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Célegyenesben 
a pályaválasztás
tavaly együttműködési
megállapodást kötött az ön-
kormányzat, a szerencsi
szakképzési Centrum, vala-
mint három édesipari cég. az
ennek keretében szervezett
gyárlátogatáson a diákok
megismerkedtek az édesipa-
ri szakmákkal. (Cikkünk 7. o.)

4,7 milliárd
szennyvíz-
rendszer 

fejlesztésre
szerencs és térsége szennyvíz
agglomeráció 4,7 milliárd fo-
rintot fordíthat csatornázás-
ra, szennyvíztelep-fejlesztésre
és egy iszapcentrum létreho-
zására. (Cikkünk a 3. o.)



Negyedik al-
k a lo m m a l
rendezték
meg a Prü-
gyi Böllérvi-

adalt január
26-án. A takta-

közi települések
életében nagy ha-

gyománya van a disznóvágás-
nak, a disznótoros hús feldolgozásának, ezért a
rendezvény fő célja ezen tradíció ápolása. 
– Idén kilenc csapat vett részt a versenyben. A
reggeli órákban készült hagymásvér, de töltöt-
tek hurkát, kolbászt, készültek a szalonnák, te-
pertők. A malac feldolgozása mellett egész nap
énekesek és zenés produkciók szórakoztatják a
közönséget Prügyön – mondta el érdeklődé-
sünkre Vajtó László, a rendezvény főszervezője.

Városunkat a Szerencsi Művelődési Központ és
Könyvtár képviselte, akik tavaly megkapták a
Böllérkirály címet. Ez alkalommal toroskáposz-

tát és kolbászt készítettek a gasztroverseny ke-
retében, melyet különdíjjal jutalmazott a zsűri.

M. B.

A Borsod-Abaúj-Zemplén megyei önkormányzat január 16-án tartott sajtó-
reggelit a Megyeházán. Az eseményen Bánné dr. Gál Boglárka, az alelnöki
tevékenységi csoport két legnagyobb területéről a szénbányászat és az ér-
téktár megyei helyzetéről adott tájékoztatást. Ezt követően Török Dezső,
a közgyűlés elnöke a 2019-es feladatokról és célokról szólt. Kiemelte, fontos
feladat megyénk fejlesztése és erősítése, amelynek egyik meghatározó
alapköve a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program. Ennek kereté-
ben 93 milliárd forint áll rendelkezésre a 2020-ig tartó uniós finanszírozási
ciklusban. Hozzátette, hogy 2019 a kivitelezés időszaka lesz, ugyanis a pro-
jektek nagy része ebben az évben fog megvalósulni. Dr. Kovács János, me-
gyei főjegyző arról szólt, hogy 2019. II. Rákóczi Ferenc emlékév is, hiszen a
történelmi személyiséget 315 évvel ezelőtt választották meg Erdély fejedel-
mévé. Mivel megyénk jogelődjében született és nyugszik, így Borsod-Aba-
új-Zemplén megkülönböztetett figyelemmel készül az emlékévre.     V. E. A.
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a megyei önkormányzat
2019-es Céljai

A Szerencsi Férfikar újévi összejövetelt tartott január 16-án a Rákóczi-vár
lovagtermében. Az eseményen Gebri József a kórus karnagya tartott rö-
vid összefoglalót az elmúlt év történéseiről. Többek között elhangzott,
hogy 12 fellépésük volt tavaly. Elsősorban a szerencsi rendezvényeken
énekeltek, de nemzetközi kórustalálkozókon is részt vettek. Hangsúlyoz-
ta, hasonlóan mozgalmas év áll előttük. Az eseményen jelen volt Koncz
Ferenc országgyűlési képviselő, valamint Nyiri Tibor, Szerencs polgármes-
tere is, aki köszönetet mondott azért, hogy a több mint 95 éves Szerencsi
Férfikar mindig magas színvonalú előadásokkal színesíti a város kulturális
életét. V. E. A.

Újévi összejövetelt tartott a férfikar

böllérek viadala



Szerencsen az 1970-es évektől üzemel csatorna-
rendszer. A hálózaton összegyűlő szennyvizek
tisztítása a szerencsi szennyvíztisztító telepen
történik. Az elmúlt közel 5 évtized alatt több fej-
lesztés is történt, ezek közül a legjelentősebb a
Bekecs és Legyesbénye települést is érintő 1994
és 1998 között zajlott szennyvízberuházás volt.
Ebben a kivitelezési időszakban a szerencsi csa-
tornahálózat az akkori 20%-ról 95%-os kiépí-
tettségűvé vált és a szennyvíztisztító telep át-
építése is megtörtént. Ezt követően 2000 és
2008 között további települések csatlakoztak a
többségében Szerencs város önkormányzatának
tulajdonában lévő szerencsi szennyvíztisztító te-
lephez, nevezetesen Mezőzombor, Rátka és
Mád. A szerencsi tisztítótelephez csatlakozó Sze-
rencs, Bekecs, Legyesbénye, Mezőzombor, Rátka
és Mád települések ún. szennyvízelvezetési agg-
lomerációt alkotnak és az agglomeráció köz-
pontja Szerencs.
– A szerencsi szennyvízelvezetési agglomeráció
állapotának felülvizsgálatát az üzemeltetési fe -
ladatokat ellátó Borsodvíz Zrt. 2016-ban indítot-
ta el. A vizsgálat rávilágított arra, hogy a meg-
lévő szennyvíztelep túlterhelt, az agglomeráció
területén a csatornahálózat kiépítettsége hiá-
nyos, Legyesbényén csak 25%-os, Szerencsen is
van több településrész, ahol még nem épült ki
a csatorna. A korábbi években megépült csator-
nahálózat elemei pedig mára több helyen kor-
szerűsítésre, rekonstrukcióra szorulnak, továbbá
a szerencsi szennyvíztisztító telepen jelentős a
tisztító kapacitás hiány és a szennyvíztelepen
képződő iszapok korszerű kezelése sem megol-
dott – mondta el Kiss Attila.
A Borsodvíz Zrt. előkészítő munkáját folytatva
2017-ben Szerencs Város Önkormányzata elké-

szítette az agglomeráció fejlesztésére irányuló
tanulmányterveket. Az elkészült tervek alapján
az agglomeráció településeinek közös szándék-
nyilatkozatával felülvizsgálati kérelmet nyújtot-
tak be a Belügyminisztérium felé, mely kérelem
2018. márciusában került jóváhagyásra.
A Belügyminisztérium jóváhagyását követően
2018. augusztusában Koncz Ferenc országgyű-
lési képviselővel együtt megkezdődött egy szak-
mai jellegű lobbi tevékenység az Innovációs és
Technológiai Minisztérium, valamint a Belügymi-
nisztérium irányába. – Decemberben megjelent
a kormányhatározat, mely szerint a Szerencs és
térsége szennyvíz agglomeráció 4 milliárd 790
millió forintos projekt végrehajtására jogosult. 
A kormányhatározat szerint a projekt kedvez-
ményezettje az agglomerációt alkotó hat tele-
pülési önkormányzat: Szerencs, Bekecs, Legyes-
bénye, Rátka, Mezőzombor és Mád. Lényeges,
hogy minden KEHOP projektet a Nemzeti Fej-
lesztési Programiroda koordinál. A hat település
egy konzorcium megállapodást fog kötni ezzel
az állami intézménnyel és ők fogják lebonyolítani
a beruházást – mondta Kiss Attila. A következő
időszak feladata többek között a műszaki elő-
készítés és a vízjogi engedélyek beszerzése. 
A kivitelezések várhatóan 2020-ban kezdődnek
és 2022 végéig folyhatnak majd.
– A projekt eredményeként Szerencsen kiépül a
Váry-telep, a Malomtanya és az Alsó pincesor
szennyvíz hálózata. A régi Bekecsi úti és Rákóczi
úti szennyvízcsatorna mintegy 2,5 km hosszon
felújításra kerül a Vaddisznó Sörözőtől a Pavilo-
nig, továbbá a szerencsi házi szennyvíz átemelők
teljeskörű rekonstrukciója, áramfejlesztő beren-
dezések beszerzése is megtörténik. Legyesbé-
nyén közel 7,5 km új csatorna épül, ami 450 in-
gatlan szennyvizeit fogadja, Bekecsen, Mádon,
Rátkán a szennyvíz átemelők felújítására, auto-
matizálására kerül sor – tájékoztatott Kiss Attila.
– Ezen kívül a Mádról a Mezőzomboron át Sze-
rencsig érkező szennyvizeknek egy új nyomó-
szelepet építenek ki 123 millió forint értékben.
A csatornahálózat fejlesztések beruházási költ-
sége mintegy 844 millió forint, a csatorna re-
konstrukciók becsült költsége 239 millió forintra
tehető. 
A beruházás nagy része mégis a Fecskési tele-
pülésrész és a Takta-patak között húzódó
szennyvíztisztító telephez kötődik, aminek a fő
tulajdonosa Szerencs Város Önkormányzata. A

jelenleginél egy lényegesen nagyobb kapacitású
szennyvíztisztító telepet építenek, valamint a
Borsodvíz Zrt. kezdeményezése alapján egy tér-
ségi iszapcentrum létrehozására kerül sor.
Kiss Attila arról is szólt, hogy a tisztítótelepre be-
érkező kommunális szennyvíz fizikai, kémiai, bi-
ológiai, majd újabb kémiai tisztító fázisokon
megy keresztül. A tisztítás után két fontos ter-
mék kerül ki: az egyik a megtisztított víz, ami ki-
folyik a Taktába, ennek a határértékeit jogszabály
határozza meg. A másik termék a szennyvíziszap.
A tervezett új szennyvíztisztító telepen nemcsak
a szerencsi telepen képződő szennyvíz iszap ke-
zelése a cél, hanem a Borsodvíz Zrt. szolgáltatási
területéhez tartozó további 10 szennyvíztisztító
telepen képződő szennyvíz iszap is ezen a telepen
kerül hasznosításra a beszállítást követően.
– Több állásfoglalás van a világon azzal kapcso-
latban, hogy mit lehet csinálni ezzel a szennyví-
ziszappal, amely az élővilág számára sok fontos
és értékes tápanyagot tartalmaz: mikroelemek,
foszfor, kálcium, nitrogén van benne. Mi az újra-
felhasználás hívei vagyunk. Az új szennyvíztisz-
tító telepen tervezett iszaphasznosítás a követ-
kező elemekből áll: első lépésben a külső tele-
pekről érkező szennyvíz iszap fogadására kerül
sor, ezt követően sűrítjük, majd az iszap rothasz-
tása történik. Az iszap víztelenítése, szárítása
után a rothasztás során keletkező biogázt tudjuk
hasznosítani. Ez gázmotorral és gázkazánnal tör-
ténik, így villamos energia termelés és hőterme-
lés történik a telepen a hulladékhő maximális
visszaforgatásával.
Kiss Attila kiemelte, hogy az épülő iszaphaszno-
sító központ tervezett iszapszárítója rendkívül
nagy hatásfokú, alkalmas a lehető legnagyobb
szárazanyag tartalmú iszap előállítására és táro-
lására. Ez azt jelenti, hogy a technológia végén
egy minimum 90%-os szárazanyag tartalmú ki-
rothadt, nem szennyező, szárított iszap keletke-
zik, aminek a végső elhelyezésére több lehetőség
is van, mint például égetés, mezőgazdasági elhe-
lyezés vagy akár termékké minősítés (virágföld). 
– Fontos ,hogy a beruházás során a telep meg-
lévő tisztítási technológiája gyakorlatilag teljesen
átalakul, mert hozzá kell igazítani a tervezett
iszapkezelési technológiához, továbbá teljes
technológiai váltást tesz szükségessé az a körül-
mény, hogy a tisztított szennyvizek minőségére
vonatkozó előírások szigorítása várható –
mondta Kiss Attila.

Kiss Attila képviselő, a Borsodvíz Zrt. cégvezetője (fotónkon) a december 13-ai Testületi ülésen számolt be arról, hogy Ma-
gyarország Kormányának döntése alapján mintegy 4,79 milliárd forint összegű szennyvízberuházás megvalósítására nyílik
lehetőség Szerencs térségében. A tervek szerint a Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program (KEHOP) keretében
uniós források bevonásával szennyvíztisztító telep és a térségi szennyvízelvezető-rendszer fejlesztés, továbbá térségi
szennyvíziszap hasznosító telep létesítésére kerül sor a 2019–2021 közötti időszakban. 
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4,7 milliárd forint támogatás
szennyvíztelep fejlesztésre



– Szerencsen is tombol az influenzajárvány –
mondta el érdeklődésünkre dr. Sütő Szilveszter
háziorvos, főorvos. Az elmúlt hetekben ugyanis
egyre többen jelentkeznek magas lázzal, fára-
dékonysággal, náthával és köhögési panaszok-
kal az orvosi rendelőkben. Az influenza meg-
előzésére a védőoltás ajánlott. Ezek már eltér-
nek a korábban forgalomban használt vakcinák-
tól, hiszen az ellenanyagok élő vírust nem tar-
talmaznak.
– A súlyos szövődmények előfordulása 30%-al
csökken a beoltott páciensek körében – emelte
ki a doktor. Az influenza azonban nem téveszt-
hető össze a közönséges megfázás vagy nátha
tüneteivel. Míg az előbbit a hirtelen fellépő és
hosszabb ideig tartó magas láz, végtagfájda-
lom, fejfájás és bizonyos esetekben hányás és
hasmenés jellemzi, úgy az utóbbinál csupán kö-
högéssel, orrfolyással és torokfájással jár a be-
tegség. –Ha két nap alatt nem szűnik a láz, ami
általában a fertőzésekre igaz, akkor érdemes
antibiotikumot adni – mondja a főorvos. –Hoz-
záteszem, megmaradt antibiotikumot semmi-
lyen esetben sem szabad beszedni, hiszen az
orvosnak kell eldönteni, hogy a páciensnek
szükséges-e vagy sem. Az influenza elleni vé-
dőoltást díjmentesen kaphatják meg a 60 éven
felüli idősek, a várandós szülők és a krónikus
betegségben szenvedők, valamint az egészség-
ügyi és szociális intézményekben dolgozók. 
A gyermekorvosok is gyakran tanácsolják az ol-
tást, ugyanis már egy éves kortól ajánlatos a
vakcina beadása. A csecsemők körében rend-
kívül fontos, hogy a gyermek környezetében lé-
vők be legyenek oltva a vírus ellen. – Még most
sem késő beadatni az oltást, de azt tudni kell,

hogy két hét szükséges a teljes védettség kiala-
kulásához. Mindezek ellenére sajnos a beoltott
egyének is elkaphatják a vírust, azonban náluk
a betegség lefolyása jóval enyhébb kimenetelű
és rövidebb ideig tart, szemben az oltással nem
rendelkező társaikkal – tette hozzá dr. Sütő Szil-
veszter. A statisztikák szerint manapság nagyon
kevés azoknak száma, akik beoltatják magukat
az influenza ellen. – A betegség lappangási ide-
je általában négy, maximum hét nap. Otthoni
körülmények között szövődmény nélkül, magá-
tól gyógyul, de a tüneteket már megjelenésük-
kor komolyan kell venni és pihenni kell. Az ágy-
nyugalom nagyon fontos, mert az influenzaví-
rus súlyos, életveszélyes szövődményeket – pél-
dául tüdő-, légcső- és torokgyulladást okozhat.
Ráadásul a beteg ember tovább fertőz, így nem
csak önmagát, hanem a közösséget is védi, ha
pihenéssel tölt pár napot. Amennyiben a tüne-
tek nem múlnak, mindenképp forduljon a házi-
orvosához – hívja fel a figyelmet dr. Sütő Szil-
veszter. 
A járvány idején nagy hangsúlyt kell fordítani a
megelőzésre. A higiénia a legfontosabb. Ne
nyúljunk a szánkhoz, szemünkhöz. Erősen aján-
lott a kézfertőtlenítők használata a kézmosá-
sokat követően, hiszen az alkoholos anyag pil-
lanatok alatt elpusztítja az összes baktériumot
és vírust. Ne féljünk a szájkendőktől se, melyek-
kel magunkat és a környezetünket is megvédjük
a fertőzésektől.
Mindezek mellett a háziorvos elmondta, hogy
ebben az időszakban rendkívül fontos a magas
C- és D-vitamin tartalmú, nyújtott felszívódású
készítmények szedése, ugyanis immunrendsze-
rünk őssejtjei aktívabbak, ha megfelelő D-vita-
min-koncentráció áll rendelkezésükre. – A vita-
minok mellett fontos a rostban gazdag gyümöl-
csök és zöldségek fogyasztása, valamint aján-
latos a különféle gyógyteák alkalmazása is eb-
ben az időszakban. Néhány hete az orvosi lapok
azt írták, hogy köhögéscsillapításra kifejezetten
ajánlatos magas kakaótartamú csokoládét fo-
gyasztani, mely az érrendszeri megbetegedés-
ben szenvedőknek is ajánlott. Azok a páciensek,
akik már megfertőződtek, mindenképpen ma-
radjanak otthon, pihenjék ki magukat, de a for-
ró fürdő is jó hatással lehet és a gyógyteák fo-
gyasztása szintén fokozottan ajánlott ebben az
időszakban – hangzott el. F. D.

Hivatalosan is megkezdődött az influenzajárvány az ország-
ban, ami Szerencs város lakosságát sem kíméli. Az elmúlt he-

tekben sok beteg fordult háziorvosához magas és hosszantartó
lázzal, köhögéssel és végtagfájdalommal, ami az influenzás meg-

betegedés előjele. Az érintettek nagy része nem adatta be a betegség elleni vé-
dőoltást, így nekik sokkal tovább tart majd a felépülési időszak. A járvány be-
köszöntével több korházban is látogatási tilalmat rendeltek el a további meg-
betegedések elkerülése miatt.
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takács józsefné
Októberben a legtöbb idős-

korút beoltották az in -
fluenza betegség ellen,
ami magas fokon védi
a szervezetet a vírus-
tól. Rendszeresen sétá-

lok, több időt töltök a le-
vegőn és az időjárásnak

megfelelően öltözködöm. Nagyon sok vita-
mint fogyasztok, ilyen a citrom, káposzta és
odafigyelek, hogy óránként szellőztessünk.

lőrincz károly
Én nem éltem az ingyenes

védőoltás lehetőségé-
vel, de sok vitamint
eszek, mint a káposzta
és a fekete retek, több
teát is fogyasztok ami-

be valódi citromot te-
szek.

vizsolyiné kapros katalin
Az influenza elleni legjobb

védekezés az oltás, ami
nekem már ingyenes.
Én is beadattam, mert
megvédi a szervezete-
met a vírusoktól. Gyü-

mölcsöt, zöldséget sokat
eszem és a folyadékbevitel-

re is jobban odafigyelek. Mivel a vírus csepp-
fertőzéssel terjed, ezért sűrűbben mosok ke-
zet, és sokat szellőztetek.

ön hogyan
védekezik 

az influenza
ellen?

terjed az influenza
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Xiv. jótékonysági polgári bál
Tizennegyedik alkalommal rendezték meg a Pol-
gári bált Szerencsen, január 19-én, aminek a
Bocskai István Katolikus Gimnázium adott ott-
hont. A rendezvényt Koncz Ferenc országgyűlési
képviselő, a bál fővédnöke nyitotta meg, aki kö-
szöntötte a megjelent vendégeket, majd hang-
súlyozta, hogy mint minden évben most is jóté-
kony célokra fordítják a bál bevételét. Idén az
eseményen befolyt összegből egy életmentő ké-
szüléket, azaz egy defibrillátort fognak vásárolni,
amit a Szerencsi Polgármesteri Hivatalban he-
lyeznek majd el. Ezt követően fellépett St. Martin
szaxofon és pánsíp művész, valamint Szőke
András, színész, humorista szórakoztatta a kö-
zönséget. A Hajnali Néptáncegyüttes palotás
táncát megelőzően köszöntötték az első bálo-
zókat is, akiknek Koncz Ferenc kötötte fel az em-
lékszalagot. A táncos mulatságon a jó hangulat-
ról a Classic zenekar gondoskodott. V. E. A.
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Tavaly októberben együttműködési megállapodást írt alá Szerencs Város
Önkormányzata, a Bonbon Kft, a Nestlé Hungária Kft, illetve a Halász
Produkt Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. Ennek keretében a Szerencsi
Szakképzési Centrum Műszaki és Szolgáltatási Szakgimnáziumában és
Szakközépiskolájában édesipari termékgyártó, gyártósori gépbeállító, il-
letve elektronikai műszerész képzések indulnak az idei tanévtől. – A fenn-
tartótól érkező jóváhagyást követően megkezdtük pályaorientációs te-
vékenységünket. Meglátogattuk a környékbeli iskolákat osztályfőnöki
órák és szülői értekezletek keretében, hogy tájékoztassuk a 8. osztályos
tanulókat az újonnan induló képzéseinkről. Úgy gondoltuk, hogy a ha-
gyományos pályaorientációs tevékenység mellett szükség van egy inno-
vatív megoldásra is: gyárlátogatások formájában ismertetjük meg a gye-
rekekkel, a szakma rejtelmeit, a cégek történetét. Azt is megtudhatták,
hogy milyen előrelépési lehetőségek vannak a későbbiekben az adott cé-
geknél, külső gazdálkodó szervezeteknél – mondta el érdeklődésünkre
Kovács Enikő, a Szerencsi Szakképzési Centrum főigazgatója. 
A pályaorientációs látogatáson Nyiri Tibor polgármester is jelen volt. A
városvezető szerint nemcsak a városnak, hanem az egész térségnek fon-
tos, hogy lehetőség nyílik az édesipari szakemberek képzésére. – Sajnos

az idők folyamán ismert, hogy mi történt a magyar élelmiszeriparral, és a
cukorgyárral. Célul tűztük ki a Bonbon Kft, a Nestlé, Koncz Ferenc ország-
gyűlési képviselő úr, Szerencs város önkormányzata, Halász Tamás és mun-
katársai, valamint a Szerencsi Szakképzési Centrum, hogy valamit teszünk
azért, hogy a gyerekek ne menjenek messzire szakmát tanulni. Pedagó-
gusként láttam azt, hogy a diákok mind a nyolcadik osztályban, mind a
középiskolában bizonytalanok, merre is menjenek továbbtanulni. Azt sze-
retnénk ezzel üzenni, hogy Szerencsen lesz jövőben munkahely és élet.
Decemberben két miniszter is járt a településen, akik segítségünkre le-
hetnek abban, hogy Szerencs visszakapja régi fényét az élelmiszeripar te-
rületén. Ehhez a jövőben szakemberek kellenek majd, akiknek a képzését
időben megkezdjük – mondta Nyiri Tibor. M. B.
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A Bocskai István Katolikus Gimnáziumban 181 tanuló vizsgázott magyar
nyelv és matematika tantárgyakból. A feladatsorok nem lexikális tudást
mérnek elsősorban, hanem azokat a készségeket és képességeket mérik
fel, melyek a középiskolai továbbtanuláshoz szükségesek. A gimnázium
minden segítséget megadott ahhoz, hogy megfelelően felkészítsék a ne-
bulókat a tudáspróbára, hiszen, felvételi előkészítő foglalkozást is szer-
veztek. Ezeken a város illetve a környékbeli általános iskolák végzősei is
részt vehettek térítésmentesen. Gazdóf Miklósné a gimnázium igazgató-
helyettese arról adott tájékoztatást, hogy az alapos felkészülés ellenére
a matematika feladatsor okozhatott gondot a diákoknak – A matematika
írásbeli feladatsor megfelelt a tantárgyi követelményeknek, azonban a
korábbi évekhez képest nehezebben volt megoldható. A diákoknak a fel-
adatok megfogalmazása okozhatta a problémát, hiszen annak nyelvezete
nem feltétlenül egy nyolcadikos gyerek szintjéhez igazodott – mondta
Gazdóf Miklósné, aki hozzátette: a magyar nyelvi tudáspróbát a várako-
zásoknak megfelelően állították össze. – Olyan feladat nem volt, amire
ne számítottunk volna. Előkerült a szófajta, mondattan, frazeológia és
szövegértés. Ezekre készítettük fel a tanulókat – hangsúlyozta az igaz-
gatóhelyettes. A központi írásbeli vizsga eredményéről a vizsgát szervező
intézmények legkésőbb február 7-ig értesítik a tanulókat. V. E. A.

Január 19-én adtak számot tudásukról azok a diákok, akik
szeptembertől négy, hat vagy nyolc osztályos gimnázium-
ban szeretnék tovább folytatni tanulmányaikat.

rónavölgyi anna, 8. osztályos diák,
Rákó czi Zsigmond Református Általános Is-
kola
A felvételi vizsga nem sikerült rosszul, de lehetett
volna jobb is. Én könnyebb feladatokra számítot-

tam. Szerintem a magyar teljesen korrekt volt, de
a matek nekem kicsit nehezebb volt. Jártam az elő-

készítőre, ami nekem sokat segített, hiszen a tanárok jól elmagyarázták
az anyagot. A Bocskai István Katolikus Gimnázium nyelvi tagozatán
szeretném majd tovább folytatni a tanulmányaimat szeptembertől.

Cseresznye zalán, 8. osztályos diák, Rá-
kóczi Zsigmond Református Általános Iskola
Nekem átlagosan sikerült a vizsga. Én is jártam
az előkészítőre, ami nagyon hasznos volt szá-
momra. Az ott gyakorolt példák a vizsgán is elő-

jöttek. Én a Miskolci Herman Ottó Gimnáziumban
szeretnék továbbtanulni.

zahuczki zsuzsanna, 8. osztályos diák,
Boyai János Katolikus Általános Iskola
Úgy gondolom, hogy elég jó eredményeim lesz-
nek, mivel itt az iskolában nagyon jól felkészítet-
tek, és a felvételi előkészítőkön is sokat tanultam.

Szerintem a matek nehezebb volt, de ettől függet-
lenül meg lehetett oldani a feladatokat. A Bocskai

István Katolikus Gimnázium angol tagozatán szeretnék
majd továbbtanulni.

hogy sikerült az 
írásbeli felvételi vizsga?

központi
felvételit írtak 

a nyolCadikosok

Az elmúlt héten 15 településről közel 300 diák látogatott el
a Szerencsi Bonbon Kft. üzemébe, valamint a Nestlé Hun-
gária Kft. szerencsi gyárába. A diákok ezen látogatások al-
kalmával közelebbről is megismerkedtek az édesiparral és
betekinthettek a különféle szakmák rejtelmeibe.

pályaorientáCiós látogatás
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A Bolyai János Katolikus Általános Iskola harmincegyedik alkalommal
hirdette meg a Hegyalja Matematika Versenyt, melyre 3-8. osztályos ta-
nulók jelentkezhettek. A logikai megmérettetés első fordulójára január
23-án került sor, ami a szerencsi tanintézményben, valamint Sárospata-

kon is zajlott. A versenyen összesen 242 tanuló vett részt 20 iskolából.
Maczkóné Matlák Julianna főszervező elmondta, hogy a legjobban tel-
jesítő diákok továbbjutnak a második fordulóba, amelynek tervezett idő-
pontja február 20. V. E. A.

A miskolci Diósgyőri Gimnázium, a Miskolci Egye-
temmel és a miskolci Herman Ottó Múzeummal
közösen szervezett „Vaskobak” megyei geológiai
vetélkedőt. Az első írásbeli forduló eredményei
alapján a 2018. december 1-jén, szombaton meg-
rendezett szóbeli döntőbe jutott a Bocskai István
Katolikus Gimnázium csapata, ahol bizonyíthat-
ták felkészültségüket a természetföldrajz, illetve
az ásvány- és kőzettan területein. A Bocskai Ist-
ván Katolikus Gimnázium csapata szoros ver-
senyben végül az előkelő megyei negyedik he-
lyezést érte el. A csapat tagjai: Tóth-Szőke Patrik
12. H, valamint Bárdos Flóra és Bogoly Levente
12. A osztályos tanulók voltak. Felkészítő tanáruk
Jancsovszki Máté, a Gimnázium történelem-föld-
rajz szakos tanára volt.

A gödöllői HEBE Kft. versenyszervező az októberi hónapban vetélkedőt hir-
detett a középfokú intézmények számára I. Mátyás király emlékére.
A Szerencsi SZC Műszaki és Szolgáltatási Szakgimnáziumát és Szakközép-
iskoláját Horváth Cintia, valamint Lengyel Melitta 11/B. osztályos tanulók
képviselték, akik az országos 5. helyezést érték el.
A lexikális tudáson túl a tanulóknak az élményszerző tudásukat és empá-
tiájukat is használni kellett munkájuk korhű megírásához, illusztrációjuk el-
készítéséhez. Felkészítő tanár: Szegedi László.

Forrás: Szerencsi SZC Műszaki és Szolgáltatási Szakgimnáziuma 
és Szakközépiskolája

hegyalja matematika verseny
a bolyaiban

szép eredmény a mátyás
király-emlékversenyen

földrajz versenyen a gimisek



A Bács-Kiskun Megyei  Katona József  Könyvtár, a Europe Direct Bács-
Kiskun Megyei Európai Információs Pont és a Szegedi Egyetem Germán
Filológiai Intézete  által szervezett Európa Ifjú Költője műfordító versenyen
angol nyelvből a Bocskai István Katolikus Gimnázium tanulói előkelő he-
lyezéseket értek el és értékes tárgyjutalmakat vehettek át a december
10-én Kecskeméten megtartott ünnepélyes eredményhirdetésen.
Az országból 146 pályamű érkezett a versenyfelhívásra, 1-3 vers fordítá-
sával nyílt lehetősége bárkinek a részvételre, 19 éves korig. Nagy örö-
mömre szolgált, hogy több diákunk három vers fordításával indult a meg-
mérettetésen.
Az alábbi eredmények születtek: Szabó Luca 10/h osztályos diák 3. he-
lyezett, Borbély Zoltán 10/h osztályos diák 3. helyezett, Vass Péter 11/c
osztályos diák 3. helyezett, Osvay-Szabó Balázs 10/a osztályos diák 3. he-
lyezett lett.
A zsűri különdíjjal jutalmazta a következő diákokat: Toldi Sebestyén 10/a,

Poczkodi Zalán 10/h, Tóth Sarolta 10/h, Vass Péter 11/c.
Gratulálok a versenyzőknek a kimagasló eredményükért! 

Jurák Józsefné felkészítő tanár
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A szerencsi Művészeti Iskolában is elérkezett az első félév zárásának ideje.
Ilyenkor az a szokás, hogy a gyerekek két héten keresztül különböző beszá-
molók formájában adnak számot tudásukról, megmutatják, mit tanultak az
elmúlt időszakban. – 440 művészeti tanszakos diákunk van, melyből több
mint 250 zenész, 180 gyermek pedig más művészetet tanul.  A cél, hogy a

tanulók a félévi bemutatók során
is gyakorolják a fellépést – emelte
ki Harkályné Kovács Katalin intéz-
ményegység-vezető. Hozzátette:
ez nem elsősorban számonkérés,
hanem egy alkalom hogy bemu-
tassák a társaik és a szülők előtt
mennyit fejlődtek. 
– A drámások közül a nagyobbak
előadás formájában mutatták be
az első féléves tudásukat, jelenetet
adtak elő, míg a kisebbek improvi-
zációs gyakorlatokat produkáltak.
A néptáncosok a szülők előtt tán-

coltak, a képzősök
rajzoltak, festettek
agyagoztak, a zené-
szek pedig a megta-
nult darabokat adták
elő – mondta Har-
kályné Kovács Kata-
lin.                      M. B.

félévi beszámolók a művészeti iskolában

angol nyelvből bizonyítottak a boCskaisok

Az eseményen Ráczné Váradi Éva igazgató köszöntötte a megjelent pe-
dagógusokat, és elmondta, hogy a szerencsi iskola második alkalommal
lett az év tehetséges intézménye. Az erről szóló emléktáblát Plaszkóné

Ferkovics Karolina, a Felső-magyarországi Református Intézmények Tehet-
ségsegítő Tanácsának elnöke nyújtotta át. A rendezvényen beszédet mon-
dott Koncz Ferenc országgyűlési képviselő, aki úgy fogalmazott, hogy az
iskolának az egyik
legfőbb feladata se-
gíteni a tehetséges
tanulókat és a krea-
tív ötleteket ér-
vényre juttatni. Az
egész napos konfe-
rencián Dr. Vass Vil-
mos egyetemi do-
cens Kreatív peda-
gógia címmel tar-
tott előadást és
műsort adtak az is-
kola tanulói.     M. B.

tehetségnap a rákóCziban
Tehetségnapot tartottak a Rákóczi Zsigmond Református
Általános Iskolában január 16-án. 



A megjelenteket Kazsik Marianna könyvtáros köszöntöt-
te, aki elmondta, hogy a Magyar Kultúra Napját 1989 óta
ünnepeljük január 22-én. A kézirat tanúsága szerint Köl-
csey Ferenc 1823-ban ezen a napon fejezte be a Himnusz
megírását. – Az évfordulóval kapcsolatos megemlékezé-
sek alkalmat adnak arra, hogy nagyobb figyelmet szen-
teljünk évezredes hagyományainknak, gyökereinknek,
nemzeti tudatunk erősítésének. Felmutassuk és tovább -
adjuk a múltunkat idéző tárgyi és szellemi értékeinket –
emelte ki Kazsik Marianna. Nyiri Tibor polgármester arról
szólt, hogy a magyar kultúra nemzetünk legfontosabb
összetartó ereje. – A kultúránk az az eszköz, ami bizton-
ságot, menedéket és védelmet nyújt. A nehezebb kérdés
az, mennyire tudjuk megőrizni. Az évezredes összetarto-
zás alatt kialakultak a kultúra elemei: a beszéd, a tánc, a
különböző alkotások, a dal, a népviselet, az építészet.
Ezek nagyon változatosak, különlegesek, hiszen a Kárpát-
medencét sokszínű népcsoport töltötte ki. Kívánom
mindnyájunknak, hogy ne csak 1100 évet éljünk a Kárpát-
medence közepén, hanem még sokszor ennyit és ebben
a megtartó erő a magyar kultúra – hangzott el. Ezt követően a város általános és középiskolás diákjai adtak
elő verseket, énekeket és zenés produkciókat, majd a Bekecsen élő Nagy József szavalatát hallhatták a
megjelentek. M. B.

A Magyar Kultúra Napja alkalmából rendezett
megemlékezést a Szerencsi Művelődési Köz-
pont és Könyvtár. 

a kultÚra napját ünnepelték
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Az évről-évre megtartott Rendőrbált idén január
26-án rendezték meg Szerencsen, a Bocskai Ist-
ván Katolikus Gimnázium aulájában. A megjelent
közel 270 vendéget Keresztesi János, a Szeren-
csi Rendőrkapitányság vezetője (fotónkon) kö-
szöntötte. Beszédében elmondta, hogy a minden-
napokban nem könnyű a rendőri hivatás, de egy-egy
szolgálat után meg kell pihenni, ezért is rendezik meg immáron hetedik
éve – farsang idején – a Rendőrbált. Az eseményt Nyiri Tibor polgármes-
ter nyitotta meg, majd felléptek a Szikra Tánciskola növendékei. A bál
ezután vacsorával és tánccal folytatódott, valamint tombola is volt érté-
kes nyereményekkel. M. B.

báloztak
a rendőrök

A Kalap Jakab Mesezenekar január 18-án a Kisvakod című előadá-
sával szórakoztatta a gyerekeket, a Rákóczi-vár színháztermében.

bábelőadás 
a rákóCzi-várban
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Kazsik Marianna Szerencsen született, az
általános iskolai éveinek nagy részét Beke-
csen töltötte majd hetedik osztályos korá-
ban került a szerencsi Hunyadi János Álta-
lános Iskolába.
– Szüleim egyszerű életvitelű, hagyományos ér-
tékrendet képviselő munkásemberek. Gazdag
gyermekkorom volt, rengeteg élmény él még
ma is bennem a ’70-es évek minden szépségé-
vel, a gyerekkor minden gondtalanságával. Az
általános iskola után nem mentem messzire,
csak a szomszédba, hiszen Bocskais lettem. A
gimnáziumi évek alatt sem tudtam kitalálni, mi
szeretnék lenni valójában, hiszen nagyon sok
minden érdekelt. Leginkább a művészetek von-
zottak és a könyveket is szerettem, bár tizen-
nyolc évesen az ember még bármi lehet.
Az olvasás mindig közel állt hozzá, hiszen
gimnazistaként is rendszeresen látogatta
a könyvtárat, ahol nem csak a könyvekkel
ismerkedett meg, hanem barátságokat is
kötött itt.
– Az érettségi után visszajártam a gimnázium-
ba gépírást tanulni, majd még ebben az évben
a szerencsi Városi Könyvtárban kezdtem el dol-
gozni, ami ekkor még az Úttörőház épületében
volt. 1991. októberében már átköltöztünk a Rá-
kóczi-várba, és talán igazából ez lett a felnőtt
életem origója. A gyermekkönyvtárba kerültem,
ahol Somplák Lászlónéval és Reviczky Beátával
belevetettük magunkat a gyermekkönyvtári
munkába, s ennek eredményeképpen rengeteg
színvonalas és emlékezetes rendezvény viselte
a kezünk nyomát. A büszkeségem az a gyer-
mekkönyvtári újság, amely Betűkert – Kölyök-
lap néven látta meg a napvilágot. Kézzel írtam
és rajzoltam. Közel két éven át készítettük. Szá-
mítógép nélkül, kézzel, mint a kódexmásolók.
A tanulás elválaszthatatlan a munkámtól, ösz-
szeforrt vele, hiszen munka mellett és közben
elvégeztem az Országos Széchenyi Könyvtár ál-
tal indított könyvtáros asszisztens képzést. Sze-
rettem a Budavári Palotába iskolába járni, hi-
szen ez volt a kultúra, a tudás és a művelődés
fellegvára, minden zeg-zugából áradt a törté-
nelem és a múlt. Néhány év múltán 2016-ban
pedig az ELTE Bölcsészettudományi Karának in-
formatikus-könyvtáros szakán diplomáztam.
A családi kötelékek mindig meghatározóak

voltak az életében és talán
ez is közrejátszott abban,
hogy ezen a pályán tevé-
kenykedik.
– Nagy hatással volt rám az
apai nagyapám, aki egyszerű
paraszti származású, Amerikát
megjárt, angolul beszélő, Eöt-
vös Józsefet, Benedek Eleket,
Petőfit és minden írót olvasó
ember volt. Ha csak akadt egy
kis szabad ideje, könyv volt a
kezében. Olvasott magyarul és
angolul. A gyermekkorom leg-
meghatározóbb személyisége
volt ő, példakép kitartásból és
szorgalomból. A könyvei, a történetei, a mesé-
lése, a bölcsessége révén nagyon sokat kaptam
tőle. Szép lassan vetette el azokat a magokat,
amelyek majd jóval később keltek ki. Az írók
történeteinek elbeszélése, a költészet iránti ér-
zékenység, a gondolatok fennmaradása, az em-
ber által megélt élmények továbbadása az írá-
sok által – számomra ezt jelenti az irodalom.
Amikor könyvtárban kezdtem dolgozni, felfe-
deztem, hogy itt az egész világ, ebben a terem-
ben, ezekben a könyvekben. Itt van millió tör-
ténet és információ összegyűjtve és felhalmoz-
va.
Kazsik Marianna elhivatott a papír alapú
olvasás fontosságában, amit igyekszik a
mai fiatal generációnak is átadni, amikor
erre alkalma nyílik.
–Azt vallom, mindent kell olvasni és olvasni kell,
nyomtatott formában, mert az ember csak így
tud összefüggéseket felismerni, így alakul ki a
világképe és így lesz globális rálátása a világra.
Könyvekkel és emberekkel foglalkozni kiváltsá-
gos dolog, hiszen mi másról szólnak a könyvek,
mint rólunk, emberekről? Jó érzés, ha azt látom
a szemekben, hogy valakit mélyen megérint egy
történet, vagy akár egy kicsit hozzásegítettem
ahhoz, hogy egy dolgozata jobban sikerüljön.
Számtalan rendezvény, író-olvasó találkozó, kö-
zönségtalálkozó van már mögöttem. Megható,
amikor az utcán megállítanak még hetek múl-
tán is, hogy képzeld, olvasom a könyvét, és
most már másképp látok sok mindent! Ilyenkor
úgy érzem, ez sokkal több, mint egyszerű mun-

ka, hiszen a másik emberhez hozzáadtam vala-
mi pluszt.
Marianna rendkívül kreatív, hiszen sokféle
alkotó tevékenységet kipróbált már élete
során. Üvegfestés, rajzolás mellett novel-
lákat is írt. Amit jelenleg a legnagyobb lel-
kesedéssel űz, az pedig a fotózás.
A legnagyszerűbb hobbi, ami feltölt és kitölti a
szabad időmet. Ebben is nagy szerepet tulajdo-
nítok a nagyapámnak, hiszen mai napig őrzöm
azt a száz éves Kodak fényképezőgépet, ame-
lyet Amerikában vásárolt, és amellyel ő már
fényképeket készített. Igaz, nem művészi szin-
ten, de érdekelte és kíváncsi volt a képalkotás
mikéntjére. A fotózás megváltoztatta a világlá-
tásomat, érzékenyebbé tett a világ dolgai iránt.
Csak ajánlani tudom mindenkinek, hiszen új vi-
lágok nyílnak meg az ember előtt. Ez amolyan
„akit a mozdony füstje megcsapott” jelenség.
Az egyik legfontosabb kifejezőeszköznek tar-
tom a képi megjelenítést, hiszen a világ első-
sorban a szemünkön át, a látásunkon keresztül
képeződik le s ez ahány ember, annyiféle világ
s annyiféle látásmód. A közeli terveim között
szerepel, hogy az egyenlőre digitálisan hozzá-
férhető képeim a valóságban is láthatóak legye-
nek egy kiállítás keretében. Úgy gondolom – s
talán ez a hitvallásom is –, az alkotás, a létre-
hozás, a gondolatok továbbörökítése nemcsak
öncélú, hiszen az irodalmi, esztétikai és vizuális
élmények befogadásával az emberek javíthat-
nak a jóllétükön és ez által alakíthatják saját
belső világukat. V. E. A.

Szerencsen mindig meghatározó volt a színes kulturális élet,
ugyanis rengeteg szórakoztató, kikapcsolódást nyújtó programmal
várják a lakosságot időről időre. Ahhoz azonban, hogy ezek a ren-
dezvények megvalósuljanak, elengedhetetlenek azok az elhivatott
munkatársak, akik gyakran szabadidejüket sem kímélve szervezik
meg ezeket az eseményeket. Kazsik Marianna 30 éve szervezi ak-
tívan a város kulturális életét.

„könyvekkel és emberekkel 
foglalkozni kiváltságos dolog”
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szerenCsi polgármesteri hivatal
Szerencs, Rákóczi út 89., Tel.: (47) 565-200, Fax: (47) 565-210, E-mail: hiva-
tal@szerencs.hu. A hivatal ügyfélfogadási ideje: hétfő 8–12 óráig,  szerda:
8–12 és 13–16 óráig, péntek 8–12 óráig. Fogadóórák: Nyiri Tibor pol-
gármester: minden szerdán 14 órától, időpont-egyeztetéssel. Dr. Egeli
Zsolt alpolgármester: minden hónap harmadik hétfőjén 14 órától. Dr.
Barva Attila jegyző: minden páros hét szerdáján 8-12 óráig. A fogadóórák
általános bejelentkezés alapján történnek a (47) 565–202-es számon.

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 órá-
ig, 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. Ügyfélfogadási idő: hétfő és szerda: 8–12 óráig és 13–16
óráig, péntek: 8–12 óráig.

ügyeletes gyógyszertárak 
Január 28. – február 3.: Centrum Gyógyszertár, február 4-10.: Oroszlán
Patika, február 11-17.: Tesco Gyógyszertár.

közérdekű informáCiók



Az ördögcsáklya egy Dél-
Afrikában őshonos nö-
vény, melyet az őslako-
sok eredetileg fájdalom-

és lázcsillapító, allergiael-
lenes és emésztésserkentő

hatása miatt fogyasztottak.
Kúszó szárú, évelő növény, mely kü-

lönös nevét a trombita alakú virágaiból fejlődő
hegyes, kampós végű terméseiről kapta. Az ör-
dögcsáklya gyökerének kivonata számos gyó-
gyító tulajdonsággal rendelkezik, melyek közül
a legjelentősebbek a fájdalomcsillapító és a
gyulladáscsökkentő hatás. Kísérletek bebizonyí-
tották, hogy a harpagozidot tartalmazó nö-
vénykivonat képes jelentősen mérsékelni a fáj-
dalmat ízületi gyulladás esetén a térdben és a

csípőben, valamint csökkenteni a reumatikus-
és derékfájdalmakat is. Hogy pontosan hogyan
fejti ki a kivonat a fájdalomcsillapítást, még nem
ismert, de valószínűleg szoros kapcsolatban áll
a növény gyulladásgátló és antioxidáns tulaj-
donságaival. Sportolók szintén gyakran, sikerrel
használják az intenzív edzésből adódó ín- és

izomfájdalmak enyhítésére. Külsőleg krém, gél
bedörzsölő formájában alkalmazzuk, de lehe-
tőség van kapszulaként belső használatára is.
Nemcsak a humán gyógyászatban hasznos, ku-
tyák, lovak ízületi gyulladásainál is eredménye-
sen használható.

Vitelki László, Gyógynövénybolt
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Legutóbbi játékunk megfejtése: A levendulaolaj nyugtató hatású. A beküldők közül Pógyor
Zsigmond, 3900 Szerencs, Bakó út. 14. szám alatti olvasónk a Szerencsi Gyógynövénybolt
(Rákóczi út 104.) ajándékcsomagját nyerte. A nyereményről szóló utalvány átvehető a szer-
kesztőségünkben. Új kérdésünk: Melyek a legjelentősebb gyógyító tulajdonságai az ör-
dögcsáklya gyökérkivonatának? Megfejtéseiket február 8-ig postázzák címünkre (3900 Sze-
rencs, Rákóczi út 94.) vagy adják le a Fürdő és Wellnessház recepcióján. A borítékra írják rá:
Egészségünkért.

A pomelo, vagy pummelo
(Citrus grandis) egy
különleges, Malaj-
ziában és Poliné-
ziában őshonos
déligyümölcs,
neve a maláj
„pumpulmas”
szóból ered. Kí-
nába i.e. 100 körül
kerülhetett, ahol a
mai napig az immunrend-
szer őrének nevezik, mert a napi ajánlott
vitaminbevitel kétharmadát biztosítja. Emellett
magas a kalcium- és káliumtartalma, ezért ki-
válóan szabályozza a vérnyomást és a csontrit-
kulás megelőzésében is fontos szerepe lehet.
Termesztik többek között Thaiföldön, Tajvanon
és Vietnámban, sőt kisebb mennyiségben az
Egyesült Államokban (Florida, Texas, Kalifornia)
és Izraelben is. A pomelo 6-13 m magas gyü-
mölcstermő fa. Virágai nagyok, fe-
hérek, grapefruithoz hasonló,
rendkívül nagy termései gömbö-
lyűek, illetve körte alakúak. Héjuk
színe éretten citromsárga, illatuk
kellemesen fanyar. Az ehető ter-
méshús halvány, sárgásfehér vagy
piros, a gerezdek könnyen szétvá-
laszthatók. A gyümölcshús színe
halvány sárgától a rózsaszínen át
a vörösig terjedhet, íze édes, lágy
grapefruitra hasonlít. Az egészség-

re gyakorolt hatása, hogy serkenti a vérkerin-
gést, és magas a C-vitamin-tartal-

ma. Illóolaja tisztítja a bőrt és
gyulladáscsökkentő. Mag-

ját köhögés, emésztési
zavarok és lumbágó
esetén alkalmazzák.
Levelét is fontosnak
tartják ugyanis lázcsil-
lapításként adják a be-

tegnek. A leveléből, vi-
rágaiból, kérgéből készí-

tett főzetet pedig az ekcé-
ma kezelésére használják. Fogyó-

kúrához is kiváló, mivel, kalóriatartalma ala-
csony, mindössze 25-50 kcal/100 gramm, és zsí-
régető enzimjei sem elhanyagolhatóak. Tele van
olyan rostokkal, amelyek jó hatással vannak az
emésztésre. A vastag héjból lekvárt is főznek.
A kínai konyhában felhasználják a pomelo héját
fűszerként vagy kandírozott formában.

a hét gyógynövénye: az ördögCsáklya

A pomelo nem narancs és nem is grapefruit, hanem a kettő keveréke. Méretével
tekintélyt követel a citrusfélék között, és a C-vitamin aranybányája.

pomelo a legnagyobb
CitrusgyümölCs

Rovatunkban a fatörzs torta elkészí-
tési módját osztjuk meg olvasóinkkal!
Hozzávalók: A piskótához: 6 db tojás, 6 csa-
pott ek. cukor, 6 púpozott ek. finomliszt, 20 ml
rumaroma. A krémhez: 3 db tojás, 20 dkg cu-
kor, 2 púpozott ek. cukrozatlan kakaópor, 1 na-
rancsból nyert narancshéj, 25 dkg margarin
Elkészítés: Piskóta: a 6 tojást szétválasztjuk,
a sárgáját a cukorral kikeverjük. A tojásfehérjét
kemény habbá verjük, és a liszttel felváltva a
sárga masszához adjuk, amit egy sütőpapírral
bélelt tepsiben ujjnyi vastagra kenve megsü-
tünk. Még melegen meglocsoljuk kevés rum-
mal. Tiszta konyharuha segítségével felteker-
jük, még egy nedves ruhába is betekerjük, ne-
hogy kiszáradjon. Krém: a krémhez az egész
tojásokat a cukorral, és a kakaóval habverővel
kikeverjük, a narancsot megmossuk, belere-
szeljük. Gőz fölött tovább keverve a habverővel
sűrűre főzzük. Ha kihűlt, a habosra kevert mar-
garint hozzákeverjük. Összeállítás: a krém
egynegyedét félretesszük, a többivel megken-
jük, és bevonjuk a tekercset. Hideg vízbe már-
tott villával csíkokat húzunk a tetejére, és a fél-
retett krémből kis halmokat teszünk rá. Két-
harmad résznél ferdén elvágjuk, és a tekercs-
hez illesztjük. Jó étvágyat kívánunk!

reCeptklub:
ezt süsd meg!



A Miskolci Egyetem gárdáját fogadták hazai pályán Szerencs Város Sportegyesületé-
nek kosárlabdázói január 24-én. A Hunyadi Sportcsarnokban megtartott találkozón
100-80 arányú szerencsi győzelem született. A hazai játékosok jó formában voltak,
az első negyedben 8 pontos előnyre tettek szert. A következő negyedben az ellenfél
is erőre kapott és fej-fej
mellett dobták a három-
pontos találatokat a csa-
patok. A játék végére a
miskolciak láthatóan el-
fáradtak és már nem
tudták tartani a lépést a
szerencsiekkel. Végered-
mény Szerencs VSE-Mis-
kolci Egyetem: 100-80
(28-20,19-19,22-23,31-18).
A szerencsiek január 30-
án is pályára léptek, ahol
a Szikszó Szikla volt az
ellenfelük. 

M. B.

győzelem 
a kosárlabdában
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A Borsod-Abaúj-Zemplén megyei II. osztályú Gável László csoportban
versenyző Szerencs VSE tagjai Kazincbarcika ellen mérték össze sakktu-
dásukat január 13-án a Rákóczi-várban. Az eseményt Kristóf Péter nem-
zetközi versenybíró nyitotta meg, aki ismertette a versenyszabályokat,
majd kezdetét vette a játszma. A szerencsi másodosztályú csapatban
számos ifjúsági versenyző vett részt, és olyan is akadt, akinek ez volt az
első versenye. Végeredmény: Kazincbarcika- Szerencs VSE: 7-5 
Balogh Imre, Szerencs sakk szakosztályának vezetője elmondta, hogy a
vereség ellenére egyáltalán nem keseredtek el, hiszen minden induló erőn
felül teljesített és tiszta játékot bonyolított le. 
Szerencs Város Sportegyesületének megyei I. osztályú sakkcsapata, a ta-
bella 3. helyén álló Sajószentpéter gárdáját fogadta január 20-án a Rá-
kóczi-várban. A szerencsi együttes tartalékos felállásban tudott csak asz-
talhoz ülni, ami nagyban befolyásolta az eredményt. Az összecsapás a
sajószentpéteriek győzelmével zárult. Végeredmény: Szerencs VSE-Sajó-
szentpéter: 3,5-8,5. 
A következő mérkőzést a megyei II. osztályú csapatunk február 3-án vívja
Szendrő ellen. F. D. – V. E. A.

sakk hírek
Nyolcadik alkalommal rendeztek lab-
darúgó emléktornát a 2010-ben el-
hunyt Uray Attila tiszteletére január
19-én a Kulcsár Anita Sportcsarnok-
ban. A sporteseményen Szerencs,
Tállya, Eger, Bőcs, Mezőkövesd és Sa-
jóbábony csapatai mérték össze ere-
jüket a 2x14 perces körmérkőzések
során. A torna győztese Eger csapata
lett, második helyen végzett Sajóbá-
bony gárdája, a harmadik pedig Tály-
lya lett. A szerencsi labdarúgók a ha-
todik helyet szerezték meg. A díjakat
és az okleveleket a torna főszervező-
je ifjabb Uray Attila, valamint Nyiri Ti-
bor polgármester adta át        V. E. A.

uray attila
emléktorna



INGATLANINGATLAN
Furmint- hárs fajtájú egész évben mű-
velt szőlőültetvények eladók! Parcellák
nagysága:4059 m2, 3247 m2, 3166 m2.
Ár megegyezés szerint. Érd.: 70/314-
3353. (2)
Szerencs csendes környékén, a belvá-
roshoz közel, eladó egy folyamatosan
rendben tartott, felújított 4 szoba+
nappalis családi ház. Érd.: 20/295-8832.
(2-5)

90 m2-es családi ház Szerencs belváro-
sában eladó, Árpád út 21. sz. alatt. Érd.:
30/255-5826. (2-3)

MUNKAMUNKA
A K-Vill Energy Kft. villanyszerelőket,
szakmunkásokat keres országos mun-
kavégzésre. Szállás, utazás térített, ver-
senyképes jövedelem. Érd.: 20/560-
8785. (2-4)
Épületburkolás, komplett lakás felújí-
tás átalakítás. Minőségi munka referen-
ciával garanciával, minőségi anyagokkal.
Érd.: 20/440-8357, facebook: Kardos Ri-
chárd Mihály. (2-4)

LakosságiLakossági

apróhirdetés
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BELGYÓGYÁSZAT, 
GASZTROENTEROLÓGIA

Rendelés helye: I. emelet. Telefon: 47/361-
758/36 mellék. Beutaló és előjegyzés köte-
les! Rendelési idő: minden nap: 8-15 óráig.
Rendel: Dr. Molnár Pál.

ANGIOLÓGIA
Rendelés helye: földszint (UH rendelő). Tele-
fon: 47/361-758/32 mellék. Beutaló és elő-
jegyzés köteles! Rendelési idő: szerda-csü-
törtök: 15,30-19,30 óráig. Rendel: Dr. Varga
Eszter vagy Dr. Sebő Nóra.

ENDOKRINOLÓGIA, ANYAGCSERE
ÉS DIABETOLÓGIA

Rendelés helye: földszint (UH rendelő). Tele-
fon: 47/361-758/38 mellék. Beutaló és elő-
jegyzés köteles! Rendelési idő: kedd: 9-13
óráig. Rendel: Dr. Csóka Miklós.
Rendelés helye: I. emelet kardiológia, 12,30
óra után földszint reumatológia. Rendelési
idő: szerda: 8-14 óráig. (2. és 4. szerda). Ren-
del: Dr. Nagy Ágnes.
Rendelés helye: I. emelet kardiológia. Ren-
delési idő: szerda: 8-12,30 óráig. (1. és 3. pén-
tek). Rendel: Dr. Tarkó Mihály.

SEBÉSZET
Rendelés helye: földszint. Telefon: 47/361-
758/18 mellék. Rendelési idő: minden nap 8-
15 óráig. Rendel: Dr. Árnyasi András

NŐGYÓGYÁSZAT
Rendelés helye: II. emelet. Telefon: 47/361-
758/54 mellék. Hétfőn és kedden a rende-
lés előjegyzés köteles, a többi napon elő-
jegyzés nem kötelező, de kérhető! Ren-
delési idő: hétfő: 9-14 óráig. Rendel: Dr. Csó-
ka Miklós Arnold. Kedd: 13-17 óráig. Rendel:
Dr. Csóka Miklós Arnold. Szerda: 8-12 óráig.
Rendel: Dr. Rácz Ernő (A hónap utolsó szerdá-
ján dr. Bodzás Csaba). Csütörtök: 8-14 óráig.
Rendel: Dr. Truppolai Tibor Lajos. Péntek: 8-12
óráig. Rendel: Dr. Kovács Lajos (A hónap utol-
só péntekén dr. Bodzás Csaba).

ONKOLÓGIAI GONDOZÁS:
Rendelési idő: csütörtök 14-16 óráig. Rendel:
Dr. Fövényesi József.

CSECSEMŐ-
ÉS GYERMEKGYÓGYÁSZAT

Rendelés helye: Szerencs, Rákóczi út 51. I.
emelet (orvosi ügyelet épülete). Telefon:

47/361-547. Beutaló köteles! Rendelési idő:
hétfő, szerda, péntek: 8-12 óráig, kedd és csü-
törtök: 13-15 óráig. Rendel: Dr. Bobkó Géza.

FÜL-ORR-GÉGÉSZET
Rendelés helye: II. emelet. Telefon: 47/361-
758/71 mellék. Rendelési idő: hétfő-kedd: 8-
13 óráig. Rendel: Dr. Berecz Anna. Szerda-csü-
törtök: 8-13 óráig. Rendel: Dr. Barabási Miklós.
Péntek: 8-13 óráig. Rendel: Dr. Chira Lucian.

ALLERGOLÓGIA
Rendelés helye: földszint (reumatológia). Te-
lefon: 47/361-758/77 mellék. Beutaló és elő-
jegyzés köteles! Rendelési idő: péntek: 9-
14 óráig. Rendel: Dr. Szabó Melinda.

AUDIOLÓGIA
Rendelés helye: II. emelet (Foglalkozás-eü.
rendelő). Telefon: 47/361-758/22 mellék. Beu-
taló és előjegyzés köteles! Rendelési idő:
hétfő, kedd, csütörtök: 12-15 óráig. Szerda és
péntek: 8-15 óráig. Rendel: Dr. Barabási Mik-
lós.

SZEMÉSZET
Rendelés helye: I. emelet. Telefon: 47/361-
758/37 mellék. Előjegyzés köteles, sürgős
esetben előjegyzés nélkül is igénybe ve-
hető! Rendelési idő: hétfő: 7,30-12,30 óráig.
Rendel: Dr. Korondi Klára. Hétfő: 14-18 óráig.
Rendel: Dr. Várhegyi Zsolt. Kedd: 7-13 óráig.
Rendel: Dr. Korondi Klára. Kedd: 15-20 óráig.
Rendel: Dr. Mazsaroff Csilla. Szerda: 8-14 órá-
ig. Rendel: Dr. Béres Zsuzsa. Csütörtök: 14,30-
18,30 óráig. Rendel: Dr. Várhegyi Zsolt. Pén-
tek: 8-14 óráig. Rendel: Dr. Eszlári Erika.

BŐRGYÓGYÁSZAT
Rendelés helye: II. emelet. Telefon: 47/361-
758/57 mellék. A rendelés előjegyzés köte-
les! Rendelési idő: minden nap: 8,30-12 óráig
és 13,30-15 óráig. Rendel: Dr. Tarr Tünde.

IDEGGYÓGYÁSZAT
Rendelés helye: II. emelet. Telefon: 47/361-
758/58 mellék. Beutaló és előjegyzés köte-
les! Rendelési idő: hétfő: 13-17 óráig. Rendel:
Dr. Pleszkó Apollónia. Szerda: 8-15 óráig. Ren-
del: Dr. Pásztor Erzsébet. Csütörtök: 8,30-14
óráig. Rendel: Dr. Réti Sarolta.

ORTOPÉDIA
Rendelés helye: földszint. Telefon: 47/361-
758/49 mellék. Beutaló és előjegyzés köte-
les! Rendelési idő: kedd: 8-15 óráig (páratlan
héten), szerda: 8-15 óráig. Rendel: Dr. Bazsa
Geyza. Csütörtök: 9-15 óráig. Rendel: Dr. Riskó
Ágnes.

UROLÓGIA
Rendelés helye: II. emelet. Telefon: 47/361-
758/55 mellék. A szakrendelés előjegyzés
köteles! Rendelési idő: hétfő: 12-16 óráig.
Rendel: Dr. Bognár Csaba. Szerda: 9-13 óráig.
Rendel: Dr. Vass István. Csütörtök: 11,30-16
óráig. Rendel: Dr. Szilágyi László.

REUMATOLÓGIA
Rendelés helye: földszint. Telefon: 47/361-
758/77 mellék. Beutaló és előjegyzés köte-
les! (Előjegyzés telefonon a 60-as vagy a 77-
es melléken kérhető.) Rendelési idő: hétfő,
szerda, csütörtök: 8-13 óráig. Rendel: Dr. Ha-
ulik Judit. Kedd: 9-13 óráig. Rendel: Dr. Hutkai
Zsuzsanna.

A SZÁNTÓ J. ENDRE EGYESÍTETT SZOCIÁLIS

ÉS EGÉSZSÉGÜGYI INTÉZET SZAKRENDELÉSEI
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ANESZTEZIOLÓGIA
Rendelés helye: II. emelet. Telefon: 47/361-
758/55 mellék. Beutaló és előjegyzés köte-
les! Rendelési idő: csütörtök: 8-12 óráig.
Rendel: Dr. Hacsi Andrea.

PSZICHIÁTRIA
Rendelés helye: II. emelet 210-es ajtó. Tele-
fon: 47/361-758/56 mellék. Beutaló köteles,
időpont egyeztetés a fenti telefonszá-
mon. Rendelési idő: hétfő, szerda: 8-13,30
óráig, kedd, csütörtök: 8-15 óráig. Rendel: Dr.
Tűzkő Judit.

TÜDŐGYÓGYÁSZAT
Rendelés helye: földszint. Telefon: 47/361-
758/16 mellék. Beutaló köteles, időpont
egyeztetés a fenti telefonszámon. Rende-
lési idő: hétfő: 8-13,30 óráig. Rendel: Dr. Ga-
lambos László. Kedd-szerda: 8-14,30 óráig.
Rendel: Dr. Árvai Éva. Csütörtök: 8-13,30 óráig.
Rendel: Dr. Slárku Ilona. Péntek: 8-13 óráig.
Rendel: Dr. Árvai Éva.

MOZGÁSSZERVI REHABILITÁCIÓ
Rendelés helye: földszint (ortopédia). Tele-
fon: 47/361-758/49 mellék. Beutaló köteles,
időpont egyeztetés a 60-as melléken
vagy a fenti telefonszámon. Rendelési
idő: hétfő: 8-16 óráig. Rendel: Dr. Pásztor Er-
zsébet.

KARDIOLÓGIA
Rendelés helye: I. emelet. Telefon: 47/361-
758/38 mellék. Beutaló és előjegyzés köte-
les! Rendelési idő: hétfő: 10-14 óráig. Ren-
del: Dr. Illyés László. Szerda: 13-17 óráig. Ren-
del: Dr. Lóczi Géza. Csütörtök: 8-14 óráig. Ren-
del: Dr. Hacsi Andrea. Csütörtök: 15-18 óráig.
Rendel: Dr. Gerges Gábor. Péntek: 10-13 óráig.
Rendel: Dr. Pápay Ádám.

LABORATÓRIUM
Rendelés helye: földszint. Telefon: 47/361-
758/51, vagy 61 mellék. Beutaló köteles! Vér-
vételi idő: minden nap: 7-10 óráig. Leletkiadás:
másnap a regisztrációs pultnál.

RÖNTGEN
Rendelés helye: földszint. Telefon: 47/361-
758/32 mellék. Beutaló köteles! Rendelési
idő: minden nap: 8-14 óráig. távleletezéssel.

FOGLALKOZÁS-EGÉSZSÉGÜGY
Rendelés helye: II. emelet. Telefon: 47/361-
758/22 mellék. Rendelési idő: hétfő, kedd,
csütörtök: 8-11,30 óráig. Rendel: Dr. Honti Ju-
dit.

ULTRAHANG
Rendelés helye: földszint 31-es ajtó. Telefon:
47/361-758/33 mellék. Beutaló köteles, idő-
pont egyeztetés a 32-es melléken, vagy a

fenti telefonszámon. Rendelési idő: hétfő:
8-15 óráig. Rendel: Dr. Lakatos Andrea. Szer-
da: 8-12 óráig. Rendel: Dr. Tornay Zoltán. Pén-
tek: 15,30-19 óráig. Rendel: Dr. Rásky Gergely.

GYÓGYTORNA
Helye: III. emelet tornaterem. Telefon: 47/361-
758/75 mellék. Beutaló köteles, időpont
egyeztetés a fenti telefonszámon! Ideje:
minden nap 8-14 óráig.

GYÓGYMASSZÁZS
Helye: III. emelet. Telefon: 47/361-758/65 mel-
lék. Beutaló köteles, időpont egyeztetés
a fenti telefonszámon! Ideje: minden nap 8-
14 óráig.

FIZIOTHERÁPIA
Helye: III. emelet. Telefon: 47/361-758/31 mel-
lék. Beutaló köteles, időpont egyeztetés
a fenti telefonszámon! Ideje: Minden nap 8-
15 óráig.

PSZICHOLÓGIA
Helye: II. emelet. Telefon: 47/361-758/59 mel-
lék. Beutaló köteles, időpont egyeztetés
a fenti telefonszámon! Ideje: hétfő, kedd,
csütörtök, péntek: 8-15 óráig. Tevékenységet
végzi: Csáki Klára klinikai szakpszichológus.
Szerda: 8-13 óráig. Tevékenységet végzi: Ba-
logh Beáta klinikai szakpszichológus.

Az 1997. évi LXXXI. tv. 66 § (1) b. pontjában foglaltaknak megfelelően - az
arra jogosult kérelmezőnek – a B.-A.-Z. Megyei Kormányhivatal kivételes
nyugellátás-emelést és egyszeri segélyt engedélyezhet. Az egyszeri segély
és kivételes nyugellátás-emelés engedélyezésére az érintett személy, ille-
tőleg meghatalmazottja vagy törvényes képviselője kérelme alapján kerül-
het sor, melyben meg kell jelölni azokat a különös méltánylást érdemlő kö-
rülményeket, amelyek megalapozhatják a kérelem teljesíthetőségét (pl.:
egészségi állapotról, közeli hozzátartozó egészségi állapotáról, gyógyszer-
költségről, közüzemi díj elmaradásról szóló igazolás).
Egyszeri segély engedélyezhető az (öregségi) nyugellátásban részesülő
személy részére évente egy alkalommal, ha olyan élethelyzetbe kerül, amely
a létfenntartását veszélyezteti, és a havi jövedelme nem haladja meg
– a 75.000 Ft-ot, ha a közeli hozzátartozójával közös háztartásban él,
– a 85.000 Ft-ot, ha egyedül él.
Nem engedélyezhető egyszeri segély annak, aki előzetes letartóztatásban
van, szabadságvesztés büntetését tölti, vagy a szociális igazgatásról és szo-
ciális ellátásról szóló 1993. évi III. törvény 57 § (2) bekezdésének a) - c) pont-
ja szerinti tartós bentlakásos intézményben él, a gyermekek védelméről és
a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény szerinti otthont nyúj-
tó ellátásban részesül, illetőleg javítóintézetben van elhelyezve.
Kivételes nyugellátás-emelés engedélyezhető annak a nyugellátásban
részesülő, az öregségi nyugdíjkorhatárt elérő személynek, akinél a nyugel-
látás és rendszeres pénzellátás együttes havi összege nem haladja meg a
85.000 Ft-ot.

Nem engedélyezhető kivételes nyugellátás-emelés annak a személynek,
akinél a nyugellátás megállapításától, továbbá a korábbi kivételes nyugel-
látás-emeléstől számított 3 év még nem telt el, továbbá nők kedvezményes
nyugdíjában részesül. Valamint, aki előzetes letartóztatásban van, szabad-
ságvesztés büntetését tölti, vagy a szociális igazgatásról és szociális ellá-
tásról szóló 1993. évi III. törvény 57 § (2) bekezdésének a) - c) pontja szerinti
tartós bentlakásos intézményben él, a gyermekek védelméről és a gyám-
ügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény szerinti otthont nyújtó el-
látásban részesül, illetőleg javítóintézetben van elhelyezve.
A fenti összegek esetében a hadigondozotti ellátás(ok) összegét is
figyelembe kell venni.
Az egyszeri segély és a kivételes nyugellátás-emelés engedélyezése iránti
kérelem formanyomtatványon, a szükséges igazolások csatolásával a Bor-
sod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Járási Hivatalainak valamennyi
kormányablakában (23 helyszínen) előterjeszthető.
A kérelemhez csatolni szükséges:
– a kérelem benyújtását megelőző egy éven belül betegséget igazoló kór-

házi, szakorvosi igazolást
– a havi rezsiköltségről szóló igazolást
– a havi gyógyszerköltség igazolást
– az egyéb igazolásokat, melyekre a kérelem indoklási részében hivatkozik.
A kérelem formanyomtatványa letölthető Szerencs város honlap-
járól, illetve beszerezhető a Szerencsi Polgármesteri Hivatal infor-
mációs pultjánál.

tájékoztatás 
kivételes nyugellátás-emelésről, valamint öregségi nyugellátásban

részesülő személy részére engedélyezhető egyszeri segélyről



VÍZSZINTES: 1. A beküldendő megfejtés első ré-
sze. 12. Község Zala megyében. 13. Cucli. 14. Az indi-
um vegyjele. 15. Híres pékárukat készítő hálózat
Ausztriában. 16. Írófal közepe! 18. Kukorica nemesítő
cég. 22. …! mi a kő (Petőfi). 24. Gépkocsi rövidítése.
26. A megfejtés második része. 30. Rangjelző. 32.
Biztonsági és rendfeltartó feladatokat ellátó szervezet.
34. Magashegység Európa középső részén. 36. Kéz
szélei! 37. Holland teherautó márkanév. 39. Kukorica;
németül. 41. Bőcs közepe! 43. A fluor és oxigén vegy-
jele. 44. Orosz teherautó márka. 46. Spanyol személy-
gépkocsi márkanév. 48. Utasok szállnak itt le és fel.
FÜGGŐLEGES: 1. Bevásárlóhely. 2. Szaudi szélei nél-
kül! 3. Socata …: repülőgépcsalád. 4. Hasonító páros
betűi! 5. Lesotho autójele. 6. Így is becézik Edinát. 7.
Göndörít fele! 8. Nemzeti bajnokság rövidítése. 9. Illa
berek, nádak …! 10. Keskeny nyílás, rés. 11. Becézett
női név. 17. Kobakok. 19. Hibák megítélésében jóin-
dulatú, türelmes. 20. Kutya. 21. Börtönsziget a Föld-
közi tengerben. 23. Japán pénzneme. 26. Burgonya
fajta. 27. A Naprendszer egyik kisbolygója. 28. Zambia
és Dánia autójele. 29. Szintén. 31. Megörökít. 33. Zöld
szélei! 34. A megfejtés harmadik, befejező része.
35. A magyar zászló egyik színe. 38. „A” hamis, téves!
40. Címkézés fele! 42. Ország Afrikában. 44. Zománc

Ipari Művek rövidítése. 45. Farmermárka. 47. Kelet szélei nélkül! 49. Kérlel közepe! 50. Lóerő rövidítése. 51. Hangtalan gáz!

keresztrejtvény

Előző rejtvényünk megfejtése: Lépteid kísérje töretlen szerencse, derűs percek rajzoljanak mosolyt a szemedre. Megfejtőnk 2 db belépőt
nyert Pál Feri atya február 16-ai előadására: Májer Erika Katalin, 3900 Szerencs, Szegfű utca 8. A fenti rejtvény megfejtését február 8-ig pos-
tázzák címünkre (3900 Szerencs, Rákóczi út 94.) vagy adják le a Fürdő és Wellnessház recepcióján. A keresztrejtvény helyes megfejtője 1 db cso-
koládé csomagot nyer. A nyeremény átvehető a Szerencsi Művelődési Központ és Könyvtár gazdasági irodájában.
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kos: iii. 21. – iv. 20.
A február során, a munka terén kie-

melkedő szerep jut önnek, ami persze több fe-
lelősséggel is jár. Ami a szerelmi életét illeti, kis-
sé túlzó odaadása némi feszültségre adhat
okot.

bika: iv. 21. – v. 20.
A Bika számára február első felében

a munka terén akár kedvezőtlen válto-
zások is történhetnek. Szerelmi téren fontos,
hogy elengedje magát és nyisson egy kicsit job-
ban a szerelem felé. 

ikrek: v. 21. – vi. 21. 
Az Ikrek számára a munka területén

remek lehetőségeket tartogathat a feb-
ruár első fele arra, hogy megmutassa, mire is
képes igazából, itt a lehetőség, hogy felfigyel-
jenek 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

meggyűlhet 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

kimerültség, a fáradság, ami nagyban
kihathat teljesítményére, valamint társas kap-
csolataira is egyaránt. Szerelmi téren meglehe-
tősen nyugodt, eseménytelen hónapra lehet
számítani.

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.
Amig a Bak munkája során szakmai-

lag igencsak büszkék lehet magára, ad-
dig emberileg sajnos nem mondható el ugyan-
ez, ami konfliktusokhoz vezethet. Szerelmi téren
kiegyensúlyozottnak 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 (2019. február 1-15.)
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