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a mentőállomás
felújítása

folytatódiK
a szerencsi mentőállomás
47 milliós európai uniós for-
rásból történő rekonstruk-
ciója után szerencs Város
önkormányzata a fejlesztés
folytatását tervezi. (Cik-
künk a 3. oldalon)

KözelediK 
az influenza?

Hazánkban még nincs influ-
enza-aktivitás, de akik vé-
dőoltást szeretnének igé-
nyelni, megtehetik a házior-
vosoknál, ahol rendelkezés-
re állnak a szükséges ellen-
anyagok. (Cikkünk a 6-7. ol-
dalon)
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A közelmúltban lezárult „Innovatív techno-
lógiák meghonosítása a hagyományőrzés és
a hozzá kapcsolódó képzés és kutatás terén”
című projekt egyik eleme az oktatás-fejlesztés
volt, melynek keretében a fő pályázó Herman
Ottó Intézet összesen 329 darab tabletet vá-
sárolt – tájékoztatta a Szerencsi Híreket Faze-
kasné Majoros Judit, a Zempléni Múzeum ve-
zetője, amely intézmény konzorciumi partner-
ként vett részt a programban. A szerencsi
gyűjtemény is részesült az infó-kommunikáci-
ós eszközökből, amiből 12 darabot a Rá kó czi
Zsigmond Református Általános Iskolának és
hatot a Szerencsi Óvoda és Bölcsőde részére
biztosítottak. A táblagépeket a közelmúltban
Fazekasné Majoros Judit múzeumigazgató ad-
ta át Angyal Györgyné és Ráczné Váradi Éva
intézményvezetőknek.
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táblaGépek iskolának,
óvodának

állampolGársáGi
eskütétel

Az ukrajnai Eszenyből származó Kis Berta
tett állampolgársági esküt Koncz Ferenc pol-
gármester előtt 2016. január 12-én Szeren-
csen. A városvezető az esemény után mél-
tatta a Kárpátalján élő magyarok kitartását
és örömének adott hangot, amiért egyre
több határon túli nemzettestvérünk igényli a
honosítási eljárást és tesz esküt Szerencsen.

az izraeli naGykövet előadása 
a szerencsi Gimnáziumban

Ilan Mor, Izrael budapesti nagykövete tartott
előadást 2016. január 14-én a szerencsi Bocskai
István Katolikus Gimnáziumban. Az angol nyel-
vű prezentációban a diplomata beszélt hazája
kialakulásáról, vallási, etnikai, kulturális sokszí-
nűségéről és a szellemi tőke fontosságáról az
ország fejlődésében. A nagykövet kiemelte,

hogy Izrael és Magyarország között nagyon jók
a politikai és a gazdasági kapcsolatok, valamint
nálunk található Európa egyik legnagyobb zsidó
közössége. Ilan Mor arra kérte a diákokat, hogy
fogadják el a más világnézetű, vallású, gondol-
kodású embereket, hiszen ez a békés együttélés
egyik alappillére. R. P.

Gyűjtést tartottak 
a szerencsi járási

Hivatal munkatársai

A Szerencsi Járási Hivatal munkatársai és az
Adra Adventista Szeretetszolgálat önkéntesei
tartottak adománygyűjtő akciót az elmúlt év vé-
gén. A főként gyermekjátékokból és ruházatból
álló csomagokat 2016. január 15-én dr. Ináncsi
Tünde hivatalvezető és Akácosiné Nagy Ágnes
adták át Koncz Ferenc polgármesternek. A vá-
rosvezető az adományokat a Böjte Csaba feren-
ces rendi szerzetes által vezetett Dévai Szent Fe-
renc Alapítványnak kívánja eljuttatni.

Ilan Mor angol nyelven tartott előadást.

Balról: dr. Ináncsi Tünde, Koncz Ferenc és
Akáczosiné Nagy Ágnes.
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Mint arról korábban beszámoltunk, az Orszá-
gos Mentőszolgálat 2015 tavaszán, uniós for-
rásból kezdte meg a szerencsi mentőállomás
dinamizációját. Az ősszel megtartott műszaki
átadáson már kiderült, hogy a rekonstrukció
ugyan befejeződött, de nem biztosít olyan fel-
tételeket az itt dolgozóknak, amire egy egész-
ségügyi intézmény esetében szükség van.
Minderről Koncz Ferenc polgármester egy ko-
rábbi nyilatkozatában beszélt, majd úgy dön-
tött, hogy a még fennálló hiányosságok orvos-
lásából az önkormányzat is kiveszi a részét. 
Első körben a közösségi helyiségek padló-bur-
kolatát újította fel a város, mindamellett, hogy
az építkezés idejére a Szerencsi Idősek Otthona
egyik épületében biztosítottak ideiglenes elhe-
lyezést a szolgálatban lévő egységek számára.

A 2016. január 12-én megtartott átadási ese-
ményen dr. Breitenbach Géza, az Országos Men-
tőszolgálat (OMSZ) regionális igazgatója szá-
molt be arról, hogy országos szinten mintegy
11 milliárd forint állt az OMSZ rendelkezésére,
amiből többek között mentő gépkocsikat sze-
reztek be, megújult a mentésirányítási rendszer,
hatvan állomást dinamizáltak, 22 újat építettek.
A szerencsi mentőállomás felújítására 47 millió
forint állt rendelkezésre. Dr. Breitenbach Géza
példaértékűnek nevezte Koncz Ferenc polgár-
mester és Szerencs Város Önkormányzatának

pozitív hozzáállását. Mint mondta, a városve-
zető igyekezett minden segítséget megadni az
eddigi munkákhoz és ígérete szerint további fej-
lesztések is várhatók az épületben.

Koncz Ferenc megerősítette, hogy Szerencs
Város Önkormányzata a jövőben is támogatni
kívánja a mentőállomást, tavasszal felújítják a
tetőt, a helyi közmunkások által készített tér-
burkoló anyagokkal rendbe teszik az épület ud-
varát. A polgármester szerint a bútorzat is
megérett a cserére. – A szerencsi mentőállo-
mást a munka számára adtuk vissza, de ez
nem jelenti a végső megújulást, hiszen a re-
konstrukció tovább folytatódik – fogalmazott
a városvezető.

Dr. Bobkó Géza igazgató főorvos a Szántó J.
Endre Szociális és Egészségügyi Intézet együtt-
működését ajánlotta fel, melynek jelképeként
az intézmény nevében százezer forintot adott
át, amit várhatóan új eszközök beszerzésére
fordítanak az itt dolgozók. Nem ez volt az

egyetlen felajánlás az elmúlt időszakban. Az el-
múlt év végén a Bocskai István Katolikus Gim-
náziumban is gyűjtés szerveztek a mentőállo-
más javára. A tanintézet munkatársai és diákjai
a további eszközbeszerzést 68 500 forinttal tá-
mogatták.

Az OMSZ által végzett dinamizáció során hő-
szigeteléssel látták el az épületet, megtörtént a
nyílászárók cseréje, felújították az öltöző-vizes -
blokkot, a mentőtiszti szobához zuhanyzót alakí-
tottak ki. Új gázkazán látja el a fűtési rendszert, a
garázsba négy szekcionált kaput építettek be, a
gépkocsik elhelyezését szolgáló egyik helyiségből
autómosót, egy másikból raktárt, fertőtlenítő he-
lyiséget, biológiai szennyes tárolót alakítottak ki.

Várat magára a bejárati épületrész feletti tető
javítása, az udvar rendezése és az épület elekt-
romos rendszere is komoly felújításra szorul.
Szerencs Város Önkormányzata mindezt várha-
tóan 2016 tavaszán saját forrásból végzi el.

M. Z.

Befejeződött a szerencsi mentőállomás
47 milliós európai uniós forrásból tör-
ténő rekonstrukciója. A felújítás nem
volt teljes körű, a fennálló hiányossá-
gok miatt Koncz Ferenc polgármester
ígéretet tett arra, hogy Szerencs Város
Önkormányzata erejéhez mérten tá-
mogatni kívánja az épület további
rendbetételét.

a mentőállomás felújítása 
tovább folytatódik

Dr. Breitenbach Géza (balra) példaértékűnek nevezte Szerencs Város Önkormányzatának pozitív
hozzáállását.

A szerencsi mentőállomás munkatársai 2016. január 12-én.
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Rogán Antal, a Miniszterelnöki Kabinetirodát vezető miniszter az ünnep-
ségen hangsúlyozta: példaképek nélkül elgyengül a társadalom, ezért min-
den közösségnek szüksége van példaképekre. Kitartás, ambíció és inno-
váció kell ahhoz, hogy valaki példaképpé vagy sikeressé tudjon válni – mu-
tatott rá a miniszter.

A 2015-ös Év Példaképe Fődíjat Sméja Miklós, a Research Institute Hun-
gary Kft. ügyvezető igazgatója kapta. Az Év Példaképe közönségdíjas vál-
lalkozója Merker Dávid, a Városi Séta Kft. ügyvezetője lett. A Magyar Nem-
zeti Bank különdíját Molnár Gábor, az Unisignal Kft. tulajdonosa, a KAVOSZ
Zrt. által felajánlott különdíjat Zsidai Zoltán Roy, a Zsidai Gasztronómiai
Csoport tulajdonosa és vezetője, a Clarus Szoftver Kft. különdíját Pinczés
Marianna, a Corn Oil Press Kft. tulajdonos ügyvezetője, az evopro által fel-
ajánlott különdíjat pedig Varga Balázs, a MechatroMotive Kft. ügyvezetője
vehette át.

Kun Gábor, a Magyar Nemzeti Kereskedőház vezérigazgató-helyettese,
az Év Példaképe Fődíj 2015 védnöke ünnepi beszédében kiemelte: Magyar-
ország jövőjének zálogát a tehetséges, rátermett fiatal vállalkozók jelentik.

Valentínyi Katalin, a Példakép Alapítvány alapítója elmondta: az alapítvány

azzal a céllal jött létre 2013 tavaszán, hogy vállalkozói példaképeket állítson,
valamint megismertesse és elismertesse a fiatal magyar vállalkozókat.

Ismertetése szerint 2015 nyarán harmadik alkalommal hirdették meg a
pályázatot fiatal vállalkozók számára, a gazdaság bármely szektorából le-
hetett jelentkezni. Olyan vállalkozó pályázhatott, akinek Magyarországon
bejegyzett vállalkozása innovatív, értékteremtő, és minimum két éve mű-
ködik köztartozásmentesen. Szempont volt az is, hogy a pályázó 40 évesnél
fiatalabb legyen, és a vállalkozásban tulajdonrésszel rendelkezzen. A díja-
zottak pénzjutalomban részesültek. Forrás: MTI

A közelmúltban adták át Budapesten az Év Példaképe 2015.
díjait. A 2015-ös Év Példaképe fődíjat Sméja Miklós, a Re-
search Institute Hungary Kft. ügyvezető igazgatója kapta.
Az Év Példaképe közönségdíjas vállalkozója Merker Dávid,
a Városi Séta Kft. ügyvezetője lett. A Magyar Nemzeti Bank
különdíját a szerencsi származású Molnár Gábor, az Unisig-
nal Kft. tulajdonosa vehette át.

2016-ban sokaknak már nem kell időt
szánni a személyijövedelemadó-bevallásra,
helyettük azt a Nemzeti Adó- és Vámhivatal
készítheti el. Nincs más teendő, csak élni kell
az új lehetőséggel és január végéig a beval-
lási-nyilatkozatot kell választani – olvasható
a NAV közleményében.

Akik 2015-ben kizárólag munkáltatótól szereztek jöve-
delmet, kedvezményt nem érvényesítettek és nem is tud-
nak, nem tesznek önkéntes kölcsönös biztosító pénztári,
nyugdíj-előtakarékossági, valamint nyugdíjbiztosítási nyi-
latkozatot, dönthetnek a bevallási-nyilatkozat mellett.

A magánszemélyek azon a nyomtatványon, amit
munkáltatójuktól kapnak tavalyi jövedelmükről, egy
„X” jelölésével február 1-jéig nyilatkozhatnak, hogy fel-
kérik a NAV-ot a bevallás elkészítésére. Ha a magán-
személynek több munkáltatója is van, szabadon dönt-
het, melyiknél tesz nyilatkozatot. Más egyéb teendő
nem lesz az szja-bevallással kapcsolatban.

Azok pedig, akiknek jelenleg nincs munkáltatójuk, köz-
vetlenül a NAV-nak nyilatkozhatnak a 15NY31-es adatla-
pon. A hivatal kizárólag azokkal veszi fel a kapcsolatot,
akiknek visszaigényelhető, vagy befizetendő adójuk lesz.

A magánszemély adójának 1+1%-át továbbra is fel-
ajánlhatja civil szervezetnek, egyháznak költségvetési
előirányzatra. Nyilatkozatát a munkáltatóján keresztül,
vagy közvetlenül az adóhivatalnak papíron, illetve
elektronikusan is megküldheti.

eGy „X” és más semmi

átadták az év példaképe díjakat

Molnár Gábor a Magyar Nemzeti Bank különdíját, a 2015-ös év legszebb
magyar érméjének választott Vizsolyi Biblia aranyérmet vehette át. 

Fotó: peldakep.blog.hu

Novák Katalin felidézte, ettől az
évtől az eddigi húszezerről évente
ötezer forinttal emelik a kétgyerekes
családok adókedvezményét, így
2019-re az eddigi összeg duplája,
azaz havi negyvenezer forint marad-
hat ezeknél a családoknál.

Az egy, illetve három vagy annál
több gyereket nevelők kedvezménye
nem változik, ők havonta továbbra
is tízezer, illetve csaknem százezer
forintnyi adókedvezményt tudnak
érvényesíteni – közölte, hozzátéve,
az adókedvezmény már a várandós-
ság 91. napjától igénybe vehető.

Novák Katalin úgy fogalmazott, a kormány családpolitikájának egyik legfontosabb pil-
lére a családi típusú adózás, amelyet 2011-ben vezettek be azért, hogy a családok ne
érezzék úgy, hogy anyagi akadályai vannak a gyerekvállalásnak.

Arra a kérdésre, hogy ha a közfoglalkoztatottak is igénybe vehetik a családi otthonte-
remtési kedvezményt, akkor hogyan tudják majd a részleteket törleszteni, arra hívta fel
a figyelmet: a három vagy annál több gyereket nevelő, illetve vállaló családok 10 millió
forint vissza nem térítendő támogatást kapnak, és ahhoz nem kötelező felvenniük a másik
10 millió forint kedvezményes hitelt, az csak lehetőség. Forrás: MTI

A kétgyerekes családok adókedvezményének január elsejei emelése után
ebben az évben összesen akár hatvanezer forinttal több maradhat a két
gyereket nevelőknél – mondta az Emberi Erőforrások Minisztériumának
család- és ifjúságügyért felelős államtitkára.

akár Hatvanezer forinttal
több is maradHat…

Az eddigi húszezerről évente ötezer forinttal
emelik a kétgyerekes családok adókedvezményét.
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Gyors és pontos előkészítő munkára volt
szüksége a szerencsi Zempléni Múzeumnak, ha
reagálni akart az Emberi Erőforrások Minisztéri-
uma felhívására. A Széchenyi 2020 keretében,
2015. december 2-án megjelent program támo-
gatására országosan 1,3 milliárd forintot különí-
tettek el, az igények benyújtására a jogosult köz-
művelődési és közgyűjteményi intézményeknek
mindössze hat nap állt rendelkezésére.

A kiírás szerint pályázni lehetett alkotókész-
séget és kreativitást fejlesztő közösségi terek,
oktatótermek, gyermekfoglalkoztatók kialakí-
tására, azok fejlesztésére; a fogyatékkal élők
hozzáférését támogató infrastruktúra-fejlesz-
tésre; korszerű, internet-csatlakozással rendel-
kező informatikai pont, vagy korszerűen beren-
dezett önálló részlegek kialakítására.

Fazekasné Majoros
Judit (fotónkon) szerint

a projekt nehézségét
adta a rendkívül rövid
határidő, hiszen a fel-
hívás megjelenésétől

számított néhány napon
belül kellett benyújtaniuk a

kész pályázati anyagot, a kivitelezést, és a szük-
séges adminisztrációt pedig december 30-ig le
kellett zárni. Ez utóbbi a karácsonyi időszak mi-
att okozhatott volna fennakadást, de szeren-
csére nem így történt. A múzeum munkatársai
pontosan és rövid idő alatt készítették elő az
igénylést, s mint az ugyancsak néhány napon
belül kiderült, sikerrel vették az akadályt: a
“Kulturális intézmények oktatási-képzési szere-
pének infrastrukturális erősítése” elnevezésű
pályázaton 57 millió forintos fejlesztési forrást
nyertek el.

Megújul 
a Rákóczi-vár rejtett kincse

A múzeumigazgató érdeklődésünkre mondta
el, hogy volt kötelező és szabadon választott
része a pályázatnak. Előbbi esetében, az úgy-
nevezett infokommunikációs akadálymentesí-
tést tűzték ki célul: a látás-, vagy halláskorláto-
zott emberek számára kellett olyan múzeumi
programot kidolgozni, amivel az ő gyűjtemény-
látogatásukat tudják segíteni. A Zempléni Mú-
zeumban leggyakrabban látássérültekkel talál-
koznak a szakemberek, ezért olyan kézzel ta-
pintható szobormásolatokat, plaketteket készí-
tettek, melyek híres történelmi személyiségeket
ábrázolnak. Ugyancsak e projektelem kereté-
ben a szerencsi Rákóczi-vár, az egykori cukor-
gyár makettje mellett különböző tárgymásola-
tok is készültek.

A projekt másik fontos eleme az informatikai
fejlesztés volt. A helyi közgyűjtemény szervere-
ket, munkaállomásokat szerzett be, a rendelke-
zésre álló keretből hordozható számítógépeket,
új fénymásoló berendezést is sikerült vásárolni-
uk. – Örömünkre szolgál, hogy kialakíthattunk
egy új, 18 fős foglalkoztató szobát, aminek 

berendezését, s ugyancsak informatikai eszkö-
zökkel való felszerelésére is kaptunk forrást. Ez
a felnőttképzési programjainknak ad majd ott-
hont a jövőben. Ugyancsak fontos eredmény,
hogy a gyermekek számára is tudunk majd fog-
lalkozásokat tartani, hiszen két helyszínen – a
Rákóczi-várban, valamint a felújított Cukormú-
zeumban is – létrehozunk egy-egy erre alkalmas
termet. Itt kell megemlítenem a Rákóczi-vár
napjainkra kissé elfeledett toronyszobáját, ami
talán az egyik legszebb része e történelmi hely-
nek. Ezt a rejtett kincset most ebből a keretből
sikerül felújítanunk, majd ide költözik – többek
között – a múzeumunk könyvgyűjteménye is –
fogalmazott Fazekasné Majoros Judit, aki a pro-
jekt gyakorlati tartalmáról szólva kiemelte, hogy
együttműködési megállapodást kötöttek a helyi
Bocskai István Katolikus Gimnáziummal, a Bolyai
János Katolikus Általános Iskolával és a Rákóczi
Zsigmond Református Általános Iskolával. Mind-
három intézményben tartottak egy-egy projekt-
napot, melyeken a fiatalok is kipróbálhatták az
említett műtárgy-másolatokat. – A gyerekeknek
bekötött szemmel kellett megmondaniuk, kit
ábrázolnak a szobrok, plasztikák. Érdekes volt
látni, hogy például Rákóczi Zsigmondot sokan
felismerték, de nem annyira az arcvonásairól, in-
kább a tollas kalapjáról – tette hozzá az intéz-
ményvezető.

A december végén lezárult program ünnepé-
lyes záróeseményén Koncz Ferenc polgármester
gratulált a Zempléni Múzeum munkatársainak,
akik ilyen gyorsan előkészítették és kivitelezték
a pályázatot. Örömmel mondta, hogy az elmúlt
időszakban a város kiemelkedően szerepelt az
uniós pályázatokon, s reményét fejezte ki, hogy
az elkövetkező hét esztendős pályázati ciklusban
is hasonló jó eredményekkel büszkélkedhet majd
Szerencs Város Önkormányzata és intézményei.

M. Z.

Még december végén lezárult a Zemp-
léni Múzeum közel 57 millió forintos pá-
lyázata, amelynek eredményeként fog-
lalkoztató helyiségeket alakítottak ki,
informatikai fejlesztés, infokommuniká-
ciós akadálymentesítés, iskolai projekt-
napok valósultak meg Szerencsen.

57 milliós fejlesztés a zempléni múzeumban

A projekt megvalósítása során kézzel tapintható szobormásolatokat, plaketteket készítettek.

A Zempléni Múzeum kiállítás keretében mutatta be a pályázat részleteit.
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Az influenzaszezonra minden évben nagy fi-
gyelmet fordít a hazai egészségügy. A házorvo-
sok figyelőszolgálatot látnak el és jelentéseik
alapján készülnek azok az országos adatok, me-
lyek igazolhatják a vírus aktivitását.

Az Egészségügyi Világszervezet (WHO) jelen-
tése szerint 2015. december közepén Európa
északi és déli részén megkezdődött az influen-
zavírusok terjedése, s egyre nagyobb arányban
igazolják azok jelenlétét. Szakemberek vélemé-
nye, hogy a légzőszervi szövődményhez vezető
fertőzések többsége az influenza A (H1N1) ví-
rushoz köthető, amely inkább a fiatalabbakra,
az egyébként egészséges felnőttekre veszélye-
sebb. Az elmúlt szezonhoz képest egyelőre ki-
sebb arányban igazolták a H3N2 vírust, ami jel-
lemzően az időseknél okozhat súlyos szövőd-
ményeket.

Magyarországon a január 4–10. között össze-
sen 7400 beteg fordult orvoshoz influenzaszerű
tünetekkel. Az Állami Népegészségügyi és Tisz-
tiorvosi Szolgálat honlapján közzétett tájékoz-
tató szerint a 2015/16-os szezonra kifejlesztett
influenza elleni oltóanyagban található vírus-
törzsek antigénszerkezete hasonló a kontinen-
sen eddig kimutatott vírusokhoz. Az oltás tehát
ennek megfelelően hatékony védelmet nyújthat
a kellemetlen tüneteket okozó, súlyos, vagy
akár halálos szövődményekkel járó betegség el-
len.

Tudományos vizsgálatokkal alátámasztott
tény, hogy az influenza elleni védekezés jelenleg
ismert leghatékonyabb eszköze a védőoltás. 
A házi gyermekorvos szerint az elmúlt 5-6 év-
ben nem volt jelentős influenzajárvány, inkább
a pánik volt nagyobb az emberek között. 
Dr. Bobkó Géza tapasztalata az, hogy jelenleg
kisebb, köhögéssel, egyéb tünetekkel járó légúti
megbetegedések ugyan előfordulnak, de jár-
ványról még nem beszélhetünk. Gyermekgyó-
gyászként maga is ajánlja a rendelőjében is igé-
nyelhető oltóanyagot, ami különösen a krónikus
betegségben szenvedők esetében nyújthat
megfelelő védelmet.

Mit ajánl a háziorvos?
Dr. Sütő Szilveszter az influenza legfontosabb

tüneteire hívta fel a figyelmet. – Sokan az egy-
szerűbb megfázást is influenzának gondolják,

Az Országos Epidemiológiai Központ ja-
nuár 13-án közzétett jelentése szerint
hazánkban még nincs influenza-aktivi-
tás. Akik tehát védőoltást szeretnének
igényelni a kellemetlen tünetekkel járó,
és akár súlyos, vagy halálos szövődmé-
nyekhez is vezető betegség ellen, meg-
tehetik a háziorvosoknál, ahol rendelke-
zésre állnak a szükséges vakcinák.

– A pályázatomhoz csatolnom kellett egy ve-
zetői tervet, melyben egy minimális és egy ma-
ximális célt jelöltem meg. Az utóbbi egy álom,
ami azt mutatja, hogyan szeretném látni a város
egészségügyi helyzetét 10-15 év múlva. Szakma-
ilag reális cél lenne minden vidéki szinten elér-
hető szolgáltatás megvalósítása, például com-
puter tomográf-, mammográfiai vizsgáló telepí-
tése. Azért mondom, hogy szakmailag ez reális
cél, mert az intézmény által kiszolgált terület, a
60 ezer ember ellátása indokolttá tenné mind-
ezt, de ehhez szükség lenne mintegy 300 milliós
pályázati lehetőségre, vagy beruházásra. Ezt ha-
tároztam meg távlati célként, mert pillanatnyilag
elértük azt a legmagasabb szintet, ami egy vi-
déki rendelőintézetben megvalósítható.

– Általános vélemény, hogy a szerencsi
rendelőintézet kiválóan működik, ma már
olyan szakrendelések is elérhetők itt hely-
ben, amiért korábban Miskolcra kellett uta-
zniuk a betegeknek.

– Pontosan erről beszélek, és itt kell szólnom
tervek között megjelölt minimális célról. Ezt a
mostani, kedvező állapotot fenntartani is ko-
moly feladat. Összefügg mindez az országos or-
vos- és szakdolgozói hiánnyal. Ugyan a betege-
ink ebből nem sokat vesznek észre, de mi is 

küzdünk a szakorvos-hiánnyal. Néhány példa:
urológus kollégánk nyugdíjba vonult, nagyon
nehezen sikerült ezt az űrt pótolni; lassan egy
éve ment el az ideggyógyászunk, az ő helyére
sem találtunk állandó szakembert. Ilyen gond-
jaink tehát jelenleg is vannak, de ez a pácien-
seknek azért nem tűnik fel, mert a szakrende-
lések folyamatosak, csak éppen előfordul, hogy
egy héten nem négy, hanem egy-két napon van
rendelés. 

– Az egészségügyi intézmények folya-
matos gazdasági gondokkal küzdenek. 
Mi a helyzet Önöknél?

– Szerénytelenség nélkül mondhatom, hogy
az intézet gazdálkodása átlag fölötti. Ezt nem
rég a kormányzat is elismerte, hiszen azon in-
tézmények között, melyek tavaly kiemelkedően
teljesítettek, egy úgynevezett maradványössze-
get osztott szét az Országos Egészségbiztosítási
Pénztár. Elmondhatom, hogy Borsod-Abaúj-
Zemplén Megye járóbeteg-ellátó intézményei
között a legmagasabb összeget, közel 19 millió
forintot kaptunk 2015 végén. E rangsor szerint
az egyéb egészségügyi intézmények sorában –
ahol a kórházak is szerepelnek – a negyedik he-
lyen állunk térségünkben. Véleményem szerint
ez szép eredmény, és azt is mutatja, hogy a mi
koncepciónk a szakma elismerését is kivívta.

– A jó gazdálkodás mellett Ön szerint
milyen szakmai szempontok alapján tör-
tént az intézmény pozitív megítélése?

– Mi soha nem hagyunk el rendeléseket, min-
den helyre igyekszünk legalább helyettest talál-
ni. Nálunk nem fordulhat elő az, ha egy orvos
elmegy három hét szabadságra, akkor szünetel
az ellátás. Olyan működési struktúrát alakítot-
tunk ki az elmúlt évtizedek alatt, hogy a beteg
soha ne vegye észre az esetleges hiányosságo-
kat. Visszatérve tehát: a jelenlegi működésünk
jó színvonalon történő fenntartása a minimális
célunk, de ez önmagában is mindennapos, fo-
lyamatos szervezést igényel.

Nem utolsó sorban pedig rendkívül fontos,
hogy kiváló kollektíva dolgozik a rendelőintéze-
tünkben. Decemberben az orvosoknak és a
szakdolgozóknak is szerveztünk egy-egy évzáró
programot, ahol szinte száz százalékban jelen
voltak a munkatársaink. Ebből is látszik, hogy jól
érzik magukat ebben a légkörben a dolgozóink.

M. Z.

Szerencs Város Önkormányzata 2015 októberében írta ki a Szántó J. Endre Egye-
sített Szociális és Egészségügyi Intézet intézményvezetői pályázatát, mivel az ed-
digi igazgató kinevezése december 31-én lejárt. Ezt követően a képviselő-testület
decemberi ülésén újabb három évre, dr. Bobkó Gézát (fotónkon) bízta meg a ren-
delőintézet igazgató főorvosi feladatainak ellátásával. Milyen célokkal folytatja
munkáját a főorvos? Erre a kérdésre kerestük a választ az alábbi interjúban.

a meGye rendelőintézetei
között az első

méG nincs inf
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holott nem ugyanarról van szó – fogalmaz a vá-
rosi főorvos. – Az influenza hirtelen kezdődik,
magas lázzal, erős levertséggel, izomfájdalom-
mal, olykor fejfájással jár. A panaszok általában
a fertőzés után 24–48 óra múlva jelentkeznek.
A testhőmérséklet gyakran eléri a 39–39,5 Cel-
sius fokot, alsó végtagokon, hát-tájon, szegy-
csont mögötti-, gyakran szem körüli fájdalom is
jelentkezhet. A légúti tünetek kezdetben enyhék,
általában torokkaparás, -fájdalom, orrfolyás, szá-
razköhögés tapasztalható, később a köhögés sú-
lyosbodhat. Az influenza legyengíti a szerveze-
tet, ezért a fáradékonyság is velejárója.

– Milyen terápiát igényel az influenzás
megbetegedés?

– Tüneti kezelést kell alkalmazni: lázcsillapí-
tás, bő folyadékbevitel és ajánlott a gyógyteák
fogyasztása. Fontos az ágynyugalom, a fájda-
lomcsillapítás. Kiemelném, hogy gyermekeknél
16 éves korig elő szokott fordulni a máj- és ideg-
rendszeri tünetekkel járó Reye-szindróma, ami
influenzafertőzésnél, Aspirin adásakor alakul ki,
akár vércukorszint leesést is okozhat! Ez egy
rendkívül súlyos betegség, ezért ma már gyer-
mekeknek nem adjuk az Acetilszalicilsavat. Ese-
tükben az Amidazophen, vagy Algopyrin a
megfelelő lázcsillapító és nem szabad elfelejteni
a vizes borogatást. Ugyancsak meg kell említe-
nem a nagy adag C vitamin bevitel fontosságát,
gyümölcsök, zöldségek, gyógyteák formájában.

– Mivel előzhető meg a fertőzés?
– A legfontosabb a védőoltás, hiszen a mai

oltóanyagok már nagyon jó minőségűek, meg-
felelő biztonsággal alkalmazhatók, mellékhatá-
suk szinte alig van. Minél többen kapják meg a

vakcinát, annál kevesebb influenzás megbete-
gedés jön létre, tehát kisebb az esélye annak,
hogy járvány alakuljon ki. A megelőzésben
rendkívül fontos a rendszeres kézmosás. Ez a
betegség cseppfertőzéssel terjed, de ez nem
azt jelenti, hogy csak akkor kaphatjuk el, ha kö-
hög, vagy tüsszent valaki a környezetünkben.
Elég, ha megfogunk egy fertőzött bevásárlóko-
sarat, ajtókilincset. A rendszeres kézmosás
egyébként is ajánlott, de influenzás időszakban
kiemelten fontos!

– Van igény a védőoltásra a páciensek
körében?

– A mi körzetünkben elég jó a tapasztalat.
Míg korábban úgy kellett rábeszélni a betege-
ket, hogy jöjjenek az oltásért, ma már egyre

többen kérik. Ha már itt tartunk, meg kell em-
lítenem egy másik lényeges dolgot, a pneumo-
coccus elleni védőoltást, hiszen a szövődmé-
nyeknél ez a kór okozza a tüdőgyulladások
nagy részét. Mivel ezért fizetni kell, kevesen él-
nek a lehetőséggel.

Egy azonban bizonyos: jelenleg nincs járvány,
az én háziorvosi körzetemben eddig még egyet-
len influenzás megbetegedéssel sem találkoz-
tam.

Még most sem késő kérni 
a védőoltást

Az oltást még most sem késő kérni. A védett-
ség kialakulásához 10-14 nap szükséges. A 60
év felettiek, bizonyos krónikus betegségekben
szenvedők, a várandós nők, továbbá az egész-
ségügyi és a szociális intézményekben dolgozók
a háziorvosuktól, illetve foglalkozás-egészség-
ügyi szakembertől kérhetik a térítésmentes inf-
luenza elleni védőoltást. A vakcina a gyógyszer-
tárakban is kapható, így azok is beoltathatják
magukat influenza ellen, akik nem jogosultak
térítésmentes oltásra.

Napjainkban egyre nagyobb teret nyernek a
természetes gyógymódok. A gyógynövények
használatával, a megfelelő vitaminok bevite-
lével elsősorban a megelőzésben érhetünk el
látványos eredményeket. Többféle megoldás
létezik a kórokozók legyőzésére, de általános
vélemény, hogy az említett prevencióra kell
nagy hangsúlyt fektetni. Ha ennek ellenére je-
lentkeznek az influenza tipikus tünetei, azon-
nal keressük fel a háziorvost! Ne feledjük te-
hát: az influenza hirtelen kezdődik, leggyak-
rabban magas láz, hidegrázás, köhögés, torok-
fájás, izomfájdalom, fejfájás, fáradékonyság kí-
séretében.

M. Z.

luenzajárvány, de nem árt az óvatossáG!

Dr. Sütő Szilveszter: a kezelés során fontos a bő folyadékbevitel, a láz csillapítása.

Minden háziorvosnál rendelkezésre áll a vakcina.
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A 2007 óta működő, egyre népszerűbb mű-
vészeti oktatás keretében néptáncot, hangsze-
res zenét, képzőművészetet és drámajátékot
tanulhatnak a diákok Szerencsen. A növendékek
a napokban érkeztek el a 2015/2016-os oktatási

esztendő első félévi eredményeinek értékelésé-
hez, mely során beszámolót tesznek a szeptem-
ber óta elsajátított tudásukról. 

Harkályné Kovács Katalin örömmel számolt
be arról, hogy mindenki teljesítette az első fél -
év követelményeit. Az intézményegység-veze-
tő szerint mozgalmas és eredményes időszakot
zár a művészeti képzés. – A tanév első felében
is szép eredményekkel büszkélkedhetnek a
gyermekeink. Egy japán rajzversenyen hét ta-
nuló képviselte iskolánkat, az országos refor-
mátus rajzversenyen pedig két kategóriában
második helyezést hoztak el a diákjaink. Egy
gyermek az Országos Ferenczy György Zongo-
raversenyen öregbítette intézményünk hírne-
vét, pedagógusaink pedig részt vettek az őszi
kamarazenekari találkozón. Volt megyei fuvo-
laverseny, ahonnan szintén kiváló eredmények-
kel tértek haza a gyerekek. Remélem így lesz a
folytatásban is – bizakodik Harkélyné Kovács
Katalin, s kiemelte, hogy a diákok rendszeresen
részt vesznek a város rendezvényein. – Emlé-
kezetes a tavalyi, október 23-i műsor. Aki ott
volt, láthatta, hogy mind a négy művészeti ág
megjelent az előadásban: a zenészeink élő mu-
zsikával kísérték a drámások műsorát, megje-
lent a tánc és a képzőművészeink készítették

a műsor díszletét – hangsúlyozta az intéz-
ményegység-vezető.

A művészeti képzés hallgatói számára most
kezdődik az igazi megmérettetések időszaka. A
félévi beszámolók után a különböző versenyek-
re, fesztiválokra készülnek a diákok.

A képzőművész-növendékek vizsgamunkával
zárják a félévet.

A zenei képzésekre idén több mint 260 tanuló
iratkozott be.

Az egyik legnépszerűbb tanszak, a néptánc.

félévi beszámoló a művészeti képzésen

Lezárult az első félév a Rákóczi Zsigmond Református Általános iskola művészeti képzésén. A növendékek gyakorlati be-
mutatók keretében adtak számot tanulmányaikról, az elmúlt időszakban szerzett ismereteikről. A zene, tánc, képzőmű-
vészet és színjátszás tanszakok diákjai a két hetes időszakot jó eredménnyel zárták, mindenki teljesítette a pedagógusok
által előírt követelményeket.
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Az általános iskolák hatodikos, nyolcadikos
diákjait és szüleiket várta nyílt napra 2016. ja-
nuár 13-án a szerencsi Bocskai István Katolikus
Gimnázium. Az eseményen dr. Gál András igaz-
gató köszöntötte a megjelenteket, majd beszélt
az osztályokról, a tagozatok sajátosságairól,
szót ejtett az emelt óraszámokról, a választható

idegennyelvekről, és kitért a korszerűen felsze-
relt informatika termekre, illetve a sportolási le-
hetőségekre. Gazdóf Miklósné igazgatóhelyet-
tes a szakképzést ismertette, majd a vendégek
megtekinthették az iskola életét bemutató kis-
filmet, megnézhettek különféle bemutatókat,
ellátogathattak tanórákra és a kollégiumba is.

A szerencsi Bolyai János Katolikus Általános
Iskola az elmúlt esztendő decemberében ren-
dezte meg hagyományos, az intézmény név-
adójához kapcsolódó programsorozatát. Akkor
egy sajnálatos esemény miatt elmaradt az alsó
tagozatosok táncbemutatója, amit 2016. január
20-án tartottak meg a Kulcsár Anita Sportcsar-
nokban. A tanintézet diákjai a szülők és meg-
hívott vendégek előtt mutatták be a tanult ko-
reográfiákat.

Mint arról beszámoltunk, december első he-
tében az intézmény névadójára emlékezett a
szerencsi Bolyai János Katolikus Általános Isko-
la. A legnagyobb magyar matematikus szüle-
tésnapjához közeledve változatos programokat
szervezett a tanintézmény: a Bolyai-napok ke-
retében vetélkedők, sportversenyek, mérkőzé-
sek, kézműves foglalkozás, zenés-táncos elő-
adások és a Mikulással való találkozás gazda-
gította a diákok élményeit.

bemutatkozott 
a bocskai Gimnázium

A Rákóczi Zsig-
mond Református Ál-
talános Iskola diákjai
és pedagógusai a
Magyar Kultúra Nap-
ján közösen szaval-
ták el a Himnuszt. A
tanintézet ifjúsága
2016. január 22-én
délben emlékezett
meg arról, hogy Köl-
csey Ferenc 1823-ban
ezen a napon fejezte
be a Himnusz írását.

A szerencsi Bocskai István Gimnázium Ala-
pítványa ezúton mond köszönetet mindazok-
nak, akik 2014-ben adójuk 1%-ával támogat-
ták alapítványunk működését. A befolyt ösz-
szeget az alapító okiratban foglaltaknak meg-
felelően használjuk fel. Kérjük továbbra is tá-
mogassák alapítványunkat. 

Adószámunk: 18412877-1-05
Köszönettel: a kuratórium

köszönet az 1%-ért

táncoltak a bolyaisokfelolvasóverseny 
A magyar kultúra napja alkalmából rendez-
tek felolvasóversenyt 2016. január 21-én a
Bolyai János Katolikus Általános Iskolában.
A megmérettetésre tizenhat felső tagozatos
tanuló jelentkezett. A gyerekeknek először
szabadon választott egyházi témájú szöve-
get kellett előadniuk legfeljebb három perc-
ben, majd egy kapott felolvasnivalóval mér-
ték össze tudásukat. A legjobb három ver-
senyző könyvjutalomban részesült. Eredmé-
nyek: 5-6 évfolyam: Korán Flóra, Mauks Hu-
nor, Mezősi Kornél. 7-8. évfolyam: Bukta Bo-
gáta, Jámbor Luca, Takács Hanga.

eGyütt szavalt az iskola
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A hagyományoknak megfelelően Ringer Ist-
ván tárogatójátéka vezette fel a szerencsi pol-
gári bált. A történelmi hangszeren előadott dal-
lamok után a Hajnali Néptáncegyüttes mutatta
be az ünnepélyes tartású, 19. századi lassú ne-
mesi táncot, a palotást. A farsangi időszak első
táncos összejövetelét a szervező Szerencsi Pol-

gári Együttműködés Egyesület elnöke, Zemlényi
Zoltán nyitotta meg, aki beszédében a jótékony-
ság fontosságát hangsúlyozta. A vendégeket,

mint az est védnöke köszöntötte Koncz Ferenc
polgármester, aki szintén a segítségnyújtást
emelte ki az eseménnyel kapcsolatban. Molnár
Eleonóra, a Kárpátaljai Népfőiskola Egyesület el-
nöke és dr. Korondi Klára, a Szerencsi Rászorul-
takért Alapítvány vezetője köszönetet mondott
a szervezőknek és a vendégeknek a támogatá-
sért. Török Dezső, a Borsod-Abaúj-Zemplén Me-
gyei Közgyűlés elnöke és Koncz Ferenc polgár-
mester jelképes szalaggal avatta fel az elsőbá-
lozó ifjú hölgyeket. A jól ismert Bagi Iván és Na-
csa Olivér alkotta humorista páros produkciója
a polgári bálon is gondoskodott a kiadós rekesz-
izom-tornáról. A komikus duó fellépése után di-
vatbemutató következett: hazánk egyik neves
ruhatervezője, Hrivnák Tünde vonultatta fel ma-
gyaros mintákkal díszített női kollekcióját Trend
és tradíció címmel. A vacsora után kezdetét vet-
te a mulatság, melynek zenei aláfestéséről a
Classic zenekar gondoskodott.

Tizenegyedik alkalommal rendezték
meg 2016. január 16-án Szerencsen a
polgári bált, melynek idén is a Bocskai
István Katolikus Gimnázium adott ott-
hont. A Szerencsi Polgári Együttműkö-
dés Egyesület által szervezett ese-
mény ezúttal is jótékony célt szolgált,
hiszen a vendégek részére eladott
tombola bevételéből a Kárpátaljai
Népfőiskola Egyesületet és a Szerencsi
Rászorultakért Alapítványt támogat-
ják a szervezők.

Zenés, verses megemlékezést rendezett 2016. január 22-én
a Szerencsi Művelődési Központ. A Magyar Kultúra Napja
alkalmából szervezett eseményen Koncz Ferenc polgármes-
ter köszöntője, majd dr. Korondi Klára és Galgóczi Ferencné
szavalata után a Bocskai István Katolikus Gimnázium diák-
jainak műsorát és Karády István megzenésített versekből
álló előadását láthatta a közönség.

A szerencsi kultúranapi megemlékezésen Koncz Ferenc polgármester ün-
nepi gondolatait követően dr. Korondi Klára szavalta el Bajza József: Éb-
resztő című költeményét, Galgóczi Ferencné pedig Ady Endre: Finita című
versét adta elő. Verses, zenés összeállítással készültek a Magyar Kultúra
Napja városi rendezvényére a Bocskai István Katolikus Gimnázium tanulói,
majd Karády István előadóművész, megzenésített költeményeivel az iro-
dalom és a zene találkozásának néhány pillanatát tárta az érdeklődők elé.

Kölcsey Ferenc 1823. január 22-én befejezte a Himnusz megírását. En-
nek tiszteletére ünnepeljük Magyarországon 1989-től a Magyar Kultúra
Napját.

A műsorban bemutatták Hrivnák Tünde magyaros mintákkal díszített női kollekcióját.

Karády István adott elő megzenésített verseket.

a maGyar kultúra napján

Török Dezső, a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés elnöke (balra) és Koncz Ferenc
köszöntötte az idei első bálozókat.

polGári bál – idén is a jótékonysáG jeGyében
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szaniszlóné tóth ágnest sokan ismerik szerencsen, hiszen állandó résztvevője a városi rendezvények-
nek, aktív tagja több közösségnek, és nem utolsó sorban csaknem két évtizede készíti el a piacra ki-
látogató polgárok szombati reggelijét, hiszen közkedvelt lángossütő büfét üzemeltet.

• Tiszalúcon nőttem fel, szép gyermekkorom volt, apu mindenhová ma-
gával vitt. Sokat horgásztunk, halásztunk a Tiszán, télen léket vágtunk,
szánkóval húztuk haza a nagy halakat. Elláttuk az utcát: a kapura kiírtam,
hogy „hal van eladó”, így lett zsebpénzem. Ez adta az ötletet, hogy ke-
reskedő legyek – vallja magáról Szaniszlóné Tóth Ágnes, aki azt is el-
mondta, hogy 1968 óta van kötődése városunkhoz. – Miskolcra jártam
a Berzeviczy Gergely Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakközépiskolába,
és Szerencsen töltöttem a szakmai gyakorlatomat, aztán ide jöttem férj-
hez, azóta élek itt.

• Hol kezdett el dolgozni?
• Első munkahelyem a szerencsi
benzinkúton volt, majd miután
az üzemeltető állami céget
privatizálták, átcsoportosítás
révén jelentősen csökkent
volna a fizetésem, ezért
úgy döntöttem, másba fo-
gok. Így lettem lángossütő.
Jelenlegi munkámat 18 éve
űzöm, és örülök, hogy sokan
kezdik nálam a szombat reg-
gelt. Fontosnak tartom megje-
gyezni, hogy engem nem keres-
tek meg jó állásajánlattal,
nem futottam be
k a r r i e r t ,
mégis

boldog, vidám ember vagyok. Mottóm: a derűs embereknek sem köny-
nyebb a sorsuk, csak más szemüveg van rajtuk.

• A munka mellett egyéb elfoglaltságai is vannak.
• Több közösségben is tevékenykedek: büszke tagja vagyok a Pro Urbe
Szerencs-díjas Városi Nyugdíjasklubnak, a Református Nőszövetségnek,
valamint önkéntes munkatársként közreműködök a Hegyalja Kapuja
Mozgáskorlátozottak Egyesületében. Rendszeres látogatója vagyok a Tu-
dománybarátok Körének, amit dr. Joó Pál professzor hozott létre. Kari-
tatív munkában is részt veszek, rendszeresen szervezünk ruhagyűjtéseket
a rászorulóknak, beteg és magányos embereken segítünk. Nyáron elvé-
geztem egy tanfolyamot, amely önkéntes segítői munkára ad felhatal-
mazást, így már okleveles „Teréz anyu” vagyok.

• Említette a Református Nőszövetségnek. Mennyire fontos
Ön számára a hit?
• Hiszek Istenben, aki fogja a kezem, rendszeresen járok a reformá-
tus templomba. Az ódon falak között hirdetett ige feltölt, energiát
ad. Szerintem a hit nem azt jelenti, hogy Isten megállítja a feléd jövő
vihart, hanem ott van melletted és segít rajta keresztül menni.

• Meséljen a családjáról!
• Egy lányom született, aki háromdiplomás nemzetközi közgazdász, most
kormánytisztviselőként dolgozik. A második diplomáját Spanyolország-
ban szerezte ösztöndíjasként, szinkrontolmács is volt. Budapesten él a

családjával. A lányunokám 14 éves gimnazista, tehetséges vívó, or-
szágos bajnokságokat nyer. A fiú 11 éves, ifi vízilabdás a Va-

sasban. Sportolnak, zongoráznak, nyelveket tanulnak,
kiváló tanulók, szorgalmas gyerekek. Büszke
nagymama vagyok!

R. P.

SZERENCSI hírekhírek 11PORTRÉ

arcok a városból
szaniszlóné tóth ágnes
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A Zempléni Hulladékkezelési Köz-
szolgáltató Nonprofit Kft. (ZHK) a
hulladéktörvényre hivatkozva je-
lentős szemétszállítási számlákat
postázott a térség vállalkozásai-

nak, akik korábban nem jelentkez-
tek ügyfélként. A közszolgáltató szerint

olyan lakóingatlanba bejelentett cégeknek is fi-
zetniük kell, ahol az ingatlanhasználó egyszer
már kifizette az ingatlanra vonatkozó rendelke-
zésre állási díjat. Ebből a szempontból mindegy,
hogy a harmadik emeleti lakásba bejelentett,
de ott csak székhelyként egzisztáló vagy éppen
a kórházba ügyeletet ellátó orvosok vállalkozá-
sáról van-e szó. 

A helyzet rendezése érdekében tartott egyez-
tetést 2016. január 22-én a ZHK tulajdonosi ta-
nácsa, s úgy tűnik, enyhíthető a szolgáltató ed-
digi merev álláspontja. A 81 települési önkor-
mányzat tulajdonában lévő ZHK székhelyén,
Bodrogkeresztúrban tartott megbeszélésen
részt vettek a négy zempléni város polgármes-
terei, Sátoraljaújhely címzetes főjegyzője, vala-
mint a ZHK képviselői – köztük Hercsik István
ügyvezető – és más meghívottak. Megjelent Dr.
Hörcsik Richárd országgyűlési képviselő is, aki
arra kérte a jelenlévőket, hogy segítsenek neki
érdemi módosító javaslat kidolgozásában, mert
a politikai akarat mellett a megvalósíthatóság
is legalább annyira fontos. Városunkat Koncz
Ferenc polgármester és jómagam képviseltük.

Mint ismeretes, a szolgáltató szerződési aján-
lattal kereste meg Zemplén cégjegyzékbe be-
jegyzett gazdasági társaságait, akiknek eddig
nem volt szerződése a társasággal, közöttük
olyanokat is, akiknek székhelye a tulajdonos la-
kóingatlanára van bejegyezve, így részükre a je-
lenleg évi 33 ezer forint nagyságrendű díjat ak-
kor is meg kellene fizetniük, ha a lakóingatlan
tulajdonosa, használója már egyébként fizet a
háztartási szemét szállításáért. A jelenlegi jogi
szabályozás szerint akár aláírják, akár nem a
címzettek, akkor is fizetniük kellene. Ennek alap-
ja, hogy a ZHK azzal, hogy a gyűjtőautó elhalad
az ingatlan előtt, ezzel felajánlotta a szolgálta-
tást, vagyis létrejön a fizetési kötelezettség. Elő-
ször a sátoraljaújhelyi és környéki vállalkozók
kaptak visszautasíthatatlan ajánlatot, akiknek
jelentős része nem küldte vissza a dokumentu-
mot, vagy éppen ellenvéleményüket fogalmaz-
ták meg, másként értelmezve egyes rendelke-
zéseket. Ez év elején azonban ezek a cégek is
megkapták a 2015. utolsó negyedév utáni

számlát, függetlenül attól, hogy igénybe vették-
e e szolgáltatást. A vita ekkor vált felháboro-
dássá, mert sokan rendkívül méltánytalannak
tartották, hogy működésükből eredően legfel-
jebb az adminisztrációval járó minimális papír
vagy műanyag hulladék keletkezett, ami bőven
elfért eddig is a háztartási gyűjtőedénybe, vagy
éppen semmilyen hulladékot nem termelnek,
mert a cég nem működik.

A Zempléni Városok Szövetségének tagjai
igyekeztek megoldást találni a törvény szelleme
és annak betűje között, mert a jogalkotás a töb-
bes használatról nem rendelkezik, minden céget
önálló használóként értelmez, amire a szolgál-
tató válasza alapesetben 120 literes kuka/hét
ürítési díja. Több cég képviselője úgy nyilatko-
zott, ha nem történik változás, elviszik székhe-
lyüket olyan településekre, ahol nem kell fizetni
igénybe nem vett szolgáltatásért. 

A történet teljességéhez tartozik, hogy a négy
zempléni város vezetője korábban levélben ke-
reste meg a térség két országgyűlési képviselő-
jét, arra kérve dr. Hörcsik Richárdot és dr. Mengyi
Rolandot, hogy érjék el a törvény módosítását,
amely pontosítja a többszörözött szolgáltatással
kapcsolatos szabályozást. Egy ilyen törvénymó-
dosítás átfutása hosszú folyamat, s nem ez az
egyetlen lehetőség, ami rövidtávon is kezelni ké-
pes ezt a feszültséget. Az önkormányzatoknak
kötelező helyi rendeletben rendelkezni e közszol-
gáltatás magasabb rendű jogszabályokban nem
rendezett kérdéseit, vagyis az önkormányzatok
dönthetnek a mentesség, illetőleg a kedvezmé-
nyek feltételeiről. Utóbbi esetén azonban az így

kieső díjat az önkormányzatoknak meg kell fizet-
ni a szolgáltató felé. Az egységes közszolgálta-
tási rendeletnek nem a kedvezményeket, hanem
a mentességeket és annak feltételeit kell egysé-
gesen szabályozni. E munka koordinálására már
novemberben felkérésre került Sátoraljaújhely
címzetes főjegyzője azzal, hogy jegyző kollegái-
val, illetve a szolgáltató képviselőjével közösen
készítsék el e rendelettervezetet, ami egysége-
sen kezeli 81 településen a már említett mentes-
ségeket. Eddig a típusproblémák összegyűjtése
történt. Azt szeretnénk elérni, hogy az a közös
szabályozás ismerje el, hogy az ingatlanhaszná-
lója által fizetett díjon felül a további használónak
még egyszer nem, vagy csak sokkal csekélyebb
mértékben kelljen fizetnie, hisz nemcsak a
„szennyező fizet” elvet kell alapul venni, hanem
annak mértékét is, hiszen méltánytalan, hogy az
évi öt boríték hulladékot termelő vagy az ingat-
lanon tényleges gazdasági tevékenységet folyta-
tó cégnek azonosak legyenek a kötelezettségei. 

A tanácskozás minden résztvevője megegye-
zett abban, hogyha kompromisszumok árán is,
de megoldást kell találni. Ez év, március 31-ig
kell megszületnie az egységes közszolgálati
rendeletnek, amit a települési önkormányzatok-
nak el kell fogadniuk annak érdekében, hogy
2016. első negyedévére a közszolgáltató már
ne számlázhasson csak azon az alapon, hogy a
szolgáltatást felajánlotta. Úgy tűnik, arra is van
törvényes megoldás, hogy a mentességben ré-
szesülőknek ne kelljen kifizetni a már kiküldött
számlákat.

Dr. Egeli Zsolt

Mai életünkhöz hozzánőtt az áram, a gáz, a vezetékes ivóvíz, s mivel szemetelünk, hulladékot termelünk, ezért utóbbi is köz-
szolgáltatás. Míg az előzőeknél díj nem fizetés esetén kizárják vagy korlátozzák annak igénybevételét, a hulladékszállításért
akkor is fizetni kell, ha azt nem vesszük igénybe. Kötelező közszolgáltatás, a kérdés csak az, hogy ennek mi a következménye.

kell-e fizetni olyan szolGáltatásért,
amit nem veszünk iGénybe?

Január első napjaiban a szerencsésebb szerencsiek egy színes kiadványt találtak a posta-
ládájukban. Szelektív hulladék gyűjtése. Ez áll a szórólapon, amely vélhetően az elmúlt év
őszén kiosztott sárga kukák használatával kívánja megismertetni az olvasót. A tájékoztató
szerint a nemrég kapott edényekbe papír, műanyag és fém hulladék helyezhető, így az in-
gatlanokban keletkező üvegeket továbbra is csak a szelektív hulladékgyűjtő szigeteken sza-
bad elhelyezni. A papíron található írás és ábrák szerint ügyelni kell a kidobott tárgyak tisz-
taságára: „italos dobozok tisztán”, „flakonok kiöblítve”, „kitakarítva”. A kiadvány ugyan
nagy betűkkel jelzi azt is, hogy a szelektív szemétszállítás minden esetben díjtalan, de a sze-
rencsiekben joggal vetődik fel a kérdés: ha a kidobandó háztartási hulladékot a nem éppen
olcsó szerencsi ivóvízzel mossuk tisztára, mennyibe is kerül majd mindez? Jogos volt az ön-
kormányzat decemberi ülésén elhangzott gondolat, miszerint a környezetvédelem érdekében
történő szelektív hulladékgyűjtést fokozatosan, az embereket motiválva lehet bevezetni. Hol
található az ösztönzőerő? M. Z.

szelektív HulladékGyűjtés,
de HoGyan?
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A hideg idő beköszöntével
megérkeztek a makacsabb
náthák, komolyabb meghűlé-
sek. Ezek tipikusan azok a ba-

jok, amelyekkel nem rohanunk
azonnal orvoshoz, gyógyteákkal,

házi praktikákkal jól gyógyíthatók. Nem szabad
azonban félvállról vennünk őket, mert az elha-
nyagolt betegségek súlyos szövődményekkel
járhatnak. Nagy igazság, hogy a nátha gyógy-
szerrel hét nap, gyógyszer nélkül egy hét alatt
gyógyul. Ez a bölcs mondás is rámutat arra,
hogy ez esetben a pihenés legalább olyan fon-
tos, vagy még fontosabb, mint a gyógyító sze-
rek.  Aki az őszi immunerősítésre gondot fordí-
tott, nagy bajba nem kerülhet, legrosszabb
esetben is csak enyhe lefolyású betegségre szá-
míthat. Továbbra is fontos az echinacia tea vagy
tinktúra fogyasztása, mely nem csak a megelő-
zésben segít, hanem a szervezet védekező
rendszerének erősítésével a gyógyulást is meg-
gyorsíthatja. Jól használható az izzasztó hatású
bodzatea, mely lefekvés előtt fogyasztva reg-
gelre jelentős enyhülést hozhat. A jól ismert
hársfateát nem kell senkinek bemutatni, legnép-
szerűbb légúti gyógynövényünk nemcsak gyul-
ladáscsökkentő, köhögéscsillapító hatású, de
szintén izzasztó, a bodzával egymás hatását
erősíthetik. Hurutos köhögés esetén jusson
eszünkbe a köptető hatású kakukkfű, útifű, 

a nyálkahártyát nyugtató orvosi ziliz, édesgyö-
kér, vagy papsajtlevél. Ez utóbbi a gyulladt, kö-
högéstől meggyötört, vagy akár túlerőltetett
hangszálak öblögetésére is alkalmas. Kellemet-
len lehet a gyógyulás után visszamaradt ma-
kacs, száraz köhögés, mely izlandi zuzmó teával,
vagy sziruppal csökkenthető eredményesen. 
A légutak gyógyteái használhatók magukban
is, de keverékekben hatékonyabbak. Bátran íze-
síthetők mézzel, mely hatásukat erősíti. Meg-
hűlés esetén ne restelljük elővenni nagyanyáink
jól bevált módszereit, a kamillás párologtatást,
a disznózsíros mellkas bedörzsölést, a jó öreg

gyömbért, tormát, fokhagymát, melyek haté-
konysága a mai fejlett világban is elismert és
megkérdőjelezhetetlen.  Gondoljunk a szerve-
zet megnövekedett vitaminszükségletére, mely
magas C-vitamin tartalmú citrusfélék, savanyú
káposzta fogyasztásával, természetes multivi-
taminként ható homoktövis készítmények sze-
désével érhető el. Használjuk bátran a termé-
szet áldásait, hisz ez esetben a szokásosnál is
igazabb a régi mondás: „Fűben, fában az orvos-
ság!”

Vitelki László, Szerencsi Gyógynövénybolt

Legutóbbi játékunk
helyes megfejtése: akác-

virág tea. A helyes választ beküldők közül
Szendreiné Tóth Katalin, Szerencs, Ko-
lozsvári út 3. szám alatti olvasónk a Sze-
rencs, Rákóczi út 104. szám alatt található
Szerencsi Gyógynövénybolt ajándékcsomag-
ját nyerte. A nyeremény átvehető a Szerencsi
Hírek szerkesztőségében. Új kérdésünk: Mi-
lyen jótékony hatása van a hársfa teának?
Megfejtéseiket legkésőbb 2016. január 8-áig,
postai borítékban, vagy levelezőlapon juttas-
sák el szerkesztőségünk címére (3900 Sze-
rencs, Kossuth tér 1.), vagy a Népház bejára-
tánál elhelyezett postaládánkba. A borítékra
kérjük írják rá: Egészségünkért.

játék

eGészséGünkért

játék

a léGúti beteGséGek GyóGynövényei
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a léGúti beteGséGek GyóGynövényei

Hozzávalók 4 személyre: 50 dkg (4 nagyobb szelet)
csirkemellfilé, 25 dkg juhtúró, friss kapor (ilyenkor

megteszi a szárított
vagy fagyasztott is),
1 kávéskanál só,
bors, 3 tojás, egy
csésze búzaliszt,
egy csésze zsem-

lemorzsa. A köret-
hez: 1 kg burgonya,

egy gerezd fokhagy-
ma, 10-15 dkg teavaj,

15-180 g tejföl, 2 dl tej.
Elkészítés: a négy nagyobb szelet húst hagyományos módon előké-

szítjük, megfelelő vékonyságúra klopfoljuk, sózzuk, enyhén borsozzuk.
A töltelék elkészítéséhez összekeverjük a juhtúrót, a kaporral, egy egész
tojással és sóval (ez utóbbival óvatosan, mert a jó minőségű juhtúró ön-
magában is elég sós lehet). Újra elővesszük a hússzeleteket: az egyik szé-
lén elhelyezzük a juhtúrós töltelék egynegyedét, felgöngyöljük, majd
megismételjük a további szeletekkel is. Következik a hagyományos paní-
rozás, csak arra ügyeljünk, hogy ne kerüljön panír a húsrétegek közé,
mert sütéskor könnyen szétnyílhat. Ha ezt mindenáron el szeretnénk ke-
rülni, használjunk hústűt, esetleg fogvájót! Végül közepesen forró olajban,
közepes lángon 10-15 perc alatt készre sütjük.

Eközben a megtisztított burgonyát, az egy gerezd fokhagymával
együtt, sós vízben megfőzzük. Leszűrjük, az előkészített teavajjal, tejföllel
és a lassan hozzáadott tejjel habosra keverjük. Ízlés szerint adhatunk hoz-
zá csipetnyi borsot is. 

Tálalás: a készre sütött hússzeleteket óvatosan kettévágjuk és tányérra
helyezzük. Mellé halmozzuk a burgonyapürét és petrezselyem zölddel dí-
szítjük. Jó étvágyat kívánunk!

kapros juHtúróval töltött csirkemell, Habos burGonyapürével

receptklub

HIRDETÉS
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A szerencsi származású világklasszis ké-
zilabdázó tiszteletére tartottak megemlé-
kezést 2016. január 21-én a Rákóczi Zsig-
mond Református Általános Iskolában. 
A tizenegy esztendővel ezelőtt, 2005. ja-
nuár 19-én tragikus autóbalesetben el-
hunyt helyi születésű, válogatott sportoló
domborműve és márványtáblája előtt idén
is lerótták tiszteletüket a szerencsiek.

A tanintézmény aulájában a művészeti iskola
tanárai, és diákjai adtak zenés műsort, majd
Szabó Árpád a Klebelsberg Intézményfenntartó
Központ Szerencsi Tankerületének igazgatója
idézte a város szülöttének alakját. A megemlé-
kezés végén a jelenlévők elhelyezték virágaikat
Kulcsár Anita domborművénél.

Anita gyermekkorától szoros kapcsolatban
volt a sporttal, hiszen testnevelő szülei korán
felismerték tehetségét, jó adottságait. Segítet-
ték, egyengették lányuk pályafutását. Már az
általános iskolában tagja volt az intézmény ké-
zilabdacsapatának és ekkor kedvelte meg iga-
zán a sportágat. A nyolcadik osztály után a nyír-
egyházi Vasvári Pál Gimnázium testnevelés ta-
gozatára jelentkezett, de mikor kiderült, hogy
ott nem sok esélye van arra, hogy ebben a
sportban tovább fejlődhessen, mindjárt átje-

lentkezett a Kölcsey Ferenc Gimnáziumba. Itt is
felismerték képességeit és egyenes útja veze-
tett az akkori Megyei I. osztályú kézilabdacsa-
patba. A gimnáziumi évek alatt is több hazai is-
kola és klub érdeklődött a tehetséges játékos
iránt. A középiskolában eltelt négy év alatt NB
I/B csoportba jutott fel a lánycsapat, miközben
háromszor volt a megye legjobb sportolója s a
bajnokság gólkirálya. Tizenhét évesen diákolim-
pián is ő nyerte el a legtöbb gólért járó címet,
valamint a torna legjobb játékosának is Kulcsár
Anitát választották. Érettségi előtt meghívást
kapott a junior válogatottba. Ebben az időben

már az FTC és Rába ETO is intenzíven érdeklő-
dött Kulcsár Anita iránt, majd sikeres vizsgái
után úgy döntött: Győrben folytatja egyre in-
kább felfelé ívelő sportkarrierjét. Alig egy esz-
tendős NB I-es múlt után, tizenkilenc éves ko-
rában öltötte magára a felnőtt válogatott címe-
res mezét. 

Kulcsár Anita a hazai sportélet egyik fényes
csillaga volt, Európa-bajnok, olimpiai- és világ-
bajnoki ezüstérmes, nyolc éven át biztos tagja a
magyar válogatottnak. 2004-ben a világ legjobb
női kézilabdázójának választották.

M. Z.

Halálos kimenetelű közúti közlekedési baleset
Két férfi vesztette életét abban a közúti balesetben, mely 2016. január

16-án este történt Gesztely és Újharangod között a 37-es számú főúton.
A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Rendőr-főkapitányság által közzétett
információk alapján két személygépjármű eddig tisztázatlan körülmé-
nyek között összeütközött. A baleset következtében egy 44 éves sze-
rencsi férfi olyan súlyos sérüléseket szenvedett, hogy a helyszínen el-
hunyt. A másik sofőrt életveszélyes sérülésekkel szállították kórházba,
ahol a 28 éves újharangodi férfi az este folyamán szintén belehalt sérü-
léseibe.

Áruházi tolvajokat fogtak el Szerencsen
Szerencsen fogott el egy áruházi tolvajt a Készenléti Rendőrség

egyik szabadnapos munkatársa. Az elkövető két társát a Szeren-
csi Rendőrkapitányság járőrei kapták el.

Lopás vétség elkövetésének megalapozott gyanúja miatt folytat bün-
tetőeljárást a Szerencsi Rendőrkapitányság F. Cs. 19 éves, F. R. 19 éves
mezőzombori lakosokkal és 15 éves fiatalkorú lány társukkal szemben.
A nyomozás adatai szerint a gyanúsítottak 2016. január 19-én este egy
szerencsi nagyáruházból, az áruvédelmi eszközök megrongálásával illat-
szereket, ruhát és divatékszert akartak eltulajdonítani, de tervüket a bolt
biztonsági őre meghiúsította. A két fiúnak és a lánynak sikerült elmene-
külniük az áruházból, de a 19 éves F. Cs. nem jutott sokáig, mivel útját
állta, majd elfogta a Készenléti Rendőrség szabadnapos munkatársa. 
A fiatalember társait az időközben értesített helyi járőrök fogták el a
helyszín közelében. A Szerencsi Rendőrkapitányságon a gyanúsítottak
kihallgatásukon beismerő vallomást tettek – közölte a Borsod-Abaúj-
Zemplén Megyei Rendőr-főkapitányság.

kulcsár anitára emlékeztek a szerencsiek

rendőrséGi Hírek
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Szerencs csendes környékén a bel-
városhoz közel eladó egy folyama-
tosan rendben tartott, felújított 3
szoba + nappalis családi ház. Érd.:
20/295-8832 (2-3)
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. (2-3-4-5-6-7-8)
Eladó egy 51 m2-es, 2 szobás föld-
szinti felújított panellakás. Mű-
anyag ajtó + ablakok, gázfűtés, klí-
ma, belülről leszigetelt szobák. Érd.:
20/542-0861. (2-3-4-5-6-7-8)
Lakás eladó Szerencs központjá-
ban 46 m2, CSOK igénybe vehető.
Érd.: 47/363-097. (2-3)
Szerencsen eladó bérházi lakást
(földszint) keresek. Érd.: 20/317-
3616. (2-3)
Bekecs Honvéd út 108 sz. alatt
csalá di ház eladó. Érd.: 20/256-5951.
(2-3)

VEGYESVEGYES

Puli-Foxi kiskutyákat elajándékoz-
nánk. Érd.: 20/597-6599. (2)
Budapest IX. kerületben 2 megbíz-
ható, komoly egyetemistának kétszo-
bás, bútorozott albérletet keresünk
hosszú távra. Érd.: 20/295-8832. (2-3)
Albérlet kiadó Szerencsen 2016. ja-
nuártól. Egy kertes családi ház külön
bejáratú felső szintje, mely 2 szoba,
konyha, fürdőszoba, terasz, gáz
központi fűtéses, kert használattal.
A lakás korunk kényelmi szintjének
megfelelően bútorozott, felszerelt.
Nagysága kb. 80 m2-es. Albérleti díj:
35 000 Ft + rezsi, mely 85 000 Ft/2
fő vagy 95 000 Ft/3 fő esetén. Kau-
ció:105 000 Ft. Érdeklődni: 20/232-
1393 telefonszámon. (2)
Különleges szalvéta gyűjtemény
eladó. Érd.: 20/447-7972. (2)
Jó állapotban lévő gáztűzhely el-
adó. Érd.: 70/242-5420. (2)

LakosságiLakossági

apróhirdetés

HIRDETÉS SZERENCSI hírekhírek 15

FIGYELEM, ÁLLÁS!!! 
A SZERENCSI VASUDVAR-ba, 2016. februári
munkakezdéssel, eladó munkakörbe, 8 órás
munkarendben munkatársat keresünk!
A munka betöltéséhez középfokú kereskedel-
mi végzettség, Microsoft Office felhasználó
szintű ismerete (World, Excel) szükséges! 
Jelentkezni fényképes önéletrajzzal a 
szerencsivasudvar@gmail.com email címen.
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Ötödik alkalommal rendezett labdarúgótor-
nát néhai Uray Attila emlékére az elhunyt csa-
ládja. A Kulcsár Anita Sportcsarnokban 2016.
január 17-én megtartott sporteseményen hat
együttes mérte össze tudását. Az első helyet,

nem meglepetésre a Mád FC ellen játszott dön-
tő mérkőzés után végül a DVTK szerezte meg.
A bronzérmes helyen a tiszaújvárosi együttes
végzett. A Szerencs VSE játékosai a hatodikként
zárták a tornát.

a dvtk nyerte az uray attila
labdarúGó emléktornát

A 2015–2016-os NB II-es asztalitenisz baj-
nokság tavaszi második fordulójában Egerbe
látogatott a Szerencs VSE együttese. A 2016.
január 16-án lejátszott találkozón a tabella
hatodik helyén álló házigazdák ellen újabb
értékes döntetlent ért el csapatunk.

Csorba István így értékelte a meccset: a
mérkőzés a két páros lejátszása után 1–1-es
döntetlenre állt. Ezt követően hol a hazai, hol
a vendégcsapat vezetett egy-két ponttal, de
a találkozó végül 9–9 arányú döntetlennel
végződött. Kevésen múlott, hogy győzelem-
mel térjünk haza, de a meccsek többségében
a hazaiakat segítette a szerencse. A bajnoki
táblázaton az idegenben szerzett újabb érté-
kes egy ponttal az SZVSE továbbra is az elő-
kelő negyedik helyet foglalja el. Ezen a mér-
kőzésen a csapatunk legjobbja Köllő András
volt, aki a négy egyéni meccséből hármat
megnyert. Végeredmény: Egri COOP SC II –
Szerencs VSE: 9–9.

értékes
döntetlen
ideGenben

újra versenyben
a szerencsi
sportlövő

bajnoksáGra készülnek 
a női labdarúGók

Közel féléves, sérülésből eredő kihagyás
után állt ismét lőállásba Bukovszky Péter
2016. január 10-én, Százhalombattán. 
Az UTE sportlövője a februárban, Győrben
megrendezésre kerülő EB első válogató ver-
senyén vett részt a junior fiúk 60 lövéses
számában. Péter az alapversenyt 607,5 kör-
egységgel zárta, így bekerült a nyolcas dön-
tőbe, ahol egy helyet javítva végül a hatodik
helyen végzett. Ezzel az eredménnyel az ifjú
sportlövő egyelőre nem tud bekerülni az
EB-re utazó csapatba, de teljesítménye így
is dicséretes, hiszen az elmúlt hónapokat
edzés helyett kezelésekkel töltötte.

Megkezdte a felkészülést, a várhatóan
április végén induló bajnoki szezonra a Sze-
rencs VSE női labdarúgócsapata. A lányok
hetente kétszer másfél órában végeznek
főként erőnléti edzéseket. A Borsod-Abaúj-
Zemplén Megyei bajnoki idényt ősszel a

harmadik helyen zárta a Szerencs VSE. Ta-
kács László tréner a Szerencsi Híreknek nyi-
latkozva így fogalmazott: mindent megte-
szünk annak érdekében, hogy az ősszel el-
ért eredményeinket megtartsuk a tavaszi
szezonban is.
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A házigazda már a mérkőzés elején tudato-
sította a vendégekkel, hogy ezen a találkozón
csak szerencsi siker születhet. A harmadik perc
végén több, mint tíz pontos előnyre tett szert
hazai együttes, majd a fölény a meccs további
részében tovább növekedett.

Gulyás László edző úgy véli, papírforma ered-
mény született az NB II keleti csoportjában. –
Azt hiszem megérdemelten és magabiztosan
győztünk az egyik „sereghajtó” ellen és tudtuk
a fiatalokat is játszatni. A mai meccsben az igazi
nagy öröm az volt, hogy a 2001-es születésű Ju-
rák Botond, a felnőtt bajnokságban is megdob-
ta élete első pontjait. 

– Hogyan kezdődött 2016 a Szerencs VSE
számára?

– Nagyon jól. Megvertük a nálunk sokkal ma-
gasabban jegyzett Hajdúhadházát. Igazából mi
ezért dolgoztunk a téli szünetben, hogy a janu-
ári első fordulóban elérhessük ezt a bravúrt.

Mondhatni magabiztosan, 14 ponttal megver-
tük őket hazai pályán, most pedig ezzel a pa-
pírforma eredménnyel folytattuk a Gyulai Color
KC ellen. Lesznek még ennél lényegesen erő-
sebb ellenfeleink is, de ezért is meg kellett küz-
denünk. 

– Milyen folytatásra számít?
– Azon az úton haladunk, amit terveztünk

magunknak. Középcsapat vagyunk az NB II ke-

leti csoportjában és ezekkel az eredményekkel
még várakozásaink föltött is teljesítettünk. Ha
pedig a már megnyert, de félbeszakított, Bé-
késcsaba elleni mérkőzést is a nevünk mellé ír-
nák – amit várhatóan újra kell játszani –, akkor
még magabiztosabban állnánk mondjuk az ötö-
dik helyen, ami ettől a fiatal csapattól egy óriási
dolog.

M. Z.

Fölényes győzelmet aratott legutóbbi
bajnoki mérkőzésén a Szerencs VSE NB
II-es kosárlabdacsapata. Együttesünk
2016. január 22-én 98–38 arányban
győzte le a Gyulai Color KC csapatát a
Kulcsár Anita Sportcsarnokban.

jól menetel a fiatal eGyüttes

A Szerencs VSE 98–38 arányú győzelmet aratott Gyulai Color KC csapata ellen.

Köszöntő…
Özv. Egeli Józsefné sz. Gallik Katalin 

Isten akaratából folyó év, február 3-án tölti be 90. életévét. 
Életét a család és a pedagógia határozta meg. 

Számára mindennél többet jelent egykori tanítványainak sikeres
életútja, hogy megtalálták helyüket az élet minden területén.

Kívánjuk, hogy még sokáig közöttünk
lehessen egészségben, békében, 

szeretetben. 
Szerencs, 2016. január

Fiai, menye, unokái Magyarországról, 

az Egyesület Királyságból, 

Finnországból, Peruból
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VÍZSZINTES: 1. A megfejtés első része. 11. Fénycső gáza.
12. Történés, állapot kezdeti szakaszában. 13. Tervszerű meg-
előző karbantartás röviden! 14 Vörösmarty Mihály művének
címe.15. ...nák: a skandináv mitológiában szereplő három sor-
sistennő. 16. „A” Terrorelhárítási Központ, röviden! 17. … - Mi-
zo: Magyarország piacvezető tejipari vállalata. 18. A kutyával
rokon, szürkés szőrű vadállat (Canis lupus). 21. Atom hangzói!
22. Lant páratlan számú betűi! 23. Falu Romániában, Brassó me-
gyében. 24. A hal petéje. 26. Részvénytársaság röviden! 27.
Cellalakó. 28. Nem fajtiszta. 30. Az egykori Szovjetunióban
gyártott kombájn neve. 31. Debrecenhez közeli településen la-
kik. 32. Strázsa, pásztor. 34. Előtagként a levegővel kapcsolatot
jelöli. 35. …es: nagyon időskorú. 36. Áruba bocsájt. 37. Az osz-
mán-török hadsereg tisztje. 40. Ókori görög hosszmérték
(192,27 m). 42. Megszégyenítő helyzetbe juttatja.

FÜGGŐLEGES: 1. Tölt. 2. Tagadószó. 3. Szemüveg tartója. 4.
Idegen szavak előképzője. 5. Író (Péter 1897-1970), Szerencsen
utcát neveztek el róla. 6. Kitalált ürügy. 7. Alvásfázis. 8. Japán
és olasz autók jelzése. 9. … Domini: az Úr évében. 10. Gyűrű
alakú korallzátony. 14. „A” zacskó- vagy táskaszerű tartó! 16.
„A” kétágú mértani eszköz! 17. Katonának beszervező (-'). 18.
A megfejtés második, befejező része. 19. Op - …: a 20. szá-

zad derekán kialakult, főképp festészeti irányzat. 20. Róma azo-
nos hangzású betűi! 21. Teljesítménybér, darabbér (+'). 25. … po-
etica: költészettan. 29. A kalcium vegyjele. 30. … agmit: a bar-
lang aljából felfelé növekedő cseppkőképződmény. 31. Farmer-
nadrág. 33. Libanoni, thaiföldi és spanyol autók jelzése. 34. A li-
liomvirágúak rendjébe tartozó D-Afrikában honos növénynem-
zetség. 36. Egy; németül. 37. Fölé ellentéte. 38. Légnemű anyag.
39. A távolabbi! 41. Római 550. 42. Osztrák és magyar autójel.

keresztrejtvény

A 2016. január 15-i rejtvényünk helyes megfejtése: Egészségére Szerencsen!
A helyes megfejtést beküldők közül Takács Sándorné, Szerencs, Alsópincesor
6/A. szám alatti olvasónk 2 főre szóló belépőjegyet nyert a Szerencsi Fürdő és
Wellnessházba. A nyeremény átvehető a Szerencsi Hírek szerkesztőségében. A
január 29-i helyes megfejtést legkésőbb 2016. február 5-éig postai borítékban,
vagy levelezőlapon juttassák el szerkesztőségünk címére (3900 Szerencs, Kossuth
tér 1.), vagy a Népház bejáratánál elhelyezett postaládánkba. A borítékra kérjük,
írják rá: Keresztrejtvény.

kos: iii. 21. – iv. 20.
Váratlan pénzügyi problémák zavar-

hatják meg mindennapjait. Legyen türelmes és
megoldódnak a gondjai, minden visszatér a régi
kerékvágásba. A korábbinál jobban kell figyelnie
párkapcsolatára.

bika: iv. 21. – v. 20.
Jó időszak arra, hogy anyagi helyzete

jobbra forduljon, de ez nem azt jelenti,
hogy karrierje is hasonló módon alakul. Pénzügyi
téren legyen óvatos! Magánéletében a szeretet
fontossága felerősödik. 

ikrek: v. 21. – vi. 21. 
Ne döntsön fontos ügyekben és ügyel-

jen arra, hogy csak olyan megbízatást
vállaljon, amit egyedül tud teljesíteni! Most nem
biztos, hogy számíthat másokra. Várjon néhány
hetet, amíg visszatérnek a szerencsésebb hét-
köznapok. 

rák: vi. 22. – vii. 22.
Egy új ismeretség lehet a jövőjének

alapja. Ne hamarkodja el a döntést, még
akkor sem, ha jelenlegi anyagi helyzete folyama-
tosan nyugtalanítja. Inkább csökkentse a kiadá-
sait, legyen türelmes a pozitív fordulat hamaro-
san bekövetkezik.

oroszlán: vii. 23. – viii. 23.
Ön kísértés érez, hogy egy új, eddig is-

meretlen területen próbálja ki tehetségét. Ne ha-
markodja el a döntést, mert eddigi munkájában
olyan változások várhatók, amelyek sokkal jobb ha-
tással lesznek jövőjére.

szűz: viii. 24. – iX. 23. 
Önnek inkább az otthoni dolgokra

kell koncentrálnia mostanában. Jó idő-
szak következik egy kisebb felújításra, régi kap-
csolatai felelevenítésére. Törődjön többet ön-
magával és szeretteivel is.

mérleg: iX. 24. – X. 23. 
Kiváló lehetőségek adódnak arra, hogy

rendezze régi vitás ügyeit. A halogatott te-
endőket most hagyja, inkább kapcsolatai rendezé-
sével törődjön! Hamarosan egy kisebb utazás
okozhat Önnek kellemes élményeket. Ön meghitt,
szoros kapcsolatra vágyik.

skorpió: X. 23. – Xi. 22.
Anyagi helyzete lassan, de rendeződik,

de a munkahelyén további feszültségek
mérgesítik el a helyzetet. Magánéletében is
adódhatnak kisebb félreértésből eredő problé-
mák, de ha jobban figyel párjára, ezek hamar
megoldódnak.

nyilas: Xi. 23. – Xii. 21.
Gondoljon vissza az elmúlt évre, mire

mennyi pénzt költött és ennek tükrében tervezze
az idei esztendőt. Anyagi téren most inkább saját
megérzéseire hagyatkozzon és bejönnek a szá-
mításai.

bak: Xii. 22. – i. 20.
Olyan akadályokba ütközhet, melyekkel

egyedül nem képes megbirkózni, de most
még a szerencse is az Ön oldalára áll. Új állásaján-
latot kap és érzelmi életében is kedvező fordulat
következik be. 

vízöntő: i. 21. – ii.19.
Nem túl szerencsésen kezdődik ez az

időszak, tervei sem úgy alakulnak, ahogy
szeretné. Türelmetlensége veszélybe sodorhatja
kapcsolatait is. Próbálja higgadtan nézni a dol-
gokat, ne akarjon mindent egyik napról a má-
sikra megoldani.

Halak: ii. 20. – iii. 20.
Első sorban önmagának kell most bi-

zonyítania. Kedvező lehetőség adódik
arra, hogy pozícióját megerősítse, vagy újabb
jelentős lépést tegyen karrierje érdekében. Pró-
báljon meg élni a változás lehetőségével! Ha van
párja, most a tanácsai sokat segíthenek Önnek!

Horoszkóp – január 29. – február 12.
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