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895 Millió
iparterület
fejlesztésre

az önkormányzat 895 mil-
lió forintból a volt Cukor-
gyár üzemi területének
fejlesztését tervezi. a te-
rületen kiépítik a megfe-
lelő infrastruktúrát is.
(Cikkünk a 3. oldalon)

Megbízhatóan 
Működő 

térfigyelő
rendszer

szerencsen 2009 óta műkö-
dik térfigyelő rendszer. a
kamerák felvételei jó szol-
gálatot tesznek egy-egy
szabálysértési ügy felderíté-
sében. (Cikkünk a 4. oldalon)



A szerencsi görögkatoli-
kus egyház közössége
a hagyományoknak
megfelelően idén is
megrendezte farsangi

bálját február 3-án a
Szerencsi Középiskolai Kol-

légium ebédlőjében. Az eseményen Csejoszki
Szabolcs görögkatolikus parókus (fotónkon)

köszöntötte a megjelenteket, aki beszédében a
bál közösségépítő erejéről beszélt, valamint há-
láját fejezte ki amiért évről-évre egyre többen
tisztelik meg jelenlétükkel a rendezvényt. Ezt
követően a Bolyai János Katolikus Általános Is-
kola első osztályos diákjainak tánca, valamint
Ringer István tárogató előadása szórakoztatta
a vendégeket.

V.E.A.

Szerencs város életében hagyomány, hogy az önkormányzat felköszönti
a 90. életévüket betöltött lakókat. Pásztor Istvánnét kilencvenedik szü-
letésnapja alkalmából Koncz Ferenc polgármester köszöntötte január 30-
án. Mariska néni Taktaszadán született, majd Szerencsre költözött, ahol
22 évig a Csokoládégyárban dolgozott. Később innen vonult nyugdíjba.
Három fiú gyermeke született, hat unokával és tizenegy dédunokával
büszkélkedhet. A 95 éves Spak Gisellának január 31-én szintén a város-

vezető adta át az Orbán Viktor miniszterelnök kézjegyével ellátott em-
léklapot, valamint a város ajándékait. Gizike néni két éve költözött Sze-
rencsre fiához, de életének nagy részét egy romániai kis faluban, Kiskol-
cson töltötte. Postamesterként dolgozott évtizedeken keresztül. Három
gyermeke született, hat unokája és kilenc dédunokája van. Gizike néni
szerint a hosszú élet titka a szerencsés genetika mellett az egészéges
életmód és a sok gyümölcs fogyasztása. V.E.A
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születésnapi köszöntések

Pásztor Istvánné 90 éves lett Spak Gisella 95. életévét töltötte be

görögkatolikus bált rendeztek

Lukács Zoltánra, az egykori zeneiskolai
növendékre emlékeztek február 5-én
a szerencsi Rákóczi Zsigmond Refor-
mátus Két Tanítási Nyelvű Általános
Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola
aulájában. A 2015-ben elhunyt fiatal
zenész édesapja az eseményen aján-
lotta fel az iskola számára Kiss Enditől,
a Hooligans együttes dobosától ka-
pott dobfelszerelést.
Az eseményen Ráczné Váradi Éva köszön-
tője után Harkályné Kovács Katalin a Mű-
vészeti Iskola vezetője Thury Gábornak, az
„Emléked őrzöm” című dal szerzőjének so-
rait olvasta fel. A rendezvényen a művé-
szeti iskola diákjai és tanárai adtak műsort
Kiss Endivel kiegészülve. Lukács Zoltán
1988-ban született és nagyon szerette a
Hooligans együttest, főként Kiss Endit.
Minden álma egy dobfelszerelés volt, a ze-
neiskolában is dobolni tanult. A Hooligans
dobosa még egy dobfelszereléssel is meg-
ajándékozta, azonban gyógyíthatatlan be-
tegsége volt, három éve elhunyt. Lukács
Zoltán édesapja a Művészeti iskolának
ajándékozta a dobfelszerelést. M. B.

a fiatal zenészre
eMlékeztek



Az „Iparterület fejlesztése Szerencsen” című pá-
lyázat keretében 895 millió forintból a volt Sze-
rencsi Cukorgyár üzemi területének fejlesztését

tervezi az önkormányzat. Az elsődleges cél, hogy
a helyi vállalkozások számára bővüljön a város ál-
tal nyújtott ipari szolgáltatások skálája. A fejlesz-
tés fellendülést jelenthet a termelés és a gazdál-
kodás színterén, ennek eredményeképpen új
munkahelyek jönnek létre és foglalkoztatottság is
növekedhet.
A kialakítandó, fejlesztendő ipari terület lehető-
séget nyújt majd a vállalkozások számára, hogy
megfelelő ipari – gazdasági területhez, telephely-
hez jussanak –, továbbá raktározási szükséglete-
ikre megoldást találjanak. A tervezett beruházá-
sok által önálló ipari tevékenységek folytatására
alkalmas ingatlanok jönnek létre, melyekhez a ki-
szolgáló infrastruktúra kiépítésre kerül: ezen belül
belső úthálózat épül, csapadékvíz, szennyvíz, ivó-
víz, áram. A közművek megépítésével, térvilágí-
tással és kamerarendszerrel, egy nagyjából 2.600
nm alapterületű új csarnok- és raktár épület épül.

Szerencs Város Önkormányzatának terve sze-
rint, az egykori területen agrárlogisztikai szem-
pontú központot alakítanak majd ki. A jelenleg
rendezetlen területen megteremtik a közúti
közlekedés feltételeit, hogy az ipari területen
lévő ingatlanok könnyen megközelíthetővé vál-
janak. A régi cukorgyár területe sík terület, a
kármentesítése a korábbi években már megtör-
tént, de az épületek felújításra szorulnak. Az út
mentén elhelyezik a megfelelő világítást. A ki-
alakítandó ingatlanokat vízzel, csatornával, gáz-
zal, elektromos energiával látják majd el. A te-
rületen található raktár műemlék jellegű épület,
ezért a homlokzatát és a fa nyílászáróit teljes
mértékben felújítják. A meglévő raktár épület-
ben, szolgáltató iro-
da, porta kialakítása
is tervben van – áll a
pályázatban.
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Korábban már beszámoltunk arról, hogy
több mint 3 milliárd forint támogatás ér-
kezik Szerencsre, a 2017-ben elnyert si-
keres pályázatoknak köszönhetően. Eb-
ből megvalósulnak a turisztikai fejlesz-
tések, az önkormányzathoz tartozó épü-
letek energetikai korszerűsítései, az
iparterület fejlesztés, a környezettuda-
tos és gazdaságélénkítő újítások. Ezen
kívül integrált térségi gyermekprogra-
mok, és humán kapacitások fejlesztése
is szerepel a nyertes pályázatok között.
Az alábbiakban az iparterület fejleszté-
sével kapcsolatos projektről részleteseb-
ben tájékoztatjuk olvasóinkat.

895 Millió iparterület fejlesztésre

A szerencsi Rákóczi-vár Lovagtermében Koncz Ferenc polgármester köszöntötte azon érdeklődőket, akik
részt vettek az MNT csapatának „Fiatalok Vállalkozóvá Válása” című programján, február 3-án délután.
Megjegyezte, a városvezetés mindenben segíti azon szervezetek munkáját, akik a fiatalok vállalkozóvá
válásának útját egyengetik. Gál Andrea az MNT munkatársa elmondta, célul tűzték ki, hogy személyes
rendezvényeken szólítsák meg a fiatalokat, hasznos tájékoztatást adjanak a vállalkozásalapítás kezdeti
szakaszáról, az indulási forrásigények támogatásáról. A programba kerülő fiatalok térítésmentesen kapnak
képzést, tanácsadásban részesülnek, ez hatékonyan segíti a vállalkozás sikerét, vezetését. A csapat mun-
kájáról, lehetőségekről részletesen lehet tájékozódni a www.mntkft.hu oldalon.                                           SfL

a fiatalok vállalkozóvá
válását segítik
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Szerencsen 2009 óta működik térfigyelő rend-
szer. Az akkor felszerelt 18 kamerát 2014-ben
és 2015-ben további 14-gyel bővítették köztük
6 rendszámfelismerő kamera van, amelyeket a
város ki- és bevezető szakaszain szereltek fel.
A térfigyelő rendszer végpontja a rendőrkapi-
tányságon van. A kamera felvételei jó szolgá-
latot tesznek egy-egy szabálysértési ügy felde-
rítésében is: például az illegális szemétlerakás,
garázdaság, vagy egy-egy balesetnél is nagy
segítséget nyújtanak. – Én azt gondolom, hogy
a szerencsi térfigyelő rendszer jól működik. 
A kamerák 80-90%-a használható felvételeket
készít. A végponton a rendőrségen a kollégáink
folyamatosan figyelik a kamerák működését, és

aktívan közreműködnek a felvételek visszané-
zésében akkor is, ha egy ügy kapcsán vizsgá-
latra kerül sor – mondta el Keresztesi János, a
Szerencsi Rendőrkapitányság vezetője. A január
25-ei képviselő-testületi ülésen elhangzott,
hogy a kamerarendszer megfelelően működik,
azonban időszerű lenne a korszerűsítés, hiszen
egyre fejlettebb technikai lehetőségek állnak
rendelkezésre, melyek segítségével jelentősen
javulna a kamera felvételeinek minősége. Sze-
rencs Város Önkormányzata a költségvetést fi-
gyelembe véve minden segítséget megad a
rendszer megújításához. Az új kameráknak kö-
szönhetően Szerencs lakosai még nagyobb biz-
tonságban érezhetik majd magukat. V.E.A.

steinhauser tamás
Azt gondolom, hogy Sze-

rencsen nagyon jó a
közbiztonság. Amikor
az esti órákban el kell
mennem valahová, ak-
kor sem félek, mert

biztonságérzetet nyújt,
az, hogy tudom vannak ka-

merák, amiket folyamatosan figyelnek a
rend őrei.

bágyi Mária
A közbiztonsággal nagyon

meg vagyok elégedve,
mert tényleg nincs
semmilyen bűncselek-
mény annak köszön-
hetően, hogy felszerel-

ték a kamerákat az utca
végére, ahol lakom. A pol-

gárőrök is rendszeresen járják a várost nap-
pal és még éjszaka is. Nagyon örülök, hogy
ilyen biztonságos városban élhetek.

décsei istván
Örülök, hogy működik a

kamera ennek köszön-
hetően a lopási bűn-
cselekmények száma
is lecsökkent, de a
gyorshajtások vissza-

szorítása érdekében
akár még több kamerát is

felhelyezhetnének véleményem szerint.

A január 25-én tartott képviselő-testületi ülésen Keresztesi
János a Szerencsi Rendőrkapitányság vezetője (fotónkon)

adott tájékoztatást a térfigyelő rendszer működéséről.

Mennyire érzi Magát
biztonságban 
szerenCsen?

Megbízhatóan Működik
a térfigyelő rendszer



A Szántó J. Endre Egyesített Szociális és Egészségügyi Intézet szervezé-
sében „EGÉSZSÉGTUDATOS ÉLETMÓDRA VÁLTÁS VÁROSUNKBAN” cím-
mel egyhetes egészségügyi felvilágosító programot rendeznek. Az egész-
ségneveléssel kapcsolatos előadásokat a Népházban tartják március 
19-23-a között délutánonként. A szűrőprogramok a rendelőintézet terü-
letén lesznek és a szerencsi lakosoknak ingyenesek.
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A Szerencsi Városüzemeltető Non-Profit Kft.
üzemeltetésében lévő fürdőben a cég saját for-
rásból kicserélte a finnszauna faburkolatát és
lávaköveit, de a gőzgenerátor és a sóionizáló
cseréje is megtörtént. Vadonatúj vegyszerada-
golókat vásároltak az úszómedencéhez és a
pezsgőmedencéhez. A merülőmedence eddig
még nem rendelkezett vegyszeradagolóval,
amely a fejlesztés részeként kiépítésre került.
Ezek az automatizált rendszerek megkönnyítik
a fürdővíz kezelését. A női és férfi öltözőkbe új

szekrényajtók kerültek. Ezekben a helyiségek-
ben a páraelszívás problémáját a légkezelők
helyreállításával sikerült megoldani.
További tervek között szerepel az épületben lé-
vő fallabdapálya megújítása. M. B.

A Szerencsi Fürdő és Wellnessházban az
elmúlt hónapokban több fejlesztés tör-
tént. Az épület 2007-es átadása óta a
gépek és berendezések elhasználód-
tak, tönkrementek, amelyek folyama-
tos karbantartásokat és cseréket igé-
nyelnek.

Hétfő (03.19.):
15.00 Dr. Molnár Pál: Hypertónia – az alattomos halálok
15.30 Szűcs András: Nem megijedni! Cselekedni! (Az újraélesztés ABC-
je)

Kedd (03.20.):
15.00 Dr. Tűzkő Judit: Szorongás és depresszió (Korunk betegsége)
15.30 Dr. Riskó Ágnes: Hanyag a tartása? (Gyakori gyermekkori ortopéd

kórképek)
Szerda (03.21.):

15.00 Dr. Árvai Éva: Köhögés, hörghurut, dohányzás összefüggése
15.30 Dr. Vass István: A férfiak fő ellensége a prosztatarák

Csütörtök (03.22.): 
15.00 Dr. Bobkó Géza: Kövér gyerekből kövér felnőtt? (A gyerekkori

elhízásról)
15.20 Váradi Ferencné: Táplálkozástól a divatdiétáig
15.40 Visóczki Márta: Mozgás szerepe az életünkben

Péntek (03.23.):
15.00 Oroszlán Gyógyszertár: Mi legyen a házipatikában? Utazáshoz

mit vigyek magammal?
15.30 Vitelki László: Gyógynövények az egészség szolgálatában. 

Vegyük? Ne vegyük? Hat-e a homeopátiás készítmény?

egészséghét a rendelőintézet
szervezésében

egészséghét
2018. MárCius 19-23-ig

Kérjük, hogy a szűrésekre hozza magával személyazono-
sító okiratait (személyi igazolvány, lakcímkártya) és TAJ
kártyáját.

Méhnyakrákszűrés
Helye: Nőgyógyászat II. emelet. Időpontja: 2018. március 19-22-ig (hétfő
11-14 óráig, szerda 11-12-ig, csütörtök 11-13-ig és 15-16 óráig).
Bőrrákszűrés
Helye: Bőrgyógyászat II. emelet. Ideje: 2018. március 19-23-ig (minden
nap 11-12 óráig).
Hallásvizsgálat
Helye: Audiológia II. emelet. Ideje: 2018. március 19-23-ig (hétfő, kedd,
csütörtök 13-15 óráig, szerda, péntek 8-13 óráig).
Prosztatarákszűrés
Helye: Urológia II. emelet. Ideje: 2018. március 19-22-ig (hétfő, szerda,
csütörtök 14-15 óráig).
Allergiaszűrés
A vizsgálat előzetes bejelentkezés alapján történik, személyesen ill. te-
lefonon (tel: 47/361-758/71 mellék). Helye: Fül-orr-gégegyógyászat II. eme-
let. Ideje: 2018. március 19-22-ig (kedd, szerda, csütörtök 11-12 óráig).
Szemészeti szűrés (zöldhályog, szürkehályog)
Helye: Szemészet I. emelet. Ideje: 2018. március 19-23-ig (hétfő 11-12
óráig és 17-18 óráig, kedd 11-12 óráig és 17-18 óráig, csütörtök 17-18
óráig, péntek 13-14 óráig).
Szájüregi szűrés
Helye: Fogászat földszint. Ideje: 2018. március 19-23-ig (Hétfő, kedd,
szerda, péntek 11-12 óráig, csütörtök 13-14 óráig).

szűrések
a rendelőintézetben

felújítások a szerenCsi fürdőben
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A Bolyai János Katolikus Általános Iskolában február
2-án tartották meg a felső tagozatosok, február 9-én
az alsóbb évfolyamosok farsangját a Kulcsár Anita
Sportcsarnokban. Az eseményen a tanulók csopor-
tosan és egyénileg vonultak fel különböző színes jel-
mezekben, amit a zsűri értékelt. A Rákóczi Zsigmond
Református Általános Iskolában február 9-én rendez-
ték meg a farsangi mulatságot. A gyerekek különbö-
ző, díszes maskarákba öltöztek és felvonultak az in-
tézmény aulájában, majd az iskola udvarán elégették
a kiszebábot, ezzel is elűzve a telet.
A város nyugdíjas klubjai február 8-án tartották meg
farsangi összejövetelüket a Rákóczi-vár lovagtermé-
ben, ahová Mezőzomborról és Golopról is érkeztek
vendégek. Az eseményt Koncz Ferenc polgármester
nyitotta meg majd Kádas Istvánné, a Városi Nyugdí-
jas Klub vezetője köszöntötte a jelenlévőket, és a far-
sangi népszokásokról beszélt. Ezt követően zongora
és szaxofonjáték, valamint szavalatok szórakoztatták
a megjelenteket, majd kezdetét vette a táncos mu-
latság, amit élőzene kísért.

farsangoltak kiCsik és nagyok

Maci kiállítás nyílt a Gyárkerti óvodában február
elején. A körülbelül 300 darab plüss medvét egy
héten keresztül tekinthették meg a látogatók.
A gyerekek, a szülők és a nevelők közösen gyűj-

tötték a játékokat. Az ovisok nagyon örültek a
kiállításnak, hiszen a kiállított macik között fel-
fedezték saját játékaikat és minden nap leelle-
nőrizték, hogy jó helyen vannak a kedvenceik.

Tavaly anyák napja alkalmából a babakiállítást,
apák napjára autó kiállítást szerveztek az óvo-
dában és a vezetőség úgy döntött: idén is foly-
tatják ezt a hagyományt.

MaCi kiállítás az óvodában
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Csider Andorné igazgatóhelyettes,
Bolyai János 

Katolikus Általános Iskola
Az idei félév során kiemelt

szerep jutott a tanórán
kívüli nevelő-oktató
munkának: szakkörök,
énekkar, tömegsport,
differenciált képes-

ségfejlesztés, egyéni
foglalkozás, tehetségfej-

lesztés, felzárkóztatás, napközis foglalkozás le-
hetőségeit biztosítottuk tanítványainknak.
Szakmai innovációként a két első osztályunk-
ban bevezettük a sakkpalota képességfejlesz-
tő programot, megteremtettük a robotika ok-
tatásának feltételeit, és bevezetésre került az
elektronikus napló alkalmazása. Sokat tettünk
azért, hogy közösségeinket erősítsük: bekap-
csolódtunk az egyházközség vérkeringésébe,
pedagógusaink minden hónap tizedik napján
a Szent István Rádióban élőben imádkozzák a
Rózsafüzért. Tanulói közösségeink együttmű-
ködése érdekében ettől a tanévtől két peda-
gógus is segíti a Diákönkormányzat munkáját.
Diákjaink szervezésében színvonalas rendez-
vényeink voltak. A szülők is bekapcsolódtak
pályázataink lebonyolításába, rendezvényeink
szervezésébe, és aktívan részt vesznek az osz-
tályközösségek munkájában. Idén 436 félévi
értesítést adtunk ki. A tanulmányi átlag alsó
tagozatban 4,4, felső tagozatban 4-es, így az
iskolai átlag 4,2 lett. A kitűnő tanulók száma
alsó tagozaton 23, felső tagozaton 26 fő. Az
1-2.évfolyamon szöveges értékelés alapján 34
tanuló kiválóan megfelelt, 34 tanuló jól meg-
felelt. Számos versenyen indultak tanulóink és
szép eredményeket hoztak iskolánknak. Az
OTP Fáy András Alapítvány versenyén, a pénz-
ügyi gazdálkodási kompetenciát fejlesztő ve-
télkedősorozaton három megye közül az első
helyet szerezték meg diákjaink. A Bolyai csa-
patverseny megyei harmadik helyét érték el a
tanulók, a Gárdonyi Géza Prózamondó verse-
nyen különdíjban részesültünk, és az angol
szépkiejtési körzeti versenyen az első helyet
hozta el a tanulónk. Az idén ismét részt ve-
szünk a Bozsik Tehetséggondozó Programban,
melyen iskolánk 8 csapatban 110 fővel érde-
kelt. A következő félévre is vannak terveink:
bekapcsolódtunk a „Nemzeti a diákokért moz-

galomba”, készülünk a kápolnaszentelésre és
szeretnénk a tanulmányi munka színvonalát
emelni.

Ráczné Váradi Éva, igazgató, 
Rákóczi Zsigmond 

Református Általános Iskola
Sikeres félévet zártunk, ami-

nek nagyon örülök, hi-
szen a tanítványaink
többsége nagyon jó
eredményeket ért el.
Az iskolánkban 495 ta-

nulóval dolgozunk, de
520 tanulót látunk el, hi-

szen vannak közöttük sajátos nevelési igényű
gyerekek is. Az iskola átlaga mindig egy mérce,
idén 4,2 lett. 194 tanulónk jeles vagy kitűnő, ez
a tanulói közösség közel negyven százaléka. 
A szorgalomnál ilyenkor félévkor mindig egy pi-
cit szigorúbbak vagyunk. 416 gyerek szorgalma
példás vagy jó, de azt gondolom, hogy a tanu-
lók nagyon jól teljesítettek annak ellenére, hogy
az igazi tanulmányi versenyek dömpingje majd
a tavaszi időszakban jön. Ennek ellenére nagyon
sok versenyen voltunk – országos, nemzetközi,
Kárpát-medencei versenyen – ahol első- máso-
dik helyezést értek el a gyerekek. Az intézmé-
nyünkben a tehetséggondozás szerteágazó. Ez
nem csak a művészeti és a kéttannyelvű kép-
zést, de a sportot is jelenti. Rendkívüli eredmé-
nyeink vannak annak ellenére, hogy nem va-
gyunk sportiskola. A kéttannyelvű képzésben a
negyedik és a hetedik osztályban zajlottak fél-
évi vizsgáik. Minden résztvevő diák 60% fölött
teljesített, de a többségük 80-90% fölötti ered-
ményt ért el. 
Fenntartónk, a Tiszáninneni Református Egy-
házkerület maximálisan támogatja az iskolát
abban, hogy a költségvetésben szereplő igénye-
inket kielégítsük, így sikerült vásárolnunk egy
kisbuszt is, és fejlesztjük az infrastruktúránkat. 
A jótékonysági báli bevételünket is a mosdók,
vizesblokkok és az ebédlő felújítására fordítjuk. 
Pályázati szinten a Tehetségek Magyarországért
pályázatban 3 futó projektünk van, amiből a
gyerekeink nagyon jól profitálnak és sok hasz-
nos információt szereznek a tanórán kívüli te-
rületen is.

folytatás a következő oldalon.

bolyai jános katolikus 
általános iskola
takács viktória: 

A múlt héten megkap-
tuk a félévi tájékoztatót,
ami részben ötös, azaz
példás lett. Ami nehéz-

séget okozott az inkább
a matematika tantárgy,

azon belül főleg a törtek. Ezért a
második félévben legfőképpen a matematiká-
ra szeretnék jobban odafigyelni, hiszen jönnek
az új tananyagok. Angol nyelvet tanulok, ami-
ből dicséretes lettem, és célom, hogy a 8. év
végéig megszerezzem a nyelvvizsgát.

lénárt balázs: Jelenleg
a hetedik osztályba járok.

Volt egy-két nehézsé-
gem a félév során, hi-
szen bejöttek az új tan-
tárgyak. Próbáltam

megfelelni kisebb-na-
gyobb sikerrel. Négy tan-

tárgyból jó eredményt értem el, a többiből je-
les osztályzattal zártam a félévet. Számomra
a fizika a legnehezebb, hiszen nagyon sokat
kell tanulni rá. A jövőben szeretnék erősödni
és megmutatni, hogy van még bennem plusz.

rákóczi zsigmond reformá-
tus általános iskola

Mizák Mihály: Én idén
lettem ötödikes és új
tantárgyaim lettek: a
történelem és a tech-
nika. A töri jól megy,

ez egy olyan tantárgy,
amire minden alkalom-

mal készülni kell. A technika
is nagyon tetszik, majdnem ez a kedvenc
tantárgyam, abból is ötös voltam. Az alsó év-
folyamon tavaly még örültünk, hiszen ott mi
voltunk a legnagyobbak most felsőben pe-
dig mi vagyunk a legkisebbek. Lehet is érezni
a súlyát, hiszen sokkal többet kell tanulni,
mint előző éven.

soltész amira: Elsős
vagyok és nagyon tetszik

az iskola, a tanítónéni-
met is nagyon szere-
tem. Kitűnő lett a bizo-
nyítványom, aminek

nagyon örülök. Nem kell
nagyon sokat tanulni, az

osztálytársaimmal is összebarátkoztam. 
A kedvenc tantárgyam az angol, az írás és a
matematika. Már angol versenyen is részt
vettem az első félévben, ami nagyon tet-
szett, a harmadik helyezést értük el.

Az oktatási intézményekben január 26-án véget ért a 2017/2018-as tanév első
fele. A szerencsi általános és középiskolák tanulói február 2-án vehették át osz-
tályfőnökeiktől a félév eredményeit tartalmazó tájékoztatót. A szerencsi diákok
idén is jó tanulmányi átlaggal zártak.

lezárult az első félév
az iskolákban

Milyen lett a félévi
bizonyítvány?



Dr. Gál András igazgató
Bocskai István Katolikus Gimnázium

Ebben a félévben a korábbi-
akhoz képest sokkal job-

bak lettek az eredmé-
nyeink, ugyanis egy ti-
zeddel javult a tanul-
mányi átlag, annak elle-

nére, hogy ilyenkor min-
dig a szigorúbb osztályzatot

kapják a tanulók. A gimnázium átlaga a
2017/2018-as félévben 3,8 volt. A tanulók létszá-
ma meghaladta a 600 főt. Az intézmény 22 osz-
tállyal működik, amelyben benne van a 13. évfo-
lyam is, ami szakmai programot valósít meg. 
A mulasztások aránya is nagyságrendileg csök-
kent, a nyelvvizsgát tett tanulók száma növeke-
dett és örvendetes, hogy sok a felsőfokú nyelv-
vizsgát tett diákok száma. A továbbtanulni vágyó
gimnazisták aránya is valamennyivel növekedett,
ugyanis a tavalyi 80%-os arányhoz képest idén
sem szeretnénk csökkenést. Ez a 80%-os átlag
messze a megyei- és országos átlag fölött van,
amire rendkívül büszkék vagyunk és próbáljuk
tartani ezt a szintet. Az Országos Középiskolai
Tanulmányi Verseny (OKTV) eredmények szépen
alakultak, hiszen több tanulónk is a második for-
dulóba jutott és nagy erőkkel készülnek a továb-
biakra. Mindemellett több országos tanulmányi
megmérettetésen vettek részt a diákok és me-
gyei, sőt nemzetközi eredményekkel is büszkél-
kedhetünk. Összességében elmondható, hogy
eredményes volt a félév, és bízunk abban, hogy
a következő félév is legalább ilyen jó lesz. 
A beiskolázással kapcsolatban 5 osztályt kívá-
nunk indítani. A hagyományos tagozatokat: an-
gol, biológia–informatika, matematika–német,
folytatódik a sikeres rendészeti képzésünk, illetve
a közgazdasági és általános tantervű osztályok.
Újra nagy érdeklődés mutatkozik a hatosztályos
képzés iránt, amelyre a gimnáziumunk továbbra
is várja a tanulókat. Tovább bővült az intézmény
infrastruktúrája úgy gondolom, hogy egy 21. szá-
zadi modern, korszerű iskolába jönnek azok a ta-
nulók, akik felvételt nyernek. Jelenleg is folynak
a felvételi elbeszélgetések, a rendészeti képzés-
nél pedig a gyakorlati felvételi vizsga.

Kovács Julianna igazgató, Szerencsi
SZC Műszaki és Szolgáltatási Szak-
gimnáziuma és Szakközépiskolája

A 2017/2018-as tanév első
félévében összesen 349

tanuló kezdte meg isko-
lánkban a tanulmánya-
it. A szakgimnázium 9-
12. évfolyamán 127 fő,

szakgimnáziumi szakkép-
ző évfolyamon 43 fő, a szak-

középiskola 9-11. évfolyamán 101 fő tanul. A fel-
nőttoktatás keretében 47 fő az érettségire felké-
szítő évfolyamokon, 31 fő pedig szakképzésben

vesz részt. A szakgimnázium 9-12. évfolyamán
szépészet és informatika oktatás folyik 54 fővel.
Érettségi után informatikai rendszergazda és fod-
rász képzés folyik A felnőttképzésben úgy ve-
szünk részt, hogy helyszínt biztosítunk egy-egy
tanfolyamnak és kollégáink aktívan részt vesznek
a tanításban. Felnőttoktatás keretében képzünk
szociális gondozó és ápolókat, kis- és középvál-
lalkozások ügyvezetője I. és II., valamint érettsé-
gire felkészítő évfolyamokat nappali, esti és le-
velező rendszerben. Nyitottak vagyunk vala-
mennyi oktatott szakmában a felnőttoktatásra
is, melyben jobban elsajátíthatók a szakmai fo-
gások, így alkalmasabbá válnak felnőtt végzőse-
ink a munkaerőpiacon történő elhelyezkedésre. 
Nagy örömünkre érettségizett diákokat is mó-
dunkban áll tanítani. Büszkék vagyunk a tavalyi
villanyszerelő szakmában szerzett országos első
helyezésre. Az érettségizettek között kiváló ered-
mények is születtek. Kitűnően végezte az első fé-
lévet Homér Petra fodrász, Kertész Richárd vil-
lanyszerelő tanulónk, és kimagasló eredményt ért
el Kiss Roland, Kállai Lukács Máté 13/B és Kállai
Bátor Ádám 12/B osztályos diákunk. 
Az idei tanévben is dicsekedhetünk versenyered-
ményekkel. A Kossuth Szövetség által középis-
kolások számára hirdetett versenyen Gyöngyösi
Petra 13. Szk. osztályba járó tanulónk első helye-
zést ért el. A Palóc Társaság által meghirdetett
versenyen, melyben saját családjuk történetén
keresztül dolgozták fel a II. világháború magyar
vonatkozásait, majd az azt követő kényszermun-
kába történő elhurcolásuk tragikus eseményeit,
intézményünk a legeredményesebben szerepelt.
A 12/E osztályból Magyari László I., Moldován
Zsolt I., Farkas Szabina II: és Halászné Kovács
Andrea III. helyezést ért el. A Szakma Kiváló Ta-
nulója verseny megyei fordulóján tizennégy di-
ákkal indultunk, de még nem ismerjük az ered-
ményeket. Reméljük, hogy az idei tanévben is je-
leskedhetünk valamelyik szakmánkban. Fodrá-
szaink szépen szerepeltek az Árpád-Kupán Szé-
kesfehérváron, Szabó Zita harmadik helyezett
lett.
A következő félévben is készülünk a Szakmák Éj-
szakájára, ami nem csak az időpontja miatt egye-
dülálló kezdeményezés, hanem az egyetlen or-
szágos pályaorientációs rendezvény. Ez a kezde-
ményezés nem csak a pályaválasztás előtt álló
fiatalokat, hanem középiskolás és a felnőtt kor-
osztálynak is kínál programokat.
A Szakmák Éjszakája mottója: „Próbáld ki, csi-
náld meg, ismerd meg!” utal arra, hogy ezen az
éjszakán nem csak látványos bemutatók, inter-
aktív tevékenységek várnak a látogatókra, ha-
nem szakmakipróbálás is.
A szakközépiskolában mind a négy szakmában
indulunk a Szakmasztár versenyen. Folyamato-
san dolgozunk az év végi megmérettetésekre, az
érettségi vizsgára és a szakmai vizsgára való fel-
készítésen.

a végzős középiskolai diákoknak
február 15-ig kellett eldönteniük,
hogy idén szeptemberben melyik
egyetemen, vagy főiskolán szeret-
nék folytatni a tanulmányaikat.
Megkérdeztük, hogy hová jelentkez-
nek a bocskaisok?

nikházi Mónika
Úgy döntöttem, hogy

komplex szakmai érett-
ségit fogok tenni má-
jusban, így maradok a
13. évfolyamon. Itt
ügyviteli titkár szakké-

pesítést szerezhetek,
aminek segítségével 2 év

helyett egy év alatt elsajátíthatom a szak-
mát. Ezután OKJ-s képzés megszerzésére is
lehetőségem nyílik majd.

Czipa alexandra
A Semmelweis Egyetemre

jelentkeztem, ugyanis
gyógyszerész szeret-
nék lenni. Ez egy 10 fé-
léves osztatlan képzés,
ami azt jelenti, hogy

kémiából és biológiából
is emelt szinten kell majd

érettségiznem.

nagy kornél
Habár rendészeti tagozatra

járok, mégsem a rend-
védelmi pályán, hanem
a Miskolci Egyetem
Gazdaságtudományi
Karának vezetés-és

szervezés szakán szeret-
nék továbbtanulni. Az el-

múlt 4 év alatt a matematika tanáromnak
köszönhetően megkedveltem ezt a tárgyat
és többen is mondták, hogy remek vezetési
képességekkel rendelkezem.

Cseppely viktória
A Széchenyi István Egye-

temre szeretnék menni
Győrbe, az építészmér-
nöki karra. Ehhez
azonban szükséges az
emeltszintű matemati-

ka érettségi, úgyhogy ar-
ra készülök és a fizikát vá-

lasztottam válaszható érettségi tantárgyként.

felvételi
jelentkezés 

giMnazistáknak
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Ebből az alkalomból az itthon és diaszpórában
élő magyarság számára a Kárpát-medencében
esszéíró pályázatot hirdetett több témában is,
hogy az alkotók dolgozataikkal vegyenek részt
e nemes megmérettetésen, gondolataikkal já-
ruljanak hozzá a nemzeti összetartozás eszmé-
jének terjesztéséhez és megszilárdításához.
A szerencsi járás három intézményének – Bocs-
kai István Katolikus Gimnázium, Legyesbényei
Általános Iskola és a Szerencsi Szakképzési
Centrum Műszaki és Szolgáltatási Szakgimná-
zium – tíz tanulója három nagy témakörben
reprodukálta és támasztotta alá a múlt esemé-
nyeit. 
Többek között bemutatták családjuk történetén
keresztül a II. világháború magyar vonatkozá-
sait, majd az azt követő kényszermunkába tör-
ténő elhurcolásuk tragikus eseményeit az egy-
kori Szovjetunió gulág és gupvi táboraiba.
A díjazottakat a Duna Palota dísztermébe hív-

ták meg pályázataik értékelése végett, amelyet
Z. Urbán Aladár a Palóc Társaság elnöke, Csibi
Krisztina a Magyarság Házának igazgatója,
Kolczonay Katalin a Károli Gáspár Református
Egyetem egyetemi tanára, valamint Batta
György Magyar Örökség-díjas költő, író, műfor-
dító méltatott.
A díjazottjaink név szerint: Magyari László,

Moldván Zsolt – I. helyezés. Jantek Márk, Farkas
Szabina, Gyöngyösi Petra Noémi, Póti Cintia –
II. helyezés. Halászné Kovács Andrea – III. he-
lyezés. Bús István, Dobos Bence, Nagy Richard
- különdíj.
Az esszéírókat az elismerésen túl ajándékokkal,
serleggel jutalmazták.

Szegedi László felkészítő tanár

A Magyar Népművelők Egyesületének szerve-
zésében 12 évvel ezelőtt indult útjára a Kultúr-
házak éjjel-nappal elnevezésű rendezvénysoro-

zat azért, hogy ráirányítsa a figyelmet a kultu-
rális értékekre illetve a művelődési intézmények
közösségépítő szerepére. A Szerencsi Művelő-
dési Központ és Könyvtár idén hatodik alkalom-
mal csatlakozott a kezdeményezéshez azért,
hogy a látogatók betekintést nyerjenek az in-
tézmény változatos munkájába. A rendezők a
gyerekeknek, a fiataloknak, illetve a nyugdíjas
korosztály számára is kínáltak kikapcsolódási
lehetőséget. Február 2-án pénteken a Tekergő
Bábszínház: Cilike a hiszékeny egérke című elő-
adása több mint 200 óvodást szórakoztatott.
Ezt követően Kovács Annamária, Cini táncisko-
lájának nyilvános főpróbájába tekinthettek be

az érdeklődők. A szellemi sportok iránt érdek-
lődőket sakkszakkör várta az idősebbek pedig
a nyugdíjas klubok közös fánksütésén vehettek
részt. Február 3-án szombaton farsangi álarcok
készítésére volt lehetőség a Gyermekkönyvtár-
ban, a Turisztikai Központban pedig jelmezver-
senyt és baba börzét szerveztek. Az olvasás
szerelmesei a Könyvbarátok Klubjában ismer-
kedhettek meg a könyvtár kínálatával. A Kul-
túrházak éjjel-nappal rendezvénysorozat évről
évre egyre nagyobb érdeklődésnek örvend,
ezért a szervezők a következő években is csat-
lakozni szeretnének ehhez a kezdeményezés-
hez. V.E.A.
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A Palóc Társaság több mint két évti-
zeddel ezelőtt hitvallásául tűzte ki azt
az eszmét, amelynek célja a magyar-
ságtudat elmélyítése, a szülőföld iránti
hűség erősítése, az anyanyelvi képes-
ségek fejlesztése és magyar fiataljaink
tehetségének kibontakoztatása lett. 

győztes esszéírók

kultúrházak éjjel-nappal
szerenCsen is



Luca már kisgyermekkorában is szerette a
sportot, hét évig modern táncot tanult Kovács
Annamária Cini iskolájában. – Nagyjából 12-13
éves lehettem, amikor abbahagytam a táncot
és elkezdtem karatézni. Úgy gondoltam, hogy
szeretnék inkább egyéni sikereket elérni. A hú-
gom is sportol, ő pár hónappal hamarabb kezd-
te el, mint én. Idén márciusban lesz hat éve,
hogy karatézom – mondja. Lucának egy héten
három edzése van, emellett konditerembe is jár:
kardio gyakorlatokat végez. – Sokáig Varga

Csaba mester vezette a szakosztályt, és tartotta
az órákat, de a tavalyi év végén leköszönt, ezt
abbahagyta, és egy héten már csak egyszer tart
edzést. Én két évig Miskolcra is jártam karate
órára Nagy Lászlóhoz és most, hogy Varga Csa-
ba mester lemondott, ő lett a szakosztályveze-
tő Szerencsen. Az egyik edzésen formagyakor-
latokat tanulunk, ami a kata, péntekenként pe-
dig a kumite-t gyakoroljuk, ami a nem kötött
verekedést jelenti– tette hozzá Luca, aki azt
mesélte, hogy már a legelső edzésen megtet-
szett neki a karate – Egyből magaménak érez-
tem és mondhatjuk, hogy a véremben van,
mert apukám is karatézott egy darabig. Mióta
ezt a sportot űzöm, nagyon sok versenyen vet-
tem részt. Előfordult olyan, hogy egy hónapban
minden szombaton mentünk valahová verse-
nyezni. Április- májusban szokott lenni az Euró-
pa Bajnokság, ami idén Lengyelországban lesz.
A világbajnokságot az éven Moldovában ren-
dezik. Tavaly Európa Bajnok lettem Szerbiában,
előtte egy évvel a világbajnokságon második-
ként végeztem Németországban. Február elején
vehettem át egy állami kitüntetést ezekért az
eredményeimért Szabó Tünde sportért felelős
államtitkártól és Mészáros Jánostól, a Magyar
Karate Szakszövetség elnökétől. Nagyon örül-
tem neki – mondja Luca. A versenyek előtt még
szokott izgulni, de próbál teljesen átszellemülni
és csak a küzdelemre összpontosítani. – Mielőtt
a tatamira lépek, zenét hallgatok, bemelegítek,

kikapcsolom az agyam. Aztán, amikor felme-
gyek a szőnyegre, próbálok koncentrálni, de iga-
zából a külvilágra olyankor nem nagyon tudok
figyelni. Apa is próbálja mondani a tanácsokat,
meg bekiabálni oldalról, de azokra nem mindig
sikerül figyelni – folytatja.
Luca szabadidejében szeret a barátaival lenni,
filmet nézni, zenét hallgatni. Többször megkapta
már Szerencs Város Napján a jó tanuló, jó spor-
toló kitüntetést. Készül a felsőfokú nyelvvizsgára
angol nyelvből és a feketeöves vizsgát is szeret-
né letenni még az áprilisi világbajnokság előtt.
Egyszer Japánba is szívesen elutazna, kíváncsi
lenne, hogyan zajlanak ott az edzések. – A ter-
veim között szerepel, hogy a Közszolgálati Egye-
temre jelentkezem. Még nem döntöttem el,
hogy a rendészettudományi, vagy európai tanul-
mányok kart fogom-e választani, de azt tudom,
hogy az egyikhez kell a karate, a kondíció, mert
alkalmassági vizsga is van. A versenyeken szer-
zett eredményeim mindkettőnél plusz pontot je-
lentenek majd. A karatét mindenképpen szeret-
ném folytatni. Az érettségi miatt egy kicsit ki kell
majd hagynom az edzéseket, és nem tudom,
hogy a versenyzést fogom-e folytatni, de magát
a sportot biztosan nem hagyom abba, hiszen ez
egy életforma. Azoknak ajánlom, akikben nagy
a kitartás, akik egyéni eredményeket szeretné-
nek elérni, és nem másnak, hanem maguknak
akarnak bizonyítani.

M. B.
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A szerencsi Visóczki Luca (fotónkon) jelenleg tizenegyedik osztályos diák a Bocs-
kai István Katolikus Gimnázium angol tagozatán. Már hat éve versenyszerűen
karatézik. Kiemelkedő eredményeiért a közelmúltban elismerő oklevelet kapott
a Magyar Karate Szakszövetségtől.

akire büszkék vagyunk:

visóCzki luCa

Visóczki Luca Szabó Tünde sportért felelős államtitkártól veszi át a kitüntetést.
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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. Dr. Barva At-
tila jegyző: minden páros hét szerdáján 8-12 óráig, legközelebb február
21-én. A fogadóórák általános 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.

ügyeletes gyógyszertárak 
Február12-18.: Tesco Gyógyszertár, február 19-25.: Centrum Gyógy-
szertár, február 26. – március 4.: Oroszlán Patika.

központi orvosi ügyelet
Szerencs, Rákóczi út 51. Tel.: (47) 364-300. Diszpécserszolgálat: (47) 362-
255. Hétköznap délután 15 órától másnap reggel 7 óráig. Hétvégén, sza-
badnapokon, munkaszüneti napokon és ünnepnapokon reggel 7 órától
az első munkanap reggel 7 óráig.

közérdekű inforMáCiók

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Hulladékgazdálkodási Közszolgál-
tató Nonprofit Kft. tájékoztatja a lakosságot, hogy a szolgáltatási
területén található hulladékudvarokat a szolgáltatási területükön
valamennyi lakossági felhasználó igénybe veheti az alábbi felté-
telekkel:

A beszállítható hulladékok köre:
A háztartásban keletkező:
- építési, bontási hulladékok (tégla, cserép, kerámia, beton, föld és kövek,
illetve ezek keveréke);
- termékként tovább nem használható gumiabroncsok;
- papír, karton, üveg, műanyag flakon, fólia;
- zöldhulladék: nyesedék, gallyak, fű, lombok, egyéb fahulladékok;
- nagydarabos hulladékok (bútorok, nagyméretű felújítás után megma-
radt lomok, háztartási tárgyak és berendezések, pl. műanyagkád, kéz-
mosó, elhasznált konyhai eszközök);
- elektromos és elektronikai hulladék (hűtő, tévé, rádió, kis méretű ház-
tartási készülék);
- fémek és fém csomagolási hulladékok (alumínium doboz, sárga- és vö-
rösréz, vas és acél, stb);
- sütőolaj.

Veszélyes hulladékok:
szárazelem, akkumulátor, festék- és lakkmaradékok csomagolóeszköze-
ikkel együtt, használt motorolajok, azok csomagolásai, növényvédőszer-
maradékok, fénycső és izzó.

A hulladékudvar igénybevételének feltételei:
A hulladékudvarba történő beszállításkor a lakossági ingatlanhasználó
köteles lakcímkártyáját és személyi igazolványát, valamint az esedékes
közszolgáltatási díjnak a Koordináló Szerv felé történő megfizetését iga-
zoló bizonylat másolatát a hulladékátvevőnek bemutatni.
Kérjük, hogy a fenti igazolványokat magukkal hozni szíveskedjenek, az
igazolványok hiányában, - a hatályos jogszabályok előírásai értelmében
- az átvételt meg kell tagadnunk.

A hulladékok elhelyezése díjtalan.

Beszállítható hulladékok mennyisége:
A hulladékudvarban ingatlanonként negyedévente 250 kg nem veszélyes
hulladék, évente 100 kg veszélyes hulladék helyezhető el.
A mennyiségi korlátozás alól kivételt képeznek az elkülönítetten gyűjtött
csomagolási anyagok (papír, karton, PET palack és PE fólia, valamint üveg-
és fémhulladék), melyekből korlátlan mennyiség adható át a hulladék-
udvarban. A magánszemélyek kötelessége a hulladékot a (hulladékud-
varban található mérlegekkel) mérlegelhető formában (zsákolva, köte-
gelve, stb.) beszállítani a hulladékudvarba.

A szerencsi hulladékudvar címe és nyitvatartási ideje:
3900 Szerencs, Eperjes u. 7. Kedd-péntek: 10-18 óra, szombat: 8-16 óra.
A hulladékudvarok használatának szabályairól, nyitva tartásáról a társa-
ság honlapján is tájékozódhatnak: www.bmhnonprofit.hu

tájékoztató a hulladékudvar
használatáról

állásajánlatok
A B.-A.-Z. Megyei Kormányhivatal Szerencsi Járási Hivatal Foglalkoz-
tatási Osztályán nyilvántartott állásajánlatok alapján, Szerencsen
könyvelőt, pénzügyi ügyintézőt, könyvelő-bérügyintézőt, víz-gáz,
fűtés szerelőt, segédmunkást, betanított munkást (szakképesítés
nélküli), konyhai kisegítőt, karbantartót keresnek. Bekecs külterü-
letén állatgondozót, betanított kővágót, takarítót, Tállyán felszol-
gálót, pultost és szakácsot valamint munkagép szerelőt, Prügyön
bútorlap szabászt (B kat. jogosítvány) alkalmaznának. Bodrogke-
resztúrban kertészeti gazdabolti eladót, Taktaharkányban nehéz-
gépkezelőt (árokásó), kőművest, Megyaszón kőművest, asztalost,
ácsot, lakatost, és segédmunkást, Miskolcon operátort, Bécsben
(Freiburg) villanyszerelőt alkalmaznának. Változó foglalkoztatási hely
alapján, festőt, mázolót, tapétázót keresnek. Telefon: 47/361-909.
Tervezett képzések: Eladó, zöldség-és gyümölcs feldolgozó, kő-
műves, konyhai kisegítő, szárazépítő, szobafestő, építményzsalu-
zat-és fémállvány szerelő, cukrász, villanyszerelő, épület-és szer-
kezetlakatos, nehézgépkezelő, targoncavezető, méhész, vízszige-
telő, boltvezető és irodai titkár végzettség megszerzésére nyílik
lehetőség.



A cickafarkfű már az ős-
történet előtt ismert volt.
Latin neve achillea mille-

folium arra utal, hogy
Achilleusz, a görög hős ez-

zel a növénnyel állította el a
társai sebeinek vérzését. A kelták is

igen tisztelték, rituális szertartással szedték. Né-
pies nevei: pulykafű, cickafarkkóró, egérfarkkó-
ró, cickóró, orvosi cickafark. Legelőkön, utak
mentén, erdőszéleken és a gabonaföldek szélén
tömegesen fordul elő. Virágjának színe a fehér-
től rózsaszínbe hajló és a napon fanyar illatot
áraszt. Ajánlatos a virágból erős napsütésben
szedni, mert ilyenkor a legtöbb benne az illóolaj
és ezáltal a gyógyhatás is növekszik. Hatóanya-
gainak változatossága révén gyógyhatása rend-
kívül sokoldalú. Gyulladáscsökkentő, gyomor,

bél és hólyag panaszok kezelésére is hasznos.
Antibiotikus hatású, de sebhámosításra is re-
mekül használható. Az emésztést normalizálja,
kiváló vizelet- és epehajtó. Vértisztító és vér-
képző hatású valamint a tinédzserek tág pórusú
és zsíros bőrét is nagyszerűen tisztítja. A friss
növény préselt leve külsőleg a vérző sebet csil-
lapítja, a fájdalmat csökkenti. Teája borogatás-
ként sebhámosító, és a felrepedezett bőr kitűnő
ellenszere. Legfontosabb alkalmazási területe

azonban mégiscsak a női bajok gyógyítása. Ha-
tékony görcsoldóként jó hatással van a menst-
ruációs görcsökre és egyéb hasi problémákra is,
mint a gyomorgörcs, vagy epegörcs, de más nő-
gyógyászati problémákkal, gyulladásokkal
szemben is hatásos. Pozitívan hat a rendszerte-
len menstruációra, nyugtató hatása révén se-
gíthet az elalvásban, és általában hatásos lehet
a klimax különböző tüneteivel szemen is.

Vitelki László, Gyógynövénybolt
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Legutóbbi játékunk megfejtése: A szurokfű levele erős, kissé borsos aromájú. A beküldők
közül Berdár Tiborné, 3900 Szerencs, Dózsa György út 6. szám alatti olvasónk a Szerencsi
Gyógynövénybolt (Rákóczi út 104.) ajándékcsomagját nyerte. A nyereményről szóló utalvány
átvehető a szerkesztőségünkben. Új kérdésünk: Melyik a cickafark tea legfontosabb al-
kalmazási területe? Megfejtéseiket február 23-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 CiCkafark

Az utolsó félévéhez érke-
zett Szerencsen a Magyar
Dietetikusok Országos
Szövetségének Gyere®
Programja. Az eddig ta-
nultak átismétlése mellett

a védőnők újból felmérik azoknak a 6-12 éves
gyermekeknek az állapotát (testmagasság, test-
súlymérés), akik részt vettek a programban, és
akiknek a szülei aláírták a beleegyező nyilatko-
zatot. Az ismétlés a zsírokkal, olajokkal és a só-
bevitellel kezdődik. Az ismeretek mindenkinek
hasznosak lehetnek, akik elhatározták, hogy az
idén szeretnének egészségesebben táplálkozni.
A legfontosabb táplálkozási alapelv, hogy kerülni
kell a szélsőségeket, legyen szó adagokról, vagy
egy-egy tápanyagforrás teljes étrendi kiiktatásá-
ról. A szakemberek a legveszélyesebbnek az ún.
„divatdiétákat” vagy „csodafogyókúrákat” tart-
ják, mert megfelelő arányokban mindegyik táp-
anyagforrásra szüksége van az egészséges szer-
vezetnek, így a zsiradékokra és minimális kony-
hasóra is. Fontos, hogy ezek kis mennyiségben
ugyan, de naponta szerepeljenek az étrendünk-
ben.
A zsír a szervezet legjobban raktározható „tar-
talék tápanyaga”. Szükséges a benne oldódó vi-
taminok (A, D, E, K) hasznosulásához, a nemi hor-
monok képződéséhez, így a gyermekeknél, ka-
maszoknál a megfelelő ütemű növekedéshez és
fejlődéshez.
A konyhasó a vérnyomás, vízháztartás és a sav-
bázis folyamatok egyensúlyban tartásához járul
hozzá, valamint az idegek, izmok zavartalan mű-
ködéséhez és a gyomorsavképződéshez.

Kérdés az, hogy mennyit 
fogyasszunk belőlük?

Az egészséges felnőtteknek szóló táplálkozási
ajánlások azt mondják, hogy a napi elfogyasz-
tott energia legfeljebb 30%-a származzon zsír-
ból, ez kb. napi 6-8 dkg zsír fogyasztását jelenti.
Sajnos azonban a hazai fogyasztási szokások
ezt jóval meghaladják (36-38%), ami hosszú tá-
von magában hordozza az elhízás és az ebből
fakadó betegségek kockázatát.
Az állati zsiradékokhoz a vaj, sertés– és barom-
fizsírok tartoznak. Ezeknek is helye van az ét-
kezésben, túlzott fogyasztásuk viszont nem
ajánlott.
A növényi zsiradékok között a margarinon kívül
a finomított, finomítatlan és extra szűz olajokat
érdemes számba venni, és átgondolni, hogy mi-
kor, mihez, melyiket használjuk. A finomított
változatok szinte mindenhez jók, sütéshez, fő-
zéshez egyaránt. A finomítatlan változatokat
egy kíméletesebb gyártási technológiával állít-
ják elő, hogy a bennük lévő értékes összetevők
ne sérüljenek. Főként pároláshoz és pácoláshoz
ajánlják őket, míg az extra szűz változatokat hi-
degen fogyasztva például salátákhoz.
Mindenképpen kerülni kell a sütéshez használt
olaj többszöri felhasználását és a 180-190°C fölé
történő hevítését, mert egészségkárosító anya-
gok képződhetnek bennük. Ezért a sütéshez in-
kább alacsonyabb lángon, kellő időt szánva me-
legítsük a megfelelő hőfokra az olajat, mintsem
hirtelen átforrósítva elégessük.
Sóból elég lenne napi egy kávéskanálnyi. Ennek
nagy részét a feldolgozott élelmiszerek tartal-
mazzák, ezért ha az ételeinket nem sóznánk

meg, akkor is hozzájutnánk a megfelelő nátri-
ummennyiséghez. A sózást lehet fokozatosan
csökkenteni és más fűszerekkel kiváltani. A túl
sós étkezés ugyanis a magas vérnyomás, a
szív– és érrendszeri betegségek, vesebetegsé-
gek kockázatát hordozza magában. A kenyér-
félék, a sajtok, a juhtúró, a felvágottak eleve
tartalmaznak konyhasót, hogy jobban elállja-
nak. Értelemszerűen sok a só pl. a chipsekben,
a mogyoróban, a ropiban.

Tippek:
– Ha magunk készítjük el friss alapanyagokból
az ételeinket, a zsír- és sóbevitelünket is jobban
kézben tudjuk tartani.
– Vásárláskor nézzük meg az egyes élelmiszerek
zsírtartalmát, és válasszuk a zsírszegényebbet.
– Fogjuk vissza a vajas, tejszínes sütemények,
zsírdús sajtok, felvágottak, kolbászok, szalámik,
kekszek, majonéz fogyasztását, ezekkel semmi-
képp ne éljünk minden nap.
– A bő zsírban való sütés és a rántott ételek ké-
szítése helyett inkább grillezzünk, pároljunk vagy
süssünk sütőzacskóban.
– Rántott ételeket ne együnk többször heti egy-
két alkalomnál.
– Salátákhoz hidegen sajtolt olajakat használ-
junk. Próbáljunk ki többfélét, az extra szűz olí-
ván kívül szőlőmagolajat, dióolajat, tökmagola-
jat. Ezeket azonban soha ne melegítsük, mert
hő hatására zsírsavaik és aromájuk is tönkre-
megy.
– A só vonatkozásában is nézzük meg a termé-
kek címkéjét, a készételt pedig ne sózzuk meg
addig, amíg nem kóstoltuk.

Mennyi legyen az étrendünkben
a zsír, az olaj és a só?



Február 10-én tartották meg a hagyományos szülők- nevelők jótékonysági
bálját a Bolyai János Katolikus Általános Iskolában. Az eseményen az iskola
diákjai és pedagógusai adtak műsort, majd Gaszperné Tilman Edina igaz-
gató köszöntötte a megjelent vendégeket és elmondta, hogy a bál bevé-
telét az iskola kertjének és udvarának bővítésére fordítják majd.
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a bolyai iskola
jótékonysági báljaA Külhoni Magyar Nemzeti Színház színészeinek előadásában zenés

kabaréválogatást láthatott a közönség a Turisztikai Központban feb-
ruár 10-én.

kabaréest

VÁNYAI
TEMETKEZÉS
47/361-906, 20/966-4464

KRIPTA, SIRKŐ

a szerencsi hírek
következő száma

2018.
március

2-án
jelenik meg.



INGATLANINGATLAN
Bekecsen 880 m2-es telken 2 szo-
bás 60 m2-es családi ház mellék-
épületekkel bútorral vagy a nélkül
eladó. Érd.: 70/634-0938. (03-05)
Ondon a 4524, 4525, 4526 Hr. szá-
mú földek eladók 2 ha területtel.
Érd.: 47/340-096. (03-04)
Szerencsen lakó-pihenő övezet-
ben panorámás családi ház parko-
sított kerttel és garázzsal eladó.
Érd.: 20/348-9548. (3-05)

Szerencs csendes környékén, a
belvároshoz közel eladó egy folya-
matosan rendben tartott, felújított
4 szoba+nappalis családi ház. Érd.:
20/295-8832. (3)
Szőlőültetvény 1 ha Szerencs kül-
területén eladó. Érd.: 70/314-3353.
(3-4)
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:2,5MFt. Érd.: 20/959-5115. (5)

LakosságiLakossági

apróhirdetés
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A szerencsi Kulcsár Anita emlékének adózott az a torna, amelyet február
3-án tartottak meg a világklasszis kézilabdázóról elnevezett sportcsar-
nokban. Az eseményen Koncz Ferenc polgármester, Ráczné Váradi Éva a
„Kulcsár Anita Sporttámogató Alapítvány” elnöke és Nyiri Tibor a Sze-
rencs Városi Sportegyesület elnöke emlékezett a tragikus körülmények
között elhunyt fiatal élsportolóra. Kulcsár Anitát (1976.október 2.-2005.
január 19.) a Nemzetközi Kézilabda Szövetség és a World Handball Ma-

gazine a világ legjobb női kézilabdázójává választotta 2004-ben, a sze-
rencsi hölgy a hazai sportélet egyik fényes csillaga volt, Európa-bajnok,
olimpiai- és világbajnoki ezüstérmes, nyolc éven át oszlopos tagja a ma-
gyar válogatottnak. A program végén Kulcsár Anita édesanyja, városve-
zetők, a kézilabda tornán résztvevő csapatok, egykori barátok, tisztelők
helyezték el a megemlékezés virágait az élsportoló portréja előtt.

SfL
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kulCsár anitára, a világklasszis
kézilabdázóra eMlékeztek

Szerencs Város Sportegyesületének kosárlabda csapata január 31-én a ti-
szaújvárosi Club 96 gárdáját fogadta a Hunyadi Sportcsarnokban. A mér-
kőzés nehezen indult a hazaiak számára, hiszen a vendégek 18-12-es ve-
zetésre tettek szert az első negyedben, és a hátrányt a következő 10
percben sem sikerült ledolgozni. A félidő eredménye 28-36 volt a tisza-
újvárosiak javára. A szerencsi csapat azonban a cseréknek köszönhetően
megújult erővel vágott neki a második félidőnek, és a fiatalabb játékosok
hamar átvették a vezetést a vendégek felett. A végeredmény Szerencs
VSE-Club 96: 79-62. A szerencsi csapat jelenleg a tabella első helyén áll. 

V.E.A.

győzeleM
kosárlabdában

A január 26-27-ei hétvégén rendezték meg Budapesten az Országos Bu-
dapest Bajnokságot. Köllő Ábel meggyőző játékkal az újonc U12-es kor-
osztályban az előkelő II. helyezést érte el; az U13-as korosztályban pedig
8. helyezett lett – adott tájékoztatást Köllő András szakosztályvezető.

asztalitenisz
siker



Előző rejtvényünk megfejtése: Farsang napja eljött már, kezdődik a jelmezbál. Megfejtőnk 2 db belépőt nyert Berecz András önálló estjére:
Csehiné Kemény Mária, 3900 Szerencs, Kilián tér 2/3. A fenti rejtvény megfejtését február 23-ig postázzák címünkre (3900 Szerencs, Rákóczi
út 94.) vagy adják le a Fürdő és Wellnessház recepcióján. A keresztrejtvény helyes megfejtője 2 db belépőt nyer Dr. Csernus Imre március 28-ai
előadására. A nyeremény átvehető a Szerencsi Művelődési Központ és Könyvtár gazdasági irodájában.
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keresztrejtvény

kos: iii. 21. – iv. 20.
Februárban nem sok változás lesz kö-

rülötted. Annál inkább benned. Ne lepődj meg,
ha ebben a hónapban többször azon kapod ma-
gad, hogy a múlt eseményeit elemzed. Főleg a
te szerepedet bennük. Ez nagyon jó jel.  

bika: iv. 21. – v. 20.
Nem lesz egy „séta galopp” a febru-

ári hónapod. Rengeteg feladat, és lehe-
tőség vár rád. Ezek remek alkalmak arra, hogy
megmutasd, mit tudsz. Teljesen mindegy, hogy
mi a munkád, vagy hogy van-e. 

ikrek: v. 21. – vi. 21. 
Februárban többször is elhagyhatja a

szádat a sóhaj: „Na végre…”. Valóban
megkönnyebbülhetsz, mert végre megértik,
hogy eddig miről beszéltél, végre alkalmad nyí-
lik megmutatni, hogy miért lelkesedtél eddig,
végre megkérdeznek, stb. 

rák: vi. 22. – vii. 22.
Februárban is élj, mint hal a vízben!

Lubickolj az élet gazdagságában! Több
kisebb, és nagyobb szerencse is fog érni. Vedd
észre, és legyél érte hálás! Pl. egy fényes tárgyat
találhatsz az utcán. Vagy egy fényes lehetőség
adódhat. Ez utóbbi külfölddel lesz kapcsolatban.

oroszlán: vii. 23. – viii. 23.
Februárban parázs vitákra kerülhet

sor. Ezzel nincs semmi baj, mert úgy tűnik, hogy
végre ki kell mondani dolgokat. Csak az nem
mindegy, hogy ki mondja, mit és hogyan. Erre
figyelj egész hónapban!

szűz: viii. 24. – iX. 23. 
Február a bőség hónapja lesz a szá-

modra. Tudod jól, és most meg is ta-
pasztalhatod, hogy a jó kapcsolatok a legjobb
tőkék. Sok olyan emberrel találkozhatsz most,
aki különböző témában tud segíteni neked.

Mérleg: iX. 24. – X. 23. 
Február a kommunikáció hónapja a

számodra. Beszélj, beszélj, beszélj! Tudd,
hogy most minden attól függ, hogy kimondod-
e, és hogy hogyan! Nem kell félned, mert remek
formában leszel egész hónapban. Kreatív módon
fogod kifejezni az érzéseidet, gondolataidat.

skorpió: X. 23. – Xi. 22.
Februárban nem lesz időd unatkozni,

és nem lesz okod panaszkodni. Renge-
teg munkád lesz. És több változás is. Ne ideges-
kedj amiatt, hogyha kisebb felfordulás lesz a
munkahelyeden. Eljött az ideje az átszervezés-
nek, átrendeződésnek.

nyilas: Xi. 23. – Xii. 21.
A februári hónap szóljon a családod-

ról és/vagy az otthonod szépítéséről! Ne bosz-
szankodj, és semmiképp se panaszkodj, hogy
mennyi gondot okoznak neked a családtagjaid!
Ezt nem szabad tragédiaként felfognod.

bak: Xii. 22. – i. 20.
Február neked első sorban a pénzről

fog szólni. Ebben lesz pozitív változás,
és veszteség kivédésének feladata is. Ez utóbbi
főleg a hónap közepén fogja igénybe venni a fi-
gyelmedet. Tegyél meg minden óvintézkedést! 

vízöntő: i. 21. – ii.19.
Februárban teljesen magadra találsz.

Minden szempontból egyre jobban fo-
god érezni magad a bőrödben. Ennek előfelté-
tele, hogy hagyd abba a panaszkodást, és az
önsajnálatot! Elmúltak a nehéz idők. Természe-
tesen vannak most is nehézségek…

halak: ii. 20. – iii. 20.
Ebben az időszakban kellő szorgalom-

mal és megfelelő ütemben végzi majd
a munkáját, ezért remek lehetőség nyílik ahhoz,
hogy előre léphessen a karrierjében. Tartsa ész-
ben, hogy a főnökök mindig nagyra értékelik,
ha egy alkalmazott mindent megtesz a cégért.

horoszkóp (február 16. – március 2.)

VÍZSZINTES: 1. Az élet olyan, mint… (folytatás a bekülden-
dő fősorban, első rész). 10. Az autós tette, hogy megálljon. 11.
Kék virágú ipari növény (Linum usitatissimum). 12. Olló fele! 13.
Kedvelt népzenei együttes neve. 14. Utód. 16. Ruténium vegyjele.
17. Természeti környezetben élő, nem háziasított. 18. Lassú, két-
negyedes ütemű, modern társasági tánc. 21. Dél-Koreai légitár-
saság névrövidítése. 22. Sál szélei! 23. Település megyénkben. 24.
Megvételre ajánlom. 26. Pálcikára erősített cukorka. 28. Mosópor
márkanév. 29. Ezen a napon. 30. Angyalrang. 31. Tengeri rabló.
32. A teljes nyomás egysége. 33. Kiejtett betű. 34. Skandináv népi
monda. 36. Beszédhang írott, nyomtatott jele. 38. Kipling kígyója.
39. Cirkónium és jód vegyjele. 40. Mezőgazdaságban előállított
termést megóvás végett földdel letakarva elhelyez.
FÜGGŐLEGES: 1. Ebédlő páratlan számú betűi! 2. Gépkocsi rö-
viden. 3. Igen; angolul. 4. Előtagként szérummal való kapcsolatot
jelöl. 5. Púpos tulokfaj (Bos indicus). 6. Teniszezés kelléke. 7. Nor-
végia és Thaiföld autójele. 8. Értékesít. 9. Tűzhely sütője. 10. A
fősor második, befejező része. 14. Konyhakerti növény (Lac-
tuca sativa). 15. Falióra „sétálója”.17. Létezik. 19. Az egyik szülő.
20. Isztambulban van -szeráj, -torony, -híd is ezen a néven. 21.
Dél-Koreai autómárka. 22. Süteményekhez való, édes mártás.
24. Azonos betűk. 25. Kevert szín. 27. Kronométer. 31. Félig ké-
telkedik! 32. …áció: rábeszélés. 33. Tevékeny fele! 35. Román te-
repjáró autómárka. 36. Boleró páratlan számú betűi! 37. Herélt
kos. 38. Európai labdarúgó kupa nevének rövidítése. 40. Azonos
betűk. 41. Mangán vegyjele.
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