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NÉPKONYHA NYÍLT
A népkonyha napi egyszer
egy tál meleg ebédet bizto-
sít a szociálisan rászoruló
személyeknek. A város ve-
zetése fontosnak tartja azt,
hogy az elesettek, a rászo-
rulók, a kisnyugdíjasok – ha
szeretnének – tudjanak élni
ezzel a lehetőséggel. 
Cikkünk az 5. oldalon.

LEZÁRULT A FÉLÉV
Az oktatási intézményekben
véget ért a tanév első 
féléve. A szerencsi iskolák
tanulói január 27-én vehet-
ték át a félévi tájékoztatót.
Az intézmények vezetőit
kérdeztük, hogyan értékelik
a nemrég lezárult idősza-
kot. 
Cikkünk a 7. oldalon.

Összeállításunk a farsangról a 8. oldalon
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A Szerencsi Borbarátok Körének tagjai minden év elején összeülnek és
megkóstolják a tavalyi szőlőtermésből általuk készített újborokat. 
Az évente, immár tizenegyedszer megrendezett programon minden meg-
kötés nélkül mondanak véleményt a szakemberek a nedűkről, és szó esik
az áprilisban rendezendő pálinka- és bormustra körüli teendőkről is. Január
27-én második alkalommal tartották meg a Turisztikai Központban az ese-
ményt, melyen Gaál Mihály szőlőtermelő-borász, a találkozó főszervezője
mondta el, hogy a tavalyi év termése rendkívül jó minőségű borokat ered-
ményezett volna, ha nem következik be augusztus 10-én egy olyan jég-

verés, amelyhez hasonlóra emberemlékezet óta nem volt példa. Voltak
dűlők, amelyekben száz százalékos arányban okozott kárt a pusztítás.
Megjegyezte, tulajdonképpen azok a termelők vigasztalódhattak valame-
lyest, akik több, egymástól távolabb eső helyen rendelkeznek szőlőterü-
letekkel. Az a termés, amit sikerült leszüretelni, minőségi csúcsokat érhet
el, tehát az idei borversenyen is lehet majd osztani aranyminősítést igazoló
okleveleket az újborok kapcsán. A 2017-re vonatkozó szőlőmunkák még
nem kezdődtek el, a szokatlanul hideg tél azonban hasznos lehet, mert a
szőlőkártevők megfagynak. SfL

ÚjBor mustra

Ketten tettek ál-
lampolgársági esküt
január 23-án Szeren-
csen, a Rákóczi-vár
lo vag t e rm é b e n .
Csendiné Kovács
Olena Balázsivna és
lánya Gönczi Kinga
Julijivna egy ukrajnai
településről, Szer-
nyéről származnak,
azonban családjuk-
kal együtt évek óta
Göncruszkán élnek.
A fogadalomtételt
Koncz Ferenc polgármester közreműködésével mondták el. A városvezető
köszöntőjében elmondta, hogy a csodálatos magyar nyelvünk akkor is
összeköt minket, ha a határok elválasztanak. Az esküt követően Koncz
Ferenc virággal és szerencsi édességekből álló csomaggal köszöntötte a
két hölgyet, valamint kifejezte jókívánságait.

Második alkalommal rendezték meg a Taktamenti Böllérviadalt február
4-én a prügyi sportpályán. A rendezvénynek a szórakozás, kikapcsolódás
mellett közösségépítő szerepe is van. A gasztroversenyen városunkat a
Szerencsi Művelődési Központ és Könyvtár képviselte, akik többféle hús -
ételt, valamint kolbászt és hurkát is készítettek. A színpadon környékbeli
és helyi fellépők szórakoztatták a közönséget: többek között a szerencsi
Karády István és Vreczenár Péter produkcióját is láthatták az érdeklődők.

A Szerencsi Művelődési Központ és Könyvtár a legjobban szervezett
csapat különdíját nyerte el, jutalmuk pedig egy exkluzív meghívó a Szol-
noki Gulyásfesztiválra.

Böllérek viadala ÁllampolgÁrsÁgi
eskü
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Ez elmúlt napokban az enyhe időjárás következtében a korábban le-
hullott nagy mennyiségű hó olvadásnak indult. A Hidegvölgyi árok a jól
kiépített vízelvezető-rendszer ellenére sem tudta elnyelni a lezúduló ol-
vadékhavat. Ez okozott problémát a szerencsi Felsőkert utca egyik lakó-
házánál a közelmúltban. A Szerencsi Városgazda Non-profit Kft által biz-
tosított homokzsákokat a szerencsi katasztrófavédelem munkatársai he-
lyezték el, elterelve a víz útját, hogy az a házba ne tudjon befolyni. Váro-

sunk három nagy vízelvezető árok segítségével vezeti el a csapadékot a
városból a Szerencs patakba illetve a Taktába. A cég munkatársai folya-
matosan ellenőrzik és tisztítják ezeket az árkokat. Azonban a lakosságnak
is fontos szerepe van a megfelelő vízelvezetésben. Mint ahogy azt a tör-
vény előírja: mindenki köteles a saját portája előtt lévő árkot tisztán tar-
tani, hogy ne akadályozza a rendszer megfelelő működését. Ha mégis
megtörténik a baj, akkor a helyi katasztrófavédelem munkatársai tudnak
segítséget nyújtani. V.E.A.

olvad a hó, jöN a víz

Az önkormányzat szociális tárgyú intézkedé-
seiről kérdeztük a város polgármesterét, aki el-
mondta, hogy egyaránt fontos minden társa-
dalmi réteg segítése, ezért az önkormányzat
tanévkezdési támogatást, Bursa Hungarica ösz-
töndíjat és jegyzettámogatást nyújt a tanulók
számára, lakásépítéshez ingyenes telket biztosít
a fiatal pároknak, utalvánnyal támogatja az idő-
seket, valamint a kommunális adó eltörlésével
igyekezett hozzájárulni valamennyi háztartás
terheinek csökkentéséhez. Ebbe a koncepcióba
tökéletesen illeszkedik a népkonyha intézmé-
nye. Koncz Ferenc polgármester elmondta,
hogy a város vezetése rendkívül fontosnak tart-
ja azt, hogy az elesettek, a szociálisan rászoru-
lók, a kisnyugdíjasok – ha szeretnének – tud-
janak élni ezzel a lehetőséggel. 

Nemrég zárultak le a népkonyhával kapcso-
latos engedélyeztetési eljárások a szerencsi tér-
ségben. – A Kormányhivatalon keresztül zajlot-
tak a folyamatok, és sok jogszabálynak kellett
eleget tenni és megfelelni ahhoz, hogy megnyíl-
hasson a konyha – mondta el érdeklődésünkre
Koncz Ferenc polgármester. Örülünk, hogy tud-
tunk neki helyet biztosítani és azoknak az em-
bereknek segíteni akik ezzel élni kívánnak. 

A konyha helyszínének az Idősek Otthona
mellett lévő egyik helyiséget jelölték ki. – Egy

rossz állapotban lévő épület került felújításra,
hogy alkalmas legyen a népkonyha üzemelte-
tésére és a rászorulók fogadására. A népkonyha
napi egyszer egy tál meleg ebédet biztosít a
szociálisan rászoruló személyeknek. A teljesség
igénye nélkül mondhatjuk, hogy étkezhetnek itt
koruk, szociális helyzetük, egészségi állapotuk
miatt hátrányos helyzetű emberek.

Hétfőtől péntekig ebédidőben várják ide az

embereket. – A Családsegítő munkatársai is
odairányítják azokat, akik megítélésük szerint
erre rászorultak. – fogalmazott a városvezető.
Rendszeres az ebédek minőségének ellenőrzése,
hiszen a hatóságok folyamatosan bevizsgálják.

Bízom benne, hogy a népkonyha betölti a vá-
rosban meglévő szociális ellátó rendszerben a
neki szánt szerepet – tette hozzá a polgármes-
ter. M. B.

NépkoNyha Nyílt szereNcseN

Népkonyhának az Idősek Otthona mellett lévő egyik helyiséget jelölték ki
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A megemlékezés kezdetén Asszú Ábel a mű-
vészeti iskola tanulója Hamvas Béla: Isten te-
nyerén ébredtem című verset szavalta el a je-
lenlévőknek. Ezt követően Nagy Mariann cselló
és Kósa József zongora előadása következett.
A művészeti iskola tanulójának és pedagógu-
sainak műsora után Jakab Katalin, Kulcsár Anita
egykori osztálytársa és legjobb barátnője idézte
fel a sportoló pályafutását.

Tizenkét esztendő elteltével is a könnyeivel
küszködve próbálta megosztani egykori élmé-
nyeit a jelenlévőkkel, ami végül nem sikerült.
Harkályné Kovács Katalin, a művészeti iskola in-
tézményvezetője sietett a segítségére, és ismer-
tette a boldog emlékeket őrző írást. - Kulcsár
Anita mindig kiállt a maga igazáért, segítőkész
és maximalista jellem volt. Imádta a sportot. Ál-
landóan mosolygott, a szeme ragyogott. Gyer-
mekként sokszor csodáltuk, hogyan lehet min-

denben a legjobb. Sokrétű volt. Zongorázott,
énekkarra járt és kézilabdázott, amiben már fi-
atal korában is elképesztően tehetséges volt.
Mosolygott Európa-bajnokként, könnyezett két
olimpián, mindemellett egy világbajnokságot is
nyert. A világ egyik legjobbja volt. Szerénysége,
akarata, maximalizmusa példaértékű mindany-
nyiunk számára – mondta el Harkályné Kovács

Katalin az egykori osztálytárs nevében.
A beszédet követően Koncz Ferenc polgár-

mester és Dr. Egeli Zsolt alpolgármester, az in-
tézmények vezetői, a jelenlévők, hozzátartozók
és barátok, cselló és zongorajáték kísérete mel-
lett egy-egy szál sárga rózsát helyeztek el Kul-
csár Anita domborműve előtt.

N.I.

A szerencsi Rákóczi Zsigmond Refor-
mátus Két Tanítási Nyelvű Általános Is-
kola és Alapfokú Művészeti Iskolában
január 23-án megemlékezést tartottak
az Európa-bajnok, olimpiai ezüstérmes
magyar válogatott kézilabdázóról, Kul-
csár Anitáról.

emlékezés kulcsÁr aNitÁra

Az emlékév megvalósításához létrehozott
emlékbizottság pályázatot hirdetett többek kö-
zött emléktáblák kihelyezésének támogatására.

A pályázaton nyert összegből Szerencs Város
Önkormányzata és a Szerencsi Német Nemze-
tiségi Önkormányzat emléktáblákat helyezett el

az ondi ravatalozónál, illetve a Szerencsi Járás-
bíróság udvarán, melyeket január 28-án avattak
fel.

Az eseményen Árvay Attila, a Német Nem-
zetiségi Önkormányzat elnöke köszöntötte a je-
lenlévőket, majd Koncz Ferenc, Szerencs város
polgármestere és Tircsi Richárd, az Emberi Erő-
források Minisztériumának főosztályvezetője
osztotta meg ünnepi gondolatait. Tircsi Richárd
úgy fogalmazott, hogy ezt a tragédiát nem le-
het megérteni és elfogadni. Egyet tehetünk,
hogy megemlékezünk róla, hogy soha többé ne
történhessen meg ehhez hasonló szörnyűség.

Az eseményen közreműködött a Fényi Gyula
Jezsuita Gimnázium Kamarakórusa, valamint az
Ondi Református Kórus. Az avatáson jelen volt
Lekner Irén is az egyetlen szerencsi túlélő, aki
meghatódva mondott köszönetet azért, hogy
megemlékeznek az elhurcoltakról. Végül a tör-
ténelmi egyházak képviselői áldották meg az
emléktáblákat.

V.E.A.

Magyarország Kormánya a 2015/2016-os éveket a Szovjetunióba elhurcolt politikai foglyok és kényszermunkások emlék -
évének nyilvánította, melyet idén januárig meghosszabbított.

emléktÁBla-avatÁs 
szereNcseN és oNdoN



A tavalyi bőséges termést mi sem bizonyítja
jobban, minthogy a környéken lévő magtározók
szinte roskadásig tele vannak. Hazánkban búzá-
ból közel 20 százalékkal többet arattak le, mint
2015-ben. A napraforgó is hasonlóan jól termett.
Tavaly összesen 1,9 millió tonna termést arattak
le a gazdák, ami 22 százalékkal több, mint az azt
megelőző éven. A tavalyi év sztárja azonban a
kukorica volt, közel 50 százalékkal termett több
mint 2015-ben, ráadásul úgy, hogy kevesebb te-
rületet vetettek be kukoricával. A termésátlag
tavaly országosan meghaladta a hektáronkénti
8 tonnát, ami igen jónak mondható. A bekecsi
székhelyű Czinagro Mezőgazdasági Kft.-nél is
hasonló évet zártak. Kiemelkedő hozamok szü-
lettek, amelyek megegyeznek az országos át-
laggal. A kiváló eredmények nem csak az időjá-
rásnak köszönhetőek, hanem azoknak az uniós
támogatásoknak is, amelyeknek köszönhetően

el tudták végezni a szükséges modernizációkat.
A jó mutatók ellenére azonban problémák is
adódtak. A cég tavaly augusztusban komoly
jégkárokat szenvedett el az almaültetvényeken,
aminek következtében a termés csaknem 90
százalékából léalma lett a sokkal jobban értéke-
síthető étkezési alma helyett. – Problémát jelent
a megyében, hogy nagymértékben nőtt az olaj-
tökmag termelés. Tavaly közel 5000 hektáron
termesztettek Borsodban a növényből az azt
megelőző 500 hektárral szemben, így ezzel
most jelentős többletkészlet jelent meg a helyi
piacon – tudtuk meg Czina Györgytől a cég
igazgatójától. A többletkészlettel a tavalyi átla-
gos 800 forint helyett most mindössze csak 300
forintot ér egy kiló tökmag. A termelők így ez
által kénytelenek nyomott áron eladni a tökma-
got, ami így jelentős bevételkiesést jelent a helyi

gaz dáknak. Összegségében azonban elmondha-
tó, hogy a 2016-os esztendő kedvező év volt a
hazai és a környéken termelő cégeknek, gazd-
áknak egyaránt. N.I.
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Második alkalommal adták át a Braun Ist-
vánné-díjat február 10-én a Bocskai István Ka-
tolikus Gimnázium aulájában. Braun Istvánné
hosszú évekig volt a gimnázium munkatársa,
valamint a Német Nemzetiségi Önkormányzat
elnökhelyettese. A nemzetiségi önkormányzat
egy évvel ezelőtt alapította meg a díjat Braun

Istvánné emléke előtt tisztelegve, melyet idén
– a gimnázium német nyelvtanári munkakö-
zösségének döntése alapján, Kiss Kamilla Vi-
rág 11.H osztályos tanuló vehetett át. A dísz-
oklevelet és a pénzjutalmat Árvay József alel-
nök és Tóth Lászlóné adta át február 10-én a
diáknak.

ÁtadtÁk 
a BrauN istvÁNNé-díjat

Sikeres évet zárt tavaly hazánkban a
mezőgazdaság. Rekordtermés volt ku-
koricából, de jól termett a napraforgó,
a búza és a repce is, derült ki a Köz-
ponti Statisztikai Hivatal éves eredmé-
nyeiből. A kedvező termés az ideális
nyári melegnek és a nagy mennyiségű
csapadéknak volt köszönhető.

jó évet zÁrt tavaly a mezőgazdasÁg

Szerencs város önkormányzatának képvi-
selő-testülete február 9-én tartotta meg so-
ron következő ülését.

Első olvasatban tárgyalták a képviselők a Vá-
rosüzemeltető Non-profit Kft. üzleti tervét, mely-
nek elfogadása majd egy későbbi időpontban tör-
ténik. Takács M. István ügyvezető igazgató ismer-
tette a tervezetet. Elhangzott többek között, hogy
a múlt évben a Városi Tanuszodára közel másfél
millió plusz költséget fordítottak, hiszen új térel-
választókat és a lámpatesteket kapott az uszoda.
A Kft. önerőből teremtette elő ezt az összeget és
nem szerepelt a tavalyi üzleti tervben. A Hunyadi
Sportcsarnok lámpáit is cserélték, nagyjából egy-
millió forintos költséggel. Ahhoz, hogy a Szakkép-
ző iskola tanulói igénybe tudták venni a sport-
csarnokot, másfél millió forintból fejezte be a cég
a beruházást. A tavalyi évben hozzákezdtek az
Idősek Otthona konyhájának felújításához, mely-
nek az étkező része már elkészült. Ezt is saját költ-
ségből fedezte a Kft.

A Városgazda Non-profit Kft. üzleti tervét is el-
ső olvasatban tárgyalták a képviselők. Tóth István
ügyvezető igazgató elmondta, hogy a mostani,
szokatlanul hideg téli időjárás legalább három mil-
lió forinttal emelte a karbantartási költségeket. A
közmunka programról elmondta, hogy a foglal-
koztatottak nagyobb része segédmunkás, kevesen
vannak, akik valamilyen szakmai képesítéssel ren-
delkeznek. 150-200 közfoglalkoztatott dolgozik je-
lenleg a cégnél és 24 állandó alkalmazott van.

A következő napirendi pontban Czakóné Szikszai
Orsolya a Pénzügyi Osztály vezetője a 2017. évi
Költségvetés tervezetet ismertette, amelynek elfo-
gadásáról később határoznak majd a képviselők. 

A testületi ülésen egyhangúlag fogadták el a
képviselők a Szerencsi Óvoda és Bölcsőde ötéves
továbbképzési programját.

vÁroshÁzi
Napló
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Az ország oktatási intézményeiben január 20-án véget ért a 2016/2017-es tanév első féléve. A szerencsi általános és kö-
zépiskolák tanulói január 27-én vehették át osztályfőnökeiktől az elmúlt hónapok tanulmányi eredményeit tartalmazó
tájékoztatót. Az intézmények vezetőit kérdeztük, hogyan értékelik a nemrég lezárult időszakot.

lezÁrult az első félév 
az iskolÁkBaN

Szabó Beáta igazgató,
Bolyai János Katolikus Általános Iskola

Idén 19 osztályban 446 Bolyais diák
vehette át a félévi értesítőjét. Örö-
münkre szolgál, hogy az előző tanévvé-
gi átlagot sikerült megőriznünk, ami 4,2
lett. Alsó tagozatban 4,4, felső tagozat-
ban 4-es lett az átlag. Kitűnő bizonyít-
ványt 62-en kaptak, illetve első és má-
sodik osztályban szöveges értékelés
van, ott 35-en kiválóan megfeleltek.
Sajnos 33 diákunknak nem sikerült tel-
jesíteni a félévi követelményeket, közü-
lük 30-an felső tagozatosak. A legtöbb

bukás történelemből, matematikából és fizikából volt. Ezek a tan-
tárgyak évről évre a sereghajtók, kevésbé szeretik és tanulják diák-
jaink. Természetesen lehetőség lesz minden bukott tanulónak a kö-
vetkező félévben a javításra, hiszen tantárgyi korrepetálásokat kap-
nak majd a délutánok folyamán. Nagy örömünkre szolgál, hogy ta-
nulóink 60%-a példás magatartást kapott. Legkedveltebb tantárgya-
ink a hon- és népismeret, a hittan, az etika, az informatika és a test-
nevelés. A következő félévben, ha lehetne, szeretnénk egy tizedet
javítani a tanulmányi átlagunkon, de a mostanit mindenféleképpen
jó lenne megtartani. Összességében azt mondhatom, hogy jól telje-
sítettek a diákjaink.

Ráczné Váradi Éva igazgató, 
Rákóczi Zsigmond Református Általános Iskola

Nagyon sikeres félévet zártunk, büsz-
ke vagyok a tanítványainkra és a kollé-
gáimra is, hiszen a szakmai munka is ott
van mögötte. Az iskolánk félévi átlaga
4,36 lett, ami szerintem nagyon szép
eredmény. Magatartás és szorgalom te-
rén is az élen állunk: 491 tanulónk van,
ebből 461-nek példás vagy jó a magatar-
tása. 134 tanuló kitűnő, 96 diák pedig je-
les lett. 10 tanulót tájékoztattunk arról,
hogy az első félévben nem tudta telje-
síteni azt a követelményt, ami szüksé-

ges, de iránymutatást adtunk ahhoz, hogy ezt hogyan tudja megvál-
toztatni a második félévben. Büszkék vagyunk a kéttannyelvű kép-
zésben tanulókra, mert itt 4,4 lett a diákok átlaga. Nagyon szép ered-
ményeket értek el mind körzeti mind megyei szinten, több dobogós
helyet is elhoztak, ami kimagasló. A félévvel kapcsolatban kiemelném
az elsős, és a nyolcadikos osztályokat. Az elsősök ügyesen beillesz-
kedtek és megismerték az iskolai szabályokat. Nem egyszerű megta-
nulni egyszerre írni, olvasni, számolni és úgy viselkedni, ahogy azt a
házirend megköveteli. A nyolcadikosoknál a pályaválasztás határozza
meg az első félévet, és azt gondolom, nagyon tudatosan választják
a jó középiskolákat. Remélem mindenki felkészült a következő idő-
szak feladataira.

Dr. Gál András igazgató, 
Bocskai István Katolikus Gimnázium és Szakgimnázium

Túl vagyunk az első féléven, idén is a ta-
valyihoz hasonló eredmények születtek.
3,8 lett a gimnázium tanulmányi átlaga. 22
tanulócsoporttal 630 tanulóval zártuk az
első félévet. A hagyományoknak megfe-
lelően szigorúbbak voltak a tanárok, hi-
szen félévkor mindig jobban, keményeb-
ben meghúzzák a tollat, év végén egy ki-
csit engedékenyebbek, hogy akkor a nagy
bizonyítványba jobb jegyek kerüljenek. A
bukások száma csökkent a tavalyi évhez
képest, a kitűnő és jeles eredmények

aránya pedig nőtt. Az iskolai átlagot tekintve egy picit jobb lett a félévi
eredmény a tavalyi évhez képest. Emelkedett a nyelvvizsgát szerzett ta-
nulók száma, különösen azoké, akik felsőfokú nyelvvizsgát tettek. Ez a
későbbiekben majd előnyt jelent a tanulóinknak, hiszen tudjuk, hogy
egyetemi, főiskolai diplomát már csak nyelvvizsgával kaphatnak a vég-
zősök. A továbbtanulással kapcsolatban mindent megtesz a gimnázium,
hiszen egyetemi és érettségi felkészítő foglalkozásokat tartunk, valamint
plusz órákat biztosítunk a tanulóinknak. A jövővel kapcsolatban szeret-
nénk a 4-es átlagot elérni a második félévben és alaposan felkészíteni
diákjainkat az egyetemi éveikre. Úgy gondolom, hogy a tanulókban meg-
van a lelkesedés, a tanárokban megvan az elhivatottság, ezért bízom
benne, hogy minden rendben lesz a második félévben is.

Kovács Julianna igazgató, 
Szerencsi Szakképzési Centrum Műszaki és Szolgálta-

tási Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája
A tanulóink létszáma a félévre megkö-

zelítőleg 8%-al csökkent. Sajnálatos tény-
ként éljük meg évről-évre, hogy a hozzánk
érkező diákok esetében – mindennemű
igyekezetünk ellenére – rendkívül magas
az iskolát végzettség nélkül elhagyók
aránya. Szomorú, hogy döntésük megho-
zatalában nagyfokú szülői támogatást él-
veznek. Ez a tanulói és szülői érdektelen-
ség nyomja rá bélyegét tanulmányi ered-
ményeinkre is. A félévet zárók között is
magas a sikertelenül teljesítők aránya. A

végzős évfolyamainkon is vannak félévi bukások. Olyan osztály is van
egy-egy szakmában, ahol valamennyi tanuló rendkívül jól teljesítette a
félév követelményeit. Közülük többen kitűnőek. Ők az érettségi után
szakmát választó villanyszerelők és fodrászok. Reméljük, hogy végzős
villanyszerelő tanulóink – a korábbi évekhez hasonlóan – sikerrel fognak
szerepelni a Szakmasztár folyamatban lévő versenyén. Továbbra is hisz-
szük, hogy a kétkezi munka felértékelődése nélkül elképzelhetetlen gaz-
dasági fellendülés. Örömünkre szolgál, hogy minden tavaly végzett ta-
nulónk el tudott helyezkedni a munkaerőpiacon, sikeresen gyakorolhatja
választott szakmáját.



SZERENCSI hírekhírek OKTATÁS – NEVELÉS8

Január 21-én került sor az egységes központi középiskolai felvételi vizs-
gák megírására. A szerencsi Bocskai István Katolikus Gimnáziumban több
mint 120 nyolcadik osztályos diák írta meg a felmérőt. A gimnázium min-
den segítséget megadott ahhoz, hogy mindenki a lehető legjobb tudása
szerint írja meg a tesztlapokat, hiszen többször tartottak térítésmentes
felvételi-előkészítő foglalkozásokat a diákoknak. A feladatlapok megol-
dására 45-45 perc állt rendelkezésre. A feladatok a várakozásoknak meg-
felelően nem voltak könnyűek, különösen a matematika-feladatsor meg-
oldás okozott némi fejtörést a diákoknak.

A Bolyai János Katolikus Általános Iskola február 3-án tartotta meg
farsangi mulatságát, amellyel kezdetét vette a karneváli időszak a sze-
rencsi oktatási-nevelési intézményekben. A rendezvényen változatos
maskarákban vonultak fel – többségében – alsó tagozatos diákok. Szép
számmal voltak hercegnők, kalózok, képregényhősök és mesefigurák.

Az Ondi óvodában február 8-án rendeztek farsangot. A gyerekek
örömmel öltötték fel kedvenc mesehősük jelmezét.

közpoNti felvételi
vizsga a gimNÁziumBaN

javÁBaN tart a farsaNg

Február 2-án – a népi hiedelem szerint – a
téli álmából ébredő medve előjön a barlangjá-
ból és ha meglátja az árnyékát, akkor hosszú
lesz a tél, ha azonban borús időre ébred, vége
a téli időjárásnak, és már közel jár a tavasz. 
A jeles napokhoz köthetően ennek a hagyo-
mánynak a jegyében telt el egy hét a Szerencsi
Napsugár Óvodában. Minden a macikról szólt:
a kicsik játékos formában sajátították el a leg-
fontosabb tudnivalókat a brummogókról.

maci hét 
a NapsugÁr 
óvodÁBaN
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A programra a Gulag Emlékév rendezvényei-
nek keretében került sor és támogatásban is ré-
szesült az iskola az „Elhallgatott történelem” té-

makörében benyújtott pályázatával. Az Utazunk
a GULAG-ra című nyertes pályázat részeként
egész napos rendhagyó történelem órán vehet-
tek részt az iskola 11.-12. évfolyamos tanulói.

Az utazás célja a terror és kényszermunkatá-
borok időszakának mélyebb megértése, átélése
volt. Első állomásán, Recsken, megismerkedhet-
tek a kényszermunkatábor életével, a tábor „la-
kóival”, történeteikkel. Interaktív kiállításon re-
pülhettek vissza az időben. A valóságban pedig
érdeklődéssel tekintették meg az eredeti állapo-
tára helyreállított egyik barakkot és azt, hogy mi-
lyen körülmények között éltek egykor a rabok.

Következő programpontként Budapesten a Ter-
ror Házában belepillanthattak a résztvevők a ter-
ror működésébe, az ÁVH szervezetébe, a kínzó-
kamrák mélyébe. A kiállításon eredeti tankot, la-
kásbelsőket, a híres-hírhedt fekete autót és Péter
Gábor volt ÁVH vezető dolgozószobáját is lát-
hatták. Hallhattak eredeti hangfelvételeket és be-
lenézhettek a Nagy Imre-per videofelvételeibe is. 

Maradandó élményekkel gazdagodva tértek
haza a gyerekek. A tanulmányi kiránduláson
szerzett tapasztalataikat tanulmányaik során
dolgozták fel és hasznosították.

Demkóné Varju Terézia

Rákóczi Zsigmond Református Általános Is-
kola diákjai ismét megmérettették magukat a
budapesti Vörösmarty Mihály Általános Iskola
által szervezett Jane Haining Angol Nyelvi Em-

lékversenyen. A kétfordulós – írásbeli és szóbeli
– verseny január 31-ei döntőjében Kovács Péter
4, Fige Lili 6. helyet szerezte meg. Felkészítő ta-
náruk Tamás Mária volt.

aNgol verseNyeN 
a rÁkóczis diÁkok

A Bocskai István Katolikus Gimnázium a
Tompa Mihály születésének 200. évfordulója
alkalmából Putnokon megrendezett szavaló-
versenyen képviseltette magát február 3-án.
A gimnázium versmondói miskolci, kazinc-
barcikai és edelényi szavalókkal versengtek
a dobogós helyezésért. A jól felkészült, na-
gyon színvonalas mezőnyben Juhász Vince
10. A osztályos tanuló kiválóan állta a sarat,
és a zsűri döntése alapján méltán hozta el a
megérdemelt I. helyezést. Ráadásként még
az a megtiszteltetés is érte, hogy a Tompa-
évforduló keretében lemezfelvételre is meg-
hívást kapott. Felkészítő tanára Gazdóf Mik-
lósné volt.

egy kivÁló
és tehetséges 

szavaló

Most zárult le a Szovjetunióba hurcolt
politikai foglyok és áldozatok Emléké-
véhez köthető pályázat, mely lehető-
séget adott, hogy a recski kényszer-
munkatáborba és a Terror Házába láto-
gathassanak el a múlt év őszén a Sze-
rencsi Szakképzési Centrum Műszaki
és Szolgáltatási Szakgimnáziumának
és Szakközépiskolájának tanulói.

gulag pÁlyÁzatoN Nyert a szakképző

ki mit tud? a kollégiumBaN
Ki mit tud? vetélkedőt rendeztek február 8-án a Szerencsi Középiskolai Kollégiumban. A intéz-

mény tehetséges diákjai színes produkciókkal mutatkoztak be. A tanulók énekes, táncos és prózai
előadásokkal is készültek.



Szerencsen január 23-án tartották meg a vá-
rosi ünnepséget, melyet Koncz Ferenc köszön-
tője nyitott meg a Rákóczi-vár lovagtermében.
A polgármester kiemelte, hogy egy nemzet ka-
raktere a himnuszában is megjelenik, ami a ma-
gyar népre különösen igaz. Ezt követően Nagy
József szavalatai hangzottak el, majd a Bocskai
István Katolikus Gimnázium diákjai adtak elő
zenés műsort, melyben a leghíresebb magyar
költők műveit hallhatta a közönség. A rendez-
vényt a Hegyaljai Alkotók Társulásának tagjai
zárták, akik saját novelláikat és verseiket mu-
tatták be a közönségnek. A város oktatási in-

tézményeiben is megemlékeztek a Himnusz szü-
letéséről. A Bolyai János Katolikus Általános Is-
kolában mese- és novellaíró pályázatot hirdet-
tek a jeles nap alkalmából, melyre 53 pályamű
érkezett, ezek közül a legjobban sikerült alko-
tások íróit oklevéllel és ajándékkal jutalmazták.
A Rákóczi Zsigmond Református Általános Is-

kolában szavaló versenyt rendeztek a felső ta-
gozatos tanulók körében, akik önállóan készül-
tek fel a megmérettetésre és kedvenc verseiket
szavalhatták el a zsűrinek. A Bocskai István Ka-
tolikus Gimnázium diákjai pedig zenés műsorral
és szavalatokkal emlékeztek meg a magyar kul-
túra napjáról. V.E.A.

A magyar kultúra napját 1989 óta ün-
nepeljük január 22-én arra emlékezve,
hogy Kölcsey Ferenc 1823-ban ezen a
napon fejezte be a Himnusz megírását. 
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a magyar kultÚra NapjÁt üNNepelték

A programsorozat célja, hogy bemutassa a közművelődésben dolgozók
munkájának sokszínűségét és megmutassa a kultúrházak működését a
nagyközönség számára. Ehhez a rendezvénysorozathoz a Szerencsi Mű-
velődési Központ és Könyvtár immár ötödik éve csatlakozott az idén és
rengeteg szórakoztató programmal várta a látogatókat. Az első napon
a kicsiké volt a főszerep, hiszen a délelőtt folyamán bábelőadás várta az
ovisokat, délután pedig a nagysikerű Dzsungel Könyve című színházi elő-
adást láthatták a kisiskolások a zsúfolásig megtelt színházteremben. 
A tánc iránt érdeklődők nyitott show-táncpróbát láthattak, valamint be-
tekinthettek a Hajnali Néptáncegyüttes foglalkozásába is. Szombaton
délelőtt kézműves foglalkozásokkal várták a gyerekeket és szüleiket a
könyvtárban, ahol színes farsangi maszkokat készíthettek, rajzolhattak
és színezhettek a lurkók. Délután az olvasás szerelmeseinek kedveztek
a szervezők, hiszen könyvklub alakult, ahol az érdeklődők megismerhet-
ték a könyvtár legújabb köteteit valamint megoszthatták olvasási élmé-
nyeiket és a kedvenc könyveikről mesélhettek egymásnak. A tervek sze-

rint ezek a találkozások a továbbiakban rendszeresek lesznek és szere-
tettel várnak mindenkit, aki csatlakozni szeretne a Könyvbarátok Klub-
jához. V.E.A.

A Magyar Népművelők Egyesülete által meghirdetett Kul-
túrházak éjjel-nappal február 10-én és 11-én idén tizedik al-
kalommal került megrendezésre. 

kultÚrhÁzak éjjel-Nappal szereNcseN

A Fodor Jennifer, Mizsó Bence és Szabó Áron alkotta JennBenn Trió novemberben
alapította meg a zenekart.  Mizsó Bence és Szabó Áron jelenleg a Bocskai István Kato-
likus Gimnázium tanulói.  A dalszerzői pályázat olyan pop-rock együtteseknek szólt, me-
lyeknek legalább egy tagja még nem töltötte be 18. életévét. Saját vagy 1956-os tema-
tikájú dallal lehetett pályázni, illetve a program honlapján szereplő versek valamelyikének
megzenésítésével. A JennBenn Trió Gérecz Attila Szamóca ért a lejtőn című versét hang-
szerelte és hozta el az első helyet. 17 versenyzőből a legjobb öt jutott tovább. Így került
a csapat  a nyilvános döntőbe, ahol a zsűri élőben is meghallgatta a zenei produkciókat.
Az együttes az oklevél mellett azt a lehetőséget is megkapta, hogy egy profi stúdióban
vehetik fel –más zeneszámok mellett –a nyertes dalt demo albumukhoz.

A Magyar Írószövetség 1956-os  Szavakban lobog című zenei pályáza-
tának nyertese a szerencsi JennBenn Trió lett.

első helyeN végzett a szereNcsi zeNekar



A történelmi borvidékünkön élő Berecz Stép-
hanie, a kiváló Tokaj-hegyaljai borász hölgy így
ajánlja a nagyközönség figyelmébe Varkoly
Ádámot: „Fiatal borász, aki szakértelemmel
műveli szőlőterületeit, odafigyeléssel és szívvel
borászkodik, és mindez érzékelhető kiváló bo-
raiban. Talán nem annyira ismert még, de szak-
tudása és bátorsága miatt, Ő érdemli meg le-
ginkább a Gál Tibor Emlékdíjat mint fiatal, indu-
ló borász.” A fentiek tükrében kézenfekvő,
hogy megkerestük kérdéseinkkel a fiatalembert. 

– Ádám, miként került látókörödbe a
szőlőtermesztés, a borkészítés?

– A Tokaji borvidék és Zemplén szeretete vé-
gigkíséri életemet, ha meghallom a borvidékünk
nevét, megdobban a szívem. Érzem azt, hogy
itt a helyem, itt kell megmutatnom azt, hogy mit
tudok, itt kell használnom azokat a tapasztala-
tokat, amelyeket megszereztem a világ számos
részén, illetve idehaza édesapámtól huszonöt
évesen, fiatalként, talán a legifjabb borászként
a borvidéken – Szerencsen. Nekem gyerekko-
rom óta a szőlő és a bor tisztelete, alázata je-
lentette a jövőt. Fontosnak tartom azt, hogy itt
teremtsünk értékeket. Szőlészként mondhatom,
hogy tájépítészek vagyunk, értékeket terem-
tünk. Elkötelezett szőlészként vallom, úgy kell
művelni a szőlőt, hogy öröm legyen ránézni, vé-
gigsétálni a sorok között. 

– Borászként is van hitvallás?
– Borászként azt gondom, hogy készítsünk

olyan borokat, amiket a fogyasztók örömmel
fogyasztanak, a legnagyobb minőségben. A két
szakma, mármint a szőlész és a borász teljesen
összefonódik a mindennapokban, nem lehet
őket különválasztani. Mind a szőlőben, mind a
pincében a legnagyobb szeretettel, illetve tu-
dásunkkal kell dolgoznunk. Családi borászatun-
kat Szerencs legfelső utcájában a Felsőpinceso-
ron alakítottuk ki, az alapok letételének az ér-
deme édesapám nevéhez fűződik. 2010-től ve-
szek részt aktívan a borászatunk életében.

– Vannak-e vágyak, célkitűzések?
– Egyik célom, hogy megmutassam a vidékünk

egyediségét, nagyságát a borokon keresztül. Sző-
lőterületeink Szerencsen, Mádon, Tarcalon és
Bodrogkeresztúron találhatók, melyek közül
mindegyik képes arra, hogy évről-évre a legkivá-
lóbb alapanyagokat szüreteljük. 2016 tavaszán há-
rom hektárral bővültek a területeink és itt már
egy új, saját telepítésről beszélek Mád határában.
Családunk immár tíz hektáron gazdálkodik. Ez a
területnagyság már alkalmas arra, hogy nagyob-
bak lehessünk, tovább léphetünk a képzeletbeli
létrafokon. Idén tavasszal szeretném elkezdeni a
szerencsi borászatunk teljeskörű felújítását, ahol
kialakításra kerülne egy olyan hely, ahol a vendé-
gek nyugodt környezetben tudnak elfogyasztani
egy pohár bort, egy kellemes beszélgetés mellett.

– Minek tulajdonítható a rangos elisme-
résre történt jelölés?

– Úgy vélem, eddigi munkáim elismeréséül
jelöltek a Gál Tibor emlékdíj elnyerésére 2017-
ben, melyet mindig egy fiatal tehetség kaphat
meg február végén. Már az, hogy a jelöltek kö-
zött lehetek, óriási elismerés számomra, és ha
már a jelöltek között lehetek, akkor jó szívvel
fogadom a támogatásokat, a szavazatokat.

Varkoly Ádámra a következő internetes felü-
leten lehet szavazni: www.borbal.hu/jeloltek.

SfL

Szerkesztőségünkhöz is eljutott a hír, hogy a városunkban élő Varkoly Ádám 
– mint fiatal borász – jelöltje lett egy rangos elismerésnek, nevezetesen a Gál
Tibor Emlékdíjnak.
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raNgos elismerés jelöltje

varkoly ÁdÁm,
a fiatal BorÁsz
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ÁllÁs-
lehetőségek

A B.-A.-Z. Megyei Kormányhi-
vatal Szerencsi Járási Hivatal
Foglalkoztatási Osztályán nyil-
vántartott állásajánlatok alap-
ján, Szerencsen adatrögzítő ad-
minisztrátort, gépkocsivezetőt,
élelmiszer eladót, hegesztőt
(AWI kombinált), lakatost/cső-
szerelőt, szerkezetlakatost ke-
resnek. Megyaszón ács, aszta-
los, lakatos, nehézgépkezelő
munkakörökben keresnek mun-
kavállalókat. Miskolcon hívás-
fogadó operátort (112 SOS,) kő-
művest, építőipari segédmun-
kást, vasbetonszerelőt, ácsot,
ügyfélszolgálati munkatársat
alkalmaznának. Abaújszántón
lakatost és középnyomású ka-
zánfűtőt, Mezőzomboron pe-
dig kőművest keresnek. Beke-
csen péket, betanított péket,
tehergépkocsi vezetőt, gépko-
csivezetőt alkalmaznának. Tele-
fon: ( 47/361-909).

Születtek: Timár Csenge Ilona, Kiss Sára Zoja, Kertész Jana Rebeka, Varga Lilien, Dajka Zalán, Pintér Nóra,
Publik Petra.

Házasság: Fazekas Zsolt Ferenc-Talián Ildikó, Fehér János- Papp Gréta, Nagy Barnabás Nándor- Oláh Bettina.
Elhaláloztak: Balog Piros (sz.n: Balog Piros) (75 év), Barkóczy Károlyné (sz.n: Turós Piroska) (89 év), Hornyák

Jánosné (sz.n: Ladinszki Erzsébet) (94 év), Iván Zoltán (49 év), Lefler Jánosné (sz.n: Tvergyák Erzsébet) (83 év),
Vincze Józsefné (sz.n: Bódi Magdolna) (79 év), Mráz Zoltán (83 év), Talián Györgyné (sz.n: Dankó Mária) (83 év),
Babinszki Jánosné (sz.n: Márton Apollónia) (88 év), Suskó Józsefné (sz.n: Horváth Jolán) (83 év), Tóth Ágnes
(sz.n: Tóth Ágnes) (59 év), Ruszkai Bertalanné (sz.n: Kovács Irén) (85 év), Pálfalusi Istvánné (sz.n: Gyurán Mária)
(76 év), Molnár Jánosné (sz.n: Hermann Ilona) (92 év), Kövesdi Rajmund (75 év), Kilián Andrásné (sz.n: Vincze
Katalin Erzsébet) (70 év), Iván Csaba Sándor (58 év), Gecse Józsefné (sz.n: Kaskó Magdolna) (88 év), Dolányi
Kálmánné (sz.n: Oláh Julianna) (73 év), Bodnár Györgyné (sz.n: Hriczu Teréz) (85 év), Buda Bertalanné (sz.n:
Kóródi Erzsébet) (97 év), Mikita Ferencné (sz.n: Hudák Margit) (88 év).

aNyaköNyvi hírek 2016. decemBer 10. – 2017. jaNuÁr 25.



A menta név görög
eredetű. A legenda szerint
Menthe egy nimfa volt,
akire szemet vetett Hád-

ész. Felesége, Perszefóné,
bosszúból gyógynövénnyé

változtatta a lányt. A borsmen-
ta egyike azoknak a növényeknek,

amelyeket Európa, Ázsia és Amerika számos or-
szágában egyaránt hatalmas területeken ter-
mesztenek. A gyógyászatban a különböző men-
tafajok legalább 2000 éve ismertek, hazánkban
és Erdélyben ma is fontos növénye a népi gyó-
gyászatnak. Európa összes országában hivatalo-
san szerepel a gyógyszerkönyvekben. A bors-
mentából nyert illóolaj több baktérium és gomba
fejlődését gátolja, valamint az ajak- és nemi her-
pesz vírusának elpusztításában is segít, továbbá
enyhíti a migrén és a megfázás tüneteit. Gyakori
alkotóeleme a gargalizáló szereknek, a köptető
és a hörgők váladékát elfolyósító illóolajos anya-

goknak, de orr- és légzéskönnyítő kenőcsöknek
is fontos alkotórésze. Epebántalmaknál más
gyógynövényekkel keverve (például gyermeklánc-
fű, apróbojtorján) használható, ilyenkor nem cél-
szerű édesíteni! Javasolt rossz emésztésnél, ami-
kor a vastagbélben mérgező gázok keletkeznek.
Szájöblítéskor csökkenti a gyulladásokat, és meg-
szünteti a fogínyvérzést. A borsmenta élénkíti a
központi idegrendszert, elűzi az álmosságot és a
fáradtságot, élénkít és segíti a tiszta gondolko-
dást. Kifejezetten jól alkalmazható stressz, vagy
rendszertelen étkezés miatt fellépő emésztőrend-
szeri zavaroknál az emésztőszervi izmok stimulá-

lására. Csillapítja a rovarcsípések okozta viszke-
tést. Segít a fejfájásnál, akár feszültség, akár mig-
rénes eredetű. A borsmentaolaj lehűti az érzel-
meket, eloszlatja a haragot, és idegességet. Segít
a depressziónál, tetterőre váltja a szellemi fáradt-
ságot. Életre kelti a fáradt központi idegrendszert,
serkenti az agyműködést, tisztázza a gondolko-
dási folyamatokat. Teája kellemes ízű, ezért keve-
rékekben gyakran ízjavítóként használjuk, nagyon
alkalmas például gyerekek gyógyteákkal való
megismertetésére. Nem lehet elég korán megta-
nulni, amit már egyre többen tudunk. hogy „fű-
ben, fában az orvosság!” Vitelki László
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Legutóbbi játékunk megfejtése: A fahéj Indiából Sri Lankáról származik. A beküldők közül
Rakóczki Ádám, 3900 Szerencs, Bakó J. u. 1/A. szám alatti olvasónk a Szerencsi Gyógynö-
vénybolt (Rákóczi út 104.) ajándékcsomagját nyerte. A nyereményről szóló utalvány átvehető a
szerkesztőségünkben. Új kérdésünk: Mire javallott a borsmentából nyert illóolaj? Megfejté-
seiket február 24-ig postázzák címünkre (3900 Szerencs, Kossuth tér 1.) vagy dobják be a Népház
bejáratánál levő postaládánkba. A borítékra írják rá: Egészségünkért.

a hét gyógyNövéNye: a BorsmeNta

Magyarország sajnos rossz helyen áll az európai
országok között a gyermekek túlsúlyosságának te-
kintetében, hiszen minden ötödik gyerek valami-
lyen mértékű többlet testtömeggel bír. Az elszo-
morító adat szoros kapcsolatban van az egész-
ségtelen táplálkozással és a kevés mozgással. 

Az elmúlt években számos erőfeszítés történt
az ügyben: jogszabályba foglalták a gyermekek is-
kolai étkeztetésére vonatkozó előírásokat, felemel-
ték az árát a túlzottan sós és cukros élelmiszerek-
nek, a gyártók új technológiákat vezettek be an-
nak érdekében, hogy minél egészségesebb termé-
kek kerüljenek forgalomba. Az intézkedések hatá-
sa azonban csak kevésbé érzékelhető, ugyanis az
okok részben a családi mintákra vezethetők vissza. 

De mi a baj a magyar étkezési kultúrával?
A hazai lakosság táplálkozására jellemző a túl

zsíros és sós étkezés, továbbá kevés zöldséget és
gyümölcsöt fogyasztunk, és nem utolsósorban hal
is nagyon ritkán kerül az asztalra. Nemcsak a
mennyiségi, hanem a minőségi tényezők is jelentős
szerepet kell, hogy kapjanak táplálkozásunkban.

Hal minden héten legalább egyszer
A zsír fontos tápanyag, amelyre szüksége van

szervezetünknek, nem mindegy azonban, hogy
milyen arányban fogyasztunk különböző össze-
tételű zsiradékokat. Az egészséges táplálkozás-
ban a növényi eredetű zsiradékok kell, hogy

előnyben részesüljenek az állati eredetűekkel
szemben, tekintettel arra, hogy az előbbieknek
a telítetlen zsírsavtartalma magasabb.

A szív- és érrendszeri betegségek megelőzésé-
ben fontos szerepe van a telítetlen zsírsavaknak,
amelyeknek jó forrásai többek között a halak, az
olajos magvak, a lenmagolaj, stb. A legtöbb hal
emellett bővelkedik teljes értékű fehérjékben, és
számottevő mennyiségben tartalmaz A-, B- és D-
vitamint is. Ennek ellenére a Központi Statisztikai Hi-
vatal összesítése szerint a magyar lakosság átlagos,
éves halfogyasztása mindössze 4 kg körül van fe-
jenként, amely nagyon alacsony, hiszen Európában
ez több mint 18 kg. Az ideális az lenne, ha hetente

legalább egy alkalommal fogyasztanánk halat.
Dietetikusok azt tanácsolják, hogy az étren-

dünkben megközelítőleg egynegyed részt fog-
laljanak el a húsok, húskészítmények, tojás, halak,
tej és tejtermékek, és lehetőleg minden étkezés-
nél legyen zöldség vagy gyümölcs is. A Magyar
Dietetikusok Országos Szövetsége (MDOSZ) el-
készítette az új hazai táplálkozási ajánlást a fel-
nőtt lakosság részére, amely OKOSTÁNYÉR® el-
nevezést kapott. Az ajánlás útmutatásul szolgál
arra vonatkozóan, hogy mi legyen egy nap a tá-
nyérunkon. Az érdeklődők számára a Szövetség
honlapján (www.mdosz.hu) bővebb információ,
lexikon és receptgyűjtemény áll rendelkezésre.

Hazánkban az átlagos halfogyasztás nem éri el az európai negyedét sem. Mindez hozzájárul ahhoz, hogy
a lakosság táplálkozásában rendkívül kedvezőtlen a telített és telítetlen zsírsavak aránya. Részben ez is

okolható a riasztó méreteket öltő szív- és érrendszeri betegségek előfordulásáért, amely összefüggésben van az elhízással is.
A túlsúly megelőzését már gyermekkorban el kell kezdeni. 

Gasztro rovatunkban a női szeszély nevű sütemény elkészítési módját ismertetjük
meg olvasóinkkal!

Hozzávalók: 12 dkg vaj, 10 tojás, 4 kanál cukor, 2 evőkanál tej, 25 dkg liszt, 1 csomag sütőpor,
egy kis kanál ecet, egy citrom reszelt héja, 20 dkg porcukor, baracklekvár.

Elkészítés: a vajat 4 tojás sárgájával és 4 kanál cukorral habosra keverjük, majd 2 evőkanál
tejet és 25 dkg liszttel elkevert sütőport hozzáadva könnyű tésztává kavarjuk. A tésztát közepes
méretű tepsibe egyenletes vastagon kiöntve baracklekvárral megkenjük és 6 tojás fehérjéből
egy kis kanál ecettel és 20 dkg citromos porcukorral keverve készült kemény habbal vastagon
bevonjuk. Közepes tűznél sütjük. Sütés alatt a sütő ajtaját ne sokat nyissuk ki. A habhoz szük-
séges citromos cukrot úgy készítjük el, hogy egy citrom reszelt héját a cukor egy részével el-
dörzsöljük és azután a többi cukorhoz vegyítve átszitáljuk. Jó étvágyat!

ezt süsd meg: Női szeszély

hal: Ne csak karÁcsoNykor
kerüljöN a tÁNyérra!



Az idén február 4-én rendezte meg a szerencsi görög katolikus egyház-
község hagyományos bálját. A középiskolai kollégium étkezőjében meg-
tartott zenés összejövetelre közel hetvenen fogadták el Csejoszki Szabolcs
parókus meghívását, aki a családi összetartozás örömét hangsúlyozta kö-
szöntő beszédében. A zenéről Visi Ferenc gondoskodott, és az eseményen
műsort adtak a Napsugár óvoda Napocska csoportjának gyermekei és fel-
lépett a Bocskai István Katolikus Gimnázium diákja, Kovács Kristóf.
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BÁloztak 
a görög katolikusok

Egy generáció nőtt fel Vízipók és Keresztespók kalandjain. A Szabad
Ötletek Színháza mese-musical formában ismerteti meg és szeretteti meg
a most felnövekvő generációval a két pók barátságát és izgalmas ka-
landjait. Az egy felvonásos előadást január 27-én pénteken mutatták be
a Szerencsi Rákóczi-vár Színháztermében. Délelőtt az óvodások, délután
az általános iskolák alsó tagozatos kisdiákjai tekintették meg. A gyerekek
nagyon élvezték a látványos előadást, többször is bekapcsolódtak a mese
folyamába. K. M.

vízipók, csodapók
a rÁkóczi-vÁrBaN

A Bolyai János Katolikus Általános Iskola 2013-ig tartotta meg saját
tanintézményének ebédlőjében a hagyományos farsangi bálját, az azóta
eltelt időszak azonban olyan nagy érdeklődést keltett a program iránt,
hogy a Bocskai István Katolikus Gimnázium auláját kellett igénybe venni
a mulatság megvalósításához. Így történt ez az idei esztendőben is, hi-
szen a táncos estre több mint háromszázan jelentkeztek be. Az esemé-
nyen Szabó Beáta igazgató köszöntötte a vendégeket. Megjegyezte, hogy
a szülői munkaközösség és a tantestület által szervezett jótékony célú
program teljes bevételét az iskola tanulóira fordítják, majd külön köszö-
netet mondott a rendezvény támogatói felé. A mulatság az iskola diák-
jainak műsorával kezdődött, majd egykori disco-világot idéző ruhákba
bújtak a pedagógusok és fergeteges tánccal lepték meg a vendégeket
az ABBA egyik slágerére. Az eseményen Koncz Ferenc polgármester és
Nyiri Tibor alpolgármester képviselte a helyi önkormányzatot. SfL

Bolyais BÁl a BocskaiBaN



INGATLANINGATLAN
Szerencsen, csendes környezetben 100
m2 családi ház melléképülettel, udvarral,
kerttel eladó. Buszmegálló, iskola, bolt
a közelben. Érd.: 30/970-9148. (3-4)
Szerencsen az Ondi úton azonnal be-
költözhető kertes családi ház eladó.
Érd.: 70/459-2158. (3-4)
Szerencs csendes környékén, a belvá-
roshoz közel eladó egy folyamatosan
rendben tartott, felújított 4 szoba +
nappalis családi ház. Érd.: 20/295-8832.

(3-9)
Szerencsen teljeskörűen felújított 54
m2-es társasházi téglalakás eladó vagy
családi házra cserélhető értékegyezte-
téssel. Érd.: 70/667-0000. (3-8)

VEGYESVEGYES
Borospince, száraz kb. 60 hl-es Sze-
rencsen a Lajos közben eladó. Érd.:
20/579-4249.
Egy hektár 30 éves fenyőerdő a Hideg
völgyön eladó. Érd.: 20/579-4249.
Eladó két magyar tarka előhasú borjú
ellési idejük 2017. február és május. Ár
megegyezés szerint. Érd.: 30/472-0105.
(3-4)

LakosságiLakossági

apróhirdetés
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Mély fájdalommal tudatjuk, hogy

Király József
néhai villanyszerelő-mester, 

a csokoládégyár egykori dolgozója

2017. február 9-én 

68 éves korában elhunyt.

A Munkás Szent József római katolikus

templomban veszünk végső búcsút tőle 

2017. február 17-én, 
pénteken 13 órától.

A gyászoló család
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Idén hatodik alkalommal rendezték meg az
Uray Attila emléktornát január 22-én a Kul-
csár Anita Sportcsarnokban. A köztisztelet-
ben álló sportszerető családapa emlékét őrző
rendezvényt idén is ifjabb Uray Attila szervez-
te Molnár János kollégája segítségével. A fut-
ball torna nyitányaként Koncz Ferenc polgár-
mester köszöntötte a Diósgyőrből, Tállyáról,
Putnokról, Mádról, Felsőtárkányból és Sze-
rencsről érkezett hat csapat játékosait. A
sportolók 2×14 perces mérkőzéseken mérték
össze tudásukat. A torna győztese Putnok
csapata lett, a Szerencs VSE a negyedik he-
lyen zárt.

Első alkalommal rendezték meg Felsőzsolcán
2017. január 28-án a megyei utánpótlás csapa-
tok tornáját, ahol nyolc együttes, Felsőzsolca,
Encs, Tiszakeszi, Edelény, MVSC, Alsózsolca, Var-
bó és Szerencs vettek részt. A tornán 4 fős cso-
portokban versenyeztek a játékosok, ahol a
Szerencs VSE labdarúgói 2 győzelemmel és 1 ve-
reséggel megnyerték csoportjukat és ezzel a
döntőbe jutottak. A döntőben Varbó csapatával
csaptak össze, ahol szoros küzdelemben alul
maradtak, így az előkelő 2. helyet szerezték

meg a 8 fős mezőnyben. Nagy László edző el-
mondta, hogy nagyon büszke a fiúkra, akik ki-
magaslóan teljesítettek. – Több, velünk azonos
osztályban szereplő csapatot is megelőztünk,
akik a nagypályás bajnokságban előttünk állnak
a tabellán. A torna jó segítség volt a fiúknak a
tavaszi szezonra való felkészülésben, amit két
hete kezdtünk el tornatermi foglalkozásokkal.
Külön öröm számomra, hogy az ifi csapatunk új
kapusát Madarasi Attila Bencét választották
meg a torna legjobb kapusának – tette hozzá.

sportBarÁtra
emlékeztek

Szerencs Város Sportegyesületének U19-es labdarúgó csapata utánpótlás tornán
vett rész január 28-án, Felsőzsolcán.

szép eredméNyek
a megyei

verseNyeN
Miskolcon tartották meg január 21-én a me-
gyei szövetség által rendezett Borsod-Abaúj-
Zemplén megyei felnőtt férfi asztalitenisz
TOP 12 „A” kvalifikációs versenyt.
A megmérettetésre – az elmúlt évi teljesít-
mények alapján – az SZVSE játékosai közül
Stadler Tamás és Korály Tibor kapott meghí-
vást. A B.-A.-Z. megye 2016. évi legjobban
teljesítő 12 játékosának versenyén mindkét
játékosunk kiválóan szerepelt, mivel Korály
Tibor az előkelő 4., míg Stadler Tamás az 5.
helyen végzett – tájékoztatott Csorba István
edző.

utÁNpótlÁs foci
felsőzsolcÁN

Idén második alkalommal rendezték meg a Kul-
csár Anita Emléktornát február 12-én Szeren-
csen. Az eseményen Koncz Ferenc polgármester
és Nyiri Tibor alpolgármester emlékezett meg a
fiatalon elhunyt, és a világ legjobb kézilabdázó-
jának is választott sportolóról. Kulcsár Sándorné,
Anita édesanyja meghatódva mondott köszö-
netet az esemény rendezőinek és a résztvevő
csapatoknak. A tornán négy gárda vett részt: a
Szerencs VSE, a sárospataki ÁVG, a kazincbarci-
kai KSE együttese valamint a nyíregyházi Köl-
csey DSE, Anita egykori nevelőegyesületének
csapata. A torna győztes a Kölcsey DSE lett, a
szerencsiek a harmadik helyen zártak. A Kulcsár
Sándorné által felajánlott legjobb beállósnak járó
vándorserleget Kondora Petra a Kölcsey DSE
tagja kapta, a legjobb kapus pedig Éberhardt
Angelika a Szerencs VSE játékosa lett. 

kulcsÁr aNita emléktorNa



Előző rejtvényünk megfejtése: Isten, áldd meg a magyart. Jó kedvvel, bőséggel, Nyújts feléje védő kart, Ha küzd ellenséggel. Megfejtő:
Novotnik Mária, 3900 Szerencs, Széchenyi út 28. szám alatti olvasóink csokoládé csomagot nyert, ami átvehető a Turisztikai Központban
(Szerencs, Rákóczi út 121.). A fenti rejtvény megfejtését február 24-ig juttassák el a Népház címére (3900 Szerencs, Kossuth tér 1.). A borítékra
írják rá: Keresztrejtvény. Az új nyertes 2×1 db belépőt nyer a március 14-ei Ismerős Arcok koncertre.
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keresztrejtvéNy
VÍZSZINTES: 1. Kubai, olasz és japán autók jele. 4. A

beküldendő megfejtés , amely aktualitásról szól.
(Első sor első része). 8. Megye és folyó neve Románi-
ában. 10. Ének fele! 11. Antik római pénz. 12. Várrom szé-
lei nélkül! 13. A vers első sorának második része. 15.
Barázdabillegető! 17. Névelővel; vasúti kocsi. 19. Pamlag.
22. Időzget közepe! 23. Bőrig átnedvesedik. 24. Proto-
zoákat közepe! 26. Nézd csak! 28. Revü, operett női
tánckarának tagja. 29. Torok szélei! 33. Koreai légijármű
jel. 34. Japán és albán autók jele. 36. Vadállat, démon.
37. Aki esőben áll. 39. Csöpög fele! 40. Televíziós hegy
a Dunántúlon! 42. A zsidó vallás papja. 44. A szagló-
szervnél lejjebb (két szó)!

FÜGGŐLEGES: 1. A vers második sorának első
része. 2. Izrael fele! 3. Örményország fővárosa. 4. Tinta;
angolul. 5. Jövőbeli elgondolást. 6. Névelővel; koreai au-
tómárkanév. 7. Pára! 9. A vers második sorának má-
sodik része. 14. Lead azonos hangzású betűi! 16. Enikő
becézve. 18. „Példaadó” település Tolna megyében. 20.
Ítél fele! 21. Nyak páros számú betűi! 25. Logó közepe!
27. Lombos növényes gléda (két szó)! 30. Közép – Ázsia
sztyeppéin élő török nyelvű nép. 31. … ovo: elejétől fog-
va, eleve. 32. Mecsek fele! 35. Gágogó víziszárnyas. 38.
Kubába páratlan számú betűi! 41. Fölé ellentéte. 43. Ró-
mai 4-es.

kos: iii. 21. – iv. 20.
Azok az alapok, melyekre szakmai

karrieredet építetted, kifuthatnak a lábad alól,
bizonytalanságban hagyva teljesítményeddel
kapcsolatban. Megtörténhet, hogy még a leg-
megbízhatóbbnak vélt munkák is elkerülnek.

Bika: iv. 21. – v. 20.
Képességeiddel többre vihetnéd, mint

ahol tartasz, ha kiváló ötleteidet és rend-
kívül eredeti elképzeléseidet saját érdekedben
kamatoztatnád. Használd a tudásodat a magad
javára, ne mindig másik sikeréhez asszisztálj.

ikrek: v. 21. – vi. 21. 
Szoros a kapcsolat a testi és lelki ál-

lapot között, ezért tartsd karban a tes-
tedet és ne hanyagold el a lelki problémáidat
sem. Légy nyitott az új impulzusokra, hogy fel-
töltődhess friss energiákkal. Jól teszed, ha ma
foglalkozol önmagaddal.

rák: vi. 22. – vii. 22.
Légy egy kicsit hangosabb és büsz-

kébb a szokásosnál, de csak akkor, ha
valóban van okod rá. Ha nem vagy elég maga-
biztos önmagad reklámozásában, kérj segítsé-
get olyan baráttól vagy kollégától, akinek ebben
van tapasztalata.

oroszlán: vii. 23. – viii. 23.
Tarts egy kis pihenőt a napi rutinok el-

végzésében. Ideje magaddal is foglalkozni. Nem
kell mindig mindenkinek megfelelni. Romantikus,
érzelmekkel teli napra számíthatsz. Talán egy ré-
gi szerelmed újra felbukkan az életedben.

szűz: viii. 24. – iX. 23. 
Keresned kell egy nyugodt, gondos-

kodó személyt, aki segíthet abban, hogy
visszatalálj egy békésebb lelkiállapotba. Különö-
sen akkor fontos ez, ha gondolataid állandóan
nyomasztó és aggasztó dolgok körül forognak.

mérleg: iX. 24. – X. 23. 
A napi megszokott életritmusod kezd

kissé unalmassá válni számodra. Légy
kreatívabb és merészebb, a saját érdekeben.
Próbálkozhatnál valami új tevékenységgel, hob-
bival. Szükséged van ara, hogy feldobd magad
valamivel.

skorpió: X. 23. – Xi. 22.
Ne légy túlzottan pesszimista, mert

nem mindig az van a háttérben, amire
te gondolsz. Minél elszántabban harcolsz, annál
nagyobb ellenállásba ütközöl. Ha még mindig
félelmekkel, kétségekkel vagy tele, akkor ideje
lenne megnyugodni.

Nyilas: Xi. 23. – Xii. 21.
Hirtelen bevétel egy megbízási munká-

ból, egy ingatlan eladásából vagy akár egy mel-
lékállásból, a pénzügyi mérlegedet pozitívvá bil-
lentheti. Használd a képzelőerődet, hogy a jövő-
ben ne csak a munkádból remélhess jövedelmet.

Bak: Xii. 22. – i. 20.
Saját életed miatt aggódsz most leg-

jobban. Nehezen tudod elfogadni az
együttélés szabályait, főleg ha nem te szabod
meg. Keresed a dolgok mélységét. Nem érted, mi-
ért is vagy még mindig azzal, akit nem szeretsz.

vízöntő: i. 21. – ii.19.
A saját cselszövésed áldozata lehetsz,

ha egy olyan párkapcsolati harcban
akarsz győzedelmeskedni, amely féltékenység-
ből és birtoklási vágyból fakad. Az erődet hasz-
náld inkább arra, hogy megpróbálsz úrrá lenni
a sötét negatív érzéseiden.

halak: ii. 20. – iii. 20.
Fontos lenne, hogy életednek minden

területén minimálisra csökkentsd a
frusztrációt. Ha valami nyomaszt, ha nem tudod
elhagyni a problémáidat, akkor nemcsak lelki,
de a testi szinten is várhatóan problémákkal kell
szembenézned.

horoszkóp (február 17. – március 2.)
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