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362 millió
turisztikai

fejlesztésre
362 millió forint támoga-
tásból fejlesztések kez-
dődnek a rákóczi-várban.
a tervek között szerepel
pihenőpark és játszótér
kialakítása is. (Cikkünk a
3. oldalon)

Díjazták 
a legjobb

sportolókat
a tavalyi év legeredménye-
sebb szerencsi sportolóit
tüntették ki a január 13-án
megtartott szerencsi Váro-
si sportegyesület által szer-
vezett sportbálon. (Cikkünk
a 17. oldalon).



Mintegy kétmázsás sertést vágtak le
és dolgoztak fel Szerencsen a görög
katolikus egyházközösség tagjai
december 9-én. A téli időszakra jel-
lemző tevékenység a közösség ösz-
szetartását demonstrálta, ugyanak-
kor célként jelöltek meg egy hagyo-
mányokat felelevenítő, családias
légkörű nap eltöltését is.

SfL

Mézeskaláccsal kínálták meg a járókelőket a
szerencsi görögkatolikus egyház közösségének
tagjai december 22-én a Geisenheim téren. Cse-
joszki Szabolcs görögkatolikus parókus elmond-
ta, hogy az egyház közössége és gyermekei a

szeretetre és a feltétel nélküli adakozásra hívják
fel a figyelmet karácsony környékén, ezért ven-
dégeltek meg finomsággal és színes szentkép-

pel, ikonnal minden járókelőt. A kezdeményezés
a „Fogd a kezem” című pályázat keretében va-
lósult meg. F. D.

A magyar kártya napján tartottak ultis találkozót
a Rákóczi-vár árkádos termében. A december
29-ei kártyapartin 17-en vettek részt: a szeren-
csieken kívül Göncről, Hidasnémetiből, Tállyáról
és Mezőzomborról is érkeztek játékosok. A szer-
vezők távlati terveiben az szerepel, hogy évente
többször is tartanak majd ilyen találkozót.
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DisznóVágást tartott a görög
katolikus egyházközösség

A Szerencsi Művelődési Központ és Könyvtár
szervezésében első alkalommal rendezték meg
az Adventi kolbásztöltő versenyt december 16-án

szombaton a Rákóczi-várban. A megmérettetésre
öt csapat nevezett be: a Városgazda, a Pepita
Macska étterem, a Cserkészek, a Nyárutó klub és

a Városi Nyugdíjas Klub, akik megkapták a kol-
básztöltéshez szükséges alapanyagokat. Az elké-
szült ételeket zsűri értékelte. Véleményük szerint
legízletesebb a Városgazda csapata által készített
kolbász lett. A rendezvényen koncertet adott a
Ciráda zenekar, fellépett a Hajnali Néptáncegyüt-
tes, valamint a Classic zenekar szórakoztatta a kö-
zönséget. A Művelődési Központ munkatársai zsí-
ros kenyérrel, forralt borral, teával, kakaóval és ka-
láccsal kedveskedtek az érdeklődőknek. M. B.

ultisok
a Várban

mézeskaláCsot kínáltak

kolbásztöltő Verseny
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A Turisztikai fejlesztés a „Szerencsi Csokoládé
Hazájában” című pályázat keretében 362 millió
forint támogatást kapott város. A projekt egyik
fő célkitűzése, hogy növeljék Szerencs turisztikai
vonzerejét.
A Rákóczi-várban új, szabadtéri színpadot épí-
tenek és korszerűsítik a hang és fénytechnikát
is. A várkertben pihenőparkot és játszóteret ala-
kítanak ki a kisgyermekes családok szükségle-

teit szem előtt tartva, valamint horgászatra is
lehetőség nyílik majd. Tervben van több új par-
koló és közösségi tér építése. Az egykori Cukor-
raktárban, a mai Turisztikai Központban helyet
kap egy Csokoládé Panoptikum és egy interak-
tív belső játszótér. A pihenőpark az év minden
napján,- míg a Csokoládé Panoptikum a tervek
szerint a munkaszüneti napok kivételével egész
évben várja majd a látogatókat. A fejlesztések-
hez felhasználják majd a Turisztikai Központ
mellett lévő szomszédos beépítetlen területet
is, ahol hamarosan megtörténik a parkosítás és
a játszótér kialakítása. 
A két terület összevonását követően jön létre a
Turisztikai Központ szolgáltató egysége és a ki-
bővített közösségi tér. A költségvetés tartal-
mazza az összevont területek körül a kerítés
építését, a terület zöldfelület rendezését, par-
kosítását, pihenőbútorok elhelyezését, és a tér-
világítás kiépítését. 

A fejlesztések eredményeképpen a turisták
hosszabb időt tudnak eltölteni a településen, és
igényeik kiszolgálására magánvállalkozások be-
vonásával olyan turisztikai szolgáltatások nyújt-
hatók, amelyek munkahely-teremtéssel járulnak
hozzá a térség, és a település fejlődéséhez – áll
a pályázatban. M. B.

Előző lapszámunkban beszámoltunk arról, hogy több mint 3 milliárd forint támo-
gatás érkezik Szerencsre, a 2017-ben elnyert sikeres pályázatoknak köszönhetően.
Ebből megvalósulnak a turisztikai fejlesztések, az önkormányzathoz tartozó épü-
letek energetikai korszerűsítései, az iparterület-fejlesztés, a környezettudatos és
gazdaságélénkítő újítások. Ezen kívül integrált térségi gyermekprogramok, és hu-
mán kapacitások fejlesztése is szerepel a nyertes pályázatok között. Az alábbiakban
a turisztikával kapcsolatos projektről részletesebben tájékoztatjuk olvasóinkat.

362 millió turisztikai fejlesztésre

– A legutóbbi Nemzeti Konzultációt is ennek
jegyében tartotta meg a Kormány, és ez az ed-
digi legsikeresebb volt. Vannak vélemények, mi-
szerint sokat foglalkoznak a Soros-tervvel, rá-
unnak az emberek annak okán, hogy Magyar-
országon a migrációból eredő feszültségek nem

érzékelhetők annyira - éppen a kormányzat in-
tézkedéseinek nyomán – mint a nyugati álla-
mokban. Ehhez képest igen nagy volt az érdek-
lődés – jegyezte meg Koncz Ferenc, majd szám-
adatokkal támasztotta alá a konzultáció sikerét
és köszönetét fejezte ki a Szerencsen, a pátriá-
ban, a megyében élők és mindenki felé, aki tu-
datta véleményét a Soros-terv kapcsán.
A szerencsi polgármester hangsúlyozta Brüsszel
Soros-tervének okán, hogy az igazi harc csak
most kezdődik, a terv végrehajtása gőzerővel
zajlik, az EP és az EB a kötelező, felső korlát nél-
küli betelepítési kvótát erőlteti. A Soros-terv
végrehajtásában a legnagyobb akadályt jelen-
leg Magyarország, hazánk kormányának ellen-
állása és a Nemzeti Konzultáció eredménye je-
lenti. Soros György azért támadja Magyarorszá-
got, hogy megtörje a Kormány ellenállását az
erőltetett bevándorlással szemben és elhallgat-
tassa a magyar embereket.

SfL

A 2010-től regnáló második és harmadik Orbán Kormány abban is eltér elődeitől,
hogy minden, nagy horderejű nemzeti kérdés előtt megkérdezi az emberek vé-
leményét, főleg akkor, ha az a nemzet sorsát befolyásolhatja – mondta Koncz
Ferenc szerencsi polgármester azon a sajtótájékoztatón, amit december 19-én
tartott a Rákóczi-várban.

sikeres nemzeti konzultáCió

A Szerencsi Polgármesteri Hivatal, illetve
a hozzátartozó cégek, intézmények
munkatársait tízezer forint értékű Erzsé-
bet-utalvánnyal lepte meg a városveze-
tés. 
Az utalványok átadására január 10-én
került sor, a Városgazda Nonprofit Kft.
dolgozói a reggeli munkakezdéskor ve-
hették át az étkezési jegyeket a kft. te-
lephelyén. A helyszínen Koncz Ferenc
polgármester mondta el, hogy az önkor-
mányzat minden éven ad támogatást a
dolgozóinak vagy az esztendő végén,
vagy a következő év elején, attól függő-
en –, mikor teszi ezt lehetővé a város-
vezetés anyagi helyzete. 
– A támogatást mindenki megkapja, te-
hát az állandó munkatársak és a köz-
munkát végzők is – egyfajta elismerés-
ként a lelkiismeretes munkáért – mond-
ta a polgármester. SfL

erzsébet-
utalVányt

kaptak
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– Kezdjük a beruházásokkal. Az elmúlt év-
ben 3,152 milliárd forint értékben sikere-
sen pályázott az önkormányzat, ezen kí-
vül több mint 2 milliárd forint értékben
várnak még elbírálásra a pályázatok. Mi-
lyen fejlesztések lesznek a jövőben?

– Így van, több sikeres pályázatnak köszönhe-
tően fejleszteni tudjuk a várost. Az egyik pro-
jektünkben 362 millió forint támogatásból Sze-
rencs turisztikai vonzerejének növelését tűztük
ki célul. A Rákóczi-várban például új szabadtéri
színpadot, valamint hang- és fénytechnikai
eszközöket építünk ki. 

A régi Cukorraktár épületének felújítása egy
előző támogatásból már megvalósult, a Turisz-
tikai Központ ad majd otthont a Csokoládé Pa-
noptikum kiállító termének és az interaktív
belső játszótérnek. 395 millió forint jut az ön-
kormányzati épületek energetikai korszerűsí-
tésére. Ez a Városi Tanuszoda, az Idősek Ott-
hona és a Szerencsi Szakképző Iskola és Tan-
műhely épületét érinti. Itt terveink szerint az
épületek fűtési és melegvíz előállítási energi-
áját csökkentjük napelemek és napkollektorok
telepítésével. Iparterület fejlesztésre 895,8 mil-
lió forint támogatást nyert a város, melyet tel-
jes egészében a volt cukorgyár területének fel-
újítására fordítunk. Az ipari terület kialakítá-
sával lehetőséget adunk a vállalkozások szá-
mára, hogy új beruházások jöjjenek létre, me-
lyek aztán új munkahelyeket teremtenek. Eh-
hez természetesen kiépítjük a megfelelő inf-
rastruktúrát, úthálózatot építünk, és megtör-
ténik a közművesítés. 
Elemi igényünk Szerencsen új játszóterek lét-
rehozása és a meglévők felújítása. Ezért a
„Zöld város” nevű projekt keretében bővítjük
a várkertet, új eukonform játszóteret és isko-
lakertet hozunk létre. A már szintén nyertes
turisztikai pályázatunk keretében, új játszótér
megépítése és pihenőpark kialakítása szere-
pel. A „Zöld Város” pályázat keretében 499,5

millió forint támogatás jut a piac
épületének megújítására és új par-
kolók kialakítására. Az önkor-
mányzat az elmúlt években folya-
matosan bővítette az ingatlanva-
gyonát új munkahelyek teremtése
érdekében. Az elmúlt két évben
egyedi kormányzati döntésekkel
500 millió forintban részesült az
önkormányzatunk, melyet elsősor-
ban ingatlanvagyonunk bővítésére
használtunk, használhattunk fel. A
kormányzati támogatás mellett sa-
ját erő terhére is sikerült ingatla-
nokat vásárolnunk. Így többek kö-
zött önkormányzati tulajdonba ke-
rültek a TOP pályázatokhoz szük-
séges iparterületek, Déli iparterü-
leten található ingatlanok, Idősek
nappali ellátására szolgáló ingat-
lan, a cukorgyári területek jelentős
része, a volt TIGÁZ székház és a
Tatay Sportpálya teljes területe. 

– Hogyan folytatódik munkahelyterem-
tés? Tervezik-e a közfoglalkoztatási prog-
ramok továbbfejlesztését?

– Szerencs város vezetése folyamatosan azon
dolgozik, hogy minél több munkahelyet te-
remtsen és őrizze meg településünkön. Na-
gyon örülünk neki, hogy az Európában is egye-
dülálló borlabor is itt alakult meg. Elsősorban
mérnökök dolgoznak egy Bor Eredetvédelmi
Adatbázis létrehozásán, a Magyar Bordiag-
nosztikai Matematikai Modell kifejlesztésén, a
Magyar Borok Eredetmintázati Térkép elkészí-
tésén, valamint egyedi azonosítójel kialakítá-
sán. Az önkormányzat vezetése szorosan
együttműködik olyan vállalkozásokkal, ame-
lyek munkahelyet kívánnak teremteni. Ennek
köszönhetően a közeljövőben gyümölcslé fel-
dolgozó üzem és egy cukrászüzem a cukor-
gyár területén valósul meg, valamint a prügyi
úthoz közel egy húsfeldolgozó üzem is létesül. 
Az utóbbi években megfigyelt kedvező válto-
zások ellenére, térségünkben továbbra is szük-
ség van az önkormányzat által működtetett
közfoglalkoztatásra. Az eredmények azt mutat-
ják, hogy az elmúlt évek programjai Szerencs
város számára sikeresek voltak, hozzájárultak
a foglalkoztatás növeléséhez és az értékterem-

tés révén gyarapították a közös javakat. Nö-
vényházi rendszereket, öntözőberendezést épí-
tettünk ki, új teherautókat, traktorokat, pótko-

csit, targoncát, szárzúzó gépet, hűtőkamrát,
konyhai gépeket, a hulladék tömörítésére hasz-
nálható konténereket, betonelem-gyártó gép-
sort vásároltunk. A START közmunka program-
ban az önkormányzat által elnyert támogatás
2011 – 2017 között 2 316 553 000 Ft volt. 2017.
évben az önkormányzat elnyerte a Belügymi-
nisztérium „Start Plusz 2017” díját, mely 7 mil-
lió Ft nagy értékű eszköz vásárlására felhasz-
nálható pénzösszeggel járt. A díjat egy új köz-
területek rendezésére használható (utcaseprés,
hótolás) járműre fordítottuk.

2017 igencsak változatos és mozgalmas éve volt a városnak, hiszen a különböző kulturális programok és események mellett,
az önkormányzatnak több fontos fejlesztést is sikerült elkezdeni és megvalósítani Szerencsen. A tavalyi évről és az idei
feladatokról kérdeztük Koncz Ferenc polgármestert.

toVább erősöDött
szerenCs regionális szerepe

„…több sikeres pályá-

zatnak köszönhetően

fejleszteni tudjuk 

a várost.”

„Az önkormányzat ve-

zetése szorosan

együttműködik olyan

vállalkozásokkal, ame-

lyek munkahelyet kí-

vánnak teremteni.”
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– Tavaly ősszel több utca is új aszfaltré-
teget kapott a városban. Folytatódnak-e
idén is az útfelújítási munkálatok?

– Mindig elmondom, hogy az úthálózatunkra
ráférne egy alapos felújítás. Nem nehéz kiszá-
molni, hogy ehhez milliárdok kellenek, amely
keretösszeg nem áll rendelkezésünkre. Ezzel
együtt is minden évben törekszünk arra – akár
saját erőből, akár pályázati forrásból – hogy a
legrosszabb állapotban lévő utakat kátyúzzuk,
illetve egyes utakat teljesen felújítsunk. Így ke-
rült sor korábban a szervizutak megépítésére
és az Arad utca felújítására, vagy éppen a Ba-
kó utca rendbetételére. Előző évben a Lajos
köz mellett a Kossuth és a Bányai utcák újul-
tak meg, és megkezdtük a Jókai utca előkészí-
tését is, amelyet a vízelvezetési munkák elké-
szítése után várhatóan idén márciusban feje-
zünk be. Emellett a Városgazda által előállított
térkövekből járdákat építettünk és parkolókat
újítottunk fel.

– A város kulturális élete nagyon változa-
tos, rengeteg programot és kiállítást szer-
veztek az elmúlt évben és a Csokoládé
Fesztivál is tíz éves lett.

– Úgy vélem, hogy a fizikai fejlődés biztosítása
mellett a szellemi, kulturális fejlődés lehetősé-
gét is biztosítanunk kell. Állandó és időszaki
kiállításainkkal, évente visszatérő programja-
inkkal a város jó hírnevének öregbítése mellett
célunk a helyi közösség kulturális élénkítése.
Igyekszünk mindig egy-egy új programelem-
mel színesíteni a kínálatot, gondoljunk a
Zempléni Múzeum kiállításaira, és a rengeteg
színházi előadásra, családi programokra. De itt
nálunk valósul meg évről évre a Cserkészek
Országos Találkozója, Szerencsen tartják az Or-
szágos Tárogatós Találkozót, és a Keresztény
Orvosok Találkozóját is.

A város kulturális életének bővítése, színesí-
tése volt elsődleges célja annak az együttmű-
ködési megállapodásnak, melyet tavasszal kö-
töttünk a Külhoni Magyar Nemzeti Színházzal.
Az együttműködés keretein belül színvonalas
színházi produkcióknak adhat otthont a Szín-
háztermünk, emellett első alkalommal rendez-
tük meg a nyári művészeti fesztivált, melyet
ez éven bővíteni, fejleszteni szeretnénk. Kie-

melném, hogy az együttműködés az önkor-
mányzat számára nem jár többletköltséggel,
anyagi kötelezettségvállalással. 
2017-ben már a jubileumi, X. Országos Csoko-
ládé Fesztivált szerveztük meg. A jeles alkalom-
ra való tekintettel különleges produkciók jelle-
mezték a programkínálatot. Vendégünk volt az
Experidance együttes, továbbá három járás
művészeti gálája is fémjelezte a programot. Jól
látszik, hogy a térség legnagyobb és legszín-
vonalasabb összművészeti fesztiváljává vált a
Csokifesztivál. A látogatók száma évről évre
növekszik, az idén már megközelítette az öt-
venezer főt, akik biztonságos, rendezett körül-
mények között szórakozhattak négy napon át. 

– Tavaly új testvérvárosa lett Szerencs-
nek. Mit várhatunk ettől a partnerkapcso-
lattól?

– Az oktatási és kulturális életet színesítik te-
lepülésünk nemzetközi kapcsolatai. Ebbe a
vérkeringésbe csatlakozott be tavaly a lengyel-
országi Pultusk városa. A Varsótól 60 km-re
lévő húszezres várost Lengyelország Velencé-
jének is nevezik. Nagyon megtisztelő lengyel
barátaink megkeresése, akik Krzystof Nuskie-
witz polgármester vezetésével rövid időn belül
kétszer is ellátogattak hozzánk, és az előké-
szítő munkák elvégzését követően október 23-
án sor került a testvérvárosi szerződések alá-
írására.
Bízom benne, hogy a lengyel kapcsolat leg-
alább olyan élménydús és hasznos lesz – első-
sorban – a szerencsi gyerekek számára, mint
amilyen a német, a luxemburgi vagy akár az
erdélyi testvérvárosunkkal. 

– Az egyházak képviselőivel is kölcsönö-
sen jó kapcsolatot ápol az önkormányzat.

– Igen, az elmúlt évben több egyházi fejlesz-
tés, beruházás kivitelezése során nyújtott se-
gítséget az önkormányzat. A római katolikus
Kisboldogasszony templom harangja koráb-
ban megsérült. Az önkormányzat részvételé-
vel, közös összefogással, sikerült összegyűjteni
a pénzt az óra cseréjére és az új harangra,
melynek megszentelése novemberben történt
méltó helyén a templom tornyában.
A reformáció 500. évfordulójára a református
egyházzal közösen, az Ekker Róbert által ké-
szített Kálvin János és Luther Márton emlék-
művet helyeztük el. A görögkatolikusokkal év-
ről évre megrendezzük a Rákóczi-várban a
családok napját, mely országos rendezvénnyé
nőtte ki magát. Az egyházi fenntartású isko-
lákkal is kitűnő a kapcsolatunk attól függetle-
nül, hogy nem az önkormányzat működteti
őket. Mindig elmondom, hogy Szerencs egy di-
ákváros. Odafigyelünk az óvodásainkra is, hi-
szen mindig örömmel vesszük, ha a különböző

rendezvényeken fellépnek. Ugyanilyen jó a
kapcsolat az általános és középiskolákkal,
minden nagyobb kulturális eseményen, nem-
zeti ünnepen meg tudjuk csodálni a gyerekek
műsorát. Nagyon örülünk, hogy a Gyere –
Gyermekek Egészsége program az iskolák és
az óvoda együttműködésével beindult. A
konyhát mi működtetjük, és odafigyelünk az
egészséges étkezésre. 

– Mennyire elégedett a közbiztonsággal?

– Kiváló az együttműködés a Szerencsi Rend-
őrkapitánysággal. A térfigyelő rendszer komoly
fejlesztésen ment át, melynek működtetése to-
vábbra is a rendőrség feladata. Szeretném itt
is kiemelni a Szerencsi Polgárőr Egyesület ál-
dozatos munkáját. A közterületeken, de még a
külterületeken is szinte állandóan jelen vannak,
nagyszerűen dolgoznak együtt a rendőrséggel,
mindenki nagy megelégedésére.

– Az önkormányzat idén is támogatja az
időseket, a tanulókat és a rászorulókat?

– Mivel most is tél van, hadd kezdjem a rászo-
rulókkal. A tavalyi rendkívüli tél után növeltük
a gépparkunkat, hogy még felkészültebbek le-
gyünk egy esetleges szélsőséges időjárásra is.
Tavaly önerőből vásárolt önkormányzatunk 2,5
millió forint értékben szociális célú tűzifát, me-
lyet a szociális jelzőrendszer jelzése alapján, a
tartós hideg idején ki is utaltunk a rászorul -
taknak. 

Természetesen ezt a támogatási formát –
szükség esetén – idén is biztosítani fogjuk.
Fontosnak tartom elmondani, mivel minden
szerencsi háztartást érint, hogy a kommunális
adót eltöröltük, mi nem is kívánjuk azt vissza-
állítani. Ugyanígy ragaszkodunk az idősek és
a tanulók mindenkori támogatásához is.

– Sikerült erősíteni a város járásközponti
szerepét? Mit hozhat a 2018-as év?

– Általában úgy érzem, hogy a város regionális
szerepe nagyon megnőtt, megerősödött. Itt
van a Tankerületi Központ, és a Szakképzési
Centrum is nálunk működik. A Járási hivatal
úgyszintén Szerencsen van. A 2018-as év újabb
pályázatokat hozhat. Rengeteget dolgoztunk,
de maradt még feladat a következő évekre is.

M. B.

„…a térség legna-

gyobb és legszínvona-

lasabb összművészeti

fesztiváljává vált a

Csokifesztivál.”

„…ragaszkodunk 

az idősek és a tanulók

mindenkori 

támogatásához…”
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A mentőautó átadásán részt vett Koncz Ferenc
polgármester, aki elmondta, nagyon modern au-
tóval gazdagodott a mentőállomás, ami nem
csak a betegek, de a dolgozók biztonságát is
megnöveli. – Az emberi élettől nincs fontosabb,
ebből csak egy van. Egy infarktus kapcsán ma-
gam is tudom, mit jelent a gyors beavatkozás,
az új mentőautó egészen magas színvonalú. Azt
kívántam az itt dolgozó mentősöknek, minél ke-
vesebbet vegyék igénybe, de ha már szükség
van rá, akkor tudják ellátni feladatukat maximá-
lis szinten. Ehhez nagy segítséget jelent a most
kapott esetkocsi – mondta Koncz Ferenc hang-
súlyozva, hogy a szerencsi mentősök mindig is
kiváló szakértelemmel, odafigyeléssel látták el
feladataikat, az új technikai háttér nagy segítség
a munkájukban. - Az önkormányzatnak nagyon
jó a kapcsolata a mentőszolgálattal, a városve-
zetés önerővel támogatta a tavalyi felújítási
munkákat, az itt dolgozók megérdemlik, hogy
megfelelő körülmények között láthassák el fel-
adataikat – fogalmazott a polgármester.
Dr. Csató Gábor az Országos Mentőszolgálat fő-

igazgatója a Szerencsi Városi Televíziónak
mondta el, hogy normál, de innovatív fejlődés
szemtanúi vagyunk a mentőszolgálaton belül.
Maga a gépkocsi automata sebességváltós, így
a pilóta figyelmét nem tereli el – esetlegesen –
a fokozatváltás, mindkét kezükkel kezelhetik a
kormányművet. A hordágytálca pneumatikus,
kiváló a rugózása, nem rázza a betegeket szál-
lítás közben, de a dolgozóknak is kényelmes,
nem kell emelgetni a szállítottakat, ugyanakkor

számos olyan újdonsággal bővült, ami a nagy-
világban vezető járművé teszi ezt a mentőautót.
Magyarország unikális az új kocsikat illetően –
adott tájékoztatást a főigazgató hozzátéve,
hogy még egy olyan mentőszolgálat nincs a vi-
lágban, mint a hazai, hiszen itt egyetlen szolgá-
lat látja el az egész országot a korszaknak meg-
felelő színvonalon. SfL

Az elmúlt hetek szokatla-
nul enyhe időjárása kel-
lemetlen tüneteket
okozhat. Melegfront
esetén keringési és re-

umás panaszok léphet-
nek fel gyakoribbak a lá-

zas megbetegedések, valamint
a szívroham kockázata is megnő a szív és ér-
rendszeri betegségben szenvedőknél. Különö-
sen az idősebb korosztály van kitéve nagyobb
veszélynek. Az évszakhoz képest enyhe idő
kedvez a levegőben terjedő vírusoknak és bak-
tériumoknak. A betegségek megelőzhetőek, ha
felkészítjük immunrendszerünket erre az idő-
szakra- mondta el Dr. Sütő Szilveszter szeren-

csi főorvos (fotónkon). – Tanácsos sok – első-
sorban hazai termelőtől származó – idénygyü-
mölcs és zöldség fogyasztása, mivel ezek vita-
min tartalma jóval magasabb, mint az import
termékeké. A megfelelő táplálkozás mellett
fontos az extra vitaminbevitel is, ami elsősor-
ban C- vitamin, valamint D3 vitamin szedésével
és vaspótlással érhető el. A vitaminok mellett
az ásványi anyag pótlás is hozzájárul az ellen-
állóképesség növeléséhez, a kalcium és magné-
zium segíti a csontok megerősödését és jó ha-
tással van az idegrendszerre is. Ha megfelelően
felkészülünk erre az időszakra, akkor elkerülhet-
jük a kellemetlen tüneteket, vagy akár egy sú-
lyosabb betegség kialakulását is megelőzhetjük
– mondja Dr. Sütő Szilveszter. V. E. A.

Január 1-től új törvényi változások léptek ér-
vénybe a Magyar Országos Horgász Szövet-
ségnél. Az idén, plasztikkártyás igazolványo-
kat vezet be a MOHOSZ, melyet 2019-re ter-
veznek véglegesíteni. Az éven még a papír-
alapú meghatalmazásokkal párhuzamosan
adják ki a plasztikkártyás engedélyeket. 
Az átállás az informatikában is nehézségeket
okoz, hiszen új, számítógépes rendszer beve-
zetése is szükségessé válik a szövetségnél. 
A Szerencsi Horgászegyesület felhívja a fi-
gyelmet, hogy aki az éven nem váltja ki, illet-
ve nem hosszabbítja meg a horgászengedé-
lyét, az jövőre akár fél évet is várhat a plasz-
tikkártyás felhatalmazásra. Ebben az időszak-
ban a horgász semmiféle horgászati tevé-
kenységet nem végezhet. A pecások örömé-
re azonban az engedélyek árában változás
nem történt. Szerencsen továbbra is a tavalyi
árak érvényesek a szövetségnél, mondta
Honfi László, a Szerencsi Horgászegyesület el-
nöke. M. S. G.
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A Szerencsi Mentőállomáson a tavalyi
év elején hajtottak végre felújításokat,
ennek eredménye, hogy három -, hu-
szonnégy órás mentőegységet lehe-
tett munkába állítani a város és kör-
nyékének ellátása érdekében. Január
3-án egy új „esetkocsival” bővült a jár-
műpark. A százkilencvenhárom – kor-
mányzati forrásból megvalósuló - gép-
járműbeszerzés egyik eleme a szeren-
csi, a közeljövőben az ország vala-
mennyi roham- és esetkocsiját lecseréli
az Országos Mentőszolgálat.

VaDonatúj esetkoCsit kapott szerenCs

az enyhe tél megViselheti
a szerVezetünket

Változások
a mohosz-nál
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Idén is átadták a Mezei Zsófia díjat a Rákóczi
Zsigmond Református Általános Iskolában, me-
lyet ebben a tanévben példamutató közösségi
munkájáért és kiváló tanulmányi eredményéért
Reményi Edit és Bém Lilla nyolcadik osztályos
tanulók vehettek át.

mezei zsófia
Díjat kaptak

A hagyományoknak megfele-
lően a téli szünetet megelőző
utolsó tanítási napon idén
december 21-én tartották meg
a Bocskai napot a szerencsi
gimnáziumban. Az eseményen
az osztálytermekben büfével
és vásárral várták az érdeklő-
dőket valamint a 11. évfolyam
kampány videói és táncai szó-
rakoztatták a diákokat. A
győztes osztály az iskola jelké-
pes kulcsát vehette át.

A Bolyai János Katolikus Általános Iskola egy alsó és egy felső ta-
gozatos csoportja lehetőséget kapott arra, hogy múzeumpeda-
gógiai foglalkozásokon vegyen részt. A gyermekek munkáiból ké-
szített kiállítást Fazekasné Majoros Judit, a Zempléni Múzeum
igazgatója (fotónkon) nyitotta meg december 15-én. Elhangzott,
hogy a tanulók a múzeum képes levelezőlap gyűjteményével és
az ex libris gyűjteménnyel ismerkedtek meg. A nap folyamán az
iskolában megemlékeztek az intézmény névadójáról is. Bolyai Já-
nos születésnapjának évfordulója alkalmából játékos, logikai fel-
adatokkal készültek a pedagógusok a diákoknak.

boCskai nap

Szerencsen járt december 18-án a Paks II. elnevezésű interaktív kamion.
A mozgó kiállításra kilátogattak a város általános és középiskolás tanulói,
akik többek között azt is megtudhatták, hogy miért van szükség új atom-
erőműre Pakson. A kiállítás 2009 óta járja az országot azzal a céllal, hogy
megismertesse a lakossággal az atomenergia fontosságát és annak kör-
nyezetkímélő felhasználását. A látogatók interaktív táblákon megismer-
hették a paksi atomerőmű négy blokkját, valamint betekintést nyerhettek
a Paks II. projekt eddigi eredményeibe, és tájékozódhattak annak társa-
dalmi, gazdasági és környezeti hatásairól. Az interaktív kiállítás várhatóan
jövőre is folytatja majd országjáró körútját. Eddig országszerte 290 ezer
látogatót fogadott, mely közel annyi, mint Komárom-Esztergom megye
lakossága. V. E. A.

interaktíV kiállítás
járt szerenCsen

Reményi Edit és Bém Lilla

múzeumi munkában
a bolyaisok
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A program öt csoportban kerül bevezetésre. Le-
endő iskolások számára óvodai orientációs cso-
portot indítunk, melyre szeretettel várjuk az
ovisok jelentkezését, akik az ismert LEGO épí-
tőjátékok segítségével sajátíthatják el azokat
az ismereteket, amelyekre a későbbiek során
alapozhatnak. 
Diákjaink már februártól belevetik magukat a
ROBOTIKA világába. Kis robotokat építenek,
szenzorokat használva, programsorokat készít-
ve, utasítássorozatokat küldve az eszközt meg-
mozdítják, s az nemcsak helyzetet, hanem he-
lyet is képes változtatni, sőt hangot is adhat.
A Lego Education tananyagai - legyen szó ma-
tematikáról, nyelvtanulásról, szövegértésről,
vagy akár programozásról - ugyanúgy a csalá-
dok által jól ismert építőjáték kockáira épülnek,
mint a boltokban megvásárolható készletek.
Az alkalmazott oktatási módszer használata
közben megmarad a jól ismert játékosság,
ugyanakkor ez egy olyan manuális lehetősége
a foglalkoztatásnak, ami sokkal hatékonyabbá
teszi a tanulás folyamatát, hiszen a gyermek
sokkal könnyebben megjegyzi azokat a dolgo-
kat, amelyeket megérinthet, maga rakhat össze.

Nem „megtanítani” kell a mai gyerekeket, ha-
nem „megszerettetni és aztán megtanítani”. Ar-
ra építünk, hogy kibontakoztassuk a gyerekek
kreativitását, és elérjük, hogy ők maguk fedez-
zék fel a világot, felfedezéseiket meg is tudják
fogalmazni, és azok alapján következtetéseket
tudjanak levonni. Az így szerzett tudás mélyen
bevésődik, és transzferhatása révén más típusú
feladatoknál is előhívható. E program magában

rejti a képesség- és készségfejlesztés szerteága-
zó lehetőségeit. Segítségével már kisiskolás kor-
tól képezzük a jövő szakembereit.
Nagyon fontos, hogy a LEGO-robotokkal nem-
csak a tehetséges diákoknak adunk lehetőséget
arra, hogy szárnyaljanak, hanem ugyanolyan
mértékben segítséget nyújtunk a tanulási ne-
hézséggel küzdő gyerekeknek is.

Gaszperné Tilman Edina igazgató

A Bolyai János Katolikus Általános Is-
kola az Egri Főegyházmegye 8,5 millió
forintos támogatásával a 2017/2018-as
tanév második félévében bevezeti a
LEGO ROBOTIKA oktatását délutáni
foglalkozások keretében.

inDul a robotika a bolyaiban

A Kárpát-medencei Jézus élete című pályázatra
925 alkotás érkezett 57 iskolából, 79 kolléga fel-
készítő munkájaként. A Szerencsi Rákóczi Zsig-
mond Református Két Tanítási Nyelvű Általános
Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola pályázó di-
ákjai az alábbi eredményeket érték el:

3-4 évfolyam: I. hely Porkoláb Izsák, II. hely
Türk Luca, III. hely Csepely Maja. Különdíj: So-
rosánczki Martin, Szántó Márkó.
5-6 évfolyam: II. hely Demkó Regő. 
7-8 évfolyam: különdíj: Tóth Blanka.

Kiállításra zsűrizték kiváló munkáját: Bárány
Boglárka, Árvai Lilla, Dusek Laura, Kedves Eszter
Virág, Varga Levente, Erdélyi Zoé, és Köllő Csen-
ge tanulóinknak. Eredményes felkészítő munká-
jáért díjban részesült: Derda Péterné szaktanár.
Az okleveleket és díjakat februárban vehetik át
Budapesten. Minden tanítványomnak szívből
gratulálok, nagyon büszke vagyok rájuk!

Derda Péterné igazgatóhelyettes, szaktanár

kiVáló rákóCzis alkotók



a szerencsi hírek
következő száma
2018. február 2-án

jelenik meg.
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Tallárné Illés Erika – egy kis faluban – Geszte-
réden született Szabolcs-Szatmár-Bereg megyé-
ben. Ez a település Nagykálló mellett található.
– Amikor születtem, olyan nagy volt a hó, hogy
semmilyen közlekedési eszközzel nem lehetett
eljutni a kórházba, ezért otthon bábaasszony
mellett, édesapám segítségével jöttem a világ-
ra. Geszteréden jártam általános iskolába, ott
nőttem fel – kezdi Tallárné Erika.
Szülei mindketten pedagógusok voltak. – Édes-
apám iskolaigazgatóként dolgozott és sok
programot szervezett. Ő találta ki, hogy év vé-
gén az osztályok sportbemutatót tartsanak, va-
lamint kézilabdacsapatot és énekkart szervezett
a gyerekeknek, a felnőtteknek pedig színházat.
Az iskolában szerettem tanulni, szorgalmas di-
ákként tartottak számon a tanárok. Mondhat-
juk, hogy reál beállítottságú tanuló voltam, mert
emlékszem, hogy szívesen jártam a fizika ver-
senyekre is. Igyekeztem mindenből a maximu-
mot kihozni azért, mert úgy éreztem, többet
vártak el tőlem a szüleim – emlékszik vissza
gyermekkorára. 
Az általános iskola után a nyíregyházi Krúdy
Gyula Gimnáziumba felvételizett matematika ta-
gozatra. – Kollégiumba kerültem és az akkori le-
ánykollégiumok nagyon szigorúak voltak. Eleinte
nehezen sikerült megszokni azt az új helyzetet,
hogy a kis faluból egy nagyvárosba kerültem. Ez
a kollégiumi légkör nagyon távol állt a családtól.
Egy hónapban egyszer mehettünk haza. Egy
szobában 24-en laktunk, a folyosón helyezték el
a szekrényeket, és sokszor csak hideg vízben
tudtunk zuhanyozni. Tehát furcsa volt és szokat-
lan. Aztán már második évben diákvezető let-
tem a kollégiumban, a gimnáziumban pedig di-
áktanács pénztáros. Látták rajtam, hogy megta-
lálom a hangot a többiekkel – meséli.
– Mindkét szülőm pedagógus és a családban is
sokan dolgoztak ebben a szakmában, de én
nem akartam tanár lenni. Eleinte orvosnak ké-
szültem, mert szerettem a fizikát, biológiát.
Nem gazdálkodtunk, földjeink nem voltak, úgy-
hogy mindenkit megdöbbentett, amikor végül
agrárra jelentkeztem. A Debreceni Agrártudo-
mányi Egyetem Általános Agrármérnöki Karán
Üzemszervezői szakirányon szereztem diplo-
mát. Mai napig azt mondom, hogy azért kellett

odamennem, hogy megismerkedjek a férjem-
mel. Úgy gondolom, hogy ez olyan sorsszerű
volt. Az egyetemen példaértékű évfolyamra jár-
tunk és azóta is tartjuk a kapcsolatot a csoport-
társakkal. A szilvesztert most is az egyetemi ba-
rátnőimmel és a férjem barátaival töltöttük. A
mai napig szervezünk biciklitúrákat és közös
programokat csinálunk– folytatja Tallárné Erika.
A diploma megszerzése után Szerencsre kerül-
tek a férjével. Itt dolgoztak a volt Lenin TSZ iro-
dában, a Bányai János utcán. – Egy ideig, mint
szállító ügyintéző dolgoztam, utána pedig meg-
született Miklós, majd Máté fiam és mire vissza-
mentem volna dolgozni már nem volt TSZ, fel-
számolták. Abban az időben alapítottunk a fér-
jemmel egy mezőgazdasággal foglalkozó csa-
ládi vállalkozást. Közben megpályáztam egy
közvetítői állást a Munkaügyi Központban,
majd átkerültem az OTP Bankba. Ott az ügyin-
tézői pozíciótól kezdve végigjártam a ranglét-
rát, majd miután az akkori helyettes nyugdíjba
vonult, én kerültem a helyére. Csináltam, dol-
goztam és jól ment. Ez 1994-től 2002-ig tartott.
Aztán átmentem a Kereskedelmi és Hitelbank-
hoz és én lettem a szerencsi fiók vezetője. Min-
den bankfiókot egy külön kis vállalkozásnak le-
het tekinteni. Olyan jól eleget tett a feladatainak
ez a bankfiók, hogy 2012-ben kitüntetést is kap-
tam: a 202 fiókvezetőből én lettem az ajánlott,
aki a legjobban teljesített – mondja.
Tallárné Erika munkájában azt szereti legjobban,
hogy segíthet eligazodni az embereknek a bank
világában. – Szeretném, hogy az emberek jó ér-
zéssel jöjjenek be a bankba. Célom a bankot
igazi szolgáltatóvá tenni és az, hogy ne mint ha-
tóság legyünk jelen. Ne ezt érezzék az emberek,

hanem merjenek bejönni és megtanítjuk őket
bankolni, mindenkit a saját igénye szerint. Pont
a változatosságot szeretem benne, mert min-
den nap új ügyfelekkel, új kihívásokkal szembe-
sülünk – mondja.
Kollégáival szeret együtt dolgozni, azt mondja
olyanok, mint egy kis család. – A csapatszellem
abszolút jellemző ránk. Szeretem a kollégákat,
büszke vagyok rájuk és hagyom őket érvénye-
sülni. De vezetőként muszáj összefogni őket.
Nekem minden területre oda kell figyelni és az
ügyfeleknek egyfajta pluszt adni, valamint a
kollégák motivációját is fenntartani, hogy igazi
csapattá váljunk. Az a jó, ha az ügyfél nem azt
érzi, hogy le vagyunk terhelve. Ezt a munkát
azoknak ajánlom, aki nyitott, szereti az embe -
reket, tud csapatban dolgozni, aki szereti a ki-
hívásokat, és aki még négy órakor is tud mo-
solyogni az ügyfélre, aki együttműködő, meg-
értő és empatikus – tette hozzá.
Azt mondja, semmit nem csinálna másképpen.
–Ezt valahogy tudtam, hogy Nyíregyházára kel-
lett mennem, utána pedig Debrecenbe. Lehet,
az is sorsszerű volt: amikor visszamentem volna
dolgozni a TSZ-be már nem tudtam elhelyez-
kedni, mást kellett találnom. A könyvelésben in-
dultam el, de mindig is azt gondoltam: nekem
egy csapathoz kell tartoznom – mondja.
Erika szabadidejében kedveli a túrázást, síelést,
utazást, olvasást. Legtöbb idejét azonban a csa-
ládjával szereti eltölteni. – Örülök, hogy van két
gyermekem, és már egy unokám is, akikre tény-
leg büszke vagyok és a jövőben szeretném to-
vábbra is a legjobb tudásom szerint vezetni a
szerencsi bankfiókot.

M. B.
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Tallárné Illés Erikát, az ország egyik ve-
zető bankjának szerencsi fiókvezetőjét
sokan ismerik a városban. A Debreceni
Agrártudományi Egyetemen végezte
tanulmányait, később a banki szféra fe-
lé sodorta az élet. A következőkben
vele beszélgettünk.

„minDig is azt gonDoltam: nekem
egy Csapathoz kell tartoznom”
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2018-ban rekordszámú hosszú hétvégével szá-
molhatunk, ami rendkívül kedvező mind a diá-
koknak, mind a munkavállalóknak.
Ekkor ugyanis lehetősége nyílik a családoknak
arra, hogy több időt töltsenek el szeretteik kö-
rében, vagy éppen egy hosszabb-rövidebb uta-
zást beiktassanak. 
Természetesen ez a turizmus számára is előnyö-
ket jelent, ugyanis a hosszabb szabadság alkal-

mával egyre többen utaznak el wellness szállo-
dákba, hotelekbe azért, hogy a család minden
tagja- kicsik és nagyok egyaránt- kikapcsolód-
hasson. 
A dolgozók nagy része elmondta, hogy pihe-
néssel, míg a tanulók a szabadban tervezett
programokkal és sok sporttal tölti legszíveseb-
ben a hosszabb kikapcsolódást jelentő napokat. 

F. D.

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 január 24-én és február 7-én. A fogadóórák általá-
nos 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 15-21.: Tesco Gyógyszertár, január 22-28.: Centrum Gyógyszer-
tár, január 29. – február 4.: Oroszlán Patika.

szerencsi hírek ügyeleti telefonszáma:
(20) 340–6089

közérDekŰ informáCiók

2018. január 1. hétfő: az új év első napja.
2018. március 15. csütörtök: Nemzeti Ünnep.
2018. március 30. péntek: Nagypéntek.
2018. április 2. hétfő: Húsvéthétfő.
2018. május 1. kedd: Munka Ünnepe.
2018. május 21. hétfő: Pünkösdhétfő.
2018. augusztus 20. hétfő: Államalapítás
Ünnepe.
2018. október 23. kedd: 1956-os Forrada-
lom Ünnepe.
2018. november 1. csütörtök: Minden-
szentek napja.

2018. december 24. hétfő: Szenteste.
2018. december 25-26. kedd és szerda:
Karácsony.

Mikor kell szombaton dolgozni?
2018. március 10.
2018. április 21.
2018. október 13.
2018. november 10.
2018. december 1.
2018. december 15.

melyek a 2018-as ünnepnapok?

állásajánlatok hosszú hétVégék iDén

A B.-A.-Z. Megyei Kormányhivatal Szerencsi
Járási Hivatal Foglalkoztatási Osztályán
nyilvántartott állásajánlatok alapján, Sze-
rencsen könyvelőt, pénzügyi ügyintézőt,
könyvelő-bérügyintézőt, Tállyán felszolgá-
lót, pultost és szakácsot, valamint munka-
gép szerelőt alkalmaznának. Bodrogke-
resztúrban kertészeti gazdabolti eladót,
Taktaharkányban nehézgépkezelőt (ároká-
só), kőművest, Megyaszón kőművest, asz-
talost, ácsot, lakatost, és segédmunkást,
változó foglalkoztatási hely alapján, festőt,
mázolót, tapétázót keresnek. Telefon:
47/361-909.
Tervezett képzések: óvodai dajka, sza-
kács és szociális dolgozó végzettség meg-
szerzésére nyílik lehetőség.



A szúrós szárú, édes
gyümölcsű málna Euró-
pában és Ázsiában ősho-

nos, ma már mindenhol
megtalálható a mérsékelt

égöv alatt. Elsősorban gyü-
mölcse miatt termesztik. Levelét,

melyet a nyár elején gyűjtünk, az ókor óta hasz-
nálják összehúzó hatása miatt. A görög szár-
mazású Dioszkoridész, Néró császár híres orvo-
sa már említi. Évszázadok óta használják a mál-
na levelének forrázatát a szülés megkönnyíté-
sére. Ma is leginkább a szülés előtt álló nőknek
ajánljuk. A málnalevél erősíti a méh sima izom-
zatát segítve ezzel a méh összehúzódásait és a
magzat világra hozatalát. Jól alkalmazható a sé-

rült bőrön, mint vérzéscsillapító, mivel össze-
húzza a bőr felső rétegét. Szájöblögetésre hasz-
nálva csillapítja a torokfájdalmat, és nyugtatja
a száj nyálkahártyáját is. Torokgyulladás keze-
lésére 1 kávéskanál málnalevelet rövid ideig for-
raljunk 2,5 dl vízben, majd hagyjuk állni 10 per-
cig. A főzettel naponta többször öblögessünk.
Mindezek mellett a málnalevél tea köszvény és

húgyúti bántalmak esetén is ajánlott, vértisztító
hatása miatt is fogyasztható, de enyhíti a has-
menést, a bélgörcsöket, a nátha tüneteit is. Te-
áját nemcsak gyógyhatásai, de kellemes íze mi-
att is kedvelik, élénkítő, frissítő hatású, akár
minden nap ihatunk egy csészével.

Vitelki László, Gyógynövénybolt

SZABADIDŐ – ÉLETMÓD SZERENCSI hírekhírek 13

Legutóbbi játékunk megfejtése: A kínai feljegyzések szerint szagtalanításra és lehelet
frissítésre használták a szegfűszeget. A beküldők közül Bűdiné Alföldi Laura, 3900 Sze-
rencs, Kinizsi Pál u. 32. szám alatti olvasónk a Szerencsi Gyógynövénybolt (Rákóczi út 104.)
ajándékcsomagját nyerte. A nyereményről szóló utalvány átvehető a szerkesztőségünkben. Új
kérdésünk: Mikor gyűjtik a málna levelét? Megfejtéseiket január 26-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 málnaleVél

Túl az év végi lakomákon és az év eleji fogadalma-
kon, nem árt tudni mielőtt vad fogyókúrába kezdenénk, hogy jobb, ha okos
választással, a fokozatosságot betartva inkább életmódváltást tűzünk ki
célul. A koplalás vagy divatdiéták a megtartható eredmények helyett inkább
hiánybetegségekhez vezetnek. A Magyar Dietetikusok Országos Szövetsé-
gének új táplálkozási ajánlása, az OKOSTÁNYÉR® is a helyes arányok és
adagok mellett arra hívja fel a figyelmet, hogy nézzük meg az élelmiszerek
címkéjét és válasszuk a kevesebb zsír-, cukor- és sótartalmú termékeket.
Ezekkel az apró, hétköznapi „okos” választásokkal sokat tehetünk azért,
hogy táplálkozásunk egészségesebb legyen, amelyből az édességet sem
kell teljesen száműznünk, hisz az édes íz kiiktatása nehezen tartható le-
mondással járna. A cukorbevitelt azonban lehet csökkenteni. Ma már szám-
talan light, alacsony- vagy csökkentett energiatartalmú, cukor- és kalória-
mentes élelmiszerrel, itallal találkozhatunk a boltok polcain. De vajon mit
jelentenek pontosan ezek a fogalmak? Egyre többen szeretnénk tisztában
lenni a termékek összetevőivel és kalóriatartalmával, hogy a legmegfele-
lőbbet tudjuk választani. Az élelmiszergyártó cégek minden információt
igyekeznek megadni a termékeik címkéjén, hogy könnyebben lehessen tu-
datosan dönteni. Sokszor azonban nehezen értelmezzük, mit is jelent pon-
tosan egy-egy adat, ehhez nyújt segítséget rövid összefoglalónk.

Energia vagy kalória?
A két fogalom a köznyelvben tulajdonképpen ugyanazt jelenti, valójában
az energiának a kalória (kilokalória) a mértékegysége. Azt mutatja meg,
hogy az adott élelmiszer elfogyasztásával mennyi energiához jut a szer-
vezet, azaz mennyi kalóriát eszünk vagy iszunk meg. A mindennapokban
inkább bevitt kalóriáról, elégetett kalóriáról beszélünk.
Cukormentes vagy energiamentes: Ez a két fogalom nem ugyanaz,
hiszen az egyik a kalóriatartalomra, a másik egy összetevőre, illetve an-
nak hiányára vonatkozik. Azok az élelmiszerek is lehetnek kalóriadúsak,
amelyekben egyáltalán nincs cukor, de például magas a zsír- vagy fehér-
jetartalmuk. Persze a cukornak is van kalóriatartalma. Az viszont biztos,
hogy amire az van ráírva, hogy kalóriamentes vagy zéró kalóriás, az nem
tartalmaz hozzáadott cukrot sem.
Csökkentett kalóriatartalmú, alacsony kalóriatartalmú, kalória-
mentes: A három megnevezés három különböző csoportot jelöl a kaló-
riatartalom nagysága szempontjából.

Csökkentett kalóriájú termékről akkor beszélhetünk, ha az eredeti recep-
tet újragondolják, és annak kalóriatartalmát legalább 30%-kal lejjebb vi-
szik, általában a felhasznált cukormennyiség csökkentésével. Magyarul
kevesebb cukorral készítik, mint korábban, így a termék kevesebb kalóriát
is tartalmaz. Sokszor a csökkentés mértékét fel is tüntetik a csomagolá-
son pl. 30%-kal csökkenetett cukortartalommal vagy energiatartalom-
mal.
Alacsony kalóriájú, vagy energiaszegény termékről folyadékok, azaz italok
esetében akkor beszélünk, ha annak 100 ml-re vetített kalóriatartalma
20 kcal alatt marad; szilárd tápláléknál pedig 40 kcal/100 g a határérték.
Kalória-, vagy energiamentes, zéró kalóriás az a termék, aminek 100 ml-
re vagy grammra vetített kalóriatartalma 4 kcal alatt marad. Ami ener-
giamentes, kalóriamentes vagy zéró kalóriás, az egyben biztosan cukor-
mentes is. Az édes ízt ezeknél a termékeknél különböző édesítőszerekkel,
esetleg sztívia-kivonattal érik el.
A „hozzáadott cukrot nem tartalmaz” jelzés nem jelenti azt, hogy a ter-
mékben biztosan semmiféle cukor nincs. Amennyiben az élelmiszer hoz-
záadott cukrot ugyan nem, de természetes módon tartalmaz cukrot, azt
szintén fel kell tüntetni a címkéken a „természetes módon előforduló
cukrokat tartalmaz” felirattal.

mi, mit jelent 
a light termékek piaCán?



reCeptklub: rigó janCsi
Rovatunkban a Rigó Jancsi nevű sütemény elkészítési módját
ismertetjük meg olvasóinkkal!
Hozzávalók: A tésztához: 8 db tojás, 6 ek finomliszt, 2 ek kakaópor,
4 ek cukor, 1 cs. sütőpor, 2 ek étolaj. A krémhez: 8 dl habtejszín, 20
dkg étcsokoládé, 2 dkg zselatin. A tetejére: 10 dkg ét tortabevonó,
2 ek étolaj.
Elkészítése: az összetevőkből két vékony piskótalapot sütünk
(24×30cm-tepsi), majd hagyni kell kihűlni. A csokoládét vízgőz felett
felolvasztjuk. A zselatint kevés vízben feloldjuk és langyosra mele-
gítjük. A tejszínt kemény habbá verjük, és lassan belekeverjük az ol-
vasztott, de nem forró csokit és a feloldott zselatint. A krémet rá-
kenjük az egyik piskótalapra, ezután ráhelyezzük a másik lapot. A
tortabevonót felolvasztjuk, elkeverjük az olajjal, végül bevonjuk vele
a felső piskótalapot. Az egészet hűtőbe tesszük, és csak másnap sze-
leteljük fel. Jó étvágyat hozzá!
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Szerencsen, a Kárpát úton családi
ház csendes környezetben, 2 szo-
bával, gáz-és vegyes kazánnal, ren-
dezett udvarral eladó. Lakáscsere is
érdekel. Érd.: 47/361-822. (19)
Szerencs központjában 46 m2-es
társasházi lakás eladó. Érd.: 47/363-
097. (19-1)
Ondon a 4524, 4525, 4526 Hr. szá-
mú földek eladók 2 ha területtel. Ér-
deklődni a 47/340-096 telefonszá-
mon. (19-2)
Bekecsen eladó 60 m2 2 szobás
családi ház, 887 m2-es telek, garázs,
melléképületek, kerekes kút, boros-
pince hordókkal felszereléssel. Érd.:
Fáy Béláné 70/634-0938. (19)
Szerencsen lakó-pihenő övezet-
ben panorámás családi ház parko-
sított kerttel és garázzsal eladó.
Érd.: 20/348-9548. (19-05)
Szerencs csendes környékén, a
belvároshoz közel eladó egy folya-
matosan rendben tartott, felújított
4 szoba + nappalis családi ház. Érd.:
20/295-8832. (19-03)
Szerencs zöldövezeti részén a, Köl-

csey utcában kertes 100 m2-es csa-
ládi ház szép kilátással tulajdonos-
tól eladó. Érd.: 30/294-8816. (19-2)
Mádi összkomfortos családi ház és
kéménybe köthető üzembiztos gáz-
kazán olcsón eladó. Érd.: 47/348-
558. (19-20)

VEGYESVEGYES

600-as kisipari szalagfűrész és egy
kisipari asztali körfűrész eladó. Érd.:
70/245-3687.
Köszönet: Köszönetet mondunk
mindazoknak akik Demkó Tibor te-
metésén megjelentek.

LakosságiLakossági

apróhirdetés
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A Szerencs VSE felnőtt férfi labdarúgói számára
a tavalyi év nem volt egyszerű, hiszen a megyei
I. osztályban jelenleg sok erős csapat küzd egy-
mással. A 16. forduló után a szerencsiek 19
ponttal jelenleg a tabella 11. helyén állnak. Első
helyen 44 ponttal Sajóbábony, míg utolsó 16.
helyen 5 ponttal Varbó csapata áll. A góllövők
listáját a szerencsi játékosok közül Gombos
Ádám vezeti 9 találattal. Nyiri Tibor szerint a
Tóth István vezette felnőtt focisták nincsenek
könnyű helyzetben, hiszen olyan csapatok ellen
is ki kell állniuk, akik mögött sokkal nagyobb
anyagi támogatás áll. – Évről évre, ugyanazokat
az eredményeket elérjük, mint az előző eszten-
dőben. Egy kicsivel talán most többet kellett
tenni ezért 2017-ben. A labdarúgásban azt ta-
pasztaltuk az elmúlt években, hogy erősebb és
jobb csapatok jönnek a kieső együttesek he -
lyére, akik jóval nagyobb anyagi büdzséből gaz-
dálkodnak, mint mi – mondta Nyiri Tibor. 
Az U19-es utánpótlásnak jól alakult a tavalyi év.
A kemény edzéseknek, a megfelelő felkészülés-
nek és a szezon előtti háromnapos edzőtábor-
nak köszönhetően Nagy László edző csapata a
ranglista harmadik helyén is állhatna most,
azonban önhibájukon kívül két játékos engedé-
lye rosszul lett kiváltva, így a csapattól levontak
4 pontot, de még így is 32 ponttal a tabella elő-
kelő 5. helyéről várják a folytatást. A hazai gól-
lövők listáját Diószegi Kristóf vezeti 11 találattal. 
Kétségkívül a tavalyi év legnagyobb meglepe-
tése az U16-os csapat volt. Jelenleg 27 ponttal
vezetik a tabellát, méghozzá veretlenül. A pár
éve még sokat szenvedő gárdából Ternyik Máté
edzőnek sikerült egy jól összeszokott, ütőképes
csapatatot faragni. Itt a góllövők listáját Jäger
Máté vezeti 19 találattal. 
Az U14-es csapat a hetedik forduló után a 3.
dobogós helyen áll 9 ponttal. A góllövők listáját
Horváth Brendon vezeti 12 lövéssel. Nyiri Tibor
szerint a Szerencs VSE elsődleges célja az, hogy
a sportolókat helyben tartsa, a feltételeket eh-
hez megteremtse, az utánpótlást pedig bizto-
sítsa. Ez a törekvés példaértékűnek tekinthető,
hiszen már az óvodások és kisiskolások is lehe-
tőséget kapnak a versenyzésre. A Bozsik prog-
ram a legjobb példa erre, amiből tavaly hat for-

dulót Szerencsen rendeztek meg. A színfalak
mögött azonban kemény csata zajlik azért,
hogy melyik környező településen tartsák meg
a versenyeket. Nyiri Tibor szerint alaposan meg
kellett küzdeni azért, hogy tavaly tavasszal és
ősszel, hat alkalommal Szerencsen rendezték
meg a tornát. 
Az utánpótlás nagyon fontos és Szerencsen je-
lenleg már óvodás kortól van labdarúgó foglal-
kozás. Ahogy a gyerekek nőnek fel, úgy léphet-
nek az egyre magasabb és magasabb korosztá-
lyú csapatba, egészen a felnőtt labdarúgásig. 
– Én úgy gondolom, hogyha ezt sikerül ebben
a formában tovább vinni, akkor néhány év múl-
va nem lesz olyan problémánk, hogy honnan
igazoljunk fiatal játékosokat. Megjegyzem,
hogy a környező településeknél jelenleg ez igen
komoly problémát jelent. Nagy könnyebbség,
hogy az idén közel 10 millió forintot nyertünk
TAO-s pályázaton keresztül. Ezt az összeget csak
utánpótlás nevelésre lehet fordítani, a felnőtt
csapatra sajnos nem. Azonban valamilyen szin-
ten a felnőtt csapat is profitál ebből, hiszen ha
megújul a gyepszőnyeg, vagy új hálót veszünk,
azt a felnőtt játékosok is ugyanúgy használni
tudják majd – mondta Nyiri Tibor. Fejlesztések
terén a Tatay Zoltán Ifjúsági Sporttelepen közel
kétszáz új ülőhelyet alakítottak ki a lelátón. Idén
tavasszal a tervek szerint további betonelemek
és székek kerülnek majd kialakításra. Az őszi-
téli edzések során komoly gondot okoz az,
hogy hamar besötétedik, így a csapatok nem
tudnak a szabadban edzeni, hiszen a sportpá-
lyán jelenleg nincs világítás. – Meg fogjuk vizs-
gálni, hogy a kispálya kivilágítását hogyan tud-
juk megoldani. Amint a technikai feltételek
adottak lesznek, akkor megvalósítjuk – hang-
súlyozta ki Nyiri Tibor.
A női labdarúgók is folyamatosan mérkőztek a
tavalyi évben. A csapatnak sokat kell még fej-
lődnie, lelkesedésben és elhivatottságban azon-
ban nincs hiány. Jelenleg 8 ponttal a megyei baj-
nokság 7. helyén állnak. A hálóba a legtöbbször
Ács Tünde talált be, összesen hatszor. 
A felnőtt kosárlabdacsapat szinte a hamvaiból
támadt fel. A csapat magját a korábbi NBII-es
játékosok alkotják, akikhez néhány gimnazista
is csatlakozott. Az Endrész Tamás által vezetett
gárda jelenleg vezeti a megyei bajnokságot. 
A Nagy Lajos szakosztályvezető és Jakab László
által irányított fiatalabb kosarasok számára a
tavalyi év remekül alakult. A csapatok, mint pél-

dául a Szerencsi Darazsak, számos éremmel tér-
tek haza a bajnokságokról. 
A TAO-s pályázaton közel 15 millió forintot nyert
az egyesület. – A kosárlabdában több mint 50
éve rendkívül erős az utánpótlás nevelés. Az is-
kolákban: a Bocskaiban és a Rákócziban kiváló
nevelés folyik. A legkisebbektől egészen a 18
éves korosztályig ott vagyunk az országos baj-
nokságokon és versenyeken, jó látni azt, hogy
ezeken a versenyeken is ott szerepel az a csa-
patnév is, hogy Szerencs VSE – tette hozzá Nyiri
Tibor.
Jelenleg a női kézilabda játékosok a megyei if-
júsági bajnokságban versenyeznek, ők a tabella
negyedik helyén állnak. A TAO-s pályázati forrás
itt megközelíti a 4 millió forintot. A férfi kézi-
labda csapat továbbra is szünetel. 

N. I.

A Szerencs VSE tavaly kilenc szakosztállyal képviseltette magát a különböző baj-
nokságokon és versenyeken. Beszámolónk első részében a labdarúgás, a kosár-
labda és a kézilabda szakosztályok tavalyi eredményeiről kérdeztük Nyiri Tibort,
a Szerencs VSE elnökét (fotónkon).

tartalmas éVet zártak 
a szerenCsi sportolók
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Vasutas
labDarúgó

torna
A szerencsi Forgalomcsomóponti Főnök-
ség, illetve a Vasutasok és Mozdonyve-
zetők Szakszervezete idén huszonegye-
dik alkalommal szervezett kispályás lab-
darúgó tornát január 13-án a Kulcsár
Anita Sportcsarnokban. A tornát idén az
egyik közelmúltban elhuny kollégájuk,
Bánsági József emlékének ajánlották a
vasutasok. A győztes a szerencsi Forga-
lomirányítók csapata lett, akik a döntő-
ben a szlovák Tiszacsernyő ellen nyertek.
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Az eseményen Koncz Ferenc polgármester
hangsúlyozta, hogy a városban mindig kiemelt
fontossággal kezelték a sportot, nem véletlen
hogy kilenc szakosztály működik a Szerencs Vá-
rosi Sportegyesület keretein belül. – Úgy érzem,
az tapasztalható, hogy nem csak a városveze-
tésnek szívügye a sport, komolyan veszi a tele-
pülés lakossága, és ami figyelemre méltó, a leg-
fiatalabb korosztály is, akiket nagyban támogat-
nak a szülők. Nincs fontosabb dolog az egész-
ségnél, amit a rendszeres mozgás elősegíthet
mind az iskolákban, mind a sportegyesület
szakosztályain belül. Köszönet illeti a szülőket,
szakosztályvezetőket, az edzőket, akik szabadi-
dejüket, sokszor saját pénzüket áldozzák erre a
munkára. Gratulálok nekik és gratulálok a ma
kitüntetetteknek – mondta a sportbál megnyi-
tóján Koncz Ferenc.
Nyiri Tibor az SZVSE elnöke köszöntőjében je -

gyezte meg, hogy az est – túl a szórakozáson -
nem csak a kitüntetések átadására alkalmas, le-
hetőség arra is, hogy a szakosztályok sportolói

családias légkörben találkozzanak egymással.
– Manapság nem túl gyakran van lehetőség ar-
ra, hogy közösen tudjunk örülni a másik sikeré-
nek, ez egy ilyen alkalom, köszönet mindazok
felé, akik támogatták a program megvalósulá-
sát - fogalmazott Nyiri Tibor, majd hangsúlyoz-
ta, hogy a magyar sport a magyar kultúra része.
– Nem csak a nagyvárosokban fontos a sport-
élet, de az olyan településeken is, mint Szerencs,
ahol a felnövekvő nemzedéknek lehetősége van
arra, hogy az egészségéért tegyen valamit. 
A sportolók sikere egyben a város sikere – fo-
galmazott köszöntőjében az egyesület elnöke.
Szerencs Város Sportegyesülete a szakosztály-
vezetők javaslata alapján az „Az Év Sportolója”
kitüntetést adományozott úszás sportágban
Pálinkás Petrának és Tamás Ádámnak. Kosár-
labda sportágban Meczó Kristóf, asztalitenisz
sportágban Köllő Ábel, kézilabdában Tálas Fan-
ni részesült kitüntetésben. Súlyemelés sportág-
ban Csorba Lili Hanna és Bárány Gergő, labda-
rúgás sportágban Bartus Ivett, valamint Jakab
Balázs Erik kapott díjat. Ternyik Máté különdíj-
ban részesült, aki a Magyar Labdarúgó Szövet-
ség hivatalos adatai szerint pályafutásának
250. gólját szerezte az őszi szezonban. Birkó-
zás sportágban elismerésben részesült Czipa
Dorina és Nagy Kristóf, karate sportágban Ko-
vács Száva, valamint Szenderák Dominik. 
Az SZVSE, valamint a karate szakosztály elis-
merésben részesítette Tiszavári Tamást és Vi-
sóczki Lucát, valamint ezúton mondtak köszö-
netet Varga Csabának a több mint 20 éves ed-
zői munkájáért.
A táncos est hangulatát a legfiatalabb kosár-
labdások bemutatója és „Cini Tánciskolájának”
műsora emelte. SfL

A tavalyi év legeredményesebb szeren-
csi sportolóit tüntették ki a január 13-
án megtartott SZVSE sportbálján.

szerenCs legkiVálóbb sportolóit
tüntették ki a sportbálon

a kiVáló sportemberre 
emlékezett a futballtorna

Diósgyőri, egri, mádi, szerencsi és tállyai focicsa-
patok neveztek be az évek óta hagyományosan
megtartott Uray Attila Labdarúgó Emléktornára.
A Szerencsi Kulcsár Anita Sportcsarnokban ja-
nuár 14-én megrendezett eseményen Koncz Fe-
renc polgármester köszöntötte a sportolókat,
kitérve a város sportéletére, Uray Attila emlé-
kére, majd sérülésmentes küzdelmet kívánt a
csapatoknak.
Az emléktorna kezdeményezője özvegye, Uray
Attiláné az egykori Szerencs Városi Kulturális

Központ és Könyvtár igazgatója és fia, ifj. Uray
Attila, a Bolyai János Katolikus Általános Iskola
testnevelő tanára, UEFA ,,PRO” diplomás edző
volt. Ifj. Uray Attila mint főszervező mondott
köszönetet a csapatoknak a meghívás elfoga-
dása kapcsán, majd ismertette a játékszabályo-
kat, jó időtöltést kívánva a játékosoknak, szur-
kolóknak. Az izgalmas meccseket hozó progra-
mot megelőzően egyperces néma főhajtással
tisztelegtek a megjelentek a torna névadója
előtt. SfL
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keresztrejtVény

kos: iii. 21. – iV. 20.
A Január egy nagyon mozgalmas, ese-

ménydús hónap lesz; úgy tűnik majd, hogy bo-
nyodalmaknak soha nem lesz végük. A Kosnak
nem lesz ideje pihenésre, ezért a karrier, valamint
a magánélet terén is igen aktív periódus vár rá. 

bika: iV. 21. – V. 20.
Ha utazást tervez, akkor szánjon kellő

időt az előkészületekre is. Ez elsőre feles-
leges plusz munkának tűnhet, de később, ha va-
lamilyen probléma adódik, akkor képes lesz se-
gíteni másoknak, akik nagyra fogják értékelni.

ikrek: V. 21. – Vi. 21. 
Lelkileg tökéletes egyensúlyban lesz

ebben a periódusban, semmi nem tudja
kizökkenteni. Ekkor egy váratlan esemény meg-
zavarhatja majd a belső harmóniáját, azonban
később visszatekintve azt fogja majd érezni,
hogy a révén remek tapasztalatokra tett szert.

rák: Vi. 22. – Vii. 22.
Mivel folyamatosan arra kényszerül,

hogy megvédje magát a különböző
élethelyzetekben, ezért ha belegondol, ön sem
állíthatja magáról, hogy olyan ártatlan, mint a
ma született bárány. Először, mindig vegye
számba a saját „bűneit”.

oroszlán: Vii. 23. – Viii. 23.
Tanulnia kell a korábbi hibáiból, ha

nem így tesz, akkor az erőfeszítéseiről kiderül-
het, hogy teljesen hiábavalók voltak. Járjon nyi-
tott szemmel, így kiderül, hogy érdemes-e erő-
feszítéseket tennie a megoldására, vagy sem.

szűz: Viii. 24. – iX. 23. 
Tartsa mindig észben, hogy az, ha az

ember gondolkodik valamin, nem feltét-
lenül jelenti, hogy érti is azt. Belebonyolódni úgy
egy konfliktusba, ha hiányosak az információi
nem a legjobb ötlet.

mérleg: iX. 24. – X. 23. 
Óvja a természet értékeit, és vigyáz-

zon rájuk. Ne feledje, hogy nem egyedül
él a Földön, ne legyen önző, gondoljon a jövő
generációira is. Például néhány plusz lépés ah-
hoz, hogy egy közeli szemetesbe dobja ki a hul-
ladékot egyáltalán nem megerőltető dolog.

skorpió: X. 23. – Xi. 22.
Tudatosítsa magában, hogy milyen

környezet veszi körül, is mi az annak
megfelelő viselkedési mód. Nyilván nem szeret-
ne ellenségeket szerezni, és el akarja kerülni,
hogy rossz vélemény alakuljon ki önről mások-
ban.

nyilas: Xi. 23. – Xii. 21.
Némi idő elteltével észre fogja venni

az élet szép oldalát is. Meglehet, hogy az elmúlt
napokban túl sok időt fordított a munkájára és
más kötelezettségei teljesítésére. Tegye félre az
aggodalmait, pihenjen kicsit, élvezze az életet.

bak: Xii. 22. – i. 20.
Teljesen normális dolog, hogy időn-

ként nem tudja pontosan, hogy mit is
akar, vagy nem biztos valamilyen döntésében.
A lényeg, hogy mindig igyekezzen megoldást
találni a problémákra.

Vízöntő: i. 21. – ii.19.
Elmereng majd a múltján és rájön,

hogy mennyire más a jelenlegi élet, mint
a megelőző múltbéli időszak. Ne legyen túlzot-
tan nosztalgikus, hiszen a múltat már úgysem
élheti át újra. Éljen a jelennek, hiszen azt a saját
tetszése szerint formálhatja.

halak: ii. 20. – iii. 20.
Ha úgy érzi, hogy nem működnek ön

körül megfelelően a dolgok, akkor ne
féljen megtenni a szükséges lépéseket még ak-
kor sem, ha ezáltal némi kockázat vállalására is
kényszerül. Később tudatosulni fog önben, hogy
jó döntést hozott.

horoszkóp (január 19. – január 26.)

VÍZSZINTES: 1. A beküldendő megfejtés első része. 11. Vasta-
gabb pamutból készült bútorhuzat-anyag. 12. Meggyaláz páratlan
számú betűi! 13. A megfejtés második része. 14. Afrikai eredetű,
forró égövi növény ( Coffea arabica). 15. A kilenc múzsa egyike, a
történetírás pártfogója. 16. -ra, -… 18. Ügy, dolog; latinul. 19. Ab-
rakzab. 20. Rendelkezésre álló, felhasználható. 22. Zene fele! 23. Az
embrióból kifejlődő ivadék az anyaméhben. 24. …rl: angol főnemesi
cím, kb. gróf. 26. Madár fején búbszerű tollcsomó. 27. Juttat. 28. Ta-
bak azonos hangzású betűi! 30. Település Bács-Kiskun megyében.
31. Angol világos sör. 32. …ok: kéntartalmú szerves vegyületek. 34.
Kettőzve a vizek városa! 35. Bizonyítékul felhasználható tény. 36.
Az éjszakai csend után ismét az élet jeleit mutatja. 39. Ígérettel,
csábítással kint lévő helyre kihív. 41. Sózókeret páratlan számú betűi! 
FÜGGŐLEGES: 1. Makk fele! 2. Köralak szélei nélkül! 3. Vásárolható,
megszerezhető. 4. Spanyol, tongai és izlandi autójelzés. 5. …-forrás:
A Baranya Megyei Természetbarát Szövetség hivatalos honlapja. 6.
Délnyugat röviden. 7. Római 2000-es. 8. Európai Gazdasági Közös-
ség rövidítése. 9. Ipari üzem. 10. Nagyon jóleső érzéssel gyönyör-
ködik. 15. A megfejtés harmadik, befejező része. 17. Becézett
női név. 20. Zakó. 21. Zsana páratlan számú betűi! 23. M. Ó. P. 25.
„A” hegyes bóbitájú , élesen sikoltozó hangú hasznos költöző ma-
dár (Vanellus vanellus). 27. Formára. 29. Elfajzott, degenerált. 31.
„A” kikötőnek hajók kikötésére, rakodására kiépített része! 33. Van
ilyen -pecsenye, -puskás is! 35. Vízmosta száraz völgy, horkos. 37.
Lírai költemény. 38. Kócsag páros számú betűi! 40. Kétell! 42. Ket-
tőt!
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