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nAgy 
bejelentés

A vállalkozók újévi kö-
szöntésén jelentette be
koncz Ferenc polgármes-
ter, hogy országgyűlési
képviselőjelöltként indul
az áprilisi választáson.
(Cikkünk a 3. oldalon).

AkAdály-
mentesítés

Új, kerekesszék emelő liftet
adtak át január 18-án a sze-
rencsi Idősek Otthonában,
mely megkönnyíti a moz-
gáskorlátozott lakók közle-
kedését. (Cikkünk a 6. olda-
lon).



A tavalyi év során Szerencsen rendezték meg az Országos Rejtvényfejtő
versenyt. Ennek ötlete nyomán alakult meg a Rejtvényfejtők klubja január
17-én a szerencsi Rákóczi-várban. A főszervező Skorván József érdeklő-
désünkre elmondta: a klub működésének célja, hogy azok az idősek, akik
magányosak hetente egy délutánt társaságban töltsenek. – Legyen egy
olyan hely, ahol meg tudják osztani egymással a tapasztalataikat – mond-
ta Skorván József. Az alakuló ülésen részt vett Koncz Ferenc polgármester
is, aki kellemes időtöltést kívánt a klub tagjainak. A társasághoz bárki
csatlakozhat előzetes jelentkezés nélkül, minden érdeklődőt szeretettel
várnak szerdánként 14 órától a Rákóczi-várban. F. D.

Szép sikereket ért el hazánkban és külföldön a Szerencsi Férfikórus. A tavalyi
esztendő eseményeit, élményeit idézték fel az énekesek azon a találkozón,
amit január 18-án este tartottak meg a Sörház Étteremben. 

Az évadnyitón Koncz Ferenc polgármester fejezte ki elismerését és jókíván-
ságait a csoport felé – megjegyezve, hogy a kórus nagyban járul hozzá a
város hírnevének öregbítéséhez, mint ahogy az elmúlt időszakban, a jövő-
ben is számíthatnak a városvezetés támogatására. Szabó Tibor a kórus el-
nöke és Gebri József karnagy a tavalyi esztendő eseményeit taglalta 
– hangsúlyozva, hogy remek a munkához való hozzáállás a csoporton belül,
ám ráférne a frissítés a kórusra, fiatalok jelentkezését várják. A Szerencsi
Férfikórus márciusban ünnepli megalakulásának 95. évfordulóját, Koncz Fe-
renc polgármester és Csider Andor a Szerencsi Művelődési Központ és
Könyvtár igazgatója biztosította a kar tagjait arról, hogy besegítenek a prog-
ram szervezésébe, szeretnék emlékezetessé tenni a jeles eseményt. SfL
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rejtvényFejtők klubjA
AlAkult A rákóCzI-várbAn A szerencsi Rákóczi-várban adtak randevút egymásnak a város borászai

abból az apropóból, hogy kielemezzék, milyen minőségű borokat ered-
ményezett a tavalyi, szőlőtermeléssel kapcsolatos esztendő. A január 19-
ei esti eseményen Koncz Ferenc polgármester emelte poharát és gratulált
a megjelenteknek kiválóra sikeredett nedűikért. Megjegyezte, a szerencsi
csokoládé mellett egyre nagyobb hangsúlyt kap a város bora, el kell érni,
hogy egy „lapon” emlegessék az édességgel, a borászok összefogásának
köszönhető, hogy a városba látogatók már nem csak a csokoládét, de a
bort is keresik. – A magam részéről mindent elkövetek, hogy népszerű-
sítsem városunkat e nemes terméken keresztül is, a helyi termelők borai
legalább olyan értékesek, mint Tokaj-hegyalja bármely településéé –
mondta a polgármester.
Gál Mihály szőlőtermelő-borász, mint a szőlészek-borászok találkozójá-
nak főszervezője adott tájékoztatást arról, hogy a társaság minden év
elején összeül egy kis kötetlen beszélgetésre, amelyen megkóstolják a
tavalyi szőlőtermésből általuk készített újborokat. – Ezek a találkozók al-
kalmasak arra, hogy véleményt mondjunk egymás termékeiről, kicseréljük
a tapasztalatainkat az előző évet illetően. Az idén új bortermelőkkel bő-
vült társaságunk, szívesen adunk tanácsokat számukra, hiszen az a cé-
lunk, hogy együtt dolgozva vigyük sikerre Szerencs borát – mondta Gál
Mihály, aki hozzátette, az újbor már most kiváló, teljes beérése után be-
kerülhet a borok aranykönyvébe az évjárat terméke. SfL

ÚjbOrOkról mOndtAk
véleményt

emlékeket Idéztek Fel,
terveket szőttek A tAlálkOzón
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A zsúfolásig megtelt
s z í n h á z t e r e m b e n
Koncz Ferenc polgár-
mester köszöntőjében
elmondta, hogy a vál-
lalkozásokból befolyó
adó évről évre megha-
tározó része a város

költségvetésének. A szerencsi vállalkozói kör fegyelmezett hozzáállasával
és adózásával lehetővé teszi azt, hogy a város és az intézményei is évről
évre problémamentesen tudjanak működni. A város első embere arról is
szólt, hogy a Képviselő-testület 2010-ben komoly elhatározást tett arra,
hogy a város pénzügyeit rendbe tegye. – Eldöntöttük: a fejlődés úgy jel-
lemzi majd a várost, hogy közben az önkormányzat határozott, és jól lát-
ható takarékossági lépéseket tesz. Ehhez tartottuk magunkat az elmúlt
időszakban is. Az a célunk, hogy Szerencs városának visszaadjuk azt a
funkciót, ami naggyá tette az elmúlt száz esztendőben, és ami a Cukor-
gyár megépítésével kezdődött, majd folytatódott a Csokoládégyárral 
– mondta.
A polgármester emlékeztetett arra, hogy 1990 után több negatív változás
érte a várost, melynek következtében sok munkahely megszűnt. – Azt
vállaltuk, hogy amekkora erőnk, befolyásunk és lehetőségünk lesz, meg-
próbáljuk visszaadni a településnek azt a munkaerő kínálatát, ami hosszú
időn keresztül jellemezte Szerencset. Ezen dolgoztunk az elmúlt 8 eszten-
dőben, ezért tettünk nagy erőfeszítéseket, melyek remélem, hogy az el-
következendő időben egyértelműen kézzelfoghatóak lesznek Minden pá-
lyázati forrást igyekeztünk és igyekszünk megragadni, eddig több mint
hatmilliárd forint az az összeg, amit a 2014. évet követően nyertünk el
részben munkahelyteremtésre, részben szociális területre – tette hozzá.
Koncz Ferenc a vállalkozói köszöntésen jelentette be, hogy országgyűlési
képviselőjelöltként indul az áprilisi választáson, a város ügyeit a további-
akban Nyiri Tibor alpolgármester viszi tovább. – Amikor hat esztendővel
ezelőtt, feltették nekem azt a kérdést, hogy mit szeretnék csinálni az el-
következendő időben, akkor én egyértelműen azt válaszoltam: Szerencs
város polgármestereként kívánok dolgozni a jövőben. Most azonban úgy
alakult a helyzet, hogy olyan munkát kérnek tőlem, amiért kénytelen va-
gyok feladni ezt az elképzelésemet, de csak azért, hogy tovább tudjuk
erősíteni azt az irányt, amelyen elindultunk. Az elkövetkezendő hónapok-
ban országgyűlési képviselőként kell megmérettetnem magam. Azért vál-
laltam el ezt a munkát, mert úgy gondolom, hogy ez Szerencs és a régió
hasznára válik. Véleményem szerint, ez a városunknak munkahelyeket te-
remthet, és akár a 37-es út kétszer kétsávosítását is jelentheti. Jó munka-
társaim vannak, a város önkormányzatában, közülük Nyiri Tibor alpolgár-
mester úrral állapodtunk meg abban, hogy megválasztásom esetén a pol-
gármesteri feladatokat tovább viszi a városban, közös együttműködésben
a Képviselő-testület támogatásával – hangsúlyozta a polgármester. 
Az eseményen pohárköszöntőt mondott Kovács J. Attila, a Borsod-Aba-
új-Zemplén Megyei Kereskedelmi és Iparkamara alenöke, aki arról szólt,
hogy Szerencsen működik a megyei top 100 vállalkozásból három cég is:
a Szerencsi Mezőgazdasági Zrt., a Hegyalja Tár Kft., és a Szerencsi Bonbon
Kft. 

Az este folyamán az Ismerős Arcok zenekar énekese Nyerges Attila: Apák
és fiúk című zenés irodalmi estjét láthatták a vendégek Leczó Szilveszter
zongorajátékával kiegészülve. M. B.

Idén január 25-én tartotta meg az önkormányzat a vállalkozók hagyományos újévi
köszöntését. A szerencsi és környékbeli cégek vezetőinek Koncz Ferenc polgármes-
ter köszönte meg az elmúlt esztendőben végzett munkájukat és azt, hogy teljesítik
adózási kötelezettségüket. A városvezető az eseményen jelentette be, hogy ország-
gyűlési képviselőjelöltként indul az áprilisi választáson. 

nAgy bejelentés A vállAlkOzók
köszöntésén

Pazonyi zoltán
Nagyon örülök annak, hogy Koncz Ferenc polgár-
mester úr indul az országgyűlési képviselő vá-
lasztásokon. Szerencsi lakosként, családapaként
valamint vállalkozóként úgy gondolom, hogy a

térségünkből olyan megbízható ember kerülhet az
országgyűlésbe, akinek a szavára az emberek odafi-

gyelnek, munkássága polgármesterként példaértékű.

halász tamás
Azt gondolom, hogy a gazdaság motorja, egyik
alappillére az infrastruktúra fejlesztése lehet. Az
említett 37-es számú főút tovább fejlesztését ér-
tem ez alatt. Bízunk abban, hogy a Koncz Ferenc

által bejelentett változással meg fog valósulni és a
térségünkre pozitív hatással lesz. Ezáltal a jövőben

még több befektetés és cég kezdheti el a tevékenységét
ebben a régióban, és a fiatalok is itt tudnak maradni. Nyiri Tibort régóta
ismerem, megbízható, korrekt vezetőnek tartom.

varkoly ádám
Ott voltam a vállalkozók köszöntésén, ahol Koncz
Ferenc bejelentette a képviselőjelöltséget. Ennek
összességében örültem, mivel nagyon fontos a vá-
rosnak, hogy országosan képviseljék és nemcsak

Szerencset, hanem az egész régiót. Biztos vagyok
abban, hogy minden olyan lehetőséget meg tud nyitni

ezzel, amit maximálisan ki tudna használni a település. Azért
is örülök, hogy egy olyan személynek adná át a mindennapi feladatokat,
aki maximális tudásával képviselné és vinné tovább azokat az elképze-
léseket, amit ő elkezdett. 

mIt szól A bejelentéshez?



Újévi köszöntőt tartott a Szerencsi Tankerületi Központ január 19-én a
Szerencsi Középiskolai Kollégium ebédlőjében. Az eseményen Szabó Ár-
pád igazgató köszönte meg az intézmények vezetőinek, valamint a tele-
pülések önkormányzatainak az elmúlt évi munkáját és az együttműkö-
dést. Az igazgató kiemelte, hogy nehéz, de eredményes év áll a Tanke-
rület mögött, hiszen közel 3,7 milliárd forintos összeget sikerült elnyerni,
amiből az elmúlt 30 év legnagyobb beruházása fog megvalósulni a kö-
zeljövőben. A támogatásból minden intézmény részesül majd. Szabó Ár-
pád elmondta, hogy a stabil gazdálkodásnak köszönhetően 480 millió
forintot takarított meg a Tankerület, amit felújításokra és egyéb eszköz-
beszerzésekre fordított. Ezt követően Koncz Ferenc polgármester osz-
totta meg gondolatait, hangsúlyozva azt, hogy az oktatási rendszer nagy
változásokon ment keresztül, de ez ebben a régióban nem okozott gon-
dot, hiszen a térség iskolái és a Tankerület közötti összefogás elősegíti
az eredményes munkát. – Remélem, hogy a beruházások segítségével
könnyebbé válik az élet, azonban az emberi tényezőnél nincs fontosabb
– mondta el a városvezető. V. E. A.
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Török Dezső, a megyei közgyűlés elnöke el-
mondta, hogy a Terület- és Településfejlesztési
Operatív Program keretében a 2014-2020-as
időszakra 93 milliárd forint áll megyénk rendel-
kezésére. Borsod- Abaúj- Zemplén megyében
358 településéből eddig 134 nyert legalább egy
pályázattal.
Bánné dr. Gál Boglárka, a megyei közgyűlés al-
elnöke a két általa menedzselt szakterületről, a
szénbányászatról és az értéktárról szólt. 
Dr. Kovács János, megyei főjegyző, a Borsod-

Abaúj-Zemplén Megyei Területi Választási Iroda
vezetője emlékeztetett rá, hogy a köztársasági
elnök április 8-ára írta ki az országgyűlési vá-

lasztás időpontját. Elmondta, hogy megyénk-
ben 539 907 választásra jogosult polgár él. 

Forrás: baz.hu

A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Ön-
kormányzat január 18-án sajtóreggelit
tartott a Megyeházán, melyen részle-
tes tájékoztatást adtak az önkormány-
zat 2018-as feladatairól, céljairól.

területFejlesztés, értéktár,
válAsztás

ÚjévI köszöntő A tAnkerületben
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Elsőként Keresztesi János r. alezredes, a Szerencsi
Rendőrkapitányság vezetője adott tájékoztatást
a városban működő térfigyelőrendszerekről. El-
hangzott, hogy a térfigyelő kamerákat 2009-ben
szerelték fel Szerencsen és a fejlesztésekkel
együtt a mai napig működőképes állapotban
vannak. 2015/2016-ban sikerült több új kamerát
is beszerezniük, összesen 32 kamera üzemel a
városban. A rendszer végpontja kezdettől fogva
a rendőrségen van, ha bármilyen probléma me-
rülne fel azt az önkormányzat informatikusaival
együtt meg tudják oldani. – Azt gondolom, hogy
a térfigyelőrendszer jól szolgálja a település köz-
biztonságát. Igyekszünk olyan területeket meg-
figyelni, amelyek kulcsfontosságúak a rend fenn-
tartásában – mondta Keresztesi János, aki hoz-
zátette, hogy hat rendszámfelismerő kamera is
működik, amelyek a település ki és bevezető út-
jain találhatóak. A térfigyelőrendszerek nagyon
hasznosak, például az illegális szemétlerakás ese-
tében, vagy egy-egy bale set elemzésénél nagy
segítséget jelentettek. A kapitányságvezető el-
mondta, hogy az első ütemben felhelyezett ka-
merák kissé elavultak, a cseréjük időszerű lenne.
Dr. Takács István képviselő szerint a biztonság a
legfontosabb, ezért a korszerűsítéseket el kell vé-
gezni. Az önkormányzat éves költségvetését fi-
gyelembe véve mindenképpen támogatják majd
a korszerűsítést. 
A második napirendi pontban a Szerencsi Mű-
velődési Központ és Könyvtár 2017. évi beszá-
molóját és idei munkatervét ismertette Csider
Andor igazgató. Elhangzott, hogy Szerencs vá-
rosának tavaly is számos kulturális rendezvénye
volt. A tárgyi feltételek tekintetében a színpad-
és a hangtechnika bővítését kellett elvégezni,
ezért használt eszközök beszerzésével próbáltak
javítani a helyzeten. Ez a probléma az idei évben
megoldódni látszik, ugyanis egy sikeres pályá-
zatnak köszönhetően vadonatúj fény, hang és
színpadtechnikát tudnak majd vásárolni. A Tu-
risztikai Központban Kiss Roóz Ilona kerámiáiból
nyílt állandó kiállítás, felajánlás révén. Az igaz-
gató szerint a kerámiáknak nagy a vonzereje, ha-
sonlóan a régi motorok kiállításhoz. A szerencsi-
ek a Turisztikai Központot gyermek játszóház-
ként és gyermekzsúrok helyszíneként is igénybe
veszik. A Turisztikai Központban szeretnének
egy új kiállítást létrehozni, melynek címe: A má-
sodik világháború eszközei, fegyverei. 
A továbbiakban az igazgató emlékeztetett az el-
múlt évi programokra, havi lebontásban sorolta
fel a Szerencsi Művelődési Központ és Könyvtár
által szervezett rendezvényeket. 2017 januárjá-
ban az időjárás lehetővé tette, hogy korcsolya-

pályát hozzanak létre. – Az idei enyhe tél miatt
ezt nem lehetett kivitelezni, de felveti a lehető-
ségét, egy mobil műjégpálya üzemeltetésére pá-
lyázati források felhasználásával. Elhelyeznénk a
vár területén és december, január, február hó-
napban a város lakosságának rendelkezésére
tudnánk bocsátani – mondta Csider Andor. 
A tavaly júliusban érkezett Külhoni Magyar
Nemzeti Színház szervezésében háromnapos
MagyArt fesztivált rendeztek. – Ebben az év-
ben a tervek szerint 12 napon keresztül zajlik
majd ez a fesztivál. A Szerencsi Művelődési Köz-
pont és Könyvtár minden segítséget megad an-
nak érdekében, hogy minél nagyobb látogatott-
ságú legyen, és minél távolabbról érkezzenek
ide vendégek – tette hozzá az igazgató. Au-
gusztusban két turnusban szerveztek Erzsébet
tábort, mely 50 gyerek programjának biztosítá-
sáról és ellátásáról szólt. A Csokoládé Fesztivál
esetében a munkát most egy Csokoládé Fesz-
tivál bizottság segítette, velük egyeztetve szer-
vezték meg a rendezvényt. Októberben orszá-
gos rejtvényfejtő versenyt rendeztek Skorván
József kezdeményezésére, melyen már az első
alkalommal több mint 100 ember vett részt. 
Az újonnan megalakult Rejtvényfejtők klubja
segíthet abban, hogy a verseny még nagyobb
látogatószámmal büszkélkedjen. A felnőttkép-
zések során a Szerencsi Művelődési Központ és
Könyvtár az elmúlt évben közel kétszáz felnőt-
tet vezetett be az informatika világába. Ezt idén
is szeretnék majd folytatni, ehhez azonban fej-
leszteni kell az infrastruktúrát, ezért minden-
képpen szükséges laptopok vásárlása.
Dr. Korondi Klára képviselő köszönetét fejezte ki
a Szerencsi Művelődési központ és Könyvtár
dolgozóinak és igazgatójának a színvonalas és
sokszínű rendezvényekért. Dr. Sütő Szilveszter
képviselő is köszönetet mondott, és hozzátette,
hogy a színháznak kifejezetten örül. – A legjobb
úton haladunk afelé, hogy Szerencs ne csak já-
rási központ legyen, hanem kulturális székhely
is – mondta a képviselő. Dr. Egeli Zsolt alpolgár-
mester arról szólt, nehéz minden réteg igényét

kiszolgálni, és nem könnyű az embereket ma-
napság motiválni. A sokszínűség az, ami a Sze-
rencsi Művelődési Központ és Könyvtárat jellem-
zi. Dr. Gál András szerint a város művelődésének
és kultúrájának zászlóshajója a Szerencsi Műve-
lődési Központ. A költségvetés közel 90 millió
forinttal támogatja a Művelődési Központot, de
emellett 18 millió forint saját bevételt is produ-
kál. Mivel a szerencsi média is a Művelődési Köz-
ponthoz tartozik Dr. Gál András hozzátette, hogy
az oktatási intézmények egyforma arányban
kapjanak teret az újságban a későbbiekben,
mert véleménye szerint ez nem működik rende-
sen. Koncz Ferenc polgármester elmondta: a
fela datát jól végzi a Művelődési Központ, amely
látszik a rengeteg rendezvényben. A képviselő-
testület egyhangúlag elfogadta a beszámolót és
a munkatervet. Tárgyalták még a nemzetiségek-
kel kötött együttműködést, valamint a testület
állást foglalt a Soros tervvel kapcsolatban, mely
szerint Szerencs Város Önkormányzata a Soros-
tervet, az illegális bevándorlást és a bevándor-
lás-szervező irodák létrehozását, működését el-
utasítja. A január 25-ei testületi ülés teljes egé-
szében megtekinthető a Szerencsi Hírek YouTu-
be csatornáján.

M. B.

Szerencs Város Önkormányzatának
Képviselő-testülete január 25-én tar-
totta meg idei első ülését.

A költségvetés elfogadását követően Nyiri
Tibor alpolgármester félhavi alapját a Sze-
rencsi Görögkatolikus Egyháznak, félhavit
pedig Szerencs számítógépes oktatásáért és
diáksportjáért alapítványnak kívánja felaján-
lani. Dr. Korondi Klára és Dr. Gál András a He-
gyalja Pedagógus Kórus javára kíván felaján-
lani egy-egy havi képviselői díját. Koncz Fe-
renc polgármester egy havi tiszteletdíját a
római katolikus, egy havit a görögkatolikus
egyházközségnek kíván felajánlani.

kéPvIselőI
FelAjánlásOk

várOsházI nAPló



Akadálymentesítéshez szükséges új kerekesszék emelő liftet adtak át ja-
nuár 18-án a szerencsi Idősek Otthonában. Az eseményt az intézmény
igazgatója Kontra László nyitotta meg, aki beszélt arról, hogy a 2,5 millió
forintos 6 tonna teherbírású szerkezetre már nagyon nagy szükség volt,
hiszen a felvonó segítségével a mozgáskorlátozott lakók egyedül is köny-
nyen közlekedhetnek. Az ünnepségen Koncz Ferenc polgármester az em-
beri méltóság fontosságát hangsúlyozta, és az intézmény további fejlesz-
téséről is szó esett.

F. D.

Az eseményen Árvay Attila adott tájékoztatást
az elmúlt év eseményeiről. Elhangzott, hogy az
önkormányzat elnöki feladatait március óta Ár-
vay József látja el. Árvay Attila elmondta, hogy

a német nemzetiségi önkormányzat januárban
pályázati segítséggel emléktáblákat avatott a
málenkij robotra elhurcolt szerencsi és ondi la-
kosok tisztetelére. Az emlékév keretében több
kiállítás megvalósításában is részt vett az ön-
kormányzat. A jövőbeni tervekre vonatkozóan
elhangzott, hogy tovább szeretnék bővíteni az
együttműködő partnerek körét, valamint a sze-
rencsi közösséget kívánják erősíteni továbbra

is. Árvay Attila kiemelte, hogy Szerencs Város
Önkormányzata és a Szerencs Város Német
Nemzetiségi Önkormányzatának kapcsolatát to-
vábbra is a partnerség és a szakmaiság jellemzi.
A beszámolót követően lakossági kérdések
megfogalmazására nyílt lehetőség. Az esemé-
nyen műsort adtak a Gyárkerti Óvodában mű-
ködő német nemzetiségi csoport óvodásai.

V. E. A.
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Közmeghallgatást tartott Szerencs Vá-
ros Német Nemzetiségi Önkormányza-
ta decemberben a Rákóczi-vár Lovag-
termében.

A német nemzetIségI önkOrmányzAt FórumA

AkAdálymentesítés 
Az Idősek OtthOnábAn
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A január 20-ra szervezett Polgári Bálon fővéd-
nöki szerepet vállalt Koncz Ferenc polgármester.
A programot – követve az eddig eltelt bálok
szokásait – Ringer István tárogatójátéka, majd
helyi fiatalok Palotás tánca nyitotta, a polgár-
mesteri köszöntő után Aranyosi Péter humoris-
ta, majd Balázs Péter színművész sziporkáinak,
illetve Vadkerti Imre előadóművész, a Kormorán
együttes frontembere műsorának tapsolhattak
a bálozók.
A rendezvényre védnöki szerepet vállalt Dr. Sza-
bó Tünde sportért felelős államtitkár és Guller
Zoltán a Magyar Turisztikai Ügynökség vezér-
igazgatója –, az államtitkár jókívánságait, üd-
vözletét Dr. Csisztu Zsuzsa újságíró, sportjogi
szakjogász tolmácsolta a megjelentek felé.

A táncos esten az idén sem maradhatott el az el-
ső bálozók köszöntése, a fiatal hölgyek karjaira
Koncz Ferenc kötötte fel az emlékszalagokat.
A Polgári Bált megtisztelte jelenlétével Török
Dezső a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Köz-
gyűlés elnöke, Negrutz Ágoston a közgyűlés fő-
tanácsosa, Dr. Ináncsi Tünde a Szerencsi Járási
Hivatal vezetője, Szabó Árpád a Szerencsi Tan-
kerületi Központ igazgatója, Kovács Enikő a
Szerencsi Szakképzési Centrum főigazgatója,
Keresztesi János Szerencs város rendőr-kapitá-
nya, a környező települések polgármesterei, in-
tézmények vezetői, a történelmi egyházak kép-
viselői, a helyi önkormányzat tagjai. A hajnalig
tartó mulatságon a Classic zenekar biztosította
a talpalávalót SfL

bereczk józsef
Az első polgári bál óta,
azaz már 13 éve részt
veszünk minden bálon.
Az idei, meglátásom

szerint a legszínvonala-
sabb volt, jó előadókkal és

pörgős műsorral. A 13 év alatt megtapasztal-
tam, hogy milyen jó összetartó és közösség-
formáló ereje van egy ilyen rendezvénynek.
Akivel itt találkozunk kedves ismerősként kö-
szöntjük a mindennapokban is. Nagyon örü-
lünk neki, hogy az idei jótékonysági bál bevé-
tele is méltó helyre került.  

kovács Pálné
Már akkor is jelen vol-
tam, amikor a polgár-
mester úr és kedves fe-
lesége megálmodta a

Polgári bált. Minden ed-
digi rendezvényen részt vet-

tem, de a rendezőknek köszönhe-
tően az idei mindegyiket felülmúlta. Nagyon
tetszettek a műsorok, a zenekar is minden kor-
osztálynak megfelelően muzsikált, az ételek is
nagyon választékosak és finomak voltak. An-
nak külön örülök, hogy a rendezvényből be-
folyt összeget jótékony célokra használják fel. 

balázs Pál
A szerencsi polgári bálnak
meglátásom szerint két
üzenete van: egyrészt
egy kulturált szórakozási

lehetőség, ahol sokszínű
és változatos programokkal

találkozhatunk. Másrészt mivel a bál
mindig egy jótékony cél érdekében kerül meg-
rendezésre, ezért összekovácsoló és közösség-
teremtő értékkel bír. Rendkívül nemes dolog,
amikor több száz ember egy nemes cél érdeké-
ben részt vesz egy ilyen jótékonysági estélyen.

FOlytAtódOtt A hAgyOmány:
POlgárI bál jótékOnyságI CéllAl

SZALAGOT KAPTAK AZ ELSŐ BÁLOZÓK
A farsangi időszak egyik kiemelkedő szerencsi eseménye a helyi Polgári Együtt-
működés Egyesület által szervezett, Polgári Bálként köztudatba vonult táncos
est. Az immár tizenharmadik alkalommal megtartott program nem csak nívójával,
de kitűzött céljaival is kiemelkedik a hasonló rendezvények közül, lévén a bevételt
hagyományosan jótékonysági célokra fordítják.
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A Bolyai János Katolikus Általános Iskolába járó
Mezősi Kornél szerint a magyar feladatokat
könnyebb volt megoldani. – Úgy éreztem, hogy
a magyar jóval könnyebb volt, mint a matema-
tika így az jobban is sikerült. A vizsgát megelő-
zően részt vettem a gimnázium előkészítőjén
is. A jövőben szeretnék a helyi gimnázium ma-
tematika tagozatán továbbtanulni – mondta a
Szerencsi Hírek érdeklődésére. A Rákóczi Zsig-
mond Református Általános Iskola nyolcadik
osztályos tanulója Nagy Rebeka is részt vett a
gimnázium felkészítő óráin. – Úgy gondolom,
hogy a magyar felvételi feladatok az éven köny-
nyebbek voltak és a vizsgára való készülésben
sokat segítettek a Bocskaiban tartott előkészítő

órák. Mindemellett a matematikára is megfele-
lőképpen felkészítettek, bár az egy kicsit nehe-
zebb volt – tette hozzá.
A Bocskai István Katolikus Gimnáziumban hat
héten keresztül tartottak felvételi előkészítő
órákat a nyolcadik osztályos diákoknak, hogy
ezzel is segítsék a felkészülést a vizsgához. Gaz-
dóf Miklósné, a Bocskai István Katolikus Gim-
názium igazgatóhelyettese szerint közepes ne-
hézségűek voltak a feladatok. – Meglátásom

szerint idén a korábbiakhoz mérten állították
össze a tesztlapokat és pontosan ilyen felada-
tokat gyakoroltunk a felkészítések alkalmával a
gimnáziumban – mondta.
Az írásbeli eredményéről a vizsgát szervező kö-
zépiskolák február 8-áig tájékoztatják a vizsgá-
zókat. A diákok a részletes eredményeket is
megnézhetik azon az értékelőlapon, amelyet a
középiskolától kapnak meg.

F. D. – M. B.

A hagyományoknak megfelelően január utolsó két hetében félévi vizsgák
során adtak számot tudásukról a Művészeti Iskola növendékei. Az intéz-
ményben néptánc, képzőművészet, színjátszás valamint zenei tanszakon
tanulhatnak a diákok. Idén 436 tanuló mutatta meg az elmúlt félévben
szerzett tudását tanárainak. A munka még intenzívebben folytatódik a
második félvben, hiszen a versenyek és fesztiválok időszaka kezdődik
majd. A művészeti iskola továbbra is kiemelkedő feladatának tekinti a
tehetséggondozást.

V. E. A.

FélévI vIzsgák 
A művészetI IskOlábAn Idén januárban a Bolyai iskola három diákja pénzügyi és gazdálkodási ve-

télkedősorozaton vett részt, ahol az első helyezést érték el.
A versenyt a 25 éves Fáy András Alapítvány hozta létre, melynek célja,
hogy a diákok betekintést nyerjenek a pénzügyi élet bonyolult világába.
A verseny sikeréhez a tanulók előzetes felkészítése is hozzájárult, hiszen
a pedagógusok számtalan szakmai ismerettel gazdagították a diákokat.
A tanulók ügyességének köszönhetően az intézmény 500.000 Ft értékű
utalványt használhat fel műszaki cikkek vásárlására.
A versenyen részt vevő diákok: Fekete Veronika, Horváth Zétény, Mezősi
Kornél. Felkészítő tanárok: Gaszperné Tilman Edina, Mezősi Ákosné, Hor-
váth Zsuzsa. F. D.

ArAnyérmes dIákOk

Az országos kiírásnak megfelelően
idén, január 20-án tartották meg a kö-
zépiskolai központi írásbeli felvételi
vizsgát a Bocskai István Katolikus Gim-
náziumban. A felvételi vizsgán ebben
a tanévben Szerencsen 144 tanuló vett
részt. A legtöbb középiskolában már
követelmény az írásbeli vizsga, ame-
lyen a diákok magyar nyelvből és ma-
tematikából adtak számot tudásukról.

közPOntI FelvételIt írtAk 
A nyOlCAdIkOs dIákOk

Felvételi előkészítő óra a Bocskaiban
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A Szerencsi Zempléni Múzeum 2017 szeptem-
bere óta vesz részt a „Múzeum és könyvtári
fejlesztések mindenkinek” elnevezésű minta-
projektben a Szentendrei Néprajzi Múzeum,
a Miskolci Egyetem, valamint a Bolyai János
Katolikus Általános Iskola közreműködésével.
A program célja, felkutatni azt, hogy a múze-
umokban őrzött gyűjtemények miként hasz-
nosíthatóak a közoktatásban. A programso-
rozaton belül kapott meghívást Dr. Tari An-
namária pszichoanalitikus, aki „Az Internet
használatának veszélyei –A digitális világ ha-
tása gyermekeink fejlődésére” címmel tartott
előadást, melynek keretében részletesen tag-
lalta az online tér és a közösségi média mű-
ködését, valamint beszélt a Z és Alfa gene-
ráció személyiségfejlődésére gyakorolt hatá-
sairól is. V. E. A.

A szerencsi Művészeti Iskola zenetanárai és növendékei adtak újévi
koncertet január 18-án, csütörtökön a Rákóczi-vár színháztermében.

ÚjévI kOnCert A várbAn

Január 13-án délután ismét összejöttünk, találkoz-
tunk és nagyon jót beszélgettünk. Megemlékez-
tünk Wass Albertről, és néhány nagyon izgalmas
könyv ismertetése is terítékre került. Továbbra is

várjuk azokat, akik kedvelik az olvasást és szeret-
nének néhány órát tartalmasan eltölteni egy kel-
lemes környezetben a Könyvbarátok klubjában.

Kazsik Marianna könyvtáros

Az eseményen elhangzott többek között Tele-
mann Efman III. IV. tétel szonátája, melyet Be-
reczki Ágnes és Pregon Dóra Marietta játszott
zongorán. Gustav Peter: Cirkusz polka művét is
hallhatták a nézők, melyet Barabás Barna ütős
hangszeren, Pregon Dóra Marietta zongorán és
Mádi Attila gitáron adott elő. Harmati Benjámin
Beethoven – Waldstein szonáta I. tételét szó-
laltatta meg zongorán. Berecki Ágnes és Feny-
vesi Péter furulyán, Nagy Marianna csellón, Har-
mati Benjámin zongorán adta elő Handel F dúr
szonáta I. és II. tételét. F. D.

Ismét tAlálkOztAk
A könyvbArátOk

Az Internet 
hAsználAtánAk

veszélyeIről



A magyar kultúra napját 1989 óta ünnepeljük
meg január 22-én, annak emlékére, hogy Köl-
csey Ferenc 1823-ban ezen a napon tisztázta le
a Himnusz kéziratát. A Bocskai István Katolikus
Gimnáziumban ebből az alkalomból rendhagyó
irodalomórát tartottak. Az eseményt Gazdóf
Miklósné igazgatóhelyettes nyitotta meg, akit
Galgóczi Ferencné szavalata követett. Dóczi
Henrietta, felvidéki származású gitárművész ver-
ses - zenés produkciót adott elő.
A magyar kultúra napjára emlékezve tartottak
szavalóversenyt január 22-én a Rákóczi Zsig-
mond Református Általános Iskolában. Az ese-
ményre a felső tagozatos diákok egy szabadon
választott verssel, vagy prózával nevezhettek. A
legjobban teljesítő tanulók ajándékot kaptak.
A Bolyai János Katolikus Általános iskola könyv-
tárában felolvasóversenyt rendeztek. Az iskola
könyvtárosa ismertette a verseny szabályait,
mely szerint a résztvevő felső tagozatos diákok-
nak egy általuk szabadon választott irodalmi
műből kellett felolvasniuk részletet.
A magyar kultúra napja alkalmából a Szerencsi
Művelődési Központ és Könyvtár szervezésében
is tartottak megemlékezést a Rákóczi-vár lovag-
termében. Az eseményen Koncz Ferenc polgár-
mester osztotta meg ünnepi gondolatait. – A
magyarság különleges képessége az egyedi és
senki más által nem értett nyelvünkben van. En-
nek a népnek olyan sok csodálatos költője és a
tudományban elismert embere van, akiknek si-
került nem egyszer meghökkenteni a világot. Er-
re a közös, egyedi, különleges kincsünkre, a kul-
túránkra nagyon büszkének kell lennünk. Külö-
nösen vigyáznunk kell a hagyományainkra. Az,
ami a kultúra az egyben a hagyomány is. A ha-
gyomány olyan, mint egy biztos támaszték,
amelyre rá is állhatunk és meg is támaszkodha-
tunk – emelte ki a városvezető.
Az eseményen Dr. Korondi Klára képviselő József
Attila: A Dunánál című versét szavalta el, majd
felléptek a Bolyai János Katolikus Általános Is-
kola diákjai és műsort adtak a Rákóczi Zsigmond
Református Általános Iskola tanulói. A Bocskai
István Katolikus Gimnázium diákjai zenével és
verssel készültek az alkalomra, a Szerencsi Szak-
képzési Centrum Műszaki és Szolgáltatási Szak-
gimnáziuma és Szakközépiskolájának tanulói pe-
dig verseket szavaltak. A műsor zárásaként
Nagy József versmondó Vörösmarty Mihály: A
vén cigány című versét adta elő. M. B.

A magyar kultúra napja alkalmából or-
szágszerte ünnepi megemlékezéseket
tartottak január 22-én. Szerencsen rend-
hagyó irodalomórát és szavalóversenyt
is szerveztek az oktatási intézmények.

A mAgyAr kultÚrát ünnePelték
szerenCsen
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Brugoviczky Zsolt Nagyváradon, Erdélyben szü-
letett, majd 1989-ben Magyarországra költöz-
tek a családjával. – Annak idején a Ceausescu-
rezsim alatt a magyarok helyzete elég kilátás-
talan volt, ezért a szüleim úgy döntöttek, hogy
ebben a rendszerben nem nőhetünk fel a test-
véremmel. Hatalmas áldozatot hoztak értünk,
feladták addigi életüket munkájukat, hogy ne-
künk jobb legyen – kezdi Brugoviczky Zsolt. A
család néhány hétig Debrecenben élt, majd a
szintén Hajdú-Bihar megyében található Nagy-
rábén laktak. – A szüleim ott kaptak állást.
Édesapám fogorvosként dolgozott, édesanyám
szállodavezető volt: folyékonyan beszélt több
nyelven. Sajnos a szállodaipar a környéken ak-
koriban még gyerekcipőben járt, ezért besegí-
tett a helyi óvodában, majd az általános isko-
lában tanított. Az általános iskolát Nagyrábén
fejeztük be a testvéremmel – mondja a doktor.
Gyermekkorában asztmás tünetei voltak, ezért
a szakemberek a hegyvidéki levegőt javasolták
a panaszok enyhítésére. – Az egyik ismerősünk
a környéken lakott és mondta, hogy Tállyán ép-
pen megüresedett a fogorvosi praxis. Akkor a
szüleim úgy döntöttek, hogy költözzünk át Tály-
lyára. Hatodikosként már ott jártam iskolába, és
ezután Szerencsen a Bocskaiban kezdtem a
gimnáziumot. Egyes tantárgyakat szerettem,
azokból nagyon jól tanultam, a többiből átlagos
voltam – folytatja. 
– A gimnáziumban nagyon jó biológia tanárt
kaptunk Nyiri Tibor személyében, talán ő is
meghatározta a pályaválasztásomat. Világéle-
temben imádtam a természetet, a földrajzot és
édesapám is nagy utazó volt, sok helyre elju-
tottunk. Azt gondoltam, hogy biológus leszek:
járom a világot, utazok és a természetben va-

gyok; nekem ettől több nem is kellett. Az is mo-
tivált, hogy az egyik nénikém biológus profesz-
szor volt Kolozsváron a Bolyai Tudományegye-
temen, és nagyon sokat kutatott Svájcban, Né-
metországban, valamint több könyvet megje-
lentetett. Szerettem volna egy picit az ő nyom-
dokaiba is lépni – folytatja Zsolt.
2000-ben érettségizett és csak egy helyre adta
be a jelentkezését: Debrecenbe, kutató biológus
szakra. A szóbeli felvételin társai közül ő telje-
sített a legjobban, maximális pontot ért el, fel-
vették. A gólyatáborban aztán átértékelődtek
az elképzelései. A végzős diákok elmondták,
hogy Magyarországon nem igazán lehet elhe-
lyezkedni ebben a szakmában és nem egészen
arról szól, mint amit korábban elképzelt. 
– Elgondolkodtam, hogy ez így nem lesz olyan
jó, de nem törtem össze. 18 éves voltam és azon
gondolkoztam, mit tudnék kezdeni a biológiá-
val. Maradt az orvosi, viszont ahhoz fizika vagy
kémia is szükséges. Elmondtam a szüleimnek,
hogy orvosira jelentkeznék. Ők mindig is ezt
szerették volna, de soha nem erőltették. Azt
mondták, nem muszáj egyetemre vagy főisko-
lára menni. Ha bármilyen szakmát tisztességgel
csinál az ember, akkor mindenből meg lehet él-
ni. A lényeg, hogy szeresd, amit csinálsz és ak-
kor boldog leszel – meséli.
Azt mondja, hogy miután felvételt nyert fogorvosi
szakra, az első egy-két év kissé egyhangú volt. 
– Egy évfolyamon 23-an voltunk fogorvosok, ma-
napság már vannak 150-en is. Együtt jártunk az
általános orvosokkal a szemináriumokra, gyakor-
latokra és vizsgázni is. Aztán egyre érdekesebbek
lettek a tárgyak és egész jó ösztöndíjat kaptam.
A végén annyira jól ment a tanulás, hogy az év-
folyamelsők közé kerültem. Hihetetlen jó érzés
volt – folytatja Zsolt, aki sokszor vállalt közösségi
szerepet és nagyon szerette a társasági életet. 
– Az egyetem külügyi képviselője voltam és a Fo-
gászati Kar Hallgatói Szenátusi tagja, emellett a
Professzori Tanácson belül hallgatói küldött vol-
tam. Kari tanácstag, a Hallgatói Önkormányzat al-
elnöke és a Magyar Fogorvostan Hallgatók Egye-
sületének elnöke is én voltam – tette hozzá. 
A diploma megszerzése után állást kínáltak ne-
ki az egyetemen, klinikai státuszt. – A célom a
tanulás volt. Miután kijössz az egyetemről, az
elméleti tudásod nagyon jó. Viszont ez nem el-
méleti szakma, hanem gyakorlati. Elméletben
nem tudod kihúzni vagy betömni a fogakat és
nem tudod meggyógyítani a betegeket. Egy kis

ideig dolgoztam az egyetemen. Elkezdtem a
szakorvos képzést, aztán eljöttem és édesapám
mellett tanultam a szakmát Tállyán, és Abaúj-
szántón Dr. Czina Viktornál, aki a tutorom volt.
Viktornál dolgoztam 5 évig Abaújszántón, mind
emellett Mádon is én voltam a fogorvos 4 évig
– folytatja.
– Miután elhunyt Dr. Szaniszló Gyula bácsi – aki-
hez ez a körzet tartozott –, eladó lett a praxis
és megvásároltam a jogot. A Szerencsi Önkor-
mányzat sokat segített, kialakítottak egy rende-
lőt a Rákóczi iskolában, amit felszereltem. Ez egy
ideiglenes, átmeneti megoldás volt – mondja.
Másfél évig dolgozott egyszerre Szerencsen,
Mádon, Abaújszántón és Tállyán is, ami nagyon
megterhelő volt, ezért havonta beiktatott egy-
egy hosszabb pihenést. – Ha nem jutalmazod
magad, ha nem csinálod azt, amit szeretnél, ak-
kor semmi értelme, hogy pénzt keresel, mert
meg fogod utálni, amit csinálsz. Kerestem a
megfelelő ingatlant, hol lehetne kialakítani fog-
orvosi rendelőt Szerencsen. Egy ismerősöm
ajánlotta a Sallai utcai helyiséget, amit most bér-
lek és szeretném még bővíteni. A rendelőben
dolgozik még Dr. Fukk Ágnes, aki csoporttársam
volt az egyetemen, és Miskolcról is jár egy fog-
szabályozással foglalkozó szakorvos kollegina Dr.
Szabó Mariann, valamint két kollega is besegít:
Dr. Kovács Levente és Dr. Szabolcsi Dávid, vala-
mint négy nagyon ügyes asszisztens kollegina
segíti a munkánkat nap mint nap – mondja.
Brugoviczky Zsolt bárkinek ajánlja a fogorvos
szakmát. – Fontos, hogy az embernek legyen
egy kis manuális érzéke és valamilyen szinten
érdeklődjön a biológia, fizika vagy kémia iránt.
Nekem nagyon tetszik. Azért szeretem, mert
azonnal látod a munkád eredményét: megcsi-
nálsz egy szép tömést, kihúzol egy fogat úgy,
hogy nem fáj a betegnek, megszűnik a pana-
sza. Készítesz egy pótlást és bátran fog moso-
lyogni az illető. Mindemellett az is fontos, hogy
érdeklődj a szakmád és a munkád iránt, fejlődj
benne. Én abban a szerencsés helyzetben va-
gyok, hogy nagyon szeretem, amit csinálok.
Elég sokat dolgozom és sokat vagyok bent a
rendelőben, de az a lényeg, hogy élvezem. Nem
fárasztó az, hogy itt ülök még éjfél után is és
dolgozom, mert szeretem csinálni. Bár most
már próbálok egyre kevesebbet éjszakázni,
mert van két gyönyörű gyermekem Zara és Lóri,
akikkel igyekszem minél több időt együtt tölte-
ni. M. B.
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Dr. Brugoviczky Zsolt fogorvosként dolgozik a városban. Tagja a Beteg Gyerme -
ke kért Alapítványnak, emellett a Magyar Vöröskereszt Dél-Borsod Területi Szer-
vezetének elnökeként is tevékenykedik, valamint Szerencs Város Önkormányza-
tának Pénzügyi Bizottsági tagja. Vele beszélgettünk.

„szerenCsés helyzetben vAgyOk,
mert szeretem, AmIt CsInálOk”
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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,  szer-
da: 8–12 és 13–16 óráig, péntek 8–12 óráig.
Fogadóórák: Koncz Ferenc polgármester: időpont-egyeztetéssel.
Dr. Egeli Zsolt alpolgármester: minden hónap harmadik hétfőjén 14
órától, legközelebb február 19-én. Nyiri Tibor alpolgármester: alpol-
gármester: minden hónap harmadik csütörtökén 14 órától legközelebb
február 15-én. Dr. Barva Attila jegyző: minden páros hét szerdáján 8-
12 óráig, legközelebb és február 7-én és február 21-én. A fogadóórák ál-
talános bejelentkezés alapján történnek a (47) 565–202-es számon.

szerencsi járási hivatal, kormányablak
Szerencs, Rákóczi út 89. Tel: (47) 795-248, (47) 795-246, (47) 795-240
(porta). Ügyfélfogadás: hétfő: 7–17 óráig, kedd–péntek 8–18 óráig.

szerencsi járási hivatal és gyámhivatal
Szerencs, Rákóczi út 63. Tel: (47) 777-561, (47) 777-562, (70) 436-1999.
Ügyfélfogadási idő: hétfő és szerda: 8–12 óráig és 13–16 óráig, péntek:
8–12 óráig.

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

orvos. Cím: Szerencs, Jókai út 2. Tel.: (47) 362-590. Rendelési idő: hétfő:
12–16 óráig; kedd–péntek: 8–12 óráig. II. számú háziorvosi rendelő:
rendel: dr. Móré László háziorvos. Cím: Szerencs, Rákóczi út 51. Tel.: (47)
362-225. Rendelési idő: hétfő–kedd: 8–12 óráig; szerda: 14–17 óráig; On-
don: 9–12 óráig; csütörtök–péntek: 8–12 óráig. III. számú háziorvosi

rendelő: rendel: dr. Sütő Szilveszter háziorvos, városi főorvos. Cím: Sze-
rencs, Rákóczi út 51. Tel.: (47) 362-638 (asszisztens); (47) 560-016 (főor-
vos). Rendelési idő: hétfő–szerda: 8–12 óráig; csütörtök: 13–16 óráig; pén-
tek: 8–12 óráig. IV. számú háziorvosi rendelő: rendel: dr. Spak László
háziorvos. Cím: Szerencs, Rákóczi út 51. Tel.: (47) 361-203. Rendelési idő:
hétfő: 8–12 óráig; kedd: 12–16 óráig; szerda–péntek: 8–12 óráig. V. számú
háziorvosi rendelő: rendel: dr. Gál Tamás háziorvos. Cím: Szerencs, Rá-
kóczi út 75. Tel.: (47) 305-252. Rendelési idő: hétfő–kedd: 8–12 óráig; szer-
da–péntek: 13–16 óráig.

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

ügyeletes gyógyszertárak 
Január 29. – február 4.: Oroszlán Patika, február 5-11: Alba Gyógy-
szertár, február12-18: Tesco Gyógyszertár.

szerencsi hírek ügyeleti telefonszáma:
(20) 340–6089

közérdekű InFOrmáCIók

Szerencs Város Önkormányzata 
2018. február 20. napján (kedden), 9 órai kezdettel 

versenytárgyalást tart az alábbi önkormányzati tulajdonú ingatlan
elidegenítésére:

Szerencs, Laktanya utca 501/63 Hrsz.-u. 566 m2 nagyságú,
valamint az 501/64 Hrsz.-u. 566 m2 nagyságú beépítetlen

terület megnevezésű építési telkek.

Az ingatlanok előtti közterületen víz, gáz, csatorna és elektromos
hálózat ki van építve, az ingatlanok közműbekötésének költsége
a vevőt terheli. A kertvárosi lakóövezetben található telkek 5,0 m
építménymagassággal, zártsorú beépítési móddal 30%-os mérté-

kig építhetőek be.

Kikiáltási ár: nettó 2500 Ft/m²

A versenytárgyalás helye: 
Szerencsi Polgármesteri Hivatal

Szerencs, Rákóczi út 89. 
II. emelet 207. szoba

A jelentkezőknek személyes adataikat (név, lakcim, születési hely
és idő, szem.ig. szám és adószám) az árverésen érvényes ok-

mánnyal kell igazolniuk.

árverésI hIrdetmény
A Szerencsi Rendőrkapitányság Bűnügyi Osztálya a 

„Biztonságos Internet Nap”
(Safer Internet Day) 

alkalmából – amelynek célja, hogy felhívja a szélesebb
közönség, ezen belül is elsősorban a gyermekek és a

fiatalok figyelmét a mobiltelefonok és online technoló-
giák tudatosabb és biztonságosabb használatára –

bűnmegelőzési előadásokat tervez 

2018. február 5-9. közötti időben
a környező oktatási intézményekben.

Az előadás időtartama 45 perc, amelynek eszközigé-
nye egy interaktív osztályterem. Megtartására a kapi-
tányság illetékességi területén lévő bármely oktatási

intézményben lehetőség van, amelyre vonatkozó
igényt Kádas József c. r. főtörzszászlós bűnmegelőzé-

si előadónak jelezhetik telefonon 
a Szerencsi Rendőrkapitányság 
47/563-340, 59-52 mellékén.

tájékOztAtó



A szurokfű, melynek
népszerű neve az oregá-
nó, és időnként vadma-

joránnának is nevezik,
egyre szélesebb körben is-

mert gyógynövény, melyet le-
ginkább emésztési panaszokra aján-

lanak. Több száz évvel ezelőtt rontás és gonosz
szellemek elleni szerként is használták. Erdély-
ben a gyapjút festették vele pirosra, rozsdabar-
nára. Egész Közép- és Dél-Európában, valamint
a Közel-Keleten is megterem. A száraz, napos
területeket kedveli, réteken, dombokon, sziklás
hegyoldalakon nő. A természetgyógyászat az
oregánó virágzási időszakban begyűjtött leve-
leit használja fel. A népi gyógyászat kedvelt
gyógynövénye, mindenekelőtt az emésztő-
rendszer működési zavaraival összefüggő pa-
naszok esetén alkalmazzák. Élénkíti az étvá-
gyat és az emésztőnedvek termelődését, eny-

híti a gyomorfájást, a teltségérzetet és a gör-
csöket. Antibakteriális és összehúzó hatása ré-
vén segít puffadás és hasmenés esetén, vala-
mint a torok és az íny gyulladásos állapotain.
Elősegíti a hörgőváladék felköhögését, oldja a
görcsöket, ezért az oregánóteát köhögés és
hörghurut ellen ajánlják. Külsőleg alkalmazva
fertőtleníti a bőrt, fürdőhöz adva ellazít. Az
agyalapi mirigyre is hat, a hormonműködést
szabályozza, ezért javasoljuk pajzsmirigyprob-
léma és más egyéb hormonális betegségek
esetén kiegészítő kezelésként. Erős, kissé bor-

sos aromájú levelei adják az olasz konyha egyik
alapfűszerét, amelyet önállóan vagy fűszerke-
verékekben pizzák, paradicsomos ételek, ros-
tonsültek ízesítésére használnak. Kis mennyi-
ségben használva kiváló ízt kölcsönöz bab-,
hal- és káposztaleveseknek, burgonyafőzelék-
nek és zöldségmártásoknak, de használják csir-
ke- és marhasültek, vadasok, erdélyi tokány,
töltött káposzta, véres és májas hurka, kol-
bászfélék, mártások fűszerezésére is.

Vitelki László, 
Gyógynövénybolt
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Legutóbbi játékunk megfejtése: A málna levelét a nyár elején gyűjtik. A beküldők közül
Zemlényi Lászlóné, 3900 Szerencs, Bocskai u. 7. szám alatti olvasónk a Szerencsi Gyógy-
növénybolt (Rákóczi út 104.) ajándékcsomagját nyerte. A nyereményről szóló utalvány átvehető
a szerkesztőségünkben. Új kérdésünk: Milyen aromája van a szurokfű levelének? Megfej-
téseiket február 9-ig postázzák címünkre (3900 Szerencs, Rákóczi út 94.) vagy adják le a Fürdő
és Wellnessház recepcióján. A borítékra írják rá: Egészségünkért.

A hét gyógynövénye: A szurOkFű

A datolya a datolyapálma termése, ami az egyik
legrégebb óta termesztett gyümölcs a világon.
Már az időszámításunk előtti Mezopotámiából
is maradtak fenn róla írásos emlékek. A datolya
igazi hazája Algéria, Marokkó, Tunézia, Egyip-
tom, Szudán, Szaúd-Arábia, Irán és Irak, amely a
mai napig a legnagyobb datolya exportőr. Nagy
datolyaültetvények Afrikában vannak, Európá-
ban csak Spanyolország termel említésre méltó
mennyiséget. A datolya gyümölcse 4-5 cm hosz-
szú, színe lehet zöld, sárgabarna vagy mély bar-
na, puhasága, íze nagyon különböző. Mindegyik
fajta más-más időben érik. Fényes héja alatt
édes gyümölcshús van, középen pedig kemény,
hosszúkás mag található. A meleg égövről a
szárított változata kerül hozzánk. Eddig csak kel-
lemes csemegének ismertük, de számos kedve-

ző hatása van az emberi szervezetre. A datolya
gazdag nyomelemekben és vitaminokban. C-vi-
tamin-tartalma miatt hatékony immunerősítő,
segíthet a felső légúti lerakódások feloldásában,
a benne található A-vitamin pedig javítja a lá-
tást. A datolyában lévő kálium csökkenti a ko-
leszterin szintet, valamint vérszegénység esetén
is ajánlott, hiszen vas tartalma is igen magas. A
datolya erősíti a kötőszövetet, növeli a bőr ru-
galmasságát és segít a ráncosodást okozó sza-
bad gyökök elleni harcban is. Ha mértékletesen,
de rendszeresen fogyaszt datolyát, a méregte-
lenítő hatása miatt a narancsbőr is mérséklőd-
het. A hatást fokozhatjuk a datolyából készült
olajjal, ami remek masszázshoz, és segít a kü-
lönböző bőrproblémák kezelésében. Magas cu-
kortartalma miatt túlzott fogyasztása a cukor-
betegek számára nem javasolt.

Immunerősítő dAtOlyA



Rovatunkban a csokoládés álom elkészítési módját osztjuk meg
olvasóinkkal!
Hozzávalók: 4 db tojás, 1 tk vanília kivonat, 210 g porcukor, 110 g ol-
vasztott vaj, 115 g liszt, 43 g kakaópor, 600 ml langyos tej, tetejére por-
cukor.
Elkészítés: Először zsírozzunk, vagy béleljünk ki sütőpapírral egy nagy-
jából 30×20 cm tepsit. Válasszuk szét a tojásokat és tojásfehérjéből ver-
jünk kemény habot. Habverő segítségével a tojássárgát, a vaníliát és a
cukrot keverjük ki krémesre. Ha már krémes, adjuk hozzá az olvasztott
vajat és így keverjük tovább. Amint ezzel is megvagyunk, jöhet hozzá a
liszt és a kakaópor. Végül öntsük bele a tejet és folytassuk a keverést
habverővel, így egy nagyon híg tésztát fogunk kapni. A legvégén egy fa-

kanál segítségével
óvatosan keverjük hoz-
zá a tojáshabot. Eleinte
úgy tűnhet, hogy nem
akar összeállni, de a
végén teljesen egyne-
mű, folyékony tésztát
kapunk. Öntsük a tész-
tát a tepsibe és 50-60
percig süssük 160 fo-
kon. Miután teljesen
kihűlt, szeletelhetjük.
Hűtőszekrényben tar-
tandó. 

Jó étvágyat 
kívánunk!

reCePtklub: CsOkOládés álOm
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Bekecsen 880 m2-es telken 2 szo-
bás 60 m2-es családi ház mellék-
épületekkel, bútorral vagy anélkül
eladó. Érd.: 70/634-0938. (02-05)
Ondon a 4524, 4525, 4526 Hr. szá-
mú földek eladók 2 ha területtel. Ér-
deklődni a 47/340-096 telefonszá-
mon. (02-04)
Szerencsen lakó-pihenő övezet-

ben panorámás családi ház parko-
sított kerttel és garázzsal eladó.
Érd.: 20/348-9548. (2-05)
Szerencs csendes környékén, a
belvároshoz közel eladó egy folya-
matosan rendben tartott, felújított
4 szoba+ nappalis családi ház. Érd.:
20/295-8832. (2-03)
Szerencs zöldövezeti részén a, Köl-
csey utcában kertes 100 m2-es csa-
ládi ház szép kilátással tulajdonos-
tól eladó. Érd.: 30/294-8816. (2)
Jókai u. 48 m2-es társasházi telje-
sen felújított lakás sürgősen eladó.
I.á: 2,5 MFt. Érd.: 20/959-5115. (2-5)

LakosságiLakossági

apróhirdetés
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A tiszaújvárosiak már az első negyedben jelentős előnyre tettek
szert, melyet megtartottak a második negyedben is. A félidőben
45-31-es tiszaújvárosi vezetés mellett mentek pihenőre a játé-
kosok. A második játékrészben azonban összeállt a szerencsiek
védekezése. 
A mérkőzés a Szerencs VSE győzelmével zárult, végeredmény:
81-68. Endrész Tamás a szerencsi csapat edzője érdeklődésünkre
elmondta, hogy a két korosztályból álló gárdának leginkább a
sebességben és rutinban kell fejlődnie. A következő hazai össze -
csapásra január 31-én került sor, ahol a szerencsi kosarasok a ti-
szaújvárosi Club 96 csapatával mérkőztek meg.                    F. D.

A Szerencs Városi Sportegyesület férfi kosárlab-
dacsapata január 17-én a tiszaújvárosi PHOENIX KK
gárdájával mérte össze erejét a Hunyadi Sportcsar-
nokban.

A Szerencs Városi Sportegyesület sakkcsapata, január 7-én a DVTK III. csapata
ellen játszott, ahol 6-6 aranyú döntetlen eredmény született.

SZERENCSI hírekhírek SPORT16

sAkk: döntetlen és vereség

Január 21-én a Rákóczi-várban rendezték
a bajnokság következő fordulóját, ame-
lyen az I. osztályban jeleskedő Szerencs
Edelény gárdájával mérhette össze tudá -
sát. Az eseményt Szabó László verseny-
bíró nyitotta meg, aki ismertette a játék-
szabályokat. A rendezvényen Balogh Imre
a Szerencs VSE sakkszakosztály vezetője,
és Galkó Tibor az edelényiek csapatveze-
tője köszöntötte a versenyzőket, majd
kezdetét vette a mérkőzés. A szerencsiek
mindent megtettek a győzelemért, a lis-
tavezető edelényiek azonban magabiztos
játékuknak köszönhetően 7-5 arányban
múlták felül a hazaiakat.                     F. D.

Asztaliteniszezőink számára elkezdődött a tava-
szi szezon. Az NB II-es csapatunk január 14-én
Ózd I. gárdáját fogadta. A vendégek személyi
problémák miatt nem tudtak a legerősebb csa-
pattal eljönni. Ez az eredményen is meglátszott,
hiszen a szerencsi együttes 16–2 arányban győ-
zedelmeskedett. Lehoczki Gábor, Macsuga Jó-

zsef és Korály Tibor 4–4 győzelemmel, míg a
Stadler Tamást helyettesítő Deli István 2 győze-
lemmel tudott hozzájárulni a szerencsi sikerhez.
A páros mérkőzéseket a Lehoczki – Korály és a
Macsuga – Deli páros is megnyerte. Az NB III-as
szerencsiek az Ózd II. csapatát fogadták, és az
őszi szezon nagyon szoros győzelmével szem-

ben a mostani sokkal simábban sikerült. A mér-
kőzés végeredménye 13–5 Szerencs javára. Fi-
lácz Attila és Köllő András 4–4, Török Gábor 3,
míg Csorba István 1 megnyert meccsel járult
hozzá a nagyarányú győzelemhez. Török Gábor
és Köllő András a páros mérkőzést is megnyer-
ték. Az újonckorúaknak is elkezdődött a ver-
senyszezon. Januárban Köllő Ábel már egy nem-
zetközi és egy régiós versenyen is részt vett. A
Mini Cadet Open nemzetközi asztalitenisz csa-
patversenyen Ábel és a csapattársa a 8 közé ju-
tásért maradt alul nagy csatában. Az Andornak-
tályán megrendezett régiós versenyen Ábel mel-
lett Sárossy Balázs is részt vett, akinek most
nem sikerült helyezést elérnie, Köllő Ábel viszont
U13-ban aranyérmes lett – adott tájékoztatást
Köllő András szakosztályvezető.

nyertek A kIs
kOsArAsOk

Az SZVSE kosárlabda szakosztályának U11-12-
es utánpótlás csapata január 14-én a Miskolci
Egyetem Körcsarnokában vendégszerepelt az
U12-es bajnokságon. 
Eredmények: SZVSE-MEAFC Basket Bulls: 78-
63, DVTK ÉLKSK – SZVSE: 60-64.
Legeredményesebb játékosunk: Pálinkás Ger-
gő, Mizák Mihály, Lesó Ákos, Lesó Áron.
Az U11-es bajnokság negyedik fordulójában ja-
nuár 21-én a Szerencsi Darazsak az Egri Kék
Oroszlánok ellen győzedelmeskedtek Miskol-
con 105-32-re és megverték a MEAFC gárdáját
is. Végeredmény: MEAFC- Szerencsi Darazsak
58-72. Legeredményesebb játékosunk: Cse-
resznye Ákos, Pálinkás Gergő, Lesó Ákos, Lesó
Áron – adott tájékoztatást Nagy Lajos edző.

győzelem kOsárlAbdábAn

AsztAlItenIsz hírek



A karate szakosztály számára a 2017-es év kie-
melkedően jól sikerült. Összesen több mint 50
éremmel tértek haza a versenyekről a résztve-
vők, amiből a legtöbb arany lett. A szerencsi
sportolók ifjúsági kategóriában vettek részt az
Egerben megtartott világbajnokságon, valamint
a Szerbiában megrendezett Európa Bajnoksá-
gon. A már harmadik alkalommal megrendezett
Szerencs Kupa Karate Bajnokság igazi sikernek
könyvelhető el. A Kulcsár Anita Sportcsarnok-
ban megtartott bajnokságnak jó híre lett az or-
szágban, így minden évben egyre többen vesz-
nek részt a versenyen. 
A súlyemelők részéről is jól sikerült az elmúlt év.
A szakosztály több mint 30 éremmel tért haza
a versenyekről. Hasonlóan a karatéhoz, Sze-
rencs szervezte az Országos Tini Bajnokságot
is, amire az ország minden részéről érkeztek
versenyzők. – Mindenki elégedetten tért haza
a versenyről. Fekete Diána edző már kérdezte
tőlem, hogy idén májusban is tudjuk-e vállalni
a versenyt. Természetesen igen, hiszen ez Sze-
rencsnek a hírnevét viszi tovább – hangsúlyozta
Nyiri Tibor. A birkózó szakosztály közel 20 érem-
mel gazdagodott a tavalyi évben. A sportolók

rendszeresen tartottak edzéseket a Rákóczi
Zsigmond Református Általános Iskola torna-
termében. Sok regionális bajnokságon és ver-
senyen vettek rész. A Görcsös József mestered-
ző emlékére megrendezett szabadfogású terü-
leti birkózó bajnokságra tavaly közel 200 birkó-
zó érkezett a térségből.
Az asztalitenisz a tavalyi évben mozgalmas évet
zárt. Ez volt az első olyan idény, ahol már meg-
felelő körülmények között zajlottak le a hazai
mérkőzések. A vendégcsapatok korábban sokat
panaszkodtak például a nem megfelelő világí-
tásra, ami miatt nem lehetett jól látni a labdát.
A felújított Hunyadi Sportcsarnokban szinte NB
I-es feltételek mellett játszhatnak a játékosok.
A Szerencs VSE két gárdát indított a bajnoksá-
gokon: egy NB II-es és egy NB III-as csapatot.
Az utóbbit főként fiatalok alkotják. Az NB II-es
gárda jelenleg az Észak-Keleti csoport 4. helyén
áll. A tavalyi évben vezetőváltás is történt, Csor-
ba István korábbi edző helyét Köllő András vet-
te át. A szerencsi edzéseket rendszeresen láto-
gatja és segíti Li Hongyang. Li Kínában született,
most Miskolcon lakik feleségével. Már 5 éves
korában elkezdte a pingpongozást és az egye-
temen asztalitenisz szakedzői és testnevelői ta-
nári szakot végzett. – A lehető legkeményeb-
ben szeretnék dolgozni elsősorban a gyerekek
fejlődése érdekében, de úgy vélem, hogy segí-
teni tudok a felnőtteknek is a Kínában megszer-
zett tudásommal és tapasztalatommal – mond-
ta Li Hongyang. A Szerencs Kupa Asztalitenisz
Bajnokságot 9. alkalommal tartották meg ta-
valy a Kulcsár Anita Sportcsarnokban. 
Az úszószakosztály versenyzői hasonlóan az
asztaliteniszezőkhöz régiós és megyei bajnok-

ságokon vettek részt. Az úszókat Farmosi István
oktatja és edzi. A szakosztály élén Váczi Pétert
Kiss Attila váltotta. Tavaly már a 12. alkalommal
rendezték meg a Szerencs Kupa Úszóversenyt,
melyen 153 úszó vett részt. Nyiri Tibor szerint
az úszásban is az a legfontosabb, hogy megte-
remtsék a lehetőséget a sportolni vágyóknak,
amivel együttesen az utánpótlás is biztosított.
A sakk szakosztályt Balogh Imre vezeti hosszú
évek óta. A tavalyi évben a sakkozók sok régiós
bajnokságon vettek részt, változó eredmények-
kel. Jelenleg a megyei első osztály negyedik he-
lyén állnak. Tavaly harmadik alkalommal ren-
dezték meg a Csoki Kupa Szerencs elnevezésű
versenyt, amelyre minden alkalommal egyre
több csapat nevez be. Az egyik legrégebbi és
leghíresebb városi verseny a Zemplén Kupa
Sakkverseny, amit 27. alkalommal rendeztek
meg városunkban. 

N. I.

A Szerencs VSE tavaly kilenc szakosztállyal képviseltette magát a különböző baj-
nokságokon és versenyeken. Beszámolónk második részében a nehézatlétikai,
valamint az asztalitenisz, úszás és sakk szakosztályok elmúlt évi eredményeiről
kérdeztük Nyiri Tibort, a Szerencs VSE elnökét (fotónkon).
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bIrkózó 
sIkerek

XXII. alkalommal rendezték meg az Érd
Kupa Nemzetközi Meghívásos Versenyt
január 13-án. A megmérettetésen 31 csa-
pat, köztük 7 külföldi egyesület verseny-
zői 325 fővel képviseltették magukat.

Szerencs Város Sportegyesületének Birkózó
Szakosztályát 6 sportoló képviselte:
– gyermek I. korosztályban 22 induló közül
Beregi Bánk 26 kg-ban 4 győzelem, 1 vere-
séggel bronzérmet szerzett,
– Pataki Vilmos 29 kg-ban a 13 induló közül
a 7. helyet érte el,
– Beregi Barna a diák I. korosztály 46 kg-os
mezőnyben 2 győzelem, 2 vereséggel nem ért
el dobogós helyezést,
– Czipa Dorina a diák I. korosztály +76 kg-os
fiúk mezőnyében versenyzett, ahol öt induló
közül a bronzéremnek örülhetett,
– Bihari Soma a serdülő korosztály 52 kg-ban
most nem tudott eredményes lenni,
– kadett korosztály leány 52 kg-ban Beregi
Linda a dobogó második fokára állhatott fel
– tájékoztatott Illésy László edző, szakosz-
tályvezető.

tArtAlmAs évet zártAk 
A szerenCsI sPOrtOlók



Előző rejtvényünk megfejtése: Kövesd a megérzéseidet, ahogy a régi hajósok követték a csillagokat. Megfejtőnk 2 db belépőt nyert
Berecz András önálló estjére: Lesnyoszki Lajosné, 3900 Szerencs, Kossuth út 19/D. A fenti rejtvény megfejtését február 9-ig postázzák cí-
münkre (3900 Szerencs, Rákóczi út 94.) vagy adják le a Fürdő és Wellnessház recepcióján. A keresztrejtvény helyes megfejtője 2 db belépőt nyer
Berecz András önálló estjére. A nyeremény átvehető a Szerencsi Művelődési Központ és Könyvtár gazdasági irodájában.
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keresztrejtvény

kos: III. 21. – Iv. 20.
A munka terén kiemelkedő szerep jut

önnek, ám a kiváltságos helyzet, felelősséggel
is jár. Ami a szerelmi életét illeti, kissé túlzó oda-
adása némi feszültségre adhat okot, hiszen nem
biztos, hogy mindig viszonzásra talál.

bika: Iv. 21. – v. 20.
A munka terén változások történhet-

nek, ez nem szegi kedvét, kitartóan ha-
ladjon előre az úton, sőt! Szerelmi téren sok mú-
lik most azon, mennyire képes elengedni ma-
gát, s nyitni egy kicsit jobban a szerelem felé.

Ikrek: v. 21. – vI. 21. 
Az Ikrek számára a munka terén re-

mek lehetőségeket tartogathat a febru-
ár arra, hogy megmutassa, mire is képes, ráa-
dásul most még inkább koncentrálhat a bizo-
nyításra, ugyanis szerelmi téren is pont úgy ala-
kulhatnak a dolgai, ahogy szeretné.

rák: vI. 22. – vII. 22.
A február nem éppen indul zökkenő-

mentesen a munka terén, egyrészt ki-
sebb konfliktusok, másrészt pedig apróbb fi-
gyelmetlenségei miatt, melyek jórészt annak
köszönhetőek, hogy sokszor máshol járnak
most gondolatai. 

Oroszlán: vII. 23. – vIII. 23.
Februárban az Oroszlán baja kissé

meggyűlhet munkájával, ugyanis most olyan
részfeladatok teljesítésére is kényszerülhet, me-
lyeket nem szívesen végez el. Szerelmi téren is
a nyugtalanság lesz a jellemző a hónap során.

szűz: vIII. 24. – IX. 23. 
Februárban elmaradhat munkájában,

ami gyakran fáradságából, vagy puszta
kedvetlenségből fakadhat, ettől függetlenül a
hónap végére egész jól alakulhatnak dolgai, s
egy kellemes meglepetésre is számíthat! 

mérleg: IX. 24. – X. 23. 
A Mérlegen februárban úrrá lehet a

kimerültség, a fáradság, ami nagyban
kihathat teljesítményére, valamint társas kap-
csolataira is egyaránt. Szerelmi téren ugyanak-
kor, meglehetősen nyugodt, már-már esemény-
telen hónapra lehet számítani.

skorpió: X. 23. – XI. 22.
A február során a Skorpió számára az

jelentheti a legnagyobb kihívást, hogy
túlságosan is energikus és kitartó hozzáállása
miatt, mások gyakorta próbálhatják meg önre
testálni a feladatok nehezebb részét, s ez idővel
túlhajszoltsághoz vezethet.

nyilas: XI. 23. – XII. 21.
Februárban a munka terén az motivál-

ja, hogy bizonyítson magának, ez által igen nagy
lendületet vehetnek dolgai. Szerelmi téren is ki-
egyensúlyozott lehet, de párja nem biztos, hogy
rajong az élénk társadalmi életért, mint ön.

bak: XII. 22. – I. 20.
Munkája során azzal szembesülhet,

hogy, míg egyesek szakmailag igencsak
büszkék lehetnek magukra, s példamutatóan vi-
selkednek, addig emberileg sajnos nem mond-
ható el ugyanígy, s ez konfliktusokhoz vezethet. 

vízöntő: I. 21. – II.19.
A február eleje kissé depressziósan in-

dulhat a Vízöntő számára, ami némi bel-
ső feszültséggel is párosulhat, amit talán önma-
ga, talán mások gerjesztenek most. Szerelmi té-
ren ugyanakkor rendkívül kedveznek majd a kö-
rülmények arra, hogy megélje vágyait!

halak: II. 20. – III. 20.
A február folyamán, a munka terén

rendkívüli aktivitást mutathat, ami azt
eredményezheti, hogy most sok mindennek a
végére ér, ami már régóta húzódott, így köny-
nyebben könyvelhet el sikereket, mind bármikor
máskor.

hOrOszkóP (február 2-16.)

VÍZSZINTES: 1. A beküldendő fősor első része. 10. Az egyik ég-
táj. 11. Bánatos alaphangú, többnyire bölcselkedő tartalmú költe-
mény. 12. Alkotórész. 13. Kilométer rövidítése. 14. Tenger; olaszul.
15. … mays: a kukorica tudományos neve. 16. Névelővel: Sárospatak
egyik középiskolájának rövid neve. 18. -…, -ül. 19. Kettős betű. 20.
Félig szerencsés! 21. Vasúti talpfa. 22. Annál lejjebb. 23. A nap késői
szakaszában tartott előadás, műsoros rendezvény. 25. Farönk ma-
gánhangzói! 26. Doktor rövidítése. 28. Szilárd anyagot folyadékban
szétoszlat. 30. Tehergépkocsi típus. 31. Elektromos töltésű anyagi
részecske. 32. Tündöklő színekben csillogó festék. 34. Káté! 35. A
kálium és kén vegyjele. 36. Apró részekre őrölt, összetört anyagot.
37. Angol férfikeresztnév. 38. Pók féle kártevő. 40. Opus rövidítése.
41. Melyik helyre, milyen irányban? 42. …ban – keltemben: utazá-
saim során. 44. Gabona magtisztító gép. 45. A csont orvosi neve.
FÜGGŐLEGES: 1. Ketté oszt. 2. … iacta est: a kocka el van vetve.
3. Alvásfázis. 4. Saint röviden. 5. Erdélyben hideg, száraz keleti szél.
6. Páratlan gúla! 7. Egy kevés. 8. Oszmán tiszt, 9. Golyócska alakú
gyógyszer. 10. A fősor második, befejező része. 13. Krisztus előtt
rövidítése. 16. Hangarózsa. 17. Tetszelegve, hetykén jár, viselkedik.
20. Szlovénia autójelzése. 24. Rin-…-tin: filmes eb. 27. Gabonát, ka-
vicsot különböző jellegű részeire szétválaszt. 29. Szájba vehető kis
lant alakú népi hangszer. 33. Romlott, rossz szagú tojás. 34. … pus-
ka: gyújtásként kovakő szikrájával működik. 36. Debreceni Agrár-
tudományi Egyetem rövidített neve. 37. Spanyol bika! 39. Korom
páratlan számú betűi! 41. Hektár rövidítése. 43. Határozott névelő.
44. A tallium vegyjele.
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