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36 új 
munkAHEly
SZErEnCSEn

A Gyémántkapu Idősek
Otthona február elején
nyitotta meg új részlegét a
levendula Házat. Az intéz-
ményegységnek köszönhe-
tően 36 új munkahely jött
létre. (Cikkünk a 3. o.)

HÁZASSÁG
HETE

A rendezvény célja az,
hogy felhívják a figyelmet
a házasság és a család
fontosságára. Ezáltal egy-
re több fiatal gondolja
úgy, hogy házasságban
szeretné leélni az életét.
(Cikkünk az 5. o.)



A rendezvényen ünnepi beszédet mondott Kocsis Sándor római katolikus
plébános, aki az idő múlásáról szólt, mely nagyban meghatározza az in-
tézmény életét. – Az idő mindig új és új lehetőséggel lep meg bennünket.
Gyermekek születnek, új emberekkel, barátokkal találkozunk, szórakoz-
hatunk, dolgozhatunk és ezzel a bennünk rejlő képességeket kibonta-
koztathatjuk. Minden perc ezer lehetőséget nyújt arra, hogy a jóra, a
szépre és a nemesre használjuk fel –hangzott el.
A megjelenteket Gaszperné Tilman Edina intézményvezető is köszöntöt-
te. Beszédében hangsúlyozta a család és a gyerekek lelki nevelésének je-
lentőségét, majd megköszönte a szülők és pedagógusok segítő munká- ját. Elhangzott, hogy az intézmény gyermekbarát közösségi tér kialakí-

tására használja fel az idei és a tavalyi bál során befolyt összeget.
– A tavalyi bevétel egy részét iskolai bútorok vásárlására használtuk fel,
idén pedig az intézmény belső udvarán szeretnénk egy játékos és gyer-
mekbarát teret kialakítani – mondta az igazgató. 
Az összejövetelt az iskola 8. osztályos tanulóinak palotás tánca nyitotta
meg, majd a műsor további részében a Harangvirág néptánccsoport lé-
pett a színpadra, melyet a tantestület bodrogközi tánca követett, de fel-
lépett az iskola mazsorett csoportja is. 
A rendezvény zárásaként a 8.a osztályos tanulók bécsi keringőjét tekint-
hették meg a résztvevők, melyet a szülők és gyermekek tánca követett. 

F. D.

A Bolyai János Katolikus Általános Iskola február 2-án, Gyer-
tyaszentelő Boldogasszony napján tartotta meg a szülői
munkaközösség és pedagógusok által szervezett bálját a
Bocskai István Katolikus Gimnáziumban.

Az eseményen Gaál Mihály szerencsi borász köszöntötte a megjelenteket,
majd ünnepi beszédet mondott Koncz Ferenc országgyűlési képviselő, aki
a hegyaljai borászok munkájának jelentőségéről szólt. – A mi munkánk ab-
ban rejlik, hogy Tokaj-Hegyalja borágazata minél több ember megélhetését
szolgálja – hangzott el. A rendezvényen Nyiri Tibor polgármester elmondta,

hogy ma már olyan modern technikai eszközök állnak a borászatban dol-
gozók rendelkezésére, amelyek alkalmasak arra, hogy a boros gazdák si-
kerrel profitáljanak. – A mezőgazdasági ágazatok az elmúlt időszakban
óriási fejlődésen mentek keresztül, ami a borok minőségén is meglátszik
– fogalmazott a városvezető.
A rendezvényen minden borász bemutatta saját nedűjét egy rövid prezen-
táció keretében. F. D.

A hagyományoknak megfelelően idén is tartottak borkós-
toló összejövetelt a Szerencsi Borbarátok Körének tagjai
február 1-jén a Turisztikai Központban.
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Korábban beszámoltunk arról, hogy a január 19-ei jótékonysági Polgári
bál bevételét egy defibrillátor készülék vásárlására fordítják majd, melyet
a Szerencsi Polgármesteri Hivatalban helyeznek el. Néhány héttel ezelőtt
pedig a megyaszói Harangod-Mag Kft. közel egymillió forint értékű orvosi
műszert adományozott a Szerencsi Orvosi Ügyeletnek. Sárossy Ferenc a

Kft. ügyvezető igazgatója elmond-
ta, hogy cége minden évben jóté-
konykodik, elsősorban egészség-
ügyi intézmények javára, hogy
ezzel is segítsék az ott zajló élet-
mentő munkát. A térség egyik
meghatározó mezőgazdasági
vállalkozása ezúttal a Szerencsi
Orvosi Ügyeletnek vásárolt vér-
nyomásmérő eszközöket, valamit
egy félautomata defibrillátor készü-
léket. Az orvosi műszereket január 31-én
vette át Dr. Gál Tamás és Dr. Pap Tibor, az orvosi ügyeletet ellátó ACUT-
MED 2001 Kft. két tulajdonosa Megyaszón. A Szerencsi Orvosi Ügyelet -
ami tíz települést lát el - jelenleg is rendelkezik újraélesztő készülékekkel,
de mivel ezek részben egyszer használatosak, minden ilyen eszköz hasz-
nos lehet, amikor a régieket cserélni kell. Dr. Gál Tamás hangsúlyozta, a
most kapott félautomata defibrillátor készülék jó szolgálatot tesz majd
az ügyeleti ellátás során. – Hirtelen szívleállás bárhol bárkivel megtör-
ténhet, és ilyenkor minden másodperc számít. A defibrillátor készülék
képes a hirtelen fellépő keringésmegállást elektromosan helyreállítani és
ezzel megmenthető a beteg élete – mondta a háziorvos. V. E. A.

Pazonyi Zoltán ügyve-
zető igazgató (fotón-
kon) köszöntőjében ki-
emelte, nagy szükség
volt ennek a speciális

részlegnek a megnyitá-
sára, hiszen az otthonba

jelentkezők közel 40%-a valami-
lyen mentális betegséggel küzd, akiknek ellátá-
sa nem egyszerű feladat. Az eseményen jelen

volt Nyiri Tibor polgármes-
ter (fotónkon), valamint

Koncz Ferenc ország-
gyűlési képviselő (fo-
tónkon) is, akik hang-
súlyozták, hogy a tár-

sadalom fontos feladata
az idős, rászoruló betegek

ellátása és segítése, a Levendula Ház pedig eh-
hez biztosít megfelelő körülményeket városunk-

ban. Az önkormányzat
együttműködésével
megvalósult új intéz-
ményegységnek kö-
szönhetően 36 új mun-

kahely jött létre, így ösz-
szesen már 75 embernek

biztosít munkát az otthon.
A Levendula Ház egy 67 férőhelyes részleg, ami
33 kétágyas és 1 egyágyas szobát foglal magá-
ba, ami középsúlyos és súlyos demens betegek
fogadására képes. A legmodernebb eszközök-

kel felszerelt apartmanok saját fürdőszobával
rendelkeznek, akadálymentesek és korszerű
tűzvédelmi rendszerrel vannak ellátva. – Azért
Levendula Háznak neveztük el az új részleget,
mert a területen régen nagy számban termett
ez a virág, emellett pedig a levendula nyugtató
hatását szerettük volna hangsúlyozni, ami a de-
mens betegek esetében különösen fontos. A le-
vendula motívumok több helyen is megjelennek
az épületben és a kertet is ennek megfelelően
fogjuk kialakítani tavasszal – mondta el Pazonyi
Zoltán ügyvezető igazgató. V. E. A.

36 új munkAHEly SZErEnCSEn

Balról jobbra: Szentléleki István, Sárossy Ferenc, Dr. Gál Tamás és Dr. Pap
Tibor

Demens részleggel bővült a Gyémántkapu Idősek Otthona

A Szerencsi Gyémántkapu Idősek Ott-
hona február elején nyitotta meg új
részlegét a Levendula Házat, ami a de-
menciával küzdő idősek ellátását hiva-
tott biztosítani. Az intézmény új egy-
ségének ünnepélyes megnyitójára ja-
nuár 30-án került sor.

élETmEnTő kéSZülékEk 
A vÁrOSnAk



Koncz Ferenc arról adott tájékoztatást, hogy a
megbeszélést az előzetesen megjelent informá-
ciókra alapozzák részben azért, hogy képet
kapjanak arról, mely településeknek milyen el-
képzeléseik vannak, mire lenne szükségük,
másrészt a későbbi időszakban igyekeznek el-
kerülni az esetleges félreértéseket, illetve meg-
beszélik, hogy kik lesznek, akik az együttműkö-
désben koordináló szerepet kapnak. Együtt fi-

gyelnek arra, hogy a pályázatok kiírásakor az
adott témaköröket miként, kiknek a segítségé-

vel, vezetésével lehet majd megvalósítani.
SfL

A mAGyAr fAlvAk prOGrAmról TAnÁCSkOZTAk
Elindult a Magyar Falvak Program, eb-
ben az évben az ötezres lélekszámú te-
lepülések fejlesztésének elindítására
150 milliárd forintból lehet gazdálkod-
ni. Koncz Ferenc országgyűlési képvi-
selő e tárgykörben találkozott a 06. sz.
választókerület polgármestereivel és a
Széchenyi Programiroda munkatársai-
val, a szerencsi Rákóczi-vár lovagter-
mében.
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Az első napirendi pontban Dr. Gál Tamás és Dr.
Pap Tibor az ACUTMED 2001. Kft. képviseleté-
ben tájékoztatta a képviselőket az ügyeleti fel-
adatok ellátásáról. Elhangzott, hogy több mint
19 éve ez a cég működteti a központi orvosi
ügyeletet Szerencsen és a kistérségben, össze-
sen 10 település sürgősségi ellátását biztosítják. 
– Az ügyelet munkáját ebben a 19 évben – a
helyi háziorvosokat tehermentesítve – kórházi
szakorvosokkal oldottuk meg és a jövőben is
ezt tervezzük. Az elmúlt időszakban látványo-
san emelkedett a kórházi és az alapellátásban
dolgozók bére, kivéve a központi, illetve ügye-
leti ellátást. Ez pedig az órabérek emelkedését
vonta maga után – emelte ki Dr. Pap Tibor. El-
mondta, hogy a jelenlegi támogatásuk 75 forint
per fő fejkvótát jelent és ennek az emelését
szeretnék kérni 35 forinttal. A szakápolók és a
technikai személyzet bérét is emelnék 15-20
százalékos mértékben. Dr. Bobkó Géza képvi-
selő szerint a szerencsi ügyeleten minden tech-
nikai és tárgyi feltétel adott, valamint kiváló az

asszisztencia is. Nyiri Tibor polgármester meg-
köszönte az együttműködést a cég képviselői-
vel és elmondta, hogy az egyik legfontosabb az
egészség, amit komolyan kell venni. A testület
egyhangúlag döntött a támogatásról. 
Ezt követően a Szerencsi Művelődési Központ
és Könyvtár 2018. évi beszámolójának és 2019.
évi munkatervének elfogadása következett,
melyet Csider Andor igazgató korábban ismer-
tetett. Dr. Gál András képviselő úgy fogalma-
zott, hogy magas színvonalon működik és pél-
daértékű a művelődés a városban. Nyiri Tibor
polgármester arról beszélt, hogy szinte az év
minden napján van valamilyen rendezvény Sze-
rencsen. Elismerés jár az ott dolgozóknak a
megfeszített munkájukért. A képviselők egy-
hangúlag támogatták a munkatervet. A továb-
biakban meghatározták a Szerencsi Óvoda és
Bölcsőde nyári nyitvatartási rendjét és megtár-
gyalták a nemzetiségi önkormányzatokkal kö-
tött együttműködési megállapodások felülvizs-
gálatát. M. B.

Dr. Korondi Klára egyhavi képviselői alapját
a Szerencsi Rászorultakért Alapítvány ja-
vára, Kiss Attila a Gyermekkert Alapítvány
javára, Nyiri Tibor polgármester a Szerencs
Számítástechnika- Oktatásért és Di-
áksportjaiért Alapítvány részére, Dr. Gál
András képviselő pedig félhavi képviselői
alapját a Bocskai István Gimnázium Alapít-
ványa, félhavit pedig a Rákóczi Zsigmond
Iskolasegítő Alapítvány javára ajánlott fel.

vÁrOSHÁZI nApló

Idei első ülését tartotta meg a Szerencsi Több-
célú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa feb-
ruár 12-én a Rákóczi-vár lovagtermében. A ta-
nácskozáson a képviselők elfogadták a Társulás
2019. évi költségvetését. A bevétel és kiadás fő-
összegét 220.459.771 forintban állapították
meg. Elhangzott, hogy támogatásokban pályá-
zati finanszírozási és támogatási szerződés
alapján részesül a Társulás az alábbi szerveze-
tektől: Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás és
Biztos Kezdet Gyerekházak fenntartására ka-
pott támogatás a Szociális és Gyermekvédelmi
Főigazgatóságtól. A Támogató Szolgálat műkö-
désére nyújtott támogatás, illetve a belső ellen-
őrzés és építésügyi feladatokra átvett összeg a
településektől. M. B.

kISTérSéGI
TAnÁCSüléST
TArTOTTAk

A Borsod-Abaúj-Zemplén Térségi Ivóvíz-kezelési Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa
február 12-én tartotta meg ülését a Rákóczi-vár lovagtermében. Az értekezleten a Társulási
Megállapodás módosításáról döntöttek a képviselők.

TAnÁCSkOZOTT AZ IvóvíZ-kEZEléSI
ÖnkOrmÁnyZATI TÁrSulÁS

képvISElőI
fElAjÁnlÁSOk

Szerencs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete január 31-én tartotta
meg ülését.
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A Házasság Hete
ke z d e m é n ye z é s
több mint 20 évvel
ezelőtt indult el
Angliából, hazánk
2008 óta csatlakozik
be a programsoro-
zatba az egyházak
és civil szervezetek
összefogásával. Az
egy héten át tartó
rendezvény célja, az

hogy felhívják a figyelmet a házasság és a család fontosságára. Ma már
4 kontinens 21 országában ünneplik. Idén február 10 és 17 között kínáltak
programokat az érdeklődőknek. A Házasság Hete Szervezőbizottsága ál-
tal koordinált központi programok fővédnöke 2013 óta Herczegh Anita,
a köztársasági elnök felesége. Szerencsen a görögkatolikus egyház szer-
vezésében valósult meg az az előadás február 12-én, ahol Hegedűs Endre
Kossuth-díjas zongoraművész és felesége Hegedűs Katalin mesélt a há-
zasságukban megélt örömökről és nehézségekről. Mivel a házaspár lé-
teleme a zene ezért zongora dallamokkal is színesítették az előadást.
Már hagyománnyá vált, hogy az 50 éve házasságot kötött párokat külön
köszöntik a Házasság Hetén, idén azonban a 25 éves házasokat illetve a
2018-ban fogadalmat tett párokat is meghívták az eseményre, akiket az
egyházak képviselői áldottak meg. Csejoszki Szabolcs, görögkatolikus
parókus az előadás főszervezője hangsúlyozta, hogy évről évre többen
vesznek részt a Házasság Hetéhez kapcsolódó programsorozaton Sze-
rencsen is, ami köszönthető annak, hogy egyre több fiatal gondolja úgy,
hogy házasságban szeretné leélni az életét. -Az egyház mindig is fontos-
nak tartotta a házasság intézményét, de a kormányzat is számos intéz-
kedést tett annak érdekében, hogy népszerűsítsék ezt a fajta elkötele-
ződést- mondta a parókus. Ezt mutatja az a hétpontos családvédelmi ak-
cióterv is, amelyről Orbán Viktor február 10-én beszélt évértékelőjében.
Kijelentette, hogy bevezetik a fiatal házasok gyermekvállalási támoga-
tását, bővítik a CSOK kedvezményes hitelét, tovább bővítik azoknak a
nagycsaládosoknak a körét, akiknek a kormány átvállalja jelzáloghitelé-
nek egy részét, a négy vagy többgyermekes anyák mentesülnek a sze-
mélyi jövedelemadó fizetése alól, elindul a nagycsaládosok autóvásárlási
programja e mellett megvalósítják a teljes bölcsődei ellátást valamint be-
vezetik a nagyszülői gyedet is. 

V. E. A.

Kissné Tőkés Szabina és Kiss Krisztián
Nyolc éve vagyunk
együtt a párommal, aki
most már a férjem. Az
elmúlt éven úgy érez-
tük eljött az a pont,
hogy a kapcsolatunkat
hivatalossá tegyük.
Nekem fontos volt a
nyolcas szám, hiszen
ennyi éve vagyunk
együtt. 2018.07.08-án
kötöttünk házasságot,
tehát a dátumban
többször megjelenik a
végtelent jelképező
nyolcas szám. Nagyon
örülök a Magyarország
Kormánya által létre-
hozott új családtámo-

gatási kedvezményeknek, hiszen mi is szeretnénk a párommal gyer-
mekeket, ezért számunkra is fontos, hogy az állam segítséget nyújtson
mindehhez. Az első házasoknak járó adókedvezményt már igénybe is
vettük. Azt gondolom ez egy rendkívül jó dolog, hiszen két évig élhe-
tünk az állam által nyújtott kedvezménnyel.

Lengyel-Rácz Réka és Lengyel László
2018. május 19-én házasodtunk
össze a férjemmel. Mindketten
olyan családból származunk, ahol a
házasság rendkívül fontos szerepet
kap a hétköznapokban, így nem
volt kérdés számunkra az, hogy
örök hűséget fogadjunk egymás-
nak. Szüleink követendő példaként
szolgáltak nekünk és reméljük mi is
hasonló jókat fogunk tudni biztosí-
tani majd gyermekeink számára.
Hallottunk a kormány által létreho-
zott kedvezményekről és természe-
tesen van benne olyan ajánlat is,
ami kedvező a nagycsaládok szá-
mára, viszont úgy gondolom az
egy- és kétgyermekes családokat is
előnyben kellene részesíteni, hiszen nem mindenkinek adatik meg az,
hogy nagycsaládként élhesse mindennapjait.
Mi is tervezünk a jövőben gyerekeket és gyakran felteszik nekünk a kér-
dést mennyit szeretnénk?!
Úgy gondolom akármennyi gyermeknek tud az ember életet adni, a leg-
fontosabb dolog, amit az ég világon semmivel nem lehet kárpótolni és
megfizetni: az az ember számára az egészség.

HÁZASSÁG HETE: 
rAndEvú EGy élETEn ÁT

Tavaly az 50 éve házasságot kötött párokat köszöntötték
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A Magyar Nyelv Múzeuma és az Anyanyelvápolók Szövetsége ötödik al-
kalommal hirdette meg versenyét „Anyanyelvi játékok, játékos anya-
nyelv” néven. A megmérettetést Gazdóf Miklósné igazgatóhelyettes nyi-
totta meg, aki üdvözölte a résztvevőket, majd Brézai Zoltán, a játékos
anyanyelvi verseny főszervezője ismertette a szabályokat. Ezt követően
kezdetét vette az írásbeli és szóbeli feladatok megoldása.
A vetélkedőre öt településről érkeztek általános iskolás diákok, akik négy-
fős csapatokban oldották meg a feladatokat, emellett a gimnazisták is
próbára tették tudásukat a magyar nyelvi kérdésekben. F. D.

A Lévay József Református Gimnáziumban rendeztek megyei angol
nyelvű bibliai szövegértési versenyt, melyen a Rákóczi Zsigmond Re-
formátus Általános Iskola diákjai is részt vettek. A megmérettetést
követően a dobogó minden fokán Rákóczis diák állt. I. hely Róna-
völgyi Anna 8.b, II. hely Osvay Zsófia 8.b, III. hely Teleki Zsófia 8.b.
Felkészítők: Tamás Mária, valamint Fülöp Adrienn református hitok-
tató. Forrás: Rákóczi iskola

A Bolyai János Katolikus Általános Iskolában február 8-án tartották meg
a felső tagozatos diákok farsangi összejövetelét. Az eseményt a 8. osz-
tályos tanulók bécsi keringője nyitotta meg, majd palotás táncot adtak
elő a végzősök. A rendezvényen a diákok jelmezeket és vidám maskará-
kat öltöttek: láthatott a közönség többek között kalózhajót és táncoló
lábakat is, de megcsillogtatta tánctudását az iskola mazsorett és mo-
derntánc csoportja is. A farsangi bemutatón a zsűri döntése alapján első
helyen végzett az 5. A osztály Rongybabák le a kalappal csapata, második
helyezést ért el az 5. B osztály Táncoló talpak formációja, a bronzérmet
a 7. A osztály Santa Maria elnevezésű csoportja kapta. 
Az alsó tagozatosok farsangját február 22-én tartják meg az intézmény-
ben. F. D.

A magyar nyelv ápolása és fejlesztése volt a célja a január
31-én megtartott versenynek a Bocskai István Katolikus
Gimnáziumban.

AnyAnyElvI vErSEny A GImnÁZIumBAn
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lEZÁrulT A félév 
AZ OkTATÁSI InTéZményEkBEn

Ráczné Váradi Éva, igazgató, 
Rákóczi Zsigmond 

Református Általános Iskola
Minden félévben számve-

tést tartunk az intéz-
ményben arról, hogy
milyen dolgokat vé-
geztünk el a tanév el-
ső félévében. Nagyon

büszke vagyok a kollégá-
imra és a tanítványaimra,

hiszen sikeres félévet zártunk. Ami a legkiemel-
kedőbb eredmény az a tantárgyi átlag : 4,43. Ez
nagyon magas, hiszen tavaly ilyenkor 4,19 volt
év végén pedig 4,36 tehát még azt is sikerült
túlszárnyalni. Annak ellenére, hogy félévkor a
kollégák picit szigorúbbak szoktak lenni, hiszen
ez egy tájékoztató jellegű dolog. Talán ez látszik
a szorgalmon is. Iskolánk 90 százalékának pél-
dás vagy jeles a magatartása, a szorgalom je -
gyeknek pedig a 94 százaléka lett példás vagy

jó. Ez annak is köszönhető, hogy a nyolcadiko-
soknál a központi felvételi és a félévi eredmény
számít a továbbtanulásba. A diákjaink nem csak
a magatartás és a szorgalom területen jók, ha-
nem a tanulmányi területen is, hiszen nagyon
ügyesen teljesítettek ebben a félévben. 122 ki-
tűnő és 98 jeles tanulónk lett. Öt diák ered-
ménytelenül teljesítette a félévet. Nekik minden
segítséget megadunk, hiszen tantárgyi korre-
petálások, differenciált képességfejlesztő órák
vannak, melyeken részt tudnak venni. Ami még
nagyon sikeres nálunk az a nyelvvizsga meg-
szerzése. Büszke vagyok rá, hogy négy olyan
nyolcadikos tanulónk van, akiknek már megvan
a nyelvvizsgája és tíznél is többen vettek részt
a januári nyelvvizsgás előkészítésen. Matema-
tikából is szépen szerepeltek a diákjaink hiszen
megyei versenyen kiváló eredményeket értek el.
Sportsikereink is voltak ebben a félévben: az
úszás, a kosárlabda a kézilabda, röplabda sőt a
foci területén is dobogós helyeket értek el a
gyerekek. Azt gondolom, hogy egy eredményes
időszak van mögöttünk. A második félévben
oda kell figyelni arra, hogy a nyolcadik osztá-
lyosoknál se hagyjon alább a szorgalom és a
szülőkkel együtt ösztönözni tudjuk őket. Annak
ellenére, hogy felvették őket a kívánt középis-
kolába az év végi eredmény sem mindegy. A
kollégáim munkája – a munkatervnek megfele-
lően – elég szerteágazó és azt gondolom akár
a továbbképzéseket, a szakmai megújulást,
vagy a nemzetközi kapcsolatokat tekintjük,
mindegyikben le tudtunk tenni valamit az asz-
talra. Olyan konferenciákat szerveztünk, melyek
módszertani és szakmai megújulást hoztak az
intézménynek, illetve a térségünkben és a Ti-
száninneni Református Egyházkerülethez tarto-
zó iskolákban is pozitív megerősítést adott.

Gaszperné Tilman Edina igazgató,
Bolyai János 

Katolikus Általános Iskola
Igazán dolgos, lelkes, szor-

galmas és eredményes
első félévet zártunk,
gyerekek és pedagógu-
sok egyaránt. Szep-
temberben úgy kezdtük

a tanévet, hogy minden
személyi és tárgyi feltétel

rendelkezésre állt. Befejeztük a felújításokat, új
laptopokat vásároltunk, a szülői munkaközösség,
illetve a fenntartó támogatásából új bútorok be-

szerzésére került sor, valamint a diákönkormány-
zat segítségével kialakítottuk a tánc és zene ter-
münket is. Ami fontos változás volt, hogy meg-
változtattuk a tantárgyi struktúránkat. Az isko-
lánkba érkező elsős kisdiákoknak új lehetőséget
kínáltunk, és a szabadon felhasználható órakeret
terhére a szülők dönthettek, hogy sportot válasz-
tanak a gyerekeknek vagy első évfolyamtól va-
lamilyen idegen nyelvet szeretnének tanulni. Na-
gyon sikeresnek tűnik ennek a programnak a be-
vezetése, jól haladnak a diákok, mind a sportban
mind a nyelvekben. A félév kiemelkedő feladata
volt számunkra a módszertani megújulás, ezen
belül is a differenciált fejlesztést tudnám kiemelni.
A tehetség kibontakoztatására és az egyéni fej-
lesztésre helyeztük a hangsúlyt. Az első osztá-
lyosok hamar beilleszkedtek a közösségbe és
szép eredményeket értek el a félév végére. Sike-
res az úszás programunk is, hiszen a három test-
nevelő pedagógusnak köszönhetően október vé-
gére minden gyermek újabb ismereteket sajátít-
hatott el a város uszodájában. Több futó pályá-
zatunk van, minden egyes lehetőséget kihaszná-
lunk. A Határtalanul, az Útravaló, illetve az EFOP-
os projektek mellett az egyházi pályázatok
konstrukciójába is bekapcsolódunk. Ha a félévet
számokban kellene értékelni, akkor úgy gondo-
lom, hogy a 4,2 es iskolai átlagra büszkék lehe-
tünk, 59 tanuló van az iskolában, aki kitűnő vagy
jeles eredményt ért el. A nyolcadikosok túl van-
nak a központi felvételiken, amire nagy izgalom-
mal készültek a pedagógusokkal együtt, ennek
köszönhetően sikeres vizsgákat tudhatnak ma-
guk mögött. Az elsősök és a nyolcadikosok szá-
mára a nehéz időszak véget ért. A Sárospataki
Alapfokú Művészeti Iskolával született megálla-
podás alapján szeptembertől beindult a művé-
szeti képzés a tanintézményünkben, ami azt je-
lenti, hogy társastánc, moderntánc, néptánc il-
letve a képzőművészet területén, valamint a gra-
fika és agyagozás tanszakokon kapcsolódhattak
be a gyerekek a művészeti nevelésbe. Az első fé-
lévben számos délutáni lehetőséget is kínáltunk
a gyerekeknek a hasznos idő eltöltésére. Figyel-
tünk arra, hogy ezekkel a szabadidős tevékeny-
ségekkel is fejlesszük a diákok tanulási képessé-
gét, hogy ezáltal könnyebben tudják elsajátítani
az új ismereteket. Folytattuk a Sakkpalota és a
Lego foglalkozást, valamint a robotikát. Emellett
sportolhatnak is a gyerekek, kosárlabdázhatnak
és focizhatnak is. Működik az énekkarunk, a drá-
ma csoportunk, az irodalmi színpad, illetve foly-
tatódik a közös együttműködés a Szent Imre Ka-

Január 26-án ért véget a 2018/2019-es tanév első fele. A diákok február 2-án vehették át az eredményeiket tartalmazó tájé-
koztatókat. A szerencsi általános és középiskolák tanulói egyaránt sikeresen teljesítették a félévet, hiszen javultak a tanulmányi
átlagok az év végi eredményekhez képest. Településünk oktatási intézményeinek vezetőit kérdeztük az elmúlt félévről.

molnár réka 5.
osztályos diák
rákóczi Zsig-
mond refor-
mátus Álta-
lános Iskola:

Nagyon tetszik az
ötödik osztály, kicsit jobb,

mint a negyedik mivel már önállóbbak let-
tünk. Több tantárgy van, mint eddig. Az újak
közül a történelem a kedvencem, sok min-
dent megtudtunk a régmúltról.  Mindenből
kitűnő lettem.

Tóth Tímea 5.
osztályos diák
Bolyai jános
katolikus Ál-
talános Iskola: 

Nagyon jól sikerült az
első félév. Mindenből

ötöst kaptam kivéve angolból, de ezen sze-
retnék javítani év végére. A kedvenc tantár-
gyam az ének, mert nagyon jó a tanárom és
szabadidőmben is szívesen énekelek. Sze-
rencsére a többi tantárgy sem okoz nehéz-
séget számomra, hiszen könnyen tanulok.

mIlyEn lETT A félévI
BIZOnyíTvÁny?
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Február 15-ig adhatták be jelentkezéseiket
azok a végzős középiskolások, akik valamilyen
felsőoktatási intézményben szeretnék folytatni
tanulmányaikat szeptembertől. A Bocskai Ist-
ván Katolikus Gimnáziumban évről évre jel-
lemző az a tendencia, miszerint a végzősök
közel 80%-a tanul tovább valamilyen egyete-
men vagy főiskolán. Az intézmény minden se-
gítséget megad ahhoz, hogy a diákok megta-
lálják a hozzájuk legközelebb álló továbbkép-
zési formát. Az első félévben több alkalommal
tartottak pályaorientációs és karriernapot, me-
lyek során az egyetemek és főiskolák képvise-
lői mutatták meg intézményeik felépítését és
a különböző szakokat. Az elmúlt évekhez ha-
sonlóan idén is népszerű a turizmus vendég-
látás, a mérnökinformatikus szak, de egyre

többen választják a nemzetközi tanulmányo-
kat is. A természettudományi tárgyakat ked-
velők elsősorban orvosi vagy gyógyszerész
szakokat választják. Ahhoz, hogy bekerüljenek
ezekre a képzésekre, magas felvételi pontszá-
mot kell elérniük a fiataloknak, ennek érdeké-
ben többen emeltszintű érettségi vizsgát tesz-
nek a szükséges tantárgyakból. A Bocskai Ist-
ván Katolikus Gimnáziumban magas színvona-
lon folyik az oktatás, emellett a tanórákon kí-
vül is lehetőség van az ismeretek bővítésére
fakultáció keretein belül. A felsőoktatási intéz-
mények július végén teszik közzé a felvételi
ponthatárokat, ekkor derül ki, hogy a diákok
melyik intézményben kezdhetik meg tanulmá-
nyaikat szeptembertől.

V. E. A.

tolikus Rádiós hálózattal, aminek köszönhetően
a rádió Hangoló című műsorában rendszeresen
hallhatóak diákjaink riportjai. Úgy gondolom,
hogy a közösségünknek nagy ereje rejlik abban,
hogy a keresztény értékeket megőrizzük és köz-
vetítsük, illetve a hagyományaink ápolására is
nagy hangsúlyt fektetünk.

Gál András igazgató, 
Bocskai István Katolikus Gimnázium

Húsz osztállyal közel 600 ta-
nulóval eredményes félé-

vet zártunk. Ez azt je-
lenti, hogy javult a ta-
nulmányi eredmé-
nyünk. Félévkor a taná-

rok általában a rosszabb
jegyet adják, hogy inspirálják

a diákokat, lelkesítsék, ráébresszék őket arra: ta-
nulni kell. Így az iskola tanulmányi átlaga megkö-
zelíti a négyest. A bukások száma nem változott,
hasonló nagyságrendű, mint az előző félévben.
A hiányzások aránya javult. A jelentkezési lapok
és a statisztika a korábbi éveket tükrözi majd.
Szeretnénk idén is 80 százalék fölötti felvételi
eredménnyel számolni. Jó képességű végzős ta-
nulóink vannak, ezért úgy gondolom, hogy ennek
köszönhetően ezt az arányt az éven is el tudjuk
majd érni. Szép eredményeket szereztünk a ta-
nulmányi versenyeken. Több tantárgyból az
OKTV második fordulójába jutottak a tanulóink.
Emellett szavaló versenyeken és irodalmi vetél-
kedőkön, valamint idegen nyelvi megméretteté-
seken is eredményesen szerepeltek a bocskaisok.
A sport területén is megmutatták tehetségüket
a diákok, úszásban és kosárlabdában megyei és
országos szinten is jó eredményeket értek el a
sportolók, a shotokan karate világbajnokságon
pedig két diákunk is dobogós helyet szerzett. 
A második félévben jó lenne, ha a tanulmányi át-
lag elérné vagy meghaladná a négyest. Tehetsé-

ges diákjaink vannak, akikkel minőségi oktatást
tudunk végrehajtani. Továbbra is szolgáltató gim-
názium maradunk, vagyis a szülők és a tanulók
megelégedésére minél jobb teljesítményt igyek-
szünk produkálni. A beiskolázás nem okoz gon-
dot, a két nyílt napon szép számú érdeklődő volt
jelen. Az előrejelzések alapján szeptemberben is
öt osztályt fogunk tudni indítani. Várunk minden
Bocskai iránt érdeklődő tanulót, hiszen úgy gon-
dolom, hogy fel tudjuk készíteni őket az életre,
valamint a felsőoktatási felvételire is tudunk
olyan tudást biztosítani, hogy egyetemistákká
váljanak.

Kovács Julianna igazgató, 
Szerencsi Szakképzési Centrum,

Műszaki és Szolgáltatási Szakgim-
náziuma és Szakközépiskolája

Az iskola indulói létszáma
ebben a tanévben 402

fő. Ebből szakgimnázi-
umban 10 osztályban
140 fő, szakközépisko-
lában 7 osztályban 95

fő, esti érettségire felké-
szítésre 2 osztályban 49 fő,

felnőttoktatás-szakképzésre 6 osztályban 118
fő járt. A szakgimnáziumban informatika és szé-
pészet szakirányra, illetve fodrász és informati-
kai rendszergazda szakképzésre járnak a diá-
kok. A szakközépiskolában női szabó, asztalos,
központifűtés- és gázhálózat rendszerszerelő,
villanyszerelő szakmákat tanulhattak. A felnőtt-
oktatásban szociális gondozó és ápoló, kis-és
középvállalkozások ügyvezetője, tehergépko-
csi-vezető, villanyszerelő képzésben vehettek
részt. Tanulóink közismereti és szakmai verse-
nyeken is részt vettek, ahol szép eredményeket
értek el. Beneveztünk a Szakma Kiváló Tanulója
Versenyre minden szakmából. Ezek a versenyek
tavasszal indulnak.

kádas Ákos 12.r
Én rendészeti tagozatra já-

rok és úgy gondolom, jó
alapokat kaptunk a
négy év során a rendé-
szeti tantárgyakból.
Úgy döntöttem, hogy

ilyen irányba szeretnék
majd tovább tanulni, a Nem-

zeti Közszolgálati Egyetem Rendészettudo-
mányi Karára adtam be a jelentkezésemet.
Első helyen a közlekedésrendészeti tudomá-
nyokat jelöltem be, a második helyen pedig
a vám- és pénzügyőri szakot. Remélem, hogy
sikerül felvételt nyernem ebbe az intézmény-
be és alkalmasnak találnak a pályára.

pálinkás petra 12.A
A gimnázium nyelvi tagoza-

tára járok. A tanulmá-
nyaimat a Nemzeti
Közszolgálati Egyete-
men szeretném foly-
tatni nemzetközi és eu-

rópai tanulmányok ka-
rán, nemzetközi igazgatási

alapszakon. Ez egy három éves alapképzés
és utána mesterképzésen szeretnék részt
venni itt vagy más egyetemen. Angol nyelvű
képzésben szeretnék tanulni, mert nagyon
sokat fejlődtem a gimnáziumi évek alatt a
nyelvi tagozaton. Tizedik évfolyamban sike-
rült letenni az előrehozott középszintű angol
érettségit, tizenegyedikben pedig az emelt
szintű érettségit. A német nyelv is érdekel,
közép és felsőfokú nyelvvizsgát is szereztem
belőle. Nekem a nyelvi tantárgyak jól mennek
illetve a történelmet is szeretem, ezért ezzel
szeretnék foglalkozni az életben. A diplomá-
cia világában képzelem el magam a jövőben.

laczkó Anna Orsolya 12. H
A gimnázium 12. H osztá -

lyá ba járok. A Pécsi Tu-
dományegyetem Álta-
lános Orvostudományi
Karán szeretnék to-
vábbtanulni. Azért vá-

lasztottam ezt a pályát,
mert mindig is szerettem

volna tudni mivel foglalkoznak a doktorok,
érdekesnek tartottam a munkájukat. Biológi-
ából és kémiából teszek emeltszintű érettsé-
git. Úgy gondolom, hogy ehhez elég erős ala-
pokat kaptunk a tanórákon és a fakultáció-
kon is. Nagyon jó tanáraink vannak és min-
den segítséget megkapunk ahhoz, hogy ma-
ximálisan fel tudjunk készülni az érettségire.

HOvÁ jElEnTkEZTEk
A GImnAZISTÁk?
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Az Alzheimer café a demenciával élő személyek és gondozóik részére
szervezett találkozó, melyet egy szakember részvételével, kellemes kör-
nyezetben, rendszeres időközönként tartanak. A részvétel önkéntes és
kötöttségektől mentes. Az 1997-ben Hollandiában megtartott első ilyen
összejövetel óta több országban már egész hálózattá alakult ez a kez-
deményezés. 2014-től Magyarországon összesen 47 kávézó és étterem
csatlakozott már az Alzheimer caféhoz. A 48. megnyitó ünnepséget Sze-
rencsen a Sörház étteremben tartották meg február 11-én. Az eseményt
Nyiri Tibor polgármester nyitotta meg, aki beszédében hangsúlyozta:

nagy örömmel fogadta a kezdeményezést. Kiemelte,
hogy az önkormányzat mindig is nagy figyelmet

fordított az időskorú lakói részére. A köszöntő
után Dr. Kázár Ágnes főorvos (fotónkon) tar-
tott előadást a demenciáról. A tájékoztatás so-
rán elhangzott, hogy ma a világon minden ne-

gyedik másodpercben a demencia tüneteit diag-
nosztizáljak valakinél. Az életkor előrehaladtával az

ember agyi idegsejtjeinek a száma folyamatosan csökken, ezáltal az em-
lékező működés lelassul. Szó esett arról is, hogy a demencia a 60. életév
előtt ritka, ez után azonban egyre nagyobb a kialakulásának valószínű-

sége: 85 évesek már 20 százaléka érintett, és a 90. életévüket betöltők
közül már minden harmadik személy demenciában szenved. Manapság
a demencia egyike a fő okoknak, amiért az idős személyek ápolásra, gon-
dozásra szorulnak. Az előadáson arról is szó esett, hogy a betegek hoz-
zátartozói, gondozói mit tehetnek annak érdekében, hogy könnyebbé
tegyék a demenciában szenvedők mindennapjait. A találkozót minden
hónap második hétfőjén tartják meg 16:30-as kezdettel a szerencsi Sör-
ház étteremben. N. I.

Elhangzott, hogy szervezetünk védekező mechanizmusa az immunrend-
szer két fő részből áll: a bél által termelt ellenanyagból, illetve a nyirok-
rendszer működéséből. Amikor valamilyen fertőzés ér minket, akkor ez

a kettő védi meg a szervezetet. A stressz, a rendszertelen életmód és
táplálkozás immunrendszerünk alulműködéséhez vezethet. Szó esett ar-
ról is, télen hogyan célszerű táplálkozni. Melyek azok a gyógynövények
és táplálkozási praktikák, amit régebben használtak az emberek. A ter-
mészetgyógyász szerint érdemes fogyasztani immunerősítő algát és
gyógyteákat: orvosi zsályát, kakukkfűvet, mentát, útifűvet. Vannak olyan
ujjtartások, akupresszúrás pontok és talpmasszázs is, melyekkel a stressz
elengedhető és az immunrendszer erősíthető. Fontos hogy legyenek
olyan időszakok, amikor tudunk pihenni és van nyugalmi, feltöltődési
fázis az életünkben. M. B.

A teltházas rendezvényt Koncz Ferenc ország-
gyűlési képviselő nyitotta meg, aki a szerencsi
néptáncegyesület munkáját méltatta, majd Nyiri
Tibor polgármester is köszöntötte a megjelen-
teket.
Az est további részében a Hajnali Néptáncegyüt-
tes az elmúlt években elsajátított koreográfiáit
tekinthette meg a közönség, farsangi szokások-
kal megfűszerezve. Láthatott a nagyérdemű töb-
bek között fonó és bodrogközi táncokat, rába-
közi, szilágysági és bukovinai táncokat, valamint
nyárádmagyarósi táncokat is Székelyföldről.
A táncosok felkészítője Bajári Éva elmondta,
hogy a rendezvény célja az volt, hogy a gyerekek
bemutassák a korábban elsajátított koreográfi-
ákat, másrészt pedig, hogy továbbvigyék a népi

hagyományokat. – Az ötletet a farsangi ünnep-
kör adta, hiszen régebben még lehetőség volt
arra, hogy a közösségek mulatságokat rendez-
zenek, azonban a húsvétot megelőző 40 napos
böjt alatt tilos volt minden fajta táncos összejö-

vetel – hangzott el. Az eseményt a felcsíki mu-
latság zárta. A műsorban közreműködött az
Orosz Sándor vezette Szikes Zenekar, akik élő-
ben húzták a talpalávalót a néptáncos gyerekek-
nek. F. D.

Kezdetét vette a farsangi időszak, melyre
tekintettel zenés-táncos összejövetelt tar-
tott a Hajnali Néptáncegyüttes február 1-
jén a Rákóczi-vár színháztermében.

Melegné Liszkai Katalin okleveles természet-
gyógyász (fotónkon) tartott előadást január
25-én a Rákóczi-vár lovagtermében. A ref-
lexológus, fitoterapeuta, életmód tanácsa-
dó ezúttal alternatív módszerekkel történő

immunerősítésről beszélt a hallgatóságnak.

fArSAnGOlT A HAjnAlI népTÁnCEGyüTTES
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Hadobás István a nyíregyházi Kölcsey Ferenc
Gimnázium testnevelő tanáraként dolgozik. Pá-
lyafutását 40 évvel ezelőtt kezdte az oktatási
intézményben, és ekkortól lett az iskola kézilab-
dacsapatának edzője. Elmondása szerint éle -
tében mindig is központi szerepet töltött be a
sport, ugyanis már 10 éves korától testnevelő-
tanár szeretett volna lenni. 
– Gyermekkorom óta ez a pálya vonzott, hiszen
én magam is sportoltam: kézilabdáztam, vala-
mint ifjúsági válogatott sprinter is voltam –
mondta.
A nyíregyházi gimnázium edzője számos kitün-
tetést is átvehetett az évek során. – Rendkívül
büszke vagyok a „Magyarország legjobb után-
pótlás kézilabda edzője” kitüntetésre, melyet a
„Magyarország legjobb testnevelő tanára” el-
ismerés követett, de említésre méltó a „Nyír-
egyháza Város Sportjáért” járó díj is, amit szin-
tén én vehettem át – tette hozzá. 
– Kulcsár Anitával a gimnáziumban tartott test-
nevelés felvételi alkalmával találkoztam – kezdi
az edző. – Én akkor a Vasvári Gimnáziumban
meghívott szakemberként voltam jelen, amikor
is megfigyelhettem Anita kézilabda tudását.
Nagyon megtetszett játékbeli mozgása és mivel
ő is szeretett volna komolyabban foglalkozni a
kézilabdával, megkértem, hogy tanuljon a Köl-
csey Ferenc Gimnáziumban, ahol a kézilab-
dacsapat is tárt karokkal várta – meséli Hado-
bás István. 
A nyíregyházi középiskolában Anita nagyon
szép sikereket ért el, mind a sportban, mind pe-
dig a tanulmányaiban. – Rendkívül fogékony
volt az új ismeretekre, ezen kívül szorgalom és
határtalan kitartás jellemezte. Ennek nyomán
megkapta a Kölcsey Gimnázium „Jó tanuló, jó
sportoló elismerést” is, ami úgy gondolom, kel-
lőképpen bizonyítja az ő tehetségét. Mindemel-
lett a kézilabdapályán is nagyon hamar a csapat
gólkirálya lett – emlékszik vissza az edző.
Kulcsár Anita első évfolyamos tanulóként már
a megyei felnőtt bajnokságon vett részt, majd
a következő évben az NB II-es felnőtt bajnok-
ságban is győzedelmeskedett csapatával. Vég-
zős diákként az NB I felnőtt B kategóriájában
szerepelt, ahol a magyar kézilabda sportág tör-

ténetében egyedülálló módon
ezüstérmesként állhatott a dobo-
góra. – Ez az eredmény a legfon-
tosabb számomra, hiszen majd-
nem bejutottunk az NB I felnőtt A
osztályába egy 18 éves átlag élet-
korú diákcsapattal, külsős játéko-
sok és utánpótlás nélkül – mond-
ta el Hadobás István.
Ugyanebben az évben Anita meg-
hívást kapott a junior válogatott-
ba is, ahol már Magyarországot
képviselhette. Mindezek mellett
minden évben diákolimpiai meg-
mérettetéseken vett részt csapa-
tával, ahol Anita gólkirály is volt,
az országos döntőben pedig harmadik helye-
zést értek el. – Csodálatos eredményeket sike-
rült produkálnia. Azt hiszem, büszkén mondha-
tom, hogy azóta sem sikerült a magyar kézilab-
da történetében senkinek sem azt az utat végig
járni, amit mi megtettünk Anitával – hangzott
el.
Hadobás István a 2004-es debreceni Európa-
bajnokságon találkozott utoljára Anitával, ahol
a sportoló 8 meccs alatt 79 gólt lőtt. – Szenzá-
ciós teljesítményt nyújtott: ő volt a magyar csa-
pat legjobbja, szinte hibátlanul lőtte a gólokat.
Nem véletlenül választották meg a világ leg-
jobbjának. Soha nem felejtem el, hiszen nagyon
sok szép szakmai kitüntetést vehettünk át
együtt. A legnagyobb elismerést jelenti szá-
momra az Anitától kapott válogatottbeli meze
és egy fotó, melyre azt írta: „Kedvenc edzőm-
nek Anitától”. Hihetetlenül megható és nagyon
szép dolog volt ez a részéről, ami nekem egy
örök emlék és hatalmas motiváció – mondja
Hadobás István.
Anita egykori nevelőedzője nagy szeretettel, és
tisztelettel vesz részt a minden év februárjában
megrendezett Kulcsár Anita emléktornán. 
– Amikor eljövök a tornára, nagyon mély és fáj-
dalmas érzések kavarognak bennem. Természe-
tesen ez egy nemes gesztus, és kötelességem-
nek is tartom, hogy minden évben jelen legyünk
a csapatommal. Mindemellett az egyik mostani
játékosom Katona Krisztina nemcsak kiváló ké-

zilabdázó, de még a szerencsi csapat edzője és
az emléktorna főszervezője is egyben – mond-
ja. 
Anita középiskolájában is rendkívül fontosnak
tartják a hagyományok ápolását, többek között
minden ballagáson kiosztják a Kulcsár Anita
emlékdíjat. – A kitüntetést év végén a legjobb
kézilabdázó kapja meg, aki emberileg is méltó
erre a díjra. Nagy örömömre a jelenlegi csapa-
tomban is van néhány olyan játékos, aki ennek
a Kulcsár Anita emlékdíjnak a nyertese, ami egy
hatalmas dolog és elismerés – emelte ki Hado-
bás István.
Az edző minden kézilabdázó fiatalt arra ösztö-
nöz, hogy küzdjön a céljaiért, mert ha az illető
valamit nagyon szeretne elérni, és tesz is érte,
akkor az álmai valóra válnak. – Teljesen más
egy csapatban dolgozni, mint az egyéni spor -
tokban, hiszen itt sokkal több a közös élmény.
Ha valaki be tud illeszkedni egy csapatba, az az
életben is könnyebben boldogul majd. Én azt
gondolom, hogy mindenkinek kell egy csapat,
egy közösség, ahol ki tud teljesedni, erre ragyo-
gó lehetőséget ad a kézilabda és melynek leg-
szebb példája Anita sport pályafutása!
– tette hozzá.
Emlékezzünk tiszta szívvel, őszinte szeretettel
Kulcsár Anitára, aki 14 éve nincs köztünk.
Hálás köszönet mindenkinek, aki valamilyen for-
mában megőrizte Anita emlékét.

F. D.

A szerencsi származású Kulcsár Anita, egykori Európa-bajnok, olim-
piai ezüstérmes magyar válogatott kézilabdázó idén 14. éve, hogy
nincs közöttünk. Emlékét azonban a mai napig őrzi az egész város,
egykori gimnáziuma – a nyíregyházi Kölcsey Ferenc Gimnázium – ké-
zilabdázó társai, de a legnagyobb űrt a szülei és az edzője szívében
hagyta. A néhány héttel ezelőtt megtartott Kulcsár Anita emléktor-
nán Hadobás István, Anita egykori edzője (fotónkon) mély fájdalmáról
és az őt ért veszteségről beszélt. A következő sorokban a kézilabda
kiválóság nevelőedzője emlékezik meg róla.

„réSZESE vOlTAm 
EGy CSOdA SZülETéSénEk!”
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A B.-A.-Z. Megyei Kormányhivatal Sze-
rencsi Járási Hivatal Foglalkoztatási Osz-
tályán nyilvántartott állásajánlatok alap-
ján Szerencsen baromfigondozót, erő-
gépvezetőt, nehézgép kezelőt, burkolót,
ácsot, betonacél szerelőt, lakatost, víz-
vezeték szerelőt, tehergépkocsi vezetőt,
segédmunkást, hegesztőt, fémipari mű-
szakvezetőt, terápiás munkatársat, szo-

ciális gondozót, kisegítőt, péket, bolti eladót, takarítót, takarítónőt, re-
cepcióst, konyhai kisegítőt, gumiszerelőt (betanított) keresnek. Tiszalúcon
villanyszerelőt, fodrászt, kozmetikust, nyomdászt, gépkezelőt, karban-
tartót, Taktaharkányban tehergépkocsi vezetőt (C+E, GKI, nemzetközi)
alkalmaznának. Bekecsen autószerelő, karosszéria lakatos, szerkezetla-
katos, Tállyán szobalány, takarító munkakörben van lehetőség elhelyez-
kedni. Abaújszántón hentest, húsfeldolgozót, Mádon villanyszerelőt, te-
hergépkocsi vezetőt (C+E kat. GKI), borászt, betanított munkást (szivaty-
tyúkezelő), Megyaszón lakatost, kőművest keresnek. Hernádcécén ser-
tésgondozót, sertéstelepi szakirányítót, Siófokon strandbüfébe eladót
(végzettség nélkül is), változó foglalkoztatási hely szerint kőművest, fes-
tőt és mázolót, gipszkarton szerelőt keresnek. Telefon: 47/361-909.

A Budapest–Hatvan vasútvonal pályarekonstrukciója miatt, február
4-től május 12-ig szünetel a vonatforgalom Pécel és Aszód között,
de egészen decemberig hasonló, jelentős korlátozásra kell számítani.
Az InterCityk helyett a Keleti pályaudvar és Hatvan között pótlóbu-
szok járnak, a többi vonat helyett eltérő szakaszokon lesznek pótló-
buszok. Sokaknak érdemes lesz a gödöllői HÉV-járatokat választani,
melyeken elfogadják a vasúti jegyeket és bérleteket. Utazás előtt
mindenképpen tájékozódjanak a MÁV-csoport menetrendi kereső-
jében, a vasúti pénztáraknál vagy a Vonatinfó mobilalkalmazás se-
gítségével. Forrás: www.mavcsoport.hu

A Szerencsi Hírek február 1-i számában közzétettük a Szántó J. Endre
Egyesített Szociális és Egészségügyi Intézet szakrendeléseinek idő-
pontjait. A cikket helyesbítjük: a pszichiátria szakrendelés nem beu-
taló köteles!

ÁllÁSAjÁnlAT HElyESBíTéS

TíZHónApOS kOrlÁTOZÁS 
A BudApEST–HATvAn 

vASúTvOnAlOn

SzerencSi PolgármeSteri
Hivatal

Cím: 3900 Szerencs, Rákóczi út 89. Tel.: (47) 565-
200. A hivatal ügyfélfogadási ideje: hétfő: 8–
12 óráig, szerda: 8–12 és 13–16 óráig, péntek: 8–
12 óráig. Fogadóórák: Nyiri Tibor polgármes-
ter: minden szerdán 14 órától, előzetes időpont-
egyeztetéssel: Tel.: (47) 565-202. Dr. Egeli Zsolt
alpolgármester: minden hónap harmadik hét-
főjén 14 órától. Dr. Barva Attila jegyző: minden
páros hét szerdáján 8–12 óráig.

B-a-z megyei 
KormányHivatal 

SzerencSi JáráSi Hivatal
Cím: 3900 Szerencs, Rákóczi út 63. Tel.: (47) 777-
561. Nyitvatartás: hétfő: 7–17 óráig, kedd: 8–
14 óráig, szerda: 8–17 óráig, csütörtök: 8–18
óráig, péntek: 8–14 óráig.

SzerencSi JáráSi Hivatal,
KormányaBlaK

Cím: 3900 Szerencs, Rákóczi út 89. Tel.: (47)
795-248, (47) 795-246, (47) 795-240 (porta).
Ügyfélfogadási idő: hétfő: 7–17 óráig, kedd:
8–14 óráig, szerda: 8–17 óráig, csütörtök: 8–18
óráig, péntek: 8–14 óráig.

SzerencSi JáráSi Hivatal éS
gyámHivatal

Cím: 3900 Szerencs, Rákóczi út 63. Tel.: (47) 777-
561, (47) 777-562, (70) 436-1999. Ügyfélfoga-

dási idő: hétfő és szerda: 8–12 óráig és 13–16
óráig, péntek: 8–12 óráig.

HáziorvoSi rendelőK
I. számú háziorvosi rendelő: Rendel: Dr. Ro-
hály Judit háziorvos, főorvos. Cím: 3900 Sze-
rencs, Jókai út 2. Tel.: (47) 362-590. Rendelési idő:
hétfő 12–16 óráig, kedd–péntek: 8–12 óráig.
II. számú háziorvosi rendelő: Rendel: Dr. Mó-
ré László háziorvos. Cím: 3900 Szerencs, Rákóczi
út 51. Tel.: (47) 362-225. Rendelési idő: hétfő–
kedd: 8–12 óráig, szerda: 14–17 óráig (Ondon
9–12 óráig), csütörtök–péntek: 8–12 óráig.
III. számú háziorvosi rendelő: Rendel: Dr. Sütő
Szilveszter háziorvos, főorvos, szakfelügyelő fő-
orvos. Cím: 3900 Szerencs, Rákóczi út 51. Tel.:
(47) 362-638 (asszisztens), (47) 560-016 (főor-
vos). Rendelési idő: hétfő–szerda: 8–12 óráig,
csütörtök 13–16 óráig, péntek: 8–12 óráig.
IV. számú háziorvosi rendelő: Rendel: Dr.
Spak László háziorvos. Cím: 3900 Szerencs, Rá-
kóczi út 51. Tel.: (47) 361-203. Rendelési idő: hét-
fő: 8–12 óráig, kedd: 12–16 óráig, szerda–pén-
tek: 8–12 óráig.
V. számú háziorvosi rendelő: Rendel: Dr. Gál
Tamás háziorvos. Cím: 3900 Szerencs, Rákóczi
út 75. Tel.: (47) 305-252. Rendelési idő: hétfő–
kedd: 8–12 óráig, szerda–péntek: 13–16 óráig.

gyermeKorvoSi rendelőK
I. számú házi gyermekorvosi rendelő: Ren-
del: Dr. Bodosi Csilla házi gyermekorvos. Cím:

3900 Szerencs, Rákóczi u. 51. Tel.: (47) 362-612.
Rendelési idő: hétfő: 13–16 óráig, kedd: 8–11
óráig, szerda: 13–16 óráig, csütörtök: 8–11 óráig
(tanácsadás 11–12 óráig), péntek 8–11 óráig.
II. számú házi gyermekorvosi rendelő: Ren-
del: Dr. Bobkó Géza házi gyermekorvos, főorvos.
Cím: 3900 Szerencs, Rákóczi u. 51. Tel.: (47) 361-
547. Rendelési idő: hétfő: 8–12 óráig, kedd: 13–
16 óráig (tanácsadás: 10–12 óráig), szerda 9–12
óráig, csütörtök: 13–16 óráig, péntek 9–12 órá-
ig. Gyermekszakrendelés a rendelési időben.
Szerencs, Ondi út 12. alatt hétfő–péntek: 17–18
óráig.

orvoSi ügyelet
Cím: 3900 Szerencs, Rákóczi út 51. Tel.: (47) 364-
300. Diszpécserszolgálat: (47) 362-255. Hétköz-
nap délután 15 órától másnap reggel 7 óráig.
Hétvégén, szabadnapokon, munkaszüneti és
ünnepnapokon reggel 7 órától az első munka-
nap reggel 7 óráig.

ügyeleteS 
gyógySzertáraK

Február 11-17.: Tesco Gyógyszertár, február
18-24.: Alba Patika, február 25. – március 4.:
Centrum Gyógyszertár.

SzerencSi HíreK 
ügyeleti telefonSzáma:

(20) 340-6089

KÖZÉRDEKŰ INFORMÁCIÓKKÖZÉRDEKŰ INFORMÁCIÓK



A koratavasz első hírnö-
ke a martilapu, melynek
élénksárga virágai más
növénnyel összetéveszt-

hetetlenek, ezért bátran
gyűjthetjük őket. Nedves

földeken, töltésoldalakon, ka-
vicsgödrökben, parlagokon és tör-

melékhalmokon tömegével találjuk virágait,
melyek jóval a levelek megjelenése előtt bújnak
ki a földből. A méheknek és a rovaroknak ez je-
lenti az első táplálékot. A martilapu csak agya-
gos földben marad meg, éppen ezért úgyszól-
ván ismertetőjele annak. Ezek a virágok a le-
gelsők, melyekből téli készleteinkhez gyűjthe-
tünk. Nyálkaoldó, gyulladásgátló tulajdonsága
miatt bronchitis, gége- és garathurut, tüdőaszt-
ma és mellhártyagyulladás, sőt még kezdődő

tüdőtuberkulózis ellen is eredményesen alkal-
mazhatjuk. Elhúzódó köhögés és kínzó rekedt-
ség ellen ajánlatos naponta többször mézes
martilaputeát inni. Később májusban megjelen-
nek a felül zöld, alul ezüstfehér, nemezes leve-
lek, melyeket C-vitamin tartamuk miatt leves -
zöldségként és tavaszi salátának is felhasznál-
hatjuk. Mivel a levelek több hatóanyagot tartal-

maznak, mint a virágok, ezért azokat is gyűjt-
sük, hogy kettőből teakeveréket készíthessünk.
Megfőzhetjük spenóttal vagy csalánrüggyel, de
töltikelapnak is fel lehet használni. A fiatal,
apróbb leveleket más zöld vadnövénnyel – ga-
lambbegy, madársóska, csalán – együtt, öntet-
tel salátának is elkészíthetjük.

Vitelki László, Gyógynövénybolt

Legutóbbi játékunk megfejtése: Az ördögcsáklya legjelentősebb gyógyító tulajdonsága,
hogy fájdalomcsillapító és gyulladáscsökkentő. A beküldők közül Tóthné Árvai Kitti,
3900 Szerencs, Kandó Kálmán u. 8. szám alatti olvasónk a Szerencsi Gyógynövénybolt (Rá-
kóczi út 104.) ajándékcsomagját nyerte. A nyereményről szóló utalvány átvehető a szerkesztő-
ségünkben. Új kérdésünk: A martilapu melyik részében van több hatóanyag? Megfejté-
seiket február 22-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 mArTIlApu
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A helyes és kiegyensúlyozott
táplálkozásban nincsenek tiltott
élelmiszerek vagy ételek, csak a
mennyiségre kell odafigyelni!
Nincs egyetlen „bűnbak”! Hibás
és veszélyes egyetlen tényezőre
leszűkíteni a túlzott súlygyara-

podás okait, hiszen a táplálkozás egy rendkívül
összetett folyamat. Ez vezet egyébként a szélső-
séges „csodadiétákhoz” is, amelyek számos ve-
széllyel járnak. Ráadásul a zsír és a szénhidrát
esetében két alapvető tápanyagról beszélünk,
amelyeknek fontos élettani funkciói vannak. Ét-
rendi korlátozásuk bizonyos betegségek esetén
indokolt, teljes megvonás azonban egyetlen dié-
tában sincs. Egyik-másik tápanyag megvonása pl.
egy divat diéta miatt indokolatlan, sőt helytelen
táplálkozáshoz, hiányállapotokhoz vezethet. A
túlzott súlygyarapodás oka tehát nem valamelyik
tápanyagban vagy élelmiszerben keresendő, ha-
nem ezek fogyasztásának arányaiban és mérté-
kében, valamint a mozgásszegény életmódban.
A helyes arányokról mindenki számára hasznos
és közérthető útmutatást ad a Magyar Dieteti-
kusok Országos Szövetsége (MDOSZ) legújabb
magyar táplálkozási ajánlása, amely az Okostá-
nyér® elnevezést kapta. Az egészséges, felnőtt
lakosságnak szánt útmutató a legfrissebb tudo-
mányos eredményeket figyelembe véve hatá-
rozza meg, hogy naponta milyen élelmiszertí-
pusoknak, milyen arányban kéne a tányérunkra
kerülnie. Az ajánlásnak elkészült a 6-17 éves
gyermekekre kidolgozott változata is, számukra
energiakalkulátor és adagolási útmutató is se-
gíti a megfelelő adagok kimérését. Mindkét
ajánlás és a hozzájuk kapcsolódó kiegészítő
anyagok, receptek, mintaétrendek elérhetőek a
www.okostanyer.hu honlapon.

Zsír vagy a cukor?
Az a kérdés, hogy a cukor vagy a zsír túlzott be-
vitele a rosszabb, táplálkozástudományi szem-
pontból értelmezhetetlen. A fogyás vagy hízás
ütemét mindig a napi összes energia bevitel és
- felhasználás fogja meghatározni. A zsiradékok
és a hozzáadott cukor esetében is törekedjünk
a mértékletességre. Érdemes tudni, hogy az el-
sősorban cukortartalmukért hibáztatott édes-
ségek zsírtartalma is nemegyszer jelentős mér-
tékű lehet. 

Miből, mennyit?
Az édességek, édes ízű élelmiszerek ízét vagy
a természetes módon bennük lévő, vagy a
gyártás során hozzáadott cukor, esetleg méz
adja. Természetes formában fordul elő a cukor
a gyümölcsökben, tej-, és tejtermékekben, va-
lamint egyes zöldségekben (pl. sárgarépa).
Hozzáadott cukor felhasználásával készülnek a
csokoládék, cukorkák, kekszek, sütemények,
egyes müzlik, tejdesszertek, fagylaltok, üdítők.
A szervezetnek szüksége van cukorra, de ezt
fedezni tudja a természetes cukorforrásokból,
mint pl. gyümölcsök, egyes zöldségek, tejter-
mékek. Ha édesre vágyunk, vagy gyors energi-
ára van szükségünk, elsősorban ezekből fo-
gyasszunk! Hetente maximum 2-3 alkalommal
együnk édességet, lehetőleg a főétkezés záró-
fogásaként, ne étkezés helyett! A zsíros tejszí-
nes, vajas sütemények helyett válasszuk inkább
a gyümölcsös, tejes, joghurtos, túrós változa-
tokat! 
A zsiradékok fontos szerepet játszanak a zsírol-
dékony (A-, D-, E-, K-) vitaminok hasznosulásá-
ban, a nemi hormonok képződésében, a meg-
felelő ütemű növekedésben és fejlődésben. A
létfontosságú ómega-6, ómega-3 zsírsavakból

(melyek főleg a növényi olajokban, de tengeri
halakban is megtalálhatók) olyan biológiailag
aktív anyagok képződnek, melyek részt vesznek
a szervezet gyulladásos- és véralvadási folya-
matainak szabályozásában. Az egészségmegőr-
zést segítő, felnőtteknek szóló táplálkozási
ajánlások azt hangsúlyozzák, hogy az elfogyasz-
tott energia legfeljebb 30%-a származzon zsír-
ból. Az alapanyagok (pl. húskészítmények, tej-
termékek) esetében törekedjük a zsírszegény-
ségre és az ételek készítéséhez is csak mérték-
letesen vagy ne használjunk hozzáadott zsira-
dékot (pl. jénai tálban, agyagedényben, alufóli-
ában, sütőzacskóban sütés). Fontos az is, hogy
kerülni kell a sütéshez használt zsiradékok több-
szöri felhasználását, mert ebben az esetben is
egészségkárosító anyagok keletkezhetnek ben-
ne. 

A sóból is megárt a sok!
A konyhasó (nátrium-klorid) kis mennyiségben
szintén nélkülözhetetlen a szervezetnek, szük-
ség van rá a vérnyomás, a vízháztartás és a sav-
bázis folyamatok egyensúlyban tartásához, kell
az izmok, idegek működéséhez. Ha azonban
ételeinket egyáltalán nem sóznánk meg, akkor
is hozzájutnánk a szervezet egészséges műkö-
déséhez szükséges mennyiséghez. Felnőtteknek
elegendő napi 5-6 gramm=1 teáskanál só, ami
nem csak az ételekhez adott sót jelenti, hanem
ebbe az elfogyasztott összes élelmiszer sótar-
talma is beleszámít. Gyerekeknek életkortól
függően 2-5 g az ajánlott mennyiség.
A cikk a szerencsi GYERE® Program szakmai irá-
nyítójának, a Magyar Dietetikusok Országos
Szövetségének lektorálásával jött létre. A prog-
ram a Nestlé az Egészséges Gyerekekért támo-
gatásával valósul meg.

mIndEnT SZABAd, dE CSAk mérTékkEl!
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INGATLANINGATLAN
Szerencs csendes környékén, a belvá-
roshoz közel, eladó egy folyamatosan
rendben tartott, felújított 4 szoba+
nappalis családi ház. Érd.: 20/295-8832.
(3-5)
90 m2-es családi ház Szerencs belvá-
rosában eladó, Árpád út 21. sz. alatt.
Érd.: 30/255-5826. (3)

MUNKAMUNKA
A K-Vill Energy Kft. villanyszerelőket,
szakmunkásokat keres országos mun-
kavégzésre. Szállás, utazás térített, ver-
senyképes jövedelem. Érd.: 20/560-
8785. (3-4)
Épületburkolás, komplett lakás felújí-
tás átalakítás. Minőségi munka referen-
ciával garanciával, minőségi anyagokkal.
Érd.: 20/440-8357, facebook: Kardos Ri-
chárd Mihály. (3-4)
Recepciós állásra keresünk jó megje-
lenésű hölgyet, urat. Angol alapfok az
elvárás. Tel.: 20/511-8082. (3,4)

LakosságiLakossági

apróhirdetés
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Szerencs Város Sport-
egyesületének birkózó
szakosztálya január 26-
án rendezett versenyt
Bekecsen. A megmé-
rettetésen a 2009-2013
között született gyer-
mekek léptek szőnyeg-
re. Az eseményt Nyiri
Tibor polgármester, az
SZVSE elnöke nyitotta

meg, aki a sport összetartó erejéről szólt beszédében. A bajnokságon
közel 60 gyermek vett részt, akik Kazincbarcikáról, Diósgyőrből, Bekecs-
ről, Berekfürdőről és Szerencsről érkeztek. – 2017-ben fogalmazódott
meg az a gondolat, hogy rendszeresen szervezünk majd versenyt a gyer-
mek korosztálynak is, azoknak, akik még nem hivatalos versenyzők. A
kicsiket fokozatosan kell bevezetni a versenyzés világába, így szerezhet-
nek rutint, megtudják mit jelent szembekerülni az ellenféllel nem csak
az edzésen, hanem versenykörülmények között is. Érezzék azt, hogyan
kell szurkolni a másiknak, és ez milyen hangulatot tud teremteni – mond-
ta el érdeklődésünkre Illésy László szakosztályvezető. A tornán részt vett
Deák-Bárdos Mihály Európa-bajnok magyar birkózó, valamint Repka At-
tila olimpiai bajnok birkózó, edző. M. B.

Gyermek kupa kosárlabda bajnokságot rendeztek január 27-én az U12-
es korosztálynak. Az alapszakasz 4. fordulójában a Szerencsi Darazsak a
DVTK Akadémia és a MEAFC Cápakölykök csapatait fogadták a Hunyadi
Sportcsarnokban. Nagy Lajos tanítványai mindkét meccsen győzelmet
arattak. Végeredmény: Szerencsi Darazsak – DVTK Akadémia 71 : 37, 
MEAFC Cápakölykök - Szerencsi Darazsak 50: 82. M. B.

GyőZTEk A SZErEnCSI dArAZSAk

BIrkóZó vErSEny BEkECSEn
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Az eseményen részt vett Anita egykori edzője
Hadobás István is, aki elmondta, hogy Anita tá-
vozása hatalmas fájdalmat okozott neki, ezért
rendkívül fontos szerepet töltenek be az éle -
tében azok az emléktárgyak, amelyeket tőle ka-
pott. A délután folyamán Koncz Ferenc ország-
gyűlési képviselő, Nyiri Tibor polgármester, va-
lamint a rendezvényen résztvevő kézilabdacsa-
patok koszorút és virágot helyeztek el Kulcsár
Anita emléktáblájánál. A tornán az egykori olim-
piai ezüstérmes kézilabdázó nevelő egyesülete
a nyíregyházi Kölcsey DSE lépett pályára, akik

a Dunaújvárosi KKA NKFT III. ifjúsági együtte-
sével mérték össze erejüket. 
Katona Krisztina a szerencsi kézilabdacsapat

edzője elmondta, hogy
Kulcsár Anita pályája
minden kézilabdázó
számára követendő
példa. – Anita innen
indult el Szerencsről.
Megmutatta, hogy egy
ilyen pici városból is le-
het valaki a világ leg-
jobbja. Azt gondolom,
nekünk az a kötelessé-
günk, hogy az emlékét
ápoljuk és tovább vi-
gyük – mondta.

Az eredményhirdetésen átadták a Kulcsár Anita
nevével ellátott díjat, melyet Hrabina Inez a nyír-
egyházi Kölcsey Ferenc Gimnázium csapatának
játékosa kapott, míg a Kulcsár Anita vándordíjat
Mudroczki Fanni sárospataki kézilabdás kapta.
A szerencsi U12 kézilabda csapat első helyezést
ért el a tornán, míg az ifjúsági korcsoportban a
második helyezést sikerült bezsebelniük a hazai
játékosoknak.
A szervezők egyéni helyezéseket is kiosztottak:
A „csapat legjobbja” kitüntetést Fehér Bianka,
Bőcsi Anna, Nagy Anita, Fekete Loretta Csut-
orás Viktória, Mudroczki Fanni, Reszegi Dóra és
Tóth Gréta kapták meg. A „gólkirály” címet Hu-
szár Lili és Katona Beáta érdemelte ki. A „Leg-
jobb kapusért” járó díjat Jurácsik Lorettának és
Lakatos Beatrixnek nyújtották át. F. D.

A Szerencs VSE asztalitenisz csapata január 22-
én kezdte el a tavaszi szezont. Az NB II-es
együttesünk Gödöllőre látogatott, ahol 11-7
arányban vereséget szenvedtek a szerencsi fiúk.
Míg Lehoczki Gábor és Korály Tibor 2-2, addig
Stadler Tamás és Macsuga József 1-1 győzelem-
mel járult hozzá a végeredményhez. A Lehocz-
ki–Korály kettősnek a páros mérkőzést is sike-
rült megnyernie.
Az NB II-es csapat soron következő ellenfele a
miskolci DVTK II. volt február 3-án. A szerencsi-
ek szorosan, de 10-8-ra a maguk javára tudták
fordítani a meccset. Most nem az egyéni telje-
sítmény döntött, hanem a csapat egysége. Mind
a négy csapattag 2-2 győzelemmel járult hozzá
a sikerhez, amelynek elérésében szerepe volt a
megnyert páros mérkőzéseknek is. 
A megye I. osztályban játszó hazai gárda is asz-
talhoz állt január 22-én, amikor is a MEAFC csa-

pata látogatott el Szerencsre. A végeredmény
11-7 lett a miskolci csapat javára. Filácz Attila 4,
Csorba István és Deli István pedig 1-1 győzelmet
könyvelhetett el. A Filácz – Csorba kettős a pá-
ros mérkőzését is megnyerte. 
Az NB III-as csapatunknak januárban nem kellett
játszania, így február 3-án kezdték el a tavaszi

szezont. A játékukon meglátszott a szezon késői
kezdése, hiszen Debrecen csapata 12-6 arányban
győzött a szerencsiek ellen. Li Hongyang és Köl-
lő András 2-2, Köllő Ábel pedig 1 pontot szerzett
a csapatnak. A Li Hongyang – Köllő András ket-
tős megnyerte a páros mérkőzését is – adott tá-
jékoztatást Köllő András szakosztályvezető.

Szerencs Város Sportegyesületének ké-
zilabda szakosztálya negyedik alkalom-
mal tartotta meg a Kulcsár Anita Em-
léktornát február 2-án. Az eseményt
minden évben a tragikus autóbaleset-
ben elhunyt világklasszis kézilabdázó
emlékének tiszteletére rendezik. 

kulCSÁr AnITA EmlékTOrnA
SZErEnCSEn

ASZTAlITEnISZ HírEk



VÍZSZINTES: 1. Ez egy… (a folytatás első része). 12.
Megvetés. 13. Az abc utolsó betűje. 14. Űrállomás volt
(1986-2001). 15. A fősor második része. 17. …ika: dal-
lamképzéstan. 19. Olvasható mobilüzenet. 21. Ügyiratot
sorszámoz. 23. A nitrogén és urán vegyjele. 24. Velünk
mindig tele a …! (Penny). 25. Dzsigg. 26. Orosz vadász-
repülőgép típus. 27. Fényérzékenységi egység az USA-
ban. 28. Központi égitest. 29. …ig: hosszú időn át. 30.
Középen fejelő! 31. Segédmotorkerékpár neve volt. 33.
Svéd, osztrák és belga autójelzés. 34. Kártyajáték. 37.
New Haveni-i egyetem. 39. -ra,-… 40. Azonos római szá-
mok. 41. Fejét búnak eresztő.
FÜGGŐLEGES: 1. Fehéres fejszőrzetű ember (két szó)! 2.
Ciceró ügye! 3. Gümő közepe! 4. Hangtalanul elemelem!
5. Magatok. 6. 1024 bájt rövidítése. 7. A görögkeleti egy-
házban a szentségtartót takaró fehér fátyol. 8. Server kö-
zepe! 9. Germán nyelvű nép. 10. Alkohol, borszesz. 10.
Női keresztnév (január 13.). 15. Az arzén és tantál vegy-
jele. 16. Osztrák és olasz autójel. 17. Növényi szaporító-
szerv. 18. Meghiúsul (két szó)! 20. Cellulózból készült tex-
tilszál, amelyet először 1892-ben állítottak elő. 22. Totyog.
26. Azonnal. 28. Japán színház. 31. Műfaj: techno. 32. Ga-
bona cséplésekor keletkező melléktermék. 35. …ikus: ra-
vasz, fortélyos. 36. Becézett női név. 38. Egyedi kormány
döntésen alapuló regionális beruházási támogatás rövi-

dítése. 40. Hangtalan dúdoló! 41. A beküldendő megfejtés befejező része. 42. …ipso: természetesen. 43. Memóriakártya féleség. 44. Reál közepe!

kErESZTrEjTvény

Előző rejtvényünk megfejtése: Azt a legnehezebb befejezni, amit el sem kezdesz. Megfejtőnk 1 db csokoládé csomagot nyert: Vincze
Jánosné, 3900 Szerencs, Tavasz utca 14. A fenti rejtvény megfejtését február 22-ig postázzák címünkre (3900 Szerencs, Rákóczi út 94.) vagy
adják le a Fürdő és Wellnessház recepcióján. A keresztrejtvény helyes megfejtője 1 db csokoládé csomagot nyer. A nyeremény átvehető a Szerencsi
Művelődési Központ és Könyvtár gazdasági irodájában.

kos: III. 21. – Iv. 20.
A február során, a munka terén kiemel-

kedő szerep jut önnek, ami persze több felelős-
séggel és kötelességgel is jár. Ami a szerelmi
életét illeti, kissé túlzó odaadása némi feszült-
ségre adhat okot.

Bika: Iv. 21. – v. 20.
A Bika számára február első felében a
munka terén akár kedvezőtlen változá-

sok is történhetnek. Szerelmi téren fontos, hogy
elengedje magát és nyisson egy kicsit jobban a
szerelem felé.

Ikrek: v. 21. – vI. 21. 
Az Ikrek számára a munka területén re-
mek lehetőségeket tartogathat a febru-

ár első fele arra, hogy megmutassa, mire is ké-
pes igazából, itt a lehetőség, hogy felfigyeljenek
rá. Ráadásul most szerelmi téren is pont úgy
alakulhatnak a dolgai, ahogy szeretné.

rák: vI. 22. – vII. 22.
A február nem éppen indul zökkenő-
mentesen a Rák számára a munka terü-

letén, egyrészt a konfliktusok, feszültségek,
másrészt pedig az apróbb figyelmetlenségek
miatt. A szerelmi életét illetően is várható némi
konfliktus.

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

gyűlhet munkájával, ugyanis most olyan fe -
ladatok teljesítésére is kényszerülhet, melyeket
nem szívesen végez el. Szerelmi téren is a nyug-
talanság lesz a jellemző önre.

Szűz: vIII. 24. – IX. 23. 
A Szűz februárban kissé elmaradhat
munkájában, ami gyakran fáradságából

fakadhat, ettől függetlenül a hónap végére
egész jól alakulhatnak dolgai, s egy kellemes
meglepetésre is számíthat!

mérleg: IX. 24. – X. 23. 
A Mérlegen februárban úrrá lehet a ki-
merültség, a fáradság, ami nagyban ki-

hathat teljesítményére, valamint társas kapcso-
lataira is egyaránt. Szerelmi téren meglehetősen
nyugodt, eseménytelen hónapra lehet számíta-
ni.

Skorpió: X. 23. – XI. 22.
A február során a Skorpió számára az
jelentheti a legnagyobb kihívást, hogy

túlságosan is energikus és a kitartó hozzáállása
miatt feszültséget hoz létre maga körül. Szerel-
mi téren is kifejezett aktivitás jellemezheti, de
csak óvatosan a megnőtt bizalommal.

nyilas: XI. 23. – XII. 21.
A Nyilast februárban a munka terén az

motiválja, hogy bizonyítson magának és má-
soknak, ez által igen nagy lendületet vehetnek
dolgai. Szerelmi téren is energikus és kiegyen-
súlyozott lehet.

Bak: XII. 22. – I. 20.
Amíg a Bak munkája során szakmailag
igencsak büszke lehet magára, addig

emberileg sajnos nem mondható el ugyanez,
ami konfliktusokhoz vezethet. Szerelmi téren ki-
egyensúlyozottnak ígérkezik ez a hónap.

vízöntő: I. 21. – II.19.
A február eleje kissé depressziósan in-
dulhat a Vízöntő számára, ami némi bel-

ső feszültséggel, türelmetlenséggel is párosul-
hat. Szerelmi téren rendkívül kedveznek majd a
körülmények arra, hogy megélje vágyait, de le-
gyen tekintettel a másik félre is!

Halak: II. 20. – III. 20.
A február folyamán, a munka terén
rendkívüli aktivitást mutathat, melynek

köszönhetően sikereket könyvelhet el. Inkább
legyen odaadó és előzékeny, megtérülő befek-
tetés lesz később. Szerelmi téren kissé érzéke-
nyebben reagálhat bizonyos dolgokra.

Horoszkóp (február 15. – március 1.)
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