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HÓHELYZET!
Az elmúlt hetekben extrém
hideg volt és hatalmas hó
esett. A januári hó igencsak
megnehezítette a közleke-
dést orszászerte és váro-
sunkban is.
Összeállításunk a 4-5. olda-
lon olvasható.

INFLUENZA
Egyre többen fordulnak inf-
luenzaszerű tünetekkel há-
ziorvosukhoz. Az elmúlt
időszakban nagyon ala-
csony volt a védőoltást ké-
rők száma a városunkban.
Cikkünk a 3. oldalon olvas-
ható.
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Első alkalommal tartott újévi koncertet január 12-én a szerencsi Alapfokú Művészeti Iskola a Rá-
kóczi-vár színháztermében. Az eseményt Koncz Ferenc, Szerencs város polgármestere nyitotta meg,
aki beszédében kiemelte nagy örömre ad okot, hogy helyi művészek mutathatják meg tehetségüket
a nagyközönségnek. Ezt követően a művészeti iskola tanárai adtak elő zenés darabokat.

ÚJévi koncert a rákóczi-várBan

Január 11-én tartotta meg évnyitóját a Szerencsi Férfikórus a Rákóczi-
vár lovagtermében. Az énekkar tagjait Koncz Ferenc polgármester kö-
szöntötte, majd a kórus vezetője Gebri József értékelte az elmúlt évet és
tájékoztatta a tagokat a 2017-es esztendő eseményeiről, terveiről.

A Rákóczi-vár udvarán alakítottak ki korcsolyapályát az elmúlt hetek-
ben a Szerencsi Művelődési Központ és Könyvtár munkatársai. A pálya
elkészítéséhez az udvaron lévő kútból nyerték a vizet. – Igyekszünk a lá-
togatói elvárásoknak eleget tenni és mivel a mostani időjárás megen-
gedte, elkészülhetett a korcsolyapálya, ami nagyon népszerű, főleg este.
Sokan kilátogatnak kicsik, nagyok és a kisgyermekek a szülőkkel együtt
korcsolyáznak – mondta el érdeklődésünkre Csider Andor igazgató. 
A korcsolyázáshoz korcsolyacipőt is lehet bérelni, valamint forró tea is
kapható. A pályát estére kivilágítják és zene is szól. Mindenkit várnak a
szerencsi korcsolyapályára!

évnyitó a SzerencSi
férfikórUSBan

Jégre fel!
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Idén sokkal hamarabb tört ki a betegség, mint
az elmúlt években és megnövekedett az influ-
enzaszerű tünetekkel orvoshoz fordulók száma.
A baj megelőzhető lenne a védőoltás beadatá-
sával, ami a veszélyeztetett réteg számára, azaz
a kisgyermekeknek, időskorúaknak és a krónikus
betegségben szenvedőknek, várandós vagy
gyermekvállalást tervező nőknek és az egész-
ségügyi dolgozóknak térítésmentesen elérhető.

– Elengedhetetlen a rendszeres kézmosás, il-
letve az alkohol tartalmú kézfertőtlenítők hasz-
nálata. Fontos felismerni, hogy egyszerű nátháról
vagy influenzáról van-e szó. A nátha esetében a
tünetek lassan fokozódnak, hőemelkedés vagy
alacsony láz jellemzi, valamint jel lehet a tüsszö-
gés is. Ezzel szemben az influenza panaszai hir-
telen jelentkeznek, igen magas láz, hidegrázás
lép fel, ami erős fejfájással és végtagfájdalommal
jár. Csecsemők és kisgyermekek esetében az ál-
mosság, bágyadtság a jellemző tünet, amit has-
menés illetve szegycsonti fájdalom kísérhet 

– mondta el dr. Sütő Szilveszter főorvos.
A doktor hozzátette, hogy a kezdeti tünetek

jelentkezésénél fontos az ágynyugalom, a láz-
csillapítás. A lázat nemcsak gyógyszeresen kell
csillapítani, hanem fizikálisan is, például vizes
borogatás alkalmazásával és a gyógyuláshoz
fontos a nagymennyiségű C-vitamin és folya-
dékbevitel. – Abban az esetben, ha tünetek sú-
lyosbodnak, forduljunk orvoshoz – tanácsolja
dr. Sütő Szilveszter, aki elmondta, hogy az inf-
luenza egy vírusfertőzés, ezért tüneti kezelést
kell alkalmazni. A megmaradt antibiotikumokat
soha semmilyen esetben nem szabad bevenni

akkor sem, ha a jelentkező tünetek megegyez-
nek azzal, amit a beteg korábban észlelt. Az an-
tibiotikum szedése minden esetben csak az or-
vos utasítására indokolt, hiszen fontos, hogy a
meghatározott időben és a pontosan előírt
adagban kell beszedni.

Az influenza leggyakrabban kialakult szövőd-
ménye felnőttek esetében a hörghurut és a bak-
teriális tüdőgyulladás, de a krónikus betegek ese-
tében az alapbetegség súlyosbodása léphet fel.
Gyermekeknél a középfülgyulladás lehet a leg-
gyakoribb szövődmény – tájékoztatta lapunkat
dr. Sütő Szilveszter szerencsi főorvos. V.E.A.

Magyarországon influenzajárvány van
– közölte az Országos Epidemiológiai
Központ. Magas láz, fejfájás rossz köz-
érzet és izomfájdalom. Ezek a beteg-
ség legjellemzőbb tünetei. Szerencsen
is növekszik azon betegek száma, akik
ilyen tünetekkel jelentkeztek háziorvo-
suknál. Dr. Sütő Szilveszter (fotónkon)
érdeklődésünkre elmondta, hogy az
idén nagyon alacsony volt a védőoltást
kérők száma a városban.

Megkezdődött az inflUenzaJárvány

Január 13-án péntekről szombatra vir-
radóan szokatlanul nagy mennyiségű
hó hullott városunkban. Gépeink hajnal-
tól járták és takarították az utcákat.
Szombat reggelre nyilvánvalóvá vált,
hogy a saját gépeinkkel képtelenség
megbirkózni ezzel a mennyiségű hóval,
ezért bevontuk a már korábban értesí-
tett vállalkozókat. A közös munkában
részt vettek Babos Ferenc (Cini), Csebi
Attila, Danyi László, Kelemen János és a

Szerencsi Mezőgazdasági Zrt. munkagépei. Ennek eredményeként
szombat délutánra Szerencs minden utcája legalább egy nyomsávban
járhatóvá vált. 

Köszönöm a szerencsi ingatlantulajdonosok elsöprő többségének,
hogy a törvény által előírt kötelezettségének eleget téve az ingatlan
előtti járdát letakarította, sőt többen az utat is hómentesítették. 

A hóesés óta gyakorlatilag állandósult a nagyon szigorú hideg. Éj-
szakáról éjszakára mínusz 10 fok alatti a hőmérséklet, ezért a nappali
sózás következtében a felületi fellazult hóréteg folyamatosan vissza-

fagy. A Városgazda Kft. és a már említett vállalkozók gépei a közmun-
kásainkkal egyetemben folyamatosan dolgoznak napközben és sok-
szor éjszaka is. A gyűjtő utakat nagyobb részt sikerült aszfaltig letisz-
títani. Több utca esetén azonban most is előfordul a havas, fagyott
útfelület. Ezeken a részeken elsősorban azon dolgozunk, hogy legalább
az útkereszteződéseket szárazzá tegyük. 

A balesetek megelőzése érdekében a síkosságmentesítést és hóel-
takarítást végző munkagépeink továbbra is folyamatosan dolgoznak.
Előfordulhat, hogy a korábban megtisztított kapubejáróra a gépek to-
lólapátja által összegyűjtött nagy mennyiségű hó kerül. 

Köszönöm a szerencsiek türelmét és a hómentesítés során tanúsított
közreműködésüket. 

A rendkívüli időjárási körülmények között kérem legyünk a meg-
szokottól elővigyázatosabbak: gépjárműveinkkel válasszunk az útvi-
szonyoknak megfelelő haladási sebességet, legyünk fokozottan kö-
rültekintőek a gyalogos közlekedésben is

A nagy hideg miatt megnyitottuk az ondi melegedőt, és mindenkit
arra kérek, hogy méginkább figyeljünk embertársainkra, különösen a
környezetünkben élő, egyedülálló idősekre.

Koncz Ferenc polgármester

HóHelyzet SzerencSen
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Hóhelyzet
A gyerekek örömére, az autósok bánatára ha-

talmas mennyiségű hó esett az elmúlt napokban.
A január 13-án lehullott hó igencsak megne-

hezítette a közlekedést országszerte, így váro-
sunkban is. A Szerencsi Városgazda Nonprofit
Kft. hókotró gépeivel még aznap és egész éjsza-
ka takarította az utcákat, és erejéhez mérten
igyekezett mindenhová eljutni. Az egyik gépke-
zelő munka közben kapott szívinfarktust, ami
szintén nehezítette a haladást.

A városnak három nagy gépe van, szükség
esetén homokot és sót is szórnak az utakra, va-
lamint egy járdatakarító gépet is használnak.
Egyes vállalkozók saját gépeikkel segítették a
Városgazda munkáját. A folyamatos havazás mi-
att a hóeltakarítási munkálatok lassan haladtak,
de mindenhová sikerült eljutniuk. Óriási munkát
és kihívást jelentett ez az időigényes folyamat,

mégis néhány lakos türelmetlen volt.
A Városgazda Kft. ügyvezetője, Tóth István el-

mondta, a cég munkatársai a város összes ut-
cájába elmentek, és ha kellett többször is végig-
takarították a hóval fedett területeket. A járdát
és a parkolókat 25-30 közfoglalkoztatott tisztí-
totta folyamatosan, illetve a járdacsatlakozások
környékén lapátolták a havat. A lakosság sem
tétlenkedett, a legtöbben nekiálltak és maguk
se perték az utcákat, és a járdát portájuk előtt.

Koncz Ferenc polgármester a január 19-ei tes-
tületi ülésen elmondta, hogy a város ezzel a
mostani technikai felszereléssel, a közmunkásai -
val, valamint a kevés járművezetővel nehezen
tudja maradéktalanul elvégezni a hóeltakarítási
munkálatokat. –Ilyenkor szükség van mindenki
munkájára. Régen volt már ilyen nagy havazás,
lehet, hogy sokan már elszoktak tőle. Ha ilyen
történik, akkor először az egészségügyi intéze-

tek és oktatási nevelési intézmények környékét
teszik rendbe és azokat az útvonalakat, ahol fel-
tétlenül közlekedni kell – fogalmazott Koncz Fe-
renc. A polgármester hozzátette, hogy a téli hi-
degben kint dolgozókra is jobban kell figyelni és
mindenkinek törvényi kötelessége a saját járdá-
ját rendbe tenni és megtisztítani a hótól.

Gondoskodnak a rászorulókról 
Az önkormányzat már évek óta a település

három nyugdíjas klubját tartja fenn melegedő-
ként a fűtési nehézséggel küzdőknek.

Az utóbbi hetek rendkívül zord időjárása a ne-
héz körülmények között élő embereket felkészü-
letlenül érte, így többen is melege-
dőkben húzták meg magukat.
Dr. Sipos Attila a Szociális és
Gyermekjóléti Alapszolgál-
tatási Központ intézmény-
vezetője (fotónkon) érdeklő-
désünkre elmondta, hogy
kollégáikkal, valamint a polgá-
rőrökkel együtt járták a várost és
kutatták fel a nehéz helyzetben lévő embere ket
és beszállították őket a melegedőbe. Tudomásuk
szerint egy hajléktalan él a városban, őt is felke-
resték azon a helyen, ahol meg szokott húzódni,
de úgy tudják, hogy egy szomszéd községben,
rokonok fogadták be. Az egyedül élő, rossz
egészségi állapotuk és szociális helyzetük miatt
rászoruló emberekről a Házi segítségnyújtás ke-
retében gondoskodnak. – Több mint száz sze-
mélyhez minden nap kijárnak a gondozónők és
rajtuk keresztül kerülnek be azok is, akik eddig
még nem voltak gondozottak. Lakossági beje-
lentés alapján, vagy szomszédok, hozzátartozók,

Megérkezett az igazi télMegérkezett az igazi tél

Az elmúlt hetekben extrém hideg volt Magyarországon. 32 éve nem mutattak ilyen mínuszokat
a hőmérők, és a hatalmas mennyiségű hó is több kellemetlenséget okozott. A helyzetet csak
tovább súlyosbította a viharos erejű szél is.



ismerősök bejelentése alapján is a nyilvántartá-
sunkba kerülnek azok az emberek, akik nehéz
helyzetbe kerülnek – mondta dr. Sipos Attila. 

A Szerencsi és Fecskési Idősek Klubja, minden
nap 8 órától 16 óráig van nyitva melegedőként
és bárki betérhet napközben. Meleg teával és
élelemmel segíteni tudják a gondozók.

Éjszakai melegedőként az Ondi Idősek Klubját
jelölték ki, és oda is bárki betérhet, valamint éj-
szakára ott maradhat. Az épület 24 órában nyit-
va van. A szélsőséges időjárás miatt az utóbbi
időben négyen húzták meg magukat ott. Nap-
közben ugyan hazamentek a saját hajlékukba,
de éjszakára inkább visszamennek.

A szociális tűzifa
Az önkormányzat egyik támogatási formája a

szociális tűzifa, melyet minden évben januárban
osztanak. – Mivel Szerencs ötezer fő feletti vá-
ros, ezért nem kap központi szociális tűzifa tá-
mogatást, mint az ötezer fő alatti települések,
hanem a város mindig önerőből, saját forrásból
vásárolja meg a tűzifát és azt osztja ki a rászo-
rulóknak – adott tájékoztatást dr. Sipos Attila. 
A tűzifát már megrendelték kétmillió forint ér-
tékben, de még nem érkezett meg az első szál-
lítmány. – Amint az első szállítmány ideér, akkor
a szociális rendeletünkben foglaltak szerint ké-
relmet kell benyújtani az Igazgatási osztályhoz.
A kérelmet a Családsegítő szolgálat környezet-
tanulmánnyal ellenőrzi, majd következik a hatá-
rozatmegállapítás és kiosztják a fát, mely kérel-
mezőnként egy köbméter tűzifát jelent.

A polgárőrök figyelnek 
a rászorulókra

A polgárőrök a nagy hóban és a hidegben is
kitartóan végzik a munkájukat segítenek a rá-
szorulókon. Oláh János, a Szerencsi Polgárőrség
vezetője (fotónkon) arról tájékoztatott, hogy 32
polgárőr járja az utcákat. Minden nap ketten tar-
tanak bejárást reggel és este. Jelenleg 5 főt

rendszeresen meglátogatnak. – Ezeknek a rá-
szorultaknak van saját lakása, csak olyan rossz

körülmények között élnek, hogy
nem tudnak tüzelőt venni

maguknak. – mondta el
Oláh János. – A bejárás
során megnézzük, hogy
bent van-e az illető vagy

nincs, és addig keressük,
amíg meg nem találjuk, és

ha kell beszállítjuk a melege-
dőbe. Lakossági hívásra is útnak indulunk, és
amikor látjuk, hogy fagyos az ablak bemegyünk,
megkérdezzük, hogy van-e elég tűzifa. Senkit
nem hagyunk kihűlni a hideg házban – tette
hozzá a polgárőrparancsnok.

Szerencsiek a szerencsiekért: 
a lakosság is segít

A szerencsiek igyekeznek segíteni a hátrányos
helyzetű embereken, hiszen az ingyen elvihető
kabátok akciója – a Szabadfogas mozgalom –
Szerencsen is elindult. Célja, hogy meleg ruhával
lássák el a rászorulókat. A kezdeményezés az in-

terneten szerveződött és Budapestről indult, de
azóta már országszerte csatlakoztak a mozga-
lomhoz. Szerencsen, a Rákóczi úton lévő kerté-
szeti bolt tulajdonosai az üzlet elé tették ki az
állványt. A megunt vagy felesleges kabátok az
eddigi tapasztalatok alapján sokszor akár pár
percen belül gazdára találtak.

Figyeljünk az állatokra is
Az emberek mellett az állatok számára is igen

megterhelő, de akár életveszélyes is lehet a tar-
tós fagy, hó vagy ónos eső. A róluk való gondos-
kodás során az időjárási viszonyoknak megfele-
lően különböző óvintézkedésekre van szükség.

A fagypont alatti hőmérsékleten a víz meg-
fagy, így az állatok nem tudnak inni. Ezért ezt
naponta többször is ellenőrizni kell. A megfelelő
hőmérsékletű ivóvíz mellett legalább ennyire
fontos az élelemre is odafigyelni. A téli időszak-
ban a hőveszteség hatására az állatoknak több
energiára, ezáltal több és jobb minőségű élelem-
re van szükségük. Az állatokat ilyenkor célszerű
fedett, száraz helyen tartani.

M.B.
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A városvezető arról is beszélt, hogy az önkormányzat számos, új, mun-
kahelyteremtő beruházás beindítását tervezi. – Jó reményünk van arra, hogy
a szigetelőanyag-gyár beruházást megvalósítsuk, hiszen a Magyar Köztár-
saság Kormánya ismételten kiemelt beruházássá nyilvánította. Az önkor-
mányzat tervei között szerepel egy gyümölcslé feldolgozó üzem a valamikori
cukorgyár területén, ami szintén több milliárdos beruházást jelent. Ez sok
szerencsi és környékbeli embernek ad majd lehetőséget mind az építés idő-
szakában, mind pedig a későbbiekben. A valamikori volt szalmatüzelésű
erőmű területén pedig, egy úgynevezett cukorcirok anyagot feldolgozó gyá-
rat szeretnénk – mondta a polgármester. Bihall Tamás, Borsod-Abaúj-Zemp-
lén Megyei Kereskedelmi és Iparkamara elnöke többek között arról beszélt,
hogy fontos támogatni a helyi vállalatokat. – 2016 egy sikeres a gazdaság
növekedését hozó esztendő volt, 2017-ben ez tovább folytatódik. Magyar-
ország egészét tekintve igen valószínű egy 4%-os gazdasági növekedés.
Abban is biztos vagyok, hogy ez Borsod-Abaúj Zemplén megyében remé-
nyeim szerint a megye legtöbb járásában is így lesz – fogalmazott Bihall Ta-
más, aki a szakemberhiányról és a munkaerőhiányról is szólt. – Nagyon sok
értékes magyar ember dolgozik külföldön, de én optimista és bizakodó va-
gyok abban a tekintetben, hogy nagyon sokan fogják majd úgy gondolni,
hogy érdemes hazajönni, ide Hegyaljára is. Itt a hazai környezetben is tudják
majd kamatoztatni a tudásukat mindannyiunk boldogulása érdekében. Eh-

hez a vállalkozók oldaláról is szükséges lépéseket kell tenni. Remélem, hogy
a vállalkozói erő ad annyi muníciót, hogy ezzel meg lehet birkózni és szük-
séges egyfajta vállalkozói kultúra átalakulása is: a fiatalokat be kell építeni.
Meg kell mutatni a perspektívát, a jövőt és azt gondolom, hogy akkor a
munkaerő, a munkatársak státusza stabilabb lehet – fogalmazott Bihall Ta-
más. A rendezvényen a Hegyalja Folk zenekar adott műsort.
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Január 20-án tartották meg a vállalkozók újévi köszöntését
a Rákóczi-vár színháztermében. A szerencsi vállalkozások
vezetőinek Koncz Ferenc polgármester köszönte meg, hogy
az elmúlt esztendőben a helyi és környékbeli vállalkozások
hatalmas energiával végezték a munkájukat és teljesítik
adózási kötelességüket.

köSzöntötték a SzerencSi vállalkozókat

Az első napirendi pontban Csider Andor igazgató adott tájékoztatást
a Szerencsi Művelődési Központ és Könyvtár 2016. évi beszámolójáról
és a 2017. évi munkatervéről. Az igazgató a fejlesztésekkel kapcsolatban
elmondta, hogy a Turisztikai központ iránykeresése az elmúlt évben is
folyamatos volt. Felmérték a vendégek igényét, melyből kiderült, hogy
jó a kiállítások látogatottsága, valamint játszóházat szeretnének ott idén
kialakítani. Csider Andor arról is beszélt, hogy a Huszárvár hotel szolgál-
tatásának fejlesztésén is dolgoznak, amibe beletartozik a szobák korsze-
rűsítése is. A tervek szerint bevezetik a kötelező reggelit, valamint tele-
vízió és mini bár is kerülne a szobákba. A turisztikai kapuzatról szólva
elmondta, hogy vannak terveik a hasznosítására. Két lehetőséget is vá-
zolt az igazgató. Szeretnék bérbe adni irodának, vagy az elképzelések
alapján egy fitneszközpont létrehozása a cél. Ebben az esetben külön-
böző kondigépeket helyeznek el, valamint olyan eszközöket szereznek

be, melyek alkalmasak lehetnek arra, hogy az egészséges életmódot vá-
lasztók, vagy az életmódjukon változtató emberek igénybe vegyék. Vá-
rosmarketing szempontjából is vannak ötleteik, hiszen a Turisztikai köz-
pontban található szóróanyagok, ajándéktárgyak és a Szerencs naptár is
már ebbe az irányba mutat. Szeretnének Szerencs városát bemutató kis
kiadványt, a város értékeit szemléltetve, amelyet az ideérkező turisták is
megkaphatnának. Olyan kis könyv lenne, ami foglalkozik Szerencs törté-
netével, történelmi nevezetességeivel, múltjával. A képviselő testület egy-
hangúlag fogadta el a beszámolót és a munkatervet. 

A második napirendi pontban Fazekas Lászlóné tájékoztatta a grémi-
umot a Zempléni Múzeum 2016. évi beszámolójáról és a 2017. évi mun-
katervről. Elhangzott, hogy saját költségből keveset tudnak költeni és
azt is inkább a tárgygyarapításra és a gyűjteménygondozásra fordítják.
Minden más projektet és tervet pályázati forrásból finanszíroznak. A Cu-
kormúzeum épületének befejezésére is fordítanak az idei pályázatokból.
Az 1994-ben nyílt Rákóczi és kora című kiállításnak szeretnék előkészíteni
a felújítását, valamint szeptemberben Rákócziról szeretnének tudomá-
nyos konferenciát tartani, és új, állandó kiállításra pályáznak. 

A testületi ülésen szó volt még a 2017.évi közfoglalkoztatási progra-
mokról, az úgynevezett magas hozzáadott értékű programról. Ennek ke-
retében az „R” épületet újítanák fel, valamint a Szociális Otthonban ala-
kítanának ki mosodát és varrodát.

Az utolsó napirendi pontban a Fecskécsi Idősek Otthonának megvá-
sárlásáról is határozott a képviselő-testület. 

Dr. Korondi Klára a januári képviselői díját a Szerencsi református egy-
házközség, valamint a görög katolikus egyházközség javára 25-25 ezer
forintban ajánlotta fel.

Szerencs város képviselő-testülete január 19-én tartotta
meg munkaterv szerinti ülését.

vároSHázi napló

igazgató válaSztáS
A 2016. december 20-án megtartott taggyűlésen a Szerencsi Ipari
Park Építő- és Szolgáltató Kft. tagsága az ügyvezető igazgató vá-
lasztáson Dorgai László kapott megbízást a feladatok ellátására.
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A Bocskai István Katolikus Gimnáziumban január 6-án, víz-
kereszt napján teremszentelést tartottak. Jézus születése után
a következő nagy ünnep a vízkereszt ünnepe. Kocsis Sándor
római katolikus plébános elmondta, hogy ennek az ünnepnek
három evangéliuma keletkezett az évek során. Az első a há-
rom királyok megjelenése, második Jézus megkeresztelkedése
a Jordán folyóban, a harmadik Jézus első csodája a kánai me-
nyegzőn, ahol a vizet borrá változtatta. Ez a három esemény
jelképezi Krisztus megjelenését a világ előtt. Keleten Jézus
megkeresztelkedését, nyugaton pedig a három napkeleti ki-
rály megjelenését ünneplik vízkeresztkor. A plébános a székely
püspök által kitett vizet szentelte meg, melyhez sót használt,
mely a megtisztulást jelképezi. Kocsis Sándor a frissen meg-
áldott vízzel szentelte meg a tantermeket, a benne tanuló di-
ákokat és pedagógusokat a gimnáziumban.                     G. D.

Új bútorok érkeztek a Gyárkerti Óvodába január 15-én. Az óvodások
közel három évvel ezelőtt költöztek a felújított épületbe, miután egy na-
gyobb beruházásnak köszönhetően, mindkét szerencsi épület teljes fel-

újítására sor került, de továbbra is maradtak hiányosságok, többek között
a beépített szekrények elkészítése. – 2016 decemberében a költségvetést
áttekintve egyeztettem a város pénzügyi osztályának vezetőjével, és
munkatársaival, s örömömre szolgált, hogy a költségvetés tervezetében
még maradt valamennyi keret e beruházás megvalósítására. A régi szek-
rények helye ugyan megmaradt, de ideiglenes megoldásként függönyök-
kel próbálták a fektetőket, és az egyéb óvodai eszközöket elrejteni. Ezt
követően megtörténtek a további egyeztetések a szekrények kivitelezé-
sét és beépítését illetően a vállalkozóval – tudtuk meg Angyal Györgyné
intézményvezetőtől, aki azt is elmondta, hogy egyelőre csak négy óvodai
csoportban sikerült megvalósítani a beruházást, ezért a hátralévő két
csoportban az idei költségvetésbe fogják betervezni.

Angyal Györgyné ezúton szeretné megköszönni Rétlaki Róbert aszta-
losnak, hogy a szépen kivitelezett bútorok elkészültek és beépítésre ke-
rültek a hétvégén, a rendkívüli időjárásra való tekintettel. –Nagyon szép
színfoltja a csoportnak, bízom benne mind a kolléganők, mind a szülők
megelégedésére szolgálnak az újonnan beépített bútorok – mondta An-
gyal Györgyné. G.D.

tereMSzenteléS a giMnáziUMBan

ÚJ BÚtorok a gyárkerti óvodáBan

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma által fi-
nanszírozott Nemzeti Tehetségprogram pályáza-
tot hirdetett, melynek célja a nemzeti kulturális
örökség megőrzését, a hazai nemzetiségi hagyo-
mányok és a népi kultúra ápolását felvállaló te-
hetségprogramok támogatása. A pályázat keret-
összege hetven millió forint volt melyből a Rá-
kóczi Zsigmond Református Két Tanítási Nyelvű
Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola kö-
zel egymillió forint támogatást kapott. A projekt
címe a Hegyközi Lakodalmas volt és olyan tánc-
szakos tanulók vehettek részt, akik kiemelkedő
teljesítményt nyújtanak a néptánc területén. A
pályázati összegből népi viseleteket vásároltak,
illetve Budapesten jártak a tanulók, ahol a Ma-
gyar Állami Népi Együttes előadását tekintették
meg, valamint táncházban is részt vettek. A
program több mint egy fél éven át zajlott, amely-

nek a projektzáró rendezvényét január 14-én tar-
tották meg az iskola aulájában. Az eseményen a
diákok felelevenítették régi, hagyományos lako-
dalom menetét, jellegzetes népi motívumokkal
és eszközökkel, amiket szintén a pályázaton

nyert összegből vásároltak. Eltáncolták a vidék
tánckultúrájának egyik legszebb táncát a hegy-
közi lakodalmast, majd a szülők közreműködé-
sével elkészült tradicionális lakodalmas ételeket
együtt fogyasztották el. V.E.A.

Hegyközi lakodalMaS
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A következő sorokban a Bocskai István Katolikus Gimnázium két kiemelkedő diákját mutatjuk be
olvasóinknak.

Kovács Kristóf
Kovács Kristóf a
Bocskai István Ka-

tolikus Gimnázi-
um végzős diák-
ja. Az általános
iskolát a Rákóczi
Zsigmond Refor-

mátus Általános
Iskolába végezte. El-

ső osztályos korától nép-
táncol, és kosarazik, de a legmeghatározóbb
sport az életében az úszás volt. Ezt nagyon ko-
moly szinten űzte és előfordult olyan időszak,
amikor heti hét edzése is volt. A kemény munka
meghozta gyümölcsét, hiszen a körzeti és me-
gyei sikerek mellett, országos és nemzetközi he-
lyezéseket is elért. A 2015/2016-os tanévben az
úszó váltóval a megyei verseny megnyerése
után az országos döntőben második helyen vé-
geztek. Egyéni versenyszámban országos baj-
nokságon hátúszás versenyszámban a tizedik
helyezést érte el. A gimnáziumban inkább már
a kosárlabdára koncentrált, ennek eredménye-
ként a kosárlabdacsapattal az országos hetedik
helyezést érték el. A zene szintén kisgyermek-
kora óta szerves része az életének. Kezdetben
gitározni tanult, de testvérei hatására a fúvós
hangszerek iránt is érdeklődni kezdett: klariné-
tozott, majd tavaly szaxofonra váltott, emellett
három éve zongorázik. A gitáron később auto-
didakta módon kezdte fejleszteni a tudását. Azt
mondja, hogy ez lett a kedvenc hangszere és
ezzel együtt az iskolai és városi rendezvények
állandó fellépőjévé vált. Az elmúlt időszakban
énekelni is elkezdett. Kristóf jelenleg a Hajnali
Néptáncegyüttes tagja, amivel ugyancsak a
szerencsi kulturális életet gazdagítja. Alapvető-
en reál beállítottságúnak tartja magát, ennek
megfelelően a matematika és az informatika a
kedvenc tantárgyai. Emelt szintű érettségit is in-
formatikából fog tenni. A jövő tanévet az Óbu-
dai Egyetem mérnök-informatikus szakán sze-
retné megkezdeni. Egyetemi évei alatt sem sze-
retné elhanyagolni a zenét, reméli, hogy meg-
nyílnak előtte a lehetőségek és még több fellé-
pésre lesz lehetősége.

Toplenszki Zalán
A sváb származású Toplenszki Zalán a sze-

rencsi Bocskai István Katolikus Gimnázium 12.
A osztályos tanulója. Tanulmányait a Rátkai Né-
met Nemzetiségi Kéttannyelvű Általános Isko-
lában kezdte, ahol magas szinten sajátította el

a német nyelvet.
Mára már angol
és német nyelv-
ből is középfokú
C típusú nyelv-
vizsgája van. A

középiskolai évek
alatt kibontakoztat-

hatta tehetségét hála a
jó osztályközösségének és tanárai elhivatott-
ságának. Már kilencedik évfolyamtól nagyon
sok tanulmányi versenyen vett részt köztük iro-
dalmi, történelmi, német és angol nyelvi meg-
mérettetéseken és az Országos Középiskolai
Tanulmányi Versenyen is. Fontos számára a
sváb kultúra és törekszik a tradíciók megőrzé-
sére ápolására, ezért nemzetiségi versenyeken
is részt vesz. Ennek eredményeként a gimnázi-
um német munkaközösségének javaslata alap-
ján elsőként ő vehette át a Braun Istvánné- em-
lékdíjat. Szavalataival rendszeresen fellép vá-
rosi és iskolai rendezvényeken. A tanulmányok

mellett szakít
időt a kikapcso-
lódásra is. Szeret
gitározni és olvas-
ni. A könyvek terén
nagyon sokrétű az érdeklő-
dése az ókori görög költőket éppúgy kedveli,
mint a kortárs írókat, valamint a képzőművé-
szet is közel áll hozzá. A testmozgás sem ma-
radhat ki az életéből ezért rendszeresen aszta-
liteniszezik, de a kedvenc mozgásformája az
országúti kerékpározás. A tavalyi évben indult
a szerencsi triatlonon, ahol prémium kategóri-
ában első helyezést ért el. A jövő tanévtől a
Miskolci Egyetem Állam és Jogtudományi karán
szeretné folytatni tanulmányait. Az egyetem ál-
tal rendezett verseny eredménye alapján el-
nyerte a Primus ösztöndíjat, ami anyagilag
nyújt támogatást a kezdő egyetemistáknak. Az
diploma megszerzését követően az igazság-
szolgáltatásban szeretne dolgozni, mint járási
vagy megyei főügyész. V.E.A.

akikre BüSzkék vagyUnk:

kovácS kriStóf éS toplenSzki zalán

A Bolyai János Katolikus Általános Iskola 4.
b osztályos tanulóinak pályamunkáit a legjobb
9 közé válogatta be az Auchan Miskolc Áruház
a „Tanuljunk együtt ÖkAuchan!” – rajzpályáza-
tán. Nyereményük egy egész napos Öko-nap a
Baráthegyi Majorságban, illetve egy Öko-kuckó

kialakítása az iskola udvarán.
Az osztály tanulóinak és tanító nénijüknek,

Juhász Tiborné Ildikó néninek ezúton gratulá-
lunk és büszkék vagyunk a sikerükre!

Kissné Nagy Angelika
igazgatóhelyettes

BolyaiSok nyertek 
a raJzpályázaton



Az immár tizenkettedik alkalommal megtar-
tott program nem csak nívójával, de kitűzött
céljaival is kiemelkedik a hasonló programok
közül, lévén a bevételt jótékonysági célokra for-
dítják. Tavaly a Kárpátaljai Népfőiskolai Egyesü-
let és a Szerencsi Rászorultak Alapítvány volt a
kedvezményezett, idén viszont kizárólagosan
helyi célra fordítják az összeget. Mint azt a szer-
vezők elmondták, él a városban egy kislány, aki
sérült végtaggal született. A szervezők eldön-
tötték, hogy az évekig tartó rehabilitáció költ-
ségeihez a hozzájárulást a Szerencsi Rászorul-
tak Alapítványon keresztül próbálják elősegíte-
ni, egy egészségpénztáron keresztül. A bevétel
másik része a Kiss Attila Alapítványon keresztül,
ugyancsak szerencsi családhoz kerül. Egy az ön-
kormányzat kötelékéhez tartozott, közelmúlt-
ban elhunyt fiatal édesapa gyermeke tanulásá-
nak költségeit igyekeznek kiegészíteni.

A január 14-re szervezett Polgári Bálon fővéd-
nöki szerepet vállalt Novák Katalin család- és
ifjúságügyért felelős államtitkár, az eseményen
megnyitó beszédet tartott Dr. Illés Boglárka az
Emberi Erőforrások Minisztériumának helyettes

államtitkára. Megjegyezte, számára nagyon
megható, hogy léteznek olyan civil szervezetek,
akik rendezvényeiken keresztül próbálnak eny-
híteni a rászorultakon, az eseményre örömmel
fogadta a meghívást. Koncz Ferenc szerencsi
polgármester az est védnökeként mondott kö-
szöntőt kifejezve háláját mindazon személyek
felé, akik szerepet vállaltak a bál sikere érdeké-
ben. Tóth Sándor Szerencs erdélyi testvérváro-
sának, Nyárádszeredának a polgármestere szin-
tén védnökként, illetve a székely város műsort
adó, Bekecs Néptáncegyüttes kísérőjeként volt
jelen. Hagyomány, hogy a bálon díszszalaggal

köszöntik az első bálozó hölgyeket, a pántlikát
Tóth Sándor kötötte az érintettek csuklójára. 
A Polgári Bálnak – amelyet megtisztelt jelenlé-
tével Török Dezső a B.-A.-Z. Megyei Önkor-
mányzat elnöke – Vitelki Luca, Kovács Bálint és
Kovács Kristóf hangszeres játéka, a Ciráda
együttes, a Hajnali Néptáncegyüttes, illetve a
nyárádszeredai Bekecs Néptáncegyüttes ferge-
teges műsora adott alaphangulatot. Az erdélyi
táncosok utazással járó költségeit a város ön-
kormányzatának képviselői vállalták magukra.
A hajnalig tartó mulatságon a Classic zenekar
biztosította a talpalávalót. SfL

A farsangi időszak szerencsi mulatságai
között a legelőkelőbb helyet tudhatja
magáénak a helyi Polgári Együttműkö-
dés Egyesület által szervezett, Polgári
Bálként köztudatba vonult táncos est.
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Jótékony célokat Szolgál
a polgári Bál

Az idén 564 tanuló kezdte meg a művészeti
képzést. Minden diák sikeresen teljesítette a ta-
nárok által meghatározott követelményeket és
szép eredményekkel zárták a félévet. A diákok
hangszeres zene, drámajáték, képzőművészet
és néptánc képzések közül választhatnak ér-
deklődésüknek megfelelően. Az iskola diákjai
rendszeresen fellépnek a város rendezvényein
és gazdagítják Szerencs kulturális életet. – A
művészeti iskola évről évre népszerűbbé válik,
ennek köszönhetően a tanuló létszám is növek-
szik – számolt be Harkályné Kovács Katalin az
iskola vezetője. Több olyan diák is van, aki a sze-
rencsi művészeti iskolában töltött színvonalas
oktatás hatására a továbbiakban is művészeti
szakon szeretné folytatni tanulmányait. A má-
sodik félévben még intenzívebben folytatódik
a munka az iskola életében, hiszen megkezdő-
dik a versenyek és fesztiválok időszaka, vala-
mint különböző növendékhangversenyeken
mutathatják meg tehetségüket a diákok.

Lezárult a félév a Rákóczi Zsigmond Református Általános Iskola művészeti kép-
zésén. A tanulók félévi meghallgatás keretein belül adtak számot az eddig meg-
szerzett tudásukról.

félévzáráS a MűvéSzeti iSkoláBan



Galgóczi Ferencné 4 éves korában került Sze-
rencsre, majd hét évesen Mádra költöztek. Ott
végezte el az általános iskolát kitűnő eredmény-
nyel. –Két éves voltam, amikor édesanyám na-
gyon fiatalon meghalt és itt maradtunk négyen
árván, mindannyian lányok. Sajnos mivel a fel-
tételek nem voltak meg ahhoz, hogy tovább ta-
nuljak 14 éves koromtól a Csokoládégyárban
dolgoztam. Először 4 órás, kis idő múlva 6 és 8
órás munkarendben csomagoló voltam. Közben
adódott egy lehetőség 1969-ben, hogy kimehet-
tem dolgozni Németországba. 4 évig voltam
kint, ahol egy üvegselyemgyárban folyt a mun-
ka. Kétszer voltam kiváló dolgozó, majd 1972-
ben hazajöttem – meséli Galgóczi Ferencné. Ezt
követően ismét a Csokoládégyárban tevékeny-
kedett és elvégezte az édesipari szakiskolát.

Elmondása szerint gyerekkori álma az volt,
hogy földrajz szakos tanár lesz belőle, bár diák-
ként a történelem és a magyar volt kedvenc tan-
tárgya. – Mivel az irodalom mindig is érdekelt,
már gyerekkoromban is verseket írtam, sőt sza-
valtam is nagyon sokat. Általában Ondon szok-
tam verset mondani az ünnepségek alkalmával
többek között március 15-én és karácsonykor –
mondja Galgóczi Ferencné.

Több mint 300 verset írt már és számos ran-
gos helyezést ért el különböző pályázatokon köl-
teményeivel. Azt mondja, hogy az ihletet a min-
dennapi életből meríti verseihez. –Úgy gondo-
lom, hogy az anyag a földön hever. Van, amikor
pillanatok alatt meg tudok írni egy verset. A leg-
utóbbi felkérés az volt, amikor Széchenyiről kel-
lett írni, egy esszét. Munka, alkotás, teremtés ez
az, amit írtam és nagy sikert arattam vele Buda-
pesten. A szomszédasszonyom elveszítette a lá-
bát és ez ihletett meg. Aztán a múltkor mentem
a vonattal Pestre. Néztem ki az ablakon és lát-
tam a sok hajléktalan fabódét. Hazajöttem és
megírtam. Ennyiből áll az egész. A legkedveltebb

költőm Ady és azt hiszem, hogy a hang-
színem kimondottan hozzá illik. – foly-

tatja.
– A verseim, műveim kategorizálva
vannak: Anyák napi, nőnapi, novella-

pályázat. Most a farsangra akar-
tam írni a köszöntőt. De emellett
festek is. Vagyis tudnék, ha lenne

rá időm – mondja Galgóczi Ferencné. –Imádom
a könyveket, legalább háromezer van belőlük és
ebből legalább 150-et kiválogattam, de még töb-
bet akarok elvinni a szociális otthonba. Rengeteg
olyan könyvet kaptam, ami festészetről és fes-
tőkről szól, úgyhogy sokat tanultam belőle – me-
séli.

Galgóczi Ferencné több civil szervezetnek is a
tagja és rengeteg rendezvényen vesz részt. 

Tagja a Városi Nyugdíjas Klubnak, a Hegyalja
Mozgáskorlátozottak Egyesületének, a Szerencsi
Testvérvárosi Egyesületnek, az Ondi Idősek Klub-
jának, valamit Budapesten a Mozdulj Egyesület-
nek. Ez az az egyesület, ahol szájjal és lábbal fes-
tenek. A Hegyalja Mozgáskorlátozottak Egyesü-
leténél vezetőségi tag. A karácsonyi ünnepségek
és rendezvények, aktív szereplője és a kirándu-
lások szervezője. – Én ebben az egyesületben
kultúrfelelős vagyok, szervezem a programokat.
Március 2-án lesz a farsangunk, ahová általában
az óvodásokat szoktam meghívni és bohócnak
szoktam beöltözni – mondja Gal-
góczi Ferencné. 

A versek és az irodalom szere-
tete egész életét végigkísérte.
Széphalomra minden évben meg-
hívják szavalni a kultúra napján.
Arra a kérdésre, hogy miért nem
próbálta meg a Színművészetit
azt mondja, hogy gondolt rá fia-
talabb korában, de akkor nem
olyanok voltak a körülmények. 

Minden helyzetből a legjobbat
próbálja kihozni.

– Nekem nagyon erős a hitem.
Ha ez nem lenne, akkor már nem
lennék itt. Annyira pozitív beállí-
tottságú vagyok, hogy azt szok-
tam mondani, hogy majd lesz va-
lahogy. Sosem volt úgy, hogy va-

lahogy ne lett volna – véli Galgóczi Ferencné.
Nem tartja magát vallásosnak, bár úgy gondolja,
hogy a hitnek óriási szerepe van. – Isten mindig
velem volt. Nem vagyok egy nagy vallási beállí-
tottságú, de hiszek. Nekem teljesen mindegy
hogy zsidó templomba fogok menni, vagy kato-
likus, vagy református, vagy evangélikus, én
mindegyikbe elmegyek. –

Fontosnak tartja, hogy segítsen másokon,
akik rászorulnak. – Ez azért van, mert rendkívül
szegényen nőttem fel. Ezt csak az tudja, aki anya
nélkül nőtt fel. Egyszerűen megyek és segítek.
A lelkivilágomtól is függ. Most a legutóbb Me-
zőkövesdre jártam gondozni egy házaspárt, de
itt helyben is segítek az embereknek – tette
hozzá.

Galgóczi Ferencné úgy tartja, hogy a legfon-
tosabb az egészség, mint fogalmaz: a többi meg
majd jön magától. Minden ki tud alakulni. – Nem
szabad elkeseredni, a mosolygás a vidámság a
kacaj, fiatalítja az embert és a lelket. Ami rend-
kívüli örömöt okoz az életemben természetesen
a két gyermekem, és az unokám. Azt hiszem ez-
zel minden nagymama így van, hogy imádja az
unokáját. Mi is mindent megteszünk érte a
nagyapjával együtt.–

Galgóczi Ferencné jövőbeli tervei között sze-
repel, hogy csoportosítja költeményeit és egy
verseskötetben megjelenteti műveit. M. B.

Galgóczi Ferencnét sokan ismerik Szerencsen, hiszen a közösségi élet meghatározó alakja.
A városi események és rendezvények rendszeres résztvevője, fellépője, melyeken
sokszor saját költeményeit is előadja. Aktív tagja többek között a Városi Nyug-

díjas Klubnak és a Hegyalja Mozgáskorlátozottak Egyesületének.

„a MoSolygáS, 
a vidáMSág fiatalítJa 
az eMBert éS a lelket”

SZERENCSI hírekhírek 11PORTRÉ



SZERENCSI hírekhírek KÖZÉRDEKŰ – HIRDETÉS12

álláSleHetőSégek
A B.-A.-Z Megyei Kormányhivatal , Szerencsi Járási Hivatal foglalkoztatási osztálya helyi
kirendeltségén nyilvántartott állásajánlatok alapján Szerencsen szerkezetlakatost, adat-
rögzítő adminisztrátort,csőszerelőt, élelmiszer eladót, gépkocsivezetőt keresnek. Me-
gyaszón autószerelő, tehergépkocsi vezető(C+E kat ) ács, asztalos ,lakatos, nehézgép-
kezelő munkakörben van lehetőség elhelyezkedni. Miskolcon hívásfogadó operátort
(112 SOS), kőművest, építőipari segédmunkást, vasbetonszerelőt, ácsot, ügyfélszolgálati
munkatársat alkalmaznának. Abaújszántón kazánfűtőt, lakatost, Mezőzomboron pedig
kőművest keresnek. Bekecsen péket, betanított péket, tehergépkocsi vezetőt, gépko-
csivezetőt alkalmaznának. Tel.: ( 47/361-909)

A Zempléni Z.H.K. Hulladékkezelési Közszolgál-
tató Nonprofit Kft. 2017 január hónapban – a 2016
júniusában bevezetett zöldhulladék gyűjtésre te-
kintettel – biztosítja a fenyőfa elszállítását.

A fenyőfák elszállítására Szerencsen 2017. január
30-31-én kerül sor a szelektív hulladékgyűjtéssel
egyidejűleg.

elSzállítJák
a fenyőfákat

A helyi hatóságok a fertőzött nagyszőlősi
gazdaságot 40 napra állategészségügyi zárlat
alá helyezte. Az állományt (négy vaddisznót és
hat malacot) felszámolták és az elhullott állatok
tetemeivel együtt elégették. A hatóságok sze-
rint a fertőzési gócot lokalizálták, így az nem
jelent további veszélyt. Egyúttal 20 kilométeres
körzetben elrendelték az összes házi sertés ál-
latorvosi vizsgálatát. A megfigyelési körzet Ma-

gyarország és Románia területére is átnyúlik.
Hazánkban eddig még sohasem jelent meg az

ASP vírusa – közölte a Nébih. A betegség nem
gyógyítható, a fertőzött állományokat fel kell
számolni, ezért kulcsfontosságú a megelőzés. A
NÉBIH mindent megtesz a behurcolás megaka-
dályozásáért, azonban fontos az állattartók, a va-
dászok és a lakosság közreműködése is. Lénye-
ges például, hogy a határon a sertéshúst, húské-

szítményt még magáncélra is tilos behozni! Ha
valaki elhullott vaddisznó tetemet lát, értesítse a
hatóságot a NÉBIH zöld számán (06-80/263-244).
A sertéstartók kiemelten ügyeljenek a járvány-
védelmi intézkedések betartására, a házisertések
vaddisznóval vagy abból származó hulladékkal
ne érintkezzenek, valamint a gazdák, ha tünete-
ket észlelnek állataikon, haladéktalanul jelezzék
állatorvosuknak – hangsúlyozza a hivatal.

Az afrikai sertéspestis (ASP) vírusát mutatták ki Magyarországhoz közel, a kárpátaljai Nagyszőlősön. A betegség az em-
berre nem, ugyanakkor a sertésekre, vaddisznókra rendkívül veszélyes, nem gyógyítható. Hazánkban eddig még sohasem
jelent meg a vírus, ezért a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (NÉBIH) felhívja az állattartók, a vadászok és a la-
kosság figyelmét a megelőzés fontosságára.

MagyarorSzág HatáráBan a SertéSpeStiS

Szerencsi polgármesteri Hivatal
Szerencs, Rákóczi út 89., Tel: (47) 565-200, Fax: (47) 565-210, E-mail:

hivatal@szerencs.hu. A hivatal ügyfélfogadási ideje: hétfő 8–12 óráig,
szerda: 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 20-án. Nyiri Tibor alpolgármester: minden
hónap harmadik csütörtökén 14 órától, legközelebb február 16-án.

Dr. Barva Attila jegyző: minden páros hét szerdáján 8–12 óráig, leg-
közelebb február  8-án és 22-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 
Január 23-29.: Centrum Gyógyszertár, Január 30. – Február 5:

Oroszlán Gyógyszertár, Február 6-12.: Alba Gyógyszertár.

közérdekű inforMációk



A fahéjfa kérgéből
készül népszerű fű-
szerünk a fahéj. Indi-
ából, Sri Lankáról
származik. Már az
ókorban is nagyon

keresett volt, az I. szá-
zadban 35 dkg fahéj ér-

téke 5 kg ezüst értékével
vetekedett. A középkorban a hadjáratoknak kö-
szönhetően továbbterjedt, és elkezdték gyógyí-
tásra, majd fűszerként használni. Hazánkba a 15.
században érkezett, gyorsan beépült a konyha
fűszerei közé. Három fajtáját ismerjük: ceyloni,
kínai és malabári fahéj. A gyógyászatban emész-
tésserkentő, étvágyjavító és gyomorerősítő tu-
lajdonságát részesítetik előnyben. Erős fertőtle-
nítő hatással bír, ezenkívül jótékony még a szív
és érrendszerre, valamint a vércukorszintre, vér-
nyomásra. Vizsgálatok bizonyították, hogy a fa-

héjban lévő aktív összetevő képes utánozni az
inzulin funkcióit, vagyis növeli a sejtek glükóz
felvételét, illetve egyes sejtekben elősegíti a glü-
kóz raktározását. A fahéjban ezenkívül olyan
gyulladást gátló anyagok is vannak, amelyek se-
gítenek az izmok, ízületek merevségének vala-
mint fájdalmának a csökkentésében. Magyaror-
szágon ezt a fűszert főképpen édességek elké-
szítéséhez használják, a mézeskalács és a tejbe-
rizs elmaradhatatlan alkotója, de emellett kivá-
lóan illik marha- és bárányhúsokhoz, paradicso-
mos, padlizsános ételekhez is. A keleti konyha

egyik alapvető sós fogásokhoz használt fűszere.
Kedvelt háziszer az otthon is könnyen elkészít-
hető fahéjas méz. Jótékonyan hat a húgyutak
egészségére, rendszeresen fogyasztva csökkenti
az ízületi fájdalmakat. Erősíti az immunrend-
szert, segít megfázás, vírusos fertőzések esetén.
Megkönnyíti az emésztést, segít megakadályoz-
ni a felfúvódást. A méz és fahéj együtt fogyaszt-
va rengeteg energiát ad, a keveréküket fogyasz-
tó emberek magasabb szellemi, éberségi és fizi-
kai aktivitásszintet érnek el.

Vitelki László, Gyógynövénybolt
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Legutóbbi játékunk megfejtése: A virágpor napi adagja 1-2 kiskanálnyi. A beküldők közül
Zemlényi Lászlóné, Szerencs, Bocskai u 7. szám alatti olvasónk a Szerencsi Gyógynövénybolt
(Rákóczi út 104.) ajándékcsomagját nyerte. A nyereményről szóló utalvány átvehető a szerkesz-
tőségünkben. Új kérdésünk: Honnan származik a fahéj? Megfejtéseiket február 10-ig postázzák
címünkre (3900 Szerencs, Kossuth tér 1.) vagy dobják be a Népház bejáratánál levő postaládánkba.
A borítékra írják rá: Egészségünkért.

neMcSak fűSzer, gyógySzer iS: a faHéJ

Az ételek elfogadását gyermekeknél nem el-
sősorban az egészséges vagy egészségtelen
volta határozza meg, hanem az íze, illata, kiné-
zete, a szülők és a környezet étkezési szokásai.
Az ember elsősorban a nyelven lévő ízlelőbim-
bók segítségével öt íz megkülönböztetésére ké-
pes, amelyből az egyik az édes íz. A különböző
ízekhez szubjektív kellemes vagy kellemetlen
benyomás is csatlakozik. Már csecsemőknél is
megfigyelhető, hogy mosolyognak, gagyognak
az édes íz érzékelésekor, ennek fontos szerepe
van az anyatej elfogadásában. Ha a szülők az
édességet jutalmazásra használják túlzottan rá-
erősítenek a kellemes állapot és az édesség
összefonódására. Éppen ezért ne használjuk az
étkezést sem dicséretre, sem büntetésre. A Ma-
gyar Dietetikusok Országos Szövetsége
(MDOSZ) GYERE® (Gyermekek Egészsége Prog-
ram) programja, amely Szerencsen is működik
dietetikusok bevonásával, a helyes táplálkozás-
ról szóló tematikus foglalkozásokkal és isme-
retterjesztő anyagokkal támogatja a szülőket és

a pedagógusokat abban, hogy olyan ételeket
tudjanak a gyerekeknek kínálni, ami ízlik és
egyúttal egészséges is, hiszen a kettő nem zárja
ki egymást. Azoknak az anyagoknak érezzük az
ízét, amelyek feloldódnak a nyálban, és így
érintkezésbe kerülnek az ízérző sejtekkel. Az
édes íz nemcsak a túlzottan cukrozott édessé-
gekkel, hanem a gyümölcsök, aszalványok se-
gítségével is elérhető és kevesebb cukor fel-

használásával is finom ételek készíthetők.
Az MDOSZ GYERE® programja is hangsú-

lyozza, hogy nem tilos az édesség, csak a gya-
koriságra és a mennyiségre kell odafigyelni. A
GYERE® nagy hangsúlyt fektet arra, hogy gya-
korlati tanácsokkal lássa el a szülőket és a gye-
rekeknek praktikus példákkal alátámasztott
órák keretében megismertesse az egészséges
táplálkozás ismérveit.

Az édes íz sze-
retetét szinte
már az anya-
tejjel magunk-
ba szívjuk, így
nem meglepő,
hogy a kelle-

mes ízélmény iránti vágy a legtöbb
embernél megmarad egy életen át. Az
életkor előrehaladtával az ízlelőbim-
bók száma csökken. Ezzel függ össze,
hogy a gyerekek sokkal érzékenyebben
reagálnak az ételek ízére.

Gasztro rovatunkban az almás habos piskóta elkészítési módját ismertetjük meg
olvasóinkkal!

Hozzávalók: a tésztához: 28 dkg finomliszt, 20 dkg margarin, 10 dkg cukor, 4 db tojássárgája,
1 csomag sütőpor, 4 evőkanál tej. A töltelékhez: 1,5 kg alma, 10 dkg cukor, 1 evőkanál vaníliás
cukor, 1 teáskanál fahéj, 1 citromból nyert citromhéj. A habhoz: 4 db tojásfehérje, 20 dkg cukor.

Elkészítés: Először az almát meghámozzuk, lereszeljük és a cukorral, fahéjjal, reszelt citrom-
héjjal fedő alatt megpároljuk. A párolás vége felé a fedőt vegyük le, hogy az alma leve el tudjon
párologni. A tésztához a vajat a cukorral, a tojások sárgájával habosra keverjük. A lisztet össze-
keverjük a sütőporral és a vajas keverékhez adjuk a tejjel együtt, majd jól kikeverjük. Egy közepes
méretű tepsit kibélelünk sütőpapír-
ral, a tésztamasszánkat rákenjük és
elegyengetjük. A tésztára simítjuk
a párolt almát és 180 fokon addig
sütjük, amíg a tészta át nem sül.
Tűpróbával ellenőrizzük. A tojások
fehérjét a cukorral habbá verjük, az
elősütött almás tésztára kenjük. 2-
3 percig 180 fokon sütjük tovább a
süteményt, ekkor kap egy kis kér-
get a hab. Ezt követően levesszük
140-150 fokra a hőfokot és addig
sütjük, illetve szárítjuk így a süte-
ményt, amíg a hab át nem sül.

receptklUB: ezt SüSd Meg!

az ízek BirodalMa



Új, kilenc személyes kisbusszal bővült Szerencsen a Szántó J.
Endre Egyesített Szociális és Egészségügyi Intézet Ellátó Központ-
ja. Dr. Sipos Attila, az ellátó központ igazgatója elmondta, tavaly
nyáron adták be pályázatukat a Nemzeti Rehabilitációs és Szoci-
ális Hivatalhoz, ami sikeresnek bizonyult, 8,5 millió forintot kapott
az intézmény, így a támogató szolgálat régi, több mint ötszázezer
kilométert futott Renault Trafic gépkocsiját kicserélhették.

A helyi önkormányzat segítségével, közbeszerzés útján beszer-
zett vadonatúj Opel Vivaro gépkocsiban megoldott a kerekes
székkel történő személyszállítás is. A kisbuszt fogyatékkal élők,
illetve mozgásukban korlátozott személyek egészségügyi, továb-
bá hivatalos ügyeik lebonyolításához vehetik igénybe a Szerencsi
Kistérségen belül. A gépjármű indítókulcsát Koncz Ferenc pol-
gármester adta át Jeroskovics Józsefnek, az autó sofőrjének
2017. január 12-én.                                                                              SfL

A Szántó J. Endre Egyesített Szociális és Egészségügyi
Intézetben tapasztalt kezelése után hálás szívvel gondol
az ESZEI munkatársaira Kubus Jánosné, szerkesztősé-
günkhöz eljuttatott levelében. Az alábbi sorokban az ő
írását közöljük:
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pályázaton nyerték az aUtót

Még decemberben sikerült egy új ultrahang készüléket beszerezni a Szán-
tó J. Endre Egyesített Szociális és Egészségügyi Intézet Rendelőintézetében,
mivel az előző meghibásodott. A korábbi gépet 2007 óta használták. 
A gyors beszerzésnek köszönhetően még a betegelőjegyzést is sikerült
fenntartani. Az új készülék Logic P7-es típusú, mely LCD-monitorral, érintő-
képernyővel rendelkezik és olyan programokkal van felszerelve, ami bizto-
sítja a speciális, nagyobb felbontású képeket. A vizsgálófejek jobb minősé-
gűek, és a tároló hely kapacitása is nagyobb. Már digitálisan tárolják a ké-
peket és nem nyomtatnak fotópapírra, tudtuk meg dr. Lakatos Andreától,
aki hozzátette, hogy naponta 30-40 vizsgálatot végeznek. – Az ízületi vizs-
gálatoknál, de a rutin hasi-nyaki vizsgálatoknál is sokkal részletesebb képet
ad, és több mindent fel lehet ismerni. Könnyebb diagnosztizálni kisebb el-
változásokat is, így biztosabb eredményeket tudunk mondani. A hasi vizs-
gálatokat tekintve minden betegséget ki lehet szűrni ezzel a készülékkel: a
májat, vesét, lépet, hasnyálmirigyet. A rutin szűrővizsgálatoknál is egysze-
rűbben lehet megállapítani a betegségeket. A bélfal vizsgálata gyulladásos
bélbetegségeknél, vagy a vakbélgyulladást sokkal precízebben ki lehet mu-
tatni, mint a régi gépnél. Gyakorlatilag olyan szintű ellátást tudunk nyújtani,
mint Magyarországon bármelyik megyei kórházban. Általában a hasfájás
hátterének a kiderítése, vesekövesség, kontroll ultrahang, valamint endok-
rinológiai okokból, pajzsmirigy problémákkal keresnek meg minket a páci-
ensek – tájékoztatott dr. Lakatos Andrea.

2016. november és december havában egy balesetből kifolyólag
45 alkalommal vettem igénybe az ESZEI fizioterápiás részlegének
kezeléseit, a fizioterápiát, gyógytornát.

Örömmel tapasztaltam, hogy az ott dolgozók mennyire lelkiis-
meretesen végzik munkájukat. Kezdődött ez a kezelések ütemezé-
sével, folytatva a kezelések végrehajtásával, a betegekre való oda-
figyeléssel és befejezve azzal, hogy mennyire aggódtak, ha a bete-
gek állapota nem változott pozitívan, és mennyire örültek – ameny-
nyiben a kezelések a beteg számára állapotjavulást eredményez-
tek.

Ez nem csak az én tapasztalatom, hanem azoké is, akikkel a ke-
zelések közötti időben beszélgettem – akár idős vagy fiatal volt –
mindenki elégedetten szólt az ott dolgozók betegekkel való törő-
déséről.

Úgy gondolom, hogy ebben nagy szerepe van dr. Bobkó Géza
igazgató főorvosnak, aki a dolgozók kiválasztásában részt vesz va-
lamint azoknak, akik elvégezték a kezeléseket.

Bizonyára az ESZEI többi munkatársa is hasonlóan lelkiismerete-
sen végzi a munkáját, de én most – mivel a fenti részleg kezelését
vettem igénybe – az ő munkájukról tudok véleményt alkotni és az
ott szerzett tapasztalataim alapján arra gondoltam, hogy dicséret
illeti az ott dolgozókat.

Kívánok az ESZEI valamennyi dolgozójának munkájához a továb-
biakban jó egészséget és sok erőt, hogy hozzám hasonlóan a be-
tegek ezután is pozitív tapasztalatokkal, elégedettség érzésével tá-
vozzanak az intézményből, ami nagyon sokat jelent a betegek gyó-
gyulásának elősegítésében.

Köszönettel: Kubus Jánosné 

köSzönet az eSzei
dolgozóinak

ÚJ UltraHang kéSzülék 
az egéSzSégügyi 

intézetBen

olvaSói levél



INGATLANINGATLAN
Szerencsen, csendes környezetben 100
m2 családi ház melléképülettel, udvarral,
kerttel eladó. Buszmegálló, iskola, bolt
a közelben. Érd.: 30/970-9148. (2)
Szerencs központjában, csendes kör-
nyezetben, 53 m2 társasházi lakás, ga-
rázzsal és kis kerttel eladó. Érd.: 30/369-
2278. (2)
Szerencs központjában 46 m2-es lakás,
valamint ugyanitt bolti polcok eladók.
Érd.: 47/363-097. (2)

Szerencs csendes környékén, a belvá-
roshoz közel eladó egy folyamatosan
rendben tartott, felújított 4 szoba +
nappalis családi ház. Érd.: 20/295-8832.
(2-9)

VEGYESVEGYES
Borospince, száraz kb. 60 hl-es Sze-
rencsen a Lajos közben eladó. Érd.:
20/579-4249. (2)
Egy hektár 30 éves fenyőerdő a Hideg
völgyön eladó. Érd.: 20/579-4249. (2)
Eladó két magyar tarka előhasú borjú
ellési idejük 2017 február és május. Ár
megegyezés szerint. Érd.: 30/472-0105.
(1-4)

LakosságiLakossági

apróhirdetés
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A tapasztalat az, hogy főként a nyugdíjasok jelentkeznek a tanfo-
lyamra, hiszen ők azok, akik kevésbé járatosak a komputerek világá-
ban. A tavaly nyáron meghirdetett kurzusra minden eddiginél többen
jelentkeztek. A jelentkezés egyetlen feltétele a könyvtári tagság, de
ez sem kizáró ok, hiszen a jelentkező a regisztráció alkalmával is be-
iratkozhat a könyvtárba. 
Az oktatás minden nap délelőtt és délután történik Tamásné Szabó
Klára és Kazsik Marianna könyvtárosok vezetésével. A tanfolyam 20
órás és a jelentkezők többek között megtanulják az office programok
működését, elsajátítják az internetes böngészés és a közösségi ol-
dalak biztonságos használatát. A cél, hogy az idősebb korosztály is
megismerkedjen a számítógéppel, megtanulja az alapokat és bátran
alkalmazza a mindennapokban.

Ingyenes számítógép kezelői tanfolyam indult a Szeren-
csi Művelődési Központ és Könyvtár szervezésében. 

A Szerencsi Művelődési
Központ és Könyvtár agy-
kontroll tanfolyamot szer-
vez felnőttek részére. Az
érdeklődők e-mail-ben

vagy telefonon jelentkez-
hetnek, mert csak elegendő

létszám esetén indul a tanfolyam.

agykontroll
tanfolyaM

A Stanford-i egyetem kutatói szerint elménk ad-
ta képességeinknek csupán mintegy 2%-át
használjuk ki. A Silva-féle agykontroll egy tudo-
mányosan megalapozott, egyszerű, praktikus,
könnyen elsajátítható önfejlesztő módszer, ami
lehetővé teszi, hogy lényegesen nagyobb mér-
tékben használjuk ki lehetőségeinket, s így si-
keresebben oldjunk meg mindenfajta problé-
mát. Ennek egyik fontos eszköze a relaxáció,
avagy lazítás, ami egyúttal a bizonyítottan
megbetegítő hatású stresszt is levezeti – olvas-
ható az agykontroll.hu honlapon.
A tanfolyamon való részvételért a pedagógu-
soknak kreditpont jár.
A 40 órás agykontroll tanfolyamra vásárolt
jegy részvételi díja 44 000 Ft, diákigazolvány-
nyal rendelkező nappali tagozatos diákok és
nyugdíjasok részvételi díja 29 000 Ft, a gyer-
mektanfolyamot végzetteké 25 000 Ft. Időtar-
talma: 4 nap – szombat és vasárnap. Jelent-
kezni e-mailben a klarikonyvtar@gmail.com
email címen, vagy a 06 70/339-2785-as tele-
fonszámon lehet. További információ az agy-
kontrollról: www.agykontroll.hu honlapon ol-
vasható.

Az idei év házasság hete vezérgondolatát ol-
vasva, akik házasságban élünk mindenek előtt
hálával fordulunk a szeretet szövetségeket ösz-
szekötő Isten felé. Egyedül Vele tudunk igazán
kiteljesedni! Az Ő üzenetére figyelve: „Aki sze-
retetben él, Istenben él és Isten őbenne” min-
den nap feladatot ad számunkra, hogy egymás-
ra figyelve, egymás szeretetében élve megva-
lósítsuk a házasság titkát.
Ehhez a kezdeményezéshez csatlakoztunk már
az elmúlt évben is, amikor a Rákóczi- vár lovag-
termében Tóth András és felesége Anna csa-
ládterapeuták előadását hallgathattuk meg és
egy következő alkalommal filmvetítéssel igye-
keztünk a házasságainkat megerősíteni. Az idei
évben február 12 és 19 között Dr. Ádám Anetta
egyetemi adjunktus tart előadást „Féltve őrzött
kincsünk a házasság” címmel és filmvetítést is
szeretnénk tartani a lovagteremben. Minden ér-

deklődőt szeretettel várunk, hiszen társadal-
munkban fontos hangsúlyozni, valamint a há-
zasságra készülőket megerősíteni, hogy a há-
zasság öröm és küldetés!

Csejoszki Szabolcs görögkatolius parókus

ökUMenikUS iMaHét
Ünnepi istentisztelettel vette kezdetét a keresztények egységéért tartott ökumenikus imahét
január 15-én, amely január 22-ig tartott. Az imahét a keresztény egyházak közös hete, melyre
évről évre január 18–25. között kerül sor. 1908-ban tartották meg első alkalommal és kez-
deményezője Paul Wattson anglikán lelkész volt. Szerencsen minden éven különös figyelmet
szentelnek az eseménynek. – Ez a törekvés János evangéliumának hatására indult, amely
így hangzik „mindnyájan egyek legyenek!” Krisztus beszél erről, könyörög az Atyához és
azt az óhaját fejezi ki, hogy azért van itt a világon, hogy életét adja értünk. Az ökumenikus
imahét annak a kifejezése, hogy „együtt, egymással!” Az imahét vezérgondolatát minden
éven más nemzet adja meg, idén a reformáció 500. évfordulója által a németek adták. A
gondolat nem más, mint a Korinthusi levélből Szent Pál a korinthusiakhoz írja: „Krisztus sze-
retete sürget minket”.

SzáMítógép kezelői tanfolyaM
a vároSi könyvtárBan

„veled kitelJeSedve!”
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Az új térelválasztó elemek már képesek megtörni
a hullámokat, így az úszók jelentősen jobb ered-

ményeket érhetnek el a versenyeken. A pályael-
választó megfelel a FINA és LEN elírásoknak. Az
uszodában a világítás is korszerűsödött. A régi
lámpatestek láncokon lógtak az úszótér felett,
amelyek az évek alatt elhasználódtak, így gyakor-
latilag életveszélyessé váltak. Az új energiataka-
rékos lámpák, már az úszótéren kívül helyezked-
nek el, és a szerelésük már nem csak a vízcsere
alkalmával lehetséges. A Szerencsi Városüzemel-
tető Non- Profit Kft. saját költségén végezte el a
fejújításokat. –Úgy érzem, hogy sikerült előrelépni
az infrastruktúrában és megteremtettük azt a le-
hetőséget, hogy az eredmények még jobbak le-
gyenek. Nagyon megérdemlik az úszóink, mert
komoly munka folyik a szakosztályban – tette

hozzá Nyiri Tibor. Az úszószakosztály növendékei
nagyon örültek az elválasztóknak, amelyeket az
átadás után birtokba is vettek.

A Bozsik-program keretein belül három tornán
vesznek részt a gyerekek. Az első mérkőzés már
megvolt decemberben, a következő január vé-
gén, illetve február közepén lesz. – Az U11-es ka-
tegóriában minden mérkőzést megnyertünk, az

U13-as korosztállyal pedig egy döntet-
lent játszottunk, a többit meg-

nyertük – tudtuk meg Tóth Ist-
vántól a szakosztály edzőjétől
(fotónkon). A felnőtt csapatok
szabadtéri futásokkal és benti

tornával kezdték a tréninget, va-
lamint edzőmeccsekkel is fogják

bővíteni a felkészülést. Az első ilyen mér-
kőzés január 21-én Felsőzsolcán volt, ahol a me-
gyei első osztályú bajnokság kilenc csapata vett
részt. Január 22-én az Uray Attila emléktorna kö-
vetkezett, ahol erős csapatok ellen kellett kiállni-
uk. Január 29-én pedig az MLSZ szervezetének
tornáján fognak játszani a szerencsi futballisták.
A Borosi tornát idén átszervezik, de az egyik ál-
lomása Szerencsen lesz. Természetesen ezen is
szeretnének részt venni. Tóth István elmondta,
hogy a felkészülésük következő állomásai az ed-
zőmérkőzések, amelyeket Gesztellyel, Tiszavas-
várival, Sárospatakkal, Tiszaladánnyal, Bőccsel,
Enccsel, Gönccel, Abaújszántóval és Alsózsolcával
fogják játszani. Ezek a meccsek az abaújszántói
nagy műfüves pályán lesznek. A mérkőzéseket

már az új igazolásokkal szeretnék megkezdeni.
Az igazolások terén, az edző elmondta, hogy
Szegedi Zsolt elhagyta a csapatot és ebben az
idényben egy szélső védőt szeretnének igazolni.
Hajdú Gábor, Kiss Krisztián és Rábai Gergő jelen-
leg sérülésekkel bajlódnak. – Az SZVSE célja a
következő idényre is az erős középmezőnyben
végezni és javítani a mostani helyünkön. Ehhez
a csapatnak motiváltabbnak és fegyelmezetteb-
bek kell lennie – tette hozzá Tóth István edző.

feJleSztéSek az USzodáBan
Szerencs Város Sportegyesületének életében az úszószakosztály igen jelentős helyet foglal el, hiszen a sportoló fiatalok
komoly eredményeket érnek el az országos versenyeken és a diákolimpiákon – mondta el Nyiri Tibor az SZVSE elnöke,
amikor január 12-én a Városi Tanuszodában átadták a 4 db, 25 méteres sávelválasztókat Takács M. Istvánnal, a Szerencsi
Városüzemeltető Non-Profit Kft ügyvezetőjével.

laBdarÚgáS: kéSzülnek az ÚJ idényre
A Szerencs VSE férfi futball csapata január 10-én megkezdte a felkészülést az új
idényre a felnőtt és az utánpótlás együttesével egyaránt. A focisták a téli fel-
készülés folyamán tornatermi edzéseken vettek részt, majd a későbbiekben 
– amint az idő jobbra fordul – folytatódnak a szabadtéri edzések a Tatay Zoltán
Ifjúsági sporttelepen.

aSztaliteniSz: vereSég
idegenBen

A 2016-2017 évi bajnokság tavaszi fordulójának első mérkőzését január 14-én szombaton – ide-
genben az Egri COOP SC II. ellen játszotta az SZVSE tartalékosan kiálló asztalitenisz csapata. A két
páros elvesztése nem jó jelnek bizonyult, mivel az ezt követő egyéni mérkőzések első fordulója
után a hazai csapat már 5 : 1-re vezetett és ezt az előnyét a mérkőzés végéig tartva magabiztosan
szerezte meg a két pontot. A mérkőzésen csapatunk legjobbjának ezúttal – három egyéni győ-
zelmével – Köllő András bizonyult.
Az elsőszámú játékosunk távozása után további játékosunk – munkahely változás miatt – elköl-
tözött Szerencsről, ezért a továbbgyengült csapatnak a hátralévő mérkőzéseken a bravúrnak szá-
mító 2-3 győzelemre lenne szüksége ahhoz, hogy az NB. II-ben maradjon.
Ez a bravúr – egyenlőre – Egerben elmaradt – adott tájékoztatást Csorba István edző.
Egri COOP SC II. – Szerencs VSE 11 – 7.
Egyéni eredmények: Köllő András (3gy/1v), Stadler Tamás (2gy/2v), Korály Tibor (2gy/2v), Csorba
István (0gy/4v). Páros: Köllő – Stadler (v). Korály – Csorba (v).



Előző rejtvényünk megfejtése: Januári hó hull, fehér lesz minden, tiszta lapot nyit az új év. Megfejtők: Galba Attiláné, Szerencs, Rákóczi
út 111., Merczi Gyula, Szerencs, Magyar út 31., Kistamás Ferenc, Szerencs, Vörösmarty út 23/A és Vasas Istvánné, Szerencs, Lőcse út 4. szám
alatti olvasóink Schlosserné Báthory Piroska alkotásaiból készített 2017. évi falinaptárt nyertek, ami átvehető a Turisztikai Központban (Szerencs,
Rákóczi út 121.). A fenti rejtvény megfejtését február 10-ig juttassák el a Népház címére (3900 Szerencs, Kossuth tér 1.). A borítékra írják rá: Ke-
resztrejtvény. A helyes megfejtők között 1 db csokoládé csomagot sorsolunk ki.
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kereSztreJtvény
VÍZSZINTES: 1. Tejtermék. 4. A beküldendő költemény

első sora. 10. Az Egyesült Királyság egyik tagállamának lakói
beszélik (két szó). 12. Juttat. 13. A költemény negyedik so-
ra. 14. Falu Irán északi részén. 15. Nitrogén és germánium
vegyjele. 18. Déltájban pihen. 19. Községek közepe! 20. …
idék: Novi Sad. 22. Iny szélei! 23. Vizenyő. 24. …dölés: jóslás.
27. Folyó Üzbegisztánban. 28. Átvevő szélei nélkül! 29. Billi-
on-elektronvolt rövidítése. 31. …fit: a szén hexagonális kris-
tályrendszerű allotróp módosulata. 32. Só; franciául. 34. Asz-
szonynév képző. 35. Gyergyói közepe! 39. Este fele! 41. A
komp kezelője. 42. Romváros Irakban.

FÜGGŐLEGES: 1. Vanádium, kén és hidrogén vegyjele. 2.
Névelővel: televíziós hegy a Dunántúlon. 3. A költemény
második sora. 4. A hasnyálmirigy Langerhans-szigeteiben
termelődő polipeptid hormon. 5. 2000-ben ebben a város-
ban rendezték a nyári olimpiát. 6. Tea; németül. 7. Burgo-
nya-fajta neve. 8. Névelő páratlan számú betűi! 9. Francia
névelő. 11. …ményes: csodálatos. 16. Lila virágú, szőrös
gyomnövény (Erodium). 17. A költemény harmadik sora.
19. Zambia, Németország és Uruguay autójele. 21. …vény:
ismeretlen helyről jött személy. 25. Elektronvolt rövidítése.
26. Szeretetből figyelmes, kíméletes. 30. Utolsó. 33. …ha-
raszt: község Pest megyében. 36. Svéd váltópénz. 37. Fél
évében! 38. Eszéki páratlan számú betűi! 40. Település Vas
megyében. 42. A Biblia szerint innen származik Ábrahám.

kos: iii. 21. – iv. 20.
Ne rohanj fejjel a falnak, légy megfon-

tolt és körültekintő. Mostanában túl sokat ál-
modozol ahhoz, hogy elérd a céljaidat tenned
is kell nem csak ábrándozni. Lehetsz szenvedé-
lyes, de ne lépj át erkölcsi határokat.

Bika: iv. 21. – v. 20.
Most a saját életeddel és annak irá-

nyításával foglalkozz! Sok megoldandó
ügy vár rád ezek halogatása miatt komoly bajba
is kerülhetsz. Mondd ki mit szeretnél a másiktól
és vedd rá, hogy ő is mondja el a véleményét.

ikrek: v. 21. – vi. 21. 
Ne hagyd magad befolyásolni, maradj

az általad megtervezett úton. Találd
meg az arany középutat: ami neked is örömet
szerez, és a másik fél is elégedett lehet általa.
Így mindenki nyer az ügyön! Ne feledd, a jó
kommunikáció fél siker.

rák: vi. 22. – vii. 22.
Sok feladattal kell megbirkóznod,

nagy részük kreativitást igényel. A sze-
relem most magával ragad, élvezd ki minden
pillanatát! Hagyd magad szeretni, különösen
azért, mert kedvesed sokat tesz januárban
azért, hogy elbűvöljön.

oroszlán: vii. 23. – viii. 23.
Sokan a saját problémájukat is a te

nyakadba szeretnék aggatni, hátha elintézed
azokat helyettük. Most ne tedd! Hirtelen több
udvarló is feltűnik a színen csak hallgass a szí-
vedre!

Szűz: viii. 24. – iX. 23. 
Ha nem vársz a csodára, hanem cse-

lekszel, akkor nagy eredményeket ér-
hetsz el. Nyisd ki a szemed és hagy magad le-
venni a lábadról! A komoly párkapcsolatban
élők is számíthatnak szerelmi túlfűtöttségre.

Mérleg: iX. 24. – X. 23. 
Megérzéseidre most különös figyel-

met fordíts. Furcsa körülmények között
lephet meg valaki intenzív érdeklődésével, ne
futamodj meg előle! Megérint a szerelem illata,
íze, hagyd, hogy valaki a tenyerén hordozzon,
légy önmagad.

Skorpió: X. 23. – Xi. 22.
Gyűjtsd össze és értékeld a berögző-

déseidet, a jókat tartsd meg, a rosszak-
tól próbálj megszabadulni! Hidd el, könnyebb
lesz az életed! Most inkább a flörtök és a kalan-
dok övezik az utadat, utána viszont fordul a
kocka.

nyilas: Xi. 23. – Xii. 21.
Végre visszaigazolást kapsz arról,

hogy megéri a sok fáradozás, lemondás, mert
jó úton haladsz. Egyszerűen csak bújj oda ked-
vesedhez, öleld meg, és mondd el, milyen ter-
veid vannak 2017-re!

Bak: Xii. 22. – i. 20.
A Bakokra általában jellemző pesszi-

mizmus ellenére nézd a dolgok pozitív
oldalát. Gondolj arra, hogy nem csak a sikerből,
hanem a hibákból is rengeteget tanulhatsz. A
tapasztalás is érted van.

vízöntő: i. 21. – ii.19.
Úgy érzed, hogy nem kapsz elég tö-

rődést egyik barátodtól vagy családta-
godtól? Ha ez valóban így van, akkor ne kezdj
el panaszkodni, inkább gondold végig, hogy ele-
get teszel-e kettőtök kapcsolatáért. Van mikor
el kell tudni fogadni a korlátokat is.

Halak: ii. 20. – iii. 20.
Lendületességed, szorgalmad megbe-

csülést hoz neked. Környezeted is ész-
reveszi, mennyire rákapcsoltál, és milyen hatal-
mas erővel küzdesz a célszalag átszakításáért.
Sok munka vár, de megéri a befektetést. Fordulj
alázattal embertársaid felé, megéri!

HoroSzkóp (január 27. – február 16.)
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