SzerencS közbizTonSágáról
TanácSkozTak

Táborok
várják
a diákokaT

nyiri Tibor, a polgármesteri feladatokat ellátó alpolgármester és keresztesi jános a Szerencsi rendőrkapitányság vezetője,
Szerencs közbiztonságáról
egyeztetett. (3. oldal)

a tanulók nagy örömére
véget ért a tanév és kezdetét vette a vakáció. a
szerencsi intézmények színes programokat és különféle táborokat kínálnak a
diákoknak. (4-5. oldal)
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TárogaTóSok SzerencSen SzüleTéSnapi
köSzönTéS
Immáron XXI. alkalommal került megrendezésre
az Országos Tárogatós Találkozó Szerencsen. Az
esemény megnyitóját június 8-án a Rákóczi-vár
Lovagtermében tartották, ahol beszédet mondott Koncz Ferenc országgyűlési képviselő, Dr.
Kovács János, Borsod-Abaúj-Zemplén Megye
Önkormányzatának főjegyzője és Nyiri Tibor, a
polgármesteri feladatokat ellátó alpolgármester.
A háromnapos programsorozat alkalmával többek között szakmai előadásokat hallhattak a je-

90 éveS leTT
Tóth Istvánnét köszöntötték június 15-én 90. születésnapja alkalmából. Az önkormányzat nevében
Nyiri Tibor, a polgármesteri feladatokat ellátó alpolgármester adta át az ünnepeltnek a város
ajándékait és az Orbán Viktor miniszterelnök kézjegyével ellátott emléklapot. Irénke néni 12 éves
korától kisebb nagyobb megszakításokkal a Szerencsi Csokoládégyárban dolgozott, onnan is
ment nyugdíjba. 21-évesen ment feleségül Tóth
Istvánhoz, a gyerekkori pajtásához. Ma is együtt
élnek, ennek már 69 éve lesz júliusban. Irénke néninek egy lánygyermeke és egy unokája, valamint
egy dédunokája született.
F. D.

lenlévők, a környező településekkel ismerkedtek
meg, valamint a Gregus Tárogató Együttes koncertje szórakoztatta az érdeklődőket. A találkozó zárónapján a református és görög katolikus
templomba érkező híveket köszöntötték történelmi dallamokkal a tárogatósok, valamint az Istentiszteletet megnyitó énekben is közreműködtek. Várhatóan jövőre is Szerencs ad majd otthont az Országos Tárogatós Találkozónak.
V. E. A.

Varga Józsefnét köszöntötték június 9-én, 90.
születésnapja alkalmából. Az eseményen Nyiri Tibor, a polgármesteri feladatokat ellátó alpolgármester adta át az ünnepeltnek a város ajándékait, valamint a miniszterelnök kézjegyével ellátott emléklapot, ami a szépkorú polgáraink iránti
tiszteletet hivatott kifejezni. Varga Józsefné
31 évig dolgozott a Szerencsi Csokoládégyárban
innen is ment nyugdíjba. Három gyermeke született, 7 unokája és 9 dédunokája van. V. E. A.

Falunap ondon
Falunapot tartottak június 17-én az Ondi településrészen. Az egész napos programsorozatot Nyiri
Tibor, a polgármesteri feladatokat ellátó alpolgármester nyitotta meg, majd kezdetét vette a kispályás focitorna. A nap további részében színes
programok várták az érdeklődőket. Többek között felléptek az ondi óvodások, akik zenés produkciót adtak elő, de táncos előadással készültek
a Szikra Tánciskola növendékei is. A népzenék világába kalauzolta el a résztvevőket a Ciráda zenekar, akik a legkisebbeket is a színpadra invitálták. A gyerekek legnagyobb örömére volt ugrálóvár, bohóc és csillámfestés is. Kísérő
programként főzőversenyt rendeztek, rotyogott a kondérban a lecsó, bográcsgulyás, de
halászlé is várta a vendégeket. A megmérettetésen végül a Logiklub
csapatának főztje nyerte el a zsűri tetszését, és

dobogós helyezést ért el az Ondi Idősek Klubja,
valamint a Városi Nyugdíjas Klub is, akik egy-egy
csokoládé csomagot és emléklapot kaptak. A futballmérkőzésen résztvevő csapatokat is díjazták.
Kupát kapott két mezőzombori és egy mádi
együttes. Az eredményhirdetést követően a Szerencsi Művelődési Központ és Könyvtár a gyerekek nagy örömére felállított egy csokoládé ágyút,
amely szerencsi csokoládét lőtt az ég felé. A nap
zárásaként Márió a harmonikás és a Classic zenekar húzta a talpalávalót.
F. D.
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a vároS közbizTonSágáról
TanácSkozTak
Nyiri Tibor, a polgármesteri feladatokat
ellátó alpolgármester számára is fontos Szerencs közbiztonsága. Ennek érdekében a közelmúltban találkozót
kezdeményezett Keresztesi János rendőr alezredessel, a Szerencsi Rendőrkapitányság vezetőjével.
Keresztesi János arról tájékoztatta az alpolgármestert, hogy az előző évekhez képest csökkent a bűncselekmények száma a városban.
Míg 2016-ban 199, addig 2017-ben 146 eset miatt folytatott eljárást a rendőrség. A kapitány a
közlekedésbiztonságról szólva elmondta, hogy
Szerencs központi szerepe miatt a forgalom
meglehetősen nagy a városban. Közlekedési
gócpontok alakultak ki, amelyek nagyobb odafigyelést igényelnek. Ilyen a Rákóczi Zsigmond
Református Általános Iskola és környéke, ahol
egyirányúsítást vezettek be, és a Nestlé szerencsi gyára előtti útszakasz, ahol főként a várakozó járművek teremtenek balesetveszélyes
helyzetet. A rendőrkapitányság tervez egy-egy
célirányos ellenőrzést azokra a szabálysértésekre koncentrálva, amelyek baleseti okként eddig
megjelentek.
A rendőrség folyamatosan ellenőrzi a település
vendéglátó egységeit. A lakosság bejelentésére
azonnal reagálnak, és kiemelt hangsúlyt fektetnek a trükkös lopások, valamint a vagyon elleni
bűncselekmények megelőzésére. A helyi polgár-

őrséggel folyamatos a kapcsolat, szoros az
együttműködés és a feladatok ellátásában naponta egyeztetnek Oláh János polgárőrparancsnokkal.
A rendőrkapitányság vezetője a térfigyelő rendszer működéséről is tájékoztatta az alpolgármestert. Szerencsen 2009 óta működik térfigyelő rendszer. Az akkor felszerelt 18 kamerát
2014-ben és 2015-ben további 14-gyel bővítet-

öSSzegyűjTöTTe az ajánlóívekeT

Nyiri Tibor, a polgármesteri feladatokat ellátó alpolgármester a július 29-ei időközi polgármester választáshoz összegyűjtötte és leadta az ajánlóíveket dr. Sável Katalin aljegyzőnek.

ték. Hat rendszámfelismerő kamera is működik,
ami a város ki és bevezető szakaszait figyeli. A
térfigyelő rendszer végpontja a rendőrkapitányságon van. A kamera felvételei jó szolgálatot
tesznek egy-egy szabálysértési ügy felderítésében, mint például az illegális szemétlerakás, garázdaság vagy egy-egy balesetnél is nagy segítséget nyújtanak. Keresztesi János elmondta,
hogy a kamerarendszer megfelelően működik,
azonban időszerű lenne a fejlesztése, korszerűsítése. A szakmai szempontokat figyelembe véve hamarosan megtörténik a kamerák egy részének minőségi cseréje.
Mivel véget ért a tanév és megkezdődött a nyári vakáció, napközben egyre több fiatal van Szerencs utcáin. A rendőrség kiemelt feladata,
hogy figyelemmel kísérje a fiatalokat és fenntartsa a közterületek rendjét. Ezzel egyidőben
elindult az idegenforgalmi szezon, sok turista
érkezik a városba. Éppen ezért gyalogos szolgálat jelenik meg a közterületeken. A járőrök
azokra a helyekre fókuszálnak majd, ahol a városba látogatók megjelenhetnek: a várkert és
környéke, a MÁV állomás és a Volán pályaudvar.
Az idegenforgalmi szezonról Keresztesi János
még elmondta, hogy a rendőrség újragondolja
a turista rendőrökkel való szolgálatteljesítést
turist police néven. Ahogy a korábbi években a
Bocskai István Katolikus Gimnázium 11-es rendész diákjai – akik idegen nyelveket beszélnek
– segíthetik majd a járőrök munkáját a tájékoztatásban, az intézkedéseknél, a baleseteknél,
ott, ahol a rendőrség külföldiekkel kerülhet kapcsolatba.
M. B.
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Táborok várják
a vakációzó diákokaT
A diákok nagy örömére véget ért a
tanév és kezdetét vette a vakáció. A
szülőknek azonban gondot jelenthet
a gyermekek elhelyezése a nyári szünet alatt, de a szerencsi intézmények
színes programokat és különféle táborokat kínálnak a diákoknak a vakáció hasznos eltöltésére.
Ráczné Váradi Éva, a
Rákóczi Zsigmond Református Általános Iskola igazgatója (fotónkon) elmondta, hogy a
vakáció ideje alatt számos tábort szerveznek a
gyerekeknek. – Nagy örömömre szolgál, hogy
a kollégáim a nyári szünetben sem tétlenkednek, ugyanis az elkövetkező időszakban körülbelül 420 gyerek vesz részt az iskola által szervezett különféle táborokban. A ballagást követően már elindult egy 70 fős gyereksereg Fonyódligetre az Erzsébet-táborba. Ennek lesz
még folytatása, hiszen augusztus végén szintén Erzsébet-tábor keretében egy teljes osztály
megy a Balatonra. Június 18-tól kezdve három
tábor is indult: a napközis táborban 95 fő vesz
részt és valamennyi napközis kolléga és az osztályfőnökök is besegítenek a munkába. Nemcsak Szerencsen vannak programok, hanem
Bekecsen a Lovastanyán, Miskolcon az Avalon

Parkban, a Tisza-tavi Ökocentrumban, vagy éppen Tokajban, tehát sokfelé mennek a gyerekek. A múlt héten zajlott a néptánctábor Simán. A táborozási időszak minden művészeti
tanszakot lefed, hiszen indult képzőművészeti
tábor, június 25-én pedig a zene- és drámatábor vette kezdetét Simán. Júliusban kezdődnek
az újabbak és ekkor az idegen nyelvekre esik a

hangsúly: a német nyelvi tehetséggondozó műhelynek ad otthont az iskola, valamint Szegiben
lesz tábor a kéttannyelvű képzésben résztvevő
gyerekeknek. Ott kézműveskedéssel egybekötve nyelvi foglalkozásokon vesznek részt diákjaink. Júliusban a sport is középpontba kerül:
kosárlabda tábor lesz Balatonlellén, ide nagyjából 30-40 gyerek megy majd és Tiszavasváriban lesz egy röplabda tábor. Augusztusban
már egy picit a tanulásra terelődik a hangsúly:
egy tanulásmódszertani táborunk lesz Szegiben, játékos, feladatmegoldó foglalkozások
lesznek, illetve itt egy nyelvvizsga felkészítő tábort is szervezünk. Az utolsó táborunk, ami
ugyan csak egy napos, de a legnagyobb tömeget mozdítja meg: a leendő elsősöknek a Gólya
tábor, őket várjuk szeretettel az iskolába. Ekkor
megismerkedhetnek az épülettel és együtt töltenek egy napot az osztálytársakkal. Ebben a
táborban a szülőknek is van lehetőségük részt
venni. Büszke vagyok a kollégáimra, hiszen
egy-egy tábor napi 24 órás ügyeletet jelent, és
semmilyen ellenszolgáltatást nem kapnak a
munkatársaim, ugyanis a gyerekek idejét és az
energiáját próbálják lekötni és megkönnyíteni
a szülők dolgát. Ugyanakkor a táborok felépítése és a programjai során mind a természet
mind a környezetvédelem megóvására nagyon
sok lehetőség van. Ezen kívül az elméletben
megszerzett tudást a gyakorlatban is hasznosíthatják – mondta el érdeklődésünkre Ráczné
Váradi Éva.

AKTUÁLIS
A Bolyai János Katolikus Általános Iskola igazgatója,
Gaszperné Tilman Edina (fotónkon) érdeklődésünkre elmondta, hogy a
nyári szünet idejére is sokféle programmal készülnek. –
Június harmadik hetében 34 elsős és másodikos
diák vehetett részt a napközis táborban. A programot a pedagógusok az egészséges életmódra
nevelés témája köré állították össze. A gyerekek
öt napig az Egészség Manók Birodalmában kalandoztak. A következő héten a negyedik évfolyamosoknak lesz ebben részük. Június 25-én 35 gyermekkel indulunk el Egerbe egy művészeti táborba.
Júliusban Felsőtárkányban táborozunk a környezetvédelmi táborban. Csodálatos helyszínen leszünk a tárkányi tó partján a Bükki Nemzeti Parkban, ahol madárgyűrűzéstől kezdve különböző túrákon is részt fogunk venni. Augusztus 12-e és 17e között 95-en utazunk a magyar tenger partjára
Zánkára. Úgy gondolom, hogy igazán érdekes
programokkal készültünk és nagyon jó kikapcsolódás lesz a gyerekek számára. Leendő ötödikeseink egy sarudi táborban fognak részt venni augusztus 24-től-26-ig, ami remek lehetőség arra,
hogy a jövőbeli osztályfőnökeikkel összeismerkedjenek. Nyelvi táborunk Tiszavasváriban lesz, illetve
augusztus végén nagy szeretettel várjuk a leendő
elsős diákokat a hagyományosan minden évben
megrendezésre kerülő Csibetáborba, ahol a diákok
megismerhetik az intézményt és összebarátkozhatnak az elsős tanító nénijükkel. Minden diákunknak kellemes kikapcsolódást jó feltöltődést kívánok – mondta Gaszperné Tilman Edina.
Minden adott tehát ahhoz, hogy az elkövetkezendő hónapokban a diákok megtalálják a számukra
legmegfelelőbb elfoglaltságot, kipihenjék a tanév
fáradalmait és újult erővel kezdjék a szeptembert.
M. B.
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Mivel Telik Majd
az idei nyár?
Sándor lili anna diák, rákóczi zsigmond református általános iskola

Idén nyáron megyek majd táborokba, az egyik Szegiben lesz.
Utána a Balatonra utazom a családommal, és megyünk Olaszországba is. A barátnőmmel nyáron lovas táborba megyek. Sokat
fogok sétálni, játszani, meg fagyizni.

Stomp bence áron diák, rákóczi zsigmond református általános iskola

Már nagyon várom a vakációt, mert rengeteg táborban fogok
részt venni. Az egyik az Erzsébet-tábor, amit már második éve
nyer meg az osztályom. A másik tábor a zene-dráma tábor Simán, ott különböző játékokat fogunk játszani, sportolni. A néptánc
táborban pedig új táncokat tanulunk majd. A nyáron sokszor fogok
kimenni focizni, biciklizni a többiekkel, mert jól kijövünk az osztálytársaimmal, sokszor szoktunk fagyizni menni. Amit még nagyon szeretek a vakációban, hogy
sokkal több időt tölthetek a családommal is. Én ezért várom a nyarat.

zahuczki zsuzsanna diák, bolyai jános katolikus általános iskola

Eddig úgy néz ki, hogy két táborba fogok menni az iskolával, és
egybe pedig a mezőzombori ministránsokkal, mert oda járok
misére. A szüleimmel Hajdúszoboszlón fogok nyaralni, és a testvéremhez is elutazom majd egy hétre Nyíregyházára. Külföldre
idén nem tervezek utat, de szép helyekre megyek a táborokkal: Egerbe és Felsőtárkányra. A ministránsokkal Bogácsra megyünk, ahol fürdőzni fogunk és minden nap lesz imádkozás is.

Takács viktória diák, bolyai jános katolikus
általános iskola

Az iskola sokféle tábort nyújt, augusztusban Zánkán balatoni tábor lesz, amiben 86 diák vesz részt, köztük az osztálytársaim is.
Egerben lesz művészeti tábor, amin én is részt veszek és remélem
nagyon jól fogjuk érezni magunkat. A tavalyi nyáron részt vettem
a napközis táborban, illetve a könyvtár által rendezett Erzsébet-táborban. A mozilátogatás nagyon tetszett, mert érdekes és vicces is volt. Az iskola szervez
még Tiszavasváriban is egy tábort és a jövő évben tervezem, hogy oda is elmegyek.

Fia dominika diák, bocskai istván katolikus
gimnázium

Tavaly voltam először diákmunkán, akkor a Turisztikai Központban a tárlatvezetésben segítettem, illetve a várban és a Csokoládé Fesztiválon is besegítettem. Ezt az éven is szeretném folytatni. Azért szeretem, mert megismerkedhetek új emberekkel, és
már 12 éves korom óta vártam, hogy diákmunkás lehessek. Az itt
megkeresett pénzből szeretném finanszírozni a jogosítványomat, illetve az újabb nyelvvizsgámat.

plaszkó eszter diák, bocskai istván katolikus
gimnázium

Idén töltöttem be a 16. életévemet, ezért lehetőség nyílt arra,
hogy diákmunkát vállaljak. A diáktársaimtól sokat hallottam erről, hogy milyen jó, mert új barátokat is találhatunk és jól jön egy
kis zsebpénz is. Én Abaújszántón lakom és az ottani önkormányzatnál leszek diákmunkán, egész nyáron dolgozni fogok. A fizetésemet majd jogosítványra szeretném költeni, mert nem szeretném a szüleimet ezzel terhelni.
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négy önkorMányzaT
– egy képviSelŐ-TeSTüleTi üléS
Bekecs, Mezőzombor, Legyesbénye és Szerencs települések
Képviselő-testületei június 22-én a Rákóczi-vár Lovagtermében tartották meg együttes ülésüket.
Az eseményen a Szerencsi Többcélú Kistérségi Társulás elnöke, Nyiri Tibor
számolt be a társulás első félévi munkájáról, majd a résztvevő települések
polgármesterei adtak tájékoztatást az aktuális feladatokról és teendőkről.
Koncz Ferenc országgyűlési képviselő, a társulás korábbi elnöke emlékeztetett, hogy nemrég fejeződött be egy közel 7 milliárd forint értékű
beruházás: az ivóvízminőség javító program, melynek során összekötő
vezetéket fektettek le Tokaj-Szerencs, valamint Golop-Szerencs között,
tisztító berendezéseket építettek, valamint új kutakat fúrtak annak érdekében, hogy a jövőben a térségi ivóvízellátás kizárólag a golopi és tokaji bázisról történjen. Ez a nagyszabású fejlesztés minden környező település lakosát érinti. Bodnár László Bekecs polgármestere örömét fejezte
ki, amiért minden településnek vannak sikeresen elnyert pályázatai, ami

nemcsak az adott község, falu vagy város érdekeit szolgálja, hanem az
egész térség javára válnak majd. Ilyenek a különböző turisztikai beruházások, amelyek várhatóan még több látogatót csábítanak majd TokajHegyaljára. Radó Béla, Mezőzombor polgármestere beszámolt arról, hogy
a település több mint 1 milliárd forint támogatáshoz jutott a sikeres pályázatoknak köszönhetően. Az egyik jelentős beruházás egy kerékpárút
kiépítése lesz, ami összeköti majd Szerencset a mezőzombori körforgóval,
a Sárga Borházzal és becsatlakozik a Nyíregyházától, Mád felé haladó
kerékpárútba. A település 360 millió forintot nyert el csapadékvízelvezetésre, valamint 180 millió forintból termelői piacot hoznak létre, melynek
alapjait egy hónapon belül le fogja tenni a kivitelező. Ezen felül a község
új színpaddal is gazdagodott, ami 23 millió forintba került és jó szolgálatot
tesz majd a különböző rendezvényeken. A beszámolókat követően Nyiri
Tibor hangsúlyozta, hogy mivel Szerencs a környék központja, így bármilyen fejlesztés vagy beruházás kedvezően hat majd a környező települések számára is.
V. E. A.

Trianonra eMlékezTek
a SzerencSi orSzágzáSzlónál
A Nemzeti Összetartozás napja alkalmából tartott megemlékezést Szerencs Város Önkormányzata június 4-én, a Szerencsi Országzászlónál.
Az eseményen Nyiri Tibor, a polgármesteri feladatokat ellátó alpolgármes-

ter beszédében elhangzott, hogy a magyar nemzet történelmében voltak
olyan komoly megrázkódtatások, melyek a mai napig élnek az emberek
szívében. Ilyen tragédia volt a Trianoni békeszerződés megkötése is.
– Egyetlen országgal sem bántak úgy el mint Magyarországgal 1920-ban,
hisz egyetlen olyan állam sincs Európában, ami saját magával van körülvéve. Ma már a határok átjárhatóak, így kölcsönösen tudjuk erősíteni egymást. Amíg születnek magyar gyermekek, és a kultúra fennmarad, addig
a magyar nyelv összetartó erejével ez a kis nemzet Európa közepén a határokon belül és azokon túl továbbra is megmarad – hangsúlyozta az alpolgármester.
Ezt követően Koncz Ferenc országgyűlési képviselő osztotta meg gondolatait. – Trianon egyik nagy tanulsága, hogy azért történhetett meg, mert
a nemzet nem volt egységes. Ezt egy életre az eszünkbe kell vésnünk: ha
nem vagyunk egységesek, és nem vagyunk eltökéltek és kitartóak, akkor
óriási tragédia érhet minket – mondta az országgyűlési képviselő. A megemlékezés koszorúzással ért véget. Az eseményen közreműködtek a Rákóczi Zsigmond Református Általános Iskola diákjai, valamint a Művészeti
Iskola növendékei.
V. E. A.
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köSzönTöTTék a FociSTákaT
A városházán fogadta az U16-os labdarúgókat Koncz Ferenc és Nyiri Tibor
Szerencs Város Sportegyesületének U16os labdarúgói veretlenül szerepeltek a
2017/2018-as bajnokságban. 18 mérkőzésből egyet sem veszítettek. Ternyik
Máté edzőt és a csapat tagjait Koncz Ferenc országgyűlési képviselő és Nyiri Tibor, az SZVSE elnöke fogadta a Polgármesteri Hivatal tanácskozótermében.
Az eseményen Nyiri Tibor elmondta, hogy a magyar fiatalok mindössze 36%-a sportol és fontos
az, hogy ez a szám növekedjen. – Nagy örömünkre szolgál, hogy az ifjúság sportol Szerencsen. A tíz szakosztály nagy része nem a felnőtt
sportról szól, hanem az utánpótlásról. Ezért volt
külön öröm és büszkeség számomra, hogy a megyei labdarúgás utánpótoló bajnokságban ilyen
szép eredményt értetek el. Az 50-es években a
foci egyfajta kitörési pont volt, érvényesülési lehetőség. Ma bizonyos mértékig ti is példaképek
vagytok, maradjatok továbbra is azok – mondta
Nyiri Tibor, majd hozzátette: veretlenül bajnokságot nyerni dicséri a gyerekeket, a szülőket és
Ternyik Máté edzőt egyaránt. Koncz Ferenc országgyűlési képviselő is gratulált a csapatnak,
majd arról szólt, hogy régebben az emberek a
lelküket adták bele a fociba és úgy gondolja,
hogy a mostani fiatalok is ugyanolyan tehetségesek, mint amikor Puskás Ferenc vagy Czibor
Zoltán rúgta a bőrt. Ezt követően átadták az érmet és az oklevelet a győztes csapat tagjainak.

A szülők is büszkék

Jakab János (fotónkon)
fia, Jakab Balázs már
kicsi kora óta focizik.
Ezen az éven játszott
az U16-os csapatban
és az ifjúsági együttesben is védő poszton. Azt mondja nagyon
jó a kollektíva és a közösség. – Büszke vagyok
rájuk és minden meccsüket nyomon követtem.
Támogattam őket, ahogy tudtam. Az utolsó

mérkőzés végén kis ünnepség keretében a csapat minden tagjának adtam egy labdát és egy
bajnoki pólót. Jó, hogy az SZVSE és az önkormányzat segíti a csapatot. Ezt a gyerekek is érzik. Örültek a mezeknek, a melegítőknek és a
sportszereknek. Véleményem szerint jól működik az egyesület és a szakosztály. Nagyon örültem, amikor Ternyik Máté átvette a csapatot.
Látszik rajta, hogy szívesen foglalkozik a gyerekekkel, sok új technikát tanított nekik és hallgatnak is rá – mondta.
M. B.

SikereSen pályázoTT az alapSzolgálTaTáSi közponT
Az ESZEI Alapszolgáltatási Központ 40
millió forintot nyert pályázaton óvodai
és iskolai szociális segítő tevékenységek fejlesztésére. A projektről dr. Sipos
Attila, a Szociális és Gyermekjóléti Alapszolgáltatási Központ igazgatója (fotónkon) tájékoztatta a Szerencsi Híreket.
– 2018 szeptemberétől a gyermekjóléti központok beindították az óvodai
és iskolai szociális segítő tevékenységet, a járásban működő oktatásinevelési intézményekben. Ez a tevékenység elsősorban a hátrányos helyzetű gyerekek fejlesztésére vonatkozik – mondta dr. Sipos Attila. A szakemberek a gyerekekkel kapcsolatosan segítenek a családi problémákban,
tanulási és beilleszkedési nehézségekben és a magatartászavarban. – Ebben a pályázatban két szakember dolgozik tavaly szeptembertől idén augusztus 31-ig és tíz intézmény tartozik bele. Ezek között megtalálható a
két szerencsi általános iskola, valamint a két óvoda. Ezen felül Mezőzomboron, Prügyön és Taktaharkányban az óvodák és iskolák vannak benne
– mondta az igazgató. A pályázat eszközbeszerzést is tartalmazott, melyet átadtak az intézményeknek. Voltak közöttük játékok, fejlesztő eszközök, irodabútorok. – A pályázat része volt a családi nap megrendezése
az iskolákban, óvodákban. Erre intézményenként 300 ezer forintot fordítottunk és programokat szerveztünk: többek között előadókat hívtunk,

játszóházat rendeztünk be. Május 17-én szakmai kerekasztal beszélgetést
szerveztünk a Lovagteremben a projektben résztvevő dolgozók részvételével. A koordinátor Lasztócziné Szomoru Mónika volt a Család és Gyermekjóléti Központ vezetője. Arról beszéltünk, hogy milyen tapasztalatok
voltak szeptembertől az együttműködés kapcsán. A konzultáción mindenki pozitívan értékelte a projektet, ugyanis tehermentesíteni tudták
az óvónőket, így ők az oktatásra és a nevelésre fókuszáltak – tette hozzá
dr. Sipos Attila.
M. B.
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ballagáS az álTalánoS iSkolákban
Megtartották a ballagási ünnepségeket a város két alapfokú
oktatási intézményében. Az eseményeken műsort adtak a
végzős diákok, majd a nyolc év során legkiemelkedőbb tanulókat díjazták.

A végzős diákok ballagási dalokat énekelve, vállukon tarisznyával, kezükben
virágcsokrokkal vonultak el az alsóbb évfolyamokból álló sorfal előtt június
16-án a Bolyai János Katolikus Általános Iskolában. Ezt követően a ballagók
szavalatokkal és zenés produkcióval búcsúztak egykori iskolájuktól.
A műsor részeként felkötötték az emlékszalagot az iskola zászlajára és
átadták az intézmény krónikáját az alsóbb évfolyamos diákoknak. Az eseményen beszédet mondott Gaszperné Tilman Edina az intézmény igazgatója, aki szólt az elmúlt nyolc esztendő örömeiről és küzdelmeiről.
A katolikus iskola eseményén Kocsis Sándor római katolikus plébános
dr. Ternyák Csaba egri érsek jókívánságait tolmácsolta. Elhangzott, hogy
az iskolában a keresztény értékrenddel olyan erkölcsi iránytűt és korszerű
ismereteket szeretnének adni a diákoknak, melyekkel mindig és mindenütt
helyt tudnak állni.
Az ünnepségen díjazták a legkiválóbb tanulókat, akik könyvjutalomban
részesültek. A Kiss Attila Alapítvány díját idén Pap László kapta, melyet
Koncz Ferenc országgyűlési képviselőtől vehetett át. A Bolyai díjat az intézmény vezetője és Boros István igazgatóhelyettes adta át, melyet négy
tanuló érdemelt meg: Bán Péter, Korán Flóra, Krusóczki Zsolt és Pap László.
A Kulcsár Anita nevével fémjelzett díjat Ráczné Váradi Éva adta át, amit
Balázsfalvi Barbara kapott. Idén az iskola egy ún. Goncsa láncot is adományozott az egyik diáknak, az iskola védőszentje Kalkuttai Szent Teréz

tiszteletére. A nyaklánc Tőkés Liliána nyakába került. Az ünnepség zárásaként koszorút helyeztek el Bolyai János szobránál, ezzel tisztelegve az
iskola névadója előtt.
A Rákóczi Zsigmond Református Általános Iskolában harangszóra indultak
a ballagó diákok vállukon tarisznyával. A végzősök a „Ballag már a vén
diák” kezdetű dalt énekelték, miközben elhaladtak a hetedik osztályosok
sorfala előtt.
Az iskola igazgatója Ráczné Váradi Éva ünnepi beszédében elmondta,
hogy a pedagógusok a szakmai tudás legjavát adták át a diákoknak, melylyel sikerült elindítani őket azon az úton, melynek végén értékes és becsületes emberei lesznek a társadalomnak, és a hazának.
Balázs Pál református lelkész beszédét követően a legsikeresebb tanulókat
díjazták. A nevelőtestület döntése alapján a Rákóczi plakettet Nagy Rebeka érdemelte ki.

A tanév „legsikeresebb művészetis tanulója” címet Reményi Editnek adományozta az intézmény. A Kiss Attila alapítvány díjat Muhi Máté kapta,
melyet Koncz Ferenc országgyűlési képviselő nyújtott át a ballagónak.
A jó tanuló és jó sportoló díjat Czagány Zsolt és Pankotai Zoltán érdemelte
ki. A Mezőgazdasági Zrt. felajánlásával a Mezőgazdasági díjat Bém Lilla
vehette át. A Szerencsi Tehetségekért Alapítvány díját a kuratórium elnöke
Szabó Beáta adta át Kedves Eszter Virágnak és Bodnár Gergelynek.
Az év tanára a Rákóczi iskolában Nagyné Almási Éva lett.
A ballagás végén hagyományoknak megfelelően léggömböt engedtek útjukra a végzős diákok és tanáraik, ezzel is jelezve, bár most elhagyják az
iskola kapuit, azonban később vissza fognak térni.
F. D.

cSecSeMŐgondozáSi verSeny
2018. április 27-én rendezték meg Ózdon a 23. Országos Csecsemőgondozási Verseny megyei fordulóját.

A versenyt a Magyar Vöröskereszt B-A-Z megyei szervezet közreműködésével bonyolították le. A verseny célja: a fiatalok csecsemő
és kisdedgondozási elméleti tudásának, gyakorlati ismereteinek fejlesztése, a résztvevők szülői szerepre való felkészítése.
A diákok először írásban adtak számot tudásukról (totó formájában), majd gyakorlatban mutatták be a lázcsillapítást, a táplálást
és a fürdetés szakszerű mozdulatait. A gyakorlati feladatok értékelését a szakmai zsűri: vezető védőnők végezték.
A versenyen a Bocskai István Katolikus Gimnázium 10.H osztályos
tanulói vettek részt és a dobogós III. helyezést érték el. Felkészítő:
Szabó Viktorné ifjúsági védőnő
A csapat tagjai: Román-Váradi Zsanett, Smál Vivien, Radácsi Renáta

OKTATÁS – NEVELÉS

SZERENCSI

hírek

9

lezárulT a Tanév az álTalánoS
éS középiSkolákban

Elsőként a Bocskai István Katolikus Gimnáziumban tartottak tanévzárót
június 15-én az iskola aulájában. Az eseményen Gazdóf Miklósné, az intézmény igazgatóhelyettese ismertette az elmúlt év tanulmányi és versenyeredményeit. Elhangzott, hogy az iskola átlaga 3,86 lett, az 596 tanulóból 70 fő büszkélkedhet kitűnő vagy jeles tanulmányi eredménnyel.
Az iskola a sport területén is jól teljesített, hiszen több megyei és országos helyezést tudhatnak magukénak a Bocskaisok. Az ünnepséget a tanulók énekes műsora zárta. A Bolyai János Katolikus Általános Iskolában

június 26-án, kedden tartották meg az évzárót. Az ünnepségen Gaszperné Tilman Edina igazgató számolt be az idei tanév eseményeiről. Elmondta, hogy a tanítási órákon túl számtalan színes programban vettek részt
a gyerekek a tanév során. Ilyen volt a nyitott templomok napja, az élő
adventi koszorú, a hagyományőrző napok, a lelki napok és vetélkedők.
Az intézmény bekapcsolódott a Szent Imre katolikus iskolarádiós hálózatba, és beindították a Lego-robotikát, kápolnát készítettek, védőszentet választottak. Az ünnepségen ismertették, ebben a tanévben az év
pedagógusai Tóthné Kosárkó Mária és Matuscsák Sándorné lettek. Tóthné Kosárkó Máriát nyugdíjba vonulása alkalmából egykori tanítványa,
Boros István igazgatóhelyettes búcsúztatta. A legjobban teljesítő tanulók
könyvjutalomban részesültek. Az iskola átlaga 4,2 lett, összesen 102 tanuló kapott jeles bizonyítványt. A második osztályosok műsora és a közös éneklés után minden diák átvehette a bizonyítványát. A Rákóczi Zsigmond Református Általános Iskolában június 24-én, vasárnap tartották
meg a tanévzárót. Az eseményen Ráczné Váradi Éva igazgató elmondta,
hogy az iskola átlaga 4,44 lett és 128 diák kitűnő tanulmányi eredménnyel
zárta az évet. Az intézményvezető ezt követően beszámolt az idei tanév
eseményeiről, majd a legjobb tanulók könyvjutalomban részesültek. Nyiri
Tibor alpolgármester az önkormányzat által kiírt energetikai rajzpályázat
részvevőinek adott át oklevelet. Az ünnepség végén a diákok a tantermükben vették át osztályfőnökeiktől a tanév eredményeit tartalmazó bizonyítványt.

„kedveS óvodáM, Sok víg nap uTán,
iTT a búcSúnap, indul a cSapaT…”
Minden óvodás életében eljön az az idő, amikor bezáródnak az óvoda
kapui. A játékokkal teli, színes csoportszobát felváltja a tanterem, az óvónénik és dadusnénik helyett kedves tanító nénik egyengetik majd óvodásaink további életszakaszát, útjait. A betűk és számok varázslatos világa, új barátok, új kalandok várnak rájuk.
Még tisztán emlékszem az első napokra, amikor 3-4 évvel ezelőtt édesanya kezét fogva, bátortalanul, de annál nagyobb kíváncsisággal lépték
át az óvoda kapuját. Nagy szeretettel fogadtuk őket a többi óvodással
együtt és bizony nagy esemény volt, amikor leszoktak a pelenkáról, a
cumiról, az alvókáról. Az óvodában eltöltött időt igyekeztünk számukra
maradandó élményekkel megfűszerezni. Sokat tanultak, ügyesedtek az
óvodás évek során. Az utóbbi időben sok apró jele mutatkozott annak,
hogy hamarosan iskolások lesznek. Mire is gondolok?
A potyogó tejfogacskákra, az egyre rövidülő ágyikókra, arra, hogy sokan
a jeleik helyett már a nevüket írták rá a rajzaikra. Ezek mind azt bizonyítják, hogy eljött az idő arra, hogy az ovis zsákot felváltsa az iskolatáska,
a játékot, a pihenőidőt pedig a tanulás. Minden gyermek külön kis világegyetem, nincs köztük két egyforma, s valóságos csoda látni, ahogy nőnek, látni, mint lesznek egyre önállóbbak: saját vicceket találnak ki, bűbájos történeteket mesélnek nekünk, bátrak és kezdeményezőkészek.
Ahogy mondani szokás, az egyik szemem sír, a másik nevet. Sír, hiszen
fáj a búcsú, nagyon fognak hiányozni nekünk, de nevet is, mert tudom,
milyen jól fel fogják találni magukat az iskola világában, milyen magabiztosak lesznek, könnyen alkalmazkodnak majd az új szokásokhoz, és
megértik az új szabályokat. Izgalmas élményekkel gazdagodnak, és rengeteg fontos dolgot tanulnak majd az iskolában.

Valamennyi munkatársam nevében megköszönöm a szülők együttműködését, segítségét, támogatását. A közös és sikeres munkánk gyümölcse beérett, melynek köszönhetően intézményünkből a 78 kis óvodás
színes élményekkel gazdagon, biztos alapokkal kezdheti meg az iskolát.
Egy idézettel szeretnék búcsúzni a ballagó gyerekektől sok sikert kívánva
az iskolai évekhez:
„Ha kilépsz az életbe, / Élj sok boldog évet. / Szeress te is úgy bennünket,
/ Mint ahogy mi téged.”
A viszontlátásra! Búcsúzom Tőletek:
Angyal Györgyné intézményvezető
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SzerencSi prograMok
a MúzeuMok éjSzakáján
Az országos szervezők a „Családok
évéhez” kötötték az idei Múzeumok Éjszakája elnevezésű programot – „Család és Kultúra” szlogennel –, abból a
meggondolásból (is), hogy ösztönözzék a családokat a múzeumok látogatására. Mint azt megfogalmazták,
nagyszülő az unokájának, szülő a gyermekének taníthatja meg, hogy ne csak
nézzen, de lásson is egy-egy tárlaton.
Fenti gondolatsor vezérelte a Szerencsi Művelődési Központ és Könyvtár több tízezer kötettel
rendelkező bibliotékáját, hogy csatlakozzon a
szombat esti országos programhoz, nem sikertelenül. Számos szülő érkezett gyermekével,
együtt válogattak, nézegették a köteteket, sőt
a könyvtárosok diavetítésekkel kötötték le a legkisebbeket Szent Iván éjjelének kezdetén, a máskor fizetős szolgáltatásokat ingyenessé tették.
A Múzeumok Éjszakája hagyományos programmal indult Szerencsen, a Dr. Petrikovits László
fogorvos és műgyűjtő portréjával ellátott emléktábla előtt Nyiri Tibor polgármesteri feladatok ellátásával megbízott alpolgármester és Fazekasné Majoros Judit a Zempléni Múzeum

igazgatója méltatta annak a köztiszteletben álló
helyi lakosnak az életét, aki alapítója volt a város múzeumának. Dr. Petrikovits László több
ezer képeslapot, ex librist, könyveket, régészeti,
néprajzi és képzőművészeti tárgyakat ajánlott
fel a településnek 1967-ben, ezzel új intézményt
hozott létre a városban.
Az emléktábla megkoszorúzása után „Várak
Magyarországon” címmel újonnan elhelyezett,

vándorkiállíTáS
a rákóczi-várban
Semmelweis Ignác születésének 200. évfordulója tiszteletére a kormány
a 2018-as évet Semmelweis-emlékévvé nyilvánította. Ehhez kapcsolódva,
a miskolci Paverpol Textilszobrászati Műhely szervezésében nyílt vándorkiállítás június 22-én a Rákóczi-vár Árkádos termében. Az eseményen
Nyiri Tibor, a polgármesteri feladatokat ellátó alpolgármester köszöntötte
a megjelenteket, majd Dr. Bobkó Géza a Szántó J. Endre Egyesített Szociális és Egészségügyi Intézet igazgató főorvosa ismertette Semmelweis
Ignác életútját és a gyógyászatban tett érdemeit méltatta. Ezt követően
Szegedi Miklósné paverpol oktató ismertette, hogy a paverpol egy olyan
technika, amely a kreatív újrahasznosítás jegyében jött létre és aminek
segítségével a megunt, kidobásra ítélt tárgyainkat átalakíthatjuk egyegy új használati vagy dísztárggyá. A vándorkiállításon a miskolci és megyaszói paverpol textilszobrászati műhelyek oktatóinak és tagjainak munkái tekinthetők meg.
V. E. A.

régi képeslapok kiállítása nyílt meg a Zempléni
Múzeumban, majd „A szerencsi vár rejtett titkairól” tartott előadást László Csaba régész,
Nagy Gábor építészmérnök a képzeletet gyúrta
a valóságba 3D-s rekonstrukciójának bemutatásával. A gyermekek – múzeumpedagógiai
programon belül – várat tervezhettek, építhettek.
SfL

anTológiával
kéSzül a haT

A Hegyaljai Alkotók Társulása június 16-án tartotta meg évi soros közgyűlését Szerencsen a Rákóczi-vár Galéria kávézójában. A rendezvényre szép
számmal összegyűltek a társulás tagjai, akik számba vették az elmúlt év
eseményeit és eredményeit, majd megvitatták az előttük álló feladatokat.
A találkozón szó esett több között az év végén megjelenő Kis karácsony,
HAT karácsony címet viselő új antológiáról is, amely várhatóan Advent
második vasárnapján kerül majd a nagyközönség elé a Montázs Egyesület
tolmácsolásában. Mivel az elmúlt időszakban több új fiatal szerzővel büszkélkedhet a HAT, az összejövetelen az ifjú poéták is bemutatkoztak néhány
szerzeménnyel. A Hegyaljai Alkotók Társulása szeretettel vár csapatába minden irodalmi és képzőművészeti ágban tevékenykedő érdeklődőt, akik tehetséget éreznek magukban és szeretnék megmutatni műveiket a tágabb
közönségnek is.
Viczai Henrietta, HAT-elnök
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„…a pedagóguSok Mindannyian
a SzeMélyiSégükkel TaníTanak”
Csider Andorné a Bolyai János Katolikus Általános Iskola igazgatóhelyettese. A
város napján vehette át a Szerencs város közszolgálatáért kitüntetést a közéletben, az oktató-nevelőmunka területén elért kimagasló szakmai tevékenységéért. Vele beszélgettem.
Csider Andorné Sárospatakon született és nevelkedett. Az általános iskolát és a gimnáziumot
valamint a Sárospataki Comenius Tanítóképző
főiskola tanító szakját is szülővárosában végezte el. – Az alsós tanító nénim a mi utcánkban
lakott és rendszeresen együtt jártunk haza, vittem a fogalmazásfüzeteket, segítettem neki.
Azt gondolom, hogy ez meghatározta a pályaválasztásomat és innen jött az indíttatás: pedagógus leszek. Kedvenc tantárgyam nem volt, de
nagyon szerettem olvasni – kezdi Magdika néni.
Pedagógusi pályafutásomat a Megyaszói Nevelőotthonban kezdtem, s itt ismerkedtem meg a
férjemmel is.
– A Gyermekotthonban 42 fős fiú osztályban
kezdtem el dolgozni. Ez egy nagyon zárt közösség volt, s itt alakult ki bennem a pedagógusi
felelősség és elhivatottság. Én délelőtt tanítottam, a férjem pedig délután foglalkozott ezekkel a gyerekekkel. Nagyon kevesen bírták huzamosan ezt a speciális pedagógiai odafigyelést
igénylő munkát, viszont néhány év alatt egy
olyan magas színvonalú oktató-nevelő munkát
végző csapat kovácsolódott össze, akik jól megértették egymást szakmailag is és a gyerekek
egyéni problémáját is meg tudtuk beszélni. Azt
hiszem elég hatékonyan dolgoztunk, mert a mai
napig vannak olyan neveltjeink, akik visszajárnak hozzánk és segítjük is őket. Szakmai munkámat Glatz Ferenc miniszter úr Dicsérő Oklevéllel ismerte el – folytatja Magdika néni.
– A férjemmel együtt mindig is szerettük a kihívásokat, az embert próbáló új feladatokat. Talán ezért is vállalta el a férjem a Szerencsi Kollégium beindítását. Mivel Szerencsen építettük
fel családi házunkat, jelentkeztem a Rákóczi iskolába. Kulcsár Sándorné Katika vett fel és egy
évig az úgynevezett „eltérős” napköziben dolgoztam. Az is egy nagyon szép időszaka az életemnek, pedig nem volt könnyű feladat. Olyan
gyerekekkel is foglalkoztam, akik középsúlyos
értelmi fogyatékosok vagy SNI-s (sajátos nevelési igényű) tanulók voltak, viszont az elért eredmények erőt adtak, s folyamatosan bővítették
szakmai tudásomat. Tanítani csodálatosan szép
munka. Azt megélni egy szakmában, egy hivatásban, hogy első osztályosként bejön az iskolába egy olyan gyerek, aki nem tud írni, olvasni,
számolni, negyedik osztályban pedig elenged
az ember egy olyan kisdiákot, aki önállóan gondolkodik, be tudja osztani az idejét, egyedül tud
tanulni. Ez egy csoda, mert megismételhetetlen.

Én minden gyerekben megtaláltam azt a szépséget, vagy tehetséget vagy azt a személyes varázst, hogy jól éreztem magam köztük. Ha előveszem a tablóképeket, akkor mindig örömmel
emlékszem vissza a tanulókra. Büszkeség tölt
el, hogy én tanítottam meg őket írni, olvasni
– meséli Csider Andorné.
Magdika néni elmondta, hogy a diákokkal nagyon sokat jártak erdei iskolába, s az itt szerzett
tapasztalatok alapján szakmai-módszertani
munkafüzetet szerkesztett. Az iskolában tehetségfejlesztéssel és minőségbiztosítással is foglalkozott, ami egy másik spektruma volt a pedagógiai munkának. Hogy munkáját a lehető
legmagasabb színvonalon tudja végezni megszerezte a tehetségfejlesztés szakvizsgát, és a
közoktatásvezetői képesítést. Iskolai munkája
elismeréseként szaktanácsadó feladatok ellátására kérték fel a Közoktatási Ellátási Körzetben,
majd a Tehetségfejlesztő decentrum vezetését
is rá bízták. – A feladatok jöttek sorjában és én
igyekeztem legjobb tudásom szerint elvégezni.
Ha az kellett hozzá, hogy tanuljak, akkor tanultam. Megszereztem két szakvizsgát, tehetségfejlesztő és szakértő irányban, majd elvégeztem
a Debreceni Egyetem pedagógia szakját. A tanulás mindig a legjobb befektetés. Pedagógia
szakos tanári ismereteimet igazgatóhelyettesként is nagyon jól tudom kamatoztatni – tette
hozzá.
A Bolyai János Katolikus Általános Iskolában
2012 óta dolgozik igazgatóhelyettesként. – A
pedagógusközösség irányítása teljesen más
szerep. Szeretem benne a napi kihívásokat és a
jó közösséget. Azt gondolom, hogy a pedagógusok mindannyian a személyiségükkel nevelnek, tanítanak. Két egyforma pedagógus nincs
és ez így van rendjén. Nem is szabad általánosítani őket, mint ahogy a gyermekeket sem. Úgy
vélem, hogy nagy szükség lenne lelkes, fiatal
pedagógusokra, de nem könnyű a mai világban
ebben a szakmában dolgozni. Azoknak az empatikus, nyitott fiataloknak ajánlanám, akik tudnak bánni a mai gyerekekkel, s el tudják viselni
a vállukra nehezedő óriási felelősséget. A tanitó
néni a rá bízott gyermekek sorsát is eldöntheti,
hiszen mindnyájan óriási tudásvággyal születünk. Ezt lehet növelni, de ki is lehet oltani. Minden diák más, más kulcs kell hozzá – véli Csider
Andorné, aki 2013-tól az Oktatási Hivatal szakértőjeként és tanfelügyelőként is dolgozik, ami
azt jelenti, hogy folyamatosan képezi magát, hi-

szen naprakésznek kell lennie a törvényi változásokból, módosításokból. Ezen kívül könyveket
írt és több kiadványa is van a tehetséggondozás
témakörében.
Csider Andorné megkapta a Pedagógus Tehetség Díjat, valamint 2013-ban az Emberi Erőforrások Minisztériuma több éves kiemelkedően
eredményes és áldozatos tehetségsegítő munkája elismeréseképpen Bonis-Bona díjjal jutalmazta. 2018-ban a város napján vehette át a
Szerencs város közszolgálatáért kitüntetést. –
Nagy megtiszteltetés, hogy megkaptam ezt a
díjat. Úgy éreztem, hogy ezzel a kitüntetéssel
méltóképpen ismerték el az én szakmai munkámat és azt, amit Szerencs közoktatásának
asztalára letettem, s ez további erőt ad a folytatáshoz – mondja.
Magdika néni szabadidejében szeret olvasni és
a családjával tölteni az idejét. – Ezen kívül viszszatértem egy kedves hobbimhoz: kötök. Most
az unokáimnak kötögetek lelkesen, csak az a
baj, hogy pillanatok alatt kinövik – mosolyog.
A jövőben is úgy szeretné munkáját végezni,
hogy nemcsak a gyermekek személyiségében,
hanem munkatársai, a szülők, a szerencsi emberek lelkében is emléket hagyjon. – Azt gondolom, hogy életünk folyamatos változás, és
fontos, hogy ezekre a változásokra megfelelő
választ adjunk, ami sokszor elbizonytalaníthatja
az embert. A pedagógusi elhivatottság, valamint a szakmai önbecsülés mindig segítettek a
helyes út megtalálásában. Az eddigi eredményeim, a visszajelzések megerősítettek abban,
hogy talán a világ legszebb hivatását választottam.
M. B.
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A B.-A.-Z. Megyei Kormányhivatal Szerencsi Járási Hivatal Foglalkoztatási Osztályán nyilvántartott állásajánlatok alapján, Szerencsen víz-gáz- fűtésszerelőt, segédmunkást, takarítónőt, konyhai
kisegítőt, karbantartót, szerkezetlakatost, kőművest, szobafestőt,
építőipari segédmunkást, hegesztőt, irodai asszisztenst, áruterítő
gépkocsivezetőt, ács segédet, takarítónőt, Bekecsen kenyérszeletelőt keresnek. Megyaszón kamionsofőr (E kat.), üzemanyagtöltő
állomás kezelő, shop eladó, mozgóárus értékesítő (propán bután
palack értékesítő), Mádon borértékesítő és szakács szakmában lehet elhelyezkedni. Tállyán irodavezetőt, erdészeti irányítót, ügyintézőt, Mezőzombor külterületén áruforgalmi munkatársat, változó
foglalkoztatási hely szerint villanyszerelőt, lakatost, segédmunkást
keresnek. Tel.: 47/361-909
Tervezett képzések: Virágkötő, villanyszerelő, boltvezető, fogyóelektródás védőgázas ívhegesztő + minősített hegesztő, cukrász,
targoncavezető + raktáros, parkgondozó, eladó, kőműves valamint
festő, mázoló és tapétázó végzettség megszerzésére nyílik lehetőség.

közérdekű inForMációk
Szerencsi polgármesteri hivatal

ügyeletes gyógyszertárak

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.

Június 25. – július 1.: Alba Patika, július 2-8.: Tesco Gyógyszertár,
július 9-15.: Centrum Gyógyszertár.

Fogadóórák: Dr. Egeli Zsolt alpolgármester: minden hónap harmadik
hétfőjén 14 órától, legközelebb július 16-án. Nyiri Tibor alpolgármester:
minden hónap harmadik csütörtökén 14 órától, legközelebb július 19-én.
Dr. Barva Attila jegyző: minden páros hét szerdáján 8-12 óráig, legközelebb július 11-én.
A fogadóórák általános bejelentkezés alapján történnek a (47) 565–202es számon.

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

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.

központi orvosi ügyelet

Szerencs, Rákóczi út 51. Tel.: (47) 364-300. Diszpécserszolgálat: (47) 362255. Hétköznap délután 15 órától másnap reggel 7 óráig. Hétvégén, szabadnapokon, munkaszüneti napokon és ünnepnapokon reggel 7 órától
az első munkanap reggel 7 óráig.

gyermekorvosi rendelők

Szerencsi Művelődési központ és könyvtár

Szerencs, Huszárvár u. 11. (Rákóczi-vár). Tel./Fax: 47/ 362-290. Igazgató:
20/971-0861. E-mail: szerencsiamk@szerencs.hu

Szerencsi hírek ügyeleti telefonszáma:

(20) 340–6089
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a héT gyógynövénye: az édeSgyökér
Az édesgyökeret az
egyiptomi fáraósírokban
is megtalálták, és már az
ókorban is ismerték, fogyasztották, majd a krumpli
megjelenésével és elterjedésével a felhasználása visszaszorult. Az
ókori görögök is gyógyítottak vele: gyomorpanaszokra és köhögéscsillapításra használták, a
kínaiak pedig annyira kedvelik, hogy gyógynövényalapú szereik közel felében megtalálható
még ma is. Segítségével enyhítik a torokfájást,
a köhögést vagy a gyomorpanaszokat. A medvecukorból nagyon ismerős lehet az íze, de ennél sokkal többet tud, jónéhány betegség esetén hatásos lehet. Az édesgyökér gyógyhatásai
közé tartozik emésztésserkentő, májvédő tulajdonsága is. Édes íze miatt kedvelt méregtelení-

tő növény, melyet bátran beilleszthetünk a fogyókúrába, hiszen még a más, kesernyés ízű
gyógynövényfőzeteket is ihatóvá tesz. Éhségérzet csökkentő hatása régóta ismert, a középkorban utazók, katonák gyakran használták az
ínségesebb napok átvészelésére. Hatóanyagai
védik a gyomrot, növelik a gyomorfal sejtjeinek
élettartamát, így aki gyakran küzd gyomor- és
epepanaszokkal, görcsökkel, savtúltengéssel,
annak sokat segíthet a panaszok enyhítésében.

Más gyógyhatásai ellenére az édesgyökeret
leggyakrabban mégis a köhögés és a torokfájás
ellen használják. Erősíti az immunrendszert, gátat vet a gyulladásoknak, köptető, baktérium
és vírusellenes hatású, minden megvan benne
ahhoz, hogy a nátha elleni hatékony házi szerek
közé sorolhassuk. Évszázadok óta bizonyít makacs köhögés, hörghurut, torokfájás ellen is.
Vitelki László,
Gyógynövénybolt

Legutóbbi játékunk megfejtése: A föld feletti virágos szárrészt kell gyűjteni. A beküldők
közül Juhász Jánosné, 3900 Szerencs, Veres u. 25. szám alatti olvasónk a Szerencsi Gyógynövénybolt (Rákóczi út 104.) ajándékcsomagját nyerte. A nyereményről szóló utalvány átvehető
a szerkesztőségünkben. Új kérdésünk: Mire használják leggyakrabban az édesgyökeret?
Megfejtéseiket július 20-ig postázzák címünkre (3900 Szerencs, Rákóczi út 94.) vagy adják le a
Fürdő és Wellnessház recepcióján. A borítékra írják rá: Egészségünkért.

zárul a gyere® prograM SzerencSen
A tanév végével a GYERE® Program is búcsúzik Szerencstől,
amely a Nestlé Hungária Kft. támogatásával tudott megvalósulni. Ideje tehát számba venni, hogy mi minden történt
a három év alatt az egészséges táplálkozás népszerűsítéséért indított programban, ami hazánkban Dunaharaszti
után Szerencsen valósult meg második helyszínként.
A Magyar Dietetikusok Országos Szövetségének (MDOSZ) szakmai vezetésével létrejött GYERE® – Gyermekek Egészsége Programban 2200
ovis és iskolás gyermek vett részt egészen 18 éves korig. A település hét
oktatási és nevelési intézményében összesen 720 foglalkozást tartottak
a dietetikusok, a különböző korcsoportokhoz igazítva a tematikát. A szülők és a pedagógusok számára írásos oktató anyagok készültek és a több
száz Facebook posztból is hasznos táplálkozási ismereteket szerezhettek
a követők. Ezen kívül minden évben egyéb programok is színesítették a
projektet. Tavasszal például Béres Alexandra a táplálkozás mellett az
egészséges életmód másik pillérére, a rendszeres testmozgásra hívta fel
a figyelmet azzal, hogy az ovisokat éppúgy megmozgatta, mint a középiskolásokat. A dietetikusok útmutatásai alapján összeállított közel 70
GYERE menü elfogyasztásával a gyerekek megtapasztalhatták, hogy az
is lehet finom, ami egészséges. Remélhetően sok apró változtatást, praktikát és receptet vittek haza, hogy ezekkel a családi étkezés is a helyes
irányba tolódjon. A védőnők segítségével a szakmai szervezet kutatócsapata a projekt kezdetén és végén is felmérte a szülők beleegyezésével a
6-12 éves gyerekek tápláltsági állapotát. Elsősorban a testmagaság és a
testsúly arányát nézték a szakemberek, hogy képet kapjanak a testtömeg
index alapján, hogy hány gyermek értéke esik a normál tartományon kívül, azaz mennyi a súlyfelesleggel küzdő vagy éppen alultáplált gyermekek aránya Szerencsen.
A program egy fantasztikus GYERE® napi rendezvénnyel zárult május utolsó
vasárnapján, ahova a szervezők legnagyobb örömére 1200-an látogattak
ki. Felléptek a Napsugár és Gyárkerti óvoda ovisai, Fábián Éva gyerekkoncerttel várta a kicsiket, ezt követően Kamilla Karamella és Fogas bohóc
szórakoztatta a közönséget. A Szikra tánciskola bemutatója után Habók
János bűvésztrükkjei következtek, majd Oláh Gergő adott remek koncertet
a nagyszínpadon. A sátrakban további színes programok zajlottak, volt
táplálkozási tanácsadás és kóstolók is, hiszen több élelmiszeripari cég is tá-

mogatta az eseményt. Ezúton is köszönjük a Nestlé Hungária Kft., az eisberg Hungary Kft., a FruitVeb, a Halász Cukrászda, a Hester's Life Kft.,a Hunorganic Kft., a JNS Hungária Kft., a Kométa 99 Zrt., a Miniváros Kft.-Minipolisz, a Nyírfacukor Kft., az Optimum Kft., az Oriflame Hungary Kft., a
Riván-Nova Kft., a Strathmann KG, a Szerencsi Védőnői Szolgálat, a Szarvasi
Mozzarella Kft. és az Unilever Food Solution értékes segítségükkel hozzájárultak a rendezvény sikeréhez! Köszönjük továbbá a fáradhatatlan munkáját minden közreműködőnek, a dietetikusoknak, a védőnőknek, a pedagógusoknak, az intézményvezetőknek, valamint a Szerencsi Önkormányzatnak, hogy befogadta a GYERE® Programot! Nem utolsó sorban köszönet
illeti a gyerekeket, akik érdeklődőek és nyitottak voltak arra, hogy minél
többet megtudjanak a helyes táplálkozásról, hogy később maguk is ezen
elvek mentén alakíthassák majd ki önálló, felnőtt életüket.
Bár búcsúzik a program a várostól, de akik szeretnének tudatosabban
étkezni, azok számára segítség lehet a Magyar Dietetikusok Országos
Szövetségének legfrissebb táplálkozási ajánlása, az OKOSTÁNYÉR®,
amely közérthető formában ad javaslatot arra, hogy egy nap alatt mi és
milyen arányban kerüljön a tányérunkra. Az OKOSTÁNYÉR®-nak elkészült
a gyerek változata is, a 6-17 éveseknek szóló ajánlás energia-kalkulátorral
és adagolási útmutatóval is kiegészült. Mindkét ajánlás az MDOSZ honlapján bárki számára elérhető (www.mdosz.hu).
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köSzönTöTTék a vároS pedagóguSaiT
Városi pedagógus napot tartottak június 7-én, a Rákóczi-vár Színháztermében. Szerencs Város Önkormányzata a
hagyományoknak megfelelően minden
évben közös ünneplésre hívja a városban működő oktatási-nevelési intézményekben jelenleg is dolgozó és a
már nyugdíjas éveiket töltő pedagógusokat.
Az eseményt dr. Egeli Zsolt alpolgármester nyitotta meg, majd Koncz Ferenc országgyűlési
képviselő mondott köszönetet a pedagógusoknak a fáradtságos munkájukért. Ezt követően az
önkormányzat elismerő oklevelét vették át azok
a nyugdíjas pedagógusok, akik diplomájuk megszerzésének jubileumát ünneplik ebben az évben. Gyémánt diplomát vehetett át idén Hudák
Pálné, Balogh Sándorné, illetve Magyar János.
Ők 60 évvel ezelőtt szerezték meg a tanári illetve tanítói képesítést. Arany diplomára jogosultak, azaz 50 évvel ezelőtt fejezték be felsőoktatási tanulmányaikat: Czakó Béláné, Győrik Ferenc, Jánosi Józsefné, Majoros Zoltánné, valamint Stempek Lászlóné. Idén a Rákóczi Zsigmond Református Általános Iskola három pedagógusát, Vaszily Miklósnét, Keller Ferencnét és

Varkoly Erikát az Emberi Erőforrások Minisztere
Pedagógus Szolgálati Emlékéremmel tüntette ki,
amit az ünnepség keretében vehettek át.
Kásler Miklós az emberi erőforrások minisztere
pedagógusnap alkalmából számos kitüntetést
adott át június 1-jén Budapesten, ahol városunk
két intézményvezetője is állami elismerésben
részesült: Angyal Györgyné, a Szerencsi Óvoda
és Bölcsőde vezetője az óvodapedagógusok

legrangosabb szakmai kitüntetését, a Brunszvik
Teréz-díjat vehette át, dr. Gál András a Bocskai
István Katolikus Gimnázium és Szakgimnázium
igazgatója pedig a Németh László-díjat érdemelte ki. A pedagógusnapon fellépett a Szerencsi Óvoda és Bölcsőde Süni csoportja, a Hajnali
Néptáncegyüttes, valamint a Rákóczi Zsigmond
Református Általános Iskola Igrice néptánccsoportja.
V. E. A.

FolyTaTódik az olvaSáS
27. zeMpléni
népSzerűSíTéSe a bolyaiban FeSzTivál
Az Eszterházy Károly Egyetem (EKE), Oktatáskutató
és Fejlesztő Intézet (OFI), az Országos Pedagógiai
Könyvtár és Múzeum (OPKM), a Magyar Olvasástársaság (HUNRA) közreműködésével állománygyarapítási és olvasásfejlesztési akciót hirdettek iskolai
könyvtárak számára, ebben vett részt a Bolyai János
Katolikus Általános Iskola. Háromszázezer forint értékben nyert könyvcsomagot, ám ennek fejében öt
olvasásnépszerűsítő programot kellett megvalósítani június 30-ig. Meczóné Reviczky Beáta a tanintézmény könyvtárosa mint a program megvalósítója
mondta el, hogy alapvető cél volt a kortárs gyermekés ifjúsági irodalom olvasásának népszerűsítése, az
élményszerző olvasás fontosságának hangsúlyozása. – Első nekifutásként elsősökkel tartottam felolvasást a mozgalmas részekre fektetve a hangsúlyt,

mindezt úgy, hogy a kicsik a könyveket lapozgatták.
Következett Piret Raud észt származású író „Tóbiás
és a 2. b című” kötete, ezt egy másodikos osztály
meseszakköröseivel -, térképes kereséssel, kérdésekkel, síkbábokkal, kedvenc jelenetek kidomborításával dolgoztuk fel. Harmadik lépcsőben a Rákóczi-vár parkjába látogattunk a harmadikosokkal, itt
csoportokat alakítva különböző, az elnyert könyvekhez kapcsolódó feladatokat oldottunk meg. Következett a „Tündérek, ha olvasnak…” elnevezésű foglalkozás, amelyen hetedikes lányok vettek részt. A
Tündérolvasó országos szövegértési verseny beszámolóját tartották meg az iskolai könyvtárban, amely
szintén kortárs irodalmi művek feldolgozása révén
került be a programba. Végül a „Gyerekzsűri” következett, itt a legnépszerűbb új, kortárs irodalmi műveket kerestük oly módon, hogy a gyermekek véleménylapokat kaptak a kötetek kölcsönzésekor, és 110 pont között lehetett értékelni az elolvasott könyveket - néhány mondatban megfogalmazott véleményezéssel – sorolta Meczóné Reviczky Beáta.
Mint az kiderült, a diákok és a pedagógusok is elégedettek voltak, a foglalkozások jó hangulatban teltek, ami előre vetíti, hogy a jövő tanévben ismétlésre
lehet számítani, tovább folytatják az iskolai könyvtár
olvasásnépszerűsítő munkáját.
SfL

Újra gazdag és színes programokkal várja látogatóit augusztus 10-19. között Tokaj-Hegyalja és Zemplén legnagyobb
kulturális eseménye a Zempléni Fesztivál. A programsorozat sajtótájékoztatóját június 20-án tartották meg Újhután
a Bretzeinheim-Waldbott kastélyban,
ahol Turjányi Miklós fesztiváligazgató,
valamint Hollerung Gábor művészeti vezető számolt be a fesztivál eseményeiről. Szerencs négy rendezvénynek ad
helyet: augusztus 12-én vasárnap a
Zempléni Múzeumban nyílik meg Kovács Bertalan festőművész kiállítása, a
Rákóczi-várban pedig a világhírű Rajkó
Művészegyüttes fellépését tekinthetik
meg a látogatók. Augusztus 15-én szerdán a Bohém Ragtime Jazz Band:
A szeszcsempészek kora címmel idézi fel
az 1920-as és 30-as évek Amerikájának
hangulatát. Augusztus 16-án az ukrán
Akadémiai Cantus Kamarakórus előadása nyújt majd kikapcsolódást a Görögkatolikus templomban azoknak, akik
egy kis lelki feltöltődésre vágynak.
V. E. A.
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INGATLAN
Szerencsen Tavasz u. 2 szám alatti 3
szobás összkomfortos családi ház eladó. A kert füvesített az udvar térköves. Érd.: 70/340-5658. (11)
Egyedülálló férfi részére lakrész kiadó Szerencs központjában. Érd.:
20/287-3659. (11-12)
Szerencs központjában 46 m2-es lakás eladó. Érd.: 47/363-097. (11-14)
Szerencs, lakó pihenő övezetben,

hírek
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100 m2-es 3 szobás konyhás, étkezős,
melléképületes garázsos, rendezett
udvarú kertes családi ház a Bartók
Béla utcában eladó. Érd.: 20/254-1471.
(11-16)
Bontott cserépkályha zöld és barna
színben akár beépítéssel is eladó.
Érd.: 47/363-485. (11-12)
Szerencs csendes környékén, a belvároshoz közel eladó egy folyamatosan rendben tartott, felújított 4 szoba
+ nappalis családi ház. Érd.: 20/2958832. (11-12)
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2018.
július 27-én
jelenik meg.

VÁNYAI

TEMETKEZÉS
47/361-906, 20/966-4464
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végeT érTek a labdarúgó MérkŐzéSek
Hidasnémeti ellen játszotta utolsó
mérkőzését az SZVSE felnőtt férfi labdarúgó csapata június 3-án. Ezzel hivatalosan is véget értek, a 2017/2018-as
idény mérkőzései. A különböző korosztályú csapatok eredményeiről Rábai
Attilát, a Szerencs Városi Sport Egyesület labdarúgó szakosztályának vezetőjét (fotónkon) kérdeztük.

A felnőtt focisták összesen 30 mérkőzést játszottak a szezon alatt.
Ebből 10-et nyertek meg, két döntetlen végeredmény született, és
18 mérkőzést vesztettek el. A legtöbb gólt összesen kilencet, Gombos Ádám rúgta. A megyei bajnokságot Sajóbábony csapata nyerte
meg 75 ponttal. A Szerencsiek 32 ponttal a tabella
12. helyén végeztek. – A fiúk megtettek minden
tőlük telhetőt. Voltak sérültjeink és eltiltottjaink is, de ennek ellenére is küzdöttek
minden egyes mérkőzésen – mondta Rábai Attila.
AZ U19-es csapat játékosai is 30 mérkőzésen vettek részt.
Az ifi csapat ebből 17-et nyert meg, négy
meccsen született döntetlen eredmény, és
kilenc összecsapást veszítettek el. A
hálóba legtöbbször Diószegi Krisztián
talált be, összesen 19 alkalommal rúgott gólt. Az U19-es kategóriában a megyei első Onga csapata lett, 79 ponttal. A szerencsi
ifjak a tabella 6. helyén végeztek 51 ponttal.
– Ez a gárda végezhetett volna előrébb is, de azért
alakult így, mert több U19-es játékos a felnőtt mérkőzéseken is játszik, és ezt sajnos az ifi csapat megérezte – tette hozzá Rábai Attila.
A legnagyobb sikert az U16-os csapat tagjai
könyvelhették el, akik vereség nélkül küzdötték végig a teljes szezont. A szerencsi drukkerek az éven valóságos csodát láthattak, hiszen az U16-os játékosok az előző évekhez képest hatalmas fejlődést mutatnak. A legtöbb gólt, öszszesen 37-et, Jäger Máté
lőtte. A csapat 18 mérkőzésből 18-at nyert

meg, és 54 ponttal a tabella első helyén végeztek. – Nagyon
jó munkát végzett Ternyik Máté, a csapat edzője. Az együttesben sok a tehetséges fiatal, akikre már a magasabb osztályban lévő csapatok is felfigyeltek – tájékoztatott Rábai Attila.
Az U14-es korosztály az utolsó előtti 6. helyet szerezte
meg 12 ponttal. A tabella első helyén Tokaj gárdája
végzett. A szerencsiek 12 mérkőzésből négyet nyertek meg, és nyolcat veszítettek el. A hálóba legtöbbször Horváth Brendon talált be, összesen 22
alkalommal rúgott gólt. A SZVSE számára fontos az utánpótlás és az is, hogy a gyerekekkel
már az óvodás kortól kezdve megszerettessék a labdarúgást. Erre a legjobb példa a
Bozsik foci program, ahol már egészen fiatalon megkezdődnek a felkészítések. A szerencsi óvodások és
fiatal gyerekek rendszeresen részt vettek versenyeken és bajnokságokon.
A 2017/2018-as idény véget ért, de hamarosan kezdődik az új,
ezért a szerencsi focisták a nyáron sem fognak tétlenkedni. Különböző edzőtáborokban és a Tatay Zoltán Ifjúsági Sporttelepen heti
edzéseken vesznek majd részt, hogy megfelelő kondícióban maradjanak az új szezonra.
N. I.
A női labdarúgók a megyei bajnokságban a 7. helyezést érték el 17 ponttal. A tabella első helyét 52
ponttal, a tiszalúci lányok szerezték meg. A szerencsiek 18 mérkőzésből ötöt nyertek meg, két döntetlent játszottak és 11 meccsen kaptak ki. A legtöbb
gólt Ács Tünde rúgta, összesen 14-et. – Egy nagyon
lelkes kis csapatról van szó. Sajnos kevesen vannak,
ezért szeretnénk, ha három-négy plusz fővel megtudnánk erősíteni a gárdát – mondta Rábai Attila.
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kereSzTrejTvény
VÍZSZINTES: 1. A beküldendő megfejtés első sora.
10. Vendéglőben olvasható lap. 12. Magyar színésznő
keresztneve (Dobó). 13. Misztikus film címe (2016). 14.
Fürkésző, vizsgálódó. 16. Ácsorgó szélei nélkül! 17. A vakond „tevékenykedett” a kertben. 18. Triplán: tánc. 19.
Igekötő. 20. Kavarófa közepe! 21. Jobbra tinó! 22. Lírai
költemény. 23. Esőben álló. 24. Online stratégiai játék.
26. Pára! 27. A görög ábécé 17. betűje. 28. Malacot hívogató szó a Csalóközben. 29. Indiai lepénykenyér. 30.
Vasi település. 31. Rangjelző előtag. 33. Filmdráma címe
(1916). 34. …and: fővárosa Reykjavik. 35. Az ember felső végtagja. 37. Jód, kálium és oxigén vegyjele. 38. Üzletember, a Google egyik alapító társtulajdonosa (Sergey). 39. Női név. 41. Váltva forgató szántóeszköz.
FÜGGŐLEGES: 1. Próba a dinnyén. 2. Vízum is van ilyen.
3. „A” növényi támasz! 4. Vége a sakk játszmának. 5.
Belga történelmi film címe (2014). 6. A nátrium vegyjele.
7. Török tartományi kormányzó. 8. Pofon szélei nélkül!
9. Szóáradat, ömlengés. 15. Tejtermék. 16. Vonzó, kecsegtető. 18. A megfejtés második sorának befejező része. 20. A beküldendő megfejtés második
sorának első része. 21. Veszprém megyei községben
lakik. 24. A pecázók a horogra tűzik. 25. Amely ember.
28. Kubai, svéd és osztrák autók jelzése. 30. Sebészkés.
32. Orosz autómárka. 34. …szemcse: község Tolna megyében. 36. Folyami átkelőhely. 38. Tökfödő, sapka. 40. A dúr skála hatodik hangja. 42. Klasszikus kötőszó.
Előző rejtvényünk megfejtése: Ha nem válunk el többé, nyár lesz mindörökké. Megfejtőnk 1 db csokoládé csomagot nyert: Répási Ferencné,
3900 Szerencs, Rákóczi u 59. A fenti rejtvény megfejtését július 20-ig postázzák címünkre (3900 Szerencs, Rákóczi út 94.) vagy adják le a
Fürdő és Wellnessház recepcióján. A keresztrejtvény helyes megfejtője 1 db csokoládé csomagot nyer. A nyeremény átvehető a Szerencsi Művelődési
Központ és Könyvtár gazdasági irodájában.

horoSzkóp (2018. július)
kos: iii. 21. – iv. 20.

oroszlán: vii. 23. – viii. 23.

nyilas: Xi. 23. – Xii. 21.

A munkahelyén problémákkal szembesülhet, ezért a nyaralásról ezidőtájt nem érdemes álmodoznia. Bár ez a hónap a munka terén meglehetősen hektikus lesz, viszont a Kos
jegy szülöttei új kapcsolatokra tehetnek szert.

Anélkül, hogy észrevette volna, sokkal érettebbé vált az elmúlt időszakban, ami
nem is csoda, hogy annyi minden történt önnel.
Használja ki minél jobban ezt a nyugodtabb periódust, és merítsen belőle erőt.

Mentálisan és lelkileg tökéletes
egyensúlyban lesz ebben a periódusban és úgy
érzi majd, hogy semmi nem tudja kizökkenteni.
Ekkor egy váratlan esemény megzavarhatja
majd a belső harmóniáját.

Minden kezdet nehéz, ezért a bonyolultabb élethelyzetek miatt soha nem
szabad kétségbe esnie. Még ha fogcsikorgatva
is, de tovább kell haladnia a kitűzött céljai felé,
amit könnyebbé tehet, ha előre tekint.

Az út maga sokkal fontosabb a személyisége fejlődése szempontjából, mint
az éppen aktuális cél elérése. Miután sikeresen
megbirkózott minden akadállyal, sokkal erősebbé válik és semmi nem áll majd az útjába.

Ne gondolja, hogy a boldogságot
minden erőfeszítés nélkül, könnyedén el
lehet érni. Természetesen mindenkinek megvannak a saját álmai és elképzelései, de kár lenne, ha nem tenné meg a szükséges lépéseket.

Néha nem lehet elkerülni a kisebb kegyes hazugságokat. Ha egy jó ügy érdekében él velük, és sikerül általuk igazolnia a cselekedeteit akkor nincs is ezzel semmi baj. Arra
viszont vigyázzon, hogy minden ilyen esetben
vékony jégen jár.

A rohanó élet következtében és a digitális világ információáradata miatt az
ember könnyen megfeledkezik, a romantikáról.
Vegyen egy kellemes gyertyafényes fürdőt a
partnere társaságában, vagy egyedül és próbáljon meg lazítani, kikapcsolódni kicsit.

Az emberen úrrá lesz a félelem és a
szorongás, ami egy normális dolog. Túl
sok terhet vett mostanság a vállaira, és ha most
nem is csökkentheti a munkatempót, akkor és
legalább szánjon időt a lazításra, vegyen egy
mély lélegzetet is eressze ki a fáradt gőzt.

Most szerencsés időszaka van, szánjon valamennyit a szabadidejéből a tanulásra is. Biztos lehet benne, hogy a környezetében mindenki értékelni fogja a tudásvágyát.
A kapott bókok és dicséretek javítanak a közérzetén és sokkal jobban érzi majd magát.

Ha nyaralást, utazást tervez, akkor
szánjon időt az előkészületekre is. Ez elsőre felesleges plusz munkának tűnhet, de később, ha valamilyen probléma adódik, akkor képes lesz segíteni másoknak, akik nagyra fogják
értékelni az önzetlenségét és találékonyságát.

Érdemes időnként egy kicsit leszakadnia másoktól. Tény, hogy a remek
jellemvonásainak köszönhetően több igaz barátja is van, de időről-időre saját magával is muszáj azért törődnie. Lassítson le, és ne stresszelje túl magát!

bika: iv. 21. – v. 20.

ikrek: v. 21. – vi. 21.

rák: vi. 22. – vii. 22.

Szűz: viii. 24. – iX. 23.

Mérleg: iX. 24. – X. 23.

Skorpió: X. 23. – Xi. 22.

bak: Xii. 22. – i. 20.

vízöntő: i. 21. – ii.19.

halak: ii. 20. – iii. 20.
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