzák cí-
münkre (3900 Szerencs, Rákóczi út 94.) vagy adják le a Fürdő és Wellnessház recepcióján. A keresztrejtvény helyes megfejtője 1 db csokoládé
csomagot nyer. A nyeremény átvehető a Szerencsi Művelődési Központ és Könyvtár gazdasági irodájában.
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