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Szerencs Város Önkor-
mányzata idén is benyújtja
pályázatát az álláskeresők
foglalkoztatását elősegítő
Start közmunka progra-
mokra. (Cikkünk a 3. olda-
lon)
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DOLGOZNAK 
A SZERENCSI
ÁLLATVÉDŐK

A Szerencsi Kóborkák Állat-
védő Alapítvány az elmúlt
években több helyi elkóbo-
rolt kutyának segített meg-
találni az új gazdáját. (Cik-
künk a 9. oldalon)



Múlt- világ, virág címmel nyílt kiállítás de -
cember 15-én a Rákóczi-vár Árkád termében.
A tárlaton Krizmanics Ágnes festményeit te-
kinthetik meg az érdeklődők. Az alkotó mun-
káit korábban is láthatta már a szerencsi kö-
zönség csoportos kiállítás keretében. Az ese-
ményt Koncz Ferenc polgármester nyitotta
meg, majd fellépett Bodovics Valencia a Rá-
kóczi Zsigmond Református Általános Iskola
növendéke. A kiállítás január 20-ig tekinthető
meg a Rákóczi-vár Árkád termében.

mÚlt, világ,
virág
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Az adományt a Rákóczi Zsigmond Reformá-
tus Általános Iskolában adták át, ahol száz da-
rab gyerekeknek szánt csomagot és ötvenöt da-
rab 5 kg-os élelmiszercsomagot osztottak szét
a rászoruló családoknak. A gyerekeknek szánt
csomagot a szerencsi általános iskolások gyűj-
tötték össze, melyek tartalma édességekből és
plüss figurákból állt. A rendezvényen második
és negyedik osztályos diákok adtak karácsonyi
műsort. A decemberi ünnepek alatt csaknem 
1 100 kg élelmiszercsomagot osztott szét a Ma-
gyar Vöröskereszt szerencsi szervezete Sze-
rencs, Mezőzombor, Bekecs és Tarcal települé-
seken.

Hátrányos helyzetű családoknak ado-
mányozott gyermekeknek szánt élelmi-
szercsomagokat a Magyar Vöröskereszt
szerencsi szervezete december 16-án.

adomány rászoruló családoknak

A mézeskalácsokat idén is a szerencsi Halász
Cukrászda ajánlotta fel, melyeket az ifjúsági szer-
vezet tagjai díszítettek ki. Tóth Ágnes a lángos-
sütő büfé üzemeltetője finom lángosokkal segí-
tette a szervezet munkáját, valamint Szerencs
nyugdíjas klubjai is támogatták a kezdeménye-
zést. – Az idén összegyűjtött 160.000 forintot a
Sámuel Alapítványhoz juttatjuk el, melynek célja,

hogy az Ukrajnában dúló háborús konfliktusok
miatt árván maradt és elhagyott gyermekeknek
szerető családot és biztonságos otthont találja-
nak. Ez a jótékonysági kezdeményezés kapcso-
lódik a Fidelitas 2015. június 6-án indított ado-
mánygyűjtéséhez, mely a www.karpataljaert.hu
oldalon érhető el – mondta el érdeklődésünkre
dr. Koncz Zsófia a Fidelitas országos alelnöke.

Második alkalommal szervezett jótékonysági mézeskalácsvásárt a piactéren
december 17-én a reggeli órákban a Szerencsi Fidelitas csoport a kárpátaljai
árva és elhagyott gyermekek megsegítésére.

Jótékonysági 
mézeskalácsvásár

Élelmiszercsomagokat kaptak a családok.
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A 2016 novemberében megtartott közmeg-
hallgatáson elhangzott, hogy a szerencsi kistér-
ségben – a népesség gazdasági aktivitás sze-
rinti megoszlását vizsgálva –az országos átlag-
tól jóval alacsonyabb a foglalkoztatottak,
ugyanakkor magasabb a munkanélküliek és az
eltartottak aránya. Jelenleg a helyi gazdaságnak
gyenge a munkahelyteremtő képessége, így az
önkormányzatnak kell nagyobb szerepet vállal-
nia a foglalkoztatásban, ami a közfoglalkoztatás
keretében valósul meg. A közfoglalkoztatás cél-
ja, hogy az egészséges, munkaképes felnőtt
emberek segélyek helyett az általuk végzett
hasznos tevékenység ellenében kapott munka-
bérjellegű jövedelemhez jussanak.

Az eredmények azt mutatják, hogy az elmúlt
évek pályázatai Szerencsen sikeresek voltak:
hozzájárultak a foglalkoztatás növeléséhez és
gyarapították a közös javakat. Átmeneti foglal-
koztatásról van szó, aminek végső célja, hogy
a programban résztvevők a munkaerőpiacon
találjanak maguknak tartós foglalkoztatást.

– A program 2011-től, immár öt éve működik
a jelenlegi formájában – tudtuk meg dr. Vámos-
né Czili Adrienntől, az önkormányzat humánpo-
litikai osztályvezetőjétől. – Kezdetben csak az
erre kijelölt régiókban indultak a mintaprogra-
mok, Szerencs is egy ilyen mintaprogramban
kezdte el a közfoglalkoztatottak alkalmazását.

Eddig összesen csaknem kétmilliárd forintnyi
összeget nyert a város a Belügyminisztérium ál-
tal kiírt értékteremtő programok megvalósítá-
sára. 2015 előtt a programot teljes mértékben
a központi forrásokból fedezték, azóta viszont
az önkormányzatnak is hozzá kell járulni a költ-
ségekhez.

– 2014-ben 562, 2015-ben 300 közfoglalkoz-
tatott dolgozója volt az önkormányzatnak.
2016-ban 315 főre nyertünk pályázatot, bár a
napi létszámunk 270 fő körül van – sorolja az
adatokat az osztályvezető. – A csökkenő lét-
szám azt mutatja, hogy egyre többen találnak
állást a szabad munkaerőpiacon. Év közben vál-
tozik a közfoglalkoztatás iránti igény, amit fő-
ként a mezőgazdasági idénymunkák befolyásol-
nak: amikor ott megszűnnek a kereseti lehető-
ségek, újra többen jelentkeznek közmunkára. 
A foglalkoztatottak nagyobb része segédmun-
kás, az összlétszám húsz százaléka lehet azok
aránya, akik valamilyen szakmai képesítéssel
rendelkeznek.

– A foglalkoztatás egy évig tart, ami az idén
is így lesz. Február 28-án fejeződik be a jelenlegi
program, és addigra kiderül, hogy a Belügymi-
nisztérium milyen mértékben támogatja az idei
terveinket. Ennek függvényében tudjuk márci-
ustól újra indítani a programot, felvenni az em-
bereket – mondta dr. Vámosné Czili Adrienn.

Az idei közfoglalkoztatási progra-
mokról

2017-ben Szerencs a mezőgazdasági munkák-
ra 70, helyi sajátosságokra épülő feladatokra
80, a közúthálózat karbantartására szintén 
80 fő, illetve egy 40 fő foglalkoztatását igénylő
kiemelt programra nyújtotta be pályázatát a
Belügyminisztériumhoz. 

A mezőgazdasági programok közül a tervek
szerint tovább folytatódik az egynyári balkon-
és zöldségnövények palántáinak előállítása, ne-
velése, gondozása a fóliasátrakban és növény-
házakban. Szerencs legnagyobb áruháza mö-
gött található az önkormányzat nyolchektáros
területe, ahol közfoglalkoztatottak végzik a sza-
badtéri zöldségtermesztést. 

– A megtermelt zöldségekből az önkormány-
zat által üzemeltetett konyha igényét szeretnénk
biztosítani, de a termés egy részét a piaci érté-
kesítés keretében hasznosítjuk A város virág-
ágyásainak előkészítését és a virágok beülteté-
sét, gondozását, a kaszálást, locsolást, valamint
Szerencs 800 négyszögöl nagyságú területén a
szőlőtermesztést szintén a mezőgazdasági prog-
ramok keretében végeznénk el – mondta a rész-
letekről dr. Vámosné Czili Adrienn. – 2016-ban az
Aranka tetőn több száz mandula- és diófát ül-
tettek ki; ennek a területnek a gondozása is a
közfoglalkoztatottak feladata lesz. Az önkor-
mányzat az elmúlt évben kecskéket vásárolt, pá-
lyázati pénzből pedig olyan eszközöket is sikerült
beszereznünk, amelyek a sajt előállításához szük-
ségesek – a sajtkészítést is szeretnénk folytatni.

A helyi sajátosságokra épülő programok ke-
retében a térburkoló-elemek gyártása ugyan-
csak folytatódik. A tavalyi pályázat keretében
sikerült beszerezni egy betonelemgyártó gépet,
ami megkönnyíti a munkát. A térburkoló-ele-
meket – amelyeket a közmunkások a Városgaz-
da Kft. telephelyén gyártanak –a terek, járdák,
parkolók, vízelvezető árokszakaszok burkolása
használják. A betonelemgyártás bővítését szol-
gálja majd egy új nyitott csarnok a Városgazda
Kft. telephelyén, amihez már engedélyes tervvel
is rendelkezik a város.

A projekt keretében szeretnének kialakítani
egy tanösvényt, ami a Rákóczi-vártól indulna
az Árpád-hegyen át az Aranka tetőig. Ott egy
pihenőparkot építenének majd kiemelt eső -
beállóval. Az Idősek Otthonának területén em-
lékhely építését tervezik, mely imahelyként az
ott lakók lelki békéjét is szolgálja.

A Zempléni Múzeum hatalmas képeslevele-
zőlap-gyűjteménye mellett rendelkezik egy har-
mincötezer darabot számláló ex libris gyűjte-
ménnyel is. A digitalizálást már több évvel ez-
előtt elkezdték az ott dolgozók, de emellett az
anyagokat rendszerezni, illetve a raktárban lé-
vőket csoportosítani kell.

A múzeum közfoglalkoztatottjai fogják majd
elkészíteni a tervezett 14-15 állomásból álló tan -
ösvényhez a tájékoztató táblák anyagát is. 

A belterületi közúthálózat karbantartása
minden évben visszatérő fela dat. A programba
beletarozik a kátyúzás, a padkák és az utak
mellett lévő vízelvezető árkok tisztítása, kar-
bantartása. A munka jelentős részét a Város-
gazda Kft. a közmunkaprogram keretében végzi
el.

A pályázatok már benyújtásra kerültek, rövi-
desen megszületik a döntés mely programok
megvalósítását támogatja a Belügyminisztéri-
um.

M.B.

Szerencs Város Önkormányzata idén is
benyújtja pályázatát az álláskeresők
foglalkoztatását elősegítő Start köz-
munkaprogramokra. A várhatóan már-
ciusban induló projekt keretében egy
éven át közel 270 szerencsinek tud
majd munkát biztosítani a hivatal.

közfoglalkoztatási programok 2017-ben

Közfoglalkoztatottak burkolják a Turisztikai Központ udvarát.
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Dr. Gál András igazgató
Bocskai István Katolikus Gimnázium

Magánemberként egy gyönyörű, egész-
séges unokát szeretnék, aki a napokban
fog megszületni. Tavaly októberben meg-
írtam a portfóliómat a kutatótanár fokozat
megszerzéséhez, ennek bírálata január hó-
napban fog megtörténni, ez egy jelentős
előrelépés lenne számomra, ha megkap-
nám a kutatótanári besorolást. Munkahe-
lyi kívánságom, hogy mind az öt érettsé-
giző osztály jó elnököt kapjon és eredmé-
nyesen érettségizzen, valamint a korábbi
évekhez hasonlóan a 80%-os továbbtanu-

lási arányt szeretném fenntartani, mert ez a tanulóknak sikert, az iskolá-
nak pedig dicsőséget jelent. Minden munkatársamnak és minden Sze-
rencsinek egészséget és hosszú életet kívánok!

Kovács Julianna igazgató
Szerencsi Szakképzési Centrum Műszaki és 

Szolgáltatási Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája
Terveink, vagy inkább vágyaink a 2017-

es esztendőre, hogy a demográfiai muta-
tókkal ellentétben a tanulólétszám emel-
kedjen, és magasabb legyen azon diákok
száma, akik eredményesen tudják befejez-
ni az iskolát. Szeretnénk, ha a hozzánk ér-
kezők előképzettsége magasabb lenne,
hogy közelebb jussanak választott szak-
májuk megszerzéséhez. Örömünkre szol-
gálna, ha érettségi után többen választa-
nák a szakmatanulást. Bízunk benne, hogy
a 25 év alatti fiatalok számára ingyenes

másodszakma szerzés lehetővé válásával továbbra is aktív részesei le-
hetünk a felnőttoktatásnak. Folytatni kívánjuk a felnőttképzést. Legin-
kább a kétkezi munka felértékelődését várjuk, hisz gazdasági felemelke-
dés jól képzett szakmunkások nélkül elképzelhetetlen. Reméljük, hogy a
most kezdődő szakmai versenyeken hasonlóan fogunk szerepelni, mint
a két évvel ezelőtti villanyszerelő tanulóink, akik országos második és
hetedik helyezést értek el. A Határtalanul program keretén belül az előző
évekhez hasonlón lehetőségünk lesz Szentegyházáról a Gábor Áron Lí-
ceumból 30 diákot vendégül látni, és tanulóink is meglátogathatják kül-
honi barátaikat, kölcsönösen megismerve egymás oktatását, és szűkebb
lakóhelyük nevezetességeit. Magánemberként egészséget, boldogulást
és szakmai sikereket kívánok mindenkinek!

Szabó Beáta igazgató
Bolyai János Katolikus Általános Iskola

Mit várok a 2017es esztendőtől? Három hét múlva, azaz január 20-án
van félév, így a gyerekeknek a hajrá következik. A tanulóktól nagyon jó
bizonyítványt várok, minden diákunknak szurkolok, hogy a lehető legjobb
teljesítményt hozza ki magából. Ezt követően februárban egy sikeres 

Bolyai bált szeretnénk, aminek meg is kezdtük az előkészületeit, a gye-
rekek pedig a farsangra készülnek. A tavasz a tanulmányi és sportverse-

nyek időszaka lesz, nagyon sok jó teljesít-
ményt várunk a tanulóinktól. Mi is házigaz-
dái leszünk matematika, rajz és sportren-
dezvényeknek. Én azt kívánom minden ta-
nítványunknak, hogy örömmel jöjjenek is-
kolába és szeressenek Bolyais diákok lenni.
Mindenekelőtt a tanuláson van a hangsúly,
de programjainkat is szeretnénk a hagyo-
mányainkhoz híven folytatni, munkater-
vünknek megfelelően haladunk tovább a
második félévben is. Sok sikert szeretnék a
tanulásban és a versenyeken is. Magánem-

berként azt szoktam mondani, hogy ne legyen rosszabb év mint az előző
volt, mindenekelőtt családomnak, gyermekeimnek egészséget szeretnék
ez a legfontosabb, ehhez pedig boldog hétköznapokat.

Ráczné Váradi Éva igazgató
Rákóczi Zsigmond Reformárus Két Tanítási Nyelvű

Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola
2017-nek is nagy reményekkel és óriási

tervekkel nézünk elé. Az első számú ter-
vünk a nemzetközi kapcsolatok bővítése,
amit már tavaly, 2016 szeptemberében el-
kezdtünk. Svéd, horvát és lett iskolákkal
működünk majd együtt, ennek keretében
szakmai tapasztalatcserére fognak a kol-
légák oda utazni, illetve mi is várjuk őket
nagy szeretettel. Egy tehetségnap kere-
tén belül zajlik majd az első ilyen látoga-
tás márciusban, ahová mindhárom nem-
zet iskoláiból érkeznek gyerekek, illetve

kollégák és különböző programokon vesznek majd részt. Nagy esemény
a református egyház életében a reformáció 500. évfordulója, ennek
már elindult az első rendezvénye az iskolánkban a címer és jelképava-
tással. Ez a rendezvénysorozat a 2017-es évben is folytatódik. Több
ilyen programunk is lesz ezzel kapcsolatban iskolai szinten is, de lesz
városi és kistérségi, sőt a határon túlról is fognak érkezni a rendezvé-
nyünkre. Fontos eseményünk majd októberben, hogy iskolánk harminc
éves lesz, amit egy héten át tartó rendezvénysorozattal ünneplünk.
Nagy feladatként tűztük ki célul iskolánk új tortatermének alapkőleté-
telét, valamint a tantermek bővítését és az étkezőnk külső- belső fel-
újítását, amihez az önkormányzat segítsége is szükséges. Ezenkívül
folytatjuk a meglévő tantermek felújítását. A művészeti képzésben pe-
dig szeretnénk új hangszereket beszerezni, hiszen a hangszerparkunk
nagyon leépült az elmúlt időszakban. Januártól júniusig terjedő idő-
szakban rengeteg tanulmányi verseny van, amin mind helyi, körzeti,
megyei mind pedig országos és nemzetközi szinten szeretnénk részt
venni. Az Europartnak idén Szerencs lesz a házigazdája, már megvan-
nak a terveink, hogy milyen oldalról fogjuk megszólítani az ideérkező
diákokat és a felnőtteket is.

Városunk intézményeinek vezetőit, dolgozóit, tanulóit kérdeztük meg arról, 
hogy mit várnak az újévtől.

gondolatok a 2017-es
esztendőről



Csider Andor igazgató,
Szerencsi Művelődési Központ

és Könyvtár
Az új év, 2017 nagy változással kezdődik,

hiszen a Szerencsi Kollégiumot a további-
akban már nem a Művelődési Központ
üzemelteti, hanem a KLIK. Azonban nem
panaszkodhatunk hogy nincs feladatunk,
hiszen a Turisztikai Központ fejlesztését,
szolgáltatásának bővítését az idén is foly-
tatni kívánjuk. Ebben az évben is növelni

akarjuk a Központ kiállításanak látogatottságát, amelyre a tapasztalata-
ink szerint nemcsak a turisták, hanem a helyiek is szívesen ellátogatnak.
A Játékmúzeum és a Csokoládészobrok kiállítása folyamatosan bővül, és
terveink szerint egy új állandó kiállítást is szeretnénk megvalósítani. 

A már meglévő csoportjainkat továbbra is fogjuk működtetni, s tevé-
kenységükről igyekszünk gyakran beszámolni. Már készülődünk a február
11-14-i Kultúrházak éjjel-nappal című országos programra, mely során
nyitott kapuk keretében az érdeklődők betekinthetnek a kulisszák mögé,
a csoportok működésébe, nyilvános próbákon vehetnek részt.

A közművelődés programjait ebben az évben is a látogatók és a sze-
rencsi emberek érdeklődésének megfelelően alakítjuk ki. Ebben nagy se-
gítséget nyújtanak a korábbi programokra adott reagálások, vélemények,
hiszen ennek alapján tudjuk eldönteni mennyire sikerült az emberek el-
várásainak megfelelő programkínálatot kialakítani. Természetesen a ha-
gyományos, és mondhatom bejáratott programjainkat az idén is tervezzük.
A Város napja keretén belül a Várudvari vigadalom, a Pálinka és bormusta
színvonalas nyitánya lesz a nyári, szabadidős programoknak, amelyet szí-
nesíti majd az Europart programsorozat. Nem sokat fogunk pihenni, hiszen
bő egy héten belül a Majális megszervezése fogja kitölteni napjainkat.

A Kolompos fesztivál szintén nagy érdeklődésre tart számot, hiszen
évről évre 250-300 állandó résztvevő vendégeskedik Szerencsen a ven-
déglátók és a szerencsi emberek nagy örömére.

Az év legnagyobb vonzerővel bíró eseménye a Csokoládé Fesztivál
lesz, amelyre több tízezer embert várunk a városba. Ezt a rendezvényt
csak városi összefogással, sok önkéntes segítővel tudjuk megrendezni.
Az idén is számítunk rájuk. Előzetesként elárulom, hogy Rúzsa Magdol-
nát, a Csík zenekart, a Magna Cum Laude és az R-GO együtteseket to-
vábbá a klasszikusokat; Kowalskit és természetesen a Hooligans együt-
test szeretnénk sok más együttes mellett felkérni a fesztiválprogramba.

Az idén négy színházi előadást szervezünk, melyekből egy előadást a
szabadtéren fogunk megrendezni.

Önálló egyedi koncertek hagyományosan március 14-én az Ismerős Ar-
cok, továbbá április 22-én a Kárpátia együttes várhatóak. 

Az idén pedig elkövetkezik a mérlegkészítés ideje is, hiszen eltelt öt
év, s lejár az igazgatói kinevezésem. A fenntartó most fogja megítélni
azt, hogy milyen munkát végeztem az elmúlt öt év alatt. A magam ré-
széről úgy ítélem meg, hogy a munkám során igyekeztem rászolgálni a
fenntartó illetve a város közösségének bizalmára.

A 2017-es esztendőtől tehát egészséget, kreatív és nagy munkabírású
munkatársakat, továbbá támogató bizalmat várok a fenntartótól és a

vendégeinktől, látogatóinktól egyaránt.

Gaál Eszter 12. évfolyamos diák
Bocskai István Katolikus 

Gimnázium
Végzős diákként fő célom ebben az évben

az lenne, hogy felvételt nyerjek a Miskolci
Egyetem Gazdaságtudományi Karára, azon
belül a kereskedelem és marketing szakra.
Ehhez a célhoz viszont egy erős érettségi kell,
amihez rengeteg tanulásra, szorgalomra és

kitartásra van szükségem. Remélem, hogy a 2017-es év sok erőt, egészséget
hoz a családtagjaimnak, barátaimnak. Ezúton szeretnék minden végzős di-
áktársamnak sok szerencsét és eredményes érettségit kívánni!

Kormos László 12. évfolyamos diák,
Bocskai István Katolikus Gimnázium

Mindenekelőtt jó egészséget szeretnék az
egész családomnak és rokonaimnak. Ezen
felül végzős diákként az egyik legfontosabb
esemény az évben az érettségi vizsga lesz
számomra, amit szeretnék a lehető legjobb
eredménnyel zárni. Ez azért is fontos, mert
szeptembertől szeretném megkezdeni tanul-
mányaimat a budapesti Óbudai Egyetem vil-
lamosmérnök szakán. Azért ezt a szakot vá-
lasztottam, mert édesapám is villamosmér-
nökként végzett és nekem is megtetszett ez
a pálya, valamint a gimnázium stúdiójában

eltöltött négy év is arra ösztönzött, hogy ebbe az irányba tanuljak tovább.

Balogh Imre
A sakk szakosztály vezetőjeként szak-

mai szempontból tekintek a jövőre. Első-
sorban ügyes, munkabíró gyerekeket sze-
retnék és jó eredményeket a 2017-es ver-
senyeken. Remélem, hogy nem lesz rosz-
szabb az idei évünk, mint a tavalyi volt. Ál-
talában optimista természetű vagyok, bi-
zakodom az életben és a sport területén
is.
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Az eseményt a Gyárkerti óvodában működő német nemzetiségi cso-
port műsora nyitotta meg, akik németül énekeltek és szavaltak. Ezt kö-
vetően Árvay Attila az önkormányzat elnöke köszöntötte a megjelenteket
és ismertette az éves munkát. Elmondta, hogy az Emberi Erőforrások Mi-
nisztériumának rangsora alapján a hazai nemzetiségi önkormányzatok
élmezőnyében zárt a szerencsi önkormányzat. Árvay Attila kiemelte, a
2016 májusában Szerencsre érkezett Lágerjárat utazó vagon kiállítást,
melynek az önkormányzat volt a házigazdája, és amelyet több mint 
1200-an tekintettek meg. Az önkormányzat elnöke arról is tájékoztatta
a résztvevőket, hogy a helyi iskolákat és óvodákat német nyelvtanulást

elősegítő módszertani kiadványokkal segítik, valamint több helyi szer-
vezetnek nyújtottak támogatást, úgymint a cserkészeknek, Szerencs Né-
met Nemzetiségi Közösségért Alapítványnak vagy a Szerencsi Testvér-
városi Egyesületnek is. 2016-ban első alkalommal ítélték oda a Braun Er-
zsébet-díjat, amit a Bocskai István Katolikus Gimnázium német munka-
közösségének javaslata alapján Toplenszki Zalán 11. évfolyamos tanuló
vehetett át. A fórumon elhangzott, hogy Szerencs Város Önkormányza-
tának és Szerencs Város Német Nemzetiségi Önkormányzatának kapcso-
latát továbbra is a partnerség és szakmaiság jellemzi, munkájukhoz a hi-
vatal vezetésétől minden segítséget megkapnak. Napirendi pont volt a
jövőre vonatkozó tervek ismertetése, melyek között szerepel az együtt-
működő partnerek körének folyamatos bővítése, valamint a szerencsi
közösség megerősítése közös programok szervezésével és továbbra is
szeretnének aktív részesei lenni Szerencs közéletének. V.E.A.
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Idén hetedik alkalommal tartotta meg közmeghallgatását
Szerencs Város Német Nemzetiségi Önkormányzata de -
cember 15-én a Rákóczi-vár lovagtermében.

a német nemzetiségi önkormányzat fóruma

Ülésezett 
a kistérségi

társulás
Az első napirendi pontban tárgyalták a képviselők az Idősek Otthona beszá-

molóját, melyről Kontra László intézményvezető tájékoztatta a testületet. Többek
között elhangzott, hogy jelenleg 65 fő van várólistán és egy fő rendszeres ön-
kéntesük van. Az Idősek Otthona várja a további önkénteseket. Takács István
képviselő elmondta, hogy nagyon örülnek annak, hogy az intézmény átkerült a
város irányítása alá, majd hozzátette, hogy jót tenne az ott lakó embereknek, ha
mindennapi élettel szorosabb lenne a kapcsolatuk és tájékozatni kellene őket a
város mindennapi körforgásáról. Koncz Ferenc polgármester elmondta, hogy az
Idősek Otthonában végzett tevékenység nagy lelki erőt igénylő munka. Dr. Korondi
Klára képviselő arról számolt be, hogy azt tapasztalja, hogy az emberekben egyre
nagyobb a segítőkészség és az adakozási vágy. Nyiri Tibor alpolgármester el-
mondta, hogy az elesett emberek gondozása fizikailag és lelkileg is az egyik leg-
nehezebb feladat a városban. Dr. Sütő Szilveszter képviselő köszönetet mondott
az intézmény vezetőjének és munkatársainak a nehéz munkáért, ami nemcsak fi-
zikailag, de pszichésen is megviseli az ott dolgozó ápolókat. Koncz Ferenc meg-
jegyezte, hogy az ottani életet könnyebbé és vidámabbá lehetne tenni diákok be-
vonásával, és mivel sokan vannak a várólistán, ezért bővíteni is lehetne az intéz-
ményt. Ezt követően a képviselők egyhangúlag fogadták el a 2017-re vonatkozó
munkatervet. Ezt követően Szabó Éva pénzügyi osztályvezető mondta el, hogy
felülvizsgálták az intézmények és a polgármesteri hivatal költségvetését és az a
döntés született, hogy a dolgozók jutalmazására a város összes intézményében
– és a közfoglalkoztatottakat is érintve –, tízezer forintos étkezési utalványt kap-
tak a dolgozók karácsonyi ajándékként. A képviselők zárt ülés keretében döntöt-
tek a Szerencsi Idősek Otthona intézményvezetői pályázatának elbírálásáról.

Szerencs Város Önkormányzatának képviselő testülete december
22-én tartotta meg a 2016-os év utolsó testületi ülését. 

A Szerencsi Többcélú Kistérségi Társulás Tanácsa december 
16-án tartotta soron következő ülését. Az első napirendi pont ke-
retében elfogadták a 2016. évi költségvetés módosítását, majd
egyhangúlag fogadták el a jövő évre vonatkozó munkatervet. 
A Társulás idei munkájáról szólva elhangzott, hogy a Gyermek -
esély pályázat, ami egyfajta tanoda program, tovább folytatódik.
A pályázat keretében Biztos Kezdet Gyerekházak és ifjúsági klu-
bok létesültek. Az utolsó napirendi pontban társulás építésügyi
fela datairól Sivák Lajos tájékoztatta a társulási tanácsot. Elhang-
zott, hogy a társulás a kistérség 9 településen 1 fővel látja el a
műszaki szakágazati feladatokat.

városházi napló

Árvay Attila elnök beszámolt a 2016-os év munkájáról.



A hagyományokhoz híven megtartották a Bocskai napot december 
21-én a Bocskai István Katolikus Gimnáziumban. Ez a nap nem a tanu-
lásról szól, hanem az önfeledt szórakozásról. A 11. évfolyamos osztályok
bemutatták erre az alkalomra készített kampány videóikat, melyek alap-
ján a tanulók megszavazták a diákigazgatót. A nap további részében já-
tékos vetélkedők és karaoke is színesítette a programot.
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Informatika versenyen indultak december 
12-én a Bolyai János Katolikus Általános Iskola
tanulói. A Tokaji Ferenc Gimnáziumban meg-
tartott megmérettetésen Mezősi Kornél 7.b,
Lakatos Levente 8.a, Ocsenás Adrián, Tóth Zol-
tán és Váraljai István 8.b osztályos tanulók kép-
viselték a szerencsi iskolát. A két részből álló
versenyen általános informatikai ismereteket
és gyakorlati feladatokat kellett megoldaniuk. 
A diákok szépen szerepeltek, Ocsenás Adrián
a 2. helyezésnek örülhetett eredményes mun-
kája elismeréseként.

Maczkóné Matlák Julianna szaktanár

Hálánkat és köszönetünket szeretnénk kifejezni a Rákóczi Zsigmond
Református és Kéttannyelvű Általános Iskola és Művészeti Alapiskola ve-
zetőségének, hogy a szeretet ünnepének alkalmából gondoltak óvodás
gyermekeinkre és a különböző készségfejlesztő foglalkozások lebonyolí-
tásához oktató padokat ajánlottak fel intézményünknek, a Szerencsi Óvo-
da és Bölcsőde – Napsugár épületébe. 

Köszönettel: Angyal Györgyné 
intézményvezető

informatika versenyen 
a bolyais diákok

bÚtorokat aJándékoztak
az óvodának

bocskai nap 
a gimnáziumban

December 21-én adták át a Mezei Zsófia emlékére alapított díjat a Rá-
kóczi Zsigmond Református Általános Iskolában. Az idén Asszú Ábel és
Pálfalusi Evelin vehette át a kitüntetést. Az intézményben kiválasztották
az év legkitűnőbb pedagógusát is. A címet Ráczné Váradi Éva igazgatónő
nyerte el, aki tovább ajándékozta Varga Gábor kollégájának.

A 2016-os év utolsó tanítási napján a gyerekek énekkari művekkel, szava-
latokkal, táncokkal és egy karácsonyi jelenettel is készültek.

mezei zsófia díJat
kaptak a tanulók
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– Mikor és miért
alakult meg az ala-
pítvány?

– Közel két éve dön-
töttünk úgy, hogy hiva-

talosan is létrehozzuk a Szerencsi Kóborkák Ál-
latvédő Alapítványt. Természetesen előtte is vé-
geztük a munkánkat, de azzal, hogy hivatalosan
is bejegyzett alapítvány lettünk, komolyabban
léphetünk fel és könnyebben tudjuk előterem-
teni az anyagiakat. Az alapítvány legfőbb célja,
hogy felhívja a szerencsi lakosok figyelmét az
ivartalanítás fontosságára. Fontos feladatunk az
is, hogy a szerencsi Városgazdával közösen a
környéken kóborló állatoknak megtaláljuk a gaz-
dájukat, vagy ha ez nem lehetséges, akkor új,
szerető gazdát találjunk nekik.

– Miért tartja ennyire fontosnak az ivar-
talanítást?

– Elsősorban azért, hogy akaratunkon kívül
se gyarapítsuk a menhelyeken, sintértelepeken
sínylődő vagy az utcán kóborló kutyák számát.

Magyarországon több tízezer jobb sorsra érde-
mes kutya van ezeken a helyeken. Sokuk mos-
toha körülmények között várja örökbefogadó
gazdáját vagy a halált. Másodsorban az ivarta-
lanítással sok daganatos megbetegedés meg-
előzhető, amely sokszor és rendkívül rövid idő
alatt az állat halálához is vezethet. A szuka ku-
tyák tulajdonosai nagyon sok kellemetlenségtől
is megkímélhetik magukat. Gondoljunk itt a
szétrágott kerítésekre, a ház előtt várakozó ka-
nok seregére. A kan kutyáknál az ivartalanítás-
sal megszűnik a tüzelési időszakban tapasztal-
ható elszökdösés, csökken a más kanokkal
szembeni agresszió is: az ivartalanított kan ku-
tyát rendszerint a többi kan sem támadja meg,
mert nem tekintik őket riválisnak.

– Mi történik, ha érkezik egy bejelentés?
– Ha kapunk egy bejelentést, akkor igyek-

szünk a lehető leghamarabb a helyszínre sietni
és segíteni, de ez nem minden esetben ilyen
egyszerű, pláne nem család és munka mellett.
Ha megtaláltuk az állatot, akkor átesik egy or-

vosi vizsgálaton, ellenőrizzük van-
e benne chip, és megpróbáljuk
visszajuttatni a tulajdonosnak.

– Mi történik, ha nincs ben-
ne chip?

– A chip minden negyedik hó-
napot betöltött kutya számára kö-
telező, ennek ellenére mégis elő-
fordul, hogy nem található az ál-
latban. Ilyenkor azt kérjük, hogy
legalább egy biléta legyen a kutya
nyakörvén, amelyen fel van tün-
tetve a gazda neve, címe és elér-
hetősége. 

– Több szerencsi kutyát is
német és svájci családok fo-
gadtak örökbe.

– Ez úgy indult, hogy egy ked-
ves hölgy, aki követ minket rend-
szeresen a facebook-on, lefordít-
ja az írásainkat német nyelvre.
Igy kerültünk kapcsolatba német
és svájci fajtamentő szervezetek-
kel és menhelyekkel. Az utóbbi
időben több külföldi család is fo-

gadott örökbe, korábban még a városunkban
kóborló kutyát. Így került például Bogi (fotón-
kon) az egykori szerencsi kóbor kutya egy né-
met családhoz. Bőrig ázva találtunk rá egy be-
jelentést követően. Nem volt benne chip, így
nem tudtuk visszajuttatni a tulajdonosnak. Ez
a kedves német család azonban jelezte, hogy
szívesen magukhoz vennék a kutyát. Azóta
Bogi a német család és a kislány legjobb ba-
rátja lett.

– Mit tegyünk, ha kóbor kutyával talál-
kozunk?

– Ebben az esetben az illető értesítheti a sze-
rencsi Városgazdát (tel: 47/361-308) vagy a sze-
rencsi Kóborkák facebook oldalán tehet beje-
lentést. Célszerű ilyenkor kicsit jobban megfi-
gyelni az állatot, hogy nekünk könnyebb dol-
gunk legyen a befogásánál. Érdemes megje-
gyezni, hogy milyen fajta a kutya, milyen színű,
hol kóborol és hogy sérült-e az állat.

– Hogyan tudják a szerencsiek támogat-
ni a Kóborkákat?

– Elsősorban az alapítvány számlaszámára
(K&H Bank: 10400322-50526781-65851003)
várjuk az adományokat. A tevékenységünk
meglehetősen költséges. Ha például a befogott
kutyában nem található chip, akkor azt az ala-
pítvány pótolja. Elvégeztetjük továbbá az ivar-
talanítást és a kötelező orvosi vizsgálatot. Ez
mind pénzbe kerül, ezért elsősorban anyagi tá-
mogatásra van szükségünk. De nem csak pénz-
zel lehet minket támogatni. Nagy szükségünk
van például kutyaházakra, szállítóketrecekre és
bolhairtókra, valamint állateledeleket is szíve-
sen fogadunk és várunk előzetes egyeztetés
után a szerencsi Városgazda telephelyén.

– Milyen tervei vannak az alapítványnak
a 2017-es évre?

– Elsősorban azt várjuk, hogy kevesebb le-
gyen a kóbor kutya Szerencsen. Nagyon szeret-
nénk, ha városunkban és környezetünkben is ja-
vulna a kutyatartási kultúra és tudatosodna a
gazdikban, hogy a kutyatartás nem kötelesség,
viszont felelősséggel és költséggel jár. Termé-
szetesen a 2017-es évben is folytatni fogjuk a
munkánkat. 

N.I.

A Szerencsi Kóborkák Állatvédő Alapítvány az elmúlt években már több száz helyi elkóborolt kutyá-
nak segített megtalálni a gazdáját, vagy új szerető családra lelni. A kutyák érdekében szabadidejüket
feláldozó társaság tevékenységéről kérdeztük Kincses Csillát az alapítvány szóvivőjét (fotónkon).

„mi akkor vagyunk 
a legboldogabbak, ha a kutyák

is boldogok.”

Bogi a német család és a kislány legjobb barátja lett.
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A város általános iskoláiba és óvodáiba látogatott el decem-
ber 21-én délelőtt Koncz Ferenc polgármester. A városvezető a
téli szünet előtti utolsó napon csokoládéval kedveskedett a gye-
rekeknek.

csokoládé
óvodásoknak 

és iskolásoknak

A rendezvényt Koncz Ferenc polgármester
nyitotta meg, aki felhívta a megjelentek fi-
gyelmét az adományozásra, hiszen a nép-
táncegyüttes új népviseletekre gyűjt. A tava-
lyi év folyamán a városvezetés már megaján-
dékozta a táncosokat új fellépő ruhákkal és
remélik, hogy az idei adományokból újabb vi-
seleteket tudnak majd beszerezni. Az esemé-
nyen a táncosok rábaközi és nyírségi tánco-
kat adtak elő a Szeredás Népzenei Együttes
kíséretében.

Az eseményen Koncz Ferenc polgármester
köszöntötte az időseket, majd Visi Ferenc ele-
venítette fel a 2016-os év fontosabb eseménye-
it. Korondi Klára Betlehemes történettel készült,
Galgóczi Ferencné saját versét szavalta el, majd
Leskó Józsefné előadását hallgathatták meg a
jelenlévők. 

A műsor zárásaként a klub énekkara adott
elő karácsonyi dalokat, amelyeket Visi Ferenc
zongorajátéka kísért.

A Hajnali Néptáncegyüttes december
10-én tartotta meg karácsonyi műso-
rát a Rákóczi-vár Színháztermében.

Jótékonysági néptánc műsor

A Hegyaljai Alkotók Társulása, valamint a Szerencsi Művelődési Központ és Könyvtár
Karácsonyi történet címmel novellaíró pályázatot hirdetett. A beérkezett pályamunkákat
december 20-án a Galéria Kávézóban díjazták. Az eseményen Viczai Henrietta a HAT el-
nöke köszöntötte a megjelenteket, majd Nyiri Tibor alpolgármester adta át az okleveleket
a díjazottaknak. A beérkezett nyolc pályamű közül Bodnár Edit novellája nyerte el legjob-
ban a zsűri tetszését, további díjazott Kocsis Piroska és Jávorkai Szilvia lett.

karácsonyi
novellát írtak

A hagyományos karácsonyi ünnepségét
de cember 21-én tartotta meg a Városi
Nyugdíjas Klub a Rákóczi-vár lovagter-
mében.

Ünnepeltek
a városi

nyugdíJas
klubban

Bodnár Edit novellája nyerte el az első helyet.



– Hogy érezte magát a szerencsi fellé-
pésen?

– Remekül éreztem magam, nagyon jó kis kö-
zönség volt. Ez jellemző ezekre a bulikra. Van
egy bizonyos korosztály, akinek a fiatalságát je-
lentették ezek a dalok, és van egy másik gene-
ráció, akik később szerették meg ezeket a szá-
mokat, úgyhogy soha nem panaszkodom. Egész
évben nagyon sok koncertem volt a TNT-vel és
önállóan is.

– Mennyire érezte magáénak a színpa-
dot?

– Abszolút magaménak éreztem, illetve igye-
keztem birtokba venni. Mi jellemzően élő kon -
certeket adunk, és zenekarral együtt vagyunk a
színpadon. Ilyen esetekben, mikor egyedül va-
gyok, igyekszem nem magányosnak érezni ma-
gam, bemozogni a színpadot és az egész teret.
Legfőképpen azért, hogy egy kis dinamikát vi-
gyek a fellépésbe.

– Van még lámpaláza a fellépések előtt? 
– Persze, egy minimális izgulás, egy drukk

még van bennem. Bár 20 év után az ember ru-
tinos és tapasztalt, tehát nagy meglepetések
nem érik. Érdekes, hogy amikor nagy, önálló kon-
certjeink vannak, amikor 8-10 ezer ember jön
össze egy estére, ott azért sokkal jobban ben-
nünk van a drukk. 

– Milyen volt a 2016-os éve?
– Remek volt. Magánéletileg nem annyira, de

ami a szakmai részét illeti az egészen kiválóan,

mondhatni parádésan sikerült. A TNT és az ön-
álló koncertek mellett elindítottam egy gyerek
produkciót. Ez a Kicsi Gesztenye Klub címet
viseli, és március óta megy a Minimax csa-

tornán. 
– Kérem, meséljen erről bővebben!

– Ez egy ismeretterjesztő zenés me-
sesorozat. Igyekszünk a gyerekeknek
valóban valami értékeset átadni abból
a világból, amit abban a korban kez-

denek éppen felfedezni. Ez 2-8 év kö-
zötti gyerekeknek szól. Van négy karak-

ter: az egyik a Kicsi Gesztenye, ő a földet szim-
bolizálja, a többi három pedig a tűz, víz, levegő
karakterét szimbolizálja. A produkcióban szere-
pel még egy nagyon tehetséges kislány, aki a da-
lokat énekli. Ez a sorozat 2016-ban indult és ha-
talmas sikerrel fut. A Minimaxon a legnépsze-
rűbb műsorok közé tartozik. Ennek következ-
tében kaptunk egy 12 országra szóló szerző-

dést. Tehát 2017-ben a nemzetközi piacra is ki
tudunk lépni. 8 hónap alatt ez valami elképesztő
nagy eredmény! 

– Honnan jött a produkció ötlete?
– Nekem is bejött ez az úgynevezett 40 éves

krízis, amikor az ember már sok mindent elért
abból, amit előzőleg célként tűzött ki az élet-
ében és egyre kevesebb dolog okoz igazán örö-
met. Én legalábbis erre döbbentem rá. A sport,
például a tenisz, meg nyilván a koncertek az
életem részei, de hát azokkal az ingerekkel és
élményekkel megtelt az ember az elmúlt 20 év-
ben. Ott voltak a hétköznapok, amikkel nem iga-
zán tudtam mit kezdeni. Akkor jutott eszembe,
hogy a Kicsi gesztenye című dalt anno egy gye-
rek lemezre készítettem, csak a kiadó nem en-
gedte, hogy felkerüljön. Aztán nagyon megsze-
rették nem csak a szülők, hanem a gyerekek is.
Azóta már névnaptárba is bekerült, mert olyan
sok gyereket hívnak Gesztenyének. Azt gondol-
tam, hogy előttem áll még egy hosszú út. Egy
dolgot biztosan tudtam, hogy nem szeretnék
50-60 évesen úgy megöregedni a színpadon,
hogy még mindig Kicsi gesztenyét énekelek.
Úgyhogy keltsük életre ezt a kicsi gesztenyét és
akkor így jött ez az ötlet. Ebben úgy érzem, hogy
nagyon megtaláltam a jövőmet, a hétköznapja-
imat és a bennem buzgó kreativitásomat le tu-
dom kötni.

– Mondhatjuk, hogy az egyik legnépsze-
rűbb dala a Kicsi gesztenye.

– Igen, nagyon népszerű lett. Nyilván nem a
szerelmes tartalma miatt. Inkább azt mondom,
hogy a mi országunkban hagyománya van an-
nak, hogy ebből a kicsi gesztenyéből, a termé-
sekből a gyerekek figurákat készítenek és a ki-
csik erre asszociáltak szerintem, amikor hallották
a zenét. A szöveg és a dal hangulata, ami meg-
fogta őket.

– Milyen feladatokban vesz részt a mű-
sorkészítés során?

– Van, amikor a forgatókönyvön dolgozunk,
vagy a rendezésen. Kreatív producerként gya-
korlatilag mindenben részt veszek, minden te-
rületen ott vagyok. Ez nem is működik másként.
Nagyon jó a viszonyom a gyerekekkel. Nagyon
sokat nevetgélünk a stúdióban, amikor rakjuk
össze a műsorokat. Ezért aztán előfordul, hogy
10-12 órákat dolgozom. Azt szoktam mondani,
hogy az elmúlt fél évben annyit dolgoztam, mint
előtte 38 évig se. Kreatív producerként vannak
elképzeléseid, hogy mit szeretnél viszontlátni, és
hogy szeretnéd látni azokat a dolgokat megva-
lósulni. Ha nem vagy ott, akkor egyszerűen nem
úgy működik. Úgyhogy rohangálok le a stúdió-
ba, megnézem a dizájnt, megyek a próbaterem-
be, megyek a rendezőhöz, írjuk a forgatóköny-
vet, megyek az animátorhoz, nézem, hogy az
animáció hogy alakul. Minden területen ott kell
lennem, szóval ez nagyon sok időmet és energi-
ámat köti le. De nem baj, mint ahogy az előbb
mondtam az volt a problémám, hogy otthon ül-
tem és nem tudtam mit kezdeni a hétköznapok-
kal. A közelmúltban megjelentettünk egy maga-
zint is, Kicsi gesztenye klub magazint, ehhez a
projekthez kapcsolódóan, tehát azzal is elég sok
munka van. Úgyhogy most már van mit csinál-
ni.

– Szokott év eleji fogadalmat tenni?
– Szinte mindig teszek fogadalmat, de általá-

ban nem fogadom meg. Idén, is mint minden év-
ben nagy fogadalmam, hogy abbahagyom a do-
hányzást.

– Készül új lemezzel a közeljövőben?
– 2009-ben jelent meg a Szerelemre hangolva

című lemezem, amelyen a címadó duett dalt
Emiliával éneklem. Nagyon sok dalt írok folya-
matosan. Ezek már össze is gyűltek és tervezem,
hogy készítek belőle egy lemezt. Hamarosan a
közönségem elé tárom majd, úgyhogy tavasszal
ebben gondolkodom.

M. B.

Az első alkalommal megrendezett Karácsonyi Retro fesztiválon Dobrády Ákos is fellé-
pett városunkban december 17-én. Az előadás után kérdeztük az énekest a 2016-os

évről és a jövőbeli terveiről.
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álláslehetőségek
A B.-A.-Z Megyei Kormányhivatal, Szerencsi Járási Hivatal foglalkoztatási osztálya helyi
kirendeltségén nyilvántartott állásajánlatok alapján Szerencsen szerkezetlakatost, la-

katost/csőszerelőt, irodai asz-
szisztenst keresnek. Megya-
szón és környékén tehergép-
kocsi vezető, ács, asztalos, la-
katos, nehézgépkezelő, autó-
szerelő munkakörben van le-
hetőség elhelyezkedni. Abaúj-
szántón lakatost, középnyo-
mású kazánfűtőt alkalmazná-
nak. Bekecsen tehergépkocsi
vezetőt, kamionsofőrt keres-
nek. Tel.:  47/361-909.

Születtek: Bánszki Norina, Köllő Áron, Stefán
Gréta, Zombor Noémi, Mészáros Bence.

Elhaláloztak: Galgóczi Miklós (90 év), Matesz
Attiláné (sz. Györfi Jolán) (90 év), Nagy Pál (81 év),
Rácz Erzsébet (97 év), Tóth Imre (88 év), Barta Jó-
zsef (68 év), Gönczi Istvánné (sz. Napierala Wies-
lawa) (60 év), Jantek Jánosné (sz. Orosz Jolán) (84
év), Kiss Károly (82 év), Repkó Béláné (88 év), Ba-
logh Bertalanné (sz. Lakatos Jolán Emma) (85 év),
Kardos Zoltánné (sz. Kiszeli Mária Margit) (77 év),
Mucsi Anna (4 hónap), Fekete Lászlóné (sz. Gyűkeri
Mária) (89 év), Sélley Barnáné (sz. Barna Ilona) (91
év), Pógyor Zsigmond (80 év), Keresztény Károly
(89 év), Hegedűs József (91 év).

anyakönyvi hírek
2016. november 14. – december 9.

szerencsi polgármesteri hivatal
Szerencs, Rákóczi út 89., Tel: (47) 565-200, Fax: (47) 565-210, E-mail:

hivatal@szerencs.hu. A hivatal ügyfélfogadási ideje: hétfő 8–12 óráig,
szerda: 8–12 és 13–16 óráig, péntek 8–12 óráig.

Fogadóórák: Koncz Ferenc polgármester: időpont-egyeztetéssel.
Dr. Egeli Zsolt alpolgármester: minden hónap harmadik hétfőjén 14

órától, legközelebb január 16-án. Nyiri Tibor alpolgármester: minden
hónap harmadik csütörtökén 14 órától, legközelebb január 19-én. 

Dr. Barva Attila jegyző: minden páros hét szerdáján 8–12 óráig, leg-
közelebb január 25-én. A fogadóórák általános bejelentkezés alapján tör-
ténnek a (47) 565–202-es számon.

szerencsi Járási hivatal, kormányablak
Szerencs, Rákóczi út 89. Tel: (47) 795-248, (47) 795-246, (47) 795-240

(porta). Ügyfélfogadás: hétfő: 7–17 óráig, kedd–péntek 8–18 óráig.

szerencsi Járási hivatal és gyámhivatal
Szerencs, Rákóczi út 63. Tel: (47) 777-561, (47) 777-562, (70) 436-1999.

Ügyfélfogadási idő: hétfő és szerda: 8–12 óráig és 13–16 óráig, péntek:
8–12 óráig.

nemzeti adó- és vámhivatal
Szerencs, Széchenyi út 43. Tel.: (47) 361-864. Hétfő és csütörtök 8–15

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

háziorvosi rendelők
I. számú háziorvosi rendelő: rendel: dr. Rohály Judit háziorvos, fő-

orvos. Cím: Szerencs, Jókai út 2. Tel.: (47) 362-590. Rendelési idő: hétfő:
12–16 óráig; kedd–péntek: 8–12 óráig. II. számú háziorvosi rendelő:
rendel: dr. Móré László háziorvos. Cím: Szerencs, Rákóczi út 51. Tel.: (47)
362-225. Rendelési idő: hétfő–kedd: 8–12 óráig; szerda: 14–17 óráig; On-
don: 9–12 óráig; csütörtök–péntek: 8–12 óráig. III. számú háziorvosi
rendelő: rendel: dr. Sütő Szilveszter háziorvos, városi főorvos. Cím: Sze-
rencs, Rákóczi út 51. Tel.: (47) 362-638 (asszisztens); (47) 560-016 (főor-
vos). Rendelési idő: hétfő–szerda: 8–12 óráig; csütörtök: 12–16 óráig; pén-
tek: 8–12 óráig. IV. számú háziorvosi rendelő: rendel: dr. Spak László
háziorvos. Cím: 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: Szerencs, Rá-
kóczi út 75. Tel.: (47) 305-252. Rendelési idő: hétfő–kedd: 8–12 óráig; szer-
da–péntek: 13–16 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: dr. Bobkó Géza házi gyer-
mekorvos, főorvos. Cím: 3900 Szerencs, Rákóczi u. 51. Tel.: (47) 361-547.
Rendelési idő: hétfő: 8–12 óráig, Ondi út 12.: 17–18 óráig; kedd: 13–16
óráig, Ondi út 12.: 17–18 óráig., tanácsadás: 10–12 óráig; szerda: 8–12 órá-
ig, Ondi út 12.: 17–18 óráig; csütörtök: 13–16 óráig, Ondi út 12.: 17–18 órá-
ig.; péntek: 8–12 óráig, Ondi út 12.: 17–18 óráig. Gyermekszakrendelés a
rendelési időben.

Ügyeletes gyógyszertárak 
Január 9-16.: Alba Gyógyszertár . Január 16-22.: Tesco. Január 23-

29.: Centrum.
gyógyszertárak nyitva tartása

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

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

362-255. Hétköznap délután 15 órától másnap reggel 7 óráig. Hétvégén,
szabadnapokon, munkaszüneti napokon és ünnepnapokon reggel 7 órától
az első munkanap reggel 7 óráig.

szerencsi művelődési központ
Szerencs, Huszárvár u. 11. (Rákóczi-vár). Tel./Fax: 47/ 362-290. Igazgató:

20/971-0861. E-mail: szerencsiamk@szerencs.hu

szerencsi hírek ügyeleti telefonszáma:

(20) 340–6089

közérdekű információk

a szerencsi hírek következő száma
2017. január 27-én jelenik meg.

lapzárta: 2017. január 20. 11 óra.



A méhek a virág-
port a nektár begyűj-
tésekor szedik össze
és hátsó pár lábukon
található pollengyűj-
tő kosárkáikban szál-

lítják a kaptárba táp-
lálékként. Azáltal, hogy

a virágok bibéin megjelenő
hímivarsejteket a méhek összegyűjtik és saját
enzimjeikkel tovább érlelik, tulajdonképpen a
koncentrátumok koncentrátumát hozzák létre.
Az egyik legfontosabb fehérjeforrásnak is ne-
vezhetjük, hiszen 20-féle aminosavat tartalmaz.
Ásványi anyagok közül leginkább kálium- és
foszfortartalma jelentős. Vitamintartalma is
bőséges, ám függ attól, hogy milyen virágról
származik. Ajánlott sokszínű, sokfajta virág-
port fogyasztani. Az évszázados tapasztalato-
kon alapuló népi gyógymód úgy tartja, hogy a
virágpor szabályozza az emésztést, hatásos a
hasmenés és a székrekedés ellen. Fokozza a

szellemi teljesítőképességet. Idős emberek ese-
tén a magas koleszterinszint, az emlékezetza-
varok és a koncentrálási nehézségek ellen hat.
Javítja a fizikai erőnlétet, hatékony gyengeség,
alultápláltság, túlfeszített fizikai és szellemi
megterhelés, immungyengeség és prosztata-
bántalmak esetén. Tripofán tartalma miatt al-
kalmas lehet a hajhullás ellen. Különlegesen
magas természetes tápanyagtartalmánál fogva
a virágpor ajánlott táplálék-kiegészítő a serdü-
lőkorban levő, növekedő gyerekek számára. Ja-
vítja az étvágyat, kedvező hatással van az
emésztő szervekre, segíti a tápanyag-haszno-
sítást. A virágpor fokozza az aktivitást, jó köz-

érzetet biztosít. Vegetáriánusoknak különösen
ajánlott a fogyasztása, hiszen 100 grammja
annyi a szervezet számára fontos aminosavat
tartalmaz, mint fél kg marhahús, vagy 7 tojás.
A napi ajánlott adagja 1-2 kiskanálnyi virágpor
granulátum önmagában elfogyasztva, de gyü-
mölcslevekben, mézben, joghurtban vagy müz-
lihez hozzáadva is fogyaszthatjuk. Erős fizikai
vagy szellemi megterhelés esetén akár napon-
ta 3-4 kiskanálnyi virágpor is elfogyasztható.
Ajánlatos 3 hónapos virágpor kúrákat tartani,
amely alatt 15 napos szedés után 10 napos szü-
netet tartsunk.

Vitelki László, Gyógynövénybolt
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Legutóbbi játékunk megfejtése: A gyömbért a fájdalom csökkentésére használjuk. A be-
küldők közül Maczkó Zsoltné, Ond, Kossuth u 19. szám alatti olvasónk a Szerencsi Gyógynö-
vénybolt (Rákóczi út 104.) ajándékcsomagját nyerte. A nyereményről szóló utalvány átvehető
szerkesztőségünkben. Új kérdésünk: Mennyi a virágpor napi adagja? Megfejtéseiket január
20-ig postázzák címünkre (3900 Szerencs, Kossuth tér 1.) vagy dobják be a Népház bejáratánál
levő postaládánkba. A borítékra írják rá: Egészségünkért.

szupertáplálék a kaptárból: a virágpor

Azt gondolhatnánk, hogy télen a folyadékbe-
vitel nem annyira lényeges, hiszen nincs kániku-
la, nem izzadunk annyit, mint a forró nyári na-
pokon. A víz pótlása azonban télen is fontos, hi-
szen szervezetünkben a folyadék szerepet játszik
többek között a vérnyomás szabályozásában,
részt vesz az emésztésben, az izmok és az ízü-
letek jó működésében, a hőszabályozásban, és
még sorolhatnánk. 

A szerencsi gyerekek számára ez nem isme-
retlen, hiszen a GYERE® (Gyermekek Egészsége
Program) keretében a dietetikusok mesékkel, já-
tékos foglalkoztatókkal, érdekes előadásokkal
számtalan információt adtak át részükre a fo-
lyadékokkal kapcsolatban az óvodásoktól egé-
szen a gimnazistákig. Ők már tudják, hogy egy
9-13 éves fiúnak körülbelül 2,1 l, egy ugyanilyen
idős lánynak 1,9 l folyadékra van szüksége. 

Ideális esetben vízszükségletünk 70-80%-a az
elfogyasztott italokkal, 20-30%-a élelmiszerek/éte-
lek formájában kerül szervezetünkbe. Emiatt a
megivott folyadékon kívül a nagy víztartalmú élel-
miszerek, mint a zöldségek, gyümölcsök, tej és tej-

termékek, levesek, főzelékek változatos fogyasz-
tása is alapja a megfelelő hidratáltságunknak.

A téli hidegben a finom, meleg, forró leve-
sekkel – a sokak által kedvelt húsleves mellett
érdemes ilyenkor gyakrabban főzni sütőtök-
krémlevest vagy akár brokkolikrémlevest is –
vagy a nagy víztartalmú közkedvelt téli gyümöl-
csökkel, például naranccsal, mandarinnal is hoz-
zájárulunk a megfelelő folyadékfogyasztáshoz. 

Hogy jól induljon a napunk, a reggeli részét
kell, hogy képezze a folyadék, ami lehet egy po-

hár meleg tea, tej, kakaó. Ebben a hideg idő-
szakban is egész nap legyen a gyerekek és a fel-
nőttek keze ügyében elérhető folyadék. Télen jó
szolgálatot tesz a termosz.

Könnyebb elfogyasztani a napi ajánlott folya-
dékmennyiséget, ha színben, ízben változatos.
A gyümölcstea önmagában is ízletes, és nem fel-
tétlenül kell megcukrozni. A sima tea pár szem
szegfűszeggel vagy fahéjjal főzve új ízvilágot va-
rázsol, a citrom pedig nemcsak ízesíti, hanem vi-
taminnal is „dúsítja” a téli innivalót.

Szervezetünk megfelelő „vízellátása”,
hidratáltsága fontos az egészség, a jó
közérzet fenntartásához, de fizikai és
szellemi teljesítményünket is befolyá-
solja, hogy eleget iszunk-e. A fejfájás,
koncentrációzavar akár a szervezet fi-
gyelmeztetése is lehet: kevés a folya-
dék, nem ittunk eleget!

a folyadékbevitelről 
télen se feledkezzÜnk meg!

Gasztro rovatunkban a kráter szelet elkészítési módját ismertetjük meg olvasóink-
kal!

Hozzávalók: 2 csomag vaníliás pudingpor, 9 dl tej, 5 csomag vaníliás cukor, 5 db tojás, 
25 dkg porcukor, 1 dl étolaj, 25 dkg liszt, 2 evőkanál kakaópor, 1 csomag sütőpor, a tetejére: 
1 nagy pohár tejföl, 3 evőkanál porcukor

Elkészítés: A 2 csomag vaníliás pudingot 8 dl tejjel, 4 csomag vaníliás cukorral megfőzzünk,
majd gyakran kevergetve megvárjuk, míg kihűl. A tésztához az 5 tojás sárgáját 25 dkg porcukorral,
1 csomag vaníliás cukorral és 1 dl tejjel jól kikeverünk. Hozzáadunk 1 dl étolajat és 25 dkg lisztet
(amibe előzőleg belekevertük a 2 evőkanál kakaót és az 
1 csomag sütőport). Ehhez lassan hozzákeverjük az 
5 tojás keményre felvert habját. Tepsibe tesszük, és
vizes evőkanállal a tetejére szaggatjuk a kihűlt
vaníliapudingot. Kb. 180 fokon tűpróbáig sütjük.
Ha megsült, akkor a nagy pohár tejfölbe be-
lekeverünk 3 evőkanál porcukrot, és a még
meleg tésztára kenjük. Pár percre még vissza-
toljuk a sütőbe.

receptklub: ezt sÜsd meg!



A tolvajról a gimnázium biztonsági kamerája, vala-
mint a Szerencsen működő térfigyelő kamerarendszer is fel-

vételeket készített, amelyek segítségével a szerencsi nyomozók azo-
nosították a felvételeken szereplő személyt, akivel szemben elfogató-
parancsot adtak ki.

Az elkövető Ny. István a rendőrségi körözés alatt is követett el hasonló
módszerrel bűncselekményeket, melyeket követően a Szerencsi Rendőr-
kapitányság Bűnügyi Osztályának segítségével a Békéscsabai Rendőrka-
pitányság fogta el a gyanúsítottat 2016. december 2-án, aki ezt követően
előzetes letartóztatásba került.

A Szerencsi Rendőrkapitányság Bűnügyi Osztálya eljárást indított ismeretlen tettes ellen lopás vétsége
miatt, aki 2016. szeptember 22-én 14 óra körül bement a szerencsi Bocskai István Katolikus Gimnáziumba
és az ott található nyitott öltözőkből 14 db okostelefont tulajdonított el.

elfogták a tolvaJt

Dr. Gál András a Bocskai István Katolikus
Gimnázium igazgatója érdeklődésünkre el-
mondta, hogy három új megfigyelő kamerát he-
lyeztek el az épületben. – A gimnáziumban
több, mint húsz megfigyelő kamera van elhe-
lyezve, de az illető mindig takarásban volt, ami
megnehezítette a beazonosítását – mondta. 
Dr. Gál András hozzátette, hogy a testnevelő ta-
nárok minden szeptemberben tájékoztatják a
diákokat, hogy ha valakinél nagyobb érték, vagy
ékszer van, azt beadhatja óra előtt a tanáriba,
testnevelés óra után pedig elviheti azt. Ha eset-
leg nagyobb összeg van a tanulónál, azt pedig
a titkárságon a páncélszekrénybe zárják el.

A Szerencsi Szakképzési Centrum Műszaki és
Szakszolgáltató Szakképző Iskola igazgatója
Kovács Julianna arról tájékoztatott, hogy betö-
rések és lopások még nem fordultak elő az is-
kolában. – Az ilyen jellegű bűncselekményeket
mind a két épületben portaszolgálattal próbál-
juk kivédeni, ennek köszönhetően mindig tar-

tózkodik valaki az épületben, aki figyelemmel
kíséri az eseményeket.

Szabó Beáta a Bolyai János Katolikus Általá-
nos iskola igazgatója is értesült arról, hogy az
elmúlt tanévben a Bocskai István Katolikus Gim-
náziumban telefonlopások történtek. – Szeren-
csére nálunk hasonló eset nem történt. Isko-
lánkban beléptető rendszer és portaszolgálat
működik, úgyhogy remélem ilyen nem fog ná-
lunk előfordulni a jövőben sem – nyilatkozta az
intézményvezető. Az intézményben dolgozók
és a diákok is figyelnek egymás értékeire, igye-
keznek a testnevelés órák alatt bezárni az öltö-
zőket, illetve a tantermeket is, ha hosszabb idő-
re elhagyják a gyerekek azokat. 

A Rákóczi Zsigmond Református Két Tanítási
Nyelvű Általános Iskola és Alapfokú Művészeti
Iskola igazgatója Ráczné Váradi Éva elmondta,
hogy a tavalyi év folyamán az iskolán kívüli cso-
dakertben és az intézmény belső területén is
helyeztek el kamerákat, hogy az aulában törté-

nő események követhetőek legyenek. – Ezt a
rendszert szeretnénk tovább fejleszteni, hiszen
gyakran késő délután is zajlanak a sport és mű-
vészeti foglalkozások, melyek sok külsős em-
bert érintenek, ezért is fontos, hogy a folyosó-
kon is helyezzünk el kamerákat. Ennek a rend-
szernek a kiépítése már megtörtént és a kame-
rák is hamarosan felkerülnek – tette hozzá
Ráczné Váradi Éva igazgató.

A 2016 szeptemberében történt lopási ügy lezárása után a Szerencsi Hírek meg-
kérdezte az oktatási intézmények vezetőit, hogyan változtatták meg az iskolák
biztonságát a történtek után.
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biztonságosabb iskolák

Egy 63 év körüli, taktaszadai férfi kerékpározás közben rosszul lett, majd elhunyt január 3-án
Szerencsen a Bajcsy-Zsilinszky út és a 37-es számú főút körforgalmi csomópontjában. Még kinyúj-
totta a kezét az irányjelzéshez, amikor hirtelen összeesett. Az utána haladó autó vezetője észre
vette a férfit és értesítette a mentőket. A hármas halom körforgónál a rendőrség elterelte a for-
galmat.

– A Szerencsi
Rendőrkapitányság
közigazgatási hatósá-
gi eljárás keretében
vizsgálja a rendkívüli
haláleset körülménye-
it –mondta el Dobi
Tamás r. százados, a
Borsod-Abaúj-Zemp-
lén Megyei Rendőr-
főkapitányság sajtó-
referense.

2010 szeptemberében, Simon Gabriella mis-
kolci lakossal szemben indult büntetőeljárás so-
rán- a nyomozó hatóság megkeresésére-közé-
tett rendőrségi felhívásban valótlanul szerepelt,
és amelyet a Szerencsi Hírek változtatás nélkül
közölt, hogy nevezett feltételezhetően a hitel-
ügyintézése során az iratokat nem juttatta el a
németországi bankhoz, így a sértettet tévedés-
be ejtette, részére kárt okozott. Ezzel szemben
a valóság az, hogy az iratokat eljuttatta a bank-
hoz, így a sértettet nem ejtette tévedésbe, ré-
szére kárt nem okozott. A nyomozó hatóság ve-
le szemben a büntetőeljárást 2010. október 1.
napján megszüntette. A történtek miatt sajná-
latunkat fejezzük ki.

rendkívÜli haláleset a rendőrségi 
felhívásban valótlanul 

szerepelt



INGATLANINGATLAN
Szerencsen, csendes környezetben 100
m2 családi ház melléképülettel, udvarral,
kerttel eladó. Buszmegálló, iskola, bolt
a közelben. Érd.: 30/970-9148. (1-2)
Szerencs központjában, csendes kör-
nyezetben, 53 m2 társasházi lakás, ga-
rázzsal és kis kerttel eladó. Érd.: 30/369-
2278. (1)
Szerencs központjában 46 m2-es lakás,
valamint ugyanitt bolti polcok eladók.
Érd.: 47/363-097. (1)

Szerencs csendes környékén, a belvá-
roshoz közel eladó egy folyamatosan
rendben tartott, felújított 4 szoba +
nappalis családi ház. Érd.: 20/295-8832.
(1)

VEGYESVEGYES
Borospince, száraz kb. 60 hl-es Sze-
rencsen a Lajos közben eladó. Érd.:
20/579-4249. (1-2)
Egy hektár 30 éves fenyőerdő a Hideg
völgyön eladó. Érd.: 20/579-4249. (1-2)
Eladó két magyar tarka előhasú borjú
ellési idejük 2017. február és május. Ár
megegyezés szerint. Érd.: 30/472-0105.
(1-4)

LakosságiLakossági

apróhirdetés
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Tizedik alkalommal rendezték meg a Karácsony
Kupa úszóversenyt városunkban. A helyi tanu-
szodában megtartott december 17-ei esemé-
nyen Koncz Ferenc polgármester köszöntötte a
megjelenteket és megnyitotta a versenyt. A ku-
pára 6 egyesület nevezett, és mintegy 100 úszó
vett részt. A versenyzők többek között Szikszó-
ról, Miskolcról és Mezőkövesdről érkeztek. 
Az indulók diákolimpiai úszásnemekben indul-
tak, mint a gyorsúszás, mellúszás, hátúszás. 
A verseny célja volt az úszósport népszerűsíté-
se, valamint a sportkapcsolatok ápolása. A leg-
eredményesebb egyesület MVSI lett, akik 
21 arany, 13 ezüst, 16 bronzéremmel álltak a do-
bogó legfelső fokára. A Szerencs VSE második
lett 18 arany, 23 ezüst, 17 bronzéremmel.

Futsal diákolimpia körzeti selejtezőt rendeztek
december 14-én a Kulcsár Anita Sportcsarnok-
ban. Az eseményen részt vettek a szerencsi Bo-
lyai János Katolikus Általános Iskola, a Tiszalúci
Arany János Általános Iskola valamint a Le-
gyesbényei Általános Iskola fiúcsapatai. A tor-
nát a Bolyai csapata nyerte. A szerencsiek
mindkét mérkőzésén győzedelmeskedtek, így
továbbjutottak a megyei bajnokságra.

ismét sportbál szerencsen
Szerencs Város Sportegyesülete az elmúlt évek hagyományainak megfelelően né-
hány év kihagyást követően idén ismét sportbált rendez, amelyre 2017. február
25-én, szombaton 19 órai kezdettel kerül sor a szerencsi Turisztikai Központban.
A 4 000 Ft-os belépőjegy ára a vacsora költségét is tartalmazza. A bál bevételét
a sportegyesület az utánpótlás-nevelésre fordítja.
A rendezvényen az elmúlt évben kiemelkedő teljesítményt nyújtott sportolók ün-
nepélyes díjátadójára is sor kerül. A díjak sorsáról a sportvezetők javaslatai alapján
döntenek.

karácsony kupa Úszóverseny

teremfoci
diákolimpia

A Szerencs VSE U11-es korcsoport-
jának csapata a Darazsak decem-
ber 10-én játszotta soron követke-
ző mérkőzését. Az ötödik forduló-
ban Eger és Miskolc együttesét fo-
gadták a felújított Hunyadi Sport-
csarnokban. A szerencsiek mind-
kétszer győzelmet arattak. Sze-
rencs-Miskolc: 50-24, Szerencs-
Eger: 59-57. Legközelebb január
közepén játszik az U11-es gárda.

Kazincbarcika együttesét fogadta január 8-án a Szerencs VSE
sakkcsapata a megyei első osztályú bajnokság harmadik for-
dulójában. A szerencsiek 9,5-2,5 arányban győzelmet arattak.
Ezzel a diadallal a tabella 5. helyén áll a megyei első osztályú
szerencsi csapat. A hazaiak 12 fővel vettek részt az agytornán.
A legeredményesebb játékosok: Zámbó Zoltán, Medvegyné
Balogh Emese, Balogh László, Balogh Imre, Jakab János, dr.
Belinszky Sándor, Cseppely János, Zakar Adrián, Samók Csaba.
A következő mérkőzés a jelenlegi listavezető Miskolci Kisbo-
csok Sakk Sportegyesület ellen január 22-én lesz Miskolcon.

sakk: győzelem kazincbarcika ellen

kosárlabda: kétszer is
győztek a darazsak



Előző rejtvényünk megfejtése: Kellemes karácsonyi ünnepeket és boldog új
esztendőt. Megfejtők: Bodnár Jánosné, Szerencs, József Attila út 9. és
Takács Viktória, Szerencs, Ondi út 1/b 4. lph, 4/2. szám alatti olvasóink 1-1
db Karácsonyi ajándékcsomagot nyertek, ami átvehető a Turisztikai Központban
(Szerencs, Rákóczi út 121.). A fenti rejtvény megfejtését január 20-ig juttassák el
a Népház címére (3900 Szerencs, Kossuth tér 1.). A borítékra írják rá: Kereszt-
rejtvény. A helyes megfejtők között 4 db Schlosserné Báthory Piroska alkotásaiból
készített 2017. évi falinaptárat sorsolunk ki.
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keresztreJtvény
VÍZSZINTES: 1. A beküldendő versidézet első része. 10. A

hét törpe egyike. 11. Elveszti az eszméletét. 12. Az inzulinrezisz-
tencia rövidítése. 13. Vasabroncs. 15. 3045, római számmal. 16. S
a többi rövidítése. 18. Tehát? 20. A molibdén, jód és fluor vegyjele.
21. Kiskabát. 23. Helyi számítógép-hálózat angol nevének rövi-
dítése. 25. Szerencs része! 26. Csongrád megyei határközség. 29.
Olasz és magyar autójel. 30. Az amerícium vegyjele. 32. Juttatás,
támogatás. 34. Helyi internetes nyilvántartás angol nevének rö-
vidítése. 36. Súlymérték: 1/32 font. 37. Égszínkék. 39. „A” világ-
háló rövid elnevezése. 41. Azon szíj, mellyel a bocskort a lábszár-
hoz kötik. 43. Német, japán és luxemburgi autójel. 44. A palládi-
um, argon és nitrogén vegyjele. 46. Többszörös világbajnok hol-
land úszónő (Ada). 48. A rénium vegyjele. 49. Vizenyő; orvosi
neve. 51. Komp kezelésével foglalkozó személy. 

FÜGGŐLEGES: 1. A nomád török és mongol népek nemezsát-
ra. 2. Juttat. 3. Norvégia sportjele. 4. A legnagyobb atomsúlyú
természetes radioaktív kémiai elem. 5. A dúr skála második
hangja. 6. Villám páros számú betűi. 7. Város Németországban.
8. Nehéz fémmel felszerelt bot, amelyet verekedésre használtak.
9. Gyógyító Zala megyében. 10. A versidézet harmadik, be-
fejező része. 14. Abba hagyott cselekvést újra tovább végez. 17.
Beken páratlan számú betűi. 19. Főételek mellé, de előételként
is kínálhatóak ezek a készítmények. 22. Sóadó közepe! 24. Erős
antioxidáns hatású anyag, a cisztein aminosav stabil formája. 27.
…gota: domb Jeruzsálem mellett, amelyen a Biblia szerint Jézust
keresztre feszítették. 28. Koreai autómárka. 31. A versidézet
második része. 33. Város B.-A.-Z. megyében. 35. Kész; angolul.
38. Illés Endre: Méhrajzás című könyvében olvasható ez a szó.
40. Török, spanyol és olasz autójel. 42. Nagy…: 18. életévét be-
töltött személy. 45. Német azonos hangzású betűi! 47. Élvezet.
50. Pára! 52. Kávé fele!

kos: iii. 21. – iv. 20.
A szerelmi kapcsolatokban egyik pil-

lanatról a másikra jöhet létre őrült helyzet. Pró-
bálj meg egyértelműen viselkedni, így elkerül-
heted, hogy a kedvesed bizonytalanná váljon,
esetleg úrrá legyen rajta a féltékenység.

bika: iv. 21. – v. 20.
Még az is megtörténhet, hogy olyan

pénzkereseti forrásra nyílik lehetőség,
amely nem tartozik a szabályos, tiszta dolgok-
hoz, és amelyre ha fény derül, nagy bajba ke-
rülhetsz.

ikrek: v. 21. – vi. 21. 
Balesetveszélyesebb ez a hónap, ami-

kor talán még egy kenőkéssel is megse-
besítheted magad. Ezért nézz a lábad elé, és ne
rohanj, ne kapkodj. Az év eleji fogadkozásnak
azért nincs most értelme, mert minden egészen
másként alakulhat, mint ahogyan azt gondolod. 

rák: vi. 22. – vii. 22.
A munkahelyeden elképesztő helyzet

jöhet létre, amikor nem szabad kétség-
be esned, mert minden képlékeny, minden vál-
tozni fog a későbbiekben. A párkapcsolatokat
a féltékenység érzése teheti bonyolultabbá, sza-
kítás veszélyessé!

oroszlán: vii. 23. – viii. 23.
Olyan nagyon sok kedvet nem érzel a

munkához, de kénytelen vagy dolgozni, és na-
gyon odatenni magad, mert talán nem tudod,
de a hátad mögött többen vannak, akik nagyon
szívesen a helyedbe lépnének.

szűz: viii. 24. – iX. 23. 
Még az is lehet, hogy olyan dolog jut-

hat a tudomásodra, amelyek elvehetik az
energiádat, erőtlenné válhatsz amiatt. Szedd ösz-
sze magad, és ha kell, akkor összeszorított foggal
tedd azt, amit kell.

mérleg: iX. 24. – X. 23. 
A munkahelyeden népszerűségnek ör-

vendhetsz, még az is lehet, hogy utála-
tos kolléga olyan kedvesen viselkedik, hogy te
egyik ámulatból a másikba eshetsz. Értéktárgya-
idra jobban ügyelj. A házasságokban minden
azon múlik, hogy mennyire vagy elfogadó.

skorpió: X. 23. – Xi. 22.
A szerelem istenasszonyának figyel-

mét élvezheted. Ami azt jelenti, olyan
valaki iránt lobbanhat lángra a szíved, akiről ezt
talán sohasem gondoltad volna. Pénzügyeid
pompásan alakulhatnak, de óvakodj a hirtelen
anyagi döntések meghozatalától.

nyilas: Xi. 23. – Xii. 21.
A sors lehetőséget kínálhat arra, hogy

olyan dologról beszélj, amely talán már jó ideje
foglalkoztat. Ragyogóan képviselheted most a
saját érdekeidet, ezért a legkényesebb témával
is bátran hozakodj elő.

bak: Xii. 22. – i. 20.
Az egészséged megőrzése legyen

most a legfontosabb. Tudomásodra jut-
hat egy olyan titkok, amelynek birtokában elő-
nyös helyzetbe kerülhetsz, amelyet a magad
hasznára fordíthatsz.

vízöntő: i. 21. – ii.19.
A közvetlen környezetedben vannak

olyanok, akik annyira irigyek lehetnek
rád. De az is lehet, hogy olyan váratlan helyzet
jöhet létre, amely miatt feszültebbé válhatsz. Ne
izgulj, a dolgok másként alakulnak, mint aho-
gyan az most látszik. 

halak: ii. 20. – iii. 20.
A munkahelyeden több dolog alakul-

hat úgy, ahogyan szeretnéd. Remek le-
hetőséget kínálhat a sors arra, hogy a felette-
seddel olyan dolgokról folytass megbeszélést,
amely számodra nagyon fontos. Váratlan kia-
dásra kerülhet sor!

horoszkóp (január 13–26.)
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