
HÍREKHÍREK
2015. 11. 13.  XXX. évfolyam 17. szám  INGYENES

SZERENCSI
K Ö Z É L E T  ( ) S Z A B A D I D Ő  ( ) K U L T Ú R A

aZ intéZmények
hőSZigeteléSe
megkezdődött a Szerencsi
idősek otthona lakóépüle-
tei, a Szerencsi középisko-
lai kollégium diákszállója
és a Simai ifjúsági tábor
bungalóinak hőszigetelése.
(Cikkünk a 3. oldalon)

Új iroda a 
polgárőröknek
átadták a Szerencsi polgár -
őr egyesület új irodáját. 
a cukorgyári főkapu melletti
kiszolgáló épület felújítása
önkormányzati és képviselői
támogatásból valósult meg.
(Cikkünk a 3. oldalon)



Vitelki László szerkesztőségünkhöz eljuttatott
levelében írja, hogy szándékaik szerint szeret-
nék, ha a csángó-magyar testvérek épp úgy ré-
szesülhetnének az ajándékok kibontásának örö-
mében, ahogyan mi magunk. A korábbi, nagy
sikerrel zárult adománygyűjtésekhez hasonlóan
a felajánlások ismét a csángóföldi Pusztinába
kerülnek, ahol nemcsak a legkisebbeknek, ha-
nem a legidősebbeknek is szeretnének kedves-
kedni. Ezért várják a jól bevált cipős dobozokat,

melyek tartalmazhatnak gyermekeknek szánt
ajándékokat, iskolai eszközöket, játékokat,
könyveket. A dobozokra írják rá, milyen korú és
nemű gyermeknek szánják.

Akik az időseket támogatnák, azok számára
a szervezők már előkészítették a „Pusztinába
szeretettel” kartondobozokat, melyek átvehe-
tők a Szerencs, Rákóczi út 104. szám alatti
Gyógynövényboltban. Vitelki László arra kéri az

adakozókat, hogy ez utóbbi dobozokat tartós
élelmiszerekkel (liszt, cukor, olaj, konzerv, eset-
leg szaloncukor, karácsonyi finomság) megtölt-
ve juttassák a gyűjtőhelyre. Az adománygyűjtés
december 10-éig tart, a szervezők szeretettel
fogadnak minden ötletet, akár anyagi hozzájá-
rulást is, amely segíti az adományok eljuttatását
a pusztinai csángó magyaroknak.

M. Z.

Kazinczy Ferencre, a magyar nyelvújítás ve-
zéralakjára emlékeztek 2015. október 27-én a
szerencsiek. A fecskési városrészben lévő már-
ványtábla előtt a Szerencsi Művelődési Központ
(SZMK) munkatársai idézték fel a nyelvújító
alakját. Az esemény végén dr. Egeli Zsolt alpol-
gármester és Csider Andor, az SZMK igazgatója
helyeztek el koszorút Kazinczy Ferenc emlék-
táblájánál.
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A történelmi Magyarország területén
kívül, nagy szegénységben élő moldvai
csángó magyar gyermekek megsegíté-
sére idén is adománygyűjtést kezde-
ményezett a szerencsi Vitelki László. 
A Szerencsi Hírek szerkesztősége
örömmel csatlakozott a felhíváshoz,
reményeink szerint minél többen gon-
dolják úgy, hogy néhány használati
tárggyal szívesen segítenék a mély
szegénységben élő csángó gyermek-
eket. Az önkéntesek továbbra is azt
kérik a szerencsiektől, hogy gyermek-
játékokkal, iskolai eszközökkel, tisztál-
kodó szerekkel töltsenek meg egy ci-
pős dobozt, majd azt csomagolják be
az ünnepnek megfelelően. A csomago-
kat december közepén szállítják ki a
csángóföldi faluba, Pusztinára.

Ajándékgyűjtés csángó mAgyAr gyermekeknek

Zsendovics Lászlót látogatta meg kilenc-
venedik születésnapja alkalmából 2015.
november 4-én dr. Egeli Zsolt. Az alpolgár-
mester és munkatársai szerencsi csokolá-
déval köszöntötték az ünnepeltet, majd
Orbán Viktor miniszterelnök jókívánságait
tolmácsolva átadták az alkalomra készített
emléklapot.

Laci bácsi Encsen született gazdálkodó csa-
ládba, két testvérével Abaújkéren nevelkedett.
Első munkahelye a Miskolci Mezőgép Vállalatnál
volt, majd Szerencsre került a Vas- és Fémipari
Szövetkezethez. Ezt követően nyugdíjba vonu-
lásáig a csokoládégyár dolgozója lett. Az idős
úr jó egészségnek örvend, állítása szerint a
hosszú élet titka a mértékletesség és talán a
fokhagymás szalonna, amit nagyon kedvel. Is-
ten éltesse sokáig!

90 évesen is jó erőben

Nemcsak a legkisebbeket, hanem a legidősebbeket is szeretnék megajándékozni.



– Az első pillanattól kezdve szoros az együtt-
működés a polgárőrség és az önkormányzat kö-
zött, amire szükség is van – mondta el a Szeren-
csi Városi Televíziónak adott interjúban Koncz Fe-
renc polgármester. A városvezető szerint telepü-
lésünk egy biztonságos kisváros, és amikor vala-
milyen zavaró esemény történik, arról mindig ki-
derül, hogy nem helyiekhez köthető. – Ilyen ese-
tekben a polgárőreink a rendőrséget segítve
vesznek részt a bűnesetek felderítésében, de
emellett biztosítják valamennyi közösségi ren-
dezvényünket, és ne felejtsük el: ők ezt a munkát
nem pénzért, hanem kötelességtudatból végzik,
a saját szabadidejük terhére. Ezért hatalmas kö-
szönet jár nekik és családjaiknak egyaránt 
– hangsúlyozta az átadáson Koncz Ferenc.

Az új polgárőr iroda helyiségeit a helyi ön-
kéntesek a Szerencsi Városgazda Nonprofit
Kft. munkatársainak segítségével festették
ki, a takarításban és berendezésben pedig a
saját hozzátartozóik is közreműködtek. Oláh
János, a Szerencsi Polgárőr Egyesület elnöke
a Szerencsi Híreknek elmondta: a felújítás-
hoz szükséges alapanyagokhoz, az új irodai
és egyéb eszközökhöz önkormányzati-, illet-
ve képviselői támogatással jutott hozzá az
egyesület. – Most már van egy állandó he-
lyünk, ahol megtalálhatnak minket, itt tart-
hatunk majd megbeszéléseket, sokkal szer-
vezettebben fog működni a tevékenységünk
– mondta Oláh János, s hozzátette: jó kap-
csolatot ápolunk a Szerencsi Rendőrkapi-

tánysággal, s ennek ékes bizonyítéka, hogy
immár két hónapja az egyenruhásokkal kö-
zösen járőröznek a polgárőreink.

R. P.

Szabó Lászlóné városfejlesztési osztályvezető érdeklődésünkre el-
mondta, hogy május végén jelent meg egy KEOP-os pályázati felhívás,
melynek keretében önkormányzati tulajdonú épületek energetikai jel-
lemzőinek javítására lehetett pályázni. Szerencs Város Önkormányzata
augusztus közepén összesen 150 millió forint értékű támogatást igényelt
ahhoz, hogy a még fel nem újított létesítményeinek hőszigetelését meg-
oldja. A kivitelezést a miskolci székhelyű Jánosik és Társai Kft. végzi,
amely október közepén kezdett el dolgozni az idősek otthona homlok-
zatain. A 12 centiméter vastagságú szigetelésre nemes vakolatréteg kerül,
az idősek otthona és a simai tábor esetében elkészül a tetőtér hőszige-
telése is.                                                                                            R. P.
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A közelmúltban átadták a Szerencsi Polgárőr Egyesület új irodáját az egykori cukorgyár területén. A 2015. október 24-ei
avatáson Koncz Ferenc polgármester és Oláh János egyesületi elnök vágta át a nemzetiszín szalagot. Az új székhely kiala-
kítására azért volt szükség, mert a polgárőrség folyamatos fejlődésével a korábbi ideiglenes helyiséget mára kinőtte a szer-
vezet. A cukorgyári főkapu melletti kiszolgáló épület felújítása önkormányzati és képviselői támogatásból valósult meg.

sZerencsi intéZmények HősZigeteLése

Vereckei Csaba megyei rendőrfőkapitány a
rendőrség tevékenységének segítéséért, vala-
mint a Szerencsi Polgárőr Egyesület irányítása
terén végzett kiemelkedő munkájáért 2015.
szeptember 29-én tárgyjutalomban részesítet-
te Oláh Jánost, a szervezet elnökét (fotónkon).

eLismerés 
A poLgárőr-

pArAncsnoknAk

új irodábA köLtöZtek A poLgárőrök

Kormányzati támogatással valósul meg három önkormány-
zati létesítmény energetikai korszerűstése. A Szerencsi Idő-
sek Otthona lakóépületei, a Szerencsi Középiskolai Kollégi-
um diákszállója és a Simai Ifjúsági Tábor bungalói 2015.
decem ber végéig új külső szigetelést kapnak.

Koncz Ferenc (középen) köszönetet mondott a polgárőrök munkájáért.

December végére készülhet el a Szerencsi Idősek Otthona külső 
hőszigetelése.
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Gaálné Király Enikő, az állami cég vezérigaz-
gatója a közelmúltban arról tájékoztatta a Sze-
rencsi Városi Televíziót, hogy a kereskedőház a
korábbi évektől eltérően idén sokkal magasabb
vételárat kínál a szőlőért. – Sárga muskotály
esetében 17 mustfok felett 150 Ft-ot, a 20 must-
fok körüli szőlőtermésnél pedig 200 Ft-ot fize-
tünk. A száraz alapanyagot adó furmint, a hárs-
levelű és egyéb szőlőfajták esetében is 140
Ft/kg-ról indulunk, és akár egészen 350 Ft-ig is
felmehet az ár mustfoktól függően. Másodosz-
tályú aszút 2000 Ft-ért veszünk, első osztályút
2200 Ft-ért – ismertette az igazgató.

A szerencsi borászok elé-
gedettek az idei termés-

sel, jó szüretet tudhat-
nak maguk mögött.
Varkoly Ádám (fotón-
kon) már augusztus-

ban megkezdte a beta-
karítást, mivel a csapadék-

szegény forró nyár által a szőlő hamarabb be -
érett. – Nagyon jók voltak a savak, bár figyelni
kellett arra, hogy egyes dűlőkben ezek eléghet-
tek. Növényvédelem szempontjából könnyebb
évünk volt a tavalyinál, sok múlott azon, hogy
időben permeteztünk, naponta reagáltunk a
szőlőt érő változásokra. Ha megjelenik a liszt-
harmat – ami Tokaj-Hegyalján az egyik legel-
terjedtebb növénybetegség –, akkor már nincs
mit tenni, így meg kell azt előzni. A mustokban

tápanyaghiány volt, ezért az erjedés folyamán
pótolnunk kellett azokat az anyagokat, amelye-
ket a szőlő a csapadékból tudott volna felvenni
– közölte a szakember.

Egy másik helyi szőlős-
gazda, Ducsai János (fo-

tónkon) szerint is re-
mekül sikerült az idei
esztendő, hiába volt
nagy szárazság nyáron.

– Az ültetvényeink 30-
40 évesek, elég mélyen van-

nak a gyökerek, így jól bírták a forróságot. 

A hárslevelűket egy kicsit megviselte az eső-
mentesség, nem fejlődtek ki annyira telt, kerek
szemek, mint a furmint, a sárga muskotály vagy
a zéta esetében. Fontos a növényvédelem, de
talán még ennél is lényegesebb szerepe volt a
zöldmunkának, a hajtás- és fürtválogatásnak, a
visszavágásnak, tehát a kétkezi tennivalóknak.
Idén csak száraz bort készítettünk, így szeptem-
ber végére, október elejére, még az eső beállta
előtt befejeztük a szüretet. Húsz és fél, huszon-
egy mustfokos szőlőt takarítottunk be, a há-
romnegyede már ki is van erjedve – mondta
Ducsai János. R. P.

Véget ért a szüret Tokaj-Hegyalján. A meleg, száraz időjárásnak köszönhetően
nagyon jó minőségű, érett, magas mustfokú szőlőterméseket takaríthattak be
a gazdák, viszont kevés aszúszem képződött, inkább a szárazboroknak kedve-
zett az évjárat. A felvásárlási árak országszerte nagy eltérést mutatnak: míg a
Balaton-felvidéken száz forintot adnak egy kilogramm szőlőért, a Tokaj Keres-
kedőház Zrt. ennek akár a két és félszeresét is kifizeti.

eLégedettek A borásZok 
AZ idei termésseL
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A megjelenteket Koncz Ferenc polgármester
köszöntötte, és bevezetőjében arra hívta fel a
figyelmet, hogy kiváló természeti adottságaink
ellenére az itt élőktől nagy erőfeszítést igényel
az, hogy biztosítsák családjaiknak azokat a kö-
rülményeket, melyeknek napjainkban termé-
szetesnek kellene lennie. A polgármester sze-
rint Európának elsősorban az ittenieknek kell
lehetőséget biztosítania, helyben kell alapot
nyújtani a jövőhöz, tehát munkahelyeket kell
teremteni.

A projekt szakmai munkatársa, dr. Árvay
László elmondta, hogy a gazdasági aktivitás és
teljesítmény visszaeséséből adódóan foglal-
koztatási problémák jelentkeztek egyes önkor-
mányzatoknál. Egyre jelentősebb problémát je-
lent a lakosság elvándorlásra, valamint a tár-
sadalmi konfliktusok megelőzése. Elhangzott,
hogy a konstrukció olyan modelljellegű együtt-
működési programokat támogat, amelyek célja
az egy járáshoz tartozó települések, helyi sze-
replők közötti területi együttműködések kiala-
kítása és megerősítése.

Inczéné Vrábel Magdol-
na projekt-tanácsadó

(fotónkon) a pályázat
létrejöttét azzal indo-
kolta, hogy a térség-
ben nem létezik olyan

program, melynek kere-
tében a partnerek összefo-

gással tudnának megoldani a teljes területre
jellemző esélyegyenlőségi, felzárkózási problé-

mákat. A szakember szerint szükséges az
együttműködések intézményesítése, a rendsze-
res, közös akcióprogramok kiépítése. A projekt
kapcsán lehetőség nyílik a járásban lévő tele-

pülések szorosabb összetartására, az önkor-
mányzatok és más intézmények által ellátott
közszolgáltatások megszervezésének finom-
hangolására. R. P.

A „Szerencs és környékének szervezetfejlesztése az esélyegyenlőség tükrében” című projekt záró rendezvényét tar-
tották meg 2015. november 3-án a Rákóczi-vár lovagtermében. A pályázat célja volt a járási települések közötti szoro-
sabb együttműködés kialakítása, és a társadalmi felzárkóztatást elősegítő esélyegyenlőségi programok koordinálása.
A Szerencs Város Önkormányzata által elnyert támogatási összeg közel 22 millió forint.

A Szerencsi Többcélú Kistérségi Társulás
2015. november 3-ai tanácskozásán Újcsa-
nálos község bejelentette kilépési szándé-
kát két tevékenységi körből. A település ja-
nuártól a házi segítségnyújtást jogszabályi
kötelezettsége miatt mással fogja elláttat-
ni, valamint kiválik a belső ellenőrzési fel-
adatokból is. Az ülés témája volt az orvosi
ügyeleti társulás: a polgármesterek tájé-
koztatást kaptak arról, hogy 2016. január
1-jétől kisebb mértékű díjemelés várható,
személyenként 55 forintra nő a szolgálta-
tás ellenértéke. Erről minden önkormány-
zat külön megállapodást fog aláírni az or-
vosi ügyeleti szolgáltatást végző Acutmed
2001 Kft-vel.

sZerveZetfejLesZtés AZ eséLyegyenLőség tükrében

Szerencs Város Önkormányzata 2015. november 25-én 17 órától Ondon, a helyi
óvoda tornatermében közérdekű fórumot, november 26-án 17 órától pedig a sze-
rencsi Rákóczi-vár színháztermében közmeghallgatást tart, melyre várják az ér-
deklődőket. Mindkét eseményen az önkormányzat munkájáról Koncz Ferenc pol-
gármester tájékoztatja a jelenlévőket.

köZmegHALLgAtás 
és köZérdekű fórum

Projektzáró résztvevői a Rákóczi-várban.

Fotónkon balról: Csáki Lajos, Újcsanálos polgármestere, Koncz Ferenc a Szerencsi Többcélú 
Kistérségi Társulás elnöke és dr. Barva Attila Szerencs jegyzője.

tAnácskoZtAk A kistérség poLgármesterei



Két évtizeddel ezelőtt közel 900 fős tag-
sággal Borsod-Abaúj-Zemplén megye má-
sodik legnagyobb horgászszerveződése
működött Szerencsen. Akkoriban, orszá-
gos viszonylatban is több mint 360 ezer re-
gisztrált pecást tartottak nyilván hazánk-
ban. 2008-ra Magyarországot is elérte a
gazdasági válság. Nehézségekkel küzdöt-
tek az egyesületek is. Egyre kevesebben
engedhették meg maguknak az állami
jegyek, területi engedélyek megvásárlását,
a helyi közösségek létszáma drasztikusan
csökkent. Így történt Szerencsen is.

– Sajnos ez is az elmúlt évtized gazdasági
válságára vezethető vissza. Az embereknek el
kellett dönteniük, hogy a kevés jövedelmüket a
horgászatra, vagy éppen a gyermek iskolázta-
tására fordítják – mondja Honfi László. – Roha-

mosan csökkent a kiváltott engedélyek száma,
s ezzel a szervezetünk tagsága is. Természete-
sen ez nem szerencsi jelenség volt, és nem arról
volt szó, hogy az egyesületünkből távozók egy
másik társasághoz csatlakoztak volna. Egyes
vélemények szerint országos szinten akár száz -
ezer fővel is csökkent a horgászok száma.

– Mi a helyzet napjainkban?
– 2014-re messze 400 fő alatt volt a taglét-

számunk. Az első biztató jelek ebben az évben
jelentkeztek. Idén megindult egy egészséges
létszámnövekedés. Jelenleg 376 felnőtt tagunk
és 76 gyermekhorgászunk van. Ha a hűtőtavak
is elkészülnek, nagyobb lesz a rendelkezésünkre
álló vízfelület, akkor biztosan állíthatom, hogy
további létszámnövekedés várható a szerveze-
tünknél. Az, hogy egyre több fiatalt láthatunk
soraink között, annak is köszönhető, hogy si-
kerrel működik a nyári horgásztáborunk. Az el-
múlt évtől szponzorunk is akadt: a külföldön élő
magánszemély, ifj. Spisák Lajos 200 ezer forint-
tal támogatja az utánpótlás-nevelő, szünidős
programunkat.

feLújításrA vár
A sZerencs-pAtAk ZsiLipje

– Ha a vizeket említette, adódik a kérdés:
jelenleg hol pecázhatnak az SZHE tagjai?

– Elsőként az 1,4 hektáros Homokos-tavat
kell megemlítenem. Ez a víz magántulajdonban
van, de 2015. december 31-éig a Szerencsi Hor-
gász Egyesület gyakorolja a halászati jogot. 
A Szerencsi Mezőgazdasági Zrt.-vel január 1-jé-
től új haszonbérleti szerződést kell kötnünk.

A halgazdálkodási ütemtervünknek megfele-
lően évente hat mázsa halat vagyunk kötelesek
telepíteni. Ennek általában eleget teszünk: idén
áprilisban 4,5 mázsa, az őszi telepítéskor pedig
újabb három mázsa ponty került a Homokosba.

A másik vizünk a Szerencs-patak. Az SZHE
tagjai a víz teljes hosszában, az eredettől, a
fecskési hídig horgászhatnak. Itt el kell monda-
nom, hogy nagy szükség van a zsilip felújításá-
ra, amire korábban már kaptunk ígéretet. Ha a
mederzár végre elkészül, akkor megkezdődhet
a hűtőtavak feltöltése. Sokan nem tudják, de
idén ősszel megtörtént az egykori cukorgyári
medrek mélyítése, a környezet rendbetétele.
Egyelőre még folyamatban van a vízjogi enge-
délyezésii eljárás, csak ezt követően kezdődhet
a tavak feltöltése, halasítása. Mindezek előtt
azonban hangsúlyozom, a legfontosabb az el-
avult állapotú zsilip rekonstrukciója.
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Szűcs Lajos országgyűlési képviselő a
horgászoknak kedvező önálló indítványt
terjesztett elő a halgazdálkodásról és a
hal védelméről szóló 2013-as törvény
módosítására, amellyel szélesítené a
halgazdálkodási jog hasznosításának le-
hetőségét. A javaslat célja, hogy a jövő-
ben lehetővé tegye a halgazdálkodásra
alkalmas vízterületek kijelölés útján tör-
ténő hasznosítását is a vagyonkezelési
szerződéssel, vagy haszonbérleti szerző-
déssel való hasznosítás mellett. Ez szol-
gálná az előterjesztő szerint, hogy a hor-
gásztársadalom a lehető legszélesebb
körben, átlátható módon vehessen részt
a hasznosításban. A törvénymódosítás
kimondja azt is, hogy a halgazdálkodási
jogot megszerző bizonyos esetekben al-
haszonbérbe adhatja a jogosultságát
tagszervezete vagy tagszervezetének ta-
gegyesülete részére is, illetve ezeket be-
vonhatja a hasznosításba – írja az MTI.

Egyes vélemények szerint a várható
törvénymódosítás azt jelentheti, hogy
az állami vizekre vonatkozó halgazdál-
kodási jogot egyetlen országos szerve-
zet kaphatja meg a jövőben.

módosuLHAt A 
HALgAZdáLkodási

törvény

– Azzal teljes mértékben egyetértek, hogy Magyarország természetes vizeinek kezelése a horgász szövetségek és
egyesületek feladata legyen a jövőben, azt azonban nem tartanám jó döntésnek, hogy mindez egyetlen országos szer-
vezet, azaz a Magyar Országos Horgász Szövetség kezébe kerüljön – reagált az országos hírekre a Szerencsi Horgász
Egyesület (SZHE) elnöke. Honfi László szerint a várható törvénymódosítás nem érinti a helyi civil szervezetet, hiszen
ők nem pályáznak a nagyobb állami vizek kezelésére. Interjúnkban az egyesület jelenlegi helyzetéről, a szerencsi hor-
gászvizek jövőjéről kérdeztük a civil szervezet vezetőjét.

fiAtALodó HorgásZegyesüLet

Honfi László: Még az idősebb horgászok sem emlékeznek arra, hogy valaha ilyen alacsony lett
volna a vízállás.

A szerencsi horgászat jövője szempontjából
elengedhetetlen a zsilip felújítása.



– Legyünk optimisták és bízzunk benne,
hogy a bürokrácia nem gördít több aka-
dályt elénk, megérkeznek az engedélyek,
elkészül a zsilip, sikerül feltölteni és hala-
sítani a hűtőtavakat. Mit jelenthet ez a sze-
rencsi horgászok számára?

– Elsősorban azt, hogy a jelenlegi három kis tó
összenyitásával kapunk egy átlagosan másfél
méteres vízmélységű, 1,2 hektáros, egységes víz-
felületet. Ha ez megvalósul, kiváló horgászati le-
hetőséget nyújt majd az egyesületünk tagjainak.

– Milyen halakat lesz érdemes telepíteni
a majdani horgásztóba?

– A mi tagságunk meglehetősen ponty-cent-
rikus, tehát első sorban ezt a fajtát próbálnánk
meghonosítani. Természetesen kisebb számban
kerül a vízbe csuka, süllő és keszegfélék. A ter-
vek szerint azonban a tó összeköttetésben lesz
a Szerencs-patakkal, így várható, hogy a folyó-
vízben régen jelenlévő fajok – mint például a
domolykó –, is megjelennek majd. Különösen
az idei rendkívül alacsony vízállás miatt szinte
hihetetlen, de több horgásztársunk szerint sok
csuka jelenleg is él a patakban, néhányan még
harcsát is láttak.

féLmáZsás HArcsA
A HomokosbAn

– Térjünk vissza a Homokos-tóhoz. Az el-
múlt nyáron jelentősen lecsökkent a víz-
szint a mederben. Hogyan viselte ezt a tó
élővilága?

– Még az idősebb horgászok sem emlékez-
nek arra, hogy valaha ilyen alacsony lett volna
a vízállás. Az elkövetkező időszak egyik legfon-
tosabb feladata, hogy a Homokos vízutánpót-
lását megoldjuk. Elképzeléseink szerint ezt is a
Szerencs-patakból kellene elvezetni, de ez is
csak abban az esetben működhet, ha a már em-
lített zsilip felújítása megtörténik.

Visszatérve a kérdésre: az alacsony vízállás
szerencsére nem befolyásolta az élővilágot.
Nem volt halpusztulás és a horgászaink is sorra
fogták a korábban megszokott mennyiséget.

– Mint említette, két telepítés volt idén,
összesen 7,5 mázsa pontyot vásárolt az
egyesület. Lehet-e tudni, hogy mekkora a
tó állandó állománya?

– Erre pontos választ csak a következő esz-
tendő elején, a fogási naplók beérkezése és ér-
tékelése után tudnék adni. A sok éves tapasz-
talatunk azonban az, hogy a tagságunk évről-
évre több halat fog ki, mint amennyit telepí-
tünk. Ez azt jelenti, hogy megkezdődött egy ter-
mészetes szaporulat a vízben.

– Milyen fajokról beszélhetünk?
– A legnagyobb mennyiségben ponty talál-

ható a tóban. A kárász és keszegfélék mellett
van benne csuka, süllő és fogtak már balint is,
tehát elég szép faunáról beszélünk. Sajnos meg
kell említenem, hogy van benne harcsa is, és na-
gyon örülnénk ha valaki végre kifogná.

– Mi a gond ezzel a ragadozóval?
– Több horgásztársunk látta ezt a halat. Néhá-

nyan azt mondták: megakasztották, de nem bír-
tak vele. A becslések szerint akár az ötven kilo -
grammot is elérheti a súlya. Mi a gondunk ezzel?
Az, hogy egy ilyen jószág elég sokat eszik. Éjszaka
vadászik, és akár több, 2-3 kilós ponty is a prédá-
jává válhat. Szükség van a ragadozókra, de ilyen
kis vízben egy ekkora állat nagy pusztítást tud vé-
gezni. Az a baj, hogy a mi pecásaink közül senki
sem harcsázik, pedig nagyon örülnénk, ha valaki
hazavinné ezt a Homokos-tavi óriást!

érkeZnek A pontyivAdékok
– Ebben az évben az SZHE kivált a Ma-

gyar Országos Horgász Szövetség (MO-
HOSZ ) kötelékéből, és új szervezet tagja
lett. Mi ennek az oka?

– Valóban, az esztendő változása, hogy ta-
vasztól a Horgász Egyesületek Közösségéhez
(HEK) csatlakozott az egyesületünk. Erről nem
a vezetőség, hanem a közgyűlésünk döntött.
Korábban tagonként 1 250 forintot fizettünk a
MOHOSZ-nak, a mostani tagdíjunk 1000 Ft,
amiből 500 Ft értékben halivadékot kapunk a
HEK-től. Az idei szállítmány hamarosan megér-
kezik, de mivel a hűtőtavak még nem készültek
el, csak a felét igényeljük, amit a Homokos-tó-
ban helyezünk el. Jövőre már remélem nem
lesznek ilyen gondjaink, a ponty ivadékok a pa-
takban, a hűtőtóban és a Homokosban lelnek
majd új otthonukra. Három év elteltével ezekből
szép, méretes halak fejlődnek.

– Lassan vége az őszi szezonnak. Hogyan
készül az egyesület a hideg évszakra?

– Télen két fontos feladatunk lesz: a befa-
gyott vízfelületen le kell vágni az elszáradt ná-
dat, hogy megakadályozzunk a növényzet el-
burjánzását. A másik, hogy a jég alatti élővilág-
nak elegendő oxigén utánpótlást biztosítsunk,
ehhez pedig megfelelő lékvágásokra van szük-
ség. Ezt idén is megtesszük a Homokos-tavon,
a balesetek elkerülése érdekében szervezetten,
szabályosan jelölve a jégen vágott nyílásokat,
mert tudjuk, hogy télen sokan járnak ide kor-
csolyázni is. M. Z.
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A Spisák Lajos Horgászverseny minden évben
kiemelkedő esemény az egyesület életében.

Buri József: Félórája
vagyok itt, de már volt
kapásom, ez vélhető-
en a haltelepítésnek is
köszönhető. Remélhe-

tőleg fogásom is lesz a
későbbiekben. Egyébként

több mint 30 éve járok a Homokos-tóhoz, azóta
vagyok az egyesület tagja. Hozzám nőtt. Felsze-
relésemet minőségi damil, orsó, és bot képezi,
komoly eszközökkel horgászom. Csaliként mé-
zes kukoricát használok, ilyenkor az édességre
harapnak a halak.

Galgóczi István: Hétvé-
genként, hajnalban

szoktam kijárni a tó-
hoz, a felkelő nappal
együtt érkezem. Éjsza-
ka is jöhetnék, de mivel

mostanában már na-
gyon hideg van, így nem

próbálkozom ilyesmivel. Általában két bottal
horgászom, úszóval és fenekezővel. Sajnos nem
volt még kapásom a haltelepítés óta, ez a víz
alacsony hőmérsékletének tudható be.

Szabó András: Hete-
dik éve űzöm ezt a
sportot, mióta nyugdí-
jas lettem. A gyereke-
im buzdítottak erre, ők

láttak el horgászfelsze-
reléssel is. Amikor időm en-

gedi, nincs otthoni teendő, akkor itt vagyok. Ál-
talában fenekezni szoktam, mert azt könnyebb
szemmel tartani. A halak közelbe csalogatásá-
hoz csontit, gilisztát, kukoricát, pufit használok
attól függően, hogy mikor melyiket érdemes.

Trócsányi Zoltán: Gye-
rekkorom óta horgászok

a tavon. Hétköznapo-
kon kora reggeltől a
délelőtti órákig tartóz-
kodom itt. Vannak, akik

az úszós szerelékre es-
küsznek, mások a fenekező-

re, de szerintem mindkettő egyformán hatékony,
így én mindkettőt használom. Csalinak kukoricát,
csontit és gilisztát váltogatok. A haltelepítés el-
lenére nincs mozgás a vízben, mert nagyon le-
hűlt, és emiatt a halak mozgása is lelassult.

ön miótA HorgásZik A Homokoson?
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A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormány-
hivatal Népegészségügyi Főosztály tájékoztató-
ja szerint a megelőzés leghatékonyabb módja
az időben megkapott védőoltás, melynek első-
rendű célja, hogy egyéni védelmet nyújtsanak
azoknak, akiknél egy esetleges influenzavírus-
fertőzés alapbetegségük, vagy életkoruk miatt
súlyos lefolyású lehet. A kórokozó változékony-
sága miatt minden évben új oltóanyagot állíta-
nak elő, az oltást is minden esztendőben meg
kell ismételni. 

Az influenza által okozott megbetegedések
súlyosságának, valamint a halálozások számá-
nak csökkentése érdekében térítésmentes inf-
luenza elleni védőoltásban részesülhetnek a 3
évesnél idősebb, krónikus légzőszervi betegség-
ben szenvedők, asztmás betegek; súlyos elhízás
vagy neuromusculáris betegség miatt korláto-
zott légzésfunkciójú betegek; szív-, érrendszeri
betegségben szenvedők (kivéve a kezelt magas-
vérnyomás-betegséget); veleszületett vagy be-

tegség/kezelés révén szerzett immunhiányos ál-
lapotú betegek (beleértve a HIV-pozitív szemé-
lyeket, daganatos betegségben szenvedőket is);
krónikus máj- és vesebetegek; anyagcsere-be-
tegségben szenvedők, pl. diabaetes; várandós
nők, akik a gyermekvállalást az influenzaszezon
idejére tervezik; ápolást, gondozást, rehabilitá-
ciós átmeneti elhelyezést nyújtó intézmények-
ben, lakóotthonokban, vagy egészségügyi in-
tézményekben huzamosabb ideig ápolt, gondo-
zott személyek; tartós szalicilát-kezelésben ré-

szesülő gyermekek és serdülők (a Reye-szind-
róma veszélye miatt); 60 éven felüliek, egész-
ségi állapotuktól függetlenül.

Továbbá a fertőzés átvitele miatt veszélyez-
tetett egészségügyi dolgozók, ápolást, gondo-
zást nyújtó egészségügyi/szociális intézmények
munkatársai. Ugyancsak térítésmentes védőol-
tást kaphatnak a sertés és baromfi tartásával,
valamint ezen állatok szállításával szervezett
munkavégzés keretében foglalkozó személyek,
a baromfifeldolgozókban a vágóhidakon dolgo-
zók, valamint mindazok, akik az állati eredetű
influenzavírussal fertőzött, vagy arra gyanús ál-
latok megsemmisítésével foglalkozhatnak, va-
lamint a migránsokkal munkavégzésük során,
vagy szervezett segítségnyújtás keretén belül
közvetlen kapcsolatba kerülő személyek.

A megbetegedés megelőzését elősegítheti,
ha mindenki betartja az általános személyi higi-
énés szabályokat: gyakran mosson kezet meleg,
szappanos vízzel, használhat alkohol tartalmú
kézfertőtlenítőt is; köhögéskor, tüsszentéskor
tartson zsebkendőt a szája-, orra elé, használat
után a zsebkendőt dobja a szemétgyűjtőbe! Le-
hetőség szerint kerülni kell a betegekkel való
kontaktust; rendszeresen tisztítsa a gyakran
használt tárgyakat (asztal, számítógép- billen-
tyűzet); kerülje a zsúfolt, zárt helyeket, zárt te-
rekben gondoskodjon az alapos szellőztetésről.

Hazánkban, így Borsod-Abaúj-Zemp-
lén megyében is megkezdte működé-
sét az influenza figyelőszolgálat. A ki-
jelölt háziorvosok, illetve házi gyer-
mekorvosok hetente jelentik az influ-
enzaszerű klinikai tünetekkel náluk je-
lentkező betegek számát. 

késZüLjünk feL A köZeLgő infLuenZAsZeZonrA

Szerencs Város Önkormányzata 2016-ban is
elismerésben kívánja részesíteni mindazokat,
akik kiemelkedő munkájukkal hozzájárultak
Szerencs város társadalmi, gazdasági, kultu-
rális fejlődéséhez, hagyományainak megőrzé-
séhez. A kitüntetési javaslatokat 2015. decem-
ber 15-éig egy formanyomtatványon kell el-
juttatni a Szerencsi Polgármesteri Hivatal cí-
mére: 3900 Szerencs, Rákóczi út 89., vagy a

hivatal@szerencs.hu elektronikus levélcímre.
Az írásos ajánlásokat személyesen a Szerencsi
Polgármesteri Hivatal igazgatási és hatósági
osztályán, dr. Sável Katalin aljegyzőnél lehet
leadni. A javaslatok benyújtására szolgáló
nyomtatvány átvehető a Szerencsi Polgármes-
teri Hivatal ügyfélszolgálatán, de elérhető in-
ternetes honlapunkon, a www.szerencsihi-
rek.hu oldalon is.

kitüntetési jAvAsLAtokAt vár
AZ önkormányZAt

Mint arról korábban beszámoltunk, az
Abaúj-Zempléni Szilárdhulladék Gazdál-
kodási Önkormányzati társulás meg-
kezdte a sárga színű gyűjtőedények ki-
osztását, amelyekben műanyag, papír
és a fém hulladékot lehet majd tenni. Dr.
Sável Katalin aljegyző arról tájékoztatta
a Szerencsi Híreket, hogy még mindig
vannak néhányan a településen, akik
akadályoztatásuk miatt nem tudták át-
venni a szelektív hulladékgyűjtésre al-
kalmas kukákat. Megtudtuk, hogy az
érintetteknek egy meghatalmazást kell
kitölteniük, ezt követően személyi iga-
zolvány, a lakcímet igazoló hatósági iga-
zolvány, valamint az adóazonosító jelet
tartalmazó dokumentum felmutatásával
a meghatalmazott átveheti a kukát a
Szerencsi Városgazda Non-profit Kft.,
Szerencs, Eper-
jes u. 9. szám
alatti telephe-
lyén munkana-
pokon 8-16 óra
között.

foLytAtódik 
A sárgA HuLLAdék-
gyűjtők kiosZtásA
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– Fiatalemberként különböző állóképességi
sportokat űztem, és ahogy ilyen esetekben len-
ni szokott, egy idő után elindultam a hegyek fe-
lé – mondta el érdeklődésünkre Éliás Balázs,
majd hozzátette, hogy spirituális háttere is volt
a dolognak: az egek felé vágyott és szeretett
volna valamiféle megtisztulás-élményen átesni,
ami csak a természetben, a világ tetején lehet-
séges. – Bejártam a magyar hegymászók klasz-
szikus útvonalát, amely kezdődött a Kárpátok,
Erdély és a Felvidék hegyeivel. A mászás forté-
lyait a Tátrában sajátítottam el. A következő
lépcsőfok az Alpok volt, ahol életem egyik leg-

nagyobb kihívásának bizonyult a második leg-
magasabb csúcs meghódítása. Eljutottam a Kö-
zel-Keletre is, ott is másztam 4000 méter körüli
hegyeket – ismertette a túravezető, aki a jövő-
ről szólva elmondta, hogy már nem felfelé tö-
rekszik, hanem a hosszú távú, embert próbáló
expedíciókra koncentrál. – Nem keresem már a
veszélyt, mint fiatalabb koromban, inkább biz-

tonságra vágyom, ami nyilván összefüggésben
van azzal is, hogy családos ember vagyok, a
gyerekek komoly itthon tartó erővel bírnak. 
A diákokat is igyekszem túráztatni, elsősorban
a zempléni hegyeket látogatjuk, mert úgy gon-
dolom, hogy mindig azon a helyen kell elkezdeni
a természetjárást, ahol élünk – fogalmazott 
Éliás Balázs.

Kollégáinak tartott élménybeszámolót
Éliás Balázs, a Bocskai István Katolikus
Gimnázium angol tanára 2015. novem-
ber 3-án az iskola aulájában. A peda-
gógus 20 éves korában kezdett el he-
gyet mászni, és az akkori hobbi a ké-
sőbbiekben második hivatásává vált,
túravezető lett. A hegymászó előadá-
sában hangsúlyozta: annak, aki elindul
meghódítani egy magaslatot, felelős-
ségteljesen kell hozzáállnia, hiszen egy
apró figyelmetlenség is emberéletbe
kerülhet.

A magyar tudomány napja alkalombál tartot-
tak programot 2015. november 3-án a Bolyai
János Katolikus Általános Iskolában. Az intéz-
mény szaktanárai – Jászayné Deák Erzsébet, 
dr. Karaszné Hudák Tünde, Kádár Orsolya és Ge-
cső László –, valamint a Bocskai István Katoli-
kus Gimnáziumból Szárnya Zoltán kémia szakos
pedagógus segítségével és irányításával kísér-
leteket, különböző játékos matematikai felada-
tokat és érdekességeket láthattak a tanulók.

A természettudományok jegyében létrejött
eseményen a kémiai folyamatok látványos be-
mutatóját követően a gyermekek megismer-
hették a vákuum lényegét, a súrlódási erőt,
az elektromosságot, mikroszkóp lencséje
alatt megtekinthették, hogyan is néz ki a 
C-vitamin, a fagomba vagy akár egy szív-
izomsejt, de csillagászati térképet is tanulmá-
nyozhattak. Kissné Nagy Angelika igazgató-
helyettes a rendezvény megnyitóján elmond-
ta: a kezdeményezés célja, hogy az iskola név-
adójának, Bolyai Jánosnak, a legnagyobb ma-
gyar matematikusnak a nyomdokán haladva,
közelebb hozzák a diákok számára a termé-
szettudományok szépségét és érdekességét.

tudománybArát diákok A boLyAibAn

A túrAveZető AngoL tAnár



A rendezvény helyszíne a református gyüle-
kezeti ház volt, ahol Koncz Ferenc polgármester
üdvözölte a megjelenteket. A városvezető sze-
rint annak ellenére, hogy az egyházközség élet-
ében történtek változások, egy valami állandó.
Ez pedig nem más, mint az évről évre megren-
dezett találkozó, ahol a tudatos keresztény mó-
don élő és dolgozó szakemberek megosztják
egymással tapasztalataikat, hitükben megerő-
sítik egymást és önmagukat. – Úgy vélem, ha-
talmas ajándék az orvosok számára a Jóistentől
kapott tehetség, hiszen ezt a hivatást nem le-
hetne kellő rátermettség, képesség és elhiva-
tottság nélkül folytatni – hangsúlyozta a pol-
gármester.

Dr. Korondi Klára, az összejövetel szervezője
érdeklődésünkre elmondta, hogy a program lé-
nyege elsősorban az egymásra való figyelés, a
résztvevők bizonyságtételeinek kölcsönös meg-
hallgatása, amely által erősödhet a Krisztusba
vetett hit. – Mindig nagy örömmel készülünk
az eseményre és boldog vagyok, amiért ez al-

kalommal is összegyűltek a közelebb és távo-
labb élő egészségügyi dolgozók, érdeklődők. 
A mai rendezvény üzenete, hogy Jézus közöt-
tünk van, ő a mi élő reménységünk, aki meg-
mutatja a helyes utat, amely az örökélet felé ve-
zet minket – fogalmazott dr. Korondi Klára.

R. P.

Keresztény orvosok és egészségügyi
dolgozók Szerencs-Fony környéki re -
gio nális találkozóját rendezték meg
2015. november 7-én városunkban. 
A több mint egy évtizedes hagyomány-
ra visszatekintő összejövetelen előadá-
sok, bizonyságtételek hangzottak el, a
résztvevők közös éneklések, imádsá-
gok és kötetlen beszélgetések által tet-
ték lélekmelengetővé az eseményt.

keresZtény orvosok tALáLkoZójA
sZerencsen
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„A gyulai németvárosi tanító házától az ope-
raházi babérkoszorúig” alcímű előadás kereté-
ben dr. Messik Miklós, a Magyar Emlékekért a
Világban Egyesület elnöke és Gáspár János, a
Magyar Közlekedési Közművelődési Alapítvány
vezetője ismertették többek között Erkel Ferenc
személyes munkakapcsolatát kortárs zeneszer-
zőkkel, valamint gróf Széchenyi Istvánnal is. Szó
volt a nemzeti értékek méltó és tisztességes
megőrzésének jelentőségéről, mellyel kapcso-
latban elhangzott, hogy a múlt megbecsülése

nagyon fontos a jelenkor számára, és nekünk,
magyaroknak büszkének kell lennünk az ezer -
éves múlttal rendelkező történelmünkre. Az ese-
ményen levetítették a Magyar Emlékekért a Vi-
lágban Egyesület 2010-ben, az Erkel-emlékévben

készült kisfilmjét is, amelyben a zeneszerzőhöz
kötődő emlékhelyek kerülnek bemutatásra. 
Az „Erkel-emlékek nyomában” című kamaraki-
állítás november végéig ingyenes megtekinthe-
tő a Rákóczi-vár árkádos termében. R. P.

A nemzeti opera megteremtője és a
Himnusz megzenésítője, Erkel Ferenc
születésének 205. évfordulója alkal-
mából rendezett kiállítást és előadást
2015. november 5-én 17 órától a Sze-
rencsi Művelődési Központ. A látoga-
tók a Rákóczi-vár árkádos termében
„Erkel-emlékek nyomában” címmel
fotódokumentációs tárlat és vetített
előadás keretében tájékozódhattak a
zeneszerző élet-pályájáról, munkássá-
ga Kárpát-medencei állomásairól, ne-
vezetes sakktevékenységéről.

erkeL-emLékek nyomábAn



• Gesztelyben születtem, a Hernád partján. 
A gyermekkorom egészen máshogy telt, mint
az manapság jellemző, hiszen még televízió
sem volt, egyedül a könyvtárban és a mozi vi-
lágában tudtam elmerülni, ahová nagyon sze-
rettem járni – idézi fel fiatalkori éveit Schlosser-
né Báthory Piroska. – A filmszínház teljesen el-
varázsolt, nagy hatással volt rám a mozgókép.
Egy időben még plakátokat is készítettem a be-
mutatásra kerülő filmekhez, amelyeket elhelyez-
tünk a mozi előtt. Örömömet leltem abban,
hogy babaruhákat, divatos kosztümöket, úri öl-
tözékeket terveztem, de már akkoriban is na-
gyon érdekelt az emberek külseje, hogyan néz
ki egy idős asszony vagy férfi, milyenek a ru -
háik, milyen a viselkedésük. A kezdeti rajzaimon
megörökítettem a nagyapámat, a nagymamá-
mat, a szüleimet, az osztálytársaimat.

• Tehát innen ered a képzőművészet iránti
szeretete, ami meghatározta az egész
életét.
• Igen, pontosan. Konkrétan tizenkét éves ko-
romban fogant meg bennem a gondolat, hogy
rajzolni fogok – és esetleg festeni –, ebben 

a szellemben töltöttem a középiskolai éveimet
is. Mivel akkoriban rajzot nem tanítottak, ma-
gamat képeztem: mire sor került az érettségire,
jóformán minden osztálytársamról készítettem
portréképet. Felsőfokú tanulmányaimat a Sá-
rospataki Tanítóképző Főiskola, majd az Egri Ta-
nárképző Főiskola rajz szakán végeztem.

•Meséljen az oktatásban eltöltött évekről!
•Miután lediplomáztam, Bekecsre kerültem az
általános iskolába, ahol két évet töltöttem, mi-
előtt átszervezés útján alsó tagozatos tanító let-
tem Szerencsen. Két éves volt a fiam, amikor el-
határoztam, hogy szintet lépek, mert minden-
képpen rajzot szerettem volna tanítani. Így is
lett. Egészen nyugdíjba vonulásomig arra okít-
hattam a diákjaimat, amiben a legjobban érzem
magam, ami a legközelebb áll hozzám, ami már
gyerekkoromban megérintett és azóta is velem
van. Soha nem éreztem tehernek a tanítást, hi-
szen egy olyan művészeti formát ismertethet-
tem meg a gyerekekkel, amivel a mai napig a
legszívesebben foglalkozom. Játszva tanítot-
tam, örömömet leltem a foglalkozásokban. Sze-
rencsésnek mondhatom magam, mert egész 

életemben azt csináltam, amit szeretek. A kép-
zőművészet nemcsak a munkám volt, hanem a
hobbim is. Büszke vagyok rá, hogy rengeteg te-
hetséges gyermeket készíthettem fel az évek so-
rán, akik gyönyörűen szerepeltek a versenyeken.

• Számos kiállítás nyílt az alkotásaiból.
Melyek voltak a legemlékezetesebbek?
• A nyolcvanas évek elején kezdtem el gyer-
mekportrékat rajzolni, amelyekből gyűjtemé-
nyes tárlatot készítettem „Tiszta szemek” cím-
mel a Rákóczi-várban. Ez volt az első olyan ki-
állításom, ahol kizárólag portrék szerepeltek.
Ezt követően országszerte sok-sok helyszínen
megfordultak a műveim, egy-egy településen
több alkalommal is, nem csupán egyéni, hanem
csoportos tárlatokon is. Különösen kedves a szí-
vemnek a tavaly nyáron rendezett kiállítás,
amelynek szülőfalum, Gesztely adott otthont.
Régóta készültem rá, hogy megmutassam gye-
rekkori barátaimnak, ismerőseimnek, mire vit-
tem az életben. A tárlatok magas számát annak
is köszönhetem, hogy alapító tagja vagyok a jö-
vőre negyven éves fennállását ünneplő Zemp-
léni Rajztanárok Alkotókörének, melynek a sá-
rospataki művelődési ház a „gazdája”. Ők min-
den éven alkotótáborokat és kiállításokat szer-
veznek nekünk. Mindehhez kapcsolódva elmon-
dom, hogy komoly elismerésekben is részesül-
tem. 1989-ben Szerencsen kitüntettek a közmű-
velődésért végzett munkámért, a Zempléni
Nyári Tárlaton két alkalommal is megkaptam a
város díját, 2013. október 23-án megyei alkotói
díjjal jutalmaztak, ami eddig a legnagyobb elis-
merés számomra.

• Hogyan telnek a mindennapok?
• Nem unatkozom, nyugdíjasként is aktívan
töltöm az időmet. Tulajdonképpen megpróbá-

lom bepótolni azokat a dolgokat, amikre a
munkám mellett nem volt időm. Rendsze-

resen járok az alkotókör foglalkozásaira,
az „Öreg a nénikéd” Klubba, itthon diáko-
kat tanítok rajzolni és természetesen új
művek is születnek. Belefogtam egy
nagy projektbe: lerajzolom Szerencset!
A város régi és új elemeit, valamint az
itt élő embereket kívánom megörökí-
teni. Ezen dolgozom jelenleg.

Rudolf Péter

október 18-án ünnepelhettük a magyar festészet napját. ehhez kapcsolódóan jött az ötlet, hogy fel-
keressük schlosserné báthory piroska grafikust, festőt, nyugalmazott pedagógust, aki hosszú ideje
meghatározó szerepet tölt be szerencs képzőművészeti életében, tevékenységét kiállítások és elis-
merések sokasága színesíti. Az alábbiakban az alkotóval készült interjúnkat olvashatják.
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„egésZ éLetemben AZt csináLtAm,
Amit sZeretek”

„egésZ éLetemben AZt csináLtAm,
Amit sZeretek”



– A téli abroncsok beszerzésén túl, ajánlatos ki-
cserélni a nyári szélvédőmosó folyadékot, a jár-
mű világító és fényjelző berendezéseit pedig
gyakran ellenőrizni kell – hívja fel a figyelmet
Görcsös Lajos, a Szerencsi Rendőrkapitányság

közlekedésrendészeti osztályvezetője (fotónkon).
Az alezredes elmondta, ha a hőmérséklet tartósan +7

fok alatt marad, feltétlenül le kell lecserélni a nyári abroncsot, melynek
hidegben megmerevedik, használata veszélyes lehet. A téli gumit ezzel
szemben úgy fejlesztették ki, hogy alacsony hőmérsékleten megnő a ta-
padási értéke. Ezek az abroncsok különleges anyagból készülnek, speciális
bordázattal vannak ellátva és rendkívül alacsony hőmérséklet esetén is
rugalmasak maradnak, általuk a fékút is rövidebb. – A téli közlekedés
fontos kelléke a jól működő ablaktörlő, a jégkaparó, a jégoldó spray, a
megfelelő ablakmosó folyadék, a páramentesítő. Az ablaktörlő lapátokat
már a tél beállta előtt érdemes kicserélni, hiszen az elhasználódott gumi
nem töröl, hanem maszatol – figyelmeztet az osztályvezető. Görcsös La-
jos hangsúlyozta, hogy télen a menetidő is hosszabb lesz, ezért fontos,

hogy az autósok korábban induljanak el otthonról, s a késéseket ne pró-
bálják meg nagyobb sebesség megválasztásával behozni, mert ezzel ve-
szélybe sodorják magukat.

Az autósok mellett a kerékpárosoktól és gyalogosoktól is nagyobb fi-
gyelmet követel az őszi és téli közlekedés. A rendőrség minden évben
felhívja a figyelmet arra, hogy lakott területen belül nem kötelező, de
ajánlott a láthatósági mellény viselése, főként a ködös, esti időszakban.

R. P.
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Az őszi időszakban egyre rövidebbek lesznek a nappalok,
gyakoribbak lesznek az esőáztatta utak, illetve a köd is
nehezíti a közlekedést. Akár egyik napról a másikra jelen-
tős változás állhat be az időjárásban. Ezért a rendőrség
fokozott figyelmet kér a gyalogosoktól és az autósoktól
egyaránt, s azt tanácsolják a sofőröknek, hogy a tél be-
köszönte előtt végezzék el a járművek átvizsgálását, fel-
készítését.

késZüLjünk A téLi köZLekedésre!

sZerencsi poLgármesteri HivAtAL
Szerencs, Rákóczi út 89., Tel.: (47) 565-200, Fax: (47) 565-210, E-mail: hi-

vatal@szerencs.hu. A hivatal ügyfélfogadási ideje: hétfő: 8–12 óráig;
szerda: 8–12 és 13–16 óráig; péntek: 8–12 óráig. Fogadóórák: Koncz Fe-
renc polgármester: időpont-egyeztetéssel. Dr. Egeli Zsolt alpolgármes-
ter: minden hónap harmadik hétfőjén 14 órától, legközelebb november 16-
án. Nyiri Tibor alpolgármester: minden hónap harmadik csütörtökén 14
órától, legközelebb november 19-én. Dr. Barva Attila jegyző: minden pá-
ros hét szerdáján 8-12 óráig, legközelebb november 25-én. A fogadóórák
telefonos bejelentkezés alapján történnek a (47) 565-202-es számon.

köZérdekű információk

A SZERENCSI HÍREK KÖVETKEZŐ SZÁMA
2015. NOVEMBER 27-ÉN JELENIK MEG.



receptkLub

Napjainkban a szívbántalmak
megelőzése különösen fontos, mi-
vel a keringési betegségek, első-
sorban az infarktus, vezető halá-
lokká váltak. Fontos megjegyezni,

hogy szívbetegségek esetén az ön-
gyógyításnak csak akkor van jogosult-

sága, ha a szakorvos kizárta a panaszok szervi
eredetét! Mégis nagy figyelmet érdemelnek a
gyógynövények, mert a betegségek megelőzé-
sében, és az orvosi kezelés kiegészítésében je-
lentős szerepük lehet. A szív legősibb, leggyak-
rabban használt gyógynövénye a mindenki által
ismert galagonya. Szaküzletekben beszerezhető,
de mivel mindenfelé megtalálható, magunk is
könnyen begyűjthetjük. Hajtásvégeit kell gyűjte-
ni, tehát virágait, levéllel együtt. Még jobb hatást
érhetünk el, ha az erdélyi füvesasszonyoktól ta-
nult módszer szerint galagonya ágvéget, zöld-
és piros bogyót együtt használunk. Szívgyenge-
ség, öregkori csökkent szívműködés, ritmusza-
varok, angina pectoris, keringési és vérnyomá-
szavarok esetén alkalmazható önállóan, vagy
keverékekben. Teája akár hónapokig, évekig is
folyamatosan fogyasztható anélkül, hogy mel-
lékhatások lépnének fel. Mivel a keringési beteg-
ségek között előkelő helyet foglalnak el a vér-
nyomásproblémák, meg kell említenünk a jelen-
leg csak gyógyszertárakban beszerezhető fa-
gyöngyteát. Használata eltér a megszokottól, ki-
zárólag hideg vizes áztatással szabad készíteni.
Kevésbé ismert gyógynövényünk a pásztortás-
ka. Kitűnően használható mind magas, mind ala-
csony vérnyomás esetén. Hatását a tudomány

megkérdőjelezi, de a népgyógyászatban tapasz-
taltak alapján régóta használatos. Jó vérnyo-
másszabályzó a fagyöngy-galagonya-pásztor-
táska keverék. Ősidők óta használt az érrendszer
karbantartására a fokhagyma. A tudomány és
a tapasztalat között nincs eltérés áldásos hatá-
sának megítélésében. Tisztítja az érrendszert,
csökkenti az érelmeszesedést. Bármilyen formá-
ban fogyaszthatjuk, élelmiszer és gyógykészít-
mények formájában is rendelkezésre áll. Csak az
a fontos, hogy minél többet fogyasszunk belőle.
Vadon élő rokona, a medvehagyma hasonló, de
még intenzívebb hatású. Kevésbé veszélyes, in-
kább kellemetlenkedő probléma az alacsony
vérnyomás. Ebben az esetben segíthet a rozma-
ring, az izsóp, vagy a ginzeng teája. Ezt az élet-

minőséget rontó állapotot mindennél jobban
gyógyítja a tartós fizikai megterhelés, a szabad-
ban végzett mozgás. Ne legyünk restek ezt az
egyszerű módszert alkalmazni, s közben ügyel-
jünk gyógyteáink megfelelő összeállítására,
mert „fűben, fában az orvosság!”

Vitelki László, gyógynövénybolt

Hozzávalók: 250 g zsírszegény túró (sovány
túró is megfelel), 100 g apró szemű zabpehely, 
1-2 evőkanál bio-nádcukor (világos), 1 tojás, zab-
korpa (forgatásnak). 

Öntet: 100 g natúr joghurt, 10 g fehérje (vaní-
lia, erdei gyümölcsös íz). 

Elkészítés: a túrót törjük át villával, majd ad-
juk hozzá a tojást, zabpelyhet, és a cukrot. Jól
dolgozzuk össze, majd hagyjuk állni hűtőben, kb.
30 percig. Formázzunk gombócokat a masszából
(ha túlságosan ragadna, nedves kézzel formáz-
zuk), és enyhén sós, forró, lobogó vízben készre
főzzük (akkor jó, ha feljönnek a víz felszínére).
Végül a kész gombócokat zabkorpában forgatjuk.

Öntetnek fehérjés joghurtot használtam, de más egészséges öntetet is készíthetünk. Jó étvágyat!
Köszönjük a receptet Földi Tímea szerencsi olvasónknak!

KüLDJÉK BE RECEPTJEIKET! Várjuk mindazok jelentkezését, akik lapunkban szí-
vesen közzé tennék egy-egy kedvenc ételük elkészítésének módját. A fotóval illusztrált
recepteket, postai úton, vagy elektronikus levélben is fogadjuk! Postacímünk: Szerencsi
Hírek szerkesztősége, 3900 Szerencs, Kossuth tér 1.; e-mail: szerencsihirek@szerencs.hu;
telefon: 47/561-180; ügyeleti telefonszámunk: +36-20/340-6089.

A közelmúltban házasságot kötött ifjú párok,
szerencsi újszülöttek fotóit bemutató sorozatunk
tovább folytatódik. Várjuk mindazok jelentkezé-
sét, akik szívesen látnák viszont életük egyik
legszebb pillanatát lapunk oldalain. A feltételek-
ről érdeklődjenek szerkesztőségünk e-mail cí-
mén: szerencsihirek@szerencs.hu, vagy a +36-
20/340-6089-es ügyeleti telefonszámunkon.

Előző játékunk meg-
fejtése: citromfű, az

orbáncfű és a macskagyökér. A helyes
választ beküldők közül Halász Andrásné,
Szerencs, Kölcsey út 6. szám alatti olva-
sónk a Szerencs, Rákóczi út 104. szám
alatt található Szerencsi Gyógynövény-
bolt ajándékcsomagját nyerte. A nyere-
ményről szóló utalvány átvehető a Sze-
rencsi Hírek szerkesztőségében. Új kér-
désünk: Mi a szív legősibb, leggyakrab-
ban használt gyógynövénye? Megfejté-
seiket legkésőbb november 20-áig, pos-
tai borítékban, vagy levelezőlapon jut-
tassák el szerkesztőségünk címére (3900
Szerencs, Kossuth tér 1.), vagy a Népház
bejáratánál elhelyezett postaládánkba. A
borítékra kérjük írják rá: Egészségünkért.

játék

A sZívre és A vérkeringésre
HAtó gyógynövények
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A sZívre és A vérkeringésre
HAtó gyógynövények

egésZségünkért

A HónAp esküvői 
A LegsZebb 

sZerencsi bAbA

Kovács János és Lukács Nikoletta

fit-túrógombóc



SZIVÁRVÁNY-ÉP KFT.SZIVÁRVÁNY-ÉP KFT.

betongyártás
mixeres kiszállítás
tehergépkocsi kiszállítás
igény szerint betonpumpával
ADK autódaru bérbeadás

Minősített
keverőből,
minősített

beton!

Minősített
keverőből,
minősített

beton!

Zsalukő közvetlenül a gyártótól,
a legolcsóbban!

Zsalukő 20-as
Zsalukő 25-ös
Zsalukő 30-as
Zsalukő 40-es
Béléstest EB60/19

238 Ft/db
250 Ft/db
288 Ft/db
363 Ft/db
250 Ft/db

Szállítás darus,
vagy platós tehergépkocsival

Szerencs, Huszárvár u. 26. Tel.: 20/930-9674, 47/361-104

SZERENCSI hírekhírek HIRDETÉS14



INGATLANINGATLAN

Szerencs, Dózsa Gy. út 40/A. alatt
80 m2-es, kétszobás, gázos, kertes
családi ház eladó. Irányár: 4,5 M Ft.
Érd.: 70/386-0280. (17-18-19)
Szerencs központjában 46 m2-es
lakás eladó (szocpol igénybe vehe-
tő). Érd.: 47/363-097. (17-18-19)
Eladó Szerencsen a Dózsa Gy. utcá-
ban 867 m2 telken 70 m2 alapterüle-
tű, gázfűtéses, komfortos lakóház
melléképülettel. Irányár: 5 M Ft
(vagy megegyezés szerint). Érd.:
20/9561-322. (17-19)
Bekecs belterületén (Gábor Áron
utca 19/1. sz.) 1692 m2 térmértékű
közművesített telek áron alul eladó.
Érd.: 30/418-3748. (17)
Szerencs, Jókai út 3. sz. alatti, vál-
lalkozásra is alkalmas ingatlan el-
adó. Érd.: 70/342-2980. (17-19)
Szerencs, Kossuth úton kétszobás,
felújított társasházi lakás eladó. Érd.:
20/966-9748. (17-19)
Eladó Szerencsen 2 szobás, felújított,
földszinti lakás. Műanyag ajtó + abla-
kok, belülről leszigetelt szobák, gáz-
fűtés, klíma. Érd.: 20/542-0861. (17)

Szerencs központjában, mégis
csendes és nyugodt környezetben
egy modern, 140 m2-es hasznos
alapterületű, mediterrán típusú ház,
valamint ugyanitt 600 m2-es külön
bejáratú építési telek eladó. Érd.:
20/348-9548. (17-19)

VEGYESVEGYES

Szerencsen több, mint száz éves bé-
csi zongora eladó. Közepes méretű,
gyönyörűen megkímélt állapotú, fe-
hér színű. Érd.: 70/655-7576. (17-18)
Régi típusú, jó állapotban lévő 4,5
kW-os villanykályhát vásárolnék. Te-
lefon: 20/442-9587. (17)

LakosságiLakossági

apróhirdetés
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Idegenben játszotta a 12. forduló mérkőzését
a Szerencs VSE férfi labdarúgócsapata. Együt-
tesünk 2015. október 31-én Bőcsön lépett pá-
lyára, ahol 2–4 arányú szerencsi siker született.
Csapatunkból Gombos Ádám kétszer, Lengyel
László és Szegedi Zsolt pedig egy-egy alkalom-
mal talált az ellenfél hálójába. Az U 19-es mér-
kőzés végeredménye: 1–1 lett.

Nem alakult ilyen jól a najnokság következő
fordulója, mert november 7-én hazai pályán
szenvedett vereséget Szerencs labdarúgócsapa-
ta. Együttesünk a B.-A.-Z. Megyei első osztályú
bajnokság harmadik helyén álló Sajóbábonyt
fogadta a Tatay Zoltán Ifjúsági Sporttelepen. A vendégek már a mérkőzés 6. percében meg-

szerezték a vezetést, majd rövid idő múlva Sze-
gedi Zsolt találatával Szerencs kiegyenlített. Sa-
jóbábony azonban mindvégig uralta a pályát, a
félidőre már 1–4-es állásnál pihentek a csapa-
tok. Annak ellenére, hogy később Szegedi Zsolt
duplázott, majd Erdei Zoltán szerezte meg a ha-
zaiak harmadik találatát, a második játékrész
sem kedvezett a Szerencs VSE játékosainak: a
Sajó-menti futballisták a mérkőzés végéig to-
vábbi három alkalommal vették be a szerencsi
kaput. Szerencs – Sajóbábony: 3–7. Az U19-es
meccsen 2–2 arányú döntetlen született.

Szerencs labdarúgócsapata 2015. október 24-én Nagybarca gárdáját fogadta a
Tatay Zoltán Ifjúsági Sporttelepen, ahol a hazaiak 4–1 arányban nyerték meg a
találkozót. Gólok: Rábai Gergő, Gombos Ádám, Lengyel László és Buri Dávid.
Az U19-es fiatalok 2-2 arányú döntetlent értek el Nagybarca ellen. 

SZERENCSI hírekhírek SPORT16

A szombat délelőtti mérkőzést már az első
percekben eldöntötték a szerencsi lányok. A lel-
kes és tehetséges taktaharkányi csapat rutinta-
lansága kevésnek bizonyult a hazaiak támadá-
sai ellen. Helgert Gréta a 8. percben már a har-
madik gólját lőtte az ellenfél hálójába, így a
meccs további részében csak az volt a kérdés:
milyen arányban nyeri meg a találkozót a ház-
igazda gárda? Az első játékrész után 12-0 állás-
nál pihentek a csapatok, majd a második fél-
időben Szerencs számtalan kihagyott helyzet
mellett további kilenc találattal állította be a
végeredményt: 21–0. Helgert Gréta 13 góllal já-
rult hozzá a sikerhez.

Takács László edző a mérkőzés után így érté-
kelt: nagyon lelkes, kezdő csapat ellen játszottunk,
hiszen Taktaharkány idén indult először a bajnok-

ságban. Sok helyzetet
dolgoztunk ki, sokat ki is
hagytunk, de természe-
tesen elégedett vagyok
az eredménnyel. Ha kis-
pályás mérkőzésen va-
laki ennyi gólt lő, az
szép eredménynek szá-
mít.

Elszánt, 
magabiztos játék

A Szerencs VSE női
labdarúgócsapata a
tabella harmadik he-
lyén álló Sajóvölgye
gárdáját fogadta 2015. november 7-én a Kul-
csár Anita Sportcsarnokban. A mérkőzés fö-
lényes, 5–1 arányú hazai győzelemmel zárult.
Takács László edző szerint az ellenfél sokat
fejlődött a tavalyi évhez képest, számos győz-
tes meccs van a hátuk mögött az idei szezon-
ban, ezért különösen örömteli, hogy a szeren-
csi lányok – köszönhetően az elszánt, maga-

biztos játékuknak – ilyen szép eredménnyel
zárták a találkozót. Gólok: Nagy Klaudia, Ács
Tünde (2), Helgert Gréta, Bartus Ivett.

Szerencs VSE: Bartus Fruzsina, Haushel Tün-
de, Nagy Klaudia, Helgert Gréta, Ács Tünde
Varga Anna, Bartus Ivett, Dudás Adrienn, Dan-
kó Viktória, Kovács Annamária, Lakomecz Ani-
ta. Edző: Takács László.

A Tiszalúc ellen, idegenben elszenve-
dett vereség után a Szerencs VSE 2015.
október 31-én Taktaharkány együtte-
sét fogadta a Kulcsár Anita Sportcsar-
nokban, ahol a hazaiak 21–0 arányban
nyerték meg a találkozót.

Abonyban rendezték meg 2015. október 31-én a XII. Skultéty Sándor Szabad-
fogású Birkózó Emlékversenyt. A 180 fős mezőnyben Szerencs Város Sportegye-
sületének színeit három fiatal sportoló képviselte. Nagy Kristóf a diák I. korcso-
port, 35 kg-os mezőnyben aranyérmet szerzett, Molnár Olivér a diák I. 50 kg-
osok között második helyen végzett. Suhaj Trisztán az ugyancsak diák I. korcso-
portban, az 58 kg-osok versenyében bronzérmet vehetett át.

ismét dobogórA áLLtAk 
A sZerencsi birkóZók

négyet rúgtunk nAgybArcánAk

HusZonegy góLt Lőttek A sZerencsi Lányok



A 2015/2016-os szezonban a helyi kosársport
legfontosabb változása volt, hogy Endrész Ta-
más, a felnőtt együttes egyik meghatározó já-
tékosa Miskolcra igazolt. Gulyás László edző
szerint azonban nincs ok az elkeseredésre, hi-
szen az egyesület saját nevelésű fiataljainak kö-
szönhetően évről évre erősödik a Szerencs VSE
gárdája. Olyan ifjú tehetségek bontogatják a
szárnyaikat, akik még hosszú esztendők múlva
is oszlopos tagjai lehetnek település kosárlab-
daéletének.

– Valóban jelentős változás volt az életünk-
ben Endrész Tamás eligazolása. Jó hír azonban,
hogy egy évvel idősebbek lettek a fiataljaink is,
ami azért érdekes, mert az NB II-es bajnoksá-
got négy felnőtt- és utánpótláskorú fiatalokkal
játsszuk – mondja Gulyás László, aki szerint az
első két meccs győzelme is mutatja az ifjak fej-
lődését. – A mostani U16-os, vagy más néven
kadetcsapat néhány játékosa napjainkra elérte
azt a szintet, hogy tagja lehet a felnőtt keret-
nek. Úgy érzem ők azok, akik hosszú távon
nagy erősségei lesznek a Szerencs VSE kosár-
labda-szakosztályának – magyarázza a szak-
edző, hangsúlyozva, hogy ebben a korosztály-
ban több olyan tehetség bontogatja szárnyait,
akik az elkövetkező négy évben biztos játékle-
hetőséget kaphatnak és utána a remények sze-
rint magasabb szintű bajnokságokban tudják
folytatni pályafutásukat. A tréner tehát úgy vé-
li, az a leginkább biztató, hogy saját nevelésű
sportolók közül évente kerül ki két három olyan
kosaras, aki biztosan bekerülhet  a felnőtt ke-
retbe.

A húsz mérkőzésből álló alapszakasz negye-
dik fordulója után két győzelemmel és két ve-

reséggel a tabella hatodik
helyén áll a Szerencs VSE
felnőtt kosárlabdacsapata. 

Gulyás László szerint a jö-
vő célja továbbra is az, hogy
jó mérkőzéseket játsszon az
együttes. – Mi egy erős középcsapat leszünk
ebben a szezonban, ami azt jelenti, hogy sem-
miképpen nem kell majd rettegnünk a kieséstől,
de a feljutás reményében sem kell ringatnunk
magunkat. Szerintem nagyon jó meccseket fo-
gunk játszani az élcsapatokkal és alaposan meg
fogjuk verni a sereghajtókat. Ez lesz az évad fel-
adata, ami tulajdonképpen a játékról szól, a fia -
tal jaink számára. M. Z.

SPORT SZERENCSI hírekhírek 17

Nagy küzdelemben szenvedett vereséget 2015. október 31-én a Szerencs VSE női
kézilabdacsapata. Együttesünk a Kulcsár Anita Sportcsarnokban fogadta Mező-
keresztes gárdáját. A vendégek 18–24 arányban nyerték meg a találkozót.

nAgy küZdeLem, HAZAi vereség

A megfiatalodott együttes korábbi rutinos já-
tékosokkal egészült ki az október 31-ei találko-
zóra. A meccs első perceiben látszott, hogy
erőnléthiánnyal küzdenek a lányok, amire Ju-
hász Zsolt tréner szerint a rendszeres edzések
nyújtanak megoldást. – Most tértek vissza azok
a játékosok, akik korábban a csapat gerincét al-
kották, de az idei felkészülésben ők még nem
vettek részt – magyarázza az edző. – Még nem
összeszokott a csapat, és erőben sem bírjuk a
tempót, ez látszott a visszafutásoknál is, a
gyors indításokból sok gólt kaptunk. A tavalyról

áthozott taktikai elemek jól működtek, de mivel
erőben nem vettük fel a versenyt az ellenféllel,
ezért hullámzott a játék. Az első tíz percben ki-
hagytunk négy büntetőt, ami miatt végül öt gó-
los hátrányba kerültünk a végén – értékelt Ju-
hász Zsolt, aki a vereség ellenére biztatónak lát-
ja a jövőt, hiszen a korábbi mérkőzéseken a
mostaninál nagyobb arányban kapott ki a csa-
pat. Mint mondja, ha a visszatérő játékosok
kondiciója is rendben lesz, akkor minőségben is
többet tudnak majd hozzátenni a meccsekhez.

M. Z.

Megfiatalodott kerettel vágott neki a 2015/2016-os szezonnak a város felnőtt kosárlabdacsapata. Az NB II
keleti csoportjában játszó együttesünk első két mérkőzését magabiztosan nyerte. A többségében után-
pótláskorú játékosokból álló gárda a tabella 5. helyéről várja a folytatást.

kosárLAbdA: fiAtAL teHetségek AZ nb ii-ben



VÍZSZINTES: 1. A megfejtés első része. 11. „Az” álarc! 
12. Indusztriális. 13. Katonaszín. 14. Pára! 16. … - bogas: bonyo-
lult, szövevényes. 17. Kúszó páratlan számú betűi! 18. Kellemes
szag. 20. Motorkerékpár márkanév. 21. Opel magánhangzói! 
22. Magyar kártyában a király. 23. Épület-szárny. 24. Gubós nö-
vény. 25. Kairóiak. 27. Iszonyat, rémület. 30. Rövid trombita-
hang. 31. Holland város. 32. Gágogó szárnyasok. 34. Rényi Ta-
más filmje. 35. Tűz szélei! 36. Matematika rövidítve. 37. Kén és
alumínium vegyjele. 38. Külföldi zenész/együttes neve. 40. An-
tonov gépeinek jelzése. 41. Az elektromos feszültség mérték-
egysége az SI-rendszerben. 42. Pápaszemes mérges kígyó. 44.
Hor gászkellék. 46. A megfejtés második, befejező része.
FüGGŐLEGES: 1. Település Tokaj-Hegyalján. 2. Álmos fejede-
lem anyja. 3. Kiskabát. 4. Nagyon régi. 5.Géza azonos hang-
zású betűi! 6. Balaton..... : Veszprém megyei település. 7. Elő-
tagként a kettőzöttséget jelöli. 8. Szerzetes főpap. 9. … schon:
mondd már!, hát aztán!, németül. 10. Özönlő ember tömeg.
15. Északi vízimadár. 18. Tanintézmény. 19. Főütőerek. 22. Orosz
uralkodó volt. 23. Durva posztó.24. Mistress rövidítése. 26. An-
gyali rang. 28. Gerendázatot tartó kör vagy sokszög kereszt-
metszetű  építészeti elem. 29. Május 22.-én van a névnapja.
33. Férfinév. 34. Madárlak. 36. Gyógyvíz féleség. 37. …. - Mizo:
tejipari márkanév. 39. Barkácsáruházlánc. 41. -..., -vel. 43. Az
aktínium vegyjele. 45. Svéd és luxemburgi autók jelzése.

keresZtrejtvény

kos: iii. 21. – iv. 20.
Kissé akaratos természete és az új él-

mények iránti vágya arra sarkallja Önt, hogy ne
szalasszon el egyetlen esélyt sem. Egy utazás
most jó ötletnek tűnik, hiszen maga mögött
hagyhatja egyébként is megoldódó problémáit. 

bika: iv. 21. – v. 20.
Mérje fel a lehetőségeit és gondosan

válassza ki a módszereket, amelyekkel el
akarja érni a céljait. A több pénz, a hivatali rang-
létrán való emelkedés reményében továbbra sem
lépheti át a a törvényesség határait!

ikrek: v. 21. – vi. 21. 
Talán most jött rá, hogy van egy-két

gyenge jellemű ember a környezetében,
ne hagyja, hogy ez a felismerés elbizonytalanítsa,
mert Ön erős ember, és jó úton halad. Élete most
az eddigieknél kedvezőbben folytatódik, és sze-
rencsésen alakulhatnak anyagi ügyei is.

rák: vi. 22. – vii. 22.
A ciklus első napjai kellemesen ala-

kulnak az Ön számára. Jó alkalom adó-
dik arra, hogy bizonyítsa önállóságát, de vi-
gyázzon, ne essen túlzásokba! Értékelje át je-
lenlegi párkapcsolatát, amelynek előnyeit és
hátrányait egyaránt tapasztalja mostanában.

oroszlán: vii. 23. – viii. 23.
Ha házasságban él, ajánlatos felülvizs-

gálnia a társához való viszonyát. Ha megbizo-
nyosodik arról, hogy az igazi társ áll Ön mellett,
a karrierjében sem lesznek problémái. Ha Ön
egyedülálló, most még több hódításra törekszik!

szűz: viii. 24. – iX. 23. 
Eddig szerencsésen alakultak a dol-

gai, még a munkájában is kellemes
meglepetések érhetik. Kiegyensúlyozott élet-
módja érdekében tegyen most rendet maga kö-
rül, ha teheti.

mérleg: iX. 24. – X. 23. 
Önbizalomban és kreativitásban nem

szenvedett hiányt az elmúlt időszakban.
Ne aggódjon, továbbra is megtalálja majd a meg-
oldást, és legyőzi a nehézségeket, de ezért mos-
tantól keményebben kell majd dolgoznia. Most
egy új kezdet, új lehetőségek kapujában áll.

skorpió: X. 23. – Xi. 22.
Önnek minden oka megvan az opti-

mizmusra, de ne bízza el magát, mert
most egy apró hiba is komoly következmények-
kel járhat. Legyen kellően elővigyázatos és visz-
szafogott. Hamarosan új állásajánlatot kap, de
alaposan fontolja meg az esetleges váltást!

nyilas: Xi. 23. – Xii. 21.
Pozitív változások következnek be

életében, de foglalkozzon többet saját magával.
Ne akarjon főszereplő lenni, ne akarjon mindent
egyszerre megoldani, és ne szálljon be minden
küzdelembe.

bak: Xii. 22. – i. 20.
Mostanában felerősödnek az Önben

rejlő ambíciók. A karrier, a pénz, a szere-
lem komoly szerepet játszanak az életében. Újabb
állásajánlatokkal kecsegtetik most, de óvatosan az
ismeretlen dolgokkal!

vízöntő: i. 21. – ii.19.
Mostanában sokan felfigyeltek az Ön

személyiségére és többen jelezték, nagy
szükségük van Önre. Ne törődjön most az irigy-
kedőkkel, s ne hallgasson a negatív belső han-
gokra sem. Fogadja higgadtan a történéseket
és nemsokára megerősödik a pozíciójában.

Halak: ii. 20. – iii. 20.
Legyen erős, próbáljon továbbra is a

„földön járni”, s ne rugaszkodjon el a va-
lóság talajáról. A szerencse továbbra is Ön mel-
lett áll, és óhajtja is a sikert, de most inkább las-
sítson! Ha párkapcsolatban él, akkor legyen igé-
nyes és türelmes!

HorosZkóp – 20015. november 13-tól november 27-ig

Az október 30-ai rejtvényünk helyes megfejtése: Rákóczi Huszonhét Pizzéria és Kisvendéglő. A helyes megfejtést beküldők közül Borbás Mária,
Szerencs, Kossuth tér 6./B. II./3. szám alatti olvasónk 5 000 Ft-os ajándékutalványt nyert, amely levásárolható a Szerencs, Rákóczi út 27. szám alatt
található Rákóczi 27 Pizzéria és Kisvendéglőben. A nyeremény átvehető a Szerencsi Hírek szerkesztőségében. A november 13-ai helyes megfejtést
legkésőbb november 20-áig postai borítékban, vagy levelezőlapon juttassák el szerkesztőségünk címére (3900 Szerencs, Kossuth tér 1.), vagy a
Népház bejáratánál elhelyezett postaládánkba. A borítékra kérjük írják rá: Keresztrejtvény.
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